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POVZETEK 

 

 

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti (v nadaljevanju ADHD) je ena najpogosteje diagnosticiranih 

motenj v otroštvu, ki pomembno vpliva na učno in socialno učinkovitost otroka. Temeljni princip v 

obravnavi otrok z ADHD je večdimenzionalni pristop, v okviru psihosocialne obravnave pa so 

najbolj učinkoviti kognitivno-vedenjski pristopi. V pričujočem delu smo želeli ovrednotiti učinke 

skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa za otroke 

z ADHD. Kognitivno-vedenjski pristopi, usmerjeni na otroka, lahko individualno ali v skupini 

pomagajo razvijati šibka področja otrok z ADHD, gibalno-plesni pristop pa je lahko v kombinaciji 

s kognitivno-vedenjskim pristopom še posebej učinkovit v zmanjševanju in nadziranju 

hiperaktivnega vedenja.  

V teoretičnem delu predstavljamo osnovno pojmovanje motenj pozornosti in hiperaktivnosti, 

učinkovite pristope in strategije pomoči ter dosedanje izkušnje pri vodenju skupine za pomoč 

otrokom z ADHD v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Naš 

raziskovalni namen je bil ugotoviti učinke skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega 

ter gibalno-plesnega pristopa na samopodobo, pozornost in vedenje otrok z ADHD. Raziskavo 

smo zasnovali kot akcijsko raziskavo, v kateri smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop z 

elementi kvantitativnega raziskovanja. Vzorec je predstavljalo sedem otrok z ADHD, ki so bili 

deležni skupinske obravnave v obsegu osmih srečanj, od januarja do marca 2016, njihovi starši 

in učitelji razredniki pa so ocenili funkcioniranje otrok pred in po zaključku ciklusa srečanj. Rezultati 

so glede na ocene staršev in učiteljev pokazali pozitivne učinke skupinske obravnave na področju 

samopodobe vključenih otrok, na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti  v domačem 

in šolskem okolju, zelo majhne pozitivne spremembe pa so po ocenah učiteljev na socialnem 

področju. 

Izsledki raziskave so lahko spodbuda učiteljem, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter 

svetovalnim delavcem na šoli za uporabo skupinskega pristopa kot učinkovite oblike pomoči 

otrokom z ADHD tudi v šolskem okolju.  

 

 

 

Ključne besede: otroci z ADHD, skupinska obravnava, kognitivno-vedenjski pristop, gibalno-

plesni pristop 
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SUMMARY 

 

 

Attention deficit hiperactive disorder (ADHD) is one of the most common diorders diagnosed in 

childhood that has an important influence on the learning and social abililities of the child. The 

basic principle in the treatment of children with ADHD is a multidimensional approach, the most 

efficient psychosocial treatments are the cognitive behavioural approaches.  

In the existent work we wanted to evaluate the effects of group treatment based on the principles 

of the cognitive behavioural and the dance movement therapy for children with ADHD. 

Cognitive behavioural approaches as individual or group treatment oriented towards the child can 

help to develop the weak areas of the child with ADHD. Dance movement therapy, in combination 

with cognitive behaviourial therapy, is especially effective in reducing and controlling of hiperactive 

behaviour. 

In the theoretical part we are introducing the basic background of the attention deficit hiperactive 

disorder, efficient approaches, strategies of help and the experiences so far with the leading of 

groups for children with ADHD at the Councelling centre for children, adolescents and parents in 

Ljubljana. 

The aim of our research was to find out the effects of group therapy based on the principles of the 

cognitive behavioural and the dance movement therapy on the self-image, attention and behaviour 

of children with ADHD. Our research was designed as an action research where a qualitative 

research approach with elements of quantitative research was used. 

The sample consisted of seven children with ADHD, who attended a group treatment which 

contained eight meetings from january till march 2016. Their parents and class teachers evaluated 

the performance of the children before and after the treatment. The results showed positive results 

considering the evaluation of the parents and teachers on the area of attention, hiperactiveness 

and impulseness at home and at school. Little positive changes were recognized by the teachers 

on the social area. 

The results of the research can be used as an encouragement for teachers, special teachers and 

school councelors to use group work as an effective form of aid for children with ADHD also at 

school. 

 

Key words: children with ADHD, group treatment, cognitive behavioural therapy, dance 

movement therapy. 
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1. Uvod 

Šola s svojo organiziranostjo, načinom dela in pravili pogosto predstavlja pred otroka z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti (angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD)  

zahteve, ki jih ta zaradi svojih odzivnih posebnosti ne more izpolniti. Študije dokazujejo, da je prav 

obdobje šolanja tisto, ki ima največji vpliv na izrazitost in razvoj otrokovih težav s pozornostjo in 

hiperaktivnostjo ter je izvor največjega stresa tako za otroka kot tudi starše (Barkley, 2005; 

Goldstein in Goldstein, 1990, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Njihove vedenjske posebnosti 

so v neskladju s pričakovanji šole (Mattner, 2002). 

Zaradi primarnih znakov težav se pri otrocih z ADHD pogosto pojavijo težave pri učenju. 

Pomanjkljiva pozornost je namreč tista, ki jih ovira pri osredotočenju in ohranjanju pozornosti med 

opravljanjem naloge. Zaradi hiperaktivnosti se pri šolskem delu poraja močna potreba po gibanju 

in begajo od ene dejavnosti k drugi. Oboje, pomanjkljiva pozornost in hiperaktivnost, pa jih ovira, 

da bi v šoli poslušali, sledili pouku ter doma v kratkem času opravili zahtevane naloge (Šket 

Kamenšek, 2013).  

S. Sekušak-Galešev (2004) poudarja, da potrebujejo pomoč in spodbudo tako pri šolskih kakor 

tudi pri domačih nalogah. 

 

Pri otrocih z ADHD pogosto prihaja do relativne učne neuspešnosti, kar pomeni, da učenec sicer 

nima nujno negativnih ocen, vendar pa so njegovi dosežki nižji od njegovih dejanskih zmogljivosti. 

Raziskovalci (Douglas, 1972; Goldstein in Goldstein, 1989; v Rotvejn Pajič, 2002) opozarjajo 

predvsem na to, da pri teh otrocih prihaja do pomembnih razlik med njihovimi intelektualnimi 

sposobnostmi in njihovo uspešnostjo v učnih situacijah, kot so branje, pisanje ter računanje. 

Nemalokrat pa pri teh otrocih prihaja tudi do absolutnega učnega neuspeha, ko ne obvladajo niti 

tistega osnovnega znanja, ki je potrebno za napredovanje v višji razred (Rotvejn Pajič, 2002). Po 

drugi strani pa se učitelji ne čutijo dovolj strokovno usposobljeni za delo z otroki z ADHD (Pulec 

Lah, 2013; Žunko Vogrinc, 2009) in poročajo o svoji nemoči pri zagotavljanju ustreznega učnega 

okolja ter poučevanja teh otrok (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 

2008; Pulec Lah, 2002, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011; Pulec Lah, 2013).    

 

Kadar gre za izrazitejše težave, se otroka z ADHD usmeri v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Glede na Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015) se 

otroke z ADHD lahko usmeri kot dolgotrajno bolne otroke ali pa kot otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. »Otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje spadajo 
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v skupino dolgotrajno bolnih otrok, kadar je opravljena celostna in timska diagnostika ter 

postavljena diagnoza otroškega psihiatra in/ali otroškega nevrologa in/ali razvojnega pediatra.« 

(Zavrl, Bečan, Lešnik Musek, Toplak, Klinc, 2015, str. 21)  

 

Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se usmerja otroke z ADHD, kjer je 

prisotna tudi težja oblika »specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj 

ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali 

računanju. Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja.« (Magajna 

idr., 2015, str. ) »Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se pogosto pojavljajo skupaj z 

nevrološkimi razvojnimi motnjami (ADHD, ADD, motnje komunikacije, razvojna motnja 

koordinacije, motnje avtističnega spektra) in drugimi duševnimi motnjami (anksioznost, 

depresivne in bipolarne motnje).« (Magajna idr., 2015, str.29) Sočasno pojavljanje ADHD in PPPU 

lahko izrazito poveča tveganje za slabše delovanje na kognitivnem in šolskem področju (prav 

tam). 

 

V naslednjih poglavjih podrobneje predstavljamo otroke z ADHD, učinkovite pristope in strategije 

pomoči, kognitivno-vedenjsko in gibalno-plesno terapijo ter njuno uporabo pri skupinski obravnavi 

otrok z ADHD. 
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2. Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti 

 

Motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti je bila že v preteklosti in je še vedno deležna 

veliko raziskovalne pozornosti. Pojmovanje teh težav se ves čas dopolnjuje z novimi spoznanji. 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih spoznanj o motnji ADHD, izpostavljamo zlasti tista, ki 

so pomembna za analizo in interpretacijo rezultatov o učinkih skupinske obravnave po načelih 

vedenjsko-kognitivne in gibalno-plesne terapije na vedenje in samopodobo otrok z ADHD. 

2.1 Osnovno pojmovanje in definicije motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti  

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (MKB-10, 1995) težave s 

pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo poimenuje kot hiperkinetično motnjo. Ameriška 

klasifikacija bolezni na področju duševnega zdravja DSM-5 (APA, 2014) pa govori o motnji 

pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD). Tudi pri nas je kratica ADHD v zadnjih letih 

redno uporabljena in prepoznana kot pojem, ki označuje težave s pozornostjo, nemirnostjo ter 

impulzivnostjo, zato bomo v nadaljevanju uporabljali poimenovanje motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti oziroma kratico ADHD. Mednarodna skupina več kot osemdesetih priznanih 

kliničnih raziskovalcev je leta 2002 objavila Mednarodno usklajeno opredelitev ADHD, ki motnjo 

ADHD definira kot razvojno nevrobiološko motnjo, za katero so značilni izraziti primanjkljaji v nizu 

psiholoških zmožnosti, ki se izražajo v razvojno neprimerni stopnji pozornosti, prekomerni 

aktivnosti in impulzivnosti (Barkley idr., 2002, v Pulec Lah, 2013). Klinični raziskovalci poudarjajo, 

da je ADHD motnja inhibicije in samoregulacije, ki potencirata pojav ostalih znakov težav (Barkley 

in Murphy, 2006). 

 

V Evropskih smernicah za klinično obravnavo ADHD je ADHD definiran kot trajna in težka 

oviranost psihološkega razvoja, predvsem zaradi slabše pozornosti, impulzivnosti in nemirnosti 

(Taylor idr., 2004). Znaki težav se praviloma pojavijo v otroštvu in pogosto vztrajajo v odraslost 

(Belec, 2015).  

 

Dve najpogosteje uporabljeni definiciji težav s pozornostjo sta: definicija po Mednarodni 

klasifikaciji bolezni (MKB klasifikaciji), ki je pri nas najpogosteje uporabljena ter definicija po 

Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj (Diagnostic and statistical manual of 



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

10 
 
 

mental disorders, DSM-5), ki je najpogosteje uporabljena klasifikacija težav na področju 

duševnega zdravja v tujini.  

 

Diagnostični kriteriji za ocenjevanje motnje ADHD 

 

Pri diagnostičnem ocenjevanju motenj pozornosti in hiperaktivnosti uporabljamo enega od 

diagnostičnih sistemov – Mednarodno klasifikacijo bolezni MKB-10 (WHO,1995), ki govori o 

hiperkinetični motnji ali ameriško klasifikacijo duševnih motenj DSM-5 (APA, 2014), ki govori o 

motnji pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo (angl. ADHD – Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder). Oba diagnostična sistema se po opisu in številu znakov motnje pozornosti oz. 

hiperaktivnosti in impulzivnosti ne razlikujeta, vendar so diagnostični kriteriji za postavitev 

diagnoze hiperkinetične motnje bistveno strožji.  

 

V DSM-5 je nekaj pomembnih razlik, ki omogočajo lažje prepoznavanje motnje pri mladostnikih in 

odraslih, saj je v ta namen dodan tudi opis pojavne slike težav za določeno starostno obdobje. Za 

diagnozo ADHD zadostuje šest znakov težav pomanjkljive pozornosti ali skupno šest znakov 

težav hiperaktivnosti/impulzivnosti, znaki težav pa se morajo pojaviti pred 12. letom starosti. 

Pomembna je tudi opredelitev t.i. delne remisije, ki pomeni zmanjšanja števila znakov težav ob še 

prisotni funkcionalni oviranosti, saj opozarja na to, da manj znakov težav ne pomeni nujno 

pričakovanega izboljšanega funkcioniranja (APA, 2014). 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov MKB-10 (WHO, 1995, v 

Pulec Lah, 2013), poimenuje težave s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo kot 

hiperkinetično motnjo ter jo uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno 

začnejo v otroštvu in adolescenci (kategorije od F90 do F98). Označuje jih kot skupino motenj, za 

katere je značilen zgodnji nastanek (navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti 

pri dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja seliti se od ene aktivnosti do druge, ne 

da bi katerokoli dokončal, skupaj z dezorganizirano slabo usmerjeno ter pretirano aktivnostjo. 

 

Hiperkinetična motnja po MKB-10 vključuje naslednje podskupine težav: 

• motnja aktivnosti in pozornosti, 

• hiperkinetična motnja vedenja, 

• druge vrste hiperkinetične motnje, 
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• hiperkinetična motnja, neopredeljena.  

      

V klasifikaciji Ameriške psihiatrične zveze DSM-5 težave s pozornostjo, hiperaktivnostjo in 

impulzivnostjo poimenujejo motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder – ADHD) (APA, 2014). 

 

Kriteriji za določanje pomanjkljive pozornosti vključujejo naslednje znake oziroma simptome (APA, 

2014; APA, 1994, v Pulec Lah, 2013; APA, 1994, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011): 

    

a. Težave ima pri osredotočanju na detajle, zaradi nepazljivosti dela napake pri šolskem delu 

in drugih aktivnostih.   

b. Težave ima pri vztrajanju in vzdrževanju pozornosti pri nalogah ali igri.  

c. Pogosto se zdi, kot da otrok ne sliši, kaj mu govorimo.    

d. Težave ima pri sledenju navodilom in dokončanju šolskih nalog, manjših opravil ali drugih 

zadolžitev. 

e. Težave ima pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti. 

f. Izogiba se zadolžitvam in ima težave pri izvajanju nalog, ki zahtevajo določen mentalni 

napor (šolske naloge, domače naloge).     

g. Izgublja stvari, šolske potrebščine.   

h. Pogosto ga zmotijo nepomembni zunanji dražljaji.  

i. Je pozabljiv v vsakodnevnih aktivnostih. 

Pri otroku potrdimo prisotnost oz. diagnosticiramo težave s pozornostjo, če je prisotnih vsaj šest 

od navedenih devetih kriterijev, ki morajo trajati vsaj šest mesecev. Pri odraslih mora biti prisotnih 

vsaj pet od devetih kriterijev. 

      

Kriteriji za določanje hiperaktivnosti-impulzivnosti vključujejo naslednje znake oziroma simptome 

(APA, 2014; APA, 1994, v Pulec Lah, 2013; APA, 1994, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011): 

          

a. Prisotni so pogosti nemirni gibi rok in nog, »zviranje« na stolu.   

b. Težko sedi mirno, kadar se to pričakuje.   

c. Pogosto teka naokoli, ko to ni primerno.   

d. Težko se tiho, umirjeno igra oziroma vključuje v sproščujoče dejavnosti.   

e. Ves čas je v gibanju.   

f. Pogosto prekomerno govori. 

g. Pogosto odgovori na vprašanje, še preden je slednje v celoti izgovorjeno.   
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h. Težko počaka, da pride na vrsto v skupini. 

i. Pogosto moti ali nadleguje druge; npr. prekine pogovor ali igro drugih otrok. 

Pri otroku diagnosticiramo težave s hiperaktivnostjo in impulzivnostjo, če je prisotnih vsaj šest 

kriterijev, ki trajajo vsaj šest mesecev. Pri odraslih mora biti prisotnih vsaj pet od devetih kriterijev. 

      

Na osnovi DSM-5 klasifikacije (APA, 2014) lahko opredelimo tri podskupine težav: 

● kombinirana oblika: v zadnjih šestih mesecih so bili izraženi tako kriteriji pomanjkljive 

pozornosti kot kriteriji hiperaktivnosti/impulzivnosti;    

● predvsem izražena pomanjkljiva pozornost: v zadnjih šestih mesecih so bili izraženi kriteriji 

pomanjkljive pozornosti, ne pa tudi kriteriji hiperaktivnosti/impulzivnosti;  

● predvsem izražena hiperaktivnost in impulzivnost: v zadnjih šestih mesecih so bili izraženi 

kriteriji hiperaktivnosti/impulzivnosti, ne pa tudi kriteriji pomanjkljive pozornosti.   

        

Poleg prisotnosti kriterijev pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti/impulzivnosti v zadnjih šestih 

mesecih se mora za potrditev motnje pozornosti in hiperaktivnosti vzorec težav pojavljati pri otroku 

v več situacijah. Težave morajo ovirati posameznikovo funkcioniranje na šolskem, socialnem in 

kasneje delovnem področju (APA, 2014; APA, 1994, v Pulec Lah, 2013; APA, 1994, v Rotvejn 

Pajič in Pulec Lah, 2011).     

 

Vsi otroci, ki izpolnjujejo kriterije za hiperkinetično motnjo, hkrati izpolnjujejo tudi kriterije za ADHD, 

obratno pa velja, da le otroci s težko obliko ADHD (opredeljeno s številom simptomov oz. znakov 

težav) izpolnjujejo tudi kriterije za hiperkinetično motnjo (Belec, 2015).  

    

2.2 Značilnosti otrok z ADHD 

 

Obe klasifikaciji, MKB-10 in DSM-5, izpostavljata, da imajo otroci z ADHD težave predvsem na 

področjih pozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti. Impulzivnost se kaže kot prenagljeno in 

nepremišljeno ravnanje, hiperaktivnost kot nemirno ter prekomerno gibanje, pri nepozornosti pa 

gre za neorganizirano izvajanje, ki preprečuje vzdrževanje napora ob določeni dejavnosti. Te 

lastnosti se pri posamezniku kažejo v različnih kombinacijah in različno izrazito (NCCMH, 2009, v 

Pulec Lah 2013; Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Hughes in Cooper (2007) izpostavljata tudi 

povezavo omenjenih lastnosti s slabšimi socialnimi spretnostmi, čustvenimi ter vedenjskimi 

posebnostmi. 
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Motnja ADHD je interaktivno pogojena, saj ima otrok z ADHD težave zlasti ob soočanju z 

zahtevami okolja. P. A. Teeter (1998) poleg že navedenih izpostavlja še naslednje znake težav: 

slabša organiziranost, težave v medosebnih odnosih, večja občutljivost na stres in čustvene 

težave. 

Phelan (2005) velik pomen pripisuje pomanjkljivi pozornosti. Po njegovem mnenju so 

hiperaktivnost, impulzivnost, težave pri odložitvi zadovoljitve ter prekomerna emocionalna 

vznemirjenost bolj odraz temperamenta. 

Tudi Barkley (1998, 2015) deli znake težav ADHD na primarne (težave s pozornostjo, 

impulzivnost, hiperaktivnost) ter pridružene težave pri razvoju ostalih področij (kognitivnega, 

izobraževalnega, socialnega, čustvenega itd.). 

Vedenjska slika težav je pri vsakem posamezniku specifična, ta specifičnost pa je pogojena tudi 

z osebnostnimi značilnostmi posameznika in njegovimi individualnimi močnimi 

področji (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Znaki težav se spreminjajo z zorenjem posameznika in se kažejo različno v različnih razvojnih 

obdobjih. Variabilnost je prav tako povezana z značilnostmi in zahtevnostjo okolja oziroma nalog 

glede vzdrževanja samokontrole (Taylor in Sonuga-Barke, 2008, v Pulec Lah, 2013). 

Impulzivnost, nemirnost in težave z vztrajnostjo se po navadi prvič identificira v šoli zaradi 

slabšega šolskega uspeha, vendar pa so te lastnosti opazne že pri predšolskih otrocih. 

Sekundarni znaki težav vključujejo učne težave, težave v socialnih odnosih, čustvene težave in 

slabšanje samopodobe (Pulec, 1998). 

 

● Težave s pozornostjo 

Pozornost je osnovna kognitivna sposobnost, prisotna pri večini aktivnostih (ki niso 

avtomatizirane), in sicer: mišljenje, spomin, govor, reševanje nalog (Rotvejn Pajič, 2015). 

Vključuje čustvene, vedenjske in kognitivne komponente in ima velik pomen v procesu učenja 

(Šket Kamenšek, 2013). 

Pozornost predstavlja večdimenzionalni konstrukt (Bate, Mathias in Crawford, 2001; Mirsky, 1996; 

Strauss, Thompson, Adams, Redline in Burant, 2000, v Barkley, 2015), kar pomeni, da so lahko 

težave s pozornostjo kvalitativno različne (Barkley, 2001a, v Barkley, 2015).  

Učinkovita pozornost pomeni, da uspemo vse svoje misli in dejavnosti usmeriti k določeni vsebini, 

pri tem vzdržati dlje časa in se ne odzivati na morebitne moteče dražljaje. Otroci z ADHD imajo 

lahko težave v različnih vidikih pozornosti: selektivnost pozornosti, obseg pozornosti ter 

vzdrževanje pozornosti, največje pa imajo pri vzdrževanju pozornosti oziroma pri ohranjanju 

kakovosti pozornosti v skladu z zahtevo naloge (Rotvejn Pajič, 2002, 2006). 
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Poleg težav pri vzdrževanju pozornosti jim primanjkuje vztrajnosti, saj se selijo od ene dejavnosti 

k drugi, pri tem pa nobene ne dokončajo (Barkley, 1998, 2015). Starši in učitelji se pogosto 

pritožujejo, saj se jim zdi, da jih otroci ne poslušajo, kot bi jih morali za svojo starost, opažajo tudi, 

da se težko zberejo, so pozabljivi in bolj pogosto menjavajo dejavnosti (Depaul, Powers, 

Anastopolous in Reid, 1999, v Barkley, 2015). 

Pri primanjkljaju pozornosti gre za slabše sposobnosti samoregulacije ali samokontrole Otrok z 

ADHD ima težavo zaradi reagiranja na nov, zanimiv dražljaj, sploh če se ta pojavi v trenutku, ko 

bi moral početi kaj drugega. Pri tem se odzove impulzivno in tako nima možnosti za uporabo 

izvršilnih funkcij, ki spadajo k samoregulaciji (Barkley, 2015). 

 

● Hiperaktivnost 

L. Rotvejn Pajič (2006, 2010) hiperaktivnost opredeljuje kot razvojno neustrezno, prekomerno in 

pretirano stopnjo aktivnosti. Motorična hiperaktivnost lahko zajame celotno telo ali se kaže kot 

drobni in hitri gibi prstov, rok in nog. Je brez cilja in ni hotena, otrok se je torej ne zaveda, porabi 

pa zanjo veliko energije (Šket Kamenšek, 2013). Običajno je ravno prekomerna aktivnost tista, ki 

nas najprej opozori na otroka z ADHD (Rotvejn Pajič, 2002). 

Starši in učitelji otroke z ADHD opisujejo, da so nenehno v gibanju, kot bi jih poganjal motor, zelo 

pa so tudi neučakani glede prihajajočih dogodkov. Raziskave potrjujejo, da so ti otroci bolj aktivni 

kot vrstniki (Barkley in Cunningham, 1979a; Dane, Schachar, in Tannock, 2000; Luk, 1985; 

Porrino idr., 1983; Shelton idr.,1998, v Barkley, 2015), da imajo težave z ustavitvijo trenutnega 

vedenja (Milich, Hartung in Haigler, 1994; Nigg, 1999, 2001; Oosterlaan, Logan in Sergeant, 1998; 

Schachar, Tannock, in Logan, 1993; v Barkley, 2015), govorijo več kot drugi (Barkley, 

Cunningham in Karlsson, 1983, v Barkley, 2015) in pogosto zmotijo druge med pogovorom 

(Malone & Swanson, 1993, v Barkley, 2015). Barkley (2015) poleg motorične omenja še glasovno 

hiperaktivnost.  

Zanimive so ugotovitve Remschmidt in Schmidt (1986, v Kiphard, 2002) o vestibularnem sistemu 

otrok z ADHD, ki je manj vzburljiv ter slabše aktiven, a odreagira pozitivno, kadar gre za primitivna 

gibanja, kot so guganje, majanje, vrtenje. Ti otroci rabijo kar se da veliko primitivnih tipalnih in 

vestibularnih dražljajev, saj to pripomore k večji občutljivosti vestibularnega sistema in njegovemu 

ustreznemu reagiranju. Pri njih je možgansko delovanje pod nivojem običajne vzburjenosti, zato 

jo skušajo s prekomerno aktivnostjo sami sprožati in spodbujati, saj želijo na ta način kompenzirati 

ta čutni primanjkljaj (Kiphard, 2002). 
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Zgodnja preučevanja zgolj nemirnosti so podala ugotovitev, da prekomerna in nesmotrna 

aktivnost pri otrocih z ADHD ni vedno prisotna, temveč se bolj očitno pojavlja v situacijah, ki 

zahtevajo inhibicijo motoričnih odgovorov, kot je to npr. v času strukturirane učne ure. Z merjenjem 

celodnevnega telesnega gibanja so ugotovili, da je pri otrocih z obravnavanimi težavami, v 

primerjavi z vrstniki, motorična aktivnost povečana pri vseh dnevnih aktivnostih in tudi med 

spanjem. Največja razlika se dejansko kaže med strukturiranimi dejavnostmi, kar kaže na 

pomembno vlogo parametrov okolja in delno že nakazuje razlago situacijskega vedenja teh otrok 

(Pulec, 1998).  

Hiperaktivnost se močno povezuje z impulzivnostjo in se zato ne obravnava kot ločena dimenzija. 

Obe lastnosti pomembno ločujeta otroke z ADHD od drugih otrok, ki teh težav nimajo. 

 

● Impulzivnost 

Impulzivnost je reagiranje brez razmisleka in izvira iz slabše razvitih sposobnosti notranjega 

govora ter vizualizacije posledic (Phelan, 2005). Rotvejn Pajič (2010) jo opredeli kot nepremišljen, 

avtomatski odziv dražljaj – reakcija. Ker otrok z ADHD reagira na vsak dražljaj refleksno in 

impulzivno, izostanejo pomembni odmori med mišljenjem in dejavnostjo (Kiphard, 2002). 

Impulzivnost je povezana s težavo v inhibiciji, otrok ni sposoben odložitve odgovora ter slabo 

nadzoruje lastno vedenje. Otroci z ADHD imajo težave zlasti v kognitivni in vedenjski 

impulzivnosti. Kognitivna impulzivnost jih ovira predvsem na učnem področju, saj ne premislijo o 

nalogi, odločajo se na osnovi pomanjkljivih podatkov, ne morejo predvideti več možnih načinov 

reševanja, rešujejo hitro in pri tem delajo vrsto napak (Rotvejn Pajič, 2006; Žagar, 2012). 

Vedenjska impulzivnost predstavlja zelo resen rizični dejavnik za razvoj agresivnega in 

antisocialnega vedenja ter raznih drugih tveganih oblik vedenja (Rotvejn Pajič, 2006). Obe vrsti 

impulzivnosti sta moteči tako za otroka samega, kakor tudi za njegovo socialno okolje (Šket 

Kamenšek, 2013).  

Pri otrocih z ADHD je okrnjena tudi zmožnost presoje o negativnih posledicah določenih vedenj, 

zato so pogosto predrzni ter nagnjeni k tveganju in dajejo vtis slabega samonadzora, 

neodgovornosti, nezrelosti, lenobe in grobosti (Žagar, 2012).  

Zaradi impulzivnosti imajo otroci z ADHD težave na učnem in medosebnem področju in postajajo 

vedno manj priljubljeni med vrstniki (Rotvejn Pajič, 2006). 

Hughes in Cooper (2007) navajata, da so opisani primarni znaki težav različno intenzivni in se 

kažejo v različnih kombinacijah, kar nakazujejo tudi različni tipi ADHD (nepozorni tip, 

hiperaktivni/impulzivni tip, kombiniran hiperaktivni/impulzivni/nepozorni tip).  
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Otroci z ADHD pa imajo še druge posebnosti poleg zgoraj opisanih primarnih znakov težav. Zaradi 

osnovnih težav se pogosto razvijejo še druge težave na najrazličnejših področjih učenja (učna 

uspešnost je slabša od otrokovih dejanskih sposobnosti), vedenja (razna tvegana vedenja, 

agresivno in antisocialno vedenje), čustvovanja (pomanjkljivo prepoznavanje čustev pri sebi in 

drugih, težave z izražanjem čustev, slabo samospoštovanje, depresivno razpoloženje, 

razdražljivost) in medosebnih odnosov (pogosti konflikti s starši, učitelji, vrstniki, slednji jih ne 

sprejemajo in celo odkrito odklanjajo) (Barkley, 2015; Hinshaw, 1994; Rotvejn Pajič, 2002, 2010). 

 

● Vpliv ADHD na učno funkcioniranje 

Težave s pozornostjo niso moteče za okolje, zato so pogosto spregledane ali niso pojmovane kot 

problem, čeprav lahko posameznika bistveno ovirajo v njegovem funkcioniranju in so pomemben 

dejavnik tveganja za učno manj uspešnost (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Učne težave so ena od najpogostejših sekundarnih motenj otrok z ADHD. Otroci z ADHD ne 

zmorejo dosegati uspehov skladno s svojimi sposobnostmi (Hinshaw, 1994, v Rotvejn Pajič in 

Pulec Lah, 2011; Rotvejn Pajič, 2010). Ti otroci namreč zaradi svojih osnovnih šibkosti, ki izhajajo 

iz motnje (pomanjkljiva pozornost, impulzivnost, hiperaktivnost itd.), s težavo vzdržijo zbrani vso 

šolsko uro, izgubljajo potrebščine, si pozabijo zapisati obveznosti, rešujejo impulzivno, ne da bi 

sploh poslušali do konca ali se prepričali o zahtevi naloge (Rotvejn Pajič, 2010). L. Šket Kamenšek 

(2013) dodaja, da jih v šoli ovira vedenjska impulzivnost, saj govorijo brez dovoljenja, so nemirni, 

nestrpni, zapuščajo sedež in se lotevajo nevarnih stvari, brez razmišljanja o posledicah. Problem 

pa je tudi kognitivna impulzivnost, saj so na področjih, ki jih dobro poznajo, površni, delujejo 

neorganizirano ter na splošno delajo veliko napak.  

 

Učna učinkovitost otrok z ADHD je zato praviloma znižana, kljub povprečnim ali celo 

nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim (Barkley, 2006; Barkley, DuPaul in McMurray, 1990; 

Fischer idr., 1990; Hinshaw, 1992, 1994; Langberg idr., 2011; Loe in Feldman, 2007, v Barkley, 

2015).   

Pri 19 do 26 odstotkih otrok z ADHD so prisotne tudi specifične učne težave (Barkley, 2015), zlasti 

na področju branja in pisanja. Vstop v šolo je mejnik, ko težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo 

pridejo najbolj do izraza. »Otrokova neenakomerna obdobja pozornosti med učenjem osnovnih 

pravil v dekodiranju našega jezika, pri branju, pisanju in aritmetiki pogosto rezultirajo v slabšem 

učenju in funkcioniranju v šoli.« (Pulec, 1998, str. 40) 

Otroci z ADHD se med delom in v prostem času ukvarjajo z veliko več neproduktivnimi 

dejavnostmi kot njihovi vrstniki (Pulec, 1998). Intenzivnost težav se lahko spreminja iz dneva v 

dan (pravimo, da imajo učenci z ADHD »dobre in slabe dneve«) oziroma tekom dneva. »Praviloma 
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učenci lažje aktivno sodelujejo v učnem procesu prve ure pouka.« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 

2011, str. 163) 

 

● Težave otrok z ADHD na socialnem področju 

Različne raziskave navajajo, da predstavljajo otroci, ki imajo resne težave v vrstniških odnosih, 

rizično skupino za različne probleme v kasnejšem življenju, še posebej na področju duševnega 

zdravja. Pri njih se tudi pogosteje pojavi antisocialno vedenje (Elksnin in Elksnin, 2006, v Obid, 

2015). Težave v vrstniških odnosih lahko imajo po mnenju Košir (2013, v Obid 2015) tudi 

posledice, kot so nizko ali nerealno visoko samospoštovanje kot posledica obrambnih 

mehanizmov, doživljanje stiske in negativno stališče do šole, kar pogosto zmanjša motivacijo za 

šolsko delo in pelje v učno neuspešnost. 

Odnos med otroki z ADHD in socialnim okoljem se oblikuje v medsebojnem součinkovanju. Pri 

tem igrajo pomembno vlogo individualne značilnosti otrok, zakonitosti socialnega okolja, prav tako 

pa tudi stopnja ujemanja lastnosti prvih in drugih (Mikuš Kos, 2002). 

Otroci z ADHD imajo velike težave v odnosih z vrstniki (Clark, Cheyne, Cunningham in Siegel, 

1988; Cunningham in Siegel, 1987; DuPaul idr.,2001; Hoza, 2007; Nijmeijer idr., 2008; Whalen, 

Henker, Collins, McAuliffe in Vaux, 1979, v Barkley, 2015). Med vrstniki so manj priljubljeni in 

velikokrat zavrnjeni, manj pa imajo tudi prijateljev (Erhardt in Hinshaw, 1994, v Barkley, 2015). 

Phelan in Bander (Barkley, 1995, v Šket Kamenšek, 2013) sta v svoji študiji o socialnih odnosih 

otrok z ADHD ocenila, da ima več kot 50 odstotkov teh otrok resne težave z vrstniki. 

Težave v medsebojnih odnosih pa niso le posledica tega, da so otroci z ADHD bolj aktivni, 

zgovorni in impulzivni, ampak je problem tudi v njihovi povečani čustveni, obrazni in telesni 

izraznosti, hitro se razjezijo, za njih je značilna omejena vzajemnost v interakcijah in skromne 

socialne spretnosti (Casey, 1996; Erhardt in Hinshaw, 1994; Grenel, Glass in Katz, 1987; Madan-

Swain in Zentall, 1990, v Barkley, 2015).  

Zaradi impulzivnosti ter težav s pozornostjo otroci z ADHD težje usvojijo socialna pravila, težko 

prepoznajo socialne znake ter sporočila, kar jih prav tako oddaljuje od vrstniških prijateljev (Prvčić 

in Rister, b.d., v Šket Kamenšek, 2013). C. Neuhaus (2002) meni, da imajo otroci z ADHD 

drugačne socialne predstave, v primerjavi s svojimi vrstniki. Zaradi težav pri prilagajanju vedenja 

spremembam okolja se raje družijo z mlajšimi ali pa starejšimi od sebe. 

Abikoff idr. (2002, v Pulec Lah, 2013) ugotavljajo, da opazovanje vedenja otrok z ADHD v razredu 

in pri igri kaže, da se pri njih pojavlja bistveno več verbalnega in fizičnega nasilja kot pri vrstnikih 

brez težav. Pri otrocih z ADHD, ki so v zelo omejenih časovnih obdobjih dobili negativen status 

med vrstniki, se je izkazalo, da je imel pri tem največjo vlogo ravno agresiven vidik vedenja (Bickett 

in Milch, 1990, v Pulec, 1998). Ob tem je potrebno omeniti, da je tudi med otroki z ADHD brez 
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znakov agresivnega vedenja velika možnost odklanjanja s strani vrstnikov. S. Pulec (1998) 

omenja sociometrične študije, ki so pokazale, da sošolci za partnerje v igri ali za soseda v klopi 

redkokdaj izberejo otroke z ADHD. Slednji imajo pogosto težave tudi v primeru, kadar stopijo v 

socialno interakcijo z najboljšimi nameni. Manjkajo jim najosnovnejše socialne spretnosti, zato 

imajo težave pri vključevanju v že potekajoče dejavnosti, pogovore in težko upoštevajo vrstni red 

pri igrah. Čeprav to niso zelo odstopajoča vedenja, vplivajo na manjšo priljubljenost in slabšo 

sprejetost teh otrok med vrstniki.  

Težave z vrstniki in odraslimi so po mnenju nekaterih raziskovalcev (Milich in Landau, 1982; 

Pelham in Bender, 1982; Whalen in Henker, 1985; v Pulec, 1998) ključen vidik težav s pozornostjo 

in hiperaktivnostjo. Phelan (2005) ugotavlja, da je otrok z ADHD premalo občutljiv za opozorila in 

zaskrbljenost staršev oziroma učiteljev. Z odklonskim vedenjem se želi velikokrat na neprimeren 

način samopotrjevati (Potočnik Dajčman, 2006). 

S. Pulec Lah (2013) je mnenja, da otroci z ADHD praviloma niso namerno zlobni, temveč pogosto 

neprimerno reagirajo zaradi svoje impulzivnosti oziroma pomanjkljive kontrole vedenja ter zaradi 

šibkosti v izvršilnih funkcijah. Slednje vodijo v pomanjkljivo predvidevanje, načrtovanje in izvedbo 

dejanj oziroma manj ustrezno prilagajanje vedenja glede na zahteve in pričakovanja okolja. A. 

Mikuš Kos (2002) vidi neustrezno vedenje otroka z ADHD kot posledico težav na čustvenem 

področju . 

Zaradi neprilagojenega vedenja v socialnem okolju in neskladnosti njihovih dosežkov so ti otroci 

pretirano nadzorovani ter deležni neenotnih vzgojnih poskusov tako doma kot tudi v šoli. To je tudi 

razlog, da se težje osamosvojijo in se vedno bolj vidno razlikujejo od vrstnikov (Šket Kamenšek, 

2013). 

Otrokova zmožnost, da vzpostavlja in tudi vzdržuje ustrezne vrstniške odnose, je pomemben 

napovednik pozitivnega prilagoditvenega vedenja, prav tako pa tudi razvoja ADHD znakov v 

odraslem obdobju (Wheeler in Carlson, 1994, v Pulec Lah, 2013).  

Otroci z ADHD, ki imajo pretežno pozitivne izkušnje v socialnih interakcijah, bodo lažje obvladovali 

svoje težave s pozornostjo in dnevne frustracije doma in v šoli (Pulec, 1998). 

P. A. Teeter (1998) vidi učno in socialno uspešnost kot pomemben varovalni dejavnik za uspešen 

razvojni izid težav, povezanih z ADHD.   

Ker je motnja interaktivno pogojena (Teeter, 1998), se lahko težave pri večini otrok z ADHD 

pomembno zmanjšajo, kadar okolje prilagodi svoje zahteve in pričakovanja do otroka ter se 

ustrezno organizira (DuPaul in Stoner, 2003). 
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● Čustvene težave 

Ponavljajoči neuspehi na šolskem in socialnem področju pogosto sprožajo pri otroku z ADHD 

čustvene težave. Čustvena nestabilnost se kaže v nizki toleranci na frustracije, socialni 

zadržanosti ter navalih besa. Ti otroci so preveč občutljivi na kritiko, prav tako pa pogosto 

obtožujejo druge za svoje težave (Sekušak-Galešev, 2005). Neustrezne intervencije na tem 

področju lahko pripeljejo do čustvenih motenj. 

 

● Težave na področju samopodobe 

Samopodoba se oblikuje postopoma na podlagi spoznanj in izkušenj, ki si jih posameznik 

pridobiva s pomočjo interakcij v svojem socialnem okolju (Obid, 2015). Na otroka imajo v različnih 

obdobjih vpliv različne zanj pomembne osebe – pomembni drugi (Oosterweael, 1992, v Obid, 

2015). Socialno okolje se z odraščanjem širi, s tem pa se spreminjajo tudi pomembni drugi, v 

katerih oseba išče potrditve samega sebe (Ukmar, 2006, v Obid, 2015). Otrok si  tako ustvarja 

svojo socialno samopodobo na podlagi odnosov v družini, v šoli in z vrstniki.  

Elbaum in Vaughn (2006) ugotavljata, da je pozitivna samopodoba na socialnem področju odvisna 

od vrstniškega sprejemanja, otrokove samozavesti, njegove zmožnosti samoobvladovanja in od 

njegovega psihosocialno dobrega počutja. Otrok mora čutiti pripadnost in biti sprejet s strani 

vrstnikov, da si lahko oblikuje realno samopodobo in pozitivno samospoštovanje (Obid, 2015; 

Youngs, 2000). Pozitivno usmerjena samopodoba je pomemben kazalnik otrokovega duševnega 

zdravja in napoveduje kvaliteto posameznikovega prilagajanja tudi pozneje v življenju (Juriševič, 

1999, v Obid, 2015). 

 

Zaradi neuspehov, nerazumevanja ter nesprejemanja s strani vrstnikov, družine in ostalih se pri 

otrocih z ADHD lahko pojavi občutek nesposobnosti in nezaželenosti. Tako izgubljajo zaupanje 

vase, njihova samopodoba pa je vedno bolj načeta (Obid, 2015; Sekušak Galešev, 2004). 

Wheeler in Carlson (1994, v Pulec Lah, 2013) prav tako navajata, da imajo otroci z ADHD zaradi 

številnih težav na učnem in socialnem področju pogosto nižjo samopodobo. 

Pri otrocih se namreč kopičijo slabe izkušnje v šoli, imajo slabši učni uspeh, lahko tudi specifične 

učne težave, postajajo vedno bolj nesrečni, zato se oblikujeta nizka samopodoba in občutek 

nemoči. Kadar so zahteve še bolj kompleksne in se veča količina informacij, postajajo omenjene 

težave še izrazitejše (Šket Kamenšek, 2013). 

Ker otroci z ADHD težko zadostijo običajnim pričakovanjem okolja, torej svojih staršev, učiteljev, 

vrstnikov, imajo praviloma težave v medsebojnih odnosih z drugimi, kar ravno tako močno vpliva 

na njihovo slabšo samopodobo. Slednja pa določa njihovo nadaljnje vedenje in odnose z drugimi. 

Tako se lahko hitro oblikuje začaran krog, ki močno vzdržuje in slabša težave (Rotvejn Pajič, 2002, 
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2006; Šket Kamenšek, 2013). A. Mikuš Kos (2002) še opozarja, da lahko nizka samopodoba 

zmanjša otrokovo sposobnost obvladovanja težav, ki so posledica nevropsiholoških posebnosti. 

 

Sicer prevladuje mnenje, da imajo otroci z ADHD nizko samopodobo zaradi številnih izzivov, s 

katerimi se soočajo v vsakdanjih dejavnostih, kar so potrjevale tudi nekatere raziskave (Dumas in 

Peeletier, 1999, v Weyandt in Gudmnundsdottir, 2015; Edbom, Lichtenstein, Granlund in Larsson, 

2006, v Weyandt in Gudmnundsdottir, 2015). Ravno nasprotne in zelo zanimive pa so ugotovitve 

mnogih drugih raziskav, v katerih ugotavljajo, da se pri otrocih z ADHD kaže pretirano visoka 

samopodoba oziroma “pozitivna navidezna pristranskost” o lastnih sposobnostih, čeprav dokazi 

niso bili vedno prepričljivi (Hoza, Pelham, Dobbs, Owens in Pillow, 2002, v Weyandt in 

Gudmnundsdottir, 2015). Hoza idr. (2002, v Weyandt in Gudmnundsdottir, 2015) so primerjali 

samozaznave fantov z ADHD z ocenami učiteljev na učnem, vedenjskem in socialnem področju, 

in ugotovili, da fantje precenjujejo svoje zmožnosti na vseh področjih. Tisti z bolj eksternaliziranim 

vedenjem so precenili svoje socialno in vedenjsko funkcioniranje, medtem ko so fantje z ADHD, 

ki imajo skromne učne dosežke, precenili svoje akademske sposobnosti. V novejši študiji so Hoza 

in sodelavci (2004, v Weyandt in Gudmnundsdottir, 2015) še dodatno potrdili prisotnost “pozitivne 

navidezne pristranskosti” pri otrocih z ADHD, ki so skrajno precenjevali svoje sposobnosti in to na 

področjih, kjer imajo velike primanjkljaje, ne glede na to, kdo jih je ocenjeval za primerjavo (učitelj, 

mama, oče). Tako fantje kot tudi dekleta so precenili svoje zmožnosti, čeprav je bilo to pri dekletih 

manj izrazito, v primerjavi z učiteljevimi ocenami na področju vedenja in tesnega videza. Nekateri 

strokovnjaki predvidevajo, da je “pozitivna navidezna pristranskost“ obrambni mehanizem, ki 

otrokom z ADHD pomaga, da se lažje soočijo s pojavljajočimi težavami (Diener in Milch, 1997, v 

Weyandt in Gudmnundsdottir, 2015).  

 

2.3 Sopojavljajoče težave ali motnje 

 

Osnovnim težavam s pozornostjo in hiperaktivnostjo se po Barkley (1998, 2015) pogosto pridružijo 

in/ali poleg njih sočasno pojavijo še druge motnje ali težave. 

Sopojavljanje je velik problem pri otrocih, adolescentih in odraslih z ADHD.   

Med najpogostejše pridružene motnje v adolescenci sodijo vedenjske, anksiozne in depresivne 

motnje, specifične učne težave, bipolarna motnja, zloraba oziroma odvisnost od psihoaktivnih 

snovi ali računalniških igric ter patološko prenajedanje. Posebej je potrebno izpostaviti tako 

imenovani sindrom čustvene disregulacije, ki se kaže kot pogosto dnevno nihanje v razpoloženju, 
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nizka frustracijska toleranca in pogosti izbruhi jeze. Od nevroloških so to predvsem motnje 

koordinacije, tiki in epilepsija, med somatskimi pa predvsem motnje spanja in enureza (Kooij, 

2010; Wilens, 2005, v Belec, 2015).  

Tudi Cantwell (1996, v Pulec, 1998) navaja, da najpogostejša sopojavljajoča stanja vključujejo 

jezikovne in komunikacijske ter učne težave, motnje vedenja in opozicionalno-kljubovalno 

vedenje, anksioznost, razpoloženjske motnje in Touretteov sindrom. 

 

2.4 Vzročnost 

 

Ob razmišljanju o vzrokih motnje ADHD je potrebno poudariti, da zgolj en dejavnik ne zmore 

pojasniti kompleksnih in heterogenih težav, ki prispevajo k postavitvi diagnoze. Različni biološki 

in psihosocialni dejavniki najverjetneje vzajemno delujejo v različnih smereh ter prispevajo k 

sindromu. Težave s številnimi intrapsihičnimi procesi, predvsem tiste, ki vključujejo uravnavanje 

kognitivnih in motoričnih odgovorov, krepijo pojavno sliko. Slednja se verjetno delno vzdržuje in 

zaostri tudi ob težavah v medosebnih odnosih znotraj družine med vrstniki in v šoli (Rotvejn Pajič, 

2002, 2006). 

Motnja ADHD ima v ozadju heterogene vzroke, ki še niso povsem pojasnjeni (Teeter, 1998). 

Rezultati številnih, zlasti novejših raziskav, nakazujejo nevrofiziološke osnove težav, ki so lahko 

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

poškodbe, zgodnje poškodbe glave, zastrupitev s svincem ipd.) pogojene (National Colaborating 

Centre for Mental Health, 2009; Nigg, 2006, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Genetski in 

okoljski dejavniki po mnenju Shaw (2012) modificirajo razvoj možganov in povzročijo spremembe 

v strukturi ter delovanju možganov. 

Barkley (2015) kot možne vzroke za ADHD navaja: genetske vzroke, biološke dejavnike 

(anomalije v razvoju možganov), manjši pomen pa pripisuje vplivu okolja ter socialnim dejavnikom. 

Otroci z ADHD imajo biološke predispozicije, zaradi katerih imajo težave pri zaviranju ali odložitvi 

določenega vedenja. To bi lahko bilo povezano z nenormalnostjo v sistemu dopamina, zaradi 

katerega so ti otroci omejeni pri nadzorovanju svoje impulzivnosti (Hughes in Cooper, 2009). 

 

Zanimivo polje raziskav o vzrokih motnje ADHD je področje genetike. Starši z ADHD imajo več 

kot 50 odstotkov možnosti, da bo imel ADHD tudi eden od otrok (Phelan, 2005). 
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Gilger, Pennington in DeFries (v Barkley, 2015) potrjujejo genetsko povezanost s študijo dvojčkov 

iz leta 1992, v kateri so prišli do ugotovitev, da imata pri 81 odstotkih enojajčnih dvojčkov oba 

ADHD, pri dvojajčnih dvojčkih pa je 29-odstotni delež. 

 

Dejavnike okolja razumemo kot zunanje vplive, ki lahko na zarodek učinkujejo že v prenatalnem 

obdobju, vplivajo na otroka ob rojstvu in pozneje v otroštvu. Nekateri dejavniki slabšajo pojavno 

sliko ADHD, ni pa dokazov, da bi dejavniki okolja povzročili težave s pozornostjo in 

hiperaktivnostjo, čeprav vplivajo na prednji možganski reženj, kjer se nahajajo mehanizmi za 

zaviranje, vztrajnost, sposobnost koncentracije ter kontrolo aktivnosti (Šket Kamenšek, 2013). 

 

Številne študije opozarjajo na vplive družinskega okolja, ki so lahko vpleteni v razvoj težav 

ADHD. Dejavniki tveganja so: neurejeno družinsko okolje, pogosti konflikti v družini, slabše 

starševske spretnosti, osebnostne značilnosti staršev, slabši socialni položaj staršev, duševno 

zdravje matere in nizka izobrazba, enoroditeljsko starševstvo (Hughes in Cooper, 2009). 

Barkley (2015) meni, da omenjeni dejavniki ne povzročajo ADHD, lahko pa poslabšajo njegove 

znake težav, podobnega menja pa sta tudi L. Rotvejn Pajič in S. Pulec Lah (2011), ki navajata, da 

težave niso posledica neustrezne vzgoje, a lahko starši s svojim postopanjem otrokom težave 

lajšajo oziroma otežujejo. 

 

“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 

Centre for Mental Health, 2009; Nigg, 2006, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 164). 

Strukturne in funkcijske preiskave možganov kažejo na premajhno aktivnost nekaterih predelov 

možganov, zlasti frontalnega korteksa in njegovih povezav s striatumom ter z malimi možgani 

(Shaw, 2012). Gre za ključni del kompleksnega inhibitornega sistema, ki povezuje, uravnava in 

prioritizira druge kognitivne funkcije. Tako so prizadete izvršilne funkcije, brez katerih s težavo 

izvedemo neko dejavnost, čeprav vemo, kako jo je treba izvesti. Težave z inhibicijo niso stvar 

izbire ali motivacije, temveč tega, kaj se (ali se ne) dogaja v prizadetih možganih (Belec, 2015). 

 

Izvršilne funkcije so odgovorne za zmožnost ocene nekega problema, načrtovanja, predvidevanja, 

preskok v mislih, priklic dogovora, samoorganizacije, samoregulacije čustev, vznemirjenja, 

vedenja, motivacije, kontrole motorike ipd. Posledice nezrele inhibicije in šibkosti izvršilnih funkcij 

se kažejo v značilnih težavah otrok z ADHD: šibek nadzor vedenja s pomočjo notranjega 

predelovanja informacij, slaba inhibicija nepomembnih odzivov, težave v vztrajanju, težave v 
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izvajanju k cilju usmerjenega vedenja, neobčutljivost na kasnejšo povratno informacijo, 

nefleksibilnost vedenja, težave v zaustavljanju odzivov, ki niso smiselni oziroma nadzorovani 

(Pulec Lah, 2013; Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Barkley (1998, 2015) v skladu s teorijo deficita v inhibiciji vedenja pojasnjuje tudi učne težave 

otrok z ADHD z njihovimi primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij. Vedenje otrok z ADHD je bolj 

povezano s trenutnimi okoliščinami kot pa z notranjo reprezentacijo informacij (Nigg, 2006, v 

Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011), zato so najpomembnejše direktne posledice in trenutne 

okoliščine. Odvisnost od trenutnih okoliščin jim otežuje razmislek med dražljajem in odzivom (prav 

tam).   

 

Izvršilne funkcije 

Današnji čas postavlja pred otroka z ADHD ob vstopu v šolo veliko zahtev, saj se otroci pogosto 

znajdejo v situacijah, ki od njih zahtevajo veliko znanja in spretnosti, ki niso poučevane 

neposredno, a jih morajo obvladati, če želijo opraviti zastavljene naloge (Hudoklin, 2011).  

 

P. Dawson in Guare (2009, v Hudoklin, 2011) ter Barkley (2015) poudarjajo, da predstavlja ADHD 

v svojem temelju motnjo delovanja izvršilnih funkcij. Težave se namreč pojavljajo na področju 

samoregulacije in drugih izvršilnih funkcij. Ključne so težave pri inhibiciji odzivanja, ki vplivajo na 

razvoj drugih izvršilnih funkcij.   

 

C. Goldfus (2008, v Hudoklin, 2011) ugotavlja, da so izvršilne funkcije odgovorne za sposobnost 

organiziranja, načrtovanja in izvrševanja kompleksnih aktivnosti. Pravi tudi, da primanjkljaji na 

področju izvršilnih funkcij, povezanih s pozornostjo, vplivajo na širok spekter aktivnosti, ki 

zahtevajo kontrolo pozornosti, rezultat tega pa predstavljajo težave pri organizaciji gradiva, izbiri 

prave strategije in prilagajanja situaciji. Težave se ravno tako pojavljajo pri preusmerjanju 

pozornosti z enega mesta na drugega, delitvi pozornosti in delitvi energije na različne aktivnosti, 

primerne obstoječim pogojem.  

             

Gre za spretnosti, ki nam pomagajo usmerjati pozornost in izbirati med različnimi aktivnostmi in 

nalogami, prav tako omogočajo organizacijo vedenja in so nam na ta način v pomoč pri 

uravnavanju lastnega vedenja.  

         

P. Dawson in Guare (2004) sta opredelila 11 področij izvršilnih funkcij. Ta področja so: iInhibicija 
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odzivanja, delovno pomnjenje, kontrola čustev, vzdrževanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, 

načrtovanje in postavljanje prioritet, organizacija, upravljanje s časom, na cilj usmerjeno 

vztrajanje, prožnost, metakognicija, torej področja, ki predstavljajo tudi področja težav pri 

posameznikih z ADHD. 

 

Poznavanje posamezne izvršilne funkcije pripomore k postavljanju cilja, ko oblikujemo strategijo 

pomoči za posameznega otroka. Cilj lahko predstavlja pomoč pri spreminjanju razmišljanja otroka 

ali pa pomoč pri spreminjanju vedenja (Hudoklin, 2011).  

2.5 Pogostost motnje ADHD 

Ocene pogostosti motnje ADHD se nekoliko razlikujejo glede na spol, starost in uporabljene 

kriterije, na splošno pa velja, da je motnja prisotna pri 3 do 5 (7) odstotkih otrok v šolskem obdobju 

(Barkley, 1998; APA, 2014). Lingineni in sodelavci (2012) navajajo, da je ob upoštevanju kriterijev 

DSM-IV (APA, 1994)  prisotnost ADHD potrjena pri 7 do 10 odstotkov otrok. Polanczyk in 

sodelavci (2007) pa na podlagi meta-analitične študije pogostosti motnje ADHD v različnih delih 

sveta poročajo o povprečnem deležu 5,5 odstotkov v otroški populaciji. 

 

2.6 Predvidevanje razvoja težav 

 

Na potek in izid motnje po mnenju L. Rotvejn Pajič (2002, 2006) v veliki meri vplivajo različni 

varovalni in ogrožajoči dejavniki. Med njimi so najpomembnejši družina (urejeni odnosi v družini, 

sprejemanje otroka, ustrezno ravnanje, medsebojno razumevanje in vzgojna usklajenost staršev), 

šola (učna uspešnost, razumevanje otrokovih posebnosti, možnosti določenih prilagajanj v 

razredu) otrokova močna področja (komunikacija, šport, ustvarjalnost, iznajdljivost) sprejemanje 

s strani vrstnikov (sprejemanje oziroma  zavračanje).  

Na splošno lahko ugotovimo, da se otroci z ADHD, ki so vključeni v ustrezno celostno obravnavo, 

bolje prilagajajo oziroma vključujejo v okolje kot otroci brez ustrezne obravnave. Ustrezna 

obravnava naj bi otroku in njegovi družini pomagala pri obvladovanju težav na domačem, šolskem 

in tudi socialnem področju (Pulec, 1998). 

S. Pulec (1998) na osnovi študij navaja, da ima stopnja izražene hiperaktivnosti negativen vpliv 

na dosežke v šoli in tako ugotavlja, da je simptom hiperaktivnosti splošni označevalec za 

intenzivnost težav otrok z ADHD. 
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2.7 Diagnostično ocenjevanje motnje ADHD 

 

V sodobnih specialno-pedagoških usmeritvah se diagnostično ocenjevanje pojmuje kot fleksibilen 

in dinamičen proces zbiranja podatkov o otroku, ki so potrebni za oblikovanje mnenja in odločitve 

o njem (McLoughlin in Lewis, 2009; Lerner, 2003; v Magajna, 2011). 

Poudarjanje diagnostičnega ocenjevanja kot fleksibilnega procesa pomeni, da tako pojmovan 

proces ocenjevanja ne predpisuje zaporedja poteka, metod dela in uporabljenega instrumentarija, 

ampak dopušča prilagajanje strategij posebnim potrebam posameznega otroka. Zbiranje 

informacij v okviru procesa ocenjevanja ni neko enkratno dogajanje, temveč je to dinamičen 

proces, ki traja dlje časa. Diagnostično ocenjevanje je potrebno usmeriti tudi v odkrivanje močnih 

področij v otroku, ki omogočajo kompenziranje težav in dobro funkcioniranje kljub vztrajanju težav, 

in analiziranje varovalnih dejavnikov v okolju (Magajna 2011). 

 

Pri diagnostičnem ocenjevanju in prepoznavanju ADHD je potrebno upoštevati, da običajne 

metode spoznavanja in ocenjevanja posebnosti v funkcioniranju niso najbolj primerne, saj otrok z 

ADHD v prvih stikih s strokovnjakom zaradi relativno nove situacije in interakcije ena-na-ena ne 

pokaže svoje običajne vedenjske slike, ki je razlog za skrb pri starših in učiteljih. S. Pulec (1998) 

tako poudarja, da enkratno spoznavno – diagnostično srečanje ne more zajeti vse variabilnosti v 

delovanju, ki je značilno za otroke z ADHD, ampak je potrebno primerjati njihovo vedenje v 

različnih situacijah in obdobjih. Zlasti hiperaktivno vedenje je najbolj opazno v različnih socialnih 

interakcijah in situacijah, ki zahtevajo uravnavanje in prilagajanje vedenja, torej v realnih, 

vsakdanjih situacijah. Tako so najbolj relevanten vir informacij posamezniki v otrokovem 

vsakdanjem okolju. Pozorni moramo biti tudi na posebnosti v funkcioniranju, ki se navezuje na 

učenje in socialni razvoj: na jezikovne zmožnosti, kognitivno funkcioniranje, strategije reševanja 

problemov in podobno. 

       

Tudi Belec (2015) navaja, da je za diagnostično ocenjevanje motnje ADHD potreben širok nabor 

anamnestičnih podatkov (psihiatrična anamneza in hetero-anamneza, razvojna in družinska 

anamneza, forenzična anamneza, podatki o sopojavljajočih psihiatričnih, somatskih in nevroloških 

motnjah), klinični pregled (zdravnik, psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog, po potrebi drugi 

specialisti), morebitne dodatne klinične preiskave, pomembni so tudi klinično psihološki testi, v 

pomoč pa so še ocenjevalne lestvice znakov težav in pedagoška poročila. Diagnostično 

ocenjevanje je proces in ne zgolj enkratno srečanje z otrokom, zanj si je potrebno vzeti bistveno 

več časa, da vključimo vse relevantne podatke. Povezovanje znakov težav s prizadetostjo je 
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namreč ključno za diagnozo ADHD, zato je potrebno otroke večkrat pregledati.  

 

Pomemben vidik ocenjevanja težav v šolskem obdobju, ko težave pridejo najbolj do izraza, je 

poleg ocenjevanja izraženih težav tudi ocenjevanje nivoja in oblike zahtev ter pričakovanj učiteljev 

ter staršev do otroka. Pogosto je ravno modifikacija njihovih pričakovanj zelo učinkovita pri 

obravnavi teh težav (Barkley, 1998, 2015). 

 

Diagnoza ADHD je torej klinična diagnoza. Potrdi se na osnovi klinične slike, ki se začne že zgodaj 

v življenju, je persistentna skozi čas in pervazivna v različnih situacijah ter povzroča funkcionalne 

težave v domačih, šolskih in prostočasnih dejavnostih (Pulec, 1998). 

 

“V diferencialno-diagnostičnem procesu je simptome ADHD potrebno ločiti od drugih možnih 

vzrokov za ADHD motnji podobno sliko: razvojni dejavniki, zdravstveno stanje, učne težave zaradi 

skromnejših sposobnosti ali posameznih primanjkljajev, drugih motenj v razvojnem obdobju ter 

drugih neugodnih življenjskih okoliščin. Potrebno je oceniti tudi sekundarne ter sopojavljajoče 

motnje, znotraj same diagnoze pa prepoznati ključne dimenzije.” (Rotvejn Pajič, 2010, str. 56) 

 

L. Rotvejn Pajič (2010) tudi opozarja, da ADHD praviloma v predšolskem obdobju še ne 

diagnosticiramo, saj razvojno otroci šele okrog šestega leta starosti razvijejo senzorično 

integracijo slušnih, vizualnih, manipulativnih kanalov, kar jim omogoča vzpostavljanje temeljnih 

vidikov pozornosti.  

 

 

ADHD je ena najbolj pogosto diagnosticiranih motenj v otroštvu. Pogosto pomembno ovira 

posameznika na vseh pomembnih področjih funkcioniranja v vseh življenjskih obdobjih, predvsem 

pa v obdobju šolanja. Na potek in izid motnje v veliki meri vplivajo različni varovalni in ogrožajoči 

dejavniki, med katerimi so najpomembnejši družina, šola, otrokova močna področja in 

sprejemanje s strani vrstnikov. Pomemben varovalni dejavnik je pravilno razumevanje in 

pravočasna ter ustrezna pomoč, ki jo predstavljamo v naslednjem poglavju. 

 

  



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

27 
 
 

3. Pomoč otrokom z ADHD  

 

 

V nadaljevanju opisujemo oblike pomoči otrokom z ADHD in vrste obravnav, ki se izvajajo v našem 

okolju. Poleg tega bomo izpostavili tiste, ki so se izkazale kot najbolj učinkovite. 

3.1 Petstopenjski model pomoči 

Model »odziv na obravnavo« (ang. RTI – Response to intervention) predstavlja preventivni okvir 

za izboljšanje učnih dosežkov vseh učencev, omogoča pa predvsem zgodnje odkrivanje ter 

ustrezno in učinkovito zagotavljanje učne pomoči učencem z učnimi težavami. Omogoča namreč 

prehajanje od prilagoditev, ki so organizirane za vse učence, do bolj intenzivne obravnave 

posameznih učencev z izrazitejšimi učnimi težavami na različnih stopnjah modela. V Združenih 

državah Amerike je ta model uporabljen kot del procesa odkrivanja in diagnostičnega ocenjevanja 

učencev z učnimi težavami (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

      

Model »odziv na obravnavo« poudarja pomembnost vloge učitelja in drugih svetovalnih delavcev 

šole, saj naj bi le-ti v sklopu dobre splošne poučevalne prakse za učence oblikovali in izvajali 

različne, dokazano učinkovite oblike pomoči, in s tem podpirali njihov napredek na področju 

vedenja ali učenja. Model pripomore k pravočasnemu ugotavljanju, kateri učenci potrebujejo 

določeno vrsto pomoči in kako intenzivna naj bo ta pomoč. Učinkovit sistem pomoči in obravnave 

v okviru modela »odziv na obravnavo« omogoča učencem z učnimi težavami premikanje po 

stopnjah različno intenzivnih oblik pomoči glede na njihove posebne potrebe. To prehajanje po 

stopnjah mora potekati po vnaprej določenih kriterijih, kateri ne smejo biti vezani le na učenčevo 

stopnjo učnih težav, ampak tudi na dejavnike v okolju (Magajna idr., 2011).   

 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je 9. 10. 2007 sprejel dokument 

Učne težave v osnovni šoli: koncept dela.  V omenjenem dokumentu so postavljene strokovne 

osnove za razvoj učinkovitejših pristopov na področju obravnave učencev z učnimi težavami. 

Pogoj za uresničevanje zasnovanega koncepta je med drugim tudi petstopenjski model 

odkrivanja, spremljanja in nudenja učne pomoči učencem z učnimi težavami (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). Petstopenjski model nudenja učne pomoči 

je zasnovan na kontinuumu učnih težav ter na zgodnji obravnavi otroka z učnimi težavami. Poleg 

sistematičnega diagnostičnega ocenjevanja in spremljanje napredka učenca predvideva tudi 



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

28 
 
 

učinkovito obravnavo ter evalvacijo uspešnosti obravnave. Po mnenju L. Magajna (idr., 2008) in 

M. Kavkler (2008) vse to poteka v okviru timskega soustvarjanja z vsemi udeleženci tega procesa. 

      

Osnova petstopenjskega modela je v svetu prevladujoč tristopenjski model podpore in pomoči. 

Učna pomoč in podpora, predvidena s petstopenjskim modelom, je prilagojena slovenski šolski 

praksi in aktualnim strokovnim ter materialnim virom, ki že obstajajo v šolskem sistemu. 

Razprostira se od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore (Magajna idr., 2011). 

 

Ker je šolsko okolje lahko odločujoči dejavnik v razvoju težav pri otroku z ADHD, se razne vrste 

pomoči in podpore usmerja v to okolje. Pomembno je izobraževanje šolskih strokovnih delavcev 

o fenomenu ADHD, o tem, kako težave vplivajo na funkcioniranje otroka z ADHD in dinamiko v 

razredu, poleg tega pa tudi o učinkovitih elementih poučevanja ter drugih individualnih in 

skupinskih oblikah pomoči, ki jih lahko strokovni delavci nudijo na prvih treh stopnjah v okviru 

petstopenjskega modela pomoči (Magajna idr., 2008). 

 

Projekt pomoči otroku z ADHD se začne s prvo stopnjo pomoči, ki jo otroku nudi učitelj oziroma 

učitelji. Ta pomoč je stalna, traja ves čas izvirnega delovnega projekta, se pa praviloma spreminja, 

v skladu z dinamiko in izidi (novimi ugotovitvami, spremembami, spremenjenimi odločitvami itn.) 

celotnega poteka projekta pomoči.  

 

L. Magajna idr. (2008) natančno opisujejo posamezno stopnjo modela: 

 

1. stopnja: Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in 

varstva  

Učitelj je prvi, ki pomaga otroku s težavami in je ponavadi tudi prvi, ki odkrije težave pri otroku. Pri 

oceni in pozneje pri premagovanju otrokovih učnih težav sodeluje s starši in z drugimi strokovnimi 

delavci na šoli. V primeru blažjih težav zadostuje pomoč v obliki »dobre poučevalne prakse«, 

medtem ko otroci z zmernimi težavami potrebujejo več prilagoditev in večjo količino pomoči (prav 

tam).  

 

2. stopnja: Pomoč šolske svetovalne službe  

Če otrok kljub vsem učiteljevim prilagoditvam pri rednem in dopolnilnem pouku ter v okviru 

podaljšanega bivanja ne napreduje, potem se v projekt pomoči na učiteljevo pobudo ali pobudo 

staršev vključi še svetovalni delavec (psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni pedagog ali 

socialni pedagog). Slednji dopolni in poglobi odkrivanje, raziskovanje in opredelitev ovir pri učencu 
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in v okolju, otrokovih močnih področij in nadarjenost. Svetovalni delavec svetuje otroku, nudi 

individualno ali skupinsko obliko pomoči, svetuje tudi učitelju (glede prilagajanja otroku pri rednem 

in dopolnilnem pouku ter podaljšanem bivanju) in staršem (glede pomoči otroku doma idr.) (prav 

tam).  

 

3. stopnja: Dodatna individualna in skupinska pomoč  

V kolikor se težave kljub učiteljevi pomoči pri rednem in dopolnilnem pouku, v podaljšanem bivanju 

ter pri občasni pomoči svetovalne službe nadaljujejo, se otroku ponudi in organizira dodatna 

individualna in skupinska pomoč. Po potrebi se opravijo dodatni diagnostični postopki in se pri bolj 

zapletenih težavah na pobudo bodisi šole bodisi staršev v obravnavo vključujejo tudi specializirane 

zunanje strokovne ustanove (prav tam). 

 

4. stopnja: Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove  

Za otroka s težavami, ki ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah, šola 

lahko zaprosi za dodatno strokovno mnenje (in po potrebi dodatno strokovno pomoč), glede na 

naravo težav, ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo (npr. zdravstveno mentalno-

higiensko službo, svetovalni center ipd.). V kolikor zunanja strokovna ustanova presodi, da šola 

še ni izkoristila vseh virov pomoči, šoli pri tem svetuje in se po potrebi tudi sama (dodatno) vključi 

v neposredno pomoč otroku, učiteljem in staršem (prav tam).  

 

5. stopnja: Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo 

Če je na podlagi sklepne evalvacijske ocene pomoči četrte stopnje šolski strokovni tim (učitelj, 

svetovalni delavec, specialni pedagog oziroma specialni mobilni pedagog idr.) meni, da otrok z 

izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči, potem se staršem 

predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (prav tam). 

 

Za opisani petstopenjski model pomoči je zelo pomembno, da je na vsaki stopnji pomoči 

opravljena evalvacija otrokovega napredka in učinkovitosti učne pomoči strokovnega delavca 

(sklepna evalvacijska ocena, ki vključuje tudi mnenje glede nadaljevanja pomoči na naslednji 

stopnji). Vsak izvirni delovni projekt pomoči ima tudi svoj konec in se lahko konča na kateri koli 

stopnji pomoči (Magajna idr., 2008).    
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V okviru petstopenjskega modela pomoči se na prvih treh stopnjah pomoč in podporo v šolskem 

okolju nudi tudi otrokom z ADHD. Z omenjeno pomočjo želimo pri otrocih z ADHD doseči 

naslednje cilje: 

   

● »razvijati spretnosti za dvig učne učinkovitosti;   

● razvijati spretnosti za vzpostavljanje in vzdrževanje učinkovitih medosebnih odnosov ter 

tako   

● spodbujati pozitivno samovrednotenje učenca z ADHD.« (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011, 

str. 165)   

 

Na četrti stopnji pomoči pa lahko pomoč učiteljem, drugim strokovnim delavcem, učencem in 

staršem nudijo tudi zunanje strokovne ustanove (npr. svetovalni centri) (Kavkler in Pulec Lah, 

2011), katere lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje. Specializirana strokovna ustanova 

šoli po potrebi svetuje in se še sama (dodatno) vključi v neposredno pomoč učencu, učiteljem in 

staršem (Magajna idr., 2008). 

 

T. Černe (2015) navaja, da 3−5 odstotkov otrok z ADHD potrebuje kompleksnejšo obravnavo ter 

svetovanje, ki se odvijata v omenjenih specializiranih strokovnih ustanovah, med katere se uvršča 

tudi Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani.   

 

3.2 Obravnava motnje ADHD v Svetovalnem centru za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana 

 

Za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana je značilno združevanje 

ambulantno-kliničnega dela s preventivno-skupnostnim modelom dela. Tesna povezanost obeh 

dejavnosti bogati tako klinično delo kot preventivno skupnostno delo, saj posamezni otrok ali 

mladostnik, obravnavan v klinični praksi, odpira uvid v dinamiko družinskih, institucionalnih in 

širših družbenih dogajanj, ki se odražajo v njegovem problemu. Pomembne dejavnosti 

Svetovalnega centra, usmerjene v širši družbeni prostor, so sodelovanje s šolami, z vrtci, 

zdravstvenimi službami, s socialnimi službami, sodišči, prostovoljci ter z nevladnimi organizacijami 

(Mikuš Kos, 2006). 
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A. Mikuš Kos (2006) usmeritev Svetovalnega centra v Ljubljani opredeljuje takole: 

● pomoč otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi in razvojnimi težavami ter njihovim 

družinam;  

● omogočiti koriščenje strokovnega znanja in strokovnih izkušenj čim večjemu številu otrok 

v skupnosti in ne le tistim, ki prihajajo v Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 

Ljubljana; 

● organska povezava med preventivnim in terapevtskim delom; 

● integracija kliničnega, izobraževalnega in skupnostnega dela; 

● pojmovanje slehernega psihosocialnega problema kot presečišče bioloških, socialnih in 

psiholoških silnic; 

● interakcijski model pojmovanja problema ob upoštevanju lastnosti in značilnosti vseh 

udeleženih strank; 

● ekosocialno razumevanje in delovanje, ki sloni na izhodiščih sistemske teorije ter vključuje 

različne preventivne in terapevtske pristope; 

● vgrajen in poudarjen delovni koncept, ki upošteva in razvija zaščitne dejavnike; 

● integracija različnih pristopov pomoči, pri čemer je izbor odvisen od narave problema, 

stvarnih možnosti in sprejemljivosti za stranko; 

● timsko delo ob enakopravnih vlogah različnih strok; 

● odprtost za različne poglede, stališča, modele; 

● odprtost institucije navzven; 

● širok pretok strokovnega znanja in izkušenj v ustanove za otroke ter v širšo družbeno 

skupnost; 

● odzivanje strokovnega delovanja na spreminjajoče se družbene okoliščine.  

  

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana poteka ambulantno delo kot 

večkomponentna obravnava, v kateri se diagnostični postopki tesno prepletajo s 

psihoedukativnimi in terapevtskimi obravnavami. Obravnava je proces, ki se vedno prilagodi za 

vsakega otroka posebej glede na njegove individualne značilnosti ter glede na kontekstualne 

dejavnike, značilnosti in (z)možnosti njegovega ožjega in širšega okolja, glede na konkretne 

družinske, šolske, kulturne, ekonomske in socialne okoliščine (Slodnjak, 2015). 

Iz podatkov, zbranih za leto 2012 v okviru raziskave v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike 

in starše Ljubljana, je razvidno, da je izmed vseh otrok, ki so bili vključeni v raziskavo, kar 43,3 % 

ob prvem obisku navedlo, da prihajajo v obravnavo zaradi težav s pozornostjo in nemirnostjo (262 

otrok od 619) (Slodnjak, 2015).  
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V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana nudimo otrokom z ADHD 

kombinirane oblike obravnav pri različnih strokovnjakih, ki posegajo na različna učno-vzgojna 

področja ter krepijo kompetence otrok ter staršev. Pomoč se v okviru medsebojnega povezovanja 

in timskega sodelovanja usmerja tako v otroka z ADHD, kot v njegovo šolsko in domače okolje. 

Le redko zadostuje krajša oblika obravnav, zato so večinoma otroci ter starši deležni 

kompleksnejše, dlje časa trajajoče timske obravnave.           

Pomoč družini otroka z ADHD je usmerjena v svetovanje staršem, kako razumeti težave s 

pozornostjo, njihov vzrok in vpliv na otrokovo funkcioniranje. Družini se nudijo različne oblike 

obravnav, kot so družinska obravnava, vedenjsko-kognitivna terapija. Izsledki raziskave, v katero 

so bili vključeni otroci, obravnavani v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše 

Ljubljana v letu 2012, kažejo, da je bila večina družin s pritožbo nemirnost in težave s pozornostjo, 

deležna svetovanja (84,4 %), pri približno eni tretjini vseh (34,4 %) pa je potekala psihoterapija 

prek staršev (Rotvejn Pajič, 2015).    

 

V zadnjih letih se izvajajo mesečna skupinska srečanja za starše otrok z ADHD, ki so tudi v 

individualni obravnavi. Namen dela s starši je predvsem vzpostaviti medsebojno podporo staršev 

ter jim nuditi pomoč pri reševanju težav.  

Pomoč otroku se nudi v okviru individualnih in skupinskih obravnav. Nekateri otroci potrebujejo 

poleg individualne obravnave še posamezne treninge za razvijanje pozornosti, spretnosti 

samospoznavanja, samonadzora, reševanja problemov, socialnih spretnosti, komunikacije 

(Rotvejn Pajič, 2006).  

      

Prej omenjena raziskava v okviru Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 

tudi kaže, da je izmed vseh otrok s pritožbo ADHD medikamentozno terapijo (ob redni individualni 

obravnavi) prejelo 24,8 % otrok, 43,9 % pa jih je bilo vključenih v korekcijo specifičnih 

primanjkljajev (Rotvejn Pajič, 2015).  

Ker se težave otrok z ADHD najbolj odražajo prav v šolski situaciji, se pri večini otrok vzpostavi 

stik s šolo – prek telefonskih pogovorov, timskih sestankov, pisnih poročil in mnenj ter priporočil 

za pomoč otroku v šoli (Rotvejn Pajič, 2015). 
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3.3 Obravnavanje ADHD težav – pristopi in oblike 

 

Osnova pomoči je vsekakor kakovostna diagnostična ocena tima strokovnjakov (psiholog, 

pedopsihiater, pediater, specialni pedagog, učitelj), pri čemer je potrebno najprej ugotoviti, ali gre 

pri otroku res za motnjo ADHD ali pa so v ozadju drugi dejavniki, ki pogojujejo otrokove težave 

(Rotvejn Pajič, 2002). 

 

S. Pulec Lah in L. Rotvejn Pajič (2011) predstavljata nekatera temeljna izhodišča celostne 

obravnave otrok z ADHD: 

● Večdimenzionalnost  

Ker so posebne potrebe otroka z ADHD večdimenzionalne in se tako pojavljajo na različnih 

področjih njihovega funkcioniranja, mora biti tudi obravnava otroka večdimenzionalna ali 

multimodalna, z različnimi pristopi. 

● Interaktivnost 

Glede na to, da ima otrok z ADHD težave šele v interakciji z okoljem, je potrebno obravnavo poleg 

usmeritve v delo z otrokom nujno usmeriti tudi v njegovo šolsko in domače okolje. 

● Avtentičnost 

Učenje novih spretnosti naj bi potekalo v otrokovem vsakdanjem okolju oziroma tam, kjer se 

težave pojavljajo. 

● Individualizacija 

Obravnavo otrok z ADHD je potrebno povsem prilagoditi posamezniku, njegovi specifični situaciji 

in potrebam, pri tem pa je potrebno upoštevati prepletanje etioloških dejavnikov, različne 

kontekste, sekundarne in sopojavljajoče težave, razvojni vidik otroka ter individualne, specifične 

okoliščine otroka, njegove družine in celotne situacije.    

● Longitudinalnost 

Ker je ADHD »kronična« dolgotrajna motnja, je pomembno, da se tudi pomoč in podpora izvajata 

dlje časa, v različnih obdobjih različno oziroma prilagojeno posameznikovim potrebam in 

značilnostim okolja. Z obravnavo je potrebno začeti že v predšolskem obdobju.  

Izvajanje specifičnih pristopov mora biti dovolj dolgo, saj otroci z ADHD počasneje osvajajo oz. 

avtomatizirajo in generalizirajo izolirano naučene spretnosti.    

 

Za učinkovito pomoč pri premagovanju težav, povezanih z ADHD, je potrebno sodelovanje otroka, 

staršev, šolskih in drugih strokovnih delavcev.  
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Obravnava otrok z ADHD zahteva kompleksen ter integrativen pristop. Sicer obstaja več vrst 

obravnav, vendar pa jih je potrebno v vsakem primeru individualizirati in prilagoditi na osnovi 

ugotovitev natančne diagnostične ocene posameznega otroka in njegove družine (Rotvejn Pajič, 

2009). Pomoč lahko poleg individualne obravnave poteka tudi v obliki skupinske obravnave. 

  

Kljub temu, da je ADHD ena najbolj raziskovanih motenj v otroštvu, še vedno ostaja veliko 

nedorečenega glede učinkovitosti posameznih vrst obravnav. Učinkovitost obravnave se 

najpogosteje vrednoti glede na zmanjšanje intenzivnosti in pogostosti pojavljanja osnovnih znakov 

težav, v šolskem okolju pa bi moralo biti merilo učinkovitosti izboljšanje otrokovega celostnega 

šolskega funkcioniranja (Pulec Lah, 2013). 

 

Barkley in Murphy (2006), L. Braswell in Bloomquist (1991) ter P. A. Teeter (1998) menijo, da 

kombinirane obravnave prinašajo večjo učinkovitost v primerjavi s posameznimi terapevtskimi 

metodami. 

 

MTA skupina Nacionalnega inštituta za duševno zdravje je izvedla obsežno študijo 

večdimenzionalne obravnave ADHD (Pulec Lah, 2013). V omenjeni študiji so 14 mesecev 

natančno spremljali učinke štirih različnih obravnav (pri 579 učencih, starih od 7 do 9,9 let, s 

kombiniranim tipom težav ADHD), in sicer sistematično in natančno vodene medikamentozne 

obravnave, intenzivne vedenjske obravnave z vključenimi starši, otrokom in šolo, kombinacije 

obeh ter običajne obravnave v lokalnih skupnostih. Tako so v skupinah, ki so prejemale 

medikamentozno in kombinirano obravnavo, nastopile pomembno večje spremembe v izražanju 

osnovnih znakov ADHD, v primerjavi s skupinami, ki so bile deležne zgolj vedenjske obravnave 

ali običajne oblike pomoči (prav tam). 

 

Obravnavo je po mnenju Barkley (1998), DuPaul in Stoner (2003) ter P. A. Teeter (1998) potrebno 

usmeriti na vsa področja, na katerih otrok potrebuje pomoč in podporo, saj se pozitivne 

spremembe na enem področju redko samodejno prenesejo na ostala področja. 

 

3.3.1 Medikamentozna in psihosocialne obravnave 

 

ADHD lahko obravnavamo kot večplastno težavo, ki izhaja iz interakcije značilnosti otrokovega 

temperamenta in zahtev okolja. Gre za skupek težav, ki jih ne moremo “pozdraviti” ali odstraniti z 
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enkratno intervencijo, lahko pa z ustrezno obravnavo obvladujemo težave oziroma naučimo 

otroka, da se aktivno sooči z njimi ter se jih nauči obvladovati. Obravnavanje motnje ADHD 

zahteva multimodalen pristop, ki kombinira psihosocialno in medicinsko obravnavo (Pulec, 1998). 

 

Najpogostejša in najbolj proučevana pristopa sta medikamentozna obravnava (ponavadi 

psihostimulansi) in strategije vedenjske modifikacije v šoli in doma v okviru psihosocialne 

obravnave (Barkley, 1998, 2015; Pulec Lah, 2013).  

 

Psihoterapevtski ukrepi so usmerjeni na otroka, družino in širše socialno okolje. Za blažje oblike 

motnje ADHD so lahko edina oblika obravnave, pri težjih oblikah pa jih kombiniramo z 

medikamentozno obravnavo (Janša, 2010). Slednja je za obvladovanje težav, povezanih z ADHD, 

zelo uveljavljena, saj uporaba medikamentov vpliva na vedenje v razredu, učno učinkovitost, 

produktivnost, pokazali pa so se tudi pozitivni učinki na opozicionalno in agresivno vedenje otrok. 

Izboljšajo se tudi interakcije med otrokom in vrstniki, družino, sorojenci in učitelji (Pulec, 1998).  

Psihostimulansi namreč izboljšajo otrokovo pozornost, olajšajo obvladovanje lastnega vedenja in 

nemirnosti, zaradi česar otrok lažje sledi navodilom in je lažje vodljiv med izvajanjem neke naloge 

(Rotvejn Pajič, 2002). O uspešnosti in pogostosti medikamentozne obravnave piše tudi D. Janša 

(2010), ki dodaja, da kar 3 odstotki otrok v ZDA  med 5. in 18. letom jemljejo različna zdravila za 

lajšanje znakov težav, kot so nemir, težave s pozornostjo in impulzivno vedenje. Prvenstveno so 

v uporabi stimulansi.  

 

Najpogostejši medikament pri zelo nemirnih otrocih z izrazitimi težavami na področju pozornosti 

je Ritalin, saj pri večini otrok izboljšuje pozornost, miselne procese, odzivanje, socialne interakcije, 

počutje, vedenje in zmanjšuje nemirnost (Barkley, 2015; Hinshaw, 1994; Rotvejn Pajič, 2009). 

M. Mongia in L. Hechtman (2016) navajata, da okoli 50–70 odstotkov otrok z ADHD izkazuje znake 

težav tudi v adolescenci. Glede na kroničnost ADHD breme motnje pomembno vpliva na osebno, 

socialno, družinsko in ekonomsko področje. Na žalost pa 90 odstotkov mladostnikov z ADHD, 

kljub njihovim funkcionalnim primanjkljajem, zavrača medikamentozno obravnavo bodisi zaradi 

zanikanja motnje ali pa zaradi podcenjevanja lastnih primanjkljajev. 

 

Medikamentozna obravnava je sicer pri otrocih z ADHD uspešna, vendar ne izboljša vseh vidikov 

pozornosti. Raziskava Tucha idr. (2011) potrjuje, da je v kombinaciji z medikamenti lahko učinkovit 

tudi program treninga pozornosti, ki ugodno vpliva na izboljšanje posameznih vidikov pozornosti 

(selektivna pozornost, osredotočenje, budnost, vzdrževanje pozornosti, deljena pozornost). 
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Medikamentozna obravnava motnje, ki je sicer pogosto uporabljena oblika pomoči otrokom z 

ADHD, žal ni neposredno usmerjena na prikrajšanost v delovanju na socialnem, izobraževalnem 

in delovnem področju (Mongia in Hechtman, 2016). 

 

V nobenem primeru pa naj ne bi bili medikamenti edina pomoč otroku z ADHD (Rotvejn Pajič, 

2009), saj tovrstna obravnava tudi ni primerna za vsakega otroka. Phelan (2005) in Barkley (2015) 

tako obravnavo usmerjata v socialno okolje otrok z ADHD, katero je potrebno seznaniti o njihovih 

posebnostih, nuditi ustrezno podporo ter razvijati otrokove spretnosti. V okviru 

večdimenzionalnega pristopa obravnavanja motnje ADHD so pomembne tudi psihosocialne oblike 

obravnave. 

 

Psihosocialne obravnave, ki so se izkazale za uspešne pri obravnavi otrok z ADHD, lahko 

razvrstimo v obravnave, ki so osredotočene na družino, na šolo in/ali otroka. Med tistimi, ki so 

osredotočene na družino, je najpomembnejše izobraževanje staršev, kaj sploh je ADHD, kakšna 

je narava težav in kakšna je vloga staršev pri obravnavi teh težav.  

Poleg izobraževanja staršev obsegajo psihoterapevtski ukrepi, usmerjeni na družino, še trening 

staršev in družinsko obravnavo. Starši na ta način lažje in bolje razumejo otrokove težave, krepijo 

starševske sposobnosti in pridobivajo na občutku suverenosti pri ravnanju z otrokom. Pri delu z 

družino je pomemben cilj pomoč pri izboljšanju medsebojnih odnosov (Rutter, 2002, v Janša, 

2010). 

 

Trening staršev za obvladovanje težav z ADHD je nujen, neizogiben del psihosocialne obravnave 

težav. Kot zelo učinkovito se je izkazalo učenje staršev za uporabo ustreznih tehnik za omilitev 

težav in za sodelovanje s šolo. Uspešnost tovrstnega treninga se je potrdila ne samo v reduciranju 

otrokovega motečega vedenja v domačem okolju, ampak tudi v dvigu samozaupanja staršev 

glede svoje kompetence v vlogi staršev in ustrezno temu v zmanjšanju stresa v družini (Pulec, 

1998). 

 

Obravnave, usmerjene na šolo, naj bi se predvsem osredotočile na otrokovo učno učinkovitost in 

samopodobo, na katero pa se tesno navezuje tudi otrokova emocionalno-socialna učinkovitost. 

Zato je potrebno posvetiti pozornost tako otrokovi učni uspešnosti kot tudi vedenju v razredu ter 

odnosom z vrstniki (Pulec, 1998).  

 

Abramowitz in O Leary (1991, v Pulec Lah 2013) navajata, da so najbolj učinkoviti načini 

obravnave za izboljšanje šolskega (učnega in socialnega) funkcioniranja otrok z ADHD tisti, ki jih 
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dosledno izvajamo v šolskem okolju, na mestu ter v okoliščinah, kjer se pojavljajo konkretni 

problemi. Družinska terapija, individualne terapije, trening staršev ter podobni pristopi, ki so sicer 

zelo učinkoviti za izboljšanje funkcioniranja v domačem okolju, niso tako uspešni pri izboljšanju 

učnega in vedenjskega funkcioniranja otrok z ADHD. 

Ključne točke šolskih obravnav so lahko uporaba vedenjsko-kognitivnih tehnik ter dnevne beležke 

oz. dnevno poročanje (ang. Daily Raport Card – DRC) s prikazom otrokovega napredka na 

izbranih področjih (Braswell in Bloomquist, 1991). 

 

Obravnava otroka z ADHD je usmerjena k izboljšanju otrokove impulzivne kontrole, kontrole 

čustev, predvsem izbruhov jeze in v izboljšanje socialnih spretnosti. Trening socialnih spretnosti 

se tako poleg že omenjenega osredotoča zlasti na otrokovo izboljšanje spretnosti vključevanja v 

socialno skupino, razvoj komunikacijskih spretnosti in spretnosti reševanja problemov (Pulec, 

1998). L. Braswell in Bloomquist (1991) ter Taylor idr. (2004) poudarjajo učinkovitost kognitivno-

vedenjskih pristopov, ki so usmerjeni v modifikacijo vedenja, trening reševanja problemov in tudi 

v samoopazovanje pri dovolj starih otrocih. 

 

 

V pričujočem poglavju smo predstavili oblike pomoči in najpogostejše vrste obravnav motnje 

ADHD. Ker se težave otrok z ADHD razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo težkih, od 

enostavnih do zapletenih, se v osnovni šoli na kontinuumu razprostirata tudi pomoč in podpora 

otroku po petstopenjskem modelu pomoči.   

Pomoč učiteljem, drugim strokovnim delavcem, učencem in staršem lahko na četrti stopnji pomoči 

nudijo tudi zunanje strokovne ustanove. Med specializirane strokovne ustanove se uvršča tudi 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer nudijo kombinirane oblike 

obravnav pri različnih strokovnjakih. 

Temeljni princip v obravnavi otrok z ADHD je večdimenzionalen pristop. Kombinirane obravnave 

prinašajo večjo učinkovitost v primerjavi s posamičnimi. Medikamentozna obravnava je namreč 

pri otrocih z ADHD uspešna, vendar ne izboljša vseh vidikov pozornosti in ne vpliva na vsa 

področja, kjer je otrok oviran zaradi osnovnih težav. V okviru večdimenzionalnega pristopa 

obravnavanja motnje ADHD so pomembne tudi psihosocialne oblike obravnave, ki so 

osredotočene na družino, na šolo in/ali otroka, med katerimi je zelo uveljavljen in tudi z dokazi 

podprto učinkovit kognitivno-vedenjski pristop, ki ga predstavljamo v naslednjem poglavju.  



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

38 
 
 

4. Kognitivno-vedenjska terapija  

 

Strategije pomoči otrokom z ADHD pogosto izhajajo iz kognitivno-vedenjske terapije (v 

nadaljevanju bomo uporabljali izraz pristop), ki je kot del integrirane, sistematične 

multidimenzionalne obravnave prepoznana kot ena najbolj učinkovitih pristopov pri otrocih z 

ADHD in njihovih starših, zato jo v nadaljevanju natančneje predstavljamo. 

 

4.1 Razvoj kognitivno-vedenjskega pristopa 

 

Za razvoj sodobne kognitivne terapije ali pristopa je verjetno najpomembnejša integracija dveh, v 

osnovi sicer precej različnih paradigem, kognitivnega in vedenjskega pristopa v kognitivno-

vedenjski pristop. 

Na 34. kongresu Evropskega združenja za vedenjske in kognitivne terapije, ki je potekal 2004 v 

Manchestru, opredeljujejo razvoj vedenjsko-kognitivnega pristopa v treh korakih (Pastirk, 2007, 

str. 5): 

 

1. »Razvoj vedenjsko-kognitivnega pristopa ima korenine v teorijah učenja in klasičnih 

vedenjskih principih ter njihovi uporabi v klinični praksi. 

2. V naslednjem valu razvoja je značilna integracija vedenjskega pristopa s kognitivnimi 

terapevtskimi orientacijami. 

3. Za tretji val razvoja je značilna postopna integracija vedenjsko-kognitivnih pristopov in 

upoštevanje tradicionalnih psihoterapevtskih pristopov.« 

 

D. M. Clark (1997, v Pastirk, 2007) poudarja, da je za razvoj kognitivno-vedenjskega pristopa 

izjemnega pomena tesna povezanost med teorijo in prakso, ki je značilna za kognitivno-vedenjsko 

gibanje in omogoča spremljanje uspešnosti omenjenega pristopa. 

 

  



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

39 
 
 

4.2 Osnovna načela kognitivnega in vedenjskega pristopa 

 

Kognitivni pristop poudarja pomen povezanosti mišljenja s posameznikovo osebnostjo; tako za 

strokovnjaka ni situacija tista, ki je bistvena za posameznikovo počutje in vedenje, temveč njegovo 

razumevanje situacije – zaznava in interpretacija dogodkov. Razumevanje in interpretacija 

dogodkov sta odvisna od posameznikovih kognitivnih shem (Pastirk, 2007). 

 

Dobson (1988, v Živčić-Bečirević, 2003) povzema tri predpostavke kognitivnega pristopa, in sicer 

navaja, da kognitivne aktivnosti vplivajo na vedenje, da le-te lahko spremljamo in spremenimo, te 

spremembe v vedenju pa lahko dosežemo s spremembo v kognicijah  (s spremembo 

nefunkcionalnega mišljenja, učenjem novih stališč ter prepričanj). 

 

Kognitivni pristop uporablja veliko različnih tehnik za spremembo misli, razpoloženj in vedenja, 

vendar pa kljub številnim tehnikam, ki so nastale znotraj tega pristopa, danes strokovnjaki 

praviloma uporabljajo kombinacijo kognitivnih, vedenjskih in doživljajskih tehnik (Pastirk, 2007). 

 

Vedenjski pristop je usmerjen na preučevanje vedenja, ki je dostopno opazovanju oziroma je 

predmet opazovanja. V vedenjskem pristopu velja: “česar se naučimo, se lahko tudi “odučimo”. 

Torej se “odučimo” neprimernega, neustreznega vedenja in se naučimo ustreznega vedenja  

(Ribič Hederih, 2007). Skupaj s posameznikom se v obravnavi definirajo jasni cilji, temu sledi 

natančno izdelan program, ki vsebuje elemente, ki se dajo meriti. Evalvacija je sestavni ter nujni 

del vedenjskega pristopa. Pri slednjem gre za učinkovito in relativno kratko obravnavo, ki je 

dostopna ljudem vseh profilov, še posebej pa je uporabna pri delu z otroki, pri katerih mnogo 

drugih pristopov ni učinkovitih. Povezava s kognitivnim pristopom prinaša vedenjskemu 

razumevanje in interpretacijo intrapsihičnih procesov (prav tam). 

 

N. Anić in D. Ilić-Supek (1984, v Ribič Hederih, 2007) poudarjata, da se uporaba vedenjskega 

pristopa lahko umesti v tri kategorije: 

- vzgojno-izobraževalno delo (uporaba tehnik za modifikacijo vedenja pri hiperaktivnih 

otrocih, agresivnih, pri tistih, ki imajo specifične težave v komunikaciji, pomanjkljivo znanje 

pri uporabi socialnih spretnosti); 

- področje socializacije (kot pomoč pri odpravljanju motečih oblik vedenja delikventnih 

mladih ter odraslih) in 
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- klinično prakso (domeno nad vedenjskim pristopom si delijo psihiatri ter klinični psihologi, 

zato je izbor možnih pacientov zelo pester). 

 

4.2.1 Vedenjske tehnike 

 

Martin in Pear (2016) opredeljujeta vedenje v svojem najbolj esencialnem smislu kot vse, kar 

oseba naredi ali reče. Ločita med zunanjim in notranjim vedenjem in za obe vrsti vedenja veljajo 

zakonitosti učenja, prav tako pa na njiju vplivajo različne tehnike vedenjske modifikacije.  

A. Križnik Novšak (2007) opisuje vedenjsko modifikacijo kot pristop, ki vključuje manipulacije 

okolja, ki jih želi doseči, da se posameznikovo vedenje spremeni. 

Vedenjske tehnike imajo pomembno vlogo pri obravnavi vseh vrst anksioznih motenj, obsesivno-

kompulzivnih motenj, pri reševanju številnih šolskih problemov, pri soočanju s stresom, pri 

depresiji, svoje mesto pa imajo tudi pri večanju samokontrole posameznika, pri spodbujanju 

asertivnosti in učenju socialnih spretnosti (prav tam). 

 

Med principi oziroma tehnikami vedenjske modifikacije sta dve veliki skupini: 

- prva temelji na principih operantnega pogojevanja; 

- druga ima za svojo osnovo princip klasičnega pogojevanja (Križnik Novšak, 2007). 

 

Operantni principi in tehnike 

 

Izraz operantno pogojevanje je že leta 1938 uporabil Skinner, ki je na osnovi opazovanj ugotovil, 

da je možno spreminjati vedenje tako, da manipuliramo s posledicami vedenja. Posledice, ki 

povzročajo, da se vedenje pogosteje javlja, imenujemo ojačevalce vedenja, tiste, ki pa povzročajo, 

da se vedenje zmanjšuje v svoji pojavnosti, štejemo za kaznovalne posledice (Križnik Novšak, 

2007). A. Križnik Novšak ( 2007) med drugim omenja naslednje tehnike: 

 

a) Pozitivno ojačevanje – za intenziviranje oziroma pogostejše javljanje vedenja temelji na 

predpostavki, da je v primeru, ko v konkretni situaciji določenemu vedenju sledi ojačevalec, 

večja verjetnost, da bo oseba v prihodnje to vedenje ponavljala.   
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b) Princip ugašanja, ki temelji na predpostavki, da se v primeru, ko predhodno ojačevanemu 

vedenju v dani situaciji ne sledi ojačevalna konsekvenca (nagrada), verjetnost ponavljanja 

takega vedenja je manjša. 

c) Oblikovanje – postopno približevanje, kjer gre za učenje novih vedenj, in sicer takšnih, ki 

pri posamezniku še niso prisotna. Vedenje lahko postopoma razvijemo tako, da 

podkrepljujemo stopnje na poti do želenega vedenja. 

d) Utrjevanje vedenja skozi občasno podkrepljevanje, kjer je med kontinuiranim 

podkrepljevanjem in ugašanjem (umikom nagrade) vmes občasno podkrepljevanje. 

e) Stimulusno diskriminatorno učenje – da naredimo pravo stvar ob pravem času. V tem 

primeru gre za vpliv z dražljaji, dejansko pa za temeljni princip, da posledice vplivajo na naše 

vedenje. Z dražljaji skušamo vplivati na vedenje, za katero posameznik na osnovi izkušenj ve, 

da bo podkrepljeno. 

f) Oblikovanje novih vedenj z verižnim povezovanjem, saj lahko posamezno vedenje 

razdelimo na več manjših, vendar jasno ločenih korakov in tako naredimo verigo dražljajev ter 

odgovorov. Pri tem so odgovori, z izjemo zadnjega, tudi dražljaji za naslednji odgovor v verigi.  

g) Izločanje neprimernega vedenja s kaznovanjem, ki sledi neposredno nezaželenemu 

vedenju ter tako zmanjšuje verjetnost pojavljanja tega vedenja v prihodnosti. Znotraj 

vedenjskega pristopa je kaznovanje tehničen termin in ga je potrebno ločiti od splošnega 

pojma kaznovanja v naši kulturi. 

h) Žetoniranje se uporablja za nagrajevanje želenega vedenja z uporabo posrednih, pogojnih 

ojačevalcev, žetonov. V programu žetoniranja si lahko posameznik ali skupina prisluži različno 

število žetonov za opredeljena ter želena vedenja. Žetoni so zamenljivi za različne dobrine, ki 

jih imenujemo tudi “backup” ojačevalci. Glavni prednosti v uporabi žetonov sta:  

- da so žetoni podeljeni takoj po želenem vedenju in šele kasneje zamenjani za “prave” 

ojačevalce ter s tem predstavljajo most – zapolnjujejo zamudo med ciljnim vedenjem in 

ojačevalcem; 

- da je na ta način lažje pregledno voditi nagrajevanje želenega vedenja. 

Pomembno je, da je točno določeno, kdo nagrajuje, katero vedenje je nagrajevano ter v 

katerem času. Žetoni morajo biti podeljeni na prijazen in spodbuden način takoj po izraženem 

vedenju.  

Kazdin (1985, v Križnik Novšak, 2007) je ugotavljal, da je žetoniranje učinkovita metoda za 

različne populacije, saj učinki sežejo daleč čez čas izvedbe programa.  

Ker je v naravnem okolju prisotno socialno ojačevanje in ne žetoni, bi moral biti načrt 

žetoniranja narejen tako, da socialne ojačitve sčasoma nadomestijo žetone. Odvajanje od 
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žetonov poteka na dva načina: prvi je, da jih počasi opuščamo, drugi pa, da postopoma 

zmanjšujemo njihovo vrednost. 

i) Načrtovanje aktivnosti je preprosta tehnika, kjer gre za časovno načrtovanje aktivnosti, ki 

močno krepi občutek samokontrole. Znano je namreč, da se ljudje, ki so dobro organizirani, 

manj vznemirjajo, saj imajo svoje načrte, ki jim sledijo. 

 

Princip klasičnega pogojevanja in tehnike 

 

Klasično pogojevanje temelji na principu, da določen dražljaj avtomatsko izzove določen odgovor 

brez predhodnega učenja oziroma pogojevalne izkušnje; gre za povezave dražljaj-odgovor, ki so 

prirojene in jih imenujemo tudi brezpogojni refleksi (hrana-slinjenje, visoka temperatura-potenje 

…). Če dražljaje, ki sprožajo brezpogojne reflekse, prezentiramo istočasno z nevtralnimi dražljaji, 

lahko sčasoma ti nevtralni dražljaji prevzamejo vlogo sprožilcev refleksnih odgovorov in v tem 

primeru govorimo o pogojnih refleksih (Križnik Novšak, 2007). Avtorica navaja nekaj tehnik, ki 

temeljijo na principu klasičnega pogojevanja: 

 

a) Modeliranje 

Teoretično je metodo učenja po modelu osnoval že Bandura (v Križnik Novšak, 2007) s svojimi 

raziskavami o učenju preko opazovanja drugih. Na ta način se posameznik nauči novega vedenja, 

ki ga do tedaj ni obvladal, pri tem pa ni potrebno, da vedenje izvaja. Bandura (prav tam) govori o 

observacijskem učenju. Vedenja, ki se jih posameznik uči, ni potrebno podkrepljevati. Učenje po 

modelu se lahko izvaja tudi nezavedno, ko otrok ali odrasel spontano ponavlja vedenje vzornika 

oziroma modela. 

b) Tehnike izpostavljanja 

Izpostavljanje je definirano kot soočanje z nečim, česar se je posameznik izogibal zaradi strahu, 

ki ga je ob soočenju doživljal. Tehnike izpostavljanja so tako nepogrešljive pri obravnavi 

anksioznih stanj ter fobičnih motenj. 

c) Tehnike relaksacije 

Omenjene tehnike so učinkovita pot, da posamezniku pokažemo, kako lahko poveča učinkovitost 

samokontrole oziroma, kako povečati kontrolo nad motečimi fiziološkimi znaki napetosti. 

Relaksacija ima lahko tudi širše, kognitivne učinke. Na najenostavnejši način dosežemo 

relaksacijo z načrtovanjem prijetnih ter sproščujočih dejavnosti ter odmorov v rutini dela. 



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

43 
 
 

4.2.2 Tehnike kognitivnega pristopa 

 

Pastirk (2009) navaja, da obstaja veliko različnih kognitivnih tehnik, ki jih razni avtorji različno 

klasificirajo. Pastirk (prav tam) jih je zaradi boljše preglednosti razvrstil v smislu treh korakov, ki 

jih predlaga Biro (1990, v Pastirk, 2009). Pri tem je potrebno poudariti, da je posamezne tehnike 

težko preprosto razdeliti v te tri sklope, saj nekatere prehajajo iz sklopa v sklop, med posameznimi 

tehnikami ni jasnih meja in se med seboj prepletajo. Omenjeni trije osnovni koraki so: 

I. Identifikacija negativnih avtomatskih misli in disfunkcionalnih prepričanj. 

II. Modifikacija negativnih avtomatskih misli in disfunkcionalnih prepričanj. 

III. Vedenjski eksperiment in učenje novega vedenja. 

 

Strokovnjak, ki izvaja kognitivni pristop, pri tem kombinira različne tehnike, prav tako pa si glede 

na lastno izkušnjo ustvari svoje modificirane različice. Izbira tehnik je odvisna od individualnega 

primera ter konceptualizacije, ki si jo zastavi ob pričetku obravnave (Pastirk, 2009). 

 

Izpostavili bi zlasti tehniko reševanja problemov, cilj katere je, da posameznika usposobi za 

uspešno reševanje možnih problemov v prihodnje. Raziskave kažejo (Anić, 1990), da obstaja pet 

osnovnih operacij za uspešno reševanje problemov: 

1. splošna orientacija, 

2. definiranje ter formuliranje problema, 

3. iskanje več možnih rešitev, 

4. odločanje o najboljši rešitvi, 

5. preverjanje izbrane rešitve.  

 

Novejše raziskovalne študije kažejo na potencialno uporabnost tehnike čuječnosti 

(»mindfulness«) (Schmiedeler, 2015). »Mindfulness« pomeni na poseben način usmerjati 

pozornost: namenoma, v danem trenutku in brez presojanja. Je oblika meditacije. S to tehniko 

skušajo v kognitivno-vedenjskem pristopu spremeniti negativno mišljenje oziroma odnos do 

negativnih misli s predpostavko, da misli niso realnost, ampak samo dogodki v naši duševnosti. 

Osredotočanje pozornosti na sedanji trenutek dovoljuje posamezniku polno spremljanje različnih 

izkušenj, kar vključuje tudi vse kognitivne, fiziološke in vedenjske komponente. Tako kot druga 

samoopazovanja tudi »mindfulness« pomaga, da je avtomatsko procesiranje bolj zavedno. 

Posameznika urimo za namerno, namensko opazovanje, sprejemanje in verbalni nivo njegove 



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

44 
 
 

izkušnje »trenutek-za-trenutkom«. Skozi ta proces oseba dobi zavedanje o napačni povezavi med 

izkušnjo in dogajanjem (Toš Koren, 2007).  

 

4.2.3 Funkcionalna ocena vedenja 

 

V okviru kognitivno-vedenjskih pristopov lahko funkcionalno ocenjevanje vedenja vodi k pripravi 

učinkovitih intervencijskih načrtov. 

Funkcionalna ocena vedenja je neformalna ocenjevalna tehnika, ki je namenjena zbiranju 

informacij, potrebnih za načrtovanje pozitivnega vedenjskega načrta za otroke z manj primernim 

vedenjem (Taylor, 2009, v Pulec Lah in Janjušević, 2011).  

Gre za tehniko, ki temelji na ugotavljanju problematičnih vedenj, dejavnikov, ki jih predhodijo, ter 

tistih, ki jim sledijo (Kirk, 1989, v Kodrič, 2007). Je natančen opis vedenja, njegove vsebine, 

posledic, in sicer z namenom boljšega razumevanja vedenja (Grubelnik, 2009). 

S podpornim vedenjskim načrtom skušamo neprimerno vedenje nadomestiti s primernejšim, 

socialno bolj zaželenim in bolj učinkovitim (Mitchell, 2008, v Pulec Lah in Janjušević, 2011). 

      

Z uporabo funkcionalne ocene vedenja tako preusmerimo pozornost s same pojavne oblike 

vedenja na iskanje možnih vzrokov vedenja (Pulec Lah in Janjušević, 2011).  

Funkcionalna ocena vedenja se lahko izvaja v različnih okoljih (v šoli, doma ...), vedenje pa lahko 

ocenjujemo na različne načine, npr. s samoopazovanjem ter beleženjem, intervjujem, 

opazovanjem itd. (Kodrič, 2007). 

 

Za večino neželenih vedenj lahko ponavadi najdemo več možnosti, ki vodijo v spremembe vedenja 

in s tem splošnega funkcioniranja otroka (Gable, Darden, Quinn, Howell in Butler, 2009, v 

Janjušević in Pulec Lah, 2011). Vedenjski pristopi, ki temeljijo na funkcionalni oceni vedenja, 

dajejo poudarek učenju novih spretnosti in vedenj ter sodijo v širše področje problemskega 

pristopa oz. reševanja problemov (Janjušević in Pulec Lah, 2011).  

 

“Učenje vedenja, ki je bolj primerno, socialno sprejemljivo in zaželeno ter zadovoljuje enako 

funkcijo kot obravnavano neželeno vedenje, je pomemben element pri spreminjanju vedenja. Z 

učenjem novih, ustreznejših oblik vedenja želimo pri otroku zmanjševati primanjkljaje v socialnem, 

učnem ali prilagoditvenem vedenju, ki mu onemogočajo učinkovito funkcioniranje.” (Janjušević in 

Pulec Lah, 2011, str. 269) 
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Raziskave o uspešnih vedenjskih pristopih, ki temeljijo na funkcionalni oceni vedenja, običajno 

delijo metode in strategije obravnave v dve ali tri skupine. Janjušević in S. Pulec Lah (2011) ter S. 

Pulec Lah (2013) tako navajajo priporočila Centra za pozitivno vedenjsko podporo in pomoč pri 

Uradu za specialno pedagoške programe (OSEP) glede pristopov: 

- prilagajanje učnega okolja, saj tako zmanjšamo verjetnost pojavljanja težav; 

- učenje nadomestnega vedenja ter razvoj splošnih kompetenc za učinkovito odzivanje in 

ravnanje v različnih učnih in tudi socialnih situacijah ter 

- spreminjanje odzivanj na vedenje, tako da ne ojačujemo nezaželenega vedenja, ampak 

ojačujemo in spodbujamo pozitivno oziroma želeno vedenje. 

 

4.3 Kognitivno-vedenjski pristop pri otrocih z ADHD 

 

Vodilne smernice za obvladovanje ADHD poudarjajo multimodalno obravnavo, ki ustrezno poskrbi 

za funkcionalne primanjkljaje, poleg tega pa v veliki meri prispeva k izboljšanju dolgotrajnih 

posledic. Dejavniki, kot so disfunkcionalne kognicije in nezdrave kompenzatorne strategije, so 

lahko indikacija za psihološko obravnavo, kot je kognitivno-vedenjski pristop (Mongia in 

Hechtman, 2016). P. A. Teeter (1998) vidi glavni namen kognitivno-vedenjskih pristopov v 

vplivanju na bolj učinkovito razmišljanje, interakcije posameznika ter njegovo vedenje.  

Strategije, ki izhajajo iz kognitivno-vedenjskih pristopov, so usmerjene tako v glavne znake težav 

ADHD (neobvladovanje časa, nepozornost, neorganiziranost ipd.), kot tudi v pridružene težave 

(vključevanje med vrstnike, jeza, tesnoba, spanje, hranjenje ipd.) (Young in Bramham, 2012).  

 

Strategije pomoči torej pogosto izhajajo iz kognitivno-vedenjskih pristopov, ki so kot del 

integrirane, sistematične multidimenzionalne obravnave, prepoznani kot eni najbolj učinkovitih 

pristopov pri učencih z ADHD in njihovih starših (Barkley, 1998; Bloomquist idr., 1991, v Braswell 

in Bloomquist, 1991; DuPaul in Stoner, 2003; Janša, 2010; Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

DuPaul in Eckert (1997, v Pulec Lah, 2013) sta tako v meta-analitični študiji proučevala 

učinkovitost vedenjskih, učnih ter kognitivno-vedenjskih pristopov na vedenje ter učne dosežke 

otrok z ADHD in ugotovila, da so vsi trije pomembno učinkovali na vedenje, manj izrazito pa na 

učno funkcioniranje teh otrok. Tako so na izboljšanje vedenja bolj vplivali vedenjski in učni pristopi 

kot kognitivno-vedenjski pristopi. Pri spodbujanju učnih dosežkov pa so se kot bolj učinkoviti 

izkazali kognitivno-vedenjski pristopi. 
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Za pomoč otrokom z ADHD se običajno uporabljajo različne vedenjske in kognitivne tehnike, ki se 

med seboj kombinirajo, dopolnjujejo ter individualizirajo. Poudarek vedenjskega dela obravnave 

je, da se s pomočjo zunanjih kriterijev vpliva na otrokovo vedenje, kognitivni del pa je usmerjen v 

vzpostavitev otrokove notranje kontrole (Rotvejn Pajič, 2009). Vedenjske obravnave so usmerjene 

na vse vedenjske težave, povezane z ADHD. Z učenjem funkcionalnih spretnosti in strategij 

spoprijemanja (trening asertivnosti, socialnih spretnosti, reševanja problemov, 

samoorganiziranosti, obvladovanja časa, obvladovanja jeze) lahko otroci in mladostniki z ADHD 

uspešno nadomestijo primanjkljaje (Chacko, Kofler in Jarrett, 2014).  

Gadow (1985, v Braswell in Bloomquist, 1991) poudarja, da je lahko vedenjski pristop še bolj 

učinkovit od medikamentov, zlasti na področju učne učinkovitosti. V šolskem okolju so se po 

navedbah DuPaul in Stoner (2003) poleg učnih pristopov kot najbolj učinkoviti izkazali vedenjski 

pristopi, ki vključujejo uravnavanje podkrepitev (pozitivnih in negativnih ojačitev). 

 

Med različnimi pristopi urjenja specifičnih spretnosti so bili veliko raziskovalne pozornosti deležni 

pristopi učenja strategij samouravnavanja, ki vključujejo samoopazovanje, samospremljanje, 

samospodbujevanje in tudi bolj kompleksne strategije, kot so samoinštrukcije ter reševanje 

problemov. Osnovni namen teh strategij je razviti ustrezno stopnjo samokontrole (DuPaul in 

Stoner, 2003, v Pulec Lah, 2013). 

 

Pri otrocih z ADHD je izredno občutljivo tudi socialno področje. Po mnenju Barkley (2015) 

medikamenti lahko zmanjšajo negativno in moteče vedenje otrok z ADHD, vendar pa nimajo 

takšnega učinka na njihove socialne spretnosti. Zagovorniki kognitivno-vedenjskega pristopa 

(Braswell in Bloomquist, 1991) tako priporočajo trening socialnih spretnosti, ki pa mora vključevati 

tako kognitivne kot tudi vedenjske komponente. Kognitivne predstavljajo reševanje problemov, 

samoinštrukcije, trening kontrole jeze in inhibicije agresivnih impulzov. Vedenjske komponente 

treninga socialnih spretnosti pa so usmerjene v razvoj specifičnih vedenj, kot so vzpostavljanje in 

ohranjanje očesnega kontakta, začeti in vztrajati v pogovoru, sodelovanje, pohvaliti nekoga, 

izražati čustva in mnenje. Potrebno je poudariti, da se omenjena specifična vedenja pri otroku 

težko razvijejo brez specifičnega treninga. 

 

Barkley in Murphy (2006) opozarjata na možni omejitvi kognitivno-vedenjskih pristopov, kot sta 

kratkotrajna učinkovitost in otežena generalizacija naučenih spretnosti, v otrokovo vsakodnevno 

okolje. Težave z generalizacijo so pogojene s šibkostmi v izvršilnih funkcijah (Pulec Lah, 2013), 

zato za boljšo učinkovitost nekateri vedenjsko-kognitivni terapevti priporočajo, da se v obravnavo 

ob otroku vključijo tako starši kot tudi učitelji ter da se vedenjsko-kognitivne obravnave kombinirajo 
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z drugimi vrstami pomoči (medikacija, sodelovanje s šolo, treningi staršev) (Bloomquist, August 

in Garfinkel 1991, v Braswell in Bloomquist, 1991; Rotvejn Pajič, 2009). 

S. Pulec Lah in L. Rotvejn Pajič (2011) pa predlagata, da se za boljšo generalizacijo naučenih 

oblik vedenja te načrtno spodbuja tudi v razredu, saj se otrok s tem uči ustrezne uporabe 

določenega vedenja v raznolikih vsakodnevnih situacijah in nalogah. 

 

4.3.1 Kognitivno-vedenjske tehnike pri obravnavi motnje ADHD 

 

Danes so v okviru vedenjsko-kognitivnega pristopa razvite različne tehnike, ki vplivajo na 

izboljšanje funkcioniranja otrok z ADHD. 

 

Kognitivno-vedenjski pristop pri delu z otroki z ADHD skuša preko individualnega ali skupinskega 

dela vplivati na tista področja, ki so zaradi narave težav pri teh otrocih šibkejša (Rotvejn Pajič, 

2009): 

• razvijanje spretnosti samonadzora in notranjega lokusa kontrole; 

• razvijanje spretnosti soočanja, pristopa k problemom (zmanjševanje impulzivnosti, sistematični 

pristop po korakih); 

• razvoj socialnih spretnosti. 

 

Za razvoj samonadzora je pomembno, da predhodno otroka poučimo o naravi težav, ga 

spodbujamo in motiviramo za razvijanje notranjega nadzora. L. Rotvejn Pajič (2009) opisuje 

osnovne tehnike za razvoj samonadzora: 

-  tehnika samoinštrukcij (Meichenbaum, 1977, v Rotvejn Pajič, 2009) 

Tehnika samoinštrukcij je zasnovana na verbalni mediaciji – uporabi govora kot notranjega 

regulatorja in orodja mišljenja. Omenjena tehnika razvija zavestno in kontrolirano usmerjanje 

notranjega govora pri sistematičnem reševanju problemov, temelji namreč na prepričanju, da so 

čustva in vedenje pod vplivom notranjega govora. Slednji se v človeku internalizira tekom razvoja, 

zlasti na osnovi lastnih izkušenj ter povratnih informacij s strani okolja. 

-  tehnika samoopazovanja (Broden, Hall in Mitts, 1978, v Rotvejn Pajič, 2009) 

Ta tehnika se običajno povezuje skupaj s tehniko zunanjih namigov. Med samoopazovanjem se 

po natančnem dogovoru beleži vedenje brez kakršnegakoli vrednotenja ustreznosti oziroma 

primernosti. 
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-  tehnika samovrednotenja (Kaufman in O Leary, 1972, v Rotvejn Pajič, 2009) 

Otrok beleži in vrednoti natančnost, sposobnost ali ustreznost lastnega vedenja, pri tem pa ga je 

potrebno poučiti o ustreznem in neustreznem vedenju preko različnih primerov. Samovrednotenja 

se otroci učijo postopoma, najprej prek opazovanje modela, potem pa sami izvajajo po navodilih 

strokovnjaka. S samovrednotenjem se običajno povezujeta samoojačevanje in samokaznovanje. 

Od otroka se tako zahteva, da določi stopnjo nagrade ali kazni glede na beleženje svojega 

vedenja.  

-  zunanji namigi in dražljaji (Blick in Test, v Rotvejn Pajič, 2009) 

Otroku po dogovoru in v različnih intervalih posredujemo določene zunanje slušne ali vidne 

namige. Ob teh namigih bi naj otrok postal pozoren na svoje vedenje in preveril svoje sledenje 

pouku ali zahtevam naloge. Namigi se postopno zmanjšujejo, intervali pa povečujejo. Njihov cilj 

je predvsem to, da otrok razvije navado samoopazovanja in nadaljuje s samoopazovanjem tudi, 

kadar ni več zunanjih namigov. 

-  trening atribucij (Reid in Borkowski, 1987, v Rotvejn Pajič, 2009)  

Samoatribucije učijo otroka razvijati notranji lokus kontrole, saj tako otrok dobi izkušnje, da je 

njegov uspeh ali neuspeh v veliki meri odvisen od njega samega. 

 

4.3.2 Učinki kognitivno-vedenjskega pristopa 

 

Obstaja zgolj nekaj raziskav o uporabi  kognitivno-vedenjskega pristopa pri otrocih z ADHD. 

Premalo razvite kognitivne zmožnosti in zaznavne sposobnosti lahko otežijo zagotavljanje 

primerne obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega pristopa za otroke z ADHD. Kognitivno-

vedenjski pristop je lahko za otroke z ADHD prezahteven, saj naj bi otroci aktivno sodelovali pri 

treningu spretnosti tekom obravnave, naučene spretnosti pa nato redno uporabljali v njihovem 

domačem in šolskem okolju. To lahko oteži empirično raziskovanje učinkovitosti obravnave na 

osnovi kognitivno-vedenjskega pristopa. Kljub temu pa novejše raziskave kažejo, da kognitivno-

vedenjski pristopi v obliki treninga organizacijskih spretnosti, izvršilnih funkcij in čuječnosti lahko 

izboljšajo šolsko uspešnost in primarne znake ADHD pri otrocih, in to toliko bolj, če se izvajajo kot 

del multimodalnega načina obravnave (Mongia in Hechtman, 2016). 

 

Kognitivno-vedenjski pristop lahko pri otrocih, skupaj z medikamentozno obravnavo, pomaga pri 

izboljšanju primarnih znakov težav, impulzivnosti, vedenjskem in družbenem prilagajanju ter 

šolskem uspehu. Hinshaw, Henker in Whalen (1984, v Mongia in Hechtman, 2016) so dokazali 
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izboljšanje v otrokovi samopodobi, šolskem uspehu, nadzorovanju jeze in samoevalvaciji v 

skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega pristopa, ki je bila kombinirana z 

medikamentozno obravnavo. V drugi raziskavi, v kateri so bili otroci z ADHD deležni kombinirane 

obravnave (kognitivno-vedenjski pristop in medikamenti), sta Hinshaw in Henker (1984, v Mongia 

in Hechtman, 2016) dokazala izboljšave v samokontroli in obvladovanju po kognitivno-

vedenjskem treningu, v primerjavi s kontrolno skupino. Skupina, ki je bila deležna kognitivno-

vedenjskega pristopa, se je namreč posluževala bolj učinkovitih strategij spoprijemanja in 

izkazovala večjo samokontrolo. Obe skupini pa sta kazali pomemben upad v nemirnosti, 

besednem ugovarjanju in vokalizaciji. Skupina, ki je bila deležna kombiniranega kognitivno-

vedenjskega pristopa z medikamenti (metilfenidatom), je kazala večji upad v intenzivnosti nemira, 

besednem ugovarjanju in vokalizaciji, v primerjavi s kontrolno skupino, ki je bila deležna treninga 

v razumevanju perspektive druge osebe, prepoznavanju čustev in omogočanju empatičnega 

odziva, vendar brez kognitivno-vedenjskega pristopa. 

 

Fehling, Roberts, Humphries idr. (1991, Mongia in Hechtman, 2016) so preučevali učinkovitost 

kognitivno-vedenjskega pristopa pri izboljševanju vedenja otrok z ADHD v domačem okolju in 

prikazali izboljšave v hiperaktivnosti in samopodobi. V primerjavi z otroki, ki so bili deležni zgolj 

podporne obravnave, so bile pomembnejše izboljšave v hiperaktivnosti in samopodobi vidne pri 

tistih otrocih, ki so se udeležili 12-ih srečanj (dvakrat tedensko) ter katerih starši so bili deležni 

treninga v okviru 8-ih srečanj za starše (potekala so enkrat na dva tedna). Druge meritve 

rezultatov, usmerjene na starše in učitelje, niso kazale nobenih izboljšav. Po 5-mesečnem 

spremljanju se je izboljšanje znakov težav obdržalo, doživljanje staršev o hiperaktivnosti njihovih 

otrok pa se je spremenilo. Prekinitev obravnave s kognitivno-vedenjskim pristopom za starše in 

otroke ni povzročila negativnih ponovitvenih učinkov. 

 

Kljub starejši literaturi (Braswell in Bloomquist, 1991), ki namiguje na omejeno učinkovitost 

kognitivno-vedenjskih pristopov za otroke z ADHD, novejše raziskovalne študije kažejo na 

potencialno uporabnost tehnik čuječnosti za to populacijo (Schmiedeler, 2015). Transcendentalna 

meditacija lahko omili znake ADHD, stres in tesnobo ter izboljša izvršilne funkcije pri otrocih, starih 

od 11 do 14 let (Grosswald, Stixrud AWR., Stixrud W. idr., 2008, v Mongia in Hechtman, 2016). 

Kognitivni pristop, ki temelji na čuječnosti, lahko pomaga pri izboljšanju pozornosti (Antshel in 

Remer, 2003). Z izločitvijo metodoloških omejitev je trening čuječnosti pokazal določeno 

učinkovitost pri obvladovanju ADHD pri otrocih. Zavedajoče starševstvo in na čuječnosti temelječe 

zmanjševanje stresa se je izkazalo za koristno pri izboljševanju težav s pozornostjo, znakih ADHD, 

zmanjševanju stresa pri otrocih in depresivnosti pri starših.  



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

50 
 
 

 

Vidal, Castells, Richarte et al. (2015, v Mongia in Hechtman, 2016) so izvedli multicentričen 

naključen kontroliran poskus v skupini 119-ih mladostnikov z ADHD, starih  15–21 let, na stabilni 

medikamentozni terapiji. Skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega pristopa je 

vodila k izboljšanju znakov težav, vendar pa je bila oblika raziskave omejena zaradi pomanjkanja 

dolgoročnega sledenja, težav pri izključevanju učinkov zdravil, pričakovanj udeležencev in težav 

pri generalizaciji zaradi izbranih vključitvenih kriterijev. 

 

V raziskavi M. Mongia in L. Hechtman (2015, v Mongia in Hechtman, 2016) je predstavljena 

učinkovitost kognitivno-vedenjskega pristopa pri 18 mladostnikih z ADHD na stabilni 

medikamentozni terapiji. Obravnava je vsebovala 14 tedenskih skupinskih srečanj, ki so bila 

kombinirana z individualnimi treningi trikrat tedensko, in je bila usmerjena na organizacijske 

spretnosti, spretnosti upravljanja s časom, spretnosti obvladovanja jeze, socialne spretnosti in 

samopodobo. Merjene so bile izboljšave, v primerjavi z izhodiščnim stanjem na področju 

nemirnosti in impulzivnosti, samopodobe, ravni nezmožnosti in intenzivnosti ADHD. O subjektivnih 

izboljšanjih znakov težav, motivacije in ravni nezmožnosti so poročali tako mladostniki, kot tudi 

njihovi starši in neodvisen klinik. Učinki obravnave so bili vzdrževani še 3 mesece po obravnavi. 

Metodološke pomanjkljivosti te raziskave so v majhnem vzorcu, odsotnosti dejanske kontrolne 

skupine, kratkega sledenja (3 mesece) in odsotnosti kontrole nad ostalimi obravnavami tekom 

sledenja. 

 

Gledano z razvojnega vidika nam pregled literature nakazuje, da mora biti kognitivno-vedenjski 

pristop za obravnavo ADHD različen za različne starostne skupine. Kognitivno-vedenjski pristop 

v kombinaciji z medikamentozno obravnavo kaže najboljše rezultate za vse starostne skupine. 

Skupne kognitivno-vedenjske tehnike, ki se uporabljajo pri otrocih, so: tehnika reševanja 

problemov, organizacijske spretnosti, samoinštrukcije in v zadnjem času čuječnost. Kognitivno-

vedenjski pristop je dokazano učinkovit tudi pri obravnavi edinstvenih potreb mladostnikov z 

ADHD. Kognitivne sposobnosti, ki se razvijejo tekom mladostništva, naj bi mladostnikom 

omogočale boljše razumevanje namena obravnave in boljšo uporabo naučenih strategij, kot pri 

otrocih. Mladostniki so deležni kognitivno-vedenjskega pristopa, ki je podoben treningu za odrasle 

in vključuje: trening spretnosti za upravljanje s časom, organizacijo, načrtovanje, tehniko 

reševanja problemov, motivacijo in kontrolo čustev. 

 

Ker ima večina raziskav o učinkovitosti kognitivno-vedenjskih pristopov pri otrocih z ADHD majhen 

vzorec in neenako spolno sestavo, je generalizacija lahko otežena. Kljub temu pa je jasno, da je 
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kognitivno-vedenjski pristop pogosto potreben za obravnavo funkcionalnih primanjkljajev, ki ne 

morejo biti omiljeni zgolj z medikamentozno obravnavo. 

 

 

V pričujočem poglavju smo predstavili kognitivno-vedenjski pristop, nekatere kognitivne in 

vedenjske tehnike ter uporabo le-teh pri obravnavi motnje ADHD. Osnovni namen teh strategij je 

razviti ustrezno stopnjo samokontrole. Kar se tiče učinkov kognitivno-vedenjskega pristopa, nam 

pregled literature nakazuje, da mora biti kognitivno-vedenjski pristop za obravnavo motnje ADHD 

različen za različne starostne skupine. Kognitivno-vedenjski pristop, v kombinaciji z 

medikamentozno obravnavo, kaže najboljše učinke za vse starostne skupine. Kognitivno-

vedenjske tehnike, ki se najpogosteje uporabljajo pri otrocih, so: tehnika reševanja problemov, 

razvoj organizacijskih spretnosti, samoinštrukcije in v zadnjem času čuječnost (»mindfulness«). 

Možni omejitvi teh pristopov sta kratkotrajna učinkovitost in otežena generalizacija naučenih 

spretnosti v otrokovo vsakodnevno okolje.  
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5. Gibalno-plesna terapija 

Kot smo že omenili, je multimodalna oz. večvrstna obravnava motnje ADHD najučinkovitejša. 

Gibalno-plesna terapija (v nadaljevanju bomo uporabljali izraz pristop) je lahko, v kombinaciji z 

vedenjsko-kognitivnim pristopom, še posebej učinkovita v zmanjševanju in nadziranju 

hiperaktivnega vedenja (Caf, 2010), zato jo predstavljamo v nadaljevanju. 

 

5.1 Ustvarjalno gibanje in ples 

 

M. Tomori (1990) pravi, da ima človeško telo neskončno različnih možnosti izražanja, tako se 

namreč vsako čustvo in razpoloženje, vsak premik v duševnem dogajanju prek telesa izrazi na 

svoj način. Mimika obraza, pogled in izraz v očeh, kretnje, napetost mišic, položaj posameznih 

delov telesa ter celotnega telesa v celoti sestavlja jezik, ki ga nezavedno govori vsak posameznik. 

Ena izmed možnosti izražanja je tudi ples. 

Ustvarjalni ples je aktivno, telesno izrazno in povezovalno sredstvo, s katerim lahko sproščamo 

napetosti. Pri tem nas ne zanima zunanjost in oblika giba, ampak smo osredotočeni na njegovo 

kakovost, izraznost ter povezovalno dejavnost med ljudmi (Vogelnik, 1993). Ples ima pomembno 

vlogo pri razvijanju socialnih sposobnosti, saj spodbuja stike z drugimi (Zagorc, 1992). 

 

M. Vogelnik (1993) in B. Kroflič (1992) vidita osnovno načelo ustvarjalnega gibanja v povezanosti 

med gibanjem in notranjim doživljanjem ter čustvovanjem. Določena negativna čustva se lahko 

sprostijo na človeško sprejemljiv način, povečuje pa se tudi naša sposobnost izražanja čustev. 

 

Gibalne in plesne izkušnje tako usposabljajo otroka ali odraslega za ustreznejše odzivanje na 

okolje. Gibalno-plesni pristop v bistvu ni nič drugega kot vzgajanje v najboljšem pomenu te 

besede, saj stremi k razvijanju celovite osebnosti (t.j. notranje in zunanje uravnotežene osebnosti), 

ki lahko razvija svoje potenciale (Kroflič, 1992).  

 

Gibanje in čustva imajo veliko skupnega, saj se čustva kažejo skozi ekspresivno gibanje, govorico 

telesa, imenovano tudi simptomatsko gibanje, gib pa je znak za določeno čustvo, npr. strah, 

veselje, žalost, jezo (Kos, 1982, v Kroflič, 1999). 
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Gibalno-plesni pristop je najmlajši od umetnostnih pristopov, čeprav so ples kot terapevtsko 

sredstvo uporabljali že v plemenskih skupnostih (Caf, 2004). Po Fran J. Levy (1988, v Caf, 2004) 

je plesni pristop oblika psihoterapije, ki se od tradicionalne psihoterapije razlikuje v tem, da 

uporablja psihomotorični izraz kot najpomembnejši način posredovanja. 

 

V okviru gibalno-plesnega pristopa skušajo preko telesa vplivati na duševnost. Gre za proces, v 

katerem je telesno gibanje, izražanje in ustvarjanje z gibom osnovno terapevtsko sredstvo. 

Gibalno-plesni pristop temelji na analizi gibanja osebe in tudi spremembe se spodbujajo preko 

gibanja. Posameznik lahko izraža svoja čustva s pomočjo razburljive, oživljajoče ali pomirjujoče 

moči plesa (Bartenieff in Lewis, 1990). 

H. Payne (1984, v Kroflič, 1999) opredeljuje pomen gibalno-plesnega pristopa z naslednjimi 

značilnostmi: 

● prispeva k samozavedanju, saj omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike, daje občutek 

notranje strukture, zmanjšuje impulzivnost, pomaga pri odkrivanju samega sebe, poleg 

tega pa vzbuja zadovoljstvo s samim seboj, samozaupanje ter občutljivost za verbalne 

znake; 

● razvija socialne sposobnosti oziroma socialno zavedanje, ker spodbuja stik z drugimi, 

zaupanje, občutljivost, sodelovanje, prilagodljivo strukturo, skupinsko reševanje 

problemov, empatijo, vodenje in podrejanje, upoštevanje pravil, delitev pozornosti, 

vzdrževanje pozornosti, sprejemanje stikov preko dotika, iniciativnost ter sodelovanje v 

dejavnosti; 

● omogoča izražanje čustev in domišljije skozi oblikovanje s telesom; 

● omogoča občutje uspeha ter zadovoljstva; 

● usposablja za fleksibilne odgovore na emocionalna in fizična vprašanja iz življenja, kar je 

mogoče posplošiti na veliko situacij; 

● omogoča integracijo notranjih in zunanjih dražljajev; 

● izboljšuje funkcionalne ter dinamične elemente nevromuskularnih spretnosti (koordinacija 

v hoji, ravnotežje, prostorska orientacija); 

● prispeva k smiselnemu in ustreznemu organiziranju, interpretiranju ter ravnanju v 

objektivnem svetu; 

● privzgaja vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven ter sprejemljiv način, 

otroka usposablja za kreativno vključevanje v družbo in preprečuje konformizem. 

 

Gibalno-plesni pristop lahko koristi otrokom z različnimi posebnimi potrebami, tako otrokom z 

vedenjskimi težavami, otrokom s specifičnimi učnimi težavami ter posebnostmi v razvoju, kakor 
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tudi tistim z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Payne West, 1984; Frostig, 1970, v Kroflič 

1999). 

 

V plesni aktivnosti deluje telo kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema kinestetične, 

ritmične ter socialne dražljaje in se odziva nanje. Otrok se tako pričenja zavedati telesa in njegovih 

delov, številnih možnosti gibanja v času in prostoru ob različni količini uporabljene energije ter ob 

lastnih svojevrstnih vzorcih gibanja. Predverbalna, čutna in simbolična narava gibanja ter plesa 

omogoča odkrivanje, raziskovanje in izražanje občutij. Med gibanjem namreč delujejo telo, občutja 

in duh kot eno. Ustvarjanje z gibanjem otroku omogoča, da sam izbira in usmerja svoje vedenje 

ter se izkoplje iz utirjenih vedenjskih vzorcev, ki se npr. kažejo v njegovi hiperaktivnosti, ko v 

stalnem nemiru brez obstanka ne more konstruktivno sodelovati z okoljem (Kroflič, 1999). 

 

H. Payne (1998) vidi gibanje kot tisto dimenzijo, ki lahko pri učenju pomaga na drugačen način 

kot besede in navaja glavne značilnosti gibanja oziroma plesa: 

● razjasnitev – pogovor z nekom o nekem problemu lahko razjasni ta problem oziroma 

situacijo, gibanje pa to razjasni na povsem drugačen način, s podajanjem drugačnih 

informacij. 

● neposreden dostop k nezavednemu – skozi gibanje izražamo nezavedno, besede pa 

delujejo drugače, saj imajo za posledico intelektualni proces. Besede lahko opišejo sanje, 

gibanje, podobe ali odnose, vendar se nadalje umikajo od samega nezavednega procesa; 

● kinestetični proces – splošna značilnost telesnega gibanja je kinestetični spomin. Tako vsi 

prepoznamo pri sebi kretnje, ki smo jih prevzeli oziroma pridobili od svojih staršev. Vsi 

pomembni in tudi nepomembni spomini so zastopani v telesu, zato lahko te spomine skozi 

telo ali gibalno delo obudimo; 

● simultanost oziroma sočasnost – pri verbalnem sporočanju za posamezno misel 

uporabimo besedo ali poved, pri tem lahko ena beseda včasih razkrije več pomenov, a to 

ni prav pogosto. Z držo telesa oziroma z enim samim gibom pa razkrivamo tri ali štiri 

različne pomene, in sicer na različnih ravneh gibanja: emocionalnem, duševnem in 

telesnem; 

● preobrat – posebna značilnost gibanja je spremenljivost, saj omogoča prehajanje iz enega 

čustvenega stanja v drugo (npr. od izražanja jeze do izražanja veselja). Ta značilnost ima 

v gibalno-plesnem pristopu velik pomen, ker dokazuje gibalno zmožnost osebe in odprte 

poti gibanju; 
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● očiščenje (katarza) – nanaša se na osvobajanje napetosti in ravno gibalno-plesni pristop 

ima poseben prispevek v tem, saj je gibanje telesno izražanje, katarza pa je telesno 

raztovarjanje čustev in energije; 

● integracija – gibanje lahko dopolnjuje proces verbalne obravnave in ples lahko postane 

simbol izkušnje, ki je ne integriramo le na zavestni, ampak tudi na globlji ravni. 

 

5.2 Nevrofiziološka osnova telesno-duševne povezave v plesu in 

gibalno-plesnem pristopu 

 

Danes je že mogoče dokazati nevrofiziološko osnovo duševno-telesne in telesno-duševne 

povezave, kar je pomembno tudi pri dokazovanju smiselnosti vključevanja telesnega gibanja v 

vzgojno-izobraževalni proces v preventivne, terapevtske ter izobraževalne namene. Gibalno-

plesni pristop temelji na holističnem pristopu, ki pojmuje človekovo recepcijo, procesiranje in 

reagiranje kot neločljivo povezanost telesa in duha v funkcionalno celoto, kar je z 

nevrofiziološkega vidika dokazala že vrsta raziskav. Skupno vsem ugotovitvam je, da sta 

duševnost in telesnost medsebojno učinkujoč sistem nevronskih mrež, soodvisen v funkcioniranju 

ter operiranju (Berrol, 1990, v Kroflič, 1999). C. F. Berrol (1992, v Kroflič, 1999) dokazuje 

utemeljenost gibalno-plesne dejavnosti s spoznanji o interaktivni naravi kortikalnega 

funkcioniranja, o povezavi med gibanjem in emocijami ter možgansko biokemijo v odnosu do 

mentalnih stanj, o učinku telesnega gibanja na mentalna stanja, o biologiji ritmičnega gibanja ter 

njegovem terapevtskem deležu in s spoznanji o pomenu namenskega gibanja kot enega od 

nosilnih kamnov gibalno-plesnega pristopa. B. Kroflič (1999) poudarja, da je pomembnost 

nevrokemičnih dejavnikov za človekovo vedenje že dokazana. Znano je, da pod vplivom 

električnih impulzov nevroni sproščajo kemične substance, nevrotransmiterje, ki služijo za 

aktiviranje drugih celic, količina nevrotransmiterjev (preveč ali premalo) pa je tudi ključna prvina 

za različna psihična stanja in obolenja. Avtorica navaja tudi ugotovitve, da telesna aktivnost, 

telesne vaje učinkujejo na monoaminski sistem nevrotransmiterjev, na sistematično nastajanje 

bioaminov, ki so povezani z razpoloženjem, saj npr. zmanjšujejo anksioznost za določen čas, kar 

lahko služi v obravnavi. Ples tako kot tudi druge telesne vaje preko nevrotransmiterjev učinkuje 

na duševna stanja.  

Na nevrofiziološke procese v gibalno-plesnem pristopu učinkujejo trije pomembni dejavniki, in 

sicer: zavestna hotena dejavnost posameznika, ritem ter posebnosti potreb posameznika in 
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skupine. V tovrstni obravnavi je prvenstveno organiziranje telesnega gibanja kot hotene motorične 

dejavnosti (prav tam). 

5.3 Tehnike v gibalno-plesnem pristopu 

 

V gibalno-plesnem pristopu se uporablja veliko neverbalnih komunikacijskih tehnik, ki so povzete 

iz umetniškega in terapevtskega področja (Caf, 2004). 

K. Penfield (Payne, 1992, v Caf, 2012) jih je razdelila v pet kategorij, pri čemer je zajela zgolj tiste 

tehnike, ki so se razvile iz analize gibanja, plesa, drame in gestalt terapije. Vseh pet kategorij 

(dotik, zrcaljenje, pretiravanje, improvizacija, urejena gibalna zaporedja) ustreza razvojnim fazam 

v otroštvu. 

 

Tabela 1: Tehnike v gibalno-plesnem pristopu in njihove vzporednice v razvoju (Caf, 2012, str. 43) 

Delovne metode (tehnike) Vzporednice v razvoju 

Dotik Prva interakcija starši/otrok 

Zrcaljenje Materina refleksija otrokovega gibanja, 
obraznega izraza idr. 

Pretiravanje Družabne igre 

Improvizacija Učenje skupinskih iger, oblikovanje svojih 
pravil 

Urejena gibalna zaporedja Intelektualni proces oblikovanja izjav, trditev 

 

Dotik 

 

V gibalno-plesnem pristopu se dotik verjetno uporablja pogosteje kot v drugih pristopih in je 

namenjen predvsem razvoju odnosa med strokovnjakom in obravnavano osebo. Kadar se 

dotaknemo telesa, le-to reagira, saj ne more ostati neobčutljivo na izkušnjo. Poznamo dve vrsti 

dotika: 

● tolažilni dotik je po navadi prisoten v odnosu do obravnavanega posameznika ali med 

udeleženci znotraj skupine in se pogosto pojavlja v obliki objema, ki je lahko podpora ali 

tolažba posamezniku; 

● provokativni dotik, ki ga strokovnjak uporablja zato, da izzove interakcijo ali da dela na 

posameznikovih “telesnih blokadah”. S tem želi izzvati čustvene vsebine. Nekatere osebe 
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ne dopuščajo nobene oblike dotika, zato je potrebno pri njih uporabiti druge tehnike 

(Payne, 1998, v Caf, 2004, 2012). 

  

Zrcaljenje 

 

Ta tehnika se uporablja tako v dramaterapiji, kot tudi v gibalno-plesnem pristopu. Po navadi ena 

oseba stoji pred drugo ter posnema njene gibe, kot bi bila njeno ogledalo. Ta tehnika se izvaja 

brez dotikanja in zato zahteva veliko mero pozornosti obeh sodelujočih. Različice lahko vključujejo 

tudi odsev s strani ali v diagonalnem odnosu s klientom. Namen vseh opisanih načinov zrcaljenja 

je gibalni dialog z drugo osebo, kar pogosto vodi v drugo obliko oziroma gibalno tehniko – 

improvizacijo, vendar pa se vedno ohrani kontakt s klienti skozi refleksijo njihovega gibanja. 

Zrcaljenje tako vključuje izkušnjo vodenja ter sledenja in je lahko začetna faza razigranosti v 

gibanju ali pa resna interakcija (prav tam). 

 

Pretiravanje 

 

To preprosto tehniko se uporablja tudi v gestalt terapiji in temelji na pretiravanju človekovega 

gibanja. S pomočjo strokovnjaka lahko na primer posameznikovo stiskanje prstov z naraščajočo 

intenziteto giba preide v stisnjeno pest in zatem v udarec, kar pa vodi obravnavano osebo k izviru 

njene jeze (prav tam). 

 

Improvizacija 

 

Značilnost improvizacije je, da je zgrajena brez premisleka in z namenom, da bi ugodili potrebi po 

določenem trenutku. Ločimo dve vrsti improvizacije: improvizacijo na ravni telesa in vzajemno 

improvizacijo, kjer gre za medsebojno vplivanje. H. Payne (1998, v Caf, 2004, 2012) opozarja, da 

je pomembno, da so udeleženci na improvizacijo pripravljeni. Najprej je potrebno razviti njihovo 

samozaupanje ter sposobnost občutenja in poslušanja lastnega telesa. 

 

Urejena gibalna zaporedja 

 

Omenjena spretnost vključuje oblikovanje gibalnih zaporedij. Slednja nastanejo iz čustvene 

vsebine, telesnih občutkov, medsebojne interakcije, sanj ali spominov. H. Payne (1998, v Caf, 

2004, 2012) to tehniko opredeljuje kot kompleksno obliko improvizacije, v kateri udeleženec ujame 

in izrazi spomin oziroma telesni občutek v ponavljajočem in vidnem gibalnem zaporedju. 
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5.4 Gibalno-plesni pristop pri delu z otroki  

 

Mnogo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, je 

mnenja, da lahko ples in gibanje otrokom pomagata pri razvijanju zavesti o lastnem telesu. Boljše 

razumevanje samega sebe jim pomaga tudi pri občevanju z drugimi ljudmi in pri odnosu do okolja, 

pri tem pa napredujejo tudi v preprostih telesnih spretnostih, hoji, teku, sedenju in ležanju, kar prav 

tako pripomore k samozaupanju. Izražanje samega sebe in sproščanje čustev, ki jih spodbuja 

tovrstna obravnava, lahko otrokom s posebnimi potrebami pomaga k boljšemu razumevanju 

samega sebe in svojih odnosov z zunanjim svetom. To pa vpliva na večjo samostojnost otrok in 

večji vpliv na življenje okrog njih (Inglis in West, 1988, v Caf, 2004). 

 

Otroci se pri gibalni vzgoji učijo nadzirati svoje gibanje. Tako se učijo nadzora nad samim seboj, 

ko morajo stati v vrsti, ko se morajo ustavljati ob določenih označenih mestih ter pri skupinskih 

dejavnostih paziti, da ne motijo drug drugega, ko morajo ostati na določenem mestu. Pri gibalnih 

vajah se morajo otroci tudi izogibati dejavnostim, ki bi lahko motile samo izvajanje vaje. Z učenjem 

obvladovanja vrstnega reda dejavnosti se učijo upoštevati postavljene meje. Glede na to, da je 

gibanje del vsakega vedenja, lahko nadzor nad gibanjem izboljša tudi nadziranje vedenja. Ukrepi, 

ki pomagajo otrokom nadzirati gibanje ter splošno vedenje, povečujejo tudi nadzor nad samim 

seboj. Nadziranje vsakdanjega vedenja, socialnega obnašanja ter posebnega gibanja je lahko 

učinkovitejše, če učitelj tekom dneva večkrat opozori otroke na vedenje med gibalno vzgojo, saj s 

tem olajša prenos vedenjskega vzorca, ki si ga je otrok pridobil pri gibalni vzgoji (Frostig, 1989). 

 

MacDonald (1998, v Caf, 2010) poudarja, da je v življenju vsakega posameznika pomemben tudi 

ritem. Slednji ima posebne učinke na možgansko delovanje, saj je sestavina vsakega človekovega 

gibanja ritmično vzorčenje v centralnem živčnem sistemu. Tudi C. F. Berrel (1992, v Kroflič, 1999) 

je posebej preučila učinke ritma kot sestavine gibalno-plesne dejavnosti na možgansko 

funkcioniranje. Ritmičnost je univerzalni fenomen, tako v mikrokozmosu in makrokozmosu, kakor 

tudi v funkcioniranju človekovega organizma. Različne študije so ugotavljale, kakšne fiziološke 

odgovore sprožijo slušni ritmični dražljaji in dve najpogostejši reakciji sta kinestetična in motorična. 

Emocionalna percepcija glasbe ima prav tako pomemben učinek na avtonomne odgovore telesa 

– kot so sprememba pulza, galvanski refleks in krvni pritisk. Ob tem tempo učinkuje kot 

prevladujoči dejavnik na povečanje reakcij avtonomnega sistema, nasprotno pa imata tok in 

struktura glasbe umirjajoče učinke (glasba za relaksacijo, meditiranje, zdravljenje).  
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5.4.1 Gibalno-plesni pristop pri delu z otroki z ADHD 

 

Poleg nepozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti se pojavijo pri otrocih z ADHD tudi težave s 

telesnim tonusom, telesno shemo in gibalnimi vzorci (Redman, 2007). 

Otroci z ADHD imajo pogosto moten ritem, njihovo življenje pa je nestrukturirano in 

neorganizirano. V gibalno-plesnem pristopu je ravno ritem tisti, ki pomaga pri vzpostavljanju 

strukture in organizacije posameznikovega življenja. Otroci skozi ponavljajoče ritmične vzorce 

razvijajo svoj notranji ritem, hkrati pa skušajo slediti ritmu drugih in ravno tako drugim prezentirati 

svoj ritem (Caf, 2010). Tudi B. Kroflič (1999) poudarja, da v skupinskih dejavnostih zunanji ritem 

pomaga stimulirati in organizirati posameznikovo vedenje in ga usklajevati s skupino. Ritem in 

sinhronizacija sta poleg drugih dva temeljna elementa skupinske obravnave. Glasba in ritmično 

gibanje, pomembni vsebini gibalno-plesnega pristopa, imata tako izredno pomembno vlogo za 

oblikovanje kvalitativnih in kvantitativnih vedenjskih odgovorov. 

 

Kiphard (2002) priporoča za otroke z ADHD psihomotorično terapijo in razloži, da lahko 

predstavljajo gibalni ukrepi v okviru motopedagoškega dela svojevrstno spodbujevalno 

obravnavo. Vedenjsko-gibalni trening pomaga otrokom z ADHD in jih uči bolje nadzorovati ter 

obvladovati svoje vedenje.  

 

Otroci z ADHD lahko še bolj kot otroci z drugimi motnjami pridobijo s pomočjo rednega gibalnega 

treninga, ker gibalne aktivnosti povečajo izločanje dopamina v možganih in imajo podoben učinek 

kot stimulant (Gronlund, Renck in Weibull, 2005, v Redman, 2007). 

 

B. Caf (2012) navaja, da gibalno-plesni pristop pri otrocih z ADHD temelji na: izboljšanju 

pozornosti, sproščanju napetosti, razvoju telesne koordinacije, kontroli impulzov ter kontroli 

vedenja, modifikaciji vedenja, učenju novih vzorcev gibanja in novih vzorcev vedenja, 

vzpodbujanju otrokovih lastnih zmogljivosti, prepoznavanju čustev pri sebi in drugih, izražanju 

čustev, socialnih odnosih in socialni integraciji, ustvarjalnem reševanju konfliktov ter 

samoopazovanju. 

Gre za dolgotrajen proces, kjer učenje poteka skozi gibalno izkušnjo. Otrok se v interakciji z 

drugimi uči novih oblik gibanja, nadzorovanja gibalnih impulzov, usmerjanja lastnega gibanja, 

pozornosti ter samoopazovanja (Caf, 2010). 
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5.4.2 Vloga strokovnjaka v procesu gibalno-plesne obravnave pri otrocih z 

ADHD 

 

Izkušnje B. Caf (2012) pri delu s skupinami otrok z ADHD kažejo na to: »da je motiviranost za 

delo pri otrocih, in s tem povezana učinkovitost, večja v primerih, ko je učitelj, pedagog, 

strokovnjak aktivno udeležen v dejavnostih in zato ne zavzema avtoritarne vloge vodje.« (Caf, 

2012, str. 42) Tovrsten način vključenosti pogosto ponuja več možnosti za medsebojne interakcije 

in sprejemanje drugačnih oblik vedenja ter delovanja in s tem povezanih navodil, pravil in 

dogovorov. Aktivna vključenost strokovnjaka je precej uveljavljena tehnika v gibalno-plesnem 

pristopu. 

Strokovnjak, ki vodi skupino, lahko s svojo aktivno udeležbo pomaga otroku pri identificiranju 

neprimernih oblik vedenja. V kolikor je del procesa in ne zgolj zunanji opazovalec, lahko pri 

obravnavanem otroku zmanjša raven stresa in pripomore k razvijanju uspešnejših strategij 

reševanja problemov ter k spreminjanju vedenja (Bandura,1997).  

B. Caf (2012) še dodaja, da mora strokovnjak, ki vodi skupino, skrbeti za varno okolje, v katerem 

se otroci počutijo sprejeti in se lahko izražajo na sebi lasten način, hkrati pa upoštevajo pravila in 

omejitve, ki jih oblikujejo vsi člani skupine, skupaj z vodjo. Pravila morajo biti jasna, kratka in 

predstavljena (lahko s simboli, slikami, risbami otrok) na vidnem mestu v prostoru, kjer potekajo 

srečanja skupine. Pri organizaciji le-teh je pomembno, da je vodja skupine pozoren na strukturo 

srečanj, pri tem pa velja poudariti nekaj osnovnih smernic: 

● srečanja naj potekajo vedno po enakem vzorcu (pozdrav, ogrevanje, glavna dejavnost, 

umirjanje in zaključevanje); 

● otroke na začetku srečanja vedno obvestimo o vsebini dogajanja; 

● srečanja organiziramo vedno ob istih dnevih in istem času, prav tako pa je pomembno, da 

je dolžina srečanja vedno enaka. 
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5.4.3 Gibalno-plesne tehnike v procesu pomoči otrokom z ADHD 

 

V nadaljevanju predstavljamo gibalno-plesne tehnike, ki jih lahko uporabimo glede na težave otrok 

z ADHD na posameznih področjih.  

 

Tabela 2: Gibalno-plesne tehnike v procesu pomoči otrokom z ADHD (Caf, 2010) 

Težave otrok na posameznih področjih Gibalno-plesne tehnike 

Težave s pozornostjo (kratkotrajna 
pozornost in koncentracija, odkrenljivost …) 

● gibalne vaje sledenja in vodenja 
● vaje zrcaljenja 
● vaje obeh hemisfer – navzkrižno 

aktiviramo obe telesni polovici 
(korakanje z navzkrižnimi gibi rok in 
nog, plazenje po tleh (“kuščar”) 

● gibanje po navodilih (dvigni 
pokrčeno desno nogo in se z levo 
roko dotakni kolena) 

● gibanje po ritmu 
● gibalne vaje za zbranost (svobodno 

gibanje ob glasbi, na znak se 
ustavimo in nekaj časa obmirujemo 
…) 

● usmerjeno gibanje (gibanje v točno 
določenem prostoru, z določeno 
obliko – v krogu, kvadratu, v 
koridorju, naprej–nazaj) 

Slaba kontrola vedenja ● vaje gibalnih nasprotij (spoznavanje 
različnih možnosti, načinov gibanja, 
intenzitete gibanja in s tem različnih 
načinov reagiranja na določeno 
situacijo) – modifikacija vedenja 
skozi gib 

● vživljanje v različna čustvena stanja 
skozi gibanje – v jezo, strah, žalost, 
veselje …(prepoznavanje čustev pri 
sebi in drugih, izražanje čustev) 

Pretirana razdražljivost, napetost in 
impulzivnost 

● sproščanje napetosti s pomočjo 
dihalnih vaj, ustvarjalnega gibanja z 
zvokom (glasom) in ustavljanjem v 
različnih položajih 

● masaža hrbta, stopal, obraza 
● guganje, nihanje in vrtenje 

Težave v telesni koordinaciji ● gibalne vaje telesne orientacije, 
stranskosti (leva–desna stran v 
prostoru, na telesu …) – plezanje, 
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gibanje zgolj z levo ali zgolj z desno 
stranjo telesa, zgolj z zgornjim ali 
zgolj s spodnjim delom telesa 

● gibalne vaje zrcaljenja 
● izmenična gibanja in hitro 

menjavanje tempa gibanja 
● gibalne vaje na ravnotežnih deskah 

Težave v medosebnih odnosih ● gibanje in ples v paru in v manjših 
skupinah 

● skupinske gibalne igre 
● gibanje in ples v paru z očesnim 

kontaktom 
● ples v krogu 
● gibalne igre vodenja in sledenja 
● zrcaljenje v gibanju 

 
 
B. Caf (2010) predstavlja nekatere gibalno-plesne tehnike, ki jih uporablja pri delu z otroki z ADHD: 

 

● Sledenje ritmu 

Otroci se gibajo po prostoru ob ritmu bobna. Ritem se hitro menjuje, in sicer od zelo počasnega 

do hitrega ter vse do skokovitega, od neenakomernega do enakomernega …  

Cilji: izboljšanje pozornosti, s poudarkom na slušni pozornosti, prilagajanje zunanjemu ritmu ter s 

tem prilagajanje pravilom igre, kontrola gibanja. 

 

● Gibanje v paru z dotikom ali s pomočjo predmeta (palica, vrvica, raztegljiva guma kot 

“prehodni objekt”). 

To je gibalna vaja vodenja in sledenja, kjer ena oseba vodi drugo v gibanju, le-ta pa ji sledi. Obe 

osebi povezuje zgolj dotik s prsti ali pa palica (predvsem je primerna pri otrocih, ki ne marajo 

dotika ali se mu izogibajo). 

Cilji: izboljšanje pozornosti in koncentracije, vzbujanje medsebojnega sodelovanja ter s tem vpliv 

na izboljšanje komunikacije, socialne integracije, prilagajanje drugemu oziroma sledenje, vodenje 

drugega. 

 

● Zrcalne slike 

Gibanje poteka v paru, ob tem pa ena oseba zrcali drugo v gibanju. Prva oseba je pozorna na to, 

da se ne giblje prehitro, medtem ko druga pozorno opazuje ter sledi gibanju prve. 
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Cilji: zavedanje svojega telesa in gibanja, neverbalna komunikacija in opazovanje gibanja 

drugega, pozornost in koncentracija, izboljšanje telesne koordinacije in lateralnosti ter 

komunikacije in socialne integracije. 

 

● Gibanje z ustavljanjem (“neme slike”) 

Gibanje poteka ob glasbi po celem prostoru, tako da se aktivira celo telo. Ko se glasba ustavi 

oziroma prekine, se ustavijo tudi udeleženci in za nekaj časa obmirujejo, preden spet nadaljujejo 

z gibanjem. V vsaki fazi mirovanja ali tako imenovanih “nemih slikah” pogledajo tudi druge v 

prostoru, kakšni so njihovi položaji, njihova drža. Pri manjših otrocih glasbo zamenjamo z 

instrumenti. Najprimernejši so bobni in zveneče palčke, lahko pa dajemo ritem tudi s ploskanjem, 

s tleskanjem s prsti ali uporabimo kastanjete. 

Cilji: izboljšanje zbranosti, pozornosti, zavedanje svojega telesa in kontrole vedenja ter 

komunikacije. 

 

● Gibanje s “prilepljenimi nogami” 

- Obe nogi imamo fiksirani na tleh in premikamo samo zgornji del telesa. 

- Fiksirano (“prilepljeno”) imamo le desno nogo, druga noga in celo telo so v gibanju, nato 

fiksiramo levo nogo ter se gibamo z desno nogo in zgornjim delom telesa. 

- Izmenično gibanje: gibanje s celim telesom po celem prostoru, potem se na znak ustavimo, 

fiksiramo stopala (“se prilepimo”) in pustimo zgornjemu delu telesa, da se giblje. Zatem se 

ponovno “odlepimo” in je ves prostor naš, dokler se spet ne “zalepimo”. 

Cilji: izkoriščanje obstoječih možnosti gibanja, prilagajanje vedno novim situacijam, vživljanje v 

drugačna stanja, nenavadne pozicije, ustvarjalno iskanje rešitve, gibalna improvizacija, kontrola 

vedenja. 

 

● Gibanje na označenem mestu 

Otrokom na tleh s kredo ali lepilnim trakom zarišemo prostor, znotraj katerega se lahko gibljejo, 

pravilo pa je, da ne smejo prestopiti meje (ne smejo čez črto). Pri tem menjujemo glasbo, gibanje 

je umirjeno, počasno ali pa sunkovito in hitro. 

Cilji: razvijanje občutka varnosti s postavljanjem mej, upoštevanje pravil, omejitev gibanja, 

kontrola gibanja in kontrola vedenja, zmanjšanje napetosti. 

 

● Gibalna nasprotja 

Ob glasbi se otroci gibljejo najprej počasi, potem hitro pa spet počasi ter ponovno hitro. 

Spreminjajo hitrost gibanja, nato pa spreminjajo tudi obliko gibanja (ostro–mehko). 



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

64 
 
 

Cilji: hitro prilagajanje spremembam, kreativno usmerjanje impulzivne energije, pozorno sledenje 

navodilom, preizkušanje različnih načinov gibanja, različnih načinov vedenja odzivanja, 

postavljanja meja idr. 

 

● Gibanje s podporo 

Gibanje poteka v paru, tako da ena oseba položi drugi roko (dlan) na hrbet (med lopatici, na 

sredino hrbta). Medtem ko se oseba premika po prostoru, ji druga ves čas drži dlan na hrbtu in jo 

v času hoje oziroma gibanja spremlja. Nato druga oseba prvo spusti in jo pusti, da sama, brez 

dotika ali podpore, hodi naprej ter je pozorna na občutek dotika, ki ga ni več, na držo, zavedanje 

telesa idr. 

Cilji: telesni kontakt, podpora drugemu, občutenje razlike v gibanju s podporo in brez, spremljanje 

drugega in prilagajanje njegovemu načinu premikanja v prostoru, pozornost do drugega, 

zavedanje svojega telesa, razvijanje občutka varnosti.  

 

● Masaža hrbta 

Otroci sedejo na tla v verigi ali v krogu in drug drugemu masirajo hrbet. To lahko naredijo tudi v 

parih. Hrbet gladijo, krožno masirajo, drgnejo idr. 

Cilji: sproščanje napetosti, umirjanje, zaključevanje aktivnosti, vzpostavljanje stika z drugimi - 

vzpodbujanje socialne integracije. 

 

● Dihalna vaja z glasom 

Otroci se postavijo v krog, zaprejo oči in so pozorni na dihanje. Najprej trikrat globoko vdihnejo 

skozi nos in izdihnejo skozi usta, nato se primejo za roke, jih ob vdihu dvignejo v zrak, ob izdihu 

pa spustijo proti tlom in zapojejo na določen glas: a, e, i, o, u, m, s, š. 

Cilji: sproščanje napetosti, umirjanje, vzpostavljanje enakomernega ritma dihanja. 

 

5.4.4 Učinki gibalno-plesnega pristopa 

 

O učinkih gibalno-plesnega pristopa je težko govoriti, če praktično delo ne vključuje tudi 

temeljitega spremljanja in analize napredka posameznega otroka v skupini. Evalvacija učinkov 

pomoči je pomembna tako za otroka, kot za strokovnjaka in daje informacijo o tem, kaj bi lahko v 

prihodnje spremenili, na kaj bi lahko bili bolj pozorni ipd. Pri posamezniku tako opazujemo, 

beležimo in spremljamo naslednje elemente v gibanju: prostor (mesto v prostoru, smer gibanja), 
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oblike gibanja (vzorec gibanja, raven gibanja), čas (tempo in ritem gibanja), silo (količino energije 

- dinamiko gibanja) neverbalno komunikacijo (očesni stik, dotik). Pri otrocih z ADHD še sprotno 

evalviramo: pozornost (selektivnost, obseg, vzdrževanje), vedenje (upoštevanje pravil in 

dogovorov, samokontrola idr.), socialne spretnosti (odnosi z drugimi, navezovanje kontaktov, 

izražanje želja, čustev idr.) (Caf, 2012). 

 

B. Kroflič (1999) je v svoji raziskavi preučevala možnosti uvajanja ustvarjalnega giba v pouk na 

razredni stopnji osnovne šole ter učinke ustvarjalnega giba kot metode pouka na nekatere vidike 

intelektualnega, emocionalnega in socialnega razvoja otrok. Učinki ustvarjalnega giba na socialni 

razvoj v smislu zmanjševanja pojavov nezaželenih oblik socialnega vedenja, kot so agresivnost, 

pojav žrtve in tesnobnih znakov pri otrocih, se v eksperimentalnem delu raziskave niso pokazali, 

čeprav so v predhodnem kvalitativnem akcijskem raziskovanju našli pozitivne učinke 

ustvarjalnega giba na čustveni in socialni razvoj.  

Avtorica (prav tam) še dodaja, da so se učinki ustvarjalnega giba pokazali tudi pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami, kar je razvidno iz parcialnih raziskav (Badovinac, 1996; Caf, 1997; Likovnik, 

1996; More, 1997; Pergar, 1996; Turk, 1996; Žnidarčič, 1996; v Kroflič, 1999), ki so bile sestavni 

del raziskave. Ustvarjalni gib se je pokazal kot primerna metode spodbujanja ustvarjalnosti otrok 

in oseb z motnjo v duševnem razvoju ter kot učinkovit pristop v procesu njihove socializacije, kot 

učinkovita metoda pouka v socialni integraciji romskih otrok, v integraciji otrok z motnjo sluha in 

govora, pri vzgojno-izobraževalnem delu s hiper- in hipokinetičnimi otroki, z otroki z vedenjskimi 

težavami, prav tako pa tudi pri delu z nadarjenimi. 

 

Brauninger (2012, v Jevšenak, 2014) pa v študiji ugotavlja, da gibalno-plesni pristop kratkoročno 

in dolgoročno izboljša kakovost življenja ljudi, ki čutijo posledice stresa. V raziskavi so preverjali 

šest področij, in sicer telesno stanje, duševno stanje, neodvisnost, socialne odnose, vpliv okolja 

na kakovost življenja in duhovnost. Na vseh šestih področjih so se vrednosti povišale v skupini, ki 

je bila deležna gibalno-plesnega pristopa.  

Motnja ADHD lahko neugodno vpliva na vsa omenjena področja, zato je gibalno-plesni pristop 

lahko ustrezna oblika obravnave tudi v primeru otrok z ADHD. 

 

E. Gronlund, Renck in J. Weibull (2005) so raziskovali učinke gibalno-plesnega pristopa kot 

alternativne oblike obravnave otrok z ADHD. V študijo sta bila vključena dva dečka z znaki motnje 

ADHD. Obravnava je obsegala deset srečanj v treh mesecih, enkrat tedensko. Čeprav je gibalno-

plesni pristop le delno zmanjšal vedenjske in čustvene težave dečkov, je imel pozitiven učinek na 

motorične funkcije obeh dečkov. Starši so zasledili spremembe pri svojih sinovih pred, med in po 
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obravnavi po načelih gibalno-plesnega pristopa. E. Gronlund, Renck in J. Weibull (2005) tako 

sklepajo, da obstaja tesna povezava med motorično-zaznavno disfunkcijo in motnjo ADHD, zato 

naj bi bila gibalna obravnava v okviri gibalno-plesnega pristopa ustrezna metoda pomoči otrokom 

z ADHD. 

Gibalno-plesni pristop spodbuja socialne interakcije in izražanje čustev ter vpliva na izboljšanje 

samokontrole (Koshland, Wilson in Wittaker, 2004, v Shilpa in Shetty, 2015). 

 

Van Wagnen (1999, v Redman, 2007) je ugotovil, da je telesna drža povezana z otrokovim 

čustvenim stanjem. Če se torej pri otroku oblikuje nizka samopodoba zaradi posledic motnje 

ADHD, bo prizadeta tudi njegova telesna drža. Gibalno-plesni pristop lahko tem otrokom nudi 

možnost izražanja močnih področij in sposobnosti ter spremembe na čustvenem področju (kot je 

npr. sram, ki vodi v destruktivno impulzivnost in zaznamuje njihovo vedenje) (Gronlund, Renck in 

Weibull, 2005, v Redman, 2007). 

Gibalno-plesni pristop se pri otrocih z ADHD osredotoča na pozitivnejše doživljanje samega sebe, 

kar vključuje boljše zavedanje zunanjih kot tudi notranjih telesnih meja (Rachmany, 2000, v 

Redman, 2007). Rachmany (2000, v Redman, 2007) meni, da lahko gibalno-plesni pristop izboljša 

čutno zaznavanje samega sebe in s tem tudi kontrolo impulzov ter telesno-duševno integracijo, to 

pa vodi k ustreznemu izražanju čustev. 

 

Shilpa in Shetty (2015) sta izvedla študijo, v katero je bilo vključenih 30 otrok z ADHD, ki so bili 

deležni gibalno-plesnega pristopa. Pri ponovnem testiranju otrok po zaključeni obravnavi so se 

pokazale pomembne razlike v izrazitosti znakov težav, značilnih za ADHD. Po zaključeni 

obravnavi so tako učitelji ocenili, da so se znaki motnje ADHD omilili, po ocenah staršev pa so le 

še pri 7 od 30 otrok vztrajale težave, povezane z motnjo ADHD. Na podlagi teh rezultatov avtorja 

sklepata, da je gibalno-plesni pristop učinkovita metoda pri obravnavi otrok z ADHD. Vsi starši so 

bili mnenja, da se je izboljšala samopodoba njihovih otrok, večina staršev (80 %) je tudi ocenila, 

da so njihovi otroci bolj samoiniciativni pri dnevnih aktivnostih ter bolj potrpežljivi, ko morajo 

počakati na vrsto. Prav tako so opazili izboljšave na socialnem področju.  

 

 

V tem poglavju smo predstavili gibalno-plesni pristop, ki je v svetu že dalj časa uveljavljen in še 

posebej učinkovit v zmanjševanju in nadziranju hiperaktivnega vedenja. Gibalno-plesni pristop 

umeščamo med podporne obravnave in ga lahko prakticiramo poleg drugih obravnav, ki jih 

nudimo otrokom z ADHD.  
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Gibalno-plesni pristop kot oblika pomoči otrokom z ADHD temelji na nadzorovanju in obvladovanju 

otrokovega gibanja ter vedenja, prav tako pa tudi na vzpodbujanju otrokovih močnih področij in 

hkrati utrjevanju pozitivnih lastnosti. Predstavili smo tudi gibalno-plesne tehnike, ki se lahko 

uporabljajo v procesu pomoči otrokom z ADHD. Raziskave o učinkih gibalno-plesnega pristopa 

nakazujejo pozitivne učinke na pojavno sliko težav otrok z ADHD . 
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6. Skupinska obravnava kot pomoč otrokom z ADHD 

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana že nekaj let poteka skupinska 

obravnava za otroke z ADHD po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa, ki 

smo ju natančneje predstavili v prejšnjih poglavjih. V nadaljevanju predstavljamo princip dela v 

skupini. 

 

Skupinsko osnovane obravnave otrok z ADHD, ki so usmerjene v učne težave ter težave z vrstniki 

in ki spodbujajo družinsko podporo, morajo biti vključene v multimodalno obravnavo otrok z motnjo 

ADHD. Pomemben poudarek je na generalizaciji in prenosu osvojenih spretnosti tekom obravnave 

v realne življenjske situacije (Mongia in Hechtman, 2016). 

V skupinskih oblikah pomoči lahko poteka bolj intenzivno in sistematično urjenje posameznih 

spretnosti. Pri mlajših otrocih z zmernimi težavami ADHD se priporoča učenje v majhnih skupinah 

do 8 otrok in v »umetnem« okolju, ki je bolj preprosto in predvidljivo, saj tako otrok lažje spoznava, 

osvaja in uri nove spretnosti (NCCMH, 2009, v Pulec Lah, 2013).  

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana se izvaja skupinska obravnava 

za pomoč otrokom z ADHD kot del integrirane celostne obravnave, strokovno delo v skupini pa 

poteka po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa. 

 

Rotvejn Pajič (2009) navaja, da princip dela v skupini v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike 

in starše Ljubljana temelji na kognitivno-vedenjskih in gibalno-plesnih tehnikah, ki se med seboj 

dopolnjujejo. Med kognitivno-vedenjskimi tehnikami so v ospredju sledeče: 

● reševanje problemov, 

● kognitivno modeliranje, 

● samoinštrukcije, 

● tehnike podkrepljevanja (samopodkrepljevanje, žetoniranje) (Rotvejn, Pajič, 2009). 

Tehnike reševanja problemov, modeliranja in samoinštrukcij se pri delu v skupini otrok z ADHD 

kombinirajo ter izvajajo v več fazah, ki predstavljajo postopek učenja samoinštrukcij: 

● Model (strokovnjak, ki vodi skupino ali kdo drug) najprej samostojno rešuje nalogo, ob tem 

glasno verbalizira, otrok pa ga opazuje. 

● Otrok rešuje isto nalogo, pri tem ga model glasno usmerja. 

● Otrok si glasno daje navodila in rešuje nalogo ob upoštevanju sistematičnega pristopa. 

● Otrok rešuje nalogo ob šepetanju navodil. 

● Otrok molče rešuje nalogo, ob tem pa uporablja notranji govor (Rotvejn, Pajič, 2009). 
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Tehnike podkrepljevanja so zlasti pomembne za utrjevanje in ohranjanje na novo naučenega 

pristopa. Z njimi se otrok uči samonagrajevanja – vzbujanja občutkov zadovoljstva ob uspehu, kar 

stopnjuje otrokovo samozaupanje, samoučinkovitost, motiviranost ter pozitivno samopodobo 

(Rotvejn, Pajič, 2009). 

 

Gibalno-plesni pristop kot oblika pomoči otrokom z ADHD bazira na nadzorovanju in obvladovanju 

otrokovega gibanja ter vedenja, prav tako pa tudi na vzpodbujanju otrokovih močnih področij in 

hkrati utrjevanju pozitivnih lastnosti (Caf, 2010). 

Prej omenjene kognitivno-vedenjske tehnike se dopolnjujejo z naslednjimi gibalno-plesnimi 

tehnikami: 

 

● Sproščanje telesa poteka skozi različne gibalne aktivnosti in dihalne tehnike z namenom 

sprostitve napetosti,  umirjanja gibanja in telesa. Poteka s pomočjo zvoka, glasbe, 

sprostitvenih žogic, masaže. 

● Pri zrcaljenju ena oseba stoji pred drugo in zrcali njene gibe, lahko pa vsa skupina zrcali 

eno osebo v gibanju. Tehnika zrcaljenja je namenjena ozaveščanju otrokovega gibanja, 

spodbujanju pozornosti v gibanju, razvijanju interakcije z drugimi. 

● Vodenje in sledenje se lahko prakticira z dotikom (osebi se držita za roko ali se dotikata 

zgolj s kazalcema) ali z uporabo predmeta kot povezovalnega elementa med dvema 

osebama. Ena oseba vodi gibanje, druga ji sledi. Oseba, ki vodi, je odgovorna za gibanje. 

Pozorna mora biti na osebo, ki ji sledi (ali ta res zmore slediti, ali je gibanje dovolj hitro ali 

dovolj počasno), in hkrati kreativna v izbiri gibalnih vzorcev in smeri . Oseba, ki sledi, se 

preda vodenju drugega in v gibanje ne vključuje svojih idej in pobud. Tehnika vodenja in 

sledenja se izvaja z namenom izboljšanja pozornosti in medsebojnega sodelovanja, 

spodbujanja neverbalne komunikacije, učenja prilagajanja drug drugemu, tako v vlogi 

vodje kot v vlogi sledečega. 

● Pretiravanje temelji na pretiravanju otrokovega gibanja. Gib, ki ga opazimo pri drugi 

osebi, sprva posnemamo, nato ga stopnjujemo in s tem vplivamo na to, da oseba uvidi, 

kakšno je njeno gibanje in njeno vedenje in kako jo vidijo ter doživljajo drugi.  

● Gibanje s pravili daje možnost ustvarjalnega gibanja, gibalne improvizacije znotraj 

dogovorjenih prostorov in meja. Tehnika gibanja s pravili je namenjena kontroli gibanja in 

s tem kontroli vedenja, raziskovanju obstoječih možnosti gibanja, prilagajanju novim 

situacijam, pravilom, omejitvam (Rotvejn Pajič, Caf in Čas, 2015). 
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Dosedanje evalvacije dela v skupini z otroki z ADHD v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike 

in starše Ljubljana kažejo največji napredek na področju doživljanja sebe (bolj pozitivna 

samopodoba, veliko potrditev in izkušenj sprejetosti s strani vrstnikov) (Caf, 2012; Rotvejn Pajič, 

2015). Vključeni otroci običajno zelo uspešno usvojijo osnovne korake sistematičnega reševanja 

nalog, a bi za avtomatizirano in spontano uporabo naučenega v šolskih situacijah potrebovali daljši 

trening. Ob usmerjanju in pomoči staršev otroci v domačem okolju uspešno uporabljajo naučene 

spretnosti pri delanju domačih nalog (Rotvejn Pajič, 2009).  

Na področju socialnega funkcioniranja je pri vseh udeležencih opazen napredek v ustreznejšem 

reševanju medsebojnih konfliktov ter v zmožnosti interpretiranja različnih situacij s širše 

perspektive (Caf, 2012; Rotvejn Pajič, 2009).  
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7. PROBLEM IN CILJI 

7.1 Opredelitev problema 

Motnje pozornosti in hiperaktivnosti oziroma ADHD so med najbolj pogosto diagnosticiranimi 

težavami v otroštvu (Shaywitz in Shaywitz, 1992, v Teeter, 1998) in lahko pomembno ovirajo 

funkcioniranje posameznika na vseh pomembnih področjih življenja (učnem, socialnem, šolskem 

in domačem) (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Težave se v prvi vrsti kažejo kot razvojno 

neprimerne oblike vedenj na področju pomanjkljive pozornosti, nemirnosti in impulzivnosti in so 

po Barkleyu (1998) tudi eden od najpogostejših vzrokov za napotitev otrok v različne, bolj 

poglobljene postopke diagnostičnega ocenjevanja in obravnave. Bolj intenzivno in sistematično 

urjenje posameznih spretnosti lahko pri otrocih z ADHD poteka v različnih individualnih in 

skupinskih oblikah pomoči. V majhnih skupinah do 8 učencev in v »umetnem« okolju, ki je bolj 

preprosto in predvidljivo, otrok lažje spoznava, osvaja in uri nove spretnosti (Pulec Lah in Rotvejn 

Pajič, 2011). Kognitivno-vedenjski pristopi, usmerjeni na otroka, lahko individualno ali v skupini 

pomagajo razvijati področja, na katerih so ti otroci zaradi težav s pozornostjo, impulzivnostjo, 

nemirnostjo pogosto šibkejši. Gibalno-plesni pristop je v svetu že dalj časa uveljavljen in v 

kombinaciji s kognitivno-vedenjskim pristopom še posebej učinkovit v zmanjševanju in nadziranju 

hiperaktivnega vedenja. Kognitivno-vedenjski pristop lahko pri otrocih z ADHD, skupaj z 

medikamentozno obravnavo, pomaga pri izboljšanju primarnih znakov težav, pri vedenjskem in 

družbenem prilagajanju ter šolskem uspehu (Mongia in Hechtman, 2016). Že Lochman idr. (1984; 

Lochman in Curry, 1986; v Braswell in Bloomquist, 1991) so v svoji raziskavi ugotovili izboljšanje 

v vedenju otrok, ki so bili deležni kognitivno-vedenjskega pristopa, vendar te spremembe niso bile 

zaznane tudi s strani učiteljev. Zato je namen raziskave ugotoviti učinke skupinske obravnave po 

načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa na samopodobo, pozornost in 

vedenje otrok z ADHD v šoli ter doma in spodbuditi uporabo tovrstnih pristopov kot učinkovito 

obliko pomoči in podpore, ki se lahko izvaja tudi v šolskem okolju. 

 

7.2 Cilj raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšni so učinki skupinske obravnave otrok z ADHD po načelih 

kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa na področju samopodobe vključenih otrok, 

na področju njihove pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti ter na socialnem področju. 
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8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

V skladu s predstavljenim raziskovalnim problemom in ciljem raziskave smo opredelili 

raziskovalna vprašanja – RV: 

 

RV 1 – Kako starši otrok ocenjujejo vpliv skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega 

ter gibalno-plesnega pristopa na področju otrokove pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti? 

RV 2 – Kako učitelji otrok ocenjujejo vpliv skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega 

ter gibalno-plesnega pristopa na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti? 

RV 3 – Kako učitelji otrok ocenjujejo vpliv skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega 

ter gibalno-plesnega pristopa na socialnem področju? 

RV 4 – Kako skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega 

pristopa vpliva na izboljšanje samopodobe vključenih otrok? 
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9. METODOLOGIJA  

9.1 Metoda in raziskovalni pristop 

Za izvedbo raziskave smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo in kvalitativni 

raziskovalni pristop z nekaj elementi kvantitativnega raziskovanja. V raziskavi je bila uporabljena 

metoda akcijskega raziskovanja, kjer gre za sistematično proučevanje socialnih situacij (npr. 

vedenjsko situacijo), ki ga opravljajo tisti, ki so v situacijo vključeni z namenom, da te situacije 

izboljšajo (Elliot, 1990, Vogrinc, 2008, v Obid, 2015). Pri preučevanju raziskovalnega problema 

smo uporabili tako imenovano triangulacijo virov podatkov (strokovna dokumentacija, opazovanje, 

ocenjevalne lestvice). 

9.2 Vzorec 

Udeleženci raziskave so otroci z ADHD ter njihovi starši in učitelji razredniki. 

Vzorec raziskovanja je v raziskavi sestavljalo 7 otrok, v starosti 9−12 let, ki so v času raziskave 

obiskovali 4. razred (3 otroci), 5. razred (2 otroka) in 6. razred (1 otrok). V skupini je bilo 6 dečkov 

in 1 deklica. Vključeni otroci so v redni individualni obravnavi v Svetovalnem centru za otroke, 

mladostnike in starše v Ljubljani zaradi različnih težav, vsi pa imajo izrazite težave tudi na področju 

pozornosti (osredotočanje, selektivnost, obseg, vzdrževanje pozornosti) in/ali aktivnosti 

(hiperaktivnosti). En deček in deklica sta po odločbi Zavoda za šolstvo tudi opredeljena kot učenca 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zaradi zagotavljanja anonimnosti pri analizi 

podatkov smo otroke poimenovali z izmišljenimi imeni: Martin, Sara, Žan, Marko, Matej, Tine in 

Tomaž. Natančnejši opisi otrok so del rezultatov, ki smo jih pridobili iz strokovne dokumentacije. 

9.3 Merski inštrumentarij 

V raziskavi smo uporabili: 

● Connersovo ocenjevalno lestvico CTRS-R za odkrivanje, diagnosticiranje in usmerjanje 

otrok s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo (prevod in priredba Pulec, 1998), ki so jo 

reševali učitelji razredniki otrok, vključenih v skupino, pred in po zaključenem ciklusu 

srečanj. S CTRS-R smo preverili RV 2 in RV 3. 

 

Connersova ocenjevalna lestvica CTRS-R za odkrivanje, diagnosticiranje in usmerjanje 

otrok s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo je sestavljena iz 33 trditev, ki opisujejo 
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vedenja, povezana s težavami na področju pozornosti, hiperaktivnosti, impulzivnosti, 

socialnem in učnem področju ter opozicionalno vedenje. Učitelj ob vsaki izjavi oceni, v 

kolikšni meri se določeno vedenje pojavlja pri otroku. Ocene se gibljejo od 0-ne velja do 3-

zelo velja. V namen raziskave smo upoštevali, združili in analizirali izjave, ki opisujejo 

težave s pozornostjo, hiperaktivnostjo in impulzivnostjo (postavke 1., 5., 8., 10., 11., 14., 

16., 17., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30., 31.). To skupino izjav smo poimenovali 

ADHD. Druga skupina izjav pa je pokrivala socialno področje (postavke 7.,13.,18., 28.,32.). 

Primerjali smo seštevke ocen učiteljev pri izjavah pred in po zaključeni skupinski 

obravnavi. 

 

● Ocenjevalno lestvico (ADHD) – za starše (priloga 1), prirejeno po Barkley in Murphy 

(2006), s katero smo preverili RV 1. 

Ocenjevalna lestvica ADHD – za starše (priloga 1) je sestavljena iz 18 trditev. Trditve, ki 

so oštevilčene z lihimi števili (1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17.) opisujejo vedenja, ki so 

povezana s pomanjkljivo pozornostjo, tiste, ki imajo spredaj soda števila (2., 4., 6., 8., 10., 

12., 14., 16., 18.), pa pokrivajo vedenja s področja hiperaktivnosti in impulzivnosti. Starši 

otrok so se odločili, kako pogosto se določeno vedenje pojavlja pri njihovem otroku. Ocene 

se gibljejo od 0-nikoli do 3-zelo pogosto. V namen raziskave smo upoštevali, združili in 

analizirali trditve, ki opisujejo težave s pozornostjo in izjave s področja hiperaktivnosti in 

impulzivnosti. Primerjali smo seštevke ocen staršev pri trditvah pred in po zaključeni 

skupinski obravnavi. 

 

● Shemo za opazovanje in spremljanje dogajanja v skupini (priloga 2), prirejeno po Caf 

(2004). 

S pomočjo sheme smo beležili opažanja na srečanjih skupine in na podlagi le-teh pripravili 

refleksivni dnevnik (priloga 3). V refleksivnem dnevniku je tudi natančnejša predstavitev 

srečanj skupine. 

 

● Strokovno dokumentacijo o otrocih, zbrano s strani strokovnjakov iz Svetovalnega centra 

za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, ki individualno obravnavajo posameznega 

otroka. 

Strokovno dokumentacijo smo uporabili z namenom, da bi pridobili podatke o naravi težav 

vključenih otrok z ADHD, katere smo upoštevali tudi pri pripravi vsebine programa 

skupinske obravnave. 
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● Vprašalnik samopodobe – SPA, ki meri splošno, družinsko, učno, emocionalno, socialno 

in telesno samopodobo, za RV 4. 

Vprašalnik temelji na Shavelsonovem modelu samopodobe, ki splošno samopodobo deli 

v dve dimenziji: akademsko/učno in neakademsko/neučno samopodobo. Prva se deli na 

posamezna predmetna področja, druga pa na čustveno, telesno in socialno samopodobo. 

SPA tako meri poleg SPLOŠNE tudi DRUŽINSKO, UČNO, EMOCIONALNO, SOCIALNO 

IN TELESNO SAMOPODOBO. Vprašalnik vsebuje 44 postavk. Obstajajo tri možnosti 

odgovorov: vedno, včasih in nikoli. Podajanje preizkusa je individualno ali skupinsko. 

Vprašalnik je pripravljen ločeno za dekleta in fante.  

9.4 Postopek zbiranja podatkov in potek raziskave  

S soglasjem staršev smo v začetku raziskave preučili strokovno dokumentacijo otrok, vključenih 

v skupino, ki jo imamo na razpolago v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše 

Ljubljana. To nam je bilo v pomoč pri oceni funkcioniranja otrok pred začetkom skupinske 

obravnave. Klinična psihologinja je z vprašalnikom samopodobe – SPA ocenila samopodobo 

vključenih otrok. Staršem smo osebno posredovali Ocenjevalno lestvico (ADHD) – za starše ter 

Connersovo ocenjevalno lestvico CTRS-R, ki so jo pred začetkom izvajanja srečanj skupine 

predali v reševanje učiteljem razrednikom. Z akcijskim raziskovanjem, ki vsebuje cikle 

načrtovanja, delovanja, opazovanja ter razmišljanja, smo spremljali in usmerjali potek skupinske 

obravnave. Srečanja skupine sta izvajali klinična psihologinja in specialna pedagoginja – 

specialistka gibalno-plesne terapije. Opazovalka je beležila in interpretirala vedenje vseh otrok v 

skupini po vnaprej pripravljeni opazovalni shemi. Izvedli smo osem srečanj, ki so potekala enkrat 

tedensko v obdobju treh mesecev. Po zaključenem ciklusu srečanj skupine smo z istimi merskimi 

pripomočki (vprašalnik samopodobe – SPA, Ocenjevalna lestvica (ADHD) – za starše, 

Connersova ocenjevalna lestvico CTRS-R-za učitelje) ter z lastnim dnevniškim zapisom 

(refleksivni dnevnik) na podlagi opazovalne sheme ovrednotili morebitne spremembe na področju 

samopodobe, pozornosti, aktivnosti in impulzivnosti ter socialnega vedenja. 

9.5 Obdelava podatkov 

Pri obdelavi podatkov smo uporabili: 

● osnovno deskriptivno statistiko (npr. Me), 
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● statističen test razlik v odvisnih spremenljivkah med začetnim in končnim stanjem 

raziskave – Wilcoxonov test predznačenih rangov ter ustrezno mero velikosti učinka (r = z 

/ √n), 

● kvalitativno analizo in evalvacijo terapevtskih dejavnosti ter medsebojnih odnosov v 

skupini, 

● kvalitativno interpretativno obdelavo vseh zbranih podatkov in empiričnega gradiva. 

 

Podatke iz Connersove ocenjevalne lestvice CTRS-R za odkrivanje, diagnosticiranje in 

usmerjanje otrok s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo in Ocenjevalne lestvice (ADHD) – za 

starše (priloga 1) smo obdelali tako, da smo sešteli ocene za vse trditve glede na posamezna 

področja (npr. pozornost, hiperaktivnost/impulzivnost itd.). S programom Microsoft Office – Excel 

smo izdelali grafe, ustrezne tabele, vnesli podatke in izračunali skupen seštevek ocen glede na 

posamezna področja, da bi tako dobili ocene zaznave učiteljev in staršev glede pogostosti 

pojavljanja vedenj, ki so značilna za motnjo ADHD. Primerjali smo rezultate obeh vprašalnikov 

pred in po skupinski obravnavi. 

 

Podatke iz refleksivnega dnevnika (priloga 3) smo uporabili pri končni interpretaciji rezultatov. 

Upoštevali in izpisali smo tiste dele zapisa, ki so bili relevantni za raziskavo. Izpisane podatke smo 

uporabili pri končni interpretaciji podatkov. 

 

Podatke iz vprašalnika samopodobe – SPA, ki meri splošno, družinsko, učno, emocionalno, 

socialno in telesno samopodobo, je s programom Microsoft Office – Excel obdelala klinična 

psihologinja, ki je vodila skupino. Pri posameznem otroku je ocenila samopodobo pred začetkom 

in nato še enkrat po zaključenem ciklusu srečanj. 
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10. REZULTATI 

10.1 Podatki, pridobljeni iz strokovne dokumentacije 

 

Podatki, ki smo jih pridobili iz obstoječe strokovne dokumentacije, zbrane s strani strokovnjakov 

iz Svetovalnega centra, ki individualno obravnavajo posameznega otroka, so nam pomagali pri 

načrtovanju srečanj skupine, bili pa so tudi pomembni za razumevanje vključenih otrok z ADHD, 

zato jih povzemamo med rezultati. Kot smo že navedli v opisu vzorca, smo udeležence skupinske 

obravnave poimenovali Martin, Sara, Žan, Marko, Matej, Tine in Tomaž. 

 

Martin – sinteza začetnih strokovnih ugotovitev 

 

Martin je star 10 let in obiskuje 5. razred osnovne šole. V Svetovalnem centru za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana so se prvič oglasili v maju 2013, s pritožbo, da ima deček izrazite 

težave s pozornostjo in da počasneje kot vrstniki napreduje pri branju in pisanju. 

 

Psihološke ugotovitve: 

Na osnovi psiholoških pregledov ugotavljamo, da so dečkove intelektualne sposobnosti 

nadpovprečne, pri čemer nekatere dosegajo visoko nadpovprečni nivo (sposobnost analize in 

sinteze, pomnjenje informacij po zaporedju). Profil sposobnosti je razgiban, pomembno znižan pa 

je psihomotorni tempo, ki je počasen. Pri Martinu se kažejo težave na področju vizualno motorične 

koordinacije, gibi so okornejši in manj točni. Dečkovo učinkovitost dodatno znižujejo nemirno 

vedenje, šibka in spremenljiva pozornost ter povečana utrudljivost. Čustveno je poudarjeno 

odziven, kar ovira tudi socialno adaptacijo. 

 

Med psihološkim pregledom je deček nemirnega vedenja, odkrenljive pozornosti in potrebuje 

krajše odmore. Reševanje nalog predčasno zaključi, ker je utrujen. Od interesnih dejavnosti 

obiskuje judo, modelarski krožek in ustvarjalne delavnice. 

 

Specialno-pedagoške ugotovitve: 

Martin ima disleksijo vizualnega in slušnega tipa ter pomanjkljivo pozornost. Težave se kažejo na 

področju vidnega razlikovanja podobnih simbolov ter s tem povezanega branja in pisanja. Pri 
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branju in pisanju se tako pojavljajo specifične napake, kot so zamenjevanje vidno podobnih črk, 

izpuščanje, dodajanje črk, zamenjevanje vrstnega reda črk ter zrcaljenje črk. Bralna tehnika še ni 

avtomatizirana, saj bere zatikajoče in s počasnejšim tempom, zlogovanjem, občasno tudi črkuje. 

Prebrano le delno razume. Grafomotorični tempo je upočasnjen ob sicer zelo hitrem miselnem 

tempu. Piše počasi, narekovani enoti pa težje sledi. Šibkejše je tudi fonološko zavedanje. Naloge, 

ki zahtevajo slušno analizo in sintezo, ustrezno reši, vendar za to potrebuje veliko časa.  

Težje sledi večstopenjskim besednim matematičnim nalogam. Aritmetična dejstva še niso povsem 

avtomatizirana, prav tako tudi ne proceduralno znanje. Pri reševanju nalog ga ovira kratkotrajna 

in odkrenljiva pozornost, povečana utrudljivost ter organizacijske težave. Učnih navad in ustreznih 

učnih strategij še ni osvojil. Pozornost je kratkotrajna, ves čas je prisoten tudi motorični nemir. V 

individualnem kontaktu je deček zelo sodelujoč, komunikativen in motiviran za reševanje 

diagnostičnih preizkusov. 

 

Močna področja: 

Kot močna področja izstopajo vidno in slušno pomnjenje, besednjak in besedno izražanje, splošna 

poučenost, reševanje logično-matematičnih problemov, kreativnost pri reševanju nalog, 

prostorsko načrtovanje in konstrukcijske sposobnosti ter spretnosti grobe motorike. 

Je bister, radoveden, zanima ga, kako stvari delujejo in zakaj. Martin je fant z dvojno izjemnostjo, 

nadarjen in otrok s specifičnimi primanjkljaji na področju učenja. 

 

Mnenje šole: 

Iz poročila šole je razvidno, da pri Martinu opažajo največje primanjkljaje pri branju, pisanju in na 

področju pozornosti, zaradi česar ne more slediti pouku in je neučinkovit, kljub podaljšanemu 

času. Ko mu ne uspe, je razočaran in večkrat utrujen.  

 

Zaradi opisanih težav se je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v letu 2014 

odločila, da Martina usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo kot otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Do letošnjega 

šolskega leta je imel tri ure dodatne strokovne pomoči, zaradi še bolj izrazitih težav na področju 

branja, pisanja ter pozornosti pa so mu ob preverjanju ustreznosti usmeritve v začetku leta 2016 

dodelili pet ur pomoči, in sicer dve uri dodatne strokovne pomoči specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga za premagovanje primanjkljajev, eno uro svetovalne storitve in dve uri učne pomoči 

učitelja. 
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Tomaž – sinteza začetnih strokovnih ugotovitev 

 

Tomaž je star 12 let in obiskuje 6. razred. Prvič so se oglasili v Svetovalnem centru za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana v maju leta 2013, in sicer samoiniciativno, zaradi dečkovih težav 

v šoli. Starša sta slednje pripisovala dejstvu, da težko dohaja šolski tempo dela. Opisala sta ga 

kot počasnega, pogosto zasanjanega in s težavami pri pisanju. Po mnenju staršev se pogosto 

zmoti in ni pozoren na podrobnosti. 

 

Psihološke ugotovitve: 

Pri Tomažu na osnovi psiholoških pregledov ugotavljamo neenakomeren profil sposobnosti. 

Njegova močna področja predstavljajo dobre sposobnosti pojmovnega mišljenja in sklepanja, 

dobre sposobnosti vidno-prostorske orientacije, dobre sekvencialne sposobnosti in dobre 

sposobnosti usmerjanja pozornosti v vidne podrobnosti. Ob opisanih močnih področjih se 

pojavljajo kognitivne težave, značilne za disleksijo. Primanjkljaji se pojavljajo v obliki slabših 

sposobnosti priklica informacij iz dolgoročnega spomina, slabših sposobnosti razumevanja ter 

slabših sposobnosti analize in sinteze nebesednih informacij. Dodatno njegovo učno učinkovitost 

znižuje slabša pozornost in slabše delovno pomnjenje ter upočasnjen grafomotorični tempo. 

 

Specialno-pedagoške ugotovitve: 

Tomaž ima specifične učne težave na področju branja in pisanja (disleksija). Težave se kažejo na 

področjih vidnega razlikovanja podobnih simbolov in podobnih črk ter besed, zaradi česar naredi 

precej napak pri branju in pisanju (zamenjevanje vidno podobnih črk, vstavljanje in izpuščanje 

črk), prav tako se pri branju in pisanju hitro utrudi. Grafomotorični tempo je upočasnjen. Pri 

reševanju nalog je nekoliko hiter, včasih tudi impulziven in zaradi tega manj pozoren na detajle, 

kakšnih nalog sploh ne opazi, jih izpusti. 

 

Močna področja: 

Kot močna področja izstopajo orientacija, prostorska predstavljivost in prostorsko načrtovanje, 

dobro slušno in predvsem vidno pomnjenje. 

 

Opažanja šole: 

Tomaž ima težave na področju branja in pisanja, njegovo šolsko učinkovitost pa dodatno znižuje 

pomanjkljiva pozornost. Pozablja stvari, ki jih je že znal. Zmotijo ga nepomembni zunanji dražljaji, 
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pozornost je kratkotrajna, težave ima pri vzdrževanju pozornosti pri nalogi in tudi igri. Težko sledi 

navodilom in velikokrat ne uspe dokončati šolskega dela. 

Pogosto ga sošolci ne sprejemajo in v šoli nima pravih prijateljev. Z vrstniki se zaplete tudi v 

konflikte, ki pa jih ne zna vedno na ustrezen način reševati. Pri Tomažu so prisotni razpoloženjski 

izbruhi in nepredvidljivo vedenje. Kar pogosto odklanja izvršitev zahtev odraslih. 

 

Žan – sinteza začetnih strokovnih ugotovitev 

 
Žan je star 10 let in obiskuje 5. razred. Prihaja iz 5-članske družine in je drugi otrok, ima starejšega 

brata in mlajšo sestro. Družina živi skupaj. V Svetovalni center jih je v aprilu 2015 napotila šola 

zaradi težav z branjem in pisanjem ter na področju pozornosti. Starša poročata, da doma porabijo 

ogromno časa, da dečka motivirajo za učenje in pisanje domačih nalog. Žan se upira in kaže 

precejšen odpor do dejavnosti, povezanih s šolo, zlasti pa do branja in pisanja. Doma ga vse 

zmoti, tudi najmanjši šum, zvok iz okolja. Težko sedi na miru dalj časa, je precej nemiren in 

potrebuje gibanje. Starša opažata težave z vztrajanjem pri določeni dejavnosti. 

 

Psihološke ugotovitve: 

Na osnovi psiholoških pregledov ugotavljamo, da so dečkove splošne intelektualne sposobnosti 

visoke, z visokimi besednimi in visokimi nebesednimi intelektualnimi sposobnostmi. Žan izkazuje 

visoke zmožnosti besednega in nebesednega sklepanja, visoke vidno-prostorske sposobnosti, 

visoke zmožnosti tvorjenja zaporedij ter visoko hitrost predelovanja informacij. Ugotavljamo tudi 

ustrezne izvršilne sposobnosti načrtovanja, sekvencioniranja in izvrševanja aktivnosti. Kognitivno 

učinkovitost znižujejo primanjkljaji na področju delovnega spomina in nakazane težave na 

področju vidno-gibalne integracije. Prisotna je tudi obremenjenost s šolo in z učnimi dosežki. 

 

Specialno-pedagoške ugotovitve: 

Žan ima specifične težave na področju branja in pisanja, ki se izražajo kot vidni tip disleksije. Tako 

pri branju kot tudi pri pisanju se kažejo težave na področju vidnega zaznavanja podobnih črk 

(predvsem b/d, a/o) in besed, prav tako pa se kažejo težave v vidnem sledenju (zamenjava 

vrstnega reda črk v besedah, preskakovanje besed idr.). Hitrost razumevanja prebranega je veliko 

boljša kot stopnja razumevanja prebranega besedila, saj se pri branju hitro utrudi in zato pri daljših 

besedilih težje sledi vsebini. Grafomotorični tempo je upočasnjen, zato potrebuje več časa za 

izvedbo pisnih nalog. 

 



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

81 
 
 

V individualni situaciji je Žan vodljiv, ustrezno pozoren in vztrajen pri reševanju nalog in 

preizkusov, starša pa poročata, da se v šolski situaciji kažejo težave na področju pozornosti, doma 

pa tudi težave na področjih organizacije dela, učnih navad in učnih strategij. 

 

Močna področja: 

Močna področja, ki jih ugotavljamo pri Žanu, so: vizualno pomnjenje, prostorska predstavljivost in 

prostorsko načrtovanje, risanje, naravoslovje, občutek za druge ljudi in empatičnost. 

Od interesnih dejavnosti obiskuje tehnični krožek, računalništvo, naravoslovni krožek in nogomet. 

 

Opažanja šole: 

Žan ima poleg disleksije težave še na področju pozornosti. Velikokrat ga zmotijo nepomembni 

zunanji dražljaji, njegova pozornost pa je kratkotrajna. Opažajo, da je pogosto v gibanju in kar ne 

more biti pri miru. Precejkrat zmoti in prekine sošolce pri delu. Kljub opisanim težavam je med 

vrstniki dobro sprejet, z njimi se ne zapleta v večje konflikte, ima pa tudi prijatelje med sošolci. 

 

Sara – sinteza začetnih strokovnih ugotovitev 

 

Sara je stara 10 let in obiskuje 5. razred osnovne šole. Prihaja iz 5-članske družine, v kateri je 

najmlajši otrok. Ima še starejšega brata in sestro. V Svetovalnem centru so se prvič oglasili v 

februarju 2013 ter potožili, da ima Sara težave s pozornostjo in znake, značilne za disleksijo. 

Starša sta izjemno skrbna ter deklici nudita podporno in spodbudno okolje ter veliko mero 

razumevanja za njene težave. Poleg tega ji vsakodnevno pomagata pri učenju, reševanju 

potrebnih domačih nalog ter opravljanju korekcijskih vaj. 

 

Psihološke ugotovitve: 

Na osnovi psiholoških pregledov pri Sari ugotavljamo povprečne nebesedne intelektualne 

sposobnosti, izkazane pa so težave na besednem področju, ki je šibkejše od nebesednega, kar 

kaže na možno prisotnost govorno jezikovne motnje. Poleg tega deklico pri uspešnem šolskem 

delu ovirajo specifični primanjkljaji na področju branja in pisanja, težave na področju pozornosti, 

šibkejše je tudi področje pomnjenja. Pri šolskem delu je prizadevna in motivirana, slabši uspeh 

zaradi primanjkljajev znižuje njeno samopodobo. S strani šole in staršev je deležna razumevanja 

in spodbud. 

 

  



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

82 
 
 

Specialno-pedagoške ugotovitve: 

Sara ima specifične primanjkljaje na področju branja in pisanja, in sicer gre za kombiniran tip 

disleksije (vidni in slušni tip). Izrazite težave se kažejo na področjih vidnega zaznavanja, 

razlikovanja vidno podobnih simbolov, črk in besed, fonološkega zavedanja ter grafomotoričnega 

tempa. Zaradi omenjenih primanjkljajev se Sara pri branju še vedno ukvarja s tehniko branja, pri 

pisanju pa s tehniko pisanja in je zaradi tega nekoliko manj pozorna na vsebino. Če posluša 

zgodbo, ki jo pripoveduje ali bere druga oseba v živo ali na posnetku, odlično obnovi in razume 

vsebino zgodbe. Občasno je opaziti slabši priklic besed in pojmov iz spomina ter manj razločno 

govorno izražanje. Poleg specifičnih primanjkljajev pri branju in pisanju se kažejo težave tudi na 

področju računanja, kjer gre za slabšo obdelavo zaporednih informacij in slabše številske 

predstave. Pozornost je kratkotrajna, odkrenljiva, kar še dodatno vpliva na Sarino učno 

učinkovitost. V individualni obravnavi je zelo prijetna, sodelujoča in komunikativna. 

Na vseh opisanih področjih Sara potrebuje redno, v korekcijo usmerjeno obravnavo.  

 

Močna področja: 

Kot močna področja pri Sari izstopajo likovno ter glasbeno izražanje in ustvarjanje, motiviranost 

za delo in učenje ter socialne spretnosti.  

 

Opažanja šole: 

Sara potrebuje stalno vodenje in dodatne razlage ter pomoč. Ima kratkotrajno in odkrenljivo 

pozornost. Slabo sledi skupinskim in kompleksnejšim navodilom, potrebuje individualno vodenje 

in razlago. Pri pouku je prisoten telesni nemir. Med poslušanjem in delom se igra, preseda, obrača, 

odtava z mislimi drugam, zato je potrebno pogostokrat usmeriti njeno pozornost nazaj k 

poslušanju ali delu. Težave ima tudi z razumevanjem pisnih navodil. Pri njej so opazni izrazito 

slabši in boljši dnevi, vsekakor pa je bolj uspešna v prvih šolskih urah pouka. Njen tempo dela je 

počasen, saj pogosto ne uspe v predvidenem času dokončati nalog. Težave ima tudi pri branju in 

pisnem izražanju, na področju matematike pa ima slabše številske predstave. 

Je dobrovoljna deklica, motivirana za šolsko delo, rada poje, pleše in igra klavir. S sošolci zna 

navezovati stike, sodeluje v igri, nekaj težav pa ima pri skupinskem delu v okviru pouka.  

 

Zaradi opisanih težav se je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v letu 2014 

odločila, da Saro usmeri v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo kot otroka z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami in s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Deklica ima dve uri dodatne strokovne pomoči specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga za premagovanje primanjkljajev in eno uro dodatne strokovne pomoči logopeda.  
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Marko – sinteza začetnih strokovnih ugotovitev 

 

Marko je star 9 let in obiskuje 4. razred osnovne šole. Prihaja iz 5-članske družine in je prvi od 

treh otrok. Ima še dva mlajša brata. V Svetovalnem centru so se starši s fantom prvič oglasili v 

februarju 2015 in takrat izpostavili težave s pozornostjo, nemirnostjo ter impulzivnostjo. Prav tako 

so opažali posebnosti na področju branja in pisanja. 

 

Psihološke ugotovitve: 

Na osnovi opravljenih psiholoških pregledov pri dečku z nadpovprečnimi kognitivnimi potenciali 

ugotavljamo značilnosti ADHD motnje. Te se kažejo predvsem kot izrazito pomanjkljiva pozornost, 

nemir in impulzivnost. Dodatno pa na njegovo učno in siceršnje vsakodnevno funkcioniranje 

neugodno vplivajo tudi občasne čustvene stiske in notranja negotovost. Deček je sicer v 

medosebnem individualnem kontaktu zelo prijeten, neposreden in komunikativen. 

 

Specialno-pedagoške ugotovitve: 

Na podlagi opravljenih specialno-pedagoških pregledov ugotavljamo pojavljanje specifičnih učnih 

težav na področju branja in pisanja (disleksija, disgrafija) ter težav na področju pozornosti in 

aktivnosti. Bralna tehnika še ni avtomatizirana. Bere neritmično, z naporom, s počasnejšim 

tempom, izpušča črke in maliči besede. Vsebino prebranega delno razumeva. Slikovno gradivo 

razumeva in opredeli. Piše z desnico (desna stranskost), s počasnim tempom, grafomotorično 

okorneje, z ustrezno držo pisala, vendar s pretirano sklonjeno držo telesa nad površino. V zapisu 

se pojavljajo specifične in fonetične napake. Pisava je slabše oblikovana zaradi šibke kontrole, 

tekočnosti finomotoričnih in grafomotoričnih gibov, impulzivnega stila ter slabšega 

grafomotoričnega načrtovanja. Številska orientacija je dobra. Računa z miselnimi računskimi 

strategijami. Ima ustrezen priklic aritmetičnih dejstev, primerno proceduralno znanje ter je miselno 

fleksibilen. Matematičen jezik ni povsem osvojen. Večstopenjskim besednim matematičnim 

problemom sledi. Pri reševanju nalog ga ovira nihajoča, kratkotrajna, odkrenljiva pozornost ter 

počasen tempo. V individualni situaciji je motorično nemiren, sicer sodelujoč in vodljiv.  
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Močna področja: 

Marko je vesel, nasmejan, prijazen, zelo čustven, dobrosrčen in razgledan. Pri matematiki, 

spoznavanju okolja in športu je zelo uspešen ter samozavesten. Marko obiskuje šah, angleščino 

in filmski krožek. 

 

Opažanja šole: 

Učiteljica navaja, da Marko dosega minimalne in temeljne standarde znanja pri vseh predmetih. 

Največ težav vidi na področju pozornosti in koncentracije. Deček se na splošno zelo težko zbere 

pri pouku. Pred začetkom pouka ga učiteljica skuša umiriti in mu z mize umakne vse moteče 

predmete, ki mu odvračajo pozornost. To ponovi večkrat dnevno. Pri športu težko sledi navodilom 

in pravilom, pogosto jih krši. Po navedbah učiteljice na besedo ne sliši in mu je potrebno navodilo 

večkrat ponoviti. Marko izkoristi vsak trenutek, da lahko vstane, gre do umivalnika, se sprehodi po 

razredu. Ker ga zmoti vsaka malenkost, se težko posveti šolskemu delu. Pogosto se v času pouka 

igra z nalivnikom in drugimi pripomočki. Pri pouku se težko zbere, obrača se okrog in s komentarji 

moti sošolce. Kljub opozorilom se težko umiri. Potrebuje veliko dodatnih spodbud, da se loti 

oziroma dokonča začeto delo, še posebej je to izrazito pri slovenščini, saj ima težave na področju 

pisanja. V podaljšanem bivanju pogosto ugovarja zahtevam odraslih. Kljub temu skuša z objemi 

in božanjem učitelja pokazati naklonjenost. 

Za sošolce je njegovo vedenje moteče. Če ga prosijo, da se umiri, jih ne upošteva. Kadar se 

nočejo z njim igrati, je užaljen in se umakne, vendar se v njegovem vedenju nič ne spremeni. 

Njegov odnos do sošolcev je nepredvidljiv. Ko ima slab dan, je lahko agresiven in impulziven. 

Tako se stepe, skrega, pogosto reagira z jokom, ker misli, da se mu je zgodila krivica. 

Starši redno sodelujejo s šolo in se zelo trudijo za omilitev Markovih težav. 

 

Matej – sinteza začetnih strokovnih ugotovitev 

 

Matej je star 9 let in obiskuje 4. razred osnovne šole. Prihaja iz 4-članske družine in je prvi od 

dveh otrok. Ima še mlajšega brata. V Svetovalnem centru so se prvič oglasili v začetku leta 2014, 

s pritožbo, da ima težave s pozornostjo in nemirnostjo, omenili pa so tudi težave pri pisanju. 

 

Psihološke ugotovitve: 

Pri Mateju na osnovi psiholoških pregledov ugotavljamo neharmoničen razvoj. Ob nadpovprečnih 

intelektualnih kapacitetah in ustvarjalnosti se kažejo posamezna odstopanja, značilna za ADHD 

motnjo in specifične primanjkljaje na učnih področjih (pomanjkljiva pozornost in izvršilne funkcije, 
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upočasnjen psihomotorični tempo), ki neugodno vplivajo na njegovo učno in siceršnje 

vsakodnevno funkcioniranje.  

 

Specialno-pedagoške ugotovitve: 

Na osnovi opravljenih specialno-pedagoških diagnostičnih pregledov ugotavljamo pojavljanje 

specifične motnje pisanja (disgrafija) ter težav na področju pozornosti in koncentracije. Bralna 

tehnika še ni povsem avtomatizirana. Vsebino razumeva in z vodenjem obnovi. Piše z desnico 

(desna stranskost), z ustrezno držo telesa, grafomotorika pa je okorna. Zapis v zvezkih je slabše 

organiziran, saj Matej težje načrtuje zapis v omejenem prostoru. Ugotavljajo še šibko vidno 

motorično koordinacijo in kontrolo fino motoričnih gibov. Pri prerisovanju oblik je manj natančen. 

Računa s prstnimi računskimi strategijami, ki mu pomagajo ohranjati pozornost. Miselnega 

računanja še ne zmore, ker težje usmerja pozornost ter si hkrati predstavlja številsko vrsto. Naloge 

rešuje ustvarjalno. Pri reševanju nalog ga ovira šibka, odkrenljiva pozornost ter slabše načrtovanje 

izvedbe nalog. V individualni situaciji je lepo sodelujoč, vodljiv in komunikativen.  

 

Močna področja: 

Matejeva močna področja so glasbeno področje (poje tudi pri pevskem zboru), sposobnost 

razmišljanja na drugačen način, prav tako pa hitro najde povezave med starim in novim znanjem.  

 

Opažanja šole: 

Učiteljica navaja, da deček ob spodbudi dosega vse cilje, največ težav pa mu povzroča 

slovenščina oziroma pisanje, pri katerem je okoren in počasen. Poleg tega ima težave tudi s 

pozornostjo in koncentracijo, saj se pogosto zasanja, zastrmi neznano kam in brez zunanjih 

spodbud ne dokonča začetega dela. Kadar naleti na nalogo, ki mu je težka, se ji skuša na vsak 

način izogniti. S težavo sprejme pomoč in nasvet. Učiteljica navaja, da jo skuša ignorirati v upanju, 

da bo pozabila nanj. Med poukom mu ves čas padajo barvice na tla, Matej pa jih nato prav počasi 

pobira. Pogosto ne najde zvezkov in drugih potrebščin ter pripomočkov. 

Pri šolskem delu se večkrat izgubi in skuša pritegniti pozornost sošolcev z neprimernimi 

komentarji. Posledično potrebuje več časa za dokončanje naloge. Kljub vsemu je med sošolci 

sprejet. Včasih je zelo trmast in ne želi opraviti dela, a če učiteljica dovolj dolgo vztraja, na koncu 

popusti. Med sedenjem na stolu se pogosto ziblje, ves čas ima nekaj v ustih (svinčnik, prste). 

Starši ustrezno sodelujejo s šolo. 
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Tine – sinteza začetnih strokovnih ugotovitev 

 

Tine je star 9 let in obiskuje 4. razred osnovne šole. Prihaja iz 4-članske družine in ima starejšega 

brata. V Svetovalnem centru so se prvič oglasili v marcu 2014 zaradi težav pri branju in pisanju, 

poleg tega pa sta starša navajala tudi težave s pozornostjo in nemirnostjo. Mama je povedala, da 

je zelo živahen in je neprestano v gibanju, zelo težko se tudi zbere in pripravi na delo. S Tinetom 

mora vsak dan veliko delati, za domače naloge porabita ogromno časa, saj se težko zbere in 

potrebuje njene spodbude. Mama je zato prosila za pomoč. 

 

Psihološke ugotovitve: 

Na podlagi psiholoških pregledov ugotavljamo prisotnost značilnosti motnje hiperaktivnosti s 

pomanjkljivo pozornostjo in specifične učne težave na področju branja in pisanja. Klinično-

psihološki pregledi so pokazali povprečne splošne intelektualne kapacitete, hkrati pa 

neharmoničen profil specifičnih sposobnosti. Tinetova močna področja predstavljajo dobre 

sposobnosti pojmovnega mišljenja in sklepanja in dobre sposobnosti vidno-prostorske orientacije. 

Primanjkljaji se pojavljajo v obliki slabšega priklica informacij iz dolgoročnega spomina, slabših 

sposobnosti razumevanja ter nekoliko slabših sekvencialnih sposobnosti. V situacijah 

povečanega kognitivnega napora je opazen povečan gibalni nemir in povečana odkrenljivost. 

 

Specialno-pedagoške ugotovitve: 

Na podlagi opravljenih specialno-pedagoških pregledov pri Tinetu ugotavljamo specifične učne 

težave na področju branja in pisanja ter težave na področju pozornosti in aktivnosti. Bere še vedno 

zatikajoče, pri branju občasno zamenja zloge ter črki b in d, precej hitro se tudi utrudi. Vsebino 

prebranega slabo razume. Piše grafomotorično okorneje. V zapisu se pojavljajo specifične 

napake. Opažajo slabšo orientacijo na ploskvi. Na področju računanja Tineta ovira impulziven 

pristop k nalogam, zaradi česar se pogosto zmoti. Pri reševanju nalog ga omejuje nihajoča, 

kratkotrajna ter odkrenljiva pozornost. Potrebuje stalne spodbude in dodatna navodila. V 

individualni situaciji je sodelujoč in vodljiv, a ves čas motorično nemiren. 

 

Močna področja: 

Kot močni področji pri Tinetu izstopata motorično ter plesno izražanje. Kaže veliko mero 

ustvarjalnosti in spretnosti na področju gibanja. 
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Opažanja šole: 

Tine je zelo živahen fant z ogromno energije. V razredu ni priljubljen med sošolci, saj se ne drži 

pravil igre in navodil, jih ne upošteva, zato velikokrat prihaja do sporov s sošolci.  

Je nemiren, neprestano menja položaj, ker težko sedi pri miru, bobna s prsti, govori, povzroča 

hrup, se guga na stolu, vstaja in hodi naokoli po razredu. Je v stalnem gibanju, ki pa je skokovito 

nezavedno in hitro. Ne more se mirno igrati in prilagajati pravilom igre ter upoštevati dejavnosti 

drugih. To neprestano gibanje in pogosti nesmiselni gibi ovirajo učni proces, saj se otrok pri delu 

težko zbere. 

Tine je v razredu zelo nezbran, začne sicer z delom, a ga pogosto ne dokonča. V razredu skače 

iz ene aktivnosti na drugo, ni sposoben dolgotrajne koncentracije in pozornosti, da bi dokončal 

zastavljeno nalogo. Ker ni pozoren, ima težave s sledenjem učiteljevim navodilom. Motijo ga 

dražljaji iz okolice. Hitro se začne dolgočasiti. V aktivnostih, ki ga ne zanimajo, je nezbran, v 

situacijah, ki so povezane z njegovim interesom, pa je ta pozornost boljša. Dalj časa je lahko 

pozoren pri novih in neobičajnih stvareh.  

Pri igri, pri skupinskem delu, prevzame pobudo, se hitro in brez premisleka loti naloge. Če ga 

celotna skupina ne upošteva ali se ne prilagodi njegovim pravilom in navodilom, se ujezi, sošolca 

udari, mu vrže puščico ali katerikoli drugi predmet na tla in pride do prepira. Ne pomisli na 

posledice svojega obnašanja.  

Tine potrebuje pri pouku pogosto spodbude, pohvale, usmerjanje učitelja pri delu. Šolska 

svetovalna služba se je vključila v reševanje sporov med Tinetom in sošolci zaradi ponavljajočih 

se konfliktnih situacij v razredu, v katere je bil vpleten Tine. Šolska svetovalna služba redno 

sodeluje z razredničarko in spremlja učenčevo delo ter vedenje.  

 

Zaključek 

Vsi otroci, ki smo jih vključili v skupinsko obravnavo po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-

plesnega pristopa, imajo diagnosticirano motnjo ADHD. Pri treh posameznikih (Sari, Tomažu in 

Žanu) so prisotni predvsem znaki težav na področju pozornosti, pri štirih udeležencih (Marku, 

Mateju, Martinu in Tinetu) pa je prepoznana kombinirana oblika motnje, saj so poleg pomanjkljive 

pozornosti izraženi tudi znaki hiperaktivnosti in impulzivnosti. Pri vseh otrocih so poleg motnje 

ADHD ugotovljene tudi specifične učne težave, predvsem na področju branja in pisanja. Pet 

vključenih otrok (Martin, Marko, Matej, Tine in Tomaž) ima poleg omenjenih težav že tudi bolj ali 

manj izrazite težave na socialnem področju. 
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10.2 Predstavitev ciljev in strukture skupinske obravnave po 

načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa 

 

Skupinska obravnava otrok z ADHD, ki predstavlja del integrirane celostne obravnave v 

Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, temelji na načelih kognitivno-

vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa. 

 

Glede na splošne potrebe otrok z ADHD smo oblikovali naslednje glavne cilje skupinske 

obravnave: vplivati na razvijanje spretnosti samoopazovanja, samonadzora, spretnosti soočanja 

in reševanja problemov v učnih in socialnih situacijah. Skupaj z otroki pa so bili oblikovani naslednji 

cilji skupine: 

● izboljšati posamezne vidike pozornosti, 

● izboljšati strategije za reševanje problemov, 

● razvijati boljše socialne spretnosti, 

● spodbujati pozitivno samopodobo, 

● spodbujati lastne zmogljivosti. 

Z vsakim otrokom smo skupaj oblikovali tudi njegove specifične individualne cilje, ki jih je skušal 

doseči s pomočjo skupinske obravnave. 

Nekaj primerov individualnih ciljev: 

● da bi znal počakati, ko drugi govori; 

● da bi bila bolj sproščena in bi upala povedati svoje mnenje naglas; 

● da bi sodeloval v igrah z drugimi; 

● da bi se upal postaviti zase, povedati svoje mnenje; 

● da bi ob znaku uspel usmeriti pozornost in se držati pravil. 

 

IZVEDBA SREČANJ  
 
Obravnava je bila sestavljena iz srečanj z otroki in srečanj s starši.  
 

● Z otroki smo izvedli 8 srečanj, 1-krat tedensko, vsako srečanje je trajalo 60 minut, v 

telovadnici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 

● S starši smo izvedli 2 srečanji, na začetku in ob zaključku izvajanja programa, ob vsakem 

srečanju z otroki pa je bil običajno še krajši pogovor s starši (5−10 minut: seznanitev o delu 

v skupini, usmeritve za vaje doma za lažji prenos naučenega v domačo situacijo). 
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● Srečanja z otroki so izvajale 3 izvajalke (dve psihologinji ter specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja − specialistka gibalno-plesne terapije). 

 

STRUKTURA POSAMEZNEGA SREČANJA Z OTROKI 

 

Vsako srečanje se je odvijalo po v naprej jasni strukturi, in sicer uvod, osrednji del, interakcijska 

igra, zaključek in prosta igra: 

 

UVOD (5 minut) 

● predstavitev vodilne teme srečanja, 

● pregled počutja, 

● ponovitev naučenega iz prejšnjega srečanja, 

● gibalna aktivnost (usmerjena v sprostitev, samoopazovanje, sledenje ritmu, vodenje 

gibanja in sledenje gibanju, gibanje v omejenem prostoru, učenje novih vzorcev gibanja). 

 

OSREDNJI DEL (približno 30 minut) 

 

● Razvijanje spretnosti v skladu z individualnimi in skupnimi cilji s pomočjo kognitivno-

vedenjskih in gibalno-plesnih tehnik. Glavno vodilo je bilo usvajanje »semaforja« 

(strategija reševanja problemov) pri soočanju z najrazličnejšimi zahtevami (igra, učna 

naloga, sodelovalno učenje, domača pravila, omejitve). 

 

INTERAKCIJSKA IGRA (15 minut) 

● Igra je bila vedno skrbno izbrana tako, da je vezana na osrednji del, pri tem pa je poudarek 

na čustvih (prepoznavanju lastnih čustev, doživljanju, primernem izražanju lastnih čustev, 

prepoznavanju čustev pri drugih). 

 

ZAKLJUČEK (5 minut) 

● ponovitev naučenega,  

● pogovor o možnosti prenosa naučenega v otrokovo okolje, 

● samoocena, 

● domača naloga. 
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PROSTA IGRA (5-10 minut) − izbrali so jo otroci sami, z njimi sta bili v tem času specialna 

in rehabilitacijska pedagoginja ter psihologinja, druga psihologinja pa se je v tem času 

pogovorila s starši. 

 

Za lažje funkcioniranje in delovanje skupine so bila oblikovana jasna PRAVILA (na začetku so 

otroci izdelali tudi simbole za ta pravila in jih nalepilo na steno – kot opomnik): 

● pozorno poslušamo in sodelujemo, 

● spoštujemo drug drugega, 

● ko želimo nekaj povedati, damo znak z roko. 

 

UPORABLJANJE KOGNITIVNO-VEDENJSKE IN GIBALNO-PLESNE TEHNIKE 

 

Izvajalke so pri posameznih srečanjih kombinirale različne kognitivno-vedenjske tehnike: 

1. tehnika reševanja problemov, 

2. tehnika samoinštrukcij, 

3. kognitivno modeliranje, 

4. tehnika podkrepljevanja, 

5. samoopazovanje, 

6. samovrednotenje. 

V času učenja strategij so izvajalke uporabljale tudi tehniko žetoniranje, kar lahko bistveno 

pripomore k sodelovanju in nemotenemu učenju želenih strategij. 

 

Kognitivno vedenjske tehnike so izvajalke dopolnjevale z naslednjimi gibalno-plesnimi tehnikami: 

1. sproščanje telesa, 

2. zrcaljenje, 

3. vodenje/sledenje, 

4. pretiravanje,  

5. gibanje s pravili. 
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10.3 Rezultati, pridobljeni iz ocenjevalne lestvice (ADHD) za starše 

– primerjava začetne in končne ocene 

Rezultati, pridobljeni z ocenjevalno lestvico (ADHD) – za starše omogočajo vpogled v starševsko 

doživljanje otrokovega vedenja na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. Podatki 

so bili pridobljeni v dveh časovnih obdobjih: ob pričetku skupinske obravnave (meritev 1) ter ob 

koncu skupinske obravnave (meritev 2). 

 

V nadaljevanju najprej v tabeli 3 predstavljamo doseženo število točk na posameznih področjih 

pred in po obravnavi ter deleže za vse otroke, nadalje rezultate za vsakega otroka posebej 

grafično in opisno, na koncu še strnemo in analiziramo podatke za vse otroke ločeno za pozornost 

in hiperaktivnost/impulzivnost. 

 

Tabela 3: Seštevek ocen staršev in deleži pred začetkom in po zaključku obravnave 

Otrok 

Ocene staršev 

Težave s pozornostjo  

(max št. točk = 27) 

Hiperaktivnost/impulzivnost  

(max št. točk = 27) 

Pred začetkom 

obravnave 

DT (delež DT) 

Po zaključku 

obravnave 

DT (delež DT) 

Pred začetkom 

obravnave 

DT (delež DT) 

Po zaključku 

obravnave 

DT (delež DT) 

Martin 20/27 (0,74) 18/27  (0,67) 15/27 (0,56) 11/27  (0,41) 

Sara 10/27 (0,37) 10/27 (0,37) 6/27 (0,22) 6/27 (0,22) 

Žan 15/27 (0,56) 11/27 (0,41) 9/27 (0,33) 5/27 (0,19) 

Marko 23/27 (0,85) 15/27 (0,56) 20/27 (0,74) 13/27 (0,48) 

Matej 19/27 (0,70) 17/27 (0,63) 20/27 (0,74) 13/27 (0,48) 

Tine 26/27 (0,96) 13/27 (0,48) 26/27 (0,96) 12/27 (0,44) 

Tomaž 24/27 (0,89) 19/27 (0,70) 15/27 (0,56) 13/27 (0,48) 

LEGENDA: DT – dosežene točke (seštevek ocen staršev na posamezni podlestvici)  
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Graf 1: Ocena staršev Martinovega vedenja v odstotkih (%) na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da je pri Martinu seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju manjši na obeh ocenjevanih področjih vedenja (pozornost in 

hiperaktivnost/impulzivnost), kar pomeni, da sta starša ob koncu obravnave ocenila manj pogosto 

pojavljanje nekaterih vedenj, ki so značilna za težave s pozornostjo, aktivnostjo in impulzivnostjo. 

Na področju pozornosti je razlika 7 %, na področju hiperaktivnosti in impulzivnosti pa 15 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave sta Martinova starša ocenila, da deček zelo pogosto daje 

vtis, da ne posluša, medtem ko z njim govorijo, in da pozablja na dnevne zadolžitve. Pogosto sta 

pri Martinu opažala, da ni pozoren na podrobnosti in naredi veliko napak pri šolskem delu, 

domačih nalogah ali drugih aktivnostih. Nehote in brezciljno tudi premika dele telesa ali celo telo. 

Težave ima s pozornostjo pri delu in prav tako pri igri. Zapušča sedež v situacijah, ko bi pričakovali, 

da sedi. Ne sledi navodilom in ne dokonča šolskega ter drugega dela ali ne opravi dolžnosti pri 

delu. Prav tako s težavo organizira delo oziroma druge aktivnosti. Starša sta pred obravnavo še 

opažala, da je deček pogosto v gibanju. Martin se izogiba delu ali se ga z nejevoljo loti, še posebej, 

če zahteva mentalni napor. Pogosto čezmerno govori in izgubi stvari, ki jih potrebuje pri delu. 

Odgovori, še preden mu zastavijo vprašanje do konca. Hitro ga zmotijo zunanji dražljaji. S težavo 

čaka v vrsti in druge prekinja ter moti pri delu, pri pouku, pogovoru ali igri.  

Starša sta zgoraj opisane težave pri Martinu prvič opazila pri njegovih 8 letih. 

Po zaključku skupinske obravnave starša opažata nekaj sprememb in ocenjujeta, da Martin le 

še včasih zapušča sedež v situacijah, ko bi pričakovali, da sedi. Prav tako bistveno redkeje daje 

vtis, da ne posluša, medtem ko z njim govorijo. Starša tudi menita, da je manj v gibanju in da je 
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manj čezmernega govorjenja. Manjšo pozitivno spremembo opažata pri pozabljanju na dnevne 

zadolžitve. Po njunem mnenju deček bistveno manj moti druge pri delu. 

 

 
 

Graf 2: Ocena staršev Sarinega vedenja v odstotkih (%) na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 2 je razvidno, da sta pri Sari seštevka ocen, izražena v odstotkih (%), pri obeh ocenjevanjih 

enaka na obeh področjih. Podrobnejša analiza kaže, da starša opažata, da se določena vedenja 

pogosteje pojavljajo, spet druga pa redkeje. 

Tako sta starša pred obravnavo ocenila, da ima Sara pogosto težave s pozornostjo pri delu in 

igri ter da jo hitro zmotijo zunanji dražljaji. Menila sta, da se deklica včasih s težavo mirno igra ali 

vključi v aktivnosti v prostem času.  

Starša sta opisane težave pri hčerki prvič opazila, ko je bila stara 7 let. 

Po zaključku skupinske obravnave starša ocenjujeta, da ima Sara le še včasih težave s 

pozornostjo pri delu in igri, nima pa več težav z vključevanjem v prostočasne aktivnosti. Opažata 

tudi, da deklica včasih teka po prostoru v situacijah, ko je to neprimerno (kar ob prvem ocenjevanju 

nista opazila), in da se bolj pogosto izogiba delu. 

Glede na kvantitativni rezultat ni sprememb, glede na kvalitativno analizo pa lahko ugotovimo, da 

je prišlo do določenih sprememb v vedenju, in sicer so se določena na začetku prisotna vedenja 

ob koncu pojavljala manj pogosto, druga pa so se pojavila na novo.  

To povezujemo z dejstvom, da ima Sara med obravnavanimi otroki najmanj težav na področju 

pozornosti oziroma so pri njej prisotne predvsem težave s pozornostjo, ukrepi v okviru skupinske 

obravnave, po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa, pa so bili usmerjeni 

zlasti v razvoj spretnosti samonadzora in notranjega lokusa kontrole, spretnosti soočanja, pristopa 
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k problemom, obvladovanje otrokovega gibanja ter vedenja.  

 

 

 

Graf 3: Ocena staršev Žanovega vedenja v odstotkih (%) na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da je pri Žanu seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju manjši na obeh ocenjevanih področjih vedenja (pozornost in 

hiperaktivnost/impulzivnost), kar pomeni, da sta starša ob koncu obravnave ocenila manj pogosto 

pojavljanje nekaterih vedenj, ki so značilna za težave s pozornostjo, aktivnostjo in impulzivnostjo. 

Na področju pozornosti je razlika 15 %, na področju hiperaktivnosti in impulzivnosti pa 14 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave sta Žanova starša ocenila, da dečka zelo pogosto hitro 

zmotijo zunanji dražljaji. Pogosto nehote in brezciljno premika dele telesa ali celo telo, ima težave 

s pozornostjo pri delu, igri in zapušča sedež v situacijah, ko bi pričakovali, da sedi. Starša sta 

menila, da pogosto s težavo organizira delo ali druge aktivnosti in se izogiba delu ali se z nejevoljo 

loti dela, ki zahteva mentalni napor. Izgubi stvari, ki jih potrebuje pri delu, in pozabi na dnevne 

zadolžitve.  

Starša sta opisane težave pri sinu prvič opazila pri njegovih 7 letih. 

Po zaključeni obravnavi starša opažata nekaj sprememb in ocenjujeta, da Žan le še včasih 

brezciljno premika dele telesa ali celo telo, zapušča sedež v situacijah, ko to ni primerno in ima 

samo še občasno težave s pozornostjo pri delu. Prav tako menita, da ima deček manj težav pri 

organiziranju dela ali drugih aktivnostih. Manj tudi izgublja stvari, ki jih potrebuje pri delu. Starša 

še ocenjujeta, da ga manj pogosto zmotijo zunanji dražljaji in da manj pozablja na dnevne 

zadolžitve. 
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Graf 4: Ocena staršev Markovega vedenja v odstotkih (%) na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da je pri Marku seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju, v primerjavi s prvim ocenjevanjem, manjši na obeh ocenjevanih področjih vedenja 

(pozornost in hiperaktivnost/impulzivnost), kar pomeni, da sta starša ob koncu obravnave ocenila 

manj pogosto pojavljanje nekaterih vedenj, ki so značilna za težave s pozornostjo, aktivnostjo in 

impulzivnostjo. Na področju pozornosti je razlika med začetnim in končnim ocenjevanjem 29 %, 

na področju hiperaktivnosti in impulzivnosti pa 26 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave sta Markova starša ocenila, da deček zelo pogosto nehote 

in brezciljno tudi premika dele telesa ali celo telo. Težave ima s pozornostjo pri delu in prav tako 

pri igri. Zapušča sedež v situacijah, ko se pričakuje, da sedi. Ne sledi navodilom in ne dokonča 

šolskega ter drugega dela ali ne opravi dolžnosti pri delu. Opažala sta, da zelo pogosto izgubi 

stvari, ki jih potrebuje pri delu in da ga hitro zmotijo zunanji dražljaji. S težavo čaka v vrsti in 

pozablja na dnevne zadolžitve. Pogosto sta pred obravnavo pri Marku opažala, da ni pozoren na 

podrobnosti in naredi veliko napak pri šolskem delu, domačih nalogah ali drugih aktivnostih. Deček 

daje vtis, da ne posluša, medtem ko z njim govorijo. Starša sta tudi menila, da je pogosto v gibanju, 

teka in pleza po prostoru tudi, ko to ni primerno. Prav tako s težavo organizira delo oziroma druge 

aktivnosti. Marko se izogiba delu ali se ga z nejevoljo loti, kadar le-to zahteva mentalni napor. 

Pogosto čezmerno govori in odgovori, še preden mu zastavijo vprašanje do konca. Po mnenju 

staršev druge prekinja ter moti pri delu, pri pouku, pogovoru ali igri.  

Opisane težave sta starša pri dečku prvič opazila, ko je bil star 5 let. 
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Po skupinski obravnavi starša opažata veliko sprememb in ocenjujeta, da se vsa prej navedena 

vedenja manj intenzivno pojavljajo, razen potreba po gibanju, občutljivost na zunanje dražljaje in 

to, da moti druge pri delu. 

 

 
 

Graf 5: Ocena staršev Matejevega vedenja v odstotkih (%) na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 5 je razvidno, da je pri Mateju seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju manjši na obeh ocenjevanih področjih vedenja (pozornost in 

hiperaktivnost/impulzivnost), kar pomeni, da sta starša ob koncu obravnave ocenila manj pogosto 

pojavljanje nekaterih vedenj, ki so značilna za težave s pozornostjo, aktivnostjo in impulzivnostjo. 

Na področju pozornosti je razlika 7 %, na področju hiperaktivnosti in impulzivnosti pa 26 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave sta Matejeva starša ocenila, da deček zelo pogosto daje 

vtis, da ne posluša, medtem ko z njim govorijo, prav tako s težavo organizira delo oziroma druge 

aktivnosti. Starša sta opažala, da je zelo pogosto v gibanju in da odgovori, še preden mu zastavijo 

vprašanje do konca. Pogosto sta pred obravnavo pri Mateju opažala, da ni pozoren na 

podrobnosti in naredi veliko napak pri šolskem delu, domačih nalogah ali drugih aktivnostih. Deček 

nehote in brezciljno premika dele telesa ali celo telo. Težave ima s pozornostjo pri delu in prav 

tako pri igri. Zapušča sedež v situacijah, ko bi pričakovali, da sedi. Starša sta bila mnenja, da teka 

ali pleza po prostoru v situacijah, ko to ni primerno. S težavo se tudi mirno igra ali vključi v 

aktivnosti v prostem času. Matej se izogiba delu ali se ga z nejevoljo loti, še posebej, če delo 

zahteva mentalni napor. Pogosto čezmerno govori in izgubi stvari, ki jih potrebuje pri delu. Hitro 
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ga zmotijo zunanji dražljaji. S težavo čaka v vrsti in druge prekinja ter moti pri delu, pri pouku, 

pogovoru ali igri. Pozablja tudi na dnevne zadolžitve.  

Starša sta opisane težave pri sinu prvič opazila, ko je bil star 5 let. 

Po zaključeni obravnavi starša opažata spremembe in ocenjujeta, da Matej le še včasih nehote 

in brezciljno premika dele telesa ali celo telo ter teka ali pleza po prostoru. Opažata tudi manj 

težav pri mirnem vključevanju v igro ter manj čezmernega govorjenja. Po njunem mnenju deček 

bistveno manj moti druge pri delu, manj pa ga tudi motijo zunanji dražljaji. 

Manjše spremembe ugotavljata glede poslušanja, medtem ko z njim govorijo. Starša tudi menita, 

da je nekoliko manj v gibanju in da si nekoliko bolje organizira delo. Po njunem mnenju je manj 

odgovarjanja, še preden mu zastavijo vprašanje do konca. 

 

 
 

Graf 6: Ocena staršev Tinetovega vedenja v odstotkih (%) na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 6 je razvidno, da je pri Tinetu seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju v primerjavi s prvim ocenjevanjem manjši na obeh ocenjevanih področjih vedenja 

(pozornost in hiperaktivnost/impulzivnost), kar pomeni, da sta starša ob koncu obravnave ocenila 

manj pogosto pojavljanje nekaterih vedenj, ki so značilna za težave s pozornostjo, aktivnostjo in 

impulzivnostjo. Na področju pozornosti je razlika med začetnim in končnim ocenjevanjem 48 %, 

na področju hiperaktivnosti in impulzivnosti pa kar 52 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave sta Tinetova starša ocenila, da se pri sinu večina vedenj, ki 

so značilna za težave s pozornostjo, aktivnostjo in impulzivnostjo, pojavlja zelo pogosto. Tako 

sta bila mnenja, da Tine ni pozoren na podrobnosti in naredi veliko napak pri šolskem delu, 

domačih nalogah ali drugih aktivnostih, da nehote in brezciljno premika dele telesa ali celo telo in 
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ima težave s pozornostjo pri delu in igri. Deček po njunem mnenju zapušča sedež v situacijah, ko 

bi pričakovali, da sedi. Ne sledi navodilom in ne dokonča šolskega ter drugega dela ali ne opravi 

dolžnosti pri delu. S težavo organizira delo ali druge aktivnosti. Ves čas je v gibanju, teka ali pleza 

po prostoru v situacijah, ko to ni primerno. Starša sta tudi ugotavljala, da čezmerno, pretirano 

govori. Tine zelo pogosto izgubi stvari, ki jih potrebuje pri delu. Deček odgovarja staršem, še 

preden mu zastavijo vprašanje do konca. Hitro ga tudi zmotijo zunanji dražljaji. Po mnenju staršev 

s težavo čaka v vrsti in prekinja ter moti druge pri delu, pri pouku, pogovoru ali igri. Starša sta 

ocenila, da se Tine pogosto težko mirno igra in vključi v prostočasne aktivnosti. Izogiba se delu ali 

se z nejevoljo loti dela, ki zahteva mentalni napor.  

Starša sta zgoraj opisane težave pri Tinetu opazila pri njegovih 7 letih. 

Po zaključku skupinske obravnave starša opažata veliko pozitivnih sprememb in ocenjujeta, da 

se vsa prej navedena vedenja manj pogosto pojavljajo. 

 

 
 

Graf 7: Ocena staršev Tomaževega vedenja v odstotkih (%) na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi. 

  

Iz grafa 7 je razvidno, da je pri Tomažu seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju, v primerjavi s prvim ocenjevanjem, manjši na obeh ocenjevanih področjih vedenja 

(pozornost in hiperaktivnost/impulzivnost), kar pomeni, da sta starša ob koncu obravnave ocenila 

manj pogosto pojavljanje nekaterih vedenj, ki so značilna za težave s pozornostjo, aktivnostjo in 

impulzivnostjo. Na področju pozornosti je razlika med začetnim in končnim ocenjevanjem 19 %, 

na področju hiperaktivnosti in impulzivnosti pa 8 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave sta Tomaževa starša ocenila, da deček zelo pogosto ni 

pozoren na podrobnosti in naredi veliko napak pri šolskem delu, domačih nalogah ali drugih 
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aktivnostih. Težave ima s pozornostjo pri delu in prav tako pri igri. Daje vtis, da ne posluša, 

medtem ko z njim govorijo. Ne sledi navodilom in ne dokonča šolskega ter drugega dela ali ne 

opravi dolžnosti pri delu. Starša sta tudi opažala, da teka in pleza po prostoru, ko to ni primerno. 

Pozablja na dnevne zadolžitve, hitro ga tudi zmotijo zunanji dražljaji. Po mnenju staršev zelo 

pogosto druge prekinja ter moti pri delu, pri pouku, pogovoru ali igri. Pogosto sta pred obravnavo 

pri Tomažu opažala, da s težavo organizira delo oziroma druge aktivnosti. Deček se izogiba delu 

ali se ga z nejevoljo loti, kadar le-to zahteva mentalni napor. Pogosto  odgovori, še preden mu 

zastavijo vprašanje do konca. Opažala sta, da izgublja stvari, ki jih potrebuje pri delu. Prav tako 

se s težavo mirno igra ali vključi v prostočasne aktivnosti. 

Zgoraj opisane težave sta starša prvič opazila, ko je bil Tomaž star 8 let. 

Po zaključeni obravnavi starša opažata kar nekaj sprememb in ocenjujeta, da je rahlo izboljšanje 

glede pozornosti pri delu in igri, malo bolj je pozoren na podrobnosti in posledično naredi manj 

napak pri šolskem delu, domačih nalogah in drugih aktivnostih. Starša menita, da manj pogosto 

daje vtis, da jih ne posluša, medtem ko z njim govorijo. Opažata tudi nekoliko manj izrazito 

odkrenljivost in pozabljivost glede dnevnih zadolžitev, manj pa tudi moti druge pri delu. 
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Graf 8: Ocene staršev vedenja, izražene v odstotkih (%), vseh v vzorec vključenih otrok, na področju 

pozornosti pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 8 so razvidni seštevki ocen staršev otrok, izraženi v odstotkih (%), pri prvem ocenjevanju 

pred začetkom skupinske obravnave ter seštevki pri drugem ocenjevanju po zaključeni skupinski 

obravnavi za vsakega otroka. Starši so ocenjevali pogostost pojavljanja vedenj, ki so značilna za 

motnjo pozornosti. Iz grafa 8 je razvidno, da imata največje težave na področju pozornosti Tine 

(96 % ob prvem ocenjevanju) in Tomaž (89 % ob prvem ocenjevanju), medtem ko ima Sara (37%) 

glede na ocene njenih staršev najmanj težav na tem področju. Kar velike težave s pozornostjo 

ima po mnenju njegovih staršev Marko (85 %), malo manjši seštevek ocen pri prvem ocenjevanju 

imata Martin (74 %) in Matej (70 %), najmanj težav s pozornostjo pa ima med obravnavanimi dečki 

Žan (56 %). 

Glede na ocene staršev pred in po skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in 

gibalno-plesnega pristopa je videti, da starši pri vseh otrocih opažajo pozitivne spremembe glede 

pogostosti pojavljanja vedenj, ki so značilna za motnjo pozornosti, razen pri Sari, kjer poleg 

manjših pozitivnih, starša opažata tudi manjše negativne spremembe. 

Največja razlika v točkah med prvim in drugim ocenjevanjem je pri Tinetu (48 %), nadalje pri Marku  

(29 %), Tomaž ima seštevek ocen pri drugem ocenjevanju manjši za 19 %, Žan za 15 %, 

najmanjša razlika pa je pri Martinu in Mateju (pri obeh 7 %).  
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Po zaključeni skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega 

pristopa starši vključenih otrok ocenjujejo pozitivne spremembe na področju pozornosti. 

Izpostavljamo predvsem izrazite spremembe v pogostosti pojavljanja vedenj, ki so značilna za 

težave s pomanjkljivo pozornostjo. Tako trije udeleženci (Martin, Žan in Tine) manj pozabljajo na 

dnevne zadolžitve, prav tako pa pri treh otrocih (Martinu, Marku in Tinetu) starši opažajo, da jih 

bolj poslušajo. Dva otroka (Sara in Žan) od sedmih imata bistveno manj težav s pozornostjo pri 

delu, pri dveh (Tinetu in Žanu) ocenjujejo, da manj izgubljata stvari, ki jih potrebujeta pri delu. 

Veliko spremembo glede odkrenljivosti zaradi zunanjih dražljajev starši opažajo pri dveh 

posameznikih (Žanu in Mateju), dva (Žan in Marko) si lažje organizirata delo in prav tako dva (Tine 

in Marko) se delu bistveno manj izogibata. Po mnenju staršev en otrok (Tine) bolje sledi navodilom 

in bolj pogosto dokonča šolsko delo. 

Na podlagi primerjave ocen staršev pred in po zaključku skupinske obravnave ugotavljamo, da je 

skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa imela 

pozitivne učinke na pozornost vključenih otrok, saj pri vseh udeležencih opažajo manj težav z 

odkrenljivostjo, zaradi boljše osredotočenosti so štirje otroci bolje organizirani in se lažje  pripravijo 

na delo ter manj izgubljajo pripomočke, ki jih potrebujejo, pri dveh posameznikih pa so opazne 

spremembe v motivaciji, saj se bistveno manj izogibata delu. 
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Graf 9: Ocene staršev vedenja, izražene v odstotkih (%), vseh v vzorec vključenih otrok, na področju 

hiperaktivnosti in impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 9 so razvidni seštevki ocen staršev otrok, izraženi v odstotkih (%), pri prvem ocenjevanju 

pred začetkom skupinske obravnave ter seštevki pri drugem ocenjevanju po zaključeni skupinski 

obravnavi za vsakega otroka. Starši so ocenjevali pogostost pojavljanja vedenj, ki so značilna za 

hiperaktivnost in impulzivnost. 

Iz grafa 9 je razvidno, da ima največje težave na področju hiperaktivnosti/impulzivnosti Tine  

(96 % ob prvem ocenjevanju), kateremu sledita Marko in Matej (74 % ob prvem ocenjevanju), 

medtem ko ima Sara (22 %) glede na ocene njenih staršev najmanj težav na tem področju. Kar 

nekaj težav s povečano aktivnostjo in impulzivnostjo imata po mnenju njunih staršev Martin in 

Tomaž (56 %), malo manjši seštevek ocen pri prvem ocenjevanju ima Žan (33 %). 

Glede na ocene staršev pred in po skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in 

gibalno-plesnega pristopa je videti, da starši pri vseh otrocih opažajo pozitivne spremembe glede 

pogostosti pojavljanja vedenj, ki so značilna za hiperaktivnost in impulzivnost, razen pri Sari. 

Največja razlika v točkah med prvim in drugim ocenjevanjem je pri Tinetu (52 %), nadalje pri Marku 

in Mateju  (26 %), Martin  ima seštevek ocen pri drugem ocenjevanju manjši za 15 %, Žan za  

14 %, najmanjša razlika pa je pri Tomažu (8 %).  

 

Po zaključeni skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega 

pristopa starši vključenih otrok ocenjujejo pozitivne spremembe na področju hiperaktivnosti in 

impulzivnosti. Izpostavljamo predvsem izrazite spremembe v pogostosti pojavljanja vedenj, ki so 
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značilna za težave s hiperaktivnostjo in z impulzivnostjo. Kar štirje udeleženci (Martin, Marko, Tine 

in Matej) bistveno manj čezmerno govorijo, trije (Marko, Martin in Matej) pa manj tekajo po 

prostoru, ko to ni primerno. Prav tako pri treh (Žanu, Mateju in Tinetu) opažajo, da je manj 

nehotnega in brezciljnega premikanja telesa. Trije udeleženci (Tomaž, Martin in Matej) po ocenah 

staršev manj motijo druge pri delu, pri treh (Marku, Mateju in Tinetu) je tudi manj situacij, ko 

odgovorijo staršem, še preden jim ti zastavijo vprašanje do konca. Pri dveh posameznikih (Martinu 

in Žanu) starši ocenjujejo, da manj zapuščata sedež, ko to ni primerno, prav tako se dva otroka 

(Matej in Tine) lažje vključita v igro. 

Na podlagi primerjave ocen staršev pred in po zaključku skupinske obravnave ugotavljamo, da je 

skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa imela 

pozitivne učinke na hiperaktivnost in impulzivnost vključenih otrok, saj kar pri petih udeležencih 

opažajo manj težav s hiperaktivnostjo. Le-ti so namreč manj v gibanju v situacijah, ko to ni 

zaželeno in tudi sicer. Pri štirih otrocih je po mnenju staršev bistveno manj impulzivnih reakcij, 

zato je njihovo vedenje manj moteče. 
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10.4 Rezultati, pridobljeni iz Connersove ocenjevalne lestvice 

CTRS-R za učitelje 

 

Učitelji so izpolnjevali Connersovo ocenjevalno lestvico za učitelje. Podatki so bili pridobljeni v 

dveh časovnih obdobjih: ob pričetku skupinske obravnave (meritev 1) ter ob koncu skupinske 

obravnave (meritev 2). Glede na seštevek ocen pri trditvah smo primerjali rezultate pri prvem in 

drugem ocenjevanju. Primerjava rezultatov pred začetkom in po zaključeni skupinski obravnavi je 

predstavljena samo za področje pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti (v nadaljevanju 

ADHD) ter socialno področje. V obeh primerih smo upoštevali le ocene pri tistih trditvah, ki se 

navezujejo na omenjeni področji, ostalih področij (opozicionalno vedenje in področje učnih težav) 

ne predstavljamo, saj niso predmet naše raziskave. 

Rezultati, pridobljeni s Connersovo ocenjevalno lestvico, omogočajo vpogled v učiteljevo 

doživljanje otrokovega vedenja na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti ter na 

socialnem področju. V nadaljevanju najprej v tabeli 4 predstavljamo doseženo število točk na 

posameznih področjih pred in po obravnavi ter deleže za vse otroke, nadalje rezultate za vsakega 

otroka posebej grafično in opisno, na koncu še strnemo in analiziramo podatke za vse otroke 

ločeno za ADHD in socialno področje. 

 

Tabela 4: Seštevek ocen učiteljev in deleži pred začetkom in po zaključku obravnave 

 

Otrok 

Ocene učiteljev 

Socialno področje 

 (max št. točk = 15)  

ADHD področje 

 (max št. točk = 54) 

Pred začetkom 

obravnave  

DT (delež DT) 

Po zaključku 

obravnave 

DT (delež DT) 

Pred začetkom 

obravnave 

DT (delež DT) 

Po zaključku 

obravnave 

DT (delež DT) 

Martin 4/15 (0,27) 4/15 (0,27) 40/54 (0,74)  39/54 (0,72) 

Sara 0/15 (0) 0/15 (0) 14/54 (0,26) 14/54 (0,26) 

Žan 0/15 (0) 0/15 (0) 23/54 (0,43) 20/54 (0,37) 

Marko 8/15 (0,53) 8/15 (0,53) 40/54 (0,74) 39/54 (0,72) 

Matej 6/15 (0,40) 6/15 (0,40) 50/54 (0,93) 48/54 (0,89) 

Tine 15/15 (1) 14/15 (0,93) 52/54 (0,96) 50/54 (0,93) 

Tomaž 9/15 (0,60) 8/15 (0,53) 34/54 (0,63) 30/54  (0,56) 

LEGENDA: DT – dosežene točke (seštevek ocen učiteljev na posamezni podlestvici) 
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Graf 10: Učiteljeva ocena Martinovega vedenja v odstotkih (%) pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 10 je razvidno, da je pri Martinu seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju s strani učitelja na obeh področjih skoraj enak, kar pomeni, da učitelj ne opaža 

sprememb na socialnem področju, kjer ni razlike v seštevku, pri vedenjih, ki so značilna za ADHD, 

pa je ta razlika med začetnim in zaključnim ocenjevanjem samo 2 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave je Martinov učitelj ocenil, da dečka zelo pogosto zmotijo 

nebistveni zunanji dražljaji, njegova pozornost je kratkotrajna in ima težave pri vztrajanju, 

vzdrževanju pozornosti pri nalogi ali igri. Po njegovem mnenju je Martin pozoren le na tisto, kar 

ga res zanima, zelo pogosto pa se mu zdi, kot da ne sliši. Pri dečku opaža drobne gibe rok, nog 

ali zvijanje na stolu. Zaradi nepazljivosti zelo pogosto dela napake pri šolskem delu. 

Učitelj je menil, da je Martin pogosto v gibanju in ne more biti pri miru. Težko počaka, da pride 

na vrsto in pogosto ne dokonča stvari, ki jih je začel. 

Ne sledi navodilom in ne zmore dokončati šolskega dela. Ocenil je, da je pogosto vzdražljiv, 

impulziven. Težje sledi organizirani, usmerjeni gibalni aktivnosti. 

Na socialnem področju je učitelj ocenil, da Martin včasih ne zna vzpostaviti prijateljstva in 

razrešiti konfliktov z vrstniki na primeren način. Prav tako se mu včasih zdi, da nima pravih 

prijateljev in da ga skupina, vrstniki ne sprejemajo. 

Po zaključeni skupinski obravnavi učitelj pri Martinu opaža le manjšo pozitivno spremembo pri 

vztrajanju, vzdrževanju pozornosti pri nalogi ali igri, na socialnem področju pa sprememb ne 

zaznava. 
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Graf 11: Učiteljeva ocena Sarinega vedenja v odstotkih (%) pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 11 je razvidno, da je pri Sari seštevek učiteljevih ocen, izražen v odstotkih (%), pri prvem 

in drugem ocenjevanju na obeh področjih enak, kar pomeni, da učitelj ne opaža sprememb na 

socialnem področju in prav tako ne pri vedenjih, ki so značilna za ADHD.  

Pred začetkom skupinske obravnave je Sarin učitelj ocenil, da deklico pogosto zmotijo nebistveni 

zunanji dražljaji. Njena pozornost je kratkotrajna, težave ima pri vztrajanju, vzdrževanju pozornosti 

pri nalogi ali igri. Po njegovem mnenju je Sara pozorna le na tisto, kar jo res zanima. Zaradi 

nepazljivosti pogosto dela napake pri šolskem delu. Učitelj je tudi menil, da ne sledi navodilom in 

ne zmore dokončati šolskega dela. Učitelj torej opaža predvsem težave s pozornostjo. 

Na socialnem področju je učitelj ocenil, da Sara nima posebnih težav. 

Po zaključeni skupinski obravnavi učitelj pri Sari ne opaža sprememb na področju pozornosti, 

prav tako pa tudi ne na socialnem področju. 
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Graf 12: Učiteljeva ocena Žanovega vedenja v odstotkih (%) pred in po skupinski obravnavi 

 

Iz grafa 12 je razvidno, da je pri Žanu seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju s strani učitelja na ADHD področju manjši, kar pomeni, da učitelj ocenjuje, da se 

nekatera vedenja, ki so značilna za ADHD, manj pogosto pojavljajo. Razlika med začetnim in 

zaključnim ocenjevanjem je 6 %, na socialnem področju pa ni sprememb. 

Pred začetkom skupinske obravnave je Žanov učitelj zaznal tako znake težav s pozornostjo kot 

hiperaktivnostjo. Ocenil je, da dečka pogosto zmotijo nebistveni zunanji dražljaji, njegova 

pozornost pa je kratkotrajna. Pri dečku je opažal drobne gibe rok, nog in zvijanje na stolu. Učitelj 

je menil, da je Žan pogosto v gibanju in da ne more biti pri miru. Velikokrat zmoti in prekinja 

aktivnosti drugih. 

Na socialnem področju je učitelj ocenil, da Žan nima posebnih težav. 

Po zaključeni skupinski obravnavi učitelj pri Žanu opaža pozitivno spremembo na področju 

aktivnosti, saj ocenjuje, da je Žan nekoliko manj nemiren, manj pa tudi moti in prekinja aktivnosti 

drugih. 
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Graf 13: Učiteljeva ocena Markovega vedenja v odstotkih (%) pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 13 je razvidno, da je pri Marku seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju s strani učitelja na obeh področjih skoraj enak začetnemu ocenjevanju, kar pomeni, 

da učitelj ne opaža sprememb na socialnem področju, kjer ni razlike v seštevku ocen, pri vedenjih, 

ki so značilna za ADHD, pa je razlika med začetnim in zaključnim ocenjevanjem samo 2 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave je Markov učitelj ocenil, da dečka zelo pogosto zmotijo 

nebistveni zunanji dražljaji in da je njegova pozornost kratkotrajna. Težje sledi organizirani in 

usmerjeni gibalni aktivnosti. Pri dečku je opažal drobne gibe rok, nog ali zvijanje na stolu. Učitelj 

je bil mnenja, da je Marko zelo pogosto v gibanju in ne more biti pri miru, svoj prostor zapušča 

tudi, ko se pričakuje, da bo mirno sedel na mestu. 

Pogosto ima težave pri vztrajanju, vzdrževanju pozornosti pri nalogi ali igri. Po mnenju učitelja je 

Marko pozoren le na tisto, kar ga res zanima. Zaradi nepazljivosti pogosto dela napake pri šolskem 

delu. Težko počaka, da pride na vrsto in ne dokonča stvari, ki jih je začel. Ne sledi navodilom in 

ne zmore dokončati šolskega dela. Učitelj je ocenil, da je deček pogosto vzdražljiv, impulziven in 

da zmoti oziroma prekinja aktivnosti sošolcev. 

Na socialnem področju je učitelj ocenil, da Marko včasih ne zna vzpostaviti prijateljstva, zelo 

pogosto pa ne zna razrešiti konfliktov z vrstniki na primeren način. Prav tako je bil mnenja, da 

deček nima pravih prijateljev in da ga skupina, vrstniki včasih ne sprejemajo. Učitelj je še opažal, 

da je včasih Marko izbran med zadnjimi za sodelovanje v skupinskem delu ali igri.  

Po zaključeni skupinski obravnavi učitelj pri Marku opaža le manjšo pozitivno spremembo pri 

sledenju organizirani, usmerjeni gibalni aktivnosti, na socialnem področju pa sprememb ne 

zaznava. 
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Graf 14: Učiteljeva ocena Matejevega vedenja v odstotkih (%) pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 14 je razvidno, da je pri Mateju seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

učiteljevem ocenjevanju na socialnem področju enak seštevku s prvega ocenjevanja, kar pomeni, 

da učitelj ne opaža sprememb na socialnem področju, pri vedenjih, ki so značilna za ADHD, pa je 

razlika med začetnim in zaključnim ocenjevanjem 4 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave je Matejev učitelj ocenil, da dečka zelo pogosto zmotijo 

nebistveni zunanji dražljaji, njegova pozornost pa je kratkotrajna. Ima težave pri vztrajanju, 

vzdrževanju pozornosti pri nalogi ali igri in ne dokonča stvari, ki jih je začel. Težko počaka, da 

pride na vrsto. Pri dečku je opažal drobne gibe rok, nog ali zvijanje na stolu. Učitelj je bil mnenja, 

da je Matej zelo pogosto v gibanju in ne more biti pri miru. Ocenil je, da je zelo pogosto vzdražljiv, 

impulziven in da zmoti oziroma prekinja aktivnosti sošolcev. Zaradi nepazljivosti dela napake pri 

šolskem delu. Učitelju se je zelo pogosto zdelo, kot da ga ne sliši. Matej se po njegovem mnenju 

težko tiho in mirno igra in vključuje v prostočasne aktivnosti. 

Po mnenju učitelja je Matej pogosto pozoren le na tisto, kar ga res zanima. Ne sledi navodilom 

in ne zmore dokončati šolskega dela. Težje sledi organizirani in usmerjeni gibalni aktivnosti. Svoj 

prostor zapušča tudi, ko se pričakuje, da bo mirno sedel na mestu. 

Na socialnem področju je učitelj ocenil, da Matej včasih ne zna vzpostaviti prijateljstva in razrešiti 

konfliktov z vrstniki na primeren način. Prav tako je bil mnenja, da nima pravih prijateljev in da ga 

skupina, vrstniki včasih ne sprejemajo. Učitelj je opažal, da je včasih Matej izbran med zadnjimi 

za sodelovanje v skupinskem delu ali igri.  

Po zaključeni skupinski obravnavi učitelj ocenjuje, da se Matej nekoliko lažje tiho in mirno igra 

ter vključuje v prostočasne aktivnosti in da je nekoliko manj vzdražljiv ter impulziven. Na socialnem 

področju učitelj ne opaža sprememb. 
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Graf 15: Učiteljeva ocena Tinetovega vedenja v odstotkih (%) pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 15 je razvidno, da je pri Tinetu seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

ocenjevanju s strani učitelja na obeh področjih nekoliko nižji, kar pomeni, da učitelj opaža majhne 

spremembe na socialnem področju, kjer je razlika v obeh seštevkih 7 %, pri vedenjih, ki so 

značilna za ADHD, pa je razlika med začetnim in zaključnim ocenjevanjem 3 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave je Tinetov učitelj ocenil, da dečka zelo pogosto zmotijo 

nebistveni zunanji dražljaji in da je njegova pozornost kratkotrajna. Težje sledi organizirani in 

usmerjeni gibalni aktivnosti. Pri dečku je opažal drobne gibe rok, nog ali zvijanje na stolu. Učitelj 

je menil, da je Tine zelo pogosto v gibanju in ne more biti pri miru, svoj prostor zapušča tudi, ko 

se pričakuje, da bo mirno sedel na mestu. Težave ima pri vztrajanju, vzdrževanju pozornosti pri 

nalogi ali igri. Po njegovem mnenju zaradi nepazljivosti zelo pogosto dela napake pri šolskem 

delu. Težko počaka, da pride na vrsto in ne dokonča stvari, ki jih je začel. Ne sledi navodilom in 

ne zmore dokončati šolskega dela. Ocenil je, da je zelo pogosto vzdražljiv, impulziven in da zmoti 

oziroma prekinja aktivnosti sošolcev. Tine se težko mirno in tiho igra ter vključuje v prostočasne 

dejavnosti. Učitelju se je zelo pogosto zdelo, kot da ga ne sliši. 

Na socialnem področju je učitelj ocenil, da Tine zelo pogosto ne zna vzpostaviti prijateljstva in 

razrešiti konfliktov z vrstniki na primeren način. Prav tako je bil mnenja, da nima pravih prijateljev 

in da ga skupina, vrstniki ne sprejemajo. Učitelj je opažal, da je Tine zelo pogosto s strani sošolcev 

izbran med zadnjimi za sodelovanje v skupinskem delu ali igri.  

Po zaključeni skupinski obravnavi učitelj pri Tinetu opaža manjše pozitivne spremembe. Meni, 

da Tine nekoliko manj moti in prekinja aktivnosti drugih in da lažje sledi organizirani in usmerjeni 

gibalni aktivnosti. Na socialnem področju pa ocenjuje, da je manj situacij, ko ne zna razrešiti 

konfliktov z vrstniki na primeren način. 
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Graf 16: Učiteljeva ocena Tomaževega vedenja v odstotkih (%) pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 16 je razvidno, da je pri Tomažu seštevek ocen, izražen v odstotkih (%), pri drugem 

učiteljevem ocenjevanju na obeh področjih nižji, kar pomeni, da učitelj opaža majhne spremembe 

na socialnem področju, kjer je razlika v obeh seštevkih 7 %, pri vedenjih, ki so značilna za ADHD, 

pa je razlika med začetnim in zaključnim ocenjevanjem prav tako 7 %. 

Pred začetkom skupinske obravnave je Tomažev učitelj ocenil, da dečka zelo pogosto zmotijo 

nebistveni zunanji dražljaji, njegova pozornost pa je kratkotrajna. Težje sledi organizirani in 

usmerjeni gibalni aktivnosti. Težave ima pri vztrajanju, vzdrževanju pozornosti pri nalogi ali igri. 

Po učiteljevem mnenju zaradi nepazljivosti zelo pogosto dela napake pri šolskem delu, poleg tega 

pa ne sledi navodilom in ne zmore dokončati šolskega dela. Ocenil je tudi, da je zelo pogosto 

vzdražljiv, impulziven.  

Učitelj je menil, da je Tomaž pogosto v gibanju in ne more biti pri miru. Ne dokonča stvari, ki jih 

je začel, pozoren je le na tisto, kar ga res zanima. 

Na socialnem področju je učitelj ocenil, da Tomaž pogosto ne zna vzpostaviti prijateljstva in 

razrešiti konfliktov z vrstniki na primeren način. Prav tako je bil mnenja, da nima pravih prijateljev 

in da ga skupina, vrstniki pogosto ne sprejemajo. Učitelj je opažal, da je Tomaž včasih s strani 

sošolcev izbran med zadnjimi za sodelovanje v skupinskem delu ali igri.  

Po zaključeni skupinski obravnavi učitelj pri Tomažu opaža manjšo pozitivno spremembo pri 

vztrajanju, vzdrževanju ter trajanju pozornosti pri nalogi ali igri. Meni tudi, da Tomaž nekoliko dalj 

časa zdrži pri miru in da je manj vzdražljiv ter impulziven. 

Na socialnem področju pa ocenjuje, da malo lažje vzpostavi prijateljstvo. 
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Graf 17: Ocene učiteljev, izražene v odstotkih (%), vseh v vzorec vključenih otrok na socialnem področju 

pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 17 so razvidni seštevki ocen, izraženi v odstotkih (%), učiteljev otrok pri prvem ocenjevanju 

pred začetkom skupinske obravnave ter seštevki pri drugem ocenjevanju po zaključeni skupinski 

obravnavi za vsakega otroka. Učitelji so ocenjevali pogostost pojavljanja neprimernih vedenj na 

socialnem področju. Iz grafa 17 je razvidno, da ima pet od sedmih vključenih otrok težave na 

socialnem področju, glede katerih najbolj izstopa Tine (100 % ob prvem ocenjevanju), medtem ko 

Sara in Žan po ocenah njunih učiteljev teh težav sploh nimata. Učitelji so pri Marku (53 % ob 

prvem ocenjevanju), Mateju (40 %) in Tomažu (60 %) pred skupinsko obravnavo ocenili, da imajo 

le-ti kar nekaj težav z vzpostavljanjem prijateljstva in z reševanjem konfliktov z vrstniki ter s 

priljubljenostjo med sošolci, pri Martinu (27 %) pa se opisane težave pojavljajo občasno. 

Po zaključeni skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega 

pristopa učitelji vključenih otrok poročajo o majhnih pozitivnih spremembah na socialnem področju 

le pri dveh otrocih (pri Tinetu ter Tomažu). Pri obeh je razlika med prvim in drugim ocenjevanjem 

7 %. Pri Tinetu je po mnenju učitelja manj situacij, ko ne zna razrešiti konfliktov z vrstniki na 

primeren način, Tomaž pa nekoliko lažje vzpostavlja prijateljstva. 

 

Na podlagi primerjave ocen učiteljev pred in po zaključku skupinske obravnave ugotavljamo, da 

je skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa imela 

skromne učinke na socialno področje vključenih otrok, saj kar pri petih udeležencih ne opažajo 

sprememb na omenjenem področju. 
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Graf 18: Ocene učiteljev, izražene v odstotkih (%), vseh v vzorec vključenih otrok na področju pozornosti, 

hiperaktivnosti in impulzivnosti pred in po skupinski obravnavi 

  

Iz grafa 18 so razvidni seštevki ocen, izraženi v odstotkih (%), učiteljev otrok glede pogostosti 

pojavljanja vedenj, ki so značilna za ADHD, in sicer pri prvem ocenjevanju pred začetkom 

skupinske obravnave ter seštevki pri drugem ocenjevanju po zaključeni skupinski obravnavi za 

vsakega otroka. Iz grafa 18 je razvidno, da imata največje težave na področju pozornosti, 

aktivnosti ter impulzivnosti Tine (96 % ob prvem ocenjevanju) in Matej (93 % ob prvem 

ocenjevanju), medtem ko ima Sara (26 %)  glede na ocene njenega učitelja najmanj težav na teh 

področjih. Kar visok seštevek učiteljevih ocen in torej po njunem mnenju veliko težav, povezanih 

z ADHD, imata tudi Martin in Marko (oba imata 74 % ob prvem ocenjevanju), katerima sledita 

Tomaž (63 %) in Žan (43 %). 

Glede na ocene učiteljev pred in po skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in 

gibalno-plesnega pristopa lahko razberemo, da učitelji pri vseh otrocih opažajo pozitivne 

spremembe glede pogostosti pojavljanja vedenj, ki so značilna za ADHD, razen pri Sari. Največja 

razlika med prvim in drugim ocenjevanjem je pri Tomažu (7 %), pri Žanu je le malenkost manjša 

(6 %), Matej ima seštevek ocen pri drugem ocenjevanju manjši za 4 %, Tine za 3 %, najmanjša 

razlika pa je pri Martinu in Marku (2 %). 

Po zaključeni skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega 

pristopa učitelji vključenih otrok ocenjujejo pozitivne spremembe na področju pozornosti, 

hiperaktivnosti in impulzivnosti. Dva udeleženca (Martin in Tomaž) imata po mnenju učiteljev 

nekoliko manj težav pri vztrajanju, vzdrževanju pozornosti pri nalogi ali igri, druga dva (Marko in 

Tine) lažje sledita organizirani, usmerjeni gibalni aktivnosti. Pri dveh otrocih (Žanu in Tinetu) 

učitelja ocenjujeta, da je manj situacij, ko motita in prekinjata aktivnosti drugih, dva (Matej in 
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Tomaž) izmed sedmih vključenih otrok pa sta manj vzdražljiva in impulzivna. Nekoliko manjšo 

nemirnost učitelji ocenjujejo pri dveh udeležencih (Žanu in Tomažu). 

Na podlagi primerjave ocen učiteljev pred in po zaključku skupinske obravnave ugotavljamo, da 

je skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa imela 

pozitivne učinke na pozornost, hiperaktivnost in impulzivnost vključenih otrok, saj kar pri štirih 

udeležencih opažajo manj težav na področju pozornosti. Dva otroka imata po mnenju učiteljev 

nekoliko manjšo pogostost hiperaktivnega vedenja, pri štirih otrocih pa učitelji ocenjujejo, da imajo 

manj impulzivnih reakcij.     
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10.5 Izračun Wilcoxonovega testa predznačnih rangov  

Za namene ovrednotenja pomembnosti sprememb smo izračunali statističen test razlik med 

začetnim in končnim stanjem raziskave  Wilcoxonov test predznačenih rangov ter ustrezno mero 

velikosti učinka (r = z / √n). Upoštevali smo rezultate ocenjevalne lestvice ADHD - za starše in 

rezultate Connersove ocenjevalne lestvice CTRS-R. 

Wilcoxonov test predznačnih rangov je pokazal, da je povprečen rezultat vsote vrednosti vseh 

postavk (Me = 28; maksimalen možen rezultat je 54, kar kaže na izrazite težave pozornosti in 

hiperaktivnost otroka) na ocenjevalni lestvici ADHD - za starše, ki so jo reševali starši otrok po 

zaključku srečanj skupine, statistično značilno manjši (Z = -2,201; N = 7) kot pred vključitvijo v 

skupinsko obravnavo (Me = 39). Slednje dokazuje tudi visoka mera velikosti učinka, r = 0,59, ki je 

sicer nekoliko nižja kot pri učiteljih, a še vedno vseeno zelo visoka. Podobno se je pokazalo tudi 

pri Connersovi ocenjevalni lestvici CTRS-R. Wilcoxonov test predznačnih rangov je tudi v tem 

primeru pokazal, da je povprečen rezultat vsote vrednosti vseh postavk (Me = 60; maksimalen 

možen rezultat je 99, kar kaže na izrazite težave pozornosti in hiperaktivnost otroka) na omenjeni 

ocenjevalni lestvici, ki so jo reševali učitelji po zaključku srečanj skupine, statistično značilno 

manjši (Z = -2,264; N = 7) kot pred vključitvijo v skupinsko obravnavo (Me = 62). Slednje dokazuje 

tudi visoka mera velikosti učinka, r = 0,61 (vrednosti nad 0,5 kažejo velik učinek). 

Na podlagi izračuna Wilcoxonovega testa predznačnih rangov ugotavljamo, da je imela skupinska 

obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa, glede na ocene 

staršev in učiteljev, pozitivne učinke na vedenje vključenih otrok z ADHD. 
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10.6 Rezultati, pridobljeni iz vprašalnika o samopodobi (SPA) 

 

V tabelah 5 in 6 so zbrani podatki o samopodobi sedmih otrok, ki so bili vključeni v skupinsko 

obravnavo za otroke z ADHD po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa. 

Podatki so bili pridobljeni z Vprašalnikom samopodobe – SPA v dveh časovnih obdobjih: ob 

pričetku skupinske obravnave (meritev 1) ter ob koncu skupinske obravnave (meritev 2). 

 

Opisne statistike nakazujejo zgolj trende sprememb samopodobe otrok v času vključenosti v 

skupino. Iz grafa 19 je razvidno, da je pri štirih otrocih (Martinu, Marku, Tinetu in Žanu) prišlo do 

rahlega porasta v skupni samopodobi, pri Mateju in Sari opazimo trend upada, pri Tomažu pa je 

vrednost skupne samopodobe ostala skoraj nespremenjena.  

 

 

Graf 19: Samopodoba otrok v percentilnih vrednostih pred in po skupinski obravnavi 
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Tabela 5: Opisne statistike (aritmetična sredina, razlika aritmetičnih sredin, numerus, standardni odklon in 
standardna napaka) primerjanih parov spremenljivk pred (1) in po (2) skupinski obravnavi 

Lestvica M M2-M1 N SD SE(M) 

Socialna samopodoba 1 26,71 ,58 7 3,73 1,41 

Socialna samopodoba 2 27,29 7 4,61 1,74 

Družinska samopodoba 1 20,00 1,29 7 2,94 1,11 

Družinska samopodoba 2 21,29 7 3,64 1,38 

Telesna samopodoba 1 16,71 1,00 7 2,63 ,99 

Telesna samopodoba 2 17,71 7 3,15 1,19 

Učna samopodoba 1 16,29 -,58 7 3,04 1,15 

Učna samopodoba 2 15,71  7 2,14 ,81 

Emocionalna samopodoba 1 16,43 1,57 7 3,16 1,19 

Emocionalna samopodoba 2 18,00 7 4,28 1,62 

Skupna samopodoba 1 96,14 3,86 7 11,70 4,42 

Skupna samopodoba 2 100,00 7 14,33 5,42 

*Legenda: M=aritmetična sredina; M2-M1=razlika aritmetičnih sredin; N=numerus; SD=standardni 
odklon; SE(M)= standardna napaka 

Tabela 5 prikazuje razlike med aritmetičnimi sredinami različnih vidikov samopodobe pred in po 

skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa. Povprečna 

vrednost na vseh lestvicah, razen na učni samopodobi, je višja ob drugi meritvi. To nakazuje, da 

je pri otrocih, ki so bili vključeni v skupino, v povprečju prišlo do izboljšanja samopodobe na 

področjih socialnih stikov, družinskih odnosov, telesnega videza, čustvenega doživljanja ter 

skupne samopodobe, čeprav razlike niso statistično pomembne. Le učna samopodoba pa se je 

med prvo in drugo meritvijo pri otrocih v povprečju rahlo poslabšala. 
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Tabela 6: Rezultati otrok, pretvorjeni  v percentile, na posameznih podlestvicah vprašalnika SPA pred (1) in 
po (2) skupinski obravnavi za otroke z ADHD  

 SS1 DS1 TS1 US1 ES1 S_Skupaj1 SS2 DS2 TS2 US2 ES2 S_Skupaj2 

Martin 30 2 45 4 1 5 70 20 65 10 5 35 

Marko 15 10 55 35 10 25 45 3 70 45 35 45 

Matej 15 3 20 45 5 10 20 3 25 2 2 3 

Tomaž 10 60 70 5 4 15 3 45 60 35 45 20 

Tine 85 55 45 45 65 70 85 98 90 25 65 90 

Sara 40 25 30 4 10 15 15 25 10 30 2 10 

Žan 95 30 90 85 50 90 99 70 90 45 95 95 

*Legenda: SS = socialna samopodoba; DS = družinska samopodoba; TS = telesna samopodoba; US = učna 

samopodoba; ES = emocionalna samopodoba; S_Skupaj = skupna samopodoba 

Tabela 6 kaže samopodobo otrok v percentilnih vrednostih, iz katerih lahko razberemo, da imata 

pred začetkom skupinske obravnave Marko in Tine samopodobo v okviru povprečja, pod 

povprečjem in zelo nizko samopodobo ugotavljamo pri Martinu, pri Mateju, Tomažu in Sari je 

samopodoba nizka, Žan pa izstopa, saj je njegova percentilna vrednost nad povprečjem in ima 

med vključenimi otroki najvišjo samopodobo. Po zaključku skupinske obravnave ostaja 

samopodoba pri vseh v istih okvirih, razen pri Martinu in Tinetu. Martinova samopodoba je po 

obravnavi v okviru povprečja, Tine pa ima visoko samopodobo. Razlike v percentilnih vrednostih 

kažejo na pozitivne spremembe pri Martinu, Marku, Tomažu, Tinetu in Žanu, pri Mateju in Sari je 

percentilna vrednost skupne samopodobe po obravnavi nekoliko nižja. Pri Mateju vrednost 

skupne samopodobe znižuje slabša učna samopodoba po obravnavi, pri Sari pa nižji telesna in 

socialna samopodoba. 

Pri Martinu sta pred skupinsko obravnavo v okviru povprečja socialna in telesna samopodoba, 

zelo nizke pa so družinska, učna in emocionalna samopodoba. Po obravnavi se je najbolj 

izboljšala njegova socialna samopodoba, precejšnja pozitivna sprememba pa je tudi na področju 

telesne samopodobe. Rahlo izboljšanje je videti na področju družinske samopodobe. 

Pri Marku sta pred skupinsko obravnavo v okviru povprečja telesna in učna samopodoba, 

socialna, družinska in emocionalna samopodoba pa so nizke. Po zaključku obravnave je največja 

pozitivna sprememba na področju socialne in emocionalne samopodobe, rahlo sta se izboljšali 

tudi telesna in učna samopodoba. 
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Pri Mateju je pred začetkom skupinske obravnave v okviru povprečja le učna samopodoba, vse 

ostale pa so nizke (socialna, telesna samopodoba) oziroma zelo nizke (družinska, emocionalna 

samopodoba). Po obravnavi je učna samopodoba precej nižja, na ostalih področjih samopodobe 

pa praktično ni sprememb. Slabšo učno samopodobo povezujemo z Matejevimi učnimi težavami 

in z večjimi zahtevami v šoli. 

Pri Tomažu pred obravnavo izstopata družinska in telesna samopodoba, ki se gibljeta v okviru 

povprečja, njegova socialna samopodoba je nizka, zelo nizki pa sta učna in emocionalna 

samopodoba. Po skupinski obravnavi je pozitivna sprememba na področju emocionalne in učne 

samopodobe.  

Pri Tinetu pred začetkom skupinske obravnave izstopa visoka socialna samopodoba, v okviru 

povprečja pa so družinska, telesna, učna in emocionalna samopodoba. Po obravnavi je največja 

pozitivna sprememba na področju družinske in telesna samopodobe, nekoliko nižja pa je učna 

samopodoba. Nižjo učno samopodobo povezujemo z večjimi zahtevami v šoli ob zaključku prvega 

ocenjevalnega obdobja. 

Pri Sari so pred obravnavo v okviru povprečja socialna, družinska in telesna samopodoba, nizki 

sta učna in emocionalna samopodoba. Učna samopodoba se je po obravnavi nekoliko izboljšala 

in je v okviru povprečja, socialna in telesna samopodoba pa sta nižji kot pred obravnavo. Slabšo 

socialno samopodobo pripisujemo dejstvu, da je bila edina deklica v skupini in se mogoče ni tako 

dobro počutila med samimi fanti.  

Pri Žanu je pred začetkom skupinske obravnave zelo visoka socialna samopodoba, visoki sta tudi 

telesna in učna samopodoba, v okviru povprečja pa sta družinska in emocionalna samopodoba. 

Po obravnavi je izrazita pozitivna sprememba na področju družinske in emocionalne 

samopodobe, precej nižja pa je učna samopodoba, kar povezujemo z večjimi zahtevami v šoli 

zaradi zaključevanja prvega ocenjevalnega obdobja. 

 

Na podlagi primerjave podatkov, ki so bili pridobljeni z Vprašalnikom samopodobe – SPA  

pred in po zaključku skupinske obravnave, ugotavljamo, da je skupinska obravnava po načelih 

kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa imela pozitivne učinke na samopodobo otrok 

z ADHD, saj je kar pri štirih otrocih prišlo do rahlega porasta v skupni samopodobi, pri dveh 

udeležencih opazimo trend upada, pri enem pa je vrednost skupne samopodobe ostala skoraj 

nespremenjena.  
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Prav tako ugotavljamo, da je pri otrocih z ADHD, ki so bili vključeni v skupinsko obravnavo po 

načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa, poleg skupne samopodobe v 

povprečju prišlo do izboljšanja samopodobe na področjih socialnih stikov, družinskih odnosov, 

telesnega videza, čustvenega doživljanja, le učna samopodoba se je med prvo in drugo meritvijo 

pri otrocih v povprečju rahlo poslabšala, kar povezujemo z učnimi težavami vključenih otrok. Poleg 

tega je skupinska obravnava potekala ravno v času zaključevanja 1. ocenjevalnega obdobja v šoli, 

ko je veliko ocenjevanj, ocene pa morda niso bile v skladu z željami vključenih otrok. 
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11. POVZEMALNA ANALIZA IN KONČNA 

INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V 10. poglavju – Rezultati – smo predstavili podatke, ki smo jih pridobili iz različnih virov, v 

nadaljevanju pa sledi povzemalna analiza in sinteza vseh podatkov glede na raziskovalna 

vprašanja. Podrobneje je predstavljena kvalitativna analiza celotnega gradiva, interpretacija obeh 

ocenjevalnih lestvic in izsekov iz refleksivnega dnevnika. Odgovor na R1 in R2 podajamo 

združeno zaradi vsebinske podobnosti raziskovalnih vprašanj.  

 

RV 1 – Kako starši otrok ocenjujejo vpliv skupinske obravnave po načelih kognitivno-

vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa na področju otrokove pozornosti, 

hiperaktivnosti in impulzivnosti? 

 

RV 2 – Kako učitelji otrok ocenjujejo vpliv skupinske obravnave po načelih kognitivno-

vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti? 

 

Starši so pred začetkom skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-

plesnega pristopa ocenjevali pogostost pojavljanja vedenj, ki so značilna za motnjo pozornosti, 

hiperaktivnosti in impulzivnosti. Na podlagi ocen s strani staršev ugotavljamo, da imajo vsi otroci 

težave na področju pozornosti (Tine (96 %), Tomaž (89 %), Marko (85 %), Martin (74 %), Matej 

(70 %), Žan (56 %) in Sara (37 %)). Pet udeležencev skupine ima precejšnje težave na področju 

hiperaktivnosti in impulzivnosti (Tine (96 %), Marko (74 %), Matej (74 %),  Martin (56 %) in Tomaž 

(56 %)). Glede na ocene staršev se na vseh ocenjevalnih področjih največje težave kažejo pri 

Tinetu, medtem ko ima Sara najmanj izražene znake težav. Te ocene se ujemajo tudi z ocenami 

učiteljev (Tine (96 %), Matej (93 %), Martin (74 %), Marko (74 %), Tomaž (63 %), Žan (43 %) in 

Sara (26 %)).  

 

Po ocenah učiteljev in staršev imajo trije udeleženci (Tine, Marko in Matej) izrazite težave na 

področju pozornosti, aktivnosti in impulzivnosti. 

 

Te ugotovitve se precej ujemajo tudi z opažanji iz refleksivnega dnevnika, saj so v času obravnav 

glede nemirnosti in impulzivnosti najbolj izstopali štirje otroci (Marko, Matej, Martin in Tine), glede 

umirjenosti pa Sara. 
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Na osnovi ocen staršev in učiteljev smo največ impulzivnih reakcij pričakovali od Tineta, a je bil 

med udeleženci skupinske obravnave v ospredju Marko, ki se je zaradi tega tudi največkrat 

zapletal v konflikte in nekajkrat celo agresivno odreagiral. To se je predvsem dogajalo pri gibalnih 

igrah, v katerih je v večji meri prihajalo do fizičnih kontaktov. L. Rotvejn Pajič (2006) opozarja, da 

vedenjska impulzivnost predstavlja zelo resen rizični dejavnik za razvoj agresivnega in 

antisocialnega vedenja ter raznih drugih tveganih oblik vedenja. Marko se je s svojimi pogostimi 

impulzivnimi reakcijami in občasnim upiranjem zameril ostalim udeležencem skupinske 

obravnave, kar se je pokazalo na zadnjem srečanju, kjer ga ostali otroci niso želeli sprejeti v par 

in so se raje združili v dve trojici. Otroci z ADHD imajo zaradi impulzivnosti težave na učnem in 

medosebnem področju in postajajo vedno manj priljubljeni med vrstniki (Rotvejn Pajič, 2006). 

Med skupinsko obravnavo je z dobrim obvladovanjem impulzivnega vedenja pozitivno presenetil 

Tine. Deček je deloval motivirano tekom celotnega ciklusa srečanj, saj mu je šlo zelo na roko, da 

je bilo ogromno ustvarjalnih gibalnih dejavnosti, kar pa je njegovo močno področje. Morda je tudi 

to razlog za njegovo nekoliko boljšo samokontrolo. Vedenjsko-gibalni trening pomaga otrokom z 

ADHD in jih uči bolje nadzorovati ter obvladovati svoje vedenje (Kiphard, 2002). Ukrepi, ki 

pomagajo otrokom z ADHD nadzirati gibanje ter splošno vedenje, po mnenju M. Frostig (1989) 

povečujejo nadzor nad samim seboj, kar se je pokazalo tudi v Tinetovem primeru.    

 

Na podlagi primerjave ocen učiteljev otrok pred in po skupinski obravnavi po načelih kognitivno-

vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa ugotavljamo, da učitelji opažajo pozitivne spremembe 

na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. Največja razlika med prvim in drugim 

ocenjevanjem je pri Tomažu (7 %), pri Žanu je le malenkost manjša (6 %), Matej ima seštevek 

ocen pri drugem ocenjevanju manjši za 4 %, Tine za 3 %, najmanjša razlika pa je pri Martinu in 

Marku (2 %). 

Dva udeleženca (Martin in Tomaž) imata po mnenju učiteljev nekoliko manj težav pri vztrajanju, 

vzdrževanju pozornosti pri nalogi ali igri, druga dva (Marko in Tine) lažje sledita organizirani, 

usmerjeni gibalni aktivnosti. Pri dveh otrocih (Žanu in Tinetu) učitelja ocenjujeta, da je manj 

situacij, ko motita in prekinjata aktivnosti drugih, dva (Matej in Tomaž) izmed sedmih vključenih 

otrok pa sta manj vzdražljiva in impulzivna. Nekoliko manjšo nemirnost učitelji ocenjujejo pri dveh 

udeležencih (Žanu in Tomažu). 

Največ sprememb opaža Tomažev učitelj, ki po zaključku skupinske obravnave ocenjuje, da je 

viden napredek pri vztrajanju, vzdrževanju ter trajanju pozornosti pri nalogi ali igri. Po njegovem 

mnenju Tomaž dalj časa zdrži pri miru in je manj impulziven. Ugotavljamo, da so se pri omenjenem 

dečku naučene spretnosti v največji meri prenesle v šolsko okolje, kar bi lahko bilo povezano tudi 

z dejstvom, da je Tomaž star že dvanajst let in tako najstarejši med udeleženci. Zagovorniki 
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kognitivno-vedenjskega pristopa namreč poudarjajo, da je lahko kognitivno-vedenjski pristop za 

otroke z ADHD prezahteven zaradi premalo razvitih kognitivnih zmožnosti in zaznavnih 

sposobnosti. Po mnenju M. Mongia in L. Hechtman (2016) naj bi otroci aktivno sodelovali pri 

treningu spretnosti tekom obravnave, naučene spretnosti pa nato redno uporabljali v svojem 

domačem in šolskem okolju. 

 

Po zaključeni skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa 

starši vključenih otrok ocenjujejo pozitivne spremembe na področju pozornosti. Največja razlika v 

točkah med prvim in drugim ocenjevanjem je pri Tinetu (48 %), nadalje pri Marku  (29 %), Tomaž 

ima seštevek ocen pri drugem ocenjevanju manjši za 19 %, Žan za 15 %, najmanjša razlika pa je 

pri Martinu in Mateju (pri obeh 7 %).  

Tako trije udeleženci (Martin, Žan in Tine) manj pozabljajo na dnevne zadolžitve, prav tako pa pri 

treh otrocih (Martinu, Marku in Tinetu) starši opažajo, da jih bolj poslušajo. Dva otroka (Sara in 

Žan) od sedmih imata bistveno manj težav s pozornostjo pri delu, pri dveh (Tinetu in Žanu) 

ocenjujejo, da manj izgubljata stvari, ki jih potrebujeta pri delu. Veliko spremembo glede 

odkrenljivosti zaradi zunanjih dražljajev starši opažajo pri dveh posameznikih (Žanu in Mateju), 

dva (Žan in Marko) si lažje organizirata delo in prav tako se dva (Tine in Marko) bistveno manj 

izogibata obveznostim. Po mnenju staršev en otrok (Tine) bolje sledi navodilom in bolj pogosto 

dokonča šolske naloge. 

Na podlagi primerjave ocen staršev pred in po zaključku skupinske obravnave tako ugotavljamo, 

da je skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa imela 

pozitivne učinke na pozornost vključenih otrok, saj pri vseh udeležencih opažajo manj težav z 

odkrenljivostjo, zaradi boljše osredotočenosti so štirje otroci bolje organizirani in se lažje pripravijo 

na delo ter manj izgubljajo pripomočke, ki jih potrebujejo, pri dveh posameznikih pa so opazne 

spremembe v motivaciji, saj se bistveno manj izogibata delu. 

Štirje udeleženci imajo torej manj težav pri organiziranju dela ali drugih aktivnostih. O vplivu 

gibalno-plesnega pristopa na organizacijo posameznikovega življenja piše B. Caf (2010), ki meni, 

da imajo otroci z ADHD pogosto moten ritem in zato nestrukturirano in neorganizirano življenje. V 

gibalno-plesnem pristopu je ravno ritem tisti, ki pomaga pri vzpostavljanju strukture in organizacije 

posameznikovega življenja. Otroci skozi ponavljajoče ritmične vzorce razvijajo svoj notranji ritem 

(Caf, 2010; Kroflič, 1999).  

Na področju pozornosti opažata največ pozitivnih sprememb Tinetova starša, saj ocenjujeta, da 

se vsa vedenja, povezana s pomanjkljivo pozornostjo, manj intenzivno pojavljajo. Izmed vseh 

vključenih otrok sta le Tinetova starša obiskovala tudi mesečna skupinska srečanja za starše otrok 

z ADHD, ki se izvajajo v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Namen 
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teh srečanj je vzpostaviti medsebojno podporo staršev ter jim nuditi pomoč pri reševanju težav, 

torej so lahko pozitivne spremembe pri Tinetu povezane tudi z bolj učinkovitim ravnanjem staršev. 

Prav tako izstopa Sara, pri kateri opažamo zanimivo situacijo glede pojavljanja težav v domačem 

okolju. Na osnovi kvalitativne analize ugotavljamo, da je prišlo do določenih sprememb v vedenju, 

in sicer so se določena na začetku prisotna vedenja ob koncu pojavljala manj pogosto, druga pa 

so se pojavila na novo.  Po mnenju Sarinih staršev ima namreč deklica po skupinski obravnavi 

manj težav s pozornostjo pri delu ter igri in nima več težav z vključevanjem v prostočasne 

aktivnosti, a se bolj pogosto izogiba delu, poleg tega pa starša ocenjujeta, da deklica včasih teka 

po prostoru v situacijah, ko je to neprimerno (kar ob prvem ocenjevanju nista opazila). Glede na 

začetne in končne ocene staršev in učitelja ugotavljamo pri Sari skromnejši vpliv skupinske 

obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa. Morda je razlog tudi 

v dejstvu, da ima deklica med obravnavanimi otroki najmanj težav na področju pozornosti, 

aktivnosti in impulzivnosti oziroma pri njej izstopajo zlasti težave s pozornostjo, težav s 

hiperaktivnostjo in impulzivnostjo pa ne opažajo ne v šoli ne doma in ne psihologinja ter specialna 

pedagoginja, ki sta jo pregledali v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 

Tako bi bil mogoče za Saro bolj primeren in učinkovit program treninga pozornosti, ki lahko v 

kombinaciji z medikamenti ugodno vpliva na izboljšanje posameznih vidikov pozornosti (selektivna 

pozornost, osredotočenje, budnost, vzdrževanje pozornosti, deljena pozornost) (Tucha idr., 2011). 

Ukrepi v okviru skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega 

pristopa so namreč usmerjeni predvsem v razvoj  spretnosti samonadzora in notranjega lokusa 

kontrole, spretnosti soočanja, pristopa k problemom (zmanjševanje impulzivnosti, sistematični 

pristop po korakih) in razvoj socialnih spretnosti (Rotvejn Pajič, 2009). Podobno tudi gibalno-plesni 

pristop temelji na nadzorovanju in obvladovanju  otrokovega gibanja ter vedenja (Caf, 2010).  

Zato niti ne preseneča ugotovitev, da starši otrok opažajo veliko pozitivnih sprememb na področju 

hiperaktivnosti in impulzivnosti po zaključeni skupinski obravnavi po načelih kognitivno-

vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa. Največja razlika v točkah med prvim in drugim 

ocenjevanjem je pri Tinetu (52 %), nadalje pri Marku in Mateju  (26 %), Martin  ima seštevek ocen 

pri drugem ocenjevanju manjši za 15 %, Žan za 14 %, najmanjša razlika pa je pri Tomažu (8 %). 

Kar štirje udeleženci (Martin, Marko, Tine in Matej) bistveno manj čezmerno govorijo, trije (Marko, 

Martin in Matej) pa manj tekajo po prostoru, ko to ni primerno. Prav tako pri treh otrocih (Žanu, 

Mateju in Tinetu) starši opažajo manj nehotnega in brezciljnega premikanja telesa. Trije 

udeleženci (Tomaž, Martin in Matej) po ocenah staršev manj motijo druge pri delu, pri treh (Marku, 

Mateju in Tinetu) je tudi manj situacij, ko odgovorijo staršem, še preden jim ti zastavijo vprašanje 

do konca. Pri dveh posameznikih (Martinu in Žanu) starši ocenjujejo, da manj zapuščata sedež, 

ko to ni primerno, prav tako se dva otroka (Matej in Tine) lažje vključita v igro. 
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Največ pozitivnih sprememb opažata Tinetova starša. Sklepamo, da je napredek pri Tinetu 

rezultat ukrepov v okviru skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-

plesnega pristopa, ki so predvsem usmerjeni v razvoj spretnosti samonadzora in samokontrole. 

 

Skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa je imela 

pozitivne učinke na hiperaktivnost in impulzivnost vključenih otrok, saj starši kar pri petih 

udeležencih opažajo manj težav s hiperaktivnostjo. Le-ti so namreč manj v gibanju v situacijah, 

ko to ni zaželeno in tudi sicer. Pri štirih otrocih je po mnenju staršev bistveno manj impulzivnih 

reakcij in z njimi povezanega motečega vedenja. 

Naše ugotovitve se ujemajo z izsledki raziskav o učinkovitosti kognitivno-vedenjskih pristopov. 

Hinshaw in Henker (1984, v Mongia in Hechtman, 2016) sta dokazala izboljšave v samokontroli 

in obvladovanju po treningu po načelih kognitivno-vedenjskega pristopa, saj so se vključeni otroci 

posluževali bolj učinkovitih strategij spoprijemanja in izkazovali večjo samokontrolo. Pri njih se je 

kazal tudi pomemben upad v nemirnosti, besednem ugovarjanju in vokalizaciji.  

Tudi Fehlings, Roberts in Humphries (1991, v Mongia in Hechtman, 2016), ki so preučevali 

učinkovitost kognitivno-vedenjskega pristopa pri izboljševanju vedenja otrok z ADHD v domačem 

okolju, so poročali o zmanjšanju hiperaktivnosti.  

O učinkovitosti gibalno-plesnega pristopa pa pišeta Shilpa in Shetty (2015), ki sta izvedla študijo, 

v katero je bilo vključenih 30 otrok z ADHD, ki so bili deležni gibalno-plesnega pristopa. Po 

zaključeni obravnavi so se po ocenah učiteljev in staršev pri otrocih pokazale pomembne razlike 

v izrazitosti znakov težav, značilnih za ADHD. Večina staršev (80 %) je tudi ocenila, da so njihovi 

otroci bolj samoiniciativni pri dnevnih aktivnostih ter bolj potrpežljivi, ko morajo počakati na vrsto.  

 

Zanimiva je primerjava začetnih in zaključnih ocen staršev in učiteljev otrok na področju 

pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti, na podlagi katere ugotavljamo, da starši opažajo več 

pozitivnih sprememb pri otrocih kot učitelji.  

Že Lochman idr. (1984; Lochman in Curry, 1986; v Braswell in Bloomquist, 1991) so v svoji 

raziskavi ugotovili izboljšanje v vedenju otrok, ki so bili deležni kognitivno-vedenjske obravnave, 

te spremembe pa niso bile v tolikšni meri zaznane tudi s strani učiteljev. 

 

Opažanja v refleksivnem dnevniku prav tako potrjujejo ocene staršev in učiteljev glede manj 

pogostega pojavljanja težav na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. Pri otrocih 

ugotavljamo pozitiven učinek žetoniranja, ki se je izvajalo na treh srečanjih skupine. V času 

žetoniranja je večina vključenih otrok veliko bolje upoštevala navodila, manj pa je bilo tudi 

impulzivnih reakcij, kar kaže na boljšo samokontrolo udeležencev. Tudi DuPaul in Stoner (2003) 
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menita, da so učinkoviti tisti vedenjski pristopi, ki vključujejo uravnavanje podkrepitev (pozitivnih 

in negativnih ojačitev). L. Rotvejn Pajič (2009) še dodaja, da so tehnike podkrepljevanja zlasti 

pomembne za utrjevanje in ohranjanje na novo naučene spretnosti. 

Ob pregledu obdržanih oziroma izgubljenih žetonov na posameznih srečanjih skupinske 

obravnave ugotavljamo, da sta se dogovorjenih pravil najbolj držala Žan in Sara, kar smo tudi 

pričakovali glede na najmanj izrazite težave na področju pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti, pozitivno pa sta presenetila Tine in Matej. Oba sta se v precejšnji meri uspela držati 

dogovorov in tako obdržati veliko žetonov.  

O pozitivnih učinkih žetoniranja piše tudi Kazdin (1985, v Križnik Novšak, 2007). Po njegovem 

mnenju je žetoniranje učinkovita metoda za različne populacije, saj učinki sežejo daleč čez čas 

izvedbe programa. V primeru otrok, ki so sodelovali v naši raziskavi, bi morda lahko za čim 

dolgotrajnejše učinke program žetoniranja uvedli v šolskem okolju, čez čas pa otroke postopoma 

odvajali od žetonov, kar lahko poteka na dva načina: prvi je, da jih počasi opuščamo, drugi pa, da 

postopoma zmanjšujemo njihovo vrednost (Križnik Novšak, 2007). 

 

Na obe raziskovalni vprašanji (RV 1 in RV 2) lahko podobno odgovorimo. 

Na osnovi analize empiričnega gradiva ugotavljamo, da je imela skupinska obravnava po 

načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa ugoden vpliv na področju 

pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti vključenih otrok z ADHD. Pozitivne spremembe 

ocenjujejo tako starši glede vedenja otrok v domačem okolju, kot tudi učitelji na osnovi opažanj 

v šoli, pri čemer so več pozitivnih sprememb opazili starši, saj so pri vseh obravnavanih 

otrocih manjše težave na področju pozornosti, pri petih udeležencih opažajo manj težav s 

hiperaktivnostjo, pri štirih otrocih pa je po mnenju staršev bistveno manj impulzivnih reakcij. 

Po mnenju učiteljev pa je imela skupinska obravnava pozitivne učinke na pozornost pri štirih 

udeležencih, znaki hiperaktivnosti se manj pogosto pojavljajo pri dveh otrocih, impulzivnost 

se je zmanjšala pri štirih udeležencih. Ocene staršev in učiteljev smo potrdili tudi s pomočjo 

lastnih opažanj, zabeleženih v refleksivnem dnevniku, prav tako pa tudi na podlagi izračuna 

Wilcoxonovega testa predznačnih rangov. 

 

RV 3 – Kako učitelji otrok ocenjujejo vpliv skupinske obravnave po načelih kognitivno-

vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa na socialnem področju? 

 

Učitelji so pred začetkom skupinske obravnave ocenjevali pogostost pojavljanja neprimernih 

vedenj na socialnem področju. Iz rezultatov je razvidno, da ima pet od sedmih vključenih otrok 

težave na socialnem področju (Tine (100 %), Tomaž (60 %), Marko (53 %), Matej (40 %) in Martin 
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(27 %)). Pri petih udeležencih so bili učitelji mnenja, da jih vrstniki ne sprejemajo, štirje imajo 

težave z reševanjem konfliktov na primeren način, sodeč po ocenah njihovih učiteljev, štirje otroci 

tudi nimajo pravih prijateljev. 

O težavah otrok z ADHD v odnosih z vrstniki pišejo tudi tuji avtorji (Clark, Cheyne, Cunningham 

in Siegel, 1988; Cunningham in Siegel, 1987; DuPaul idr., 2001; Hoza, 2007; Nijmeijer idr., 2008; 

Whalen, Henker, Collins, McAuliffe in Vaux, 1979, v Barkley, 2015).  

 

Med otroki z ADHD, ki so bili vključeni v skupinsko obravnavo po načelih kognitivno-vedenjskega 

ter gibalno-plesnega pristopa, prevladujejo tisti s težavami na socialnem področju. Ta ugotovitev 

sovpada z dognanji Phelan in Bander (Barkley, 1995, v Šket Kamenšek, 2013), ki sta v svoji študiji 

o socialnih odnosih otrok z ADHD ocenila, da ima več kot 50 odstotkov teh otrok resne težave z 

vrstniki. Med vrstniki so manj priljubljeni in velikokrat zavrnjeni, manj pa imajo tudi prijateljev 

(Erhardt in Hinshaw, 1994, v Barkley, 2015). K temu botrujejo naslednji razlogi: slabša pozornost, 

moteče in izzivalno vedenje, prekomerno govorjenje, po drugi strani pa ne odgovarjajo na 

zastavljena vprašanja, nezrelost, nadzorovalno in ukazovalno vedenje, ki je predvsem moteče pri 

skupinskem delu z vrstniki. 

Nekatere od naštetih razlogov lahko pripišemo tudi otrokom, ki so bili vključeni v skupinsko 

obravnavo in imajo po ocenah učiteljev več težav na socialnem področju. Pri prej omenjenih petih 

udeležencih (Tinetu, Tomažu, Marku, Mateju in Martinu) s težavami na socialnem področju po 

mnenju učiteljev so njihovi starši in učitelji ocenili, da imajo izrazite težave na področju pozornosti. 

Prav za vse naštete velja, da pogosto druge prekinjajo in motijo pri delu, pogovoru ali igri, štirje 

med njimi pa tudi čezmerno govorijo. Prav tako se vsi s težavo mirno igrajo in vključijo v 

prostočasne aktivnosti. Glede težav na socialnem področju najbolj izstopa Tine, medtem ko Sara 

in Žan po ocenah njunih učiteljev teh težav sploh nimata.  

 

Tinetov učitelj je tako pred začetkom skupinske obravnave ocenil, da deček zelo pogosto ne zna 

vzpostaviti prijateljstva in razrešiti konfliktov z vrstniki na primeren način. Po njegovem mnenju 

nima pravih prijateljev in ni sprejet s strani vrstnikov. Opažal je tudi, da je Tine velikokrat s strani 

sošolcev izbran med zadnjimi za sodelovanje v skupinskem delu ali igri. Ugotovitve lahko 

podpremo s sociometričnimi študijami, ki jih omenja S. Pulec (1998). Te so pokazale, da sošolci 

za partnerje v igri ali za soseda v klopi redkokdaj izberejo otroke z ADHD. Slednji imajo pogosto 

težave tudi v primeru, kadar stopijo v socialno interakcijo z najboljšimi nameni. Manjkajo jim 

najosnovnejše socialne spretnosti, zato imajo težave pri vključevanju v že potekajoče dejavnosti, 

pogovore in težko upoštevajo vrstni red pri igrah. Čeprav to niso zelo odstopajoča vedenja, 

vplivajo na manjšo priljubljenost in slabšo sprejetost teh otrok med vrstniki. 
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Sara in Žan imata tako po mnenju staršev, kot tudi po mnenju njunih učiteljev med vsemi otroki 

najmanj težav na področju pozornosti, aktivnosti ter impulzivnosti. Sklepamo, da sta, glede na 

ugotovljeno, najmanj moteča za vrstnike in zato tudi nimata posebnih težav na socialnem 

področju. Med skupinsko obravnavo sta se prav tako izkazala kot najbolj vztrajna in umirjena ter 

uspešna v medsebojni komunikaciji v skupini.  

Ravno obratno pa lahko na podlagi opažanj iz refleksivnega dnevnika trdimo za vse ostale 

udeležence skupinske obravnave, katerih pozornost je bila izrazito odkrenjliva ter kratkotrajna. 

Trije otroci (Tine, Marko in Matej) so ob težavah s pozornostjo izstopali tudi s svojimi impulzivnimi 

reakcijami in z nemirnostjo, zaradi česar so bili moteči za druge otroke v skupini in bistveno manj 

sproščeni ter prilagodljivi v socialnih interakcijah. 

 

Poleg težav s pozornostjo predstavljajo težave z impulzivnostjo in nemirnostjo pomemben 

dejavnik tveganja za pomanjkljiv razvoj ustreznih socialnih spretnosti in pojavljanje težav v 

medosebnih odnosih (Goldstein in Goldstein, 1990, v Pulec Lah, 2013), zato ne presenečajo 

težave otrok z ADHD z vrstniki v šoli. Otroci z ADHD se težje naučijo socialnih pravil, težko 

prepoznajo socialne znake ter sporočila, kar jih oddaljuje od vrstniških prijateljev (Prvčić in Rister, 

b. d., Šket Kamenšek, 2013). 

Tudi S. Pulec Lah (2013) opozarja, da otroci z ADHD praviloma niso namerno zlobni, temveč 

pogosto neprimerno reagirajo zaradi pomanjkljive kontrole vedenja ter šibkosti v izvršilnih 

funkcijah, ki vodijo v pomanjkljivo predvidevanje, načrtovanje in izvedbo dejanj oziroma manj 

ustrezno prilagajanje vedenja glede na zahteve in pričakovanja okolja. 

 

Presenetljivo dobro je glede na mnenje staršev in učitelja funkcioniral Tomaž, ki med skupinsko 

obravnavo ni imel večjih težav na socialnem področju. V skupini je deloval najbolj sproščen, ves 

čas je bil tudi dobro razpoložen, tako da sklepamo, da se je prijetno počutil v tej zasedbi. Tomaž 

je bil med vsemi udeleženci najstarejši in edini že v 6. razredu. Morda lahko njegovo dobro počutje 

podpremo z ugotovitvami Neuhaus (2002), ki meni, da imajo otroci z ADHD drugačne socialne 

predstave, v primerjavi s svojimi vrstniki, in se tako zaradi težav pri prilagajanju vedenja 

spremembam okolja raje družijo z mlajšimi od sebe. 

 

Iz refleksivnega dnevnika lahko povzamemo, da je bila motivacija otrok za sodelovanje v skupini 

pri vseh dejavnostih na zelo visoki ravni. Prav vsi udeleženci so bili aktivni in sodelujoči, občasno 

sta se upirala zahtevam in potrebovala malce več spodbud le dva otroka (Marko in Martin). 

Sklepamo, da je k motiviranosti otrok morda prispevalo tudi to, da sta bili psihologinja in specialna 
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pedagoginja pri večini dejavnosti aktivni udeleženki. Ugotovitev lahko podkrepimo z izkušnjami B. 

Caf (2012) pri delu s skupinami otrok z ADHD, ki kažejo na to: »da je motiviranost za delo pri 

otrocih, in s tem povezana učinkovitost, večja v primerih, ko je učitelj, pedagog aktivno udeležen 

v dejavnostih in zato ne zavzema avtoritarne vloge vodje« (prav tam, str. 42). Tovrsten način 

vključenosti namreč pogosto ponuja več možnosti za medsebojne interakcije in sprejemanje 

drugačnih oblik vedenja ter delovanja in s tem povezanih navodil, pravil in dogovorov.  

Strokovnjak lahko s svojo aktivno udeležbo pomaga otroku pri identificiranju neprimernih oblik 

vedenja, prav tako pa pri obravnavanemu otroku zmanjša raven stresa ter pripomore k razvijanju 

uspešnejših strategij reševanja problemov (Bandura, 1997). 

 

Po zaključeni skupinski obravnavi po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa 

učitelji vključenih otrok ocenjujejo majhne pozitivne spremembe na socialnem področju le pri dveh 

otrocih (pri Tinetu ter Tomažu). Pri obeh je razlika v točkah med prvim in drugim ocenjevanjem  

7 %. Pri Tinetu je po mnenju učitelja manj situacij, ko ne zna razrešiti konfliktov z vrstniki na 

primeren način, kar povezujemo z vsebino treninga v okviru skupinske obravnave, v kateri je med 

drugim bil v ospredju razvoj spretnosti samonadzora ter spretnosti soočanja in pristopanja k 

problemu. Tomaž po ocenah učitelja nekoliko lažje vzpostavlja prijateljstva. Že prej smo omenili, 

da se je zelo dobro počutil med udeleženci skupine in s tem verjetno tudi dobil občutek sprejetosti, 

ki je pomemben pri sproščenem vzpostavljanju odnosov z drugimi. 

 

H. Payne (1984, v Kroflič, 1999) opredeljuje pomen gibalno-plesnega pristopa in navaja, da razvija 

socialne sposobnosti oziroma socialno zavedanje, ker spodbuja stik z drugimi, zaupanje, 

občutljivost, sodelovanje, prilagodljivo strukturo, skupinsko reševanje problemov, empatijo, 

vodenje in podrejanje, upoštevanje pravil, delitev pozornosti, vzdrževanje pozornosti, sprejemanje 

stikov preko dotika, iniciativnost ter sodelovanje v dejavnosti. V naši raziskavi so sicer spremembe 

na socialnem področju vključenih otrok majhne in jih ugotavljamo le pri dveh udeležencih od 

sedmih, a morda bi bili učinki večji v primeru daljšega ciklusa srečanj. S. Pulec Lah in L. Rotvejn  

Pajič (2011) namreč opozarjata, da izvajanje specifičnih pristopov mora biti dovolj dolgo, saj otroci 

z ADHD počasneje osvajajo oziroma avtomatizirajo in generalizirajo izolirano naučene spretnosti.  

Tuji avtorji (Barkley in Murphy, 2006) pa tudi opozarjajo na možne omejitve kognitivno-vedenjskih 

pristopov, predvsem na kratkotrajno učinkovitost in oteženo generalizacijo naučenih spretnosti v 

otrokovo vsakodnevno okolje. Težave z generalizacijo so pogojene s šibkostmi v izvršilnih 

funkcijah (Pulec Lah, 2013). Za boljšo učinkovitost nekateri vedenjsko-kognitivni strokovnjaki 

priporočajo, da se v obravnavo ob otroku vključijo tako starši, kot tudi učitelji ter da se vedenjsko-

kognitivne obravnave kombinirajo z drugimi vrstami pomoči (medikamenti, sodelovanje s šolo, 
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treningi staršev) (Bloomquist, August in Garfinkel, 1991, v Braswell in Bloomquist, 1991; Rotvejn 

Pajič, 2009). Noben od otrok, ki so sodelovali v naši raziskavi, ne prejema medikamentov, s starši 

pa sta bili izvedeni dve srečanji, in sicer pred začetkom ter ob zaključku ciklusa srečanj. 

Sodelovanje s šolo je bilo pri vseh otrocih vzpostavljeno že v okviru individualne obravnave 

posameznega otroka, žal pa ni bilo možnosti sodelovanja tudi v kontekstu skupinske obravnave 

po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa. Sklepamo, da bi lahko bile 

spremembe na socialnem področju večje, če bi vzporedno s skupinsko obravnavo otrok potekalo 

tudi delo s sošolci otrok. Poleg omenjenega pa je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da je bil v okviru 

skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa bolj 

poudarek na razvoju spretnosti samonadzora in notranjega lokusa kontrole, spretnosti soočanja, 

pristopa k problemom (zmanjševanje impulzivnosti, sistematični pristop po korakih), na 

nadzorovanju in obvladovanju otrokovega gibanja ter vedenja in ne toliko na razvijanju socialnih 

spretnosti. 

Zagovorniki kognitivno-vedenjskega pristopa namreč v okviru treninga socialnih spretnosti 

priporočajo, da le-ta vključuje tudi vedenjske komponente, ki so usmerjene v razvoj specifičnih 

vedenj, kot so vzpostavljanje in ohranjanje očesnega kontakta, začeti in vztrajati v pogovoru, 

sodelovanje, pohvaliti nekoga, izražati čustva in mnenje. Poudarjajo, da se omenjena specifična 

vedenja pri otroku težko razvijejo brez specifičnega treninga (Braswell in Bloomquist, 1991). 

 

Na osnovi analize empiričnega gradiva lahko na raziskovalno vprašanje, kako učitelji otrok 

ocenjujejo vpliv skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega 

pristopa na socialnem področju, odgovorimo, da pri večini obravnavanih otrok z ADHD učitelji 

ne opažajo sprememb na socialnem področju in ne zaznajo vpliva skupinske obravnave. 

Le v primeru dveh otrok učitelja ocenjujeta, da je prišlo do manjših pozitivnih sprememb na 

socialnem področju in opažata ugoden vpliv skupinske obravnave po načelih kognitivno-

vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa. Pri enem udeležencu se je izboljšala spretnost 

reševanja konfliktov, kar povezujemo z vsebino treninga v okviru skupinske obravnave, pri 

drugem udeležencu pa so pozitivne interakcije znotraj skupine ter občutek sprejetosti 

pripomogle k lažjemu vzpostavljanju odnosov z vrstniki.  

 

RV 4 – Kako skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega 

pristopa vpliva na izboljšanje samopodobe vključenih otrok? 

 

Samopodoba otrok, ki so bili vključeni v skupinsko obravnavo po načelih kognitivno-vedenjskega 

in gibalno-plesnega pristopa, je bila pred začetkom izvajanja obravnave pri  večini otrok (Martinu, 
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Mateju, Tomažu in Sari) nizka, pri dveh udeležencih (Marku in Tinetu) v okviru povprečja, pri enem 

(Žanu) pa visoka. V skupini je bilo torej med otroki z ADHD največ takšnih, ki so imeli negativno 

samopodobo, kar se ujema z ugotovitvami Wheeler in Carlson (1994, v Pulec Lah, 2013), ki 

navajata, da imajo otroci z ADHD zaradi številnih težav na učnem in socialnem področju pogosto 

nižjo samopodobo.  

S. Sekušak Galešev (2004) in M. Obid (2015) opozarjata, da se lahko zaradi neuspehov na učnem 

področju, nerazumevanja ter nesprejemanja s strani vrstnikov, družine in ostalih, pri otrocih z 

ADHD pojavi občutek, da so nesposobni in nezaželeni, zaradi česar izgubljajo zaupanje vase, 

njihova samopodoba pa je vedno bolj načeta.  

Pri Sari zasledimo opažanja o nizki samopodobi pred obravnavo tudi v mnenju psihologinje, ki jo 

obravnava v Svetovalnem centru, ima pa edina med udeleženci poleg težav s pozornostjo in 

specifičnih učnih težav ugotovljene tudi primanjkljaje na govorno-jezikovnem področju, ki zaradi 

težav v izražanju verjetno še dodatno prispevajo k njeni nizki samopodobi. 

 

Samopodoba se oblikuje postopoma na podlagi spoznanj in izkušenj, ki si jih posameznik  

pridobiva s pomočjo interakcij v svojem socialnem okolju (Obid, 2015). Med obravnavanimi otroki 

z ADHD so glede na opažanja v refleksivnem dnevniku prevladovale pozitivne interakcije, kar 

potrjujejo tudi rezultati na področju samopodobe. 

 

Vprašalnik o samopodobi nam ponuja zanimive rezultate glede socialne samopodobe otrok z 

ADHD, ki so bili vključeni v skupinsko obravnavo. Pred začetkom obravnave so imeli trije 

udeleženci (Marko, Matej in Tomaž) nizko socialno samopodobo in vsi omenjeni imajo po ocenah 

njihovih učiteljev težave tudi na socialnem področju, saj pogosto ne znajo razrešiti konfliktov z 

vrstniki na primeren način, nimajo pravih prijateljev in so slabše sprejeti med vrstniki. Pozitivna 

samopodoba na socialnem področju je po mnenju Elbaum in Vaughn (2006) odvisna od 

vrstniškega sprejemanja. Obid (2015) navaja, da si otrok ustvarja svojo socialno samopodobo na 

podlagi odnosov v družini, v šoli in z vrstniki, tako da ne preseneča, da je glede na težave v 

socialnih stikih v šolskem okolju pri prej omenjenih otrocih nizka socialna samopodoba. Otrok si 

namreč lahko oblikuje realno samopodobo in pozitivno samospoštovanje z občutkom pripadnosti 

ter sprejetosti s strani vrstnikov (Youngs, 2000; Obid, 2015).  

Med vključenimi otroki zagotovo izstopa Tine, ki je imel pred obravnavo po ocenah učitelja zelo 

pogosto težave z vrstniki, kljub temu pa ima visoko socialno samopodobo. Pri Tinetu še 

ugotavljamo, da je skupna samopodoba, ki je bila pred obravnavo v okviru povprečja, po 

zaključeni skupinski obravnavi celo visoka. Rezultat ni tipičen, ker ima Tine med vsemi udeleženci, 

sodeč po ocenah staršev in učiteljev, najbolj izrazite težave, povezane z motnjo ADHD. Tako se 
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sprašujemo, ali gre pri Tinetu sploh za realno samopodobo. Ta ugotovitev sovpada z dognanji 

drugih avtorjev (Hoza, Pelham, Dobbs, Owens in Pillow, 2002, v Weyandt in Gudmnundsdottir, 

2015), ki v svojih študijah ugotavljajo, da se pri otrocih z ADHD lahko kaže pretirano visoka 

samopodoba oziroma “pozitivna navidezna pristranskost” o lastnih sposobnostih. Diener in Milch 

(1997, v Weyandt in Gudmnundsdottir, 2015) predvidevata, da je pozitivna navidezna 

pristranskost obrambni mehanizem, ki otrokom z ADHD pomaga, da se lažje soočijo s 

pojavljajočimi težavami. Po drugi strani pa je Tinetov napredek na področju doživljanja sebe 

morda povezan z dejstvom, da je bil med skupinsko obravnavo deležen veliko potrditev in izkušenj 

sprejetosti s strani vrstnikov. 

 

Na podlagi primerjave podatkov, ki so bili pridobljeni z Vprašalnikom samopodobe – SPA  

pred in po zaključku skupinske obravnave, ugotavljamo, da je skupinska obravnava po načelih 

kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa imela skromne učinke na samopodobo otrok 

z ADHD, saj je pri štirih otrocih prišlo do rahlega porasta v skupni samopodobi, pri dveh 

udeležencih opazimo trend upada, pri enem pa je vrednost skupne samopodobe ostala skoraj 

nespremenjena.  

Pri dveh otrocih (Sari in Mateju) je skupna samopodoba po obravnavi malenkost slabša. Če 

pogledamo posamezne vidike samopodobe pri obeh, je pri Sari med prvim in drugim 

ocenjevanjem pozitivna sprememba na področju učne samopodobe, nekoliko nižji pa sta po 

obravnavi telesna in socialna samopodoba. Pri Sari je učinek skupinske obravnave na socialno 

samopodobo negativen, morda zaradi same sestave skupine, v kateri je bila edina deklica in se 

mogoče ni tako dobro počutila med samimi fanti. Pri Mateju je po obravnavi slabša učna 

samopodoba, kar je morda povezano z večjimi zahtevami v šoli. A. Mikuš Kos (2002) opozarja, 

da lahko nizka samopodoba zmanjša otrokovo sposobnost obvladovanja težav, ki so posledica 

nevropsiholoških posebnosti. Slabša samopodoba določa otrokovo nadaljnje vedenje in odnose z 

drugimi (Rotvejn Pajič, 2002, 2006). Tako se lahko hitro oblikuje začaran krog, ki močno vzdržuje 

in slabša težave in kaže, da se nekaj podobnega dogaja pri omenjenih dveh udeležencih. 

Prav tako ugotavljamo, da je pri otrocih z ADHD, ki so bili vključeni v skupinsko obravnavo po 

načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa, poleg skupne samopodobe v 

povprečju prišlo do izboljšanja samopodobe na področju socialnih stikov, družinskih odnosov, 

telesnega videza, čustvenega doživljanja, le učna samopodoba se je med prvo in drugo meritvijo 

pri otrocih v povprečju rahlo poslabšala. 
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Izboljšano samopodobo na področju socialnih stikov morda lahko pripišemo dejstvu, da so se 

udeleženci skupinske obravnave dobro razumeli in se med ostalimi udeleženci dobro počutili, kar 

potrjujejo tudi opažanja v refleksivnem dnevniku. Tako so bili deležni veliko potrditev in izkušenj 

sprejetosti s strani vrstnikov. 

Sklepamo, da je boljša telesna samopodoba po zaključeni obravnavi rezultat vsebine treninga, na 

katerem je v okviru gibalno-plesnega pristopa bilo veliko ustvarjalnih gibalno-plesnih dejavnosti, v 

katerih so vsi udeleženci opazno uživali. Gibalno-plesni pristop pri otrocih z ADHD med drugim 

temelji na razvoju telesne koordinacije in učenju novih vzorcev gibanja (Caf, 2012). E. Gronlund, 

Renck in J. Weibull (2005) so raziskovali učinke gibalno-plesnega pristopa kot alternativne oblike 

obravnave otrok z ADHD. Čeprav je gibalno-plesni pristop le delno zmanjšal vedenjske in 

čustvene težave dečkov, je imel pozitiven učinek na motorične funkcije obravnavanih dečkov.  

Izboljšanje na področju družinske samopodobe morda lahko povežemo z ugodnim vplivom 

skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa, zaradi 

katerega se je v času trajanja obravnave zmanjšala izraženost primarnih znakov težav, kar je 

verjetno pozitivno vplivalo tudi na odnos otrok in staršev v domačem okolju. Morda je razlog za 

izboljšanje na področju družinske samopodobe tudi v boljšem razumevanju težav s strani staršev 

in posledično v bolj ustreznem ravnanju ter interakciji z otroki. 

Bolj pozitivno čustveno samopodobo otrok pa morda lahko pripišemo dobrim odnosom znotraj 

skupine in dobremu počutju udeležencev v času poteka obravnav, poleg tega pa je bila v okviru 

kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa pozornost usmerjena tudi v prepoznavanje 

čustev pri sebi in drugih ter izražanje čustev. 

Učna samopodoba je torej po zaključeni skupinski obravnavi nižja, kar morda lahko povežemo z 

učnimi težavami vključenih otrok. Vsi udeleženci imajo namreč poleg težav s pozornostjo 

ugotovljene tudi specifične učne težave na področju branja in pisanja. Pri dveh (Martinu in Sari) 

so primanjkljaji tako izraziti, da sta usmerjena kot otroka s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja in imata dodatno strokovno pomoč v šoli. L. Šket Kamenšek (2013) navaja, da se pri otrocih 

z ADHD zaradi specifičnih učnih težav in slabšega učnega uspeha kopičijo negativne izkušnje v 

šoli. Tako postajajo vedno bolj nesrečni, zato se oblikujeta nizka samopodoba in občutek nemoči, 

ob bolj kompleksnih zahtevah in večji količini informacij pa postajajo omenjene težave še 

izrazitejše. Skupinska obravnava je potekala ravno v času zaključevanja 1. ocenjevalnega 

obdobja v šoli, ko je v šoli veliko ocenjevanj, ocene pa morda niso bile v skladu z željami vključenih 

otrok. 
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Pri petih od sedmih otrok ugotavljamo izboljšanje samopodobe po zaključeni skupinski obravnavi 

po načelih kognitivno-vedenjskega in gibalno-plesnega pristopa, kar nas pripelje do ugotovitve, 

da imata omenjena pristopa pozitiven vpliv na samopodobo otrok z ADHD.  

To potrjujejo tudi ugotovitve drugih avtorjev. Gibalno-plesni pristop kot oblika pomoči otrokom z 

ADHD bazira na nadzorovanju in obvladovanju otrokovega gibanja ter vedenja, prav tako pa tudi 

na vzpodbujanju otrokovih močnih področij in hkrati utrjevanju pozitivnih lastnosti (Caf, 2010; 

Gronlund, Renck in Weibull, 2005, v Redman, 2007), kar krepi otrokovo samopodobo. Tudi 

dosedanje evalvacije dela v skupini z otroki z ADHD v Svetovalnem centru kažejo največji 

napredek na področju doživljanja sebe (bolj pozitivna samopodoba) (Rotvejn Pajič, 2015).  

 

O pozitivnih učinkih kognitivno-vedenjskega pristopa na samopodobo prav tako pišejo tuji avtorji. 

Hinshaw, Henker in Whalen (1984, v Mongia in Hechtman, 2016) so dokazali izboljšanje v otrokovi 

samopodobi po zaključeni skupinski obravnavi s kognitivno-vedenjskim pristopom, ki je potekala 

v kombinaciji z medikamenti.  

Fehlings, Roberts in Humphries (1991, v Mongia in Hechtman, 2016) pa so preučevali učinkovitost 

kognitivno-vedenjskega pristopa pri izboljševanju vedenja otrok z ADHD v domačem okolju in 

prikazali izboljšave v hiperaktivnosti in samopodobi. V tej raziskavi so bili starši otrok deležni 

treninga v okviru posebnih srečanj za starše. Po petmesečnem spremljanju se je izboljšanje 

znakov težav obdržalo. Prekinitev obravnave za starše in otroke ni povzročila negativnih 

ponovitvenih učinkov, kar je spodbuden podatek tudi v primeru naše raziskave in vključenih otrok. 

V študiji Shilpa in Shetty (2015), v kateri so otroci z ADHD bili deležni gibalno-plesnega pristopa, 

so bili vsi starši mnenja, da se je izboljšala samopodoba njihovih otrok. 

 

Pozitivno usmerjena samopodoba je pomemben kazalnik otrokovega duševnega zdravja in 

napoveduje kvaliteto posameznikovega prilagajanja tudi pozneje v življenju (Juriševič, 1999, v 

Obid, 2015), zato je še kako pomembno, da ostane pozitivna tudi v primeru otrok z ADHD, ki smo 

jih obravnavali v naši raziskavi. 

Na raziskovalno vprašanje, kako skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega ter 

gibalno-plesnega pristopa vpliva na izboljšanje samopodobe vključenih otrok, lahko glede na prej 

ugotovljeno odgovorimo in zaključimo, da je v našem primeru vpliv pozitiven, saj je pri petih od 

sedmih otrok samopodoba ob drugem ocenjevanju bolj pozitivna. Poleg skupne 

samopodobe je pri udeležencih v povprečju prišlo do izboljšanja samopodobe na področju 

socialnih stikov, družinskih odnosov, telesnega videza in čustvenega doživljanja, 

poslabšala pa se je učna samopodoba. 
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12. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

V pričujočem specialističnem delu smo preverjali učinke skupinske obravnave po načelih 

kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa na vedenje in samopodobo otrok z ADHD. 

Natančneje smo spremljali spremembe na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti, 

na socialnem področju ter v samopodobi obravnavanih otrok. 

V raziskavi je sodelovalo sedem otrok z ADHD ter njihovi starši in učitelji, ki so ocenjevali 

pogostost pojavljanja vedenj, ki so značilna za ADHD motnjo, pred začetkom in po zaključeni 

skupinski obravnavi. V okviru skupinske obravnave smo izvedli osem srečanj. Večina rezultatov 

je pokazala na pozitivne učinke kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa pri otrocih 

z ADHD. Zaznati je bilo izboljšanje na področju samopodobe otrok, starši in učitelji pa opažajo 

pozitivne spremembe na področju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. Najmanj sprememb 

je po ocenah učiteljev na socialnem področju vključenih otrok. Dobljeni rezultati torej nakazujejo, 

da je skupinska obravnava po načelih kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa lahko 

učinkovita oblika pomoči ter podpore otrokom z ADHD v okviru multidimenzionalne obravnave. 

Čeprav pričujoča raziskava kaže na izboljšave v primarnih znakih ADHD in samopodobi, moramo 

rezultate o učinkovitosti kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa pri otrocih brati s 

previdnostjo zaradi majhne velikosti vzorca, pomanjkanja naključnih in kontrolnih skupin, uporabe 

omejenih virov informacij, kratkotrajnega ciklusa skupinske obravnave in pomanjkanja ocen 

vzdržljivosti učinkov obravnave. 

Pomanjkljivost te raziskave je tudi v možni pristranskosti ocenjevalcev, saj so bili v ocenjevanje 

vključeni starši in učitelji. Za izničenje te pomanjkljivosti bi morda lahko bila izvedena nadaljnja 

evalvacija učinkov obravnave, izvedena s strani učiteljev, ki o sami raziskavi ne bi bili seznanjeni, 

poleg tega pa bi bilo potrebno opazovati vedenje otrok v vsakdanjih situacijah. 

Ob analizi rezultatov smo tudi ugotovili, da bi bistveno lažje primerjali ocene učiteljev in staršev 

glede vedenja otrok na posameznih področjih, če bi oboji reševali enake vprašalnike.  

Raziskava pomeni doprinos k novim ugotovitvam glede uporabe kognitivno-vedenjskega ter 

gibalno-plesnega pristopa pri otrocih z ADHD. Obstaja nekaj raziskav o uporabi kognitivno-

vedenjskega pristopa pri otrocih z ADHD, manj pa jih je o gibalno-plesnem pristopu, v povezavi s 

to populacijo. Zaradi premalo razvitih kognitivnih zmožnosti in zaznavnih sposobnosti je lahko 

kognitivno-vedenjski pristop za otroke z ADHD prezahteven, saj naj bi otroci aktivno sodelovali pri 
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treningu spretnosti tekom obravnave, naučene spretnosti pa nato redno uporabljali v njihovem 

domačem in šolskem okolju. 

Ker ima večina teh raziskav, vključno s pričujočo, majhen vzorec in neenako spolno sestavo, je 

ugotovitev lahko otežena. V prihodnjih raziskavah bi se bilo potrebno usmeriti na izboljšanje 

sledečih dejavnikov: odsotnost dejanske kontrolne skupine, pridobivanje informacij iz več virov, 

kontrolo nad pristranskostjo odgovorov in evalvacijo vzdrževanja dolgoročnih učinkov. 

Kognitivno-vedenjski in gibalno-plesni pristop morata obravnavati primanjkljaje, ki izvirajo iz ADHD 

ter sopojavljajočih težav kot tudi iz razlik v pojavni sliki težav in motivaciji posameznikov. Vsekakor 

je jasno, da sta oba omenjena pristopa potrebna za obravnavo funkcionalnih primanjkljajev, ki ne 

morejo biti izničeni zgolj z medikamentozno obravnavo. 

Novejše raziskave (Antshel in Remer, 2003; Grosswald, Stixrud AWR, Stixrud W. idr., 2008, v 

Mongia in Hechtman, 2016; Schmiedeler, 2015) kažejo, da kognitivno-vedenjski pristopi v obliki 

treninga organizacijskih spretnosti, izvršilnih funkcij in čuječnosti lahko izboljšajo šolsko uspešnost 

in primarne znake ADHD pri otrocih, toliko bolj, če se izvajajo kot del multimodalnega načina 

obravnave. 

Z izsledki raziskave želimo spodbuditi učitelje in svetovalne delavce na šoli k uporabi skupinskega 

pristopa kot učinkovite oblike pomoči ter podpore otrokom z ADHD tudi v šolskem okolju in k za 

izvajanje potrebnemu dodatnemu strokovnemu izpopolnjevanju s področja kognitivno-

vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa. Omenjeno kombinacijo pristopov za pomoč otrokom 

z ADHD bi lahko izvajali tudi v okviru dodatne strokovne pomoči, ki jih na šolah izvajajo specialni 

in rehabilitacijski pedagogi, saj bi lahko nekaj ur, ki so z odločbo dodeljene učencem z ADHD, 

namenili skupinski obravnavi teh otrok in ob predhodnem usposabljanju izvajalcev pomoči 

uporabili učinkovite elemente kognitivno-vedenjskega ter gibalno-plesnega pristopa. Izvajanje na 

šolah bi lahko obogatili tudi s sistematičnim prenašanjem naučenih spretnosti v vsakdanje okolje, 

kar bi potencialno pripomoglo k večji generalizaciji učinkov obravnave. 
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14. PRILOGE 

 

Priloga 1: OCENJEVALNA LESTVICA (ADHD) – za starše 

Otrokovo ime: __________________________ ___________     Starost: __________ 
Razmerje do otroka: (obkrožite)   mati  oče  drugi: _________ 
Osnovna šola: ______________________________________   Razred: __________ 
Datum: ___________________ 
 
Navodilo:  
Prosimo, obkrožite število ob postavki, ki najbolje opisuje otrokovo vedenje v zadnjih šestih 
mesecih. Če vedenje ni značilno za otroka, se sploh ne pojavlja ali zelo redko, boste obkrožili 0. 
Če je opisano vedenje zelo značilno in pogosto pri otroku, boste obkrožili 3. Za vmesne ocene 
boste obkrožili 1 ali 2. Prosim, odgovorite na vsa vprašanja. 
 
 
 

 Trditev Nikoli ali 
redko 

Včasih Pogosto Zelo 
pogosto 

1. Ni pozoren na podrobnosti in naredi 
veliko napak pri šolskem delu, domačih 
nalogah ali drugih aktivnostih. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

2. Nehote in brezciljno premika dele 
telesa ali celo telo (se zvija na stolu, 
krili z rokami ipd.). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

3. Ima težave s pozornostjo pri delu in 
prav tako pri igri (kratkotrajna 
pozornost). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

4. Zapušča sedež v situacijah, ko bi 
pričakovali, da sedi. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

5. Daje vtis, da nas ne posluša, medtem 
ko z njim govorimo. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

6. Teka ali pleza po prostoru v situacijah, 
ko je to neprimerno. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

7. Ne sledi navodilom in ne dokonča 
šolskega ter drugega dela ali ne opravi 
dolžnosti pri delu (ne zaradi 
opozicionalnega vedenja ali ker ne bi 
razumel navodil). 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

8. S težavo se mirno igra ali vključi v 
aktivnosti v prostem času. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

9. S težavo organizira delo (domače 
naloge, učenje itd.) ali druge aktivnosti. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

10. Pogosto je v gibanju ali ravna »kot bi bil 
gnan«. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

11. Izogiba se delu ali se z nejevoljo loti 
dela, ki zahteva mentalni napor. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 
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Nikoli ali 
redko 

 
Včasih 

 
Pogosto 

 
Zelo 
pogosto 

 
12. 

 
Čezmerno, pretirano govori. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

13. Izgubi stvari, ki jih potrebuje pri delu 
(svinčnike, radirke, knjige ali druge 
šolske potrebščine in igrače). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

14. Odgovori, še preden mu zastavimo 
vprašanje do konca. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

15. Hitro ga zmotijo zunanji dražljaji (je 
odkrenljiv). 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

16. S težavo čaka v vrsti (pri igri – npr. 
družabne igre, na igralih, v trgovini itd.). 

0 1 2 3 

17. Pozabi na dnevne zadolžitve. 0 1 2 3 

18. Prekinja in moti druge pri delu, pri 
pouku, pogovoru ali igri (npr. vpada v 
besedo ali igro).  

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Koliko let je imel otrok, ko ste prvič opazili zgoraj opisane težave?    ________________ 
 
Navodilo: 
Do kolikšne mere težave, ki ste jih prepoznali in označili, ovirajo otroka na posameznih področjih 
oz. aktivnostih v zadnjih šestih mesecih? 
 

 Postavke Nikoli ali 
redko 

Včasih Pogosto Zelo 
pogosto 

1. Dom, družina 0 1 2 3 

2. Socialni odnosi z drugimi otroki 0 1 2 3 

3. Skupinske aktivnosti 0 1 2 3 

4. Dejavnosti v šoli 0 1 2 3 

5. Šport, klubi, druge organizacije 0 1 2 3 

6. Igra, prosti čas, rekreacija 0 1 2 3 

7. Skrb zase 0 1 2 3 

8. Dnevna opravila ali druge zadolžitve 0 1 2 3 
Vprašalnik je prirejen po Barkley, R. A. in Murphy, K. R. (2006). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. A 
Clinical Workbook (3. izdaja). New York, London: Guilford Press. 

 
 
NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE! 
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Priloga 2: Opazovalna shema 

 

EVALVACIJA TERAPEVTSKIH DEJAVNOSTI 

(Shema za opazovanje in spremljanje dogajanja v skupini) 

 

Datum:_____________________________            Čas in trajanje dejavnosti:______________ 

Srečanje(število):_____________________            Število udeleženih otrok:_______________ 

 

Vzdušje v skupini: 

 

 

 

 

 

 

Aktivnost v skupini: 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

 

 

 

 

 

 

Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 

 

 

 

 

 

Posebne reakcije posameznih otrok  

pozornost  (odkrenljivost, kratkotrajnost) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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vztrajnost________________________________________________________________________ 

agresivnost_______________________________________________________________________ 

impulzivnost _____________________________________________________________________ 

uporništvo_______________________________________________________________________ 

kljubovalnost ____________________________________________________________________ 

konfliktnost______________________________________________________________________ 

zamerljivost______________________________________________________________________ 

vsiljivost_________________________________________________________________________ 

pretirana nemirnost_______ ________________________________________________________ 

pasivnost________________________________________________________________________ 

umik____________________________________________________________________________ 

podredljivost_____________________________________________________________________ 

sramežljivost ____________________________________________________________________ 

odklanjanje 

drugih___________________________________________________________________________ 

umirjenost_______________________________________________________________________ 

sproščenost______________________________________________________________________ 

ustvarjalnost_____________________________________________________________________ 

veselje ____________________________________________________________________________ 

 

 

Druga opažanja: 

 

 

 

 

 

 

Prirejeno po Caf, B. (2004).Vpliv gibalno-plesne terapije na socialno klimo v razredu. Specialistično delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
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Priloga 3: REFLEKSIVNI DNEVNIK 

SKUPINA OTROK ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI 

 
1. SREČANJE, 14. 1. 2016 
 

Čas in trajanje dejavnosti: 60 min 

 

Udeleženci: Žan, Tine, Marko, Matej 
 

Tema/ 
aktivnost 

Vsebina Kdo vodi Potrebni materiali, 
pripomočki 

SPOZNAVANJE ŽOGANJE Z IMENI 
Stojimo v krogu in eden pove svoje ime. 
Nato vrže žogo naslednjemu in zdaj ta 
pove ime. Nato si podajamo žogo na 
način, da najprej povemo ime tistega, ki 
mu bomo žogo podali, šele nato jo 
podamo.  

specialna 
pedagoginja 

mehka žoga 

PREDSTAVLJANJE PREKO SVOJEGA 
PORTRETA 

Igra poteka v parih. Vsak nariše svoj 
obraz na papir A3 formata (obris glave 
je že narejen). Nariše oči, nos, usta, 
ušesa, lase. Nato ob vprašanjih nariše: 

- Kaj rad vidi? (ob očeh) 
- Kaj rad vonja? (ob nosu) 
- Kaj rad okuša? (ob ustih) 
- Kaj rad posluša? (ob ušesih) 

Drug drugemu nato v paru predstavijo 
sebe skozi risbo, nato sledi predstavitev 
skupini, pri čemer predstavljajo drug 
drugega. 

specialna 
pedagoginja 

listi (A3) z narisanim 
obrisom glave 

flomastri 
barvice 

POGOVOR O 
SKUPINI, 
NAMENU 
SKUPINE 

POGOVOR o namenu skupine, o tem, 
kaj vse bomo počeli in s kakšnim 
namenom.  
 

IME SKUPINE 

Izberemo ime skupine, jo zapišemo na 
list (vsak na svoj list, ki bo hkrati uvodni 
list mape skupine). Prvo zapišemo več 
predlogov in nato glasujemo. Zmaga 
tisto ime, za katerega je glasovalo 
največ otrok. 
 

psihologinja 

 
 

 
 
 
 

listi A4 

 
 
 
 

tabla in kreda 
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SKUPNI CILJ  
Oblikujemo skupne cilje skupine, kot 
npr.: 

● izboljšanje pozornosti, 
● medsebojno spoznavanje, 
● izboljšanje odnosov z drugimi 
ipd. 

 

INDIVIDUALNI CILJI 
Vsak zapiše svoje cilje, ki jih želi doseči 
v času skupine. 

 

listi A4 

barvice 

flomastri 

GIBALNA IGRA GIBALNA IGRA Z BALONI 
Postavimo se v krog in vsak napihne en 
balon. Nato si podajamo balone, 
medtem pa baloni ne smejo pasti na 
tla. Tisti, ki pade na tla, ga izločimo in 
nadaljujemo z ostalimi. Skušamo 
obdržati čim več balonov v zraku. 

specialna 
pedagoginja 

baloni 

ZAKLJUČEK VPRAŠALNIK O SAMOPODOBI 
Reševanje vprašalnika o samopodobi. 
 

Zaključek in lepe želje do naslednjega 
srečanja. 

psihologinja 

 
 

psihologinji, 
specialna 
pedagoginja 

 

vprašalniki o 
samopodobi 

 

Po končani skupini še kratek razgovor s starši in predstavitev voditeljic. 
 

Vzdušje v skupini: 

Tekom celotnega srečanja je zelo prijetno vzdušje. Vsi otroci so v pričakovanju glede vsebine, iger. 

Na začetku so vsi bili še nekoliko zadržani, potem pa vedno bolj sproščeni. 

 

Aktivnost v skupini: 

Najbolj aktiven in dinamičen je Marko. Tudi sicer je ves čas v gibanju in težko pri miru, nekoliko 

težje upošteva navodila in dogovore. Ostali fantje (Tine, Žan in Matej) so prav tako aktivni in 

sodelujejo. Lažje kot Marko upoštevajo navodila in dogovore tekom dejavnosti. Za ime skupine 

otroci izberejo “Hitri in drzni”. 
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Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

Otroci dobro sodelujejo tako v skupinskih dejavnostih (žoganje z imeni, gibalna igra z baloni), kot 

tudi pri igri, ki poteka v parih (predstavljanje preko svojega portreta).  

 

Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 

Med otroki ni konfliktov. 

 

Posebne reakcije posameznih otrok: 

Marko je v kar nekaj situacijah odreagiral impulzivno ter se brez razmisleka lotil naloge. Tekom 

celotnega srečanja je bil nemiren in tako stalno v gibanju. Ostali niso izstopali. 
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SKUPINA OTROK ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI 

 

2. SREČANJE, 21. 1. 2016 

 

Čas in trajanje dejavnosti: 60 min 

 

Udeleženci: Žan, Martin, Tomaž, Tine, Marko, Matej, Sara 

 

CILJI 2. srečanja: 
- Seznanitev z delom v skupini 
- Oblikovanje individualnih ciljev 

- Samoopazovanje 
 

D. N. 
Samoopazovanje pri D. N. (tabela) 
 
 

Tema/ 
aktivnost 

Vsebina Kdo vodi Potrebni 
materiali, 
pripomočki 

UVOD - Obnovimo imena; 
- predstavimo tiste, ki pridejo na 

novo. 
 

psihologinja žogica 

 ČE PRIDE KDO NA NOVO: 
- mu drugi povedo, kaj je bilo, 

zakaj smo tu in kaj so naši cilji, 
- skupno ime. 

psihologinja  

GIBALNA IGRA Sledenje ritmu (hoja in gibanje v 
ritmu bobna): 

● spreminjanje tempa 
gibanja: hitro, počasi; 

● gibanje z upoštevanjem 
pravil, še vedno pa 
sledenje ritmu: 

- ko preneha igrati 
boben, se ustavimo; 

- ko preneha igrati 
boben, sedemo na tla; 

- ko preneha igrati 
boben, ležemo na tla. 

specialna 
pedagoginja 

boben 

D. N. Individualni cilji: vsak otrok razmisli 
o svojih individualnih ciljih oz. 
enemu cilju, ki bi ga želel doseči. 

specialna 
pedagoginja 

 
 

delovni list za 
individualni cilj 
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PRAVILA PRAVILA SKUPINE 

Poslušamo. 
Znak, ko želimo povedati. 
Smo prijazni in strpni. 
Upoštevamo svoj prostor in 
prostor drugega. 
- 3 skupine, vsaka napiše 1 

pravilo in simbol zanj; 
- obesimo in predstavimo. 

specialna 
pedagoginja  
 

D. N. 
Doma narišejo 
simbol. 

veliki listi 
pisala 

lepilni trak 

GIBALNA IGRA Igra sledenja vodji: vodja gre po 
prostoru, drugi mu sledijo; ko se 
obrne, se morajo vsi ustaviti. Tisti, 
ki se ne ustavi in ga vodja vidi, je 
izločen iz igre. Zmaga tisti, ki se 
uspe povsem približati vodji in se 
ga dotakniti, preden ga ta opazi. 
Zdaj je zmagovalec vodja in ostali 
sledijo njemu. 

specialna 
pedagoginja, 
psihologinja 

 

POVEZOVALNA 
IGRA 

Skrivanje predmetov/ 

Noč–dan/ 

zaklad 

 različni predmeti 

 
 

Vzdušje v skupini: 
Tekom celotnega srečanja je vzdušje prijetno.  

 

Aktivnost v skupini: 

Vsi otroci so aktivni in sodelujejo. Nekaj težav pri upoštevanju navodil imata Marko in Martin, 

ostali upoštevajo navodila in dogovore pri posameznih dejavnostih. 

 

Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

Otroci intenzivno sodelujejo tako v pogovoru kot tudi pri gibalnih igrah. Pri slednjih prihaja med 

posameznimi otroki do fizičnih stikov (vlekli so drug drugega za roke, leže za noge). Ker vsi, razen 

Sare in Žana, glasno izražajo svoje misli tudi, kadar to ni bilo zaželeno, je precej glasno. 

 

Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 

V konflikt sta se zapletla Marko in Martin. Prvi je udaril drugega, Martin pa je zaradi tega opazno 

maščevalen do Marka. 
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Posebne reakcije posameznih otrok: 

Marko in Martin sta v kar nekaj situacijah odreagirala impulzivno, oba sta pokazala tudi agresivne 

reakcije. Martin je bil kljubovalen, poleg tega pa je bilo možno opaziti, da je precej zamerljiv. 

Tekom celotnega srečanja so bili nemirni in ves čas v gibanju Marko, Matej, Martin in Tine. Edina 

deklica v skupini, Sara, je bila precej sramežljiva in med vsemi najbolj umirjena. Žan se je izkazal 

kot zelo ustvarjalen. 

  



 
Bogdanić Petek (2016). Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije 

za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
 

154 
 
 

SKUPINA OTROK ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI 

 

3. SREČANJE, 28. 1. 2016 
 

Čas in trajanje dejavnosti: 60 min 

 

Udeleženci: Žan, Tine, Marko, Matej, Sara 

 
 

Tema/ 
aktivnost 

Vsebina Kdo vodi Potrebni materiali, 
pripomočki 

UVOD PREDSTAVITEV 
SAMOOPAZOVANJA (DOMAČA 
NALOGA) 
IN INDIVIDUALNIH CILJEV. 

specialna 
pedagoginja 

 
 
 

OBNOVIMO PRAVILA (tisti, ki so si 
vzeli liste s pravili domov, 
predstavijo, kar so narisali, nato 
vsa pravila izobesimo na steno). 

 lepilni trak 

GIBALNA IGRA GIBALNA IGRA SEMAFOR 

RDEČA LUČ – ob rdeči luči se vsi 
ustavijo; 
RUMENA LUČ – ob rumeni luči se 
umirijo, sprostijo in pripravijo na 
akcijo; 
ZELENA LUČ – ob zeleni luči se 
lahko sprehajajo po telovadnici, 
hodijo v vseh smereh, tečejo. 

specialna 
pedagoginja 

 

kartončki z barvnimi 
oznakami 

PREDSTAVITEV 
ŽETONIRANJA 

ŽETONIRANJE 

Psihologinja predstavi žetoniranje, 
vsak dobi listek z narisanimi žetoni 
oz. krogi. 

psihologinja listki z narisanimi 
krogci (pripravi 
psihologinja) 

 SEMAFOR 

Psihologinja predstavi 
sistematični pristop k reševanju 
problema skozi semafor z 
vodenim pogovorom o 
posameznih lučeh. Med 
pogovorom uporabimo 
žetoniranje. 

 

psihologinja 
(beleži 
žetone) 

 
 
 

listki z narisanimi 
krogci  

REŠEVANJE 
PROBLEMA 
SKOZI 
DRUŽABNE IGRE  

DRUŽABNE IGRE PO SKUPINAH 

Razdelimo se v manjše skupine (po 
dva ali tri) in vsaka skupina ima 
možnost igrati dve igri (štiri v 

psihologinji 
specialna 
pedagoginja 

 

različne družabne 
igre 
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vrsto; križec/krogec; mlin), ob tem 
pa analiziramo: 

● Kaj je problem? 

● Kaj je cilj igre? 

● Kako lahko to naredim? 

● Kako mi gre? Ali sem se na 
osnovi semaforja dobro 
organiziral? 

semaforčki (vsak 
ima pri sebi majhen 
semafor) 

ZAKLJUČEK POVEZOVALNA IGRA 

Skrivanje predmetov 

specialna 
pedagoginja  
psihologinja 

 

 

List za otroke:  

 

3. srečanje 28. 1. 2016 

 

● Kaj sem si od srečanja zapomnil? 

● Koliko žetonov sem uspel ohraniti? 

● Domača naloga: izdelava semaforja 

 

Vzdušje v skupini: 

Vzdušje je prijetno, sicer zelo dinamično, vendar tudi sodelovalno. Skupina deluje že bolj 

povezano. 

 

Aktivnost v skupini: 

Otroci so zelo aktivni in sodelujejo. Vsi člani skupine, razen Sare, imajo veliko potrebo po gibanju. 

Psihologinja predstavi žetoniranje in ga izvede med pogovorom o sistematičnem pristopu k 

reševanju problema. Vsi otroci začnejo z 10 žetoni, ki jih postopoma izgubljajo v primeru, da se 

ne držijo dogovorjenih pravil, tako za vsak prekršek posameznik izgubi 1 žeton. Marko, Matej in 

Tine so izgubili po 2 žetona in jim je ostalo 8 žetonov, Sara in Žan pa sta obdržala vseh 10. 

 

Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

Otroci sodelujejo pri gibalnih in družabnih igrah brez konfliktov. Bolj poslušajo drug drugega, 

občasno se še pojavlja vpadanje v besedo drugim (predvsem pri Tinetu, Marku in Mateju), a ni 

tako moteče za potek in delo v skupini. 
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Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 

Ni konfliktnih situacij. 

 

Posebne reakcije posameznih otrok: 

Žan in Sara sta se izkazala kot najbolj vztrajna. Tekom celotnega srečanja sta bila nemirna in ves 

čas v gibanju Marko in Matej, a manj intenzivno kot na prejšnjem srečanju. Žan in Sara sta se med 

vsemi najbolj sprostila. Tine, Marko in Matej so delovali zelo veseli. 
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SKUPINA OTROK ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI 

 

4. SREČANJE, 4. 2. 2016 

 

Čas in trajanje dejavnosti: 60 min 

 

Udeleženci: Žan, Martin, Tomaž, Tine, Marko, Matej, Sara 

 

Tema/ 
aktivnost 

Vsebina Kdo vodi Potrebni materiali, 
pripomočki 

UVOD Vsak se predstavi z gibanjem oz. 
predstavi z gibanjem nekaj, kar rad 
počne. Ostali skušamo ugotoviti, 
kakšno dejavnost predstavlja. 

specialna 
pedagoginja 

/ 

GIBALNA 
IGRA 

GIBALNA IGRA: POSNEMANJE 

Postavimo se v obliko trikotnika – 
trije stojijo v vogalih, ostali znotraj. 
Vsi posnemamo gibanje enega izmed 
otrok v vogalih. Ko se obrne proti 
drugemu sosedu, le-ta prevzame 
vodenje. (Potem tudi zamenjamo 
notranje in zunanje igralce.) 

specialna 
pedagoginja 

CD predvajalnik, 
glasba 

REŠEVANJE 
PROBLEMA 
SKOZI 
DRUŽABNE 
IGRE  

DRUŽABNE IGRE PO SKUPINAH 

Razdelimo se v manjše skupine (po 
dva ali tri) in vsaka skupina ima 
možnost igrati eno igro, ob tem pa 
analiziramo: 

● Kaj je problem? 

● Kaj je cilj igre? 

● Kako lahko to naredim? 

● Kako mi gre? Ali sem se na 
osnovi semaforja dobro 
organiziral? 

Skupine krožijo, tako da vsaka 
preizkusi tri igre. 
Vrste iger: 
➢ tipna igra – leseni okrogli 

predmeti, z različno teksturo 
(iskanje parov na podlagi tipa, 
ne da bi pri tem gledali) 

specialna 
pedagoginja 

 

različne družabne 
igre 

 

semaforčki (vsak ima 
pri sebi majhen 
semafor) 
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➢ tipna igra – lesene uteži 
(iskanje parov na podlagi 
teže, z zaprtimi očmi) 

➢ besedne kocke (story cubes) 

GIBALNE 
IGRE 

RAZLIČNE GIBALNE IGRE PO 
SKUPINAH 

Razdelimo se v tri skupine; vsaka 
skupina ima eno igro. Pozorni smo na 
enaka področja, kot pri prejšnjih 
igrah, skušamo se lotiti naloge s 
predhodno pripravljenostjo in šele 
nato akcijo. Poudarek je na 
medsebojnem sodelovanju. 
Vrste iger: 

● gibalna igra z ravnotežnostno 
desko, 

● metanje balinčkov, 
● metanje barvnih obročev na 

barvne možice (vsak možic 
zahteva pravo barvo obroča). 

specialna 
pedagoginja 

 

ZAKLJUČEK ● Gluhi telefon specialna 
pedagoginja  
 

/ 

 
 

Vzdušje v skupini: 

Otroci so že bolj povezani med seboj. Nimajo več potrebe, da se kažejo in potrjujejo pred drugimi, 

ampak že bolje sodelujejo med seboj in se tudi z manj konflikti igrajo v skupinah. Tako je vzdušje 

vedno bolj prijetno in sproščeno. 

 

Aktivnost v skupini: 

Vsi otroci so izjemno aktivni pri vseh dejavnostih. Razen Sare so ostali gibalno zelo nemirni, prav 

za vse pa velja, da so dinamični. Pri svojih vlogah v dejavnostih so izkazali aktivno udeležbo.  

 

Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

Otroci dobro sodelujejo med seboj, se ne kregajo. O igrah se pogovorijo in upoštevajo drug 

drugega, bolj se tudi poslušajo med sabo. Tine danes nekoliko manj upošteva dogovore, meje, 

do neke mere to velja tudi za Marka in Mateja. 
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Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 

Večjih konfliktov ni, le kakšen manjši prepir med igro. Med fanti hitro prihaja do fizičnih kontaktov, 

glede tega zlasti izstopajo Marko, Matej, Martin in Tine.  

 

Posebne reakcije posameznih otrok: 

Žan, Sara, Marko in Martin so se tokrat izkazali kot zelo vztrajni. Marko in Tine sta bila najbolj 

nemirna in ves čas v gibanju. Žan, Martin in Tomaž so delovali zelo veseli. 
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SKUPINA OTROK ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI 

 

5. SREČANJE, 11. 2. 2016 

 

Čas in trajanje dejavnosti: 60 min 

 

Udeleženci: Žan, Tomaž, Tine, Marko, Matej, Sara 

 

Tema/ 
aktivnost 

Vsebina Kdo vodi Potrebni 
materiali, 
pripomočki 

UVOD GIBALNA IGRA: NOŠENJE VREČK 

Vsak dobi eno vrečko, napolnjeno z rižem, 
in jo postavi nekam na svoje telo (rama, 
glava, hrbet …). Otroci se nato prosto 
gibajo po prostoru in so pozorni na 
vrečko, da ne pade na tla. 

specialna 
pedagoginja 

8 vrečk (+3) 

SOCIALNE SITUACIJE LUTKE 

Specialna pedagoginja in psihologinja z 
lutkama odigrata neko socialno situacijo 
(npr. prepir), kjer se lutki napačno 
odzoveta. 
Otroci v parih pripravijo drugačno 
različico odigrane situacije, v smislu: kako 
bi se lutki bolje odzvali. 
Otroci v parih predstavijo svoje situacije 
(vmes: žetoniranje*). 

specialna 
pedagoginja, 
psihologinja 

lutke 

(PONOVITEV 

ŽETONIRANJA) 
*kratko, pred 
predstavitvami 

PREDSTAVITEV ŽETONIRANJA 

Obnovi pravila žetoniranja (za odsotne od 
zadnjič). Razjasni dileme od prejšnjič: 

- GIBANJE (dovoljeno, če vseeno 
aktivno sledijo in sodelujejo, ter če 
z gibanjem ne motijo drugih), 

- GOVORJENJE (če želijo kaj 
povedati, dvignejo roko; če je 
nekdo prav posebej vprašan, 
lahko govori, brez da dvigne roko). 

psihologinja listki z 
narisanimi 
krogci (pripravi 
psihologinja) 

SAMOOPAZOVANJE OGLED VIDEA 

Pogledamo en odsek videa od zadnjega 
srečanja. Določimo, na kaj smo pozorni. 
Otroci opazujejo sami sebe. Sledi kratek 
pogovor o tem, kaj so opazili. 

specialna 
pedagoginja 

 

psihologinja 
(žetoniranje) 

video (odsek 
izbere 
specialna 
pedagoginja) 
in med 
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 ogledom video 
posnetka 
žetoniranje 
(psihologinja) 

ZAKLJUČEK RAZGOVOR O DOŽIVLJANJU SEBE IN 
DRUGIH NA POSNETKU 

 

specialna 
pedagoginja 

 

 

 
 

Vzdušje v skupini: 

Ob začetku srečanja je vzdušje precej kaotično, otroci se nekontrolirano gibajo in govorijo eden 

čez drugega. Traja kar nekaj časa, da se situacija umiri in lahko pričnemo z načrtovanimi 

dejavnostmi. Tekom srečanja je vzdušje vedno bolj prijetno in sproščeno. 

 

Aktivnost v skupini: 

Vsi otroci so zelo aktivni pri vseh dejavnostih. Prav tako so vsi gibalno zelo aktivni in izjemno 

dinamični. Med ogledom videa psihologinja žetonira vedenje otrok. Vsi otroci začnejo z 10 žetoni, 

ob koncu dejavnosti pa ostane vseh 10 žetonov Mateju in Tinetu, 9 žetonov obdržita Sara in Žan, 

5 žetonov je izgubil Marko, kar 7 pa Tomaž, ki so mu na koncu ostali le 3 žetoni. 

 

Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

Otroci dobro sodelujejo med seboj, nimajo nobenih težav pri delu v paru. Vse se uspejo dogovoriti 

brez opaznih težav.  

 

Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 

Skozi igro vlog z lutkami so vsi najprej odigrali konfliktne vloge, v katerih so se stepli med seboj, 

šele nato so zmogli odigrati tudi konstruktivne situacije s prijazno medsebojno komunikacijo. 

 

Posebne reakcije posameznih otrok: 

Kot najbolj vztrajen se je tokrat izkazal Tine. Marko, Matej in Tine so bili najbolj nemirni in stalno 

v gibanju. Isti trije (Marko, Matej, Tine) so imeli tudi največ impulzivnih reakcij. V igri vlog so 

pokazali veliko mero ustvarjalnosti Tine, Matej, Žan, Sara, Marko in Tomaž. Še posebej je 
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potrebno izpostaviti Markovo ustvarjalnost pri samorefleksiji na podlagi ogleda video-posnetka 

in pri njegovem načrtu za svoje funkcioniranje v prihodnje. 

 

Druga opažanja: 

Tineta je žetoniranje med ogledom videa in pri spremljanju iger vlog z lutkami spravljalo v stisko, 

na drugi strani pa Tomaž na žetoniranje sploh ni reagiral.  
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SKUPINA OTROK ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI 

 

6. SREČANJE, 25. 2. 2016 

 

Čas in trajanje dejavnosti: 60 min 

 

Udeleženci: Žan, Martin, Tomaž, Tine, Matej, Sara 

 

Tema/ 
aktivnost 

Vsebina Kdo vodi Potrebni 
materiali, 
pripomočki 

UVOD OPREDELITEV POČUTJA: 
Vsak pove, kako se danes počuti na lestvici 
1–10 (na kratko). 

psihologinja / 

GIBALNA 
AKTIVNOST 

GIBANJE V OMEJENEM PROSTORU (na 
glasbo): 
Vsak dobi selotejp in z njim na tla nalepi 
lik. 
Naredimo dve vaji: 
a) GIBANJE V PARIH (eden pleše na glasbo 
v liku, drugi ga opazuje in šteje prestope – 
črtice na papir) 
b) GIBANJE Z NOGAMI, PRILEPLJENIMI OB 
TLA (delajo vsi hkrati; selotejp čez narte; 
plešejo ob glasbi, brez da bi premikali 
stopala) 

specialna 
pedagoginja 

CD z glasbo  
radio 

lepilni trak 
listki in pisala (x4) 

ZAKLJUČEK: 
POVEZOVALNA 
IGRA 

FAKS SPOROČILO 

Drug drugemu na hrbet narišejo en 
predmet, po principu »telefončkov«, 
zadnji po vrsti pove, kateri predmet je bil 
narisan. 
Razdelijo se v tri skupine – vsaka dobi 
svojo uganko: 
• hišica 

• snežak 

• slon 

psihologinja sličice (hišica, 
snežak, slon) 

DOMAČA 
NALOGA 

DNEVNIK SAMOOPAZOVANJA 

Skozi teden opazujejo, koliko jim uspe 
poslušati drug drugega (ne vpadati v 
besedo drugemu) v šoli in doma. 
Beležijo v dnevnik samoopazovanja. 

 

specialna 
pedagoginja 

 

listi s tabelami za 
samoopazovanje 
(pripravi 
specialna 
pedagoginja) 
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Vzdušje v skupini: 

Tekom celotnega srečanja je vzdušje prijetno, otroci pa aktivni in ustvarjalni. 

 

Aktivnost v skupini: 

Vsi otroci so zelo aktivni, sodelujoči in ustvarjalni pri oblikovanju likov ter oblik z lepilnimi trakovi. 

Prav tako so vsi izjemno gibalno izrazni in spretni. 

 

Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

Otroci dobro sodelujejo med seboj, tudi pri delu v parih. Martin in občasno tudi Matej sta v gibalni 

aktivnosti manj pozorna na gibanje drugih. 

 

Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 

Konfliktnih situacij tokrat ni. 

 

Posebne reakcije posameznih otrok: 

Sara je imela težave s pozornostjo in je večkrat delovala zasanjano, s kratkotrajno pozornostjo pa 

so izstopali tudi Matej, Tine in Martin. Kot vztrajni so se izkazali Žan, Tine, Matej, Martin in Sara. 

Največ impulzivnih reakcij je imel Tine, ki je bil tudi agresiven do Tomaža. Martin je bil edini, ki 

je kljuboval, a je bil občasno tudi pasiven in se je umikal. Tine in Matej sta bila med vsemi najbolj 

nemirna in v stalnem gibanju. Kot najbolj ustvarjalni so tokrat izstopali Tine, Matej, Žan in Tomaž. 
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SKUPINA OTROK ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI 

 

7. SREČANJE, 3. 3. 2016 

 

Čas in trajanje dejavnosti: 60 min 

 

Udeleženci: Martin, Tomaž, Tine, Marko, Matej, Sara 

 

Tema/ 
aktivnost 

Vsebina Kdo vodi Potrebni 
materiali, 
pripomočki 

UVOD DOMAČA NALOGA 
Povejo, kako jim je šlo poslušanje skozi 
teden, doma in v šoli. 
INDIVIDUALNI CILJI IN PRAVILA 
Ponovitev individualnih ciljev in pravil na 
steni. 

specialna 
pedagoginja 
 
psihologinja 

/ 

ŽETONIRANJE: 
DRUŽABNE 
IGRE 

MIKADO 
Ponovimo pravila vedenja in opredelimo 
»semafor vprašanja« za Mikado. 
Igrajo Mikado v dveh skupinah, medtem 
poteka žetoniranje. 

psihologinja/
specialna 
pedagoginja 
(semafor) 
psihologinja 
(žetoniranje) 

list z narisanimi 
krogci (pripravi 
psihologinja) 
veliki Mikado (x2) 
semafor na tabli 
(psihologinja) 

VIDEO IZ 6. 
SREČANJA 

A) SELOTEJPI (video 1) 
Navodilo: Opazujejo, koliko so bili 
pozorni. 

B) PLES Z ZALEPLJENIMI STOPALI 
(video 2) 
Navodilo: Opazujejo, koliko so 
upoštevali navodila. 

C) FAKS SPOROČILO (video 3) 
Navodilo: Opazujejo, kako so sodelovali. 

D) DOMAČA NALOGA (video 3) 
Navodilo: Opazujejo, kako pozorno so 
poslušali. 

specialna 
pedagoginja 
(poda 
navodila in 
vodi 
refleksijo) 
 
 
psihologinja 
(vrti 
posnetke) 

video (prenosni 
računalnik),  
TV, daljinec  

ZAKLJUČEK KRATKA VAJA V KROGU 

Vsi se postavimo v krog, se primemo za roke 
in začnemo istočasno hoditi proti sredini 
kroga, tako da vdihnemo in dvignemo roke. 

specialna 
pedagoginja 
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Nato se vračamo nazaj na prvotna mesta, 
izdihujemo s pomočjo zvoka (A, U) in 
spuščamo roke.   

 

 

Vzdušje v skupini: 

Tokrat je vzdušje precej naelektreno. Otroci so izrazito nemirni in pri vseh je problem odkrenljiva 

ter kratkotrajna pozornost. Težko sledijo navodilom, potrebujejo več gibanja, kot je bilo prvotno 

načrtovano glede dejavnosti. Pojavlja se nestrpnost ob tem, ko izvejo, da bo prihodnje srečanje 

zadnje. Izrazijo željo po nadaljevanju skupinske obravnave. Neugodje ob tem izražajo na zelo 

intenziven način. Tako so nestrpni, zmedeni, ne zmorejo se kontrolirati. 

 

Aktivnost v skupini: 

Otroci so ves čas v gibanju, motorično se zelo aktivni (zopet najmanj Sara). Ne uspejo dalj časa 

gledati video posnetka. Tako se Marko, Matej, Tine in Tomaž začnejo kotaliti, se zavijati v blazine. 

Sara in Martin delujeta najbolj umirjeno med vsemi. Pri igri Mikado zelo dobro sodelujejo med 

seboj, se trudijo in so pozorni, vendar je pri tej igri psihologinja žetonirala njihovo vedenje. 8 

žetonov so obdržali Sara, Matej in Tomaž, Marku je ostalo 7 žetonov, Tinetu 6 žetonov, najmanj 

pa jih ima Martin - 4 žetone, slednji je danes prvič sodeloval v dejavnosti, ki se je žetonirala. 

 

Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

Med nekaterimi otroki prihaja do veliko fizičnih stikov, dajejo blazino en čez drugega in ležejo čez 

njo. Komunikacija je precej burna in brez kontrole. 

 

Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 

Med seboj so imeli polno malih konfliktov, a nič zelo resnega. Vedno so namreč sami rešili 

situacijo. 

 

Posebne reakcije posameznih otrok: 

S kratkotrajno pozornostjo so tokrat izstopali Marko, Tine in Matej. Omenjeni trije so bili tudi 

najbolj nemirni in konstantno v gibanju. 
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SKUPINA OTROK ZA RAZVIJANJE POZORNOSTI 

 

8. SREČANJE, 10. 3. 2016 

 

Čas in trajanje dejavnosti: 60 min 

 

Udeleženci: Žan, Martin, Tomaž, Tine, Marko, Matej, Sara 

 

Tema/aktivnost Vsebina Kdo vodi Materiali, 
pripomočki 

Časov

ni 

okvir 

UVOD GIBALNA AKTIVNOST (ob glasbi): 
ZRCALJENJE 

Igra poteka v parih. Eden se 
giblje in drugi ga istočasno zrcali, 
dela enake gibe. Pri tem so otroci 
pozorni na glasbo, ritem. 
Pomembno je, da ne naredijo 
preveč hitrih gibov v kratkem 
času, da jim njihovi pari lahko 
sledijo. Vlogi nato zamenjamo, 
tako da zdaj zrcali tisti, ki je bil 
prej gibalec. 

specialna 
pedagoginja 

radio, CD-ji 10 min 

SPROŠČANJE 
(POVEZOVALNA 
IGRA) 

VISEČA MREŽA 

Vsi držijo za robove blaga, eden 
je na sredini, se ziba v mreži. 
Naredimo toliko menjav, da 
pridejo vsi na vrsto. 

psihologinja, 
specialna 
pedagoginja, 
psihologinja 

blago, radio, 
CD-ji 

10 min 

VPRAŠALNIK 
SAMOPODOBE 
(SPA) 

SKUPINSKA APLIKACIJA SPA 

Razdelimo se v 3 skupine. 

V vsaki skupini se vprašanja 
berejo na glas, otroci sproti 
obkrožujejo sami zase. 

psihologinja, 
specialna 
pedagoginja, 
psihologinja 

SPA 
vprašalniki 
(M/Ž), pisala 

5 min 

ZAKLJUČNE 
MISLI 

OGLEDALO 

Vsak dobi en list, ki predstavlja 
njegovo ogledalo. 

psihologinja 

 

»ogledala«, 
pisala 

20 min 
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Drug drugemu (v krogu) na 
ogledala napišejo eno lepo 
sporočilo, dokler se ne vrne 
vsakemu v roke njegovo 
ogledalo. 

ZAKLJUČEK POGOSTITEV IN PODELITEV 
NAGRAD IN PRIZNANJ 

(Ob glasbi.) 

Razdelimo priznanja za vse in 
nagrade za dodatne žetončke (7. 
srečanje). 

Razglasitev skupnih rezultatov 
žetoniranja. 

Pogovor o izkušnji vključenosti v 
skupino ADHD. 

 
 
 
 

psihologinja 
& specialna 
pedagoginja 

 

psihologinja 

prigrizki 
(prinesejo 
sami), sadje, 
radio, CD-ji; 
- priznanja 
(specialna 
pedagoginja), 
- nagrade za 
dodatne 
žetone 
(psihologinja) 
- skupni 
rezultati 
žetoniranja 
(psihologinja) 

15 min 

 

 

Vzdušje v skupini: 

Tokrat je vzdušje zelo prijetno. Otroci sodelujejo med seboj, so zelo veseli in v pričakovanju 

pogostitve ob zaključku skupine. Izrazijo žalost, da se skupina zaključuje. Drug drugemu zapišejo 

prijazne misli, upoštevajo navodila in so pozorni med branjem napisanih misli in sporočil.  

 

Aktivnost v skupini: 

Vsi otroci so zelo aktivni, gibalno spretni, dinamični in ustvarjalni. Gibalni nemir je manjši kot v 

predhodnem srečanju. 

 

Sodelovanje otrok v skupini, stiki med otroki, komunikacija: 

Zaznati je večjo pozornost med člani skupine. V začetku ne želijo sprejeti Marka v par, temveč se 

povežejo v dve trojici. Marku je hudo in se skrije pod mizo. Čez čas k njemu pristopi Tomaž in ga 

povabi v par. Od tega trenutka naprej delo poteka brez težav ali konfliktov. 

 

Konfliktne situacije/reševanje le-teh: 
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Ni konfliktnih situacij. 

 

Posebne reakcije posameznih otrok: 

Marko in Tine sta imela nekoliko bolj kot ostali težave s pozornostjo, a bistveno manj kot na 

prejšnjih srečanjih. Vsi so se tokrat izkazali kot vztrajni, prav tako so bili vsi sproščeni in 

ustvarjalni. Preostalih 6 otrok je bilo v začetku skupine odklonilnih do Marka. V tej situaciji je 

veliko mero empatije izrazil Tomaž. V nadaljevanju so vsi delovali zelo veselo. 
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Priloga 4 – Rezultati, pridobljeni iz ocenjevalne lestvice za starše in 

Connersove ocenjevalne lestvice – izpis iz Excela 

 

Tabela 1: Ocene staršev pred obravnavo na ocenjevalni lestvici ADHD za starše 

 

Trdit
ev1_
pred 

Trdit
ev2_
pred 

Trdit
ev3_
pred 

Trdit
ev4_
pred 

Trdit
ev5_
pred 

Trdit
ev6_
pred 

Trdit
ev7_
pred 

Trdit
ev8_
pred 

Trdit
ev9_
pred 

Trdite
v10_p
red 

Trdite
v11_p
red 

Trdite
v12_p
red 

Trdite
v13_p
red 

Trdite
v14_p
red 

Trdite
v15_p
red 

Trdite
v16_p
red 

Trdite
v17_p
red 

Trdite
v18_p
red 

O
1  2 2 2 2 3 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

O 
2  1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 

O
3  1 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 

O 
4  2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 

O 
5  2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 

O 
6  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

O
7  3 1 3 1 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3 3 

 

 

 

Tabela 2: Ocene staršev po obravnavi na ocenjevalni lestvici ADHD za starše  

 

Trdit

ev1_

po 

Trdit

ev2_

po 

Trdit

ev3_

po 

Trdit

ev4_

po 

Trdit

ev5_

po 

Trdit

ev6_

po 

Trdit

ev7_

po 

Trdit

ev8_

po 

Trdit

ev9_

po 

Trdite

v10_p

o 

Trdite

v11_p

o 

Trdite

v12_p

o 

Trdite

v13_p

o 

Trdite

v14_p

o 

Trdite

v15_p

o 

Trdite

v16_p

o 

Trdite

v17_p

o 

Trdite

v18_p

o 

O

1 2 2 2 1 1 1 2 0 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 

O

2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 

O

3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 

O

4 1 2 2 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 

O

5 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

O

6 2 1 2 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

O

7 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 
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Tabela 3: Seštevek ocen staršev za področji pozornosti in hiperaktivnosti/impulzivnosti pred in 

po obravnavi 

 

Pozornost_pred 

obravnavo 

Pozornost_po 

obravnavi 

Hiperaktivnost/impulzivnost_pred 

obravnavo 

Hiperaktivnost/impulzivnost_po 

obravnavi 

Martin 20 18 15 11 

Sara 10 10 6 6 

Žan 15 11 9 5 

Marko 23 15 20 13 

Matej 19 17 20 13 

Tine 26 13 26 12 

Tomaž 24 19 15 13 
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Tabela 4: Ocene učiteljev pred obravnavo na Connersovi ocenjevalni lestvici 

 

Tr
dit
ev
1_
pr
ed 

Tr
dit
ev
2_
pr
ed 

Tr
dit
ev
3_
pr
ed 

Tr
dit
ev
4_
pr
ed 

Tr
dit
ev
5_
pr
ed 

Tr
dit
ev
6_
pr
ed 

Tr
dit
ev
7_
pr
ed 

Tr
dit
ev
8_
pr
ed 

Tr
dit
ev
9_
pr
ed 

Tr
dit
ev
10
_p
re
d 

Tr
dit
ev
11
_p
re
d 

Tr
dit
ev
12
_p
re
d 

Tr
dit
ev
13
_p
re
d 

Tr
dit
ev
14
_p
re
d 

Tr
dit
ev
15
_p
re
d 

Tr
dit
ev
16
_p
re
d 

Tr
dit
ev
17
_p
re
d 

Tr
dit
ev
18
_p
re
d 

Tr
dit
ev
19
_p
re
d 

Tr
dit
ev
20
_p
re
d 

Tr
dit
ev
21
_p
re
d 

Tr
dit
ev
22
_p
re
d 

Tr
dit
ev
23
_p
re
d 

Tr
dit
ev
24
_p
re
d 

Tr
dit
ev
25
_p
re
d 

Tr
dit
ev
26
_p
re
d 

Tr
dit
ev
27
_p
re
d 

Tr
dit
ev
28
_p
re
d 

Tr
dit
ev
29
_p
re
d 

Tr
dit
ev
30
_p
re
d 

Tr
dit
ev
31
_p
re
d 

Tr
dit
ev
32
_p
re
d 

Tr
dit
ev
33
_p
re
d 

O
1  3 3 0 2 2 3 1 2 1 1 3 3 1 3 1 3 2 1 3 3 0 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 0 1 

O
2  2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 2 

O
3  2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 

O
4  3 2 0 2 3 2 1 3 3 3 3 0 3 3 1 2 2 2 2 3 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 3 1 1 

O
5  3 1 1 1 3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 0 2 3 2 3 2 0 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 1 2 

O
6  3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 

O
7  3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 0 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 1 3 

 

 

 

Tabela 5: Ocene učiteljev po obravnavi na Connersovi ocenjevalni lestvici 

 

Tr
dit
ev
1_
po 

Tr
dit
ev
2_
po 

Tr
dit
ev
3_
po 

Tr
dit
ev
4_
po 

Tr
dit
ev
5_
po 

Tr
dit
ev
6_
po 

Tr
dit
ev
7_
po 

Tr
dit
ev
8_
po 

Tr
dit
ev
9_
po 

Tr
dit
ev
10
_p
o 

Tr
dit
ev
11
_p
o 

Tr
dit
ev
12
_p
o 

Tr
dit
ev
13
_p
o 

Tr
dit
ev
14
_p
o 

Tr
dit
ev
15
_p
o 

Tr
dit
ev
16
_p
o 

Tr
dit
ev
17
_p
o 

Tr
dit
ev
18
_p
o 

Tr
dit
ev
19
_p
o 

Tr
dit
ev
20
_p
o 

Tr
dit
ev
21
_p
o 

Tr
dit
ev
22
_p
o 

Tr
dit
ev
23
_p
o 

Tr
dit
ev
24
_p
o 

Tr
dit
ev
25
_p
o 

Tr
dit
ev
26
_p
o 

Tr
dit
ev
27
_p
o 

Tr
dit
ev
28
_p
o 

Tr
dit
ev
29
_p
o 

Tr
dit
ev
30
_p
o 

Tr
dit
ev
31
_p
o 

Tr
dit
ev
32
_p
o 

Tr
dit
ev
33
_p
o 

O
1 3 2 0 2 2 3 1 2 1 1 3 3 1 3 1 3 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 0 1 

O
2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 2 

O
3 2 0 0 0 1 2 0 2 0 1 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

O
4 3 2 0 2 3 2 1 3 2 3 3 0 3 3 1 2 2 2 2 3 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 2 1 1 

O
5 3 1 1 1 3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 0 2 3 2 3 1 0 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 1 2 

O
6 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 

O
7 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 0 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 1 3 
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Tabela 6: Seštevek točk za socialno in ADHD področje za posameznega otroka pred in po 

obravnavi 

 Socialno področje_pred obravnavo Socialno področje_po obravnavi ADHD_pred obravnavo ADHD_po obravnavi 

Martin 4 4 40 39 

Sara 0 0 14 14 

Žan 0 0 23 20 

Marko 8 8 40 39 

Matej 6 6 50 48 

Tine 15 14 52 50 

Tomaž 9 8 34 30 
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