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IZVLEČEK 

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

otroštvu (Barkley, 1990 v Lougy, DeRuvo in Rosenthal, 2007; Ghuman in Ghuman, 2014a; 

Potočnik Dajčman, 2011). Prvi znaki, ki nas lahko opozorijo na motnjo pri otroku, lahko 

segajo že v rano otroštvo, kljub temu pa je pri večini otrok ADHD diagnosticiran šele po 

vstopu v šolo oz. v višjih razredih osnovne šole (DuPaul in Stoner, 2004; Kesič Dimic, 2009; 

Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Ker so v predšolskem obdobju vzgojitelji običajno tisti, ki z 

otrokom, poleg staršev, preživijo dobršen del dneva, so lahko v predšolskem obdobju ravno 

oni tisti, ki opozorijo na težave in znake, značilne za ADHD. Za ustrezno prepoznavanje 

znakov motnje in razumevanje težav pa vzgojitelji potrebujejo kar nekaj znanja o značilnostih 

ADHD, o naravi in vzrokih motnje ter ustreznih oblikah pomoči. V diplomskem delu sem 

raziskovala znanje in prepričanja vzgojiteljev predšolskih otrok o motnji pozornosti in 

hiperaktivnosti.  

V teoretičnem delu sem predstavila značilnosti motnje, značilnosti poučevanja predšolskih 

otrok z ADHD in primerne prilagoditve. V empiričnem delu sem s pomočjo treh vprašalnikov 

v prvem delu raziskala, kje in kako so se vzgojitelji predšolskih otrok izobraževali o motnji 

pozornosti in hiperaktivnosti ter ali že imajo izkušnje s poučevanjem otrok z ADHD, v drugem 

in tretjem delu pa sem preverila znanje in prepričanja vzgojiteljev predšolskih otrok o ADHD 

in o otrocih z ADHD.  

Vzgojitelji so na vprašalniku Znanje o ADHD imeli povprečno 56-odstotno pravilnost 

odgovorov, ugotovila pa sem, da prihaja do statistično pomembnih razlik v znanju 

vzgojiteljev glede na pridobljeno stopnjo izobrazbe (strokovni delavci z univerzitetno stopnjo 

izobrazbe so imeli več znanja o ADHD), statistično pomembna razlika pa se je pokazala tudi v 

znanju strokovnih delavcev, ki so se o ADHD še dodatno izobraževali. Razlike v prepričanjih o 

otrocih z ADHD se niso pokazale kot statistično pomembne.  

KLJUČNE BESEDE: vzgojitelji predšolskih otrok, motnja pozornosti in hiperaktivnost, 

predšolski otroci, znanje, prepričanja, načini pomoči   



 
 

PRESCHOOL TEACHER’S KNOWLEDGE ABOUT ADHD AND ATTITUDES 

TOWARD STUDENTS WITH ADHD 

 

ABSTRACT  

Attention deficit and hyperactive disorder (ADHD) is one of the most often diagnosed 

disabilities in childhood (Barkley, 1990 v Lougy, DeRuvo in Rosenthal, 2007; Ghuman in 

Ghuman, 2014a; Potočnik Dajčman, 2011).Despite the fact that children with ADHD show 

signs of disability in preschool, they are often diagnosed in primary school (DuPaul in Stoner, 

2004; Kesič Dimic, 2009; Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011) . Preschool teachers are the one, 

beside parents, that spend the most time with the child and can recognize the first signs of 

ADHD. For proper recognition of the signs and understanding of the disability the preschool 

teachers need some knowledge about characteristics of ADHD, nature and causes of ADHD 

and efficient ways of support and help. In this diploma I have researched the knowledge and 

attitudes of preschool teachers about preschool children with ADHD.  

In the first part I have presented characteristics of ADHD, characteristics of teaching 

preschool children with ADHD and appropriate adaptations. In the empirical part I 

researched where and how did the preschool teachers educate themselves about ADHD and 

if they have any experience teaching children with ADHD, with the help of three 

questionnaires. I also investigated the knowledge and attitudes of preschool teachers about 

ADHD and toward students with ADHD. 

 The percentages correct on the Knowledge about ADHD Questionnaire were Preschool 

teachers achieved an average of 56%. A significant difference were documented for 

educational level of preschool teachers (teachers with university level of education had 

more knowledge about ADHD). Statistically important differences were also noted in the 

knowledge of professional workers that had additional education about ADHD.   

KEY WORDS: Preschool teachers, Attention deficit and hyperactive disorder (ADHD), 

preschool children, knowledge, attitudes, intervention  
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UVOD 

Za mlajše otroke je običajno, da so aktivni, bolj živahni, manj pozorni in bolj impulzivni kot 

odrasli. Otroci imajo več težav pri sledenju navodilom, pri dokončevanju začetih nalog kot 

odrasli. Ko starši potožijo, da ima njihov otrok težave z vzdrževanjem pozornosti in da težje 

kontrolira svojo aktivnost ali druge impulze, okolica običajno te težave sprejme in označi kot 

del naravnega vedenja in starše »potolaži«, da gre za nekaj povsem običajnega in razvojnega. 

Prevladujoče razmišljanje je, da je nekoliko nenavadno otrokovo vedenje običajno odraz 

nezrelosti in bo otrok te znake najverjetneje prerastel (Barkley, 2013).  

Tovrstna sklepanja so največkrat upravičena, vendar obstajajo tudi izjeme. V določenih 

primerih, ko je otrokova pozornost izrazito kratkotrajna in begajoča ter je otrok zelo aktiven 

in težko kontrolira impulze, je njegovo vedenje lahko kljub mlajšim letom izrazito 

izstopajoče. Otroci, katerih problemi s pozornostjo, povečano aktivnostjo in s pomanjkanjem 

inhibicije vztrajajo dlje časa ter pomembno ovirajo otrokovo vsakdanje funkcioniranje, lahko 

kažejo znake motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. 

Hiperkinetična motnja, kot jo običajno poimenujejo zdravstveni delavci oz. motnja 

pozornosti in hiperaktivnost (v nadaljevanju ADHD), kar je pogosteje slišan izraz v vzgojno-

izobraževalnih krogih, je ena najpogosteje diagnosticiranih motenj v otroštvu (Barkley, 1990 

v Lougy, DeRuvo in Rosenthal, 2007; Ghuman in Ghuman, 2014a; Potočnik Dajčman, 2011). 

Prvi znaki, ki nas lahko opozorijo na motnjo pri otroku, segajo že v rano otroštvo, kljub temu 

pa je pri večini otrok ADHD diagnosticiran šele po vstopu v šolo oz. v višjih razredih osnovne 

šole (DuPaul in Stoner, 2004; Kesič Dimic, 2009; Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Zgodnja 

identifikacija je običajno ovirana zaradi dejstva, da so lahko občasno vsi mlajši otroci 

nepozorni, impulzivni in preveč aktivni, zato je težko določiti, ali so ta vedenja običajna ali pa 

izstopajoča (Deutscher in Fewell, 2005).  

Kot ugotavljata J. Terčon in T. Golob (2012), se znaki ADHD pojavijo zelo zgodaj, zato je pri 

tem pomembna ustrezna in pravočasna obravnava (zgodnja obravnava). Kot pravita, zgodnja 

vključitev v ustrezno obravnavo pozitivno vpliva na otrokov nadaljnji razvoj; prav tako bi imel 

otrok, obravnavan že v predšolskem obdobju, izrazito prednost v primerjavi s tistimi, pri 
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katerih je ADHD odkrit šele v šolskem obdobju. Vzgojitelji bi ob ustreznem poznavanju 

področja težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo ne le lažje prepoznali morebitne otroke z 

ADHD in jih usmerili v ustrezno obravnavo, temveč bi lahko tudi bolj ustrezno in 

kompetentno vključevali otroka z ADHD v vsakdanje vrtčevske dejavnosti ter otroku 

zagotavljali potrebne prilagoditve izvajanja vrtčevskega kurikuluma.  
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 MOTNJA POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO (ADHD) 

1.1.1 Zgodovina motnje in različna poimenovanja skozi čas 

Skozi zgodovino zadnjega stoletja so psihiatri in drugi strokovnjaki skušali definirati izraze in 

kriterije za diagnosticiranje težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo. Zaradi različnih 

znanstvenih dognanj so se skozi čas pojavljali različni termini, ki so opisovali kompleksno 

naravo težav, prepleteno s simptomi prekomerne aktivnosti, impulzivnosti in nepozornosti.  

 

Barkley in Peters (2012) poročata o poglavju »Pomanjkanje pozornosti, »Attentio Volubilis« 

(angl. Lack of Attention, 'Attentio Volubilis') v medicinskem učbeniku iz leta 1775. V njem je 

nemški zdravnik Melchior Adam Weikard kot prvi opisal motnjo pozornosti. Opisal je težave s 

pozornostjo (npr. »Osebe s pomanjkljivo pozornostjo so običajno označene kot nepazljive, 

neprevidne, vihrave in lahkožive«); navedel je značilnosti oseb s pomanjkljivo pozornostjo 

(npr. »slišijo le polovico vsega«) in opredelil vzroke (»Ko je otrokom naročeno več stvari 

hkrati, kadar nimajo dovolj časa ali še niso usvojili naučenega, takrat se pojavi pomanjkljiva 

pozornost«). V sklopu opisa so zapisani še primeri iz prakse ter postopki zdravljenja (motnja 

pozornosti je opredeljena kot bolezen), npr. »Oseba s pomanjkljivo pozornostjo mora biti 

ločena od hrupa in drugih stvari; kadar je preveč aktivna, mora biti v samoti in v temi« 

(Barkley in Peters, 2012, str. 627). 

 

Leta 1798 je škotski zdravnik Alexander Crichton napisal medicinski učbenik duševnih motenj 

»Vpogled v naravo in izvore duševne neurejenosti« (angl. An Inquiry into the Nature and 

Origin of Mental Derangement), kjer je v poglavju »Nepozornost in njene bolezni« (angl. On 

Attention And Its Diseases) zelo podrobno opisal težave s pozornostjo (Ghuman in Ghuman, 

2014). Zapisani kriteriji so zelo podobni aktualnim diagnostičnim kriterijem za motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti v Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj 

(angl. Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disoredrs, kratica DSM) (Palmer in 

Finger, 2001, v Hughes in Cooper, 2007).  
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Cluston je leta 1899 poročal o nizu stanj pri otrocih, vključujoč prekomerno razdražljivost, ki 

je bila prisotna pri otrocih starih od tri leta do pubertete. Težave, ki so se kazale kot 

prekomerna aktivnost in nemir, je pripisal eksplozivnemu stanju živčnih celic v višjem 

korteksu (Ghuman in Ghuman, 2014a). 

 

»Okvara moralne kontrole« 

Pediater George Still je v letu 1902 opisal 20 otrok, ki so kazali hiperaktivnost in neobičajno 

nezmožnost trajne pozornosti ter nagajivo, destruktivno in nasilno vedenje. Still je težave 

označil kot »okvaro moralne kontrole kot patološki dokaz, brez splošnega poslabšanja 

intelekta ter brez bolezni« (Still, 1902, str. 1079, v Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 

2010). Pri večini otrok so se znaki kazali v zgodnjem obdobju (pred 7. letom) in bili večkrat 

prisotni pri dečkih (15 dečkov, 5 deklet). Still je predpostavil, da so opisana vedenja rezultat 

nenormalnega stanja, ki je bodisi podedovano bodisi posledica perinatalne ali postnatalne 

poškodbe možganov (Ghuman in Ghuman, 2014; Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 

2010). 

 

»Postencefalitična vedenjska motnja« 

Tredgold (Ghuman in Ghuman, 2014a) je leta 1908 domneval, da poškodba možganov, 

vključno s poškodbo ob rojstvu ali blagim pomanjkanjem kisika, lahko vpliva na pojav 

vedenjskih ali učnih težav. Njegova domneva je bila potrjena v času epidemije encefalitisa, ki 

je bila v svetu razširjena med leti 1917 in 1928 in je okužila približno 20 milijonov ljudi. Pri 

otrocih, ki so encefalitis preboleli, so pričeli opažati spremembe v osebnosti, čustveno 

nestabilnost, učne težave, težave s spanjem, slabšo motorično kontrolo in tike; spremembe 

so opisali kot »postencefalitične vedenjske motnje«. Bender (1942, v Ghuman in Ghuman, 

2014; Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 2010) je predpostavil, da je vzrok za 

»postencefalitično vedenjsko motnjo« v organskih spremembah v možganskem deblu. 

Domneva o vzročni povezavi med možganskimi poškodbami in simptomi hiperaktivnosti je 

bila pomembna za nadaljnjo konceptualizacijo ADHD (Kesič Dimic, 2009; Lange, Reichl, 

Lange, Tucha in Tucha, 2010). 

 

»Hiperkinetična bolezen«  

Leta 1932 sta Kramer in Pollnow opisala »hiperkinetično bolezen«, ki se pojavi med tretjim in 
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četrtim letom starosti. Med znake »hiperkinetične bolezni« sodijo nemir, nezmožnost 

obstanka ter težave z govorom. Ker so bili posamezni znaki hiperkinetične bolezni podobni 

znakom drugih bolezni (predvsem postencefalitične vedenjske motnje), sta le-te bolj jasno 

opredelila (Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 2010). 

 

Prvo zdravljenje hiperaktivnosti 

Charles Bradley je v letu 1937 s svojim odkritjem o učinkovitosti zdravila Benzedrin 

(stimulans) na vedenje in učne dosežke hiperaktivnih otrok, zaznamoval zgodovino 

obravnavanja ADHD in etioloških domnev o ADHD (Ghuman in Ghuman, 2014a). 

 

»Minimalna cerebralna poškodba« 

Nadaljnja raziskovanja znanstvenikov v letih med 1930 in 1950 so podpirala idejo o 

povezanosti možganskih poškodb in odklonilnega vedenja. Takratne ugotovitve raziskovalcev 

so kazale na to, da je hiperaktivnost pri otrocih posledica poškodbe možganov; sprejeto je 

bilo poimenovanje »minimalne cerebralne poškodbe« (Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 

2010). 

 

»Minimalna cerebralna disfunkcija«  

Hipoteza, da lahko minimalna poškodba možganov vodi do vedenjskih motenj, je sprožila 

številne kritike. Laufer in drugi (1959, v Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 2010) so 

ugotovili, da obstajajo otroci, ki kažejo znake hiperkinetično-impulzivne motnje, vendar v 

preteklosti niso doživeli nobene travmatične poškodbe ali infekcije. Oxfordska mednarodna 

študijska skupina za otroško nevrologijo je v letu 1963 zagovarjala spremembo termina 

»minimalna cerebralna poškodba« v »minimalno cerebralno disfunkcijo« (Bax in MacKeith, 

1963, v Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 2010). 

 

»Hiperkinetična reakcija v otroštvu« 

Z drugo izdajo Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj (DSM-II) v letu 

1968 se je za opisovanje težav motenj pozornosti s hiperaktivnostjo pričel uporabljati termin 

»hiperkinetična reakcija v otroštvu« (Barkley, 2006a, v Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 

2010).  
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»Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje« 

Leta 1980 je v posodobljenem Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj 

(DSM-III) »hiperkinetično reakcijo v otroštvu« nadomestilo novo poimenovanje »motnja 

pozornosti (ADD) (s hiperaktivnostjo ali brez nje)« (Barkley, 2006a, v Lange, Reichl, Lange, 

Tucha in Tucha, 2010).  

 

»Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo« 

Z revizijo DSM-III je bil v letu 1987 odpravljen koncept dveh podtipov motnje, ki je bil v 

uporabi predhodno (Lange, Reichl, Lange, Tucha in Tucha, 2010). Nadomestilo ga je 

poimenovanje »motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)«, ki ga uporabljamo še danes.  

 

Zgodovinski pregled nas popelje skozi razvoj poimenovanja težav s pozornostjo, 

hiperaktivnostjo in impulzivnostjo, osvetli pa tudi nekatere vidike napačnih prepričanj o 

vzrokih za nastanek ADHD, ki so v slovenskem prostoru prisotni še danes.  

 

1.1.2 Definicije in diagnostični kriteriji za ocenjevanje motenj pozornosti in 

hiperaktivnosti 

Težave s pozornostjo, hiperaktivnostjo in impulzivnostjo danes natančneje opredeljujeta dve 

v svetu najpogosteje uporabljeni klasifikaciji – klasifikacija Ameriške psihiatrične zveze (angl. 

American Psychiatric Association, s kratico APA) ter klasifikacija Svetovne zdravstvene 

organizacije (angl. World Health Organization, s kratico WHO). 

 

Ameriška psihiatrična zveza je v letu 2013 izdala posodobljeno, peto različico 

Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj (angl. Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders, s kratico DSM-5). Težave s pozornostjo, hiperaktivnostjo in 

impulzivnostjo so uvrščene v skupino nevrološko-razvojnih motenj, poimenovane pa so kot 

motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (kratica ADHD) (APA, 2013). Kriteriji za 

postavitev diagnoze ADHD so razdeljeni v dve podskupini – pomanjkljiva pozornost (angl. 

inattention) in hiperaktivnost-impulzivnost (angl. hyperactivity-impulsivity). 
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Podskupina A: Znaki pomanjkljive pozornosti 

Pri posamezniku s pomanjkljivo pozornostjo opažamo naslednje znake težav:  

 pogosto ne posveča pozornosti podrobnostim, dela napake zaradi površnosti pri 

šolskem delu, v službi ali v drugih dejavnostih (npr. spregleda ali zgreši podrobnosti, 

pri delu je netočen), 

 pogosto ima težave pri vzdrževanju pozornosti pri nalogah ali pri igri (npr. težko 

ostane osredotočen med predavanji, med pogovorom ali daljšim branjem), 

 pogosto se zdi, da nas med neposrednim govorjenjem ne posluša (npr. misli mu 

odtavajo, čeprav niso prisotni nobeni moteči dražljaji distraktorji), 

 pogosto ne sledi navodilom in ne dokonča šolskega dela, opravila ali zadolžitev na 

delovnem mestu (npr. začne nalogo, vendar hitro izgubi osredotočenost in zlahka z 

mislimi odtava drugam), 

 pogosto ima težave pri organiziranju nalog in dejavnosti (npr. težave ima pri 

zaporednih aktivnostih, težko skrbi za urejenost gradiv in stvari, njegovo delo je 

zmedeno, neorganizirano, ima slabo časovno organizacijo, ne drži se dogovorjenih 

rokov), 

 pogosto se izogiba, ne mara ali pa ne želi sodelovati pri nalogah, ki zahtevajo dlje 

trajajoči miselni napor (npr. šolsko delo ali domače naloge, za starejše mladostnike in 

odrasle – pripravljanje poročil, izpolnjevanje obrazcev, pregledovanje dolgih 

dokumentov), 

 pogosto izgublja stvari, ki so potrebne za naloge in aktivnosti (npr. šolske 

potrebščine, svinčnike, knjige, orodje, denarnico, ključe, dokumentacijo, očala, 

mobilni telefon), 

 zlahka ga zmotijo nepomembni dražljaji (starejše mladostnike in odrasle lahko 

zmotijo tudi nepovezane misli), 

 pogosto je pozabljiv pri dnevnih aktivnostih (npr. ko opravlja gospodinjska dela, ko se 

vozi po opravkih, za starejše mladostnike in odrasle tudi npr. vračanje klicev, 

plačevanje računov, držanje dogovorov) (APA, 2013, str. 59). 
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Podskupina B: Znaki hiperaktivnosti-impulzivnosti 

Pri posamezniku opažamo naslednje znake težav:  

 nemirno sedi na stolu (presedanje), ima nemirne roke in noge, 

 kadar se od njega pričakuje sedenje, pogosto vstaja s stola (npr. zapusti svoj prostor v 

razredu, v pisarni ali na drugem delovnem mestu ali v drugih situacijah, kjer se 

zahteva vztrajanje na istem mestu), 

 pogosto čezmerno teka ali pleza, kadar je to neprimerno (npr. v mladostništvu in v 

odrasli dobi – občutek nemirnosti), 

 pogosto se ne more tiho igrati ali se vključiti v prostočasno dejavnost, 

 pogosto je v pogonu, je kot stalno vključen »motor« (npr. ni zmožen mirovati daljši 

čas, kot je to potrebno, npr. v restavracijah, na sestankih, drugi ga doživljajo kot 

neutrudnega ali nekoga, ki ga težko »dohajajo«), 

 pogosto čezmerno govori, 

 pogosto odgovori na vprašanje, še preden je bilo postavljeno do konca (npr. 

dokončuje povedi ljudi, ne more počakati, da pride na vrsto pri pogovoru), 

 pogosto ima težave pri čakanju na vrsto (npr. čakanje v koloni), 

 pogosto moti preostale (npr. vpada v pogovor, igro ali dejavnosti, si »sposodi« stvari, 

ne da bi vprašal, ali lahko, za mladostnike in odrasle – lahko zmotijo ali prevzamejo 

stvari, ki jih drugi počnejo) (APA, 2013, str. 60). 

 

 

Kriteriji za določanje motnje ADHD po DSM - 5 (APA, 2013, str. 59–60) so naslednji: 

a) šest (ali več) znakov težav iz vsake podskupine (podskupina A: pomanjkljiva pozornost, 

podskupina B: hiperaktivnost-impulzivnost) mora biti prisotnih vsaj 6 mesecev v tolikšni 

meri, da odstopajo od razvojne stopnje posameznika ter imajo neposreden negativen vpliv 

na socialne, učne in/ali poklicne dejavnosti. Za starejše mladostnike in odrasle (stari 17 let in 

več) se zahteva najmanj pet znakov težav. 

Opomba: znaki niso zgolj odraz opozicionalnega vedenja, kljubovanja, sovražnosti ali 

nerazumevanja nalog ali navodila.  

b) več znakov pomanjkljive pozornosti ali hiperaktivnosti-impulzivnosti je bilo prisotnih pred 

12. letom, 
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c) več znakov pomanjkljive pozornosti ali hiperaktivnosti-impulzivnosti je prisotnih v dveh ali 

več okoljih (npr. doma, v šoli, službi, med prijatelji ali sorodniki, v drugih aktivnostih), 

d) obstajati mora jasna evidenca, da težave pomembno ovirajo učinkovitost in da znaki 

motijo ali zmanjšajo kakovost življenja tako na socialnem, izobraževalnem kot poklicnem 

področju, 

e) znaki se ne pojavljajo izključno v okviru shizofrenije ali katere druge duševne motnje in 

niso bolje razloženi z opisi drugih duševnih motenj (npr. motnje razpoloženja, anksioznosti, 

asocialne motnje, motnje osebnosti, substančne zastrupitve).  

 

Na osnovi DSM-5 klasifikacije lahko opredelimo tri glavne podtipe težav (APA, 2013, str. 60): 

a) kombiniran tip: če je bilo v zadnjih šestih mesecih prisotnih šest ali več simptomov iz obeh 

podskupin kriterijev, 

b) predvsem izražena pomanjkljiva pozornost: če so bili v zadnjih šestih mesecih izraženi 

predvsem znaki pomanjkljive pozornosti (podskupina A), 

c) predvsem izražena hiperaktivnost in impulzivnost: če so bili v zadnjih šestih mesecih 

izraženi predvsem znaki hiperaktivnosti-impulzivnosti (podskupina B).  

 

V Tabeli 1 so navedeni primeri vedenj predšolskih otrok, ki se nanašajo na posamezne znake 

klasifikacije DSM-5. Opisana vedenja so zbir poročanj staršev o težavah njihovih predšolskih 

otrok, ki so jih podali v procesu diagnosticiranja ADHD (Ghuman in Ghuman, 2014b).  

 

Tabela 1: Primeri ADHD vedenja predšolskih otrok, ki se nanašajo na posamezni simptom klasifikacije DSM-5. 

Kriterij po DSM-5 
Primeri ADHD vedenja iz vsakdanjega življenja 

predšolskih otrok 

Podskupina A: znaki pomanjkljive pozornosti 

težave pri vzdrževanju pozornosti 

pri nalogah ali igri 

Gre od ene igrače do druge/ ne konča niti enostavnih 

sestavljank/ ne posluša do konca med poslušanjem 

zgodbe/ prične z barvanjem, vendar ne dokonča/ ne 

počaka do konca risanke na TV. 

težave ima pri organizaciji nalog 

in dnevnih aktivnosti 

V sobo pride oblečen le na pol/ z dejavnostjo prične, še 

preden ima pripravljen ves potreben material/ svoje 

jakne ali čevljev ne pospravi na dogovorjeno mesto/ 

majico obleče narobe obrnjeno. 
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Kriterij po DSM-5 
Primeri ADHD vedenja iz vsakdanjega življenja 

predšolskih otrok 

ne sledi navodilom in ne dokonča 

dela (»šolskega« ali vsakodnevnih 

opravil) 

V svoji sobi si pripravi nahrbtnik, nato prične z neko 

drugo dejavnostjo in nahrbtnik ostane nekje na »poti«. 

izogiba se nalogam, ki zahtevajo 

miselni napor 

Pritožuje se, da je naloga pretežka, »tega ne maram«, 

želi, da mu odrasli pomaga ali pa, da naredi namesto 

njega/ odklanja aktivnosti povezane s pisanjem, npr. 

zapisovanje svojega imena, črk.  

izgublja stvari, ki so potrebne za 

dejavnosti ali kakšno nalogo 

Ne najde igrač, barvic, čevljev, najljubše igrače ali 

kakega drugega ljubega predmeta. 

zdi se, da ne sliši, kar mu 

naročimo 

Ko ga nekdo pokliče po imenu, se ne odzove, potrebno 

ga je poklicati večkrat, da pogleda gor. 

zlahka ga zmotijo nepomembni 

dražljaji 

Med dejavnostjo ga zmoti, če vidi ptico, kako leti mimo 

okna, nato stopi k oknu in gleda ptico / zmoti ga, ko v 

prostor vstopi brat/sestra, preneha z dejavnostjo in 

sledi sestri/bratu. 

pozabljiv pri dnevnih aktivnostih 
Pozabi si umiti zobe, počesati lase, obuti čevlje, ko gre 

ven ali vzeti nahrbtnik za na pot. 

pri delu, miselnih nalogah in 

drugih aktivnostih dela napake 

zaradi nepozornosti 

Na papir načečka, da je hitro narejeno, kljub temu da 

uspe v situaciji 1 na 1 napisati svoje ime/ barva površno 

in se ne zmeni za črte. 

Podskupina B: znaki hiperaktivnosti – impulzivnosti 

nemirno sedi na stolu, ima 

»nemirne« roke in noge 

Vedno se nečesa dotika/ odrasli mu vedno govori, da 

mora imeti roke pri sebi/ vedno ima nekaj v rokah/ med 

sedenjem pri mizi med večerjo brca v mizo/ v avtu brca 

v sedež pred njim/ »visi« s stola/ usede se pod mizo/ 

sedi na naslonjalu stola, kavča. 

vstaja s stola, kadar se od njega 

pričakuje sedenje 

Ne sedi na svojem mestu med jutranjim krogom, med 

obroki ali med pravljičnimi uricami v knjižnici/ ne sedi 

med gledanjem TV ali med kosilom v restavraciji (stoji 

ali med gledanjem hodi naokoli).  

težko se tiho igra ali sodeluje pri 

dejavnosti 

Njegova igra je glasna, igrače udarja skupaj, buta v 

predmete, ko se zjutraj zbudi, prehodi celotno 

hišo/stanovanje. 

prekomerno govori 
Vseskozi govori, govori med branjem pravljice, ne more 

biti tiho med počitkom. 
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Kriterij po DSM-5 
Primeri ADHD vedenja iz vsakdanjega življenja 

predšolskih otrok 

vedno je v gibanju, kot bi imel 

stalno »vključen motor« 

Nikoli ni pri miru, aktiven je cel dan in se ne ustavi, 

dokler ne zaspi, mogoče se upočasni le, kadar je bolan.  

teka naokoli ali pleza v situacijah, 

ko to ni primerno 

Vedno teka po stanovanju ali hiši/ vedno teče, kamor 

mora iti/ med pogostim zaletavanjem v predmete in 

ljudi dobi buške in odrgnine/ v trgovini pleza na 

prodajni pult, v knjižnici na knjižne police/ skače na 

pohištvo in z njega/ skače po postelji/ vozi se po 

stopniščni ograji/ teče skozi prehode v trgovini/ med 

sprehodom teče stran od skrbnikov. 

težko čaka v vrsti ali med igro, da 

je ponovno na vrsti 

Vedno želi biti prvi, ugovarja med čakanjem v vrsti, ko 

npr. čaka na obrok v vrtcu, če se želi igrati, igračo 

pogosto vzame iz rok drugim, prične z norčavim 

obnašanjem ali postane zelo nestrpen, ko starši čakajo v 

vrsti pred blagajno.   

na vprašanje odgovori, še preden 

je bilo zastavljeno do konca 

»Blekne« odgovor med jutranjim krogom ali med 

poslušanjem zgodbe, ne dvigne roke, čeprav je večkrat 

opozorjen, prične govoriti, še preden je jasno, ali je bilo 

vprašanje namenjeno njemu ali komu drugemu. 

moti druge med njihovimi 

opravili  

Starše moti med pogovorom po telefonu ali kadar se 

pogovarjajo s kom drugim, med igro moti sorojence, 

čeprav se starši trudijo, da ga zaposlijo z drugo, 

zanimivo dejavnostjo. 

(Prirejeno po Ghuman in Ghuman, 2014b, str. 30–31) 

Svetovna zdravstvena organizacija za klasifikacijo uporablja Mednarodno klasifikacijo 

bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov MKB-10 (angl. The International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems, s kratico ICD-10), ki je bila izdana leta 

1992. Težave s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo so uvrščene med vedenjske in 

čustvene motnje, ki se začnejo v otroštvu in adolescenci, poimenovane pa so, za spremembo 

od DSM-5, kot hiperkinetične motnje (WHO, 2016).  

Hiperkinetična motnja je v klasifikaciji MKB predstavljena z naslednjimi značilnostmi: 

zanjo je značilen zgodnji nastanek (običajno v prvih petih letih življenja); značilnosti vedenja 

se kažejo kot pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo miselno vključenost, 
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izražena je težnja po nenehnem menjavanju dejavnosti (brez zaključevanja načetega), kar 

sovpada z neorganiziranostjo in pretirano aktivnostjo. Otroci pogosto reagirajo 

nepremišljeno in impulzivno, nagnjeni so k nesrečam in posledično disciplinskim težavam 

(zaradi nepredvidevanja posledic, nepremišljenega kršenja pravil). V socialnih odnosih z 

odraslimi so preveč odprti, običajno jim manjkajo socialne zavore (vljudnost, zadržanost). Pri 

drugih otrocih so slabše sprejeti, lahko postanejo izolirani. Ob sicer ustreznih intelektualnih 

sposobnostih so pogosti znaki slabša kognitivna opremljenost in specifični primanjkljaji na 

področju motorike in govornega razvoja; posledično lahko posebne potrebe privedejo do 

neustreznega socialnega vedenja in slabše samopodobe (prirejeno po MKB-10-AM, 2013, str. 

288). 

 

Hiperkinetična motnja vključuje štiri podskupine težav (MKB-10-AM, 2013, str. 288): 

a) motnja aktivnosti in pozornosti, 

b) hiperkinetično motnjo vedenja, 

c) druge vrste hiperkinetična motnja in 

d) hiperkinetična motnja, neopredeljena.  

Za kodiranje bolezni je v Sloveniji trenutno v uporabi posodobljena, 6. verzija, avstralska 

modifikacija MKB-10, ki je stopila v veljavo s 1. 1. 2013 (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 

2013).  

Načeloma velja, da se za poimenovanje težav s pozornostjo, impulzivnostjo in nemirnostjo 

enakovredno uporabljata poimenovanji obeh predstavljenih klasifikacij (Pulec Lah, 2013).  

1.1.3 Vzroki ADHD 

V zadnjih tridesetih letih je znanje glede vzrokov za nastanek ADHD in kako ti vplivajo na 

možgane in vedenje, drastično poraslo, še vedno pa ni povsem znano, kaj je primarni vzrok 

za nastanek motnje.  

Pretekle teorije o vzrokih so v posameznih segmentih prisotne še dandanes, tu navajam le 

nekatere izmed njih, katerih komponente so uporabljene v empiričnem delu (prepričanja 

vzgojiteljev). Ena izmed najbolj poznanih, a neustreznih teorij o nastanku ADHD, je »slabo 
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starševstvo«. V preteklosti so krivili starše za vedenje otrok z ADHD, ki je odstopalo od 

pričakovanj okolice. Kot razlog je bil izpostavljen pomanjkljiv nadzor, neprimerna vzgoja ipd. 

(Strong in Flanagan, 2013). Podobna teorija je bila pripisovanje »svojeglavosti« oz. 

kljubovalnosti otrokom z ADHD; splošno mnenje je bilo, da je potrebno otroke naučiti, kako 

ne smejo popuščati svojim impulzom in da bi se morali »bolj potruditi« (Strong in Flanagan, 

2013).  

ADHD je nevrološko-razvojna motnja. Znanstveniki so dokazali, da ADHD ne nastane zaradi 

zunanjih vzrokov, kot je npr. neustrezno starševstvo, neprimerna kakovost poučevanja, saj 

so raziskave jasno pokazale, da za nastanek težav obstaja biološka podlaga. Zunanji dejavniki 

pa lahko vplivajo na poslabšanje (kot tudi izboljšanje) pojavne slike motnje (Hannell, 2014).  

Najnovejši zaključki raziskovanja vzrokov za nastanek ADHD kažejo na neobičajen razvoj 

možganskih centrov, »ki so odgovorni za čustva, pozornost, zaznavanje in senzomotorične 

funkcije in spremenjeno funkcijo adrenergičnega, dopaminergičnega, holinergičnega in 

serotoninskega sistema, kar potrjuje kompleksnost motnje. Rezultati genetskih študij kažejo, 

da cela vrsta genov, vsak z majhno, a pomembno dejansko interakcijo z okoljskimi dejavniki, 

povečuje občutljivost za ADHD« (Štuhec, 2013, str. 244). 

Pomen dednosti so raziskovalci preučevali tudi pri dvojčkih, »kjer so ugotovili 50-odstotno 

povezanost motnje pri enojajčnih in 14-odstotno povezanost motnje pri dvojajčnih dvojčkih« 

(Žunko Vogrinc, 2011, str. 10). ADHD se pogosteje pojavlja pri otrocih, katerih starši ali drugi 

sorodniki imajo ADHD (70–90 % povezanost med genetskimi faktorji) (Žunko Vogrinc, 2011).  

1.1.4 Opis težav in znakov/narava težav 

1.1.4.1 Prevladujoči tip težav 

ADHD lahko glede na prevladujoče znake težav razdelimo na tri podskupine: 

 predvsem izražena pomanjkljiva pozornost, 

 predvsem izražena hiperaktivnost in impulzivnost ter 

 kombinirana oblika, kjer so izraženi tako znaki pomanjkljive pozornosti kot znaki 

hiperaktivnosti/impulzivnosti (APA, 2013). 
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Pojavne oblike težav in izražanje znakov ADHD se pri posamezniku spreminjajo v času 

njegovega razvoja oz. odraščanja. Avtorji navajajo, da so pri predšolskih otrocih najbolj 

izrazite težave na področju hiperaktivnosti, medtem ko v šolskem obdobju pridejo v ospredje 

predvsem težave s pomanjkljivo pozornostjo (Chaban in Tannock, 2009; Hardy idr., 2007, v 

Vaughan, Wetzel in Kratochvil, 2008). V longitudinalni študiji Lahey in Willcutta (2011, v 

Ghuman in Ghuman, 2014a) so spremljali otroke stare med 4 in 6 let. Dve leti po prvem 

diagnosticiranju ADHD (in nato vsako leto v obdobju devet let po začetku študije) so pri 

otrocih ponovili diagnosticiranje ADHD. Rezultati so pokazali stabilnost diagnoze ADHD, 

dominantnost skupine težav pa se je iz leta v leto spreminjala.  

Otroci, pri katerih prevladujejo znaki pomanjkljive pozornosti, so običajno označeni kot 

»sanjači«, težave imajo z osredotočenostjo in pozornostjo. Motnje v pozornosti so lahko 

ponotranjene oz. niso vidne navzven (bolj begajo v mislih), zato jih lahko vzgojitelji/učitelji 

spregledajo (Lougy, DeRuvo in Rosenthal, 2007). V šoli dosegajo nižje rezultate kot njihovi 

vrstniki, zaradi učnih dosežkov, ki so nižji od njihovih potencialov, pa pogosteje kot vrstniki 

ponavljajo razred (Chaban in Tannock, 2009). 

Znaki pomanjkljive pozornosti v predšolskem obdobju in zgodnjih šolskih letih so lahko 

naslednji (Lougy, DeRuvo, Rosenthal, 2007, str. 13): 

- otrok ima težave z vzdrževanjem pozornosti, ko vzgojitelj ali učitelj podaja navodila, 

- otrok pri igri ali nalogi vztraja bistveno manj časa kot njegovi sovrstniki,  

- pogosto daje občutek, da ne posluša, ko je neposredno ogovorjen, 

- začete naloge ne opravi do konca,  

- pogosto je pozabljiv, ne zapomni si dnevne rutine in pravil, ki veljajo v skupini ali 

razredu, 

- med pogovorom v skupini pogosto »odtava« in potrebuje nenehne vzpodbude pri 

sledenju in vključevanju v pogovor, 

- velikokrat se igra sam in daje vtis, da je v »svojem svetu«, pogosto sanjari. 

Otroci z izraženimi znaki, predvsem na področju hiperaktivnosti in impulzivnosti, so 

pogosteje označeni kot moteči, izzivalni ali agresivni. Ker je njihovo vedenje veliko bolj 

izstopajoče in s tem za okolico opazno, so običajno diagnosticirani prej kot otroci, pri katerih 
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so izraženi predvsem znaki pomanjkljive pozornosti (Chaban in Tannock, 2009). Otroci, ki so 

zelo hiperaktivni v predšolskem obdobju, imajo v adolescenci običajno več učnih, razvojnih in 

vedenjskih problemov (Soršak, 2004). Lougy, DeRuvo in Rosenthal (2007) dalje navajajo, da 

ima skupina otrok s predvsem izraženimi znaki hiperaktivnosti v obdobju šolanja največ 

vzgojnih oz. vedenjskih težav ( v primerjavi z drugimi podtipi motnje), ki jih obravnava šolska 

svetovalna služba, v poznejšem obdobju razvoja pa tudi zunanje institucije (centri za socialno 

delo, vzgojni zavodi, policija).  

Kot ugotavlja S. Pulec Lah (2013), sta hiperaktivnost in impulzivnost močnejša kazalnika 

morebitnega negativnega razvoja v adolescenci kot pomanjkljiva pozornost sama po sebi. 

Pomembno je vedeti, da je razvojni izid, torej, kako se bodo znaki motnje in sopojavljajoče 

težave manifestirale, odvisen od številnih predispozicijskih dejavnikov, ki so bodisi varovalni 

bodisi ogrožajoči. Mednje sodijo »intelektualne sposobnosti, samopodoba, družinska 

situacija, učna uspešnost, socialne spretnosti ipd.« (Pulec Lah, 2013, str. 9). 

1.1.4.2 Razvojna pogojenost 

ADHD je kronična motnja. Vsaj 70–80 % predšolskih otrok z znaki ADHD bo tudi v osnovni 

šoli kazalo jasne znake ADHD (Lahey idr., 2014, v DuPaul in Kern, 2011). Več kot 80 % šolskih 

otrok z ADHD bo znake motnje kazalo v obdobju adolescence, 50–65 % pa bo jasne znake 

kazalo tudi v odrasli dobi (Barkley, 2013). Chaban in Tannock (2009) navajata še nekoliko 

večji delež, in sicer naj bi v obdobju najstništva in odraslosti znake motnje izkazovalo 60–80 

% otrok z motnjo ADHD.   

Barkley (2013) ugotavlja, da starši običajno zaznajo znake ADHD, ko je otrok star od tri in štiri 

leta, nekateri pa tudi pri mlajših. Posamezni otroci z ADHD so lahko aktivni, težje vodljivi in 

temperamentni že v obdobju dojenčka, medtem ko drugi morda vse do vrtca ali vstopa v 

šolo ne kažejo posebnih znakov ADHD. Pri slednjih, ko je ADHD diagnosticiran nekoliko 

pozneje, so bili pri otroku najverjetneje prisotni posamezni znaki, vendar v zgodnjem 

otroštvu to staršem ni predstavljalo težav ali pa so jih povezovali z razvojnimi značilnostmi 

predšolskega otroka.  
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Obdobje dojenčka 

Starši otrok z ADHD pogosto poročajo o tem, da je bil njihov otrok kot dojenček »težaven«. 

Otroci z ADHD so v obdobju dojenčka lahko izrazito razdražljivi, pogosto jokajo, vztrajno in 

rezko kričijo in jih je težko pomiriti. Hitro se razjezijo, nimajo radi telesnega stika in 

ljubkovanje staršev večkrat zavračajo. Pogosteje občutijo močan stisk prijetneje kot nežen 

dotik. Lahko se pojavljajo težave s sesanjem in dojenjem (slabše sesanje, jok ob dojenju, kar 

lahko vodi v težave v odnosu mama-dojenček). Dojenčki imajo lahko težave s hranjenjem 

tudi zaradi nerednega apetita in izbirčnosti, lahko se pojavijo tudi motnje prehranjevanja z 

bruhanjem. Prisotne so trebušne kolike (krči). Starši poročajo o pogostejših motnjah spanja 

(prekomerna zaspanost ali neodzivnost) in slabši kakovosti spanca zaradi pretirane 

nemirnosti. Otrok lahko zamenjuje dan za noč in ne vzpostavi rednega ritma spanja (Kocijan 

Hercigonja, Buljan Flander in Vučkovič, 2004; Rak, 2003; Skrodzki, 1997; Soršak, 2004). 

Nekateri dojenčki, pri katerih so pozneje diagnosticirali ADHD, kažejo motorične 

primanjkljaje, pomanjkljivo pozornost (Soršak, 2004) in manjše nevrološke težave, npr. 

težave s fino motoriko (Chaban in Tannock, 2009). Pri nekaterih so prisotni tudi razvojni 

odkloni (pozneje shodi, govori …) (Rak, 2003). 

Predšolsko obdobje 

»V t. i. jaslih so mnogi od teh otrok strah in trepet drugih otrok. Z udarci, praskanjem in 

grizenjem jih spravljajo v strah. Kmalu prideta otrok in mati na slab glas in v jaslih oz. vrtcu ju 

ne vidijo radi (Skrodzki, 1997, str. 131).« 

Barkley (2013) navaja značilnosti otrok z vztrajajočimi znaki ADHD v predšolskem obdobju. 

Njihovo vedenje se opisuje kot »vedno v pogonu« in brez obstanka, pogosto plezajo na (in v) 

različne predmete, pohištvo … Vztrajni so pri svojih zahtevah, potrebujejo veliko pozornosti 

staršev in so pogosto nenasitno radovedni. S svojim vedenjem vedno znova preizkušajo 

vzgojne metode in ukrepe staršev, predvsem mater. Ti otroci potrebujejo pogostejše in bolj 

skrbno nadziranje njihovega početja kot drugi predšolski otroci. Nekateri so lahko tako 

aktivni, da jih morajo starši omejiti (npr. s pripasanim sedenjem v stolčku), če želijo opraviti 

katero izmed opravil, ki zahteva njihovo celotno pozornost.  
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Otrokova igra je lahko groba in včasih destruktivna: prevrača, kar so zgradili drugi, jim jemlje 

igrače, ne zna se sam igrati, pri igri ni vztrajen. Igrače ne uporablja smiselno, hitro se je 

naveliča in kmalu išče drugo dejavnost. Pogosto toži, da mu je dolgčas. Otrok sebe s svojim 

vedenjem spravlja v nevarnost, npr. pleza čez ograjo, zbeži na cesto, pogosto ga je potrebno 

iskati. V skupinskih igrah v vrtcu ne sodeluje ali pa je njegova igra razdiralna, pogosto 

povzroči prepir. Prisoten je gibalni nemir – prestopanje, beganje po prostoru, tekanje. 

Oblačila samo ogrne, obleče narobe obrnjeno majico, ne zapne gumbov, zadrge. Starši 

pogosto poiščejo zdravniško pomoč zaradi težav pri prehranjevanju (neješčost ali 

prenajedanje) ali zaradi motenj spanja (nemiren spanec, nespečnost) (povzeto po Skrodzki, 

2002 in Soršak, 2004). 

Predšolski otroci z ADHD so bolj podvrženi nesrečam in so večkrat poškodovani (Barkley, 

2013; Chaban in Tannock, 2009; Lahey idr., 1998, v Vaughan, Wetzel in Kratochvil, 2008). 

1.1.4.3 Okoljska pogojenost 

Na vedenje in izraženost znakov otrok z ADHD vplivajo številni različni dejavniki v okolju (kje 

otrok je, kaj se od njega pričakuje in kdo skrbi zanj). Mednje sodijo fizični dejavniki (npr. 

moteči dražljaji v okolju, utesnjenost prostora, dolgotrajnejše trajanje aktivnosti …) in 

socialni dejavniki (npr. različne zahteve s strani staršev, vzgojiteljev, starih staršev, drugih 

odraslih, struktura dejavnosti …) (Zupančič Danko, 2011). 

Barkley (2013) je v letu 1981 predstavil ugotovitve raziskave, s katero je raziskoval situacije, 

pri katerih najpogosteje nastanejo konflikti med otroki z ADHD in njihovimi starši. Tako starši 

otrok z ADHD (s predvsem izraženo hiperaktivnostjo) v primerjavi s starši otrok brez ADHD v 

večjem deležu zaznavajo težave, ki nastanejo, medtem ko se njihov otrok igra z drugimi, ko 

so skupaj na obisku, v javnih prostorih ter medtem ko starši telefonirajo. Močno izražene 

težave se pojavijo tudi ob zahtevi, da se mora otrok obleči, kadar doma dobijo obiske ter 

kadar otrok dobi neko zadolžitev. Primerjava ocen o pogostosti in stopnji težav, ki so jih 

podali starši otrok z ADHD in starši otrok brez ADHD, nakazuje, da so v predstavljenih 

situacijah otroci z ADHD pogosteje in v bolj intenzivnih konfliktih s starši kot njihovi vrstniki 

brez ADHD.  
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Značilnosti otrokovega vedenja se spreminjajo v odnosu do matere oz. očeta; otroci so ob 

prisotnosti očeta manj konfliktni, njihovo vedenje je manj težavno, pri nalogah/zadolžitvah 

pa vztrajajo dlje časa (Barkley, 2013; Nidiffer, Ciulla, Russo in Cataldo, 1983, v Ghuman in 

Ghuman, 2014b). Barkley (2013) priznava, da tehtne razlage za različno vedenje v odnosu z 

očetom ali materjo še niso odkrili, vzroke bi morda lahko iskali v razliki osebnostnih potez 

mater in očetov, v njihovi prisotnosti oz. trajanju odnosov z otrokom itn. 

Otroci z ADHD praviloma kažejo manj znakov ADHD in motečega vedenja, kadar so v 

neznanem okolju ali ob prisotnosti nepoznanih oseb (Purper-Ouakil, Lepagnol-Bestel, 

Grosbellet, Gorwood in Simonneau, 2010, v Ghuman in Ghuman, 2014b). Zato se otroci na 

začetku šolskega leta, ko se znajdejo v novi skupini/razredu in imajo novega 

vzgojitelja/učitelja, vedejo drugače (z manj simptomi značilnimi za ADHD) kot pozneje, ko jim 

situacija postane »domača«.  

Otroci z ADHD so običajno vztrajnejši in bolj pozorni pri dejavnostih in v situacijah, kjer 

dobijo takojšno povratno informacijo o svojem napredku npr. med igranjem računalniških in 

video igric. Vendar je tudi med igranjem igric pri otroku z ADHD možno opaziti manj 

učinkovito vedenje od sovrstnikov. Še vedno je njihova pozornost bolj odkrenljiva in manj 

osredotočena, težje obvladujejo impulzivno vedenje, njihovo igranje igric pa je manj 

koordinirano kot igranje sovrstnikov (Barkley, 2013).  

Razlika v vedenju med otroki z ADHD in otroki brez ADHD je bolj opazna pri skupinskih 

dejavnostih (Ghuman in Ghuman, 2014b), kjer se lahko njihovo vedenje pokaže v najslabši 

možni luči (Barkley, 2013). Pri individualnem delu (ena-na-ena) pa so otroci z ADHD bolj 

pozorni in manj impulzivni, znaki hiperaktivnosti so manjši (Barkley, 2013). Pri delu so 

učinkovitejši, kadar imajo bolj pogost nadzor in spremljanje odraslega ter dobivajo pozitivna 

povratna sporočila (Barkley, 2013; Ghuman in Ghuman, 2014b). 

Ena izmed temeljnih značilnosti narave težav ADHD je variabilnost pojavne slike. Pojavna 

slika težav oz. funkcioniranja je pri vsakem posamezniku specifična (Pulec Lah, 2013). Na 

intenzivnost izražanja znakov ADHD lahko vplivata tudi utrujenost otroka in del/obdobje 

dneva. Otroci z ADHD so običajno bolj uspešni v jutranjih urah (Barkley, 2013), zato je 

pomembno, da znamo naloge oz. zahteve ustrezno razporediti čez dan. Slabša pozornost se 
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lahko kaže tudi v jutranjem krogu, če se od otroka pričakuje pasivnost (npr. poslušanje 

vzgojiteljice med branjem zgodbe), nivo pozornosti pa je višji, kadar je jutranji krog bolj 

aktiven (poslušanje glasbe in stalno spremljanje s ploskanjem, petjem ali igranjem 

inštrumentov) (Alessandri, 1992, v Ghuman in Ghuman, 2014b). Otroci z ADHD so manj 

pozorni pri nalogah, ki jih ne razumejo in so jim nove (Pellegrini in Horvat, 1995, v Ghuman in 

Ghuman, 2014b). Intenzivnost težav se lahko spreminja iz dneva v dan (Pulec Lah, 2013).  

1.1.4.4 Sopojavljajoče težave 

Pri ADHD je velika verjetnost sopojavljanja različnih drugih motenj -  zdravstvenih, razvojnih, 

vedenjskih, čustvenih in/ali učnih težav (Barkley, 2013). Otroci z ADHD, stari med tri in pet 

let, imajo večje tveganje za pojav učnih, vedenjskih, socialnih in družinskih težav (DuPaul, 

McGoey, Eckert in Van Brakle, 2001, v Vaughan, Wetzel in Kratochvil, 2008).  

S sopojavom ene ali več motenj se lahko simptomi med seboj prekrivajo, zato ima 

prepoznavanje sopojavnosti velik pomen pri razumevanju narave težav in pri načrtovanju 

ustreznih oblik pomoči.  

Otroci z ADHD bodo imeli bolj verjetno učne težave, kot otroci brez ADHD (Barkley, 2013). 

Poleg osnovnih znakov ADHD lahko na učno uspešnost vplivajo tudi zaostanki na drugih 

področjih (npr. jezikovni razvoj, ekspresija jezika, senzomotorična koordinacija, 

grafomotorika, bralne veščine) (Taylor idr., 2004, v Pulec Lah, 2013). V šolski situaciji so lahko 

ti otroci manj učinkoviti, saj v primerjavi s sovrstniki v istem času opravijo manj nalog oz. so 

opravljene bistveno manj kakovostno, kot bi pričakovali glede na njihove zmožnosti, ali pa so 

njihove učne spretnosti manj učinkovite kot pri otrocih brez ADHD. Kljub temu da se njihove 

intelektualne sposobnosti ne razlikujejo od sovrstnikov, so njihovi učni dosežki pogosto nižji 

(Barkley, 2013). »Pri 10 do 25 % otrok z ADHD pa otrokovo učno učinkovitost zmanjšujejo 

tudi pridružene specifične učne težave« (Barkley, 1986, in DuPaul in Stoner, 2003, v Pulec 

Lah, 2013, str. 15). Specifične učne težave so lahko prisotne na področju bralnih veščin, 

fonološkega zavedanja, besedišča, prepoznavanja črk, povezovanja glasu z ustrezno črko; 

njihovo začetno branje je običajno slabše razvito (Chaban in Tannock, 2009).  

Najbolj pogosta motnja v povezavi z ADHD je opozicionalno – kljubovalno vedenje (ang. 

Oppositional Defiant Disorder, s kratico ODD), ki je prisotna pri približno 40 % otrok in 
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najstnikov z ADHD (Elia idr., 2008, v CHADD, b. d.; Potočnik Dajčman, 2011). Najbolj pogosta 

je v povezavi s kombiniranim tipom ADHD ali s podtipom ADHD s predvsem izraženo 

hiperaktivnostjo-impulzivnostjo. Pri otrocih z ADHD se pojavlja enajstkrat pogosteje, kot pri 

otrocih brez ADHD (Barkley, 2013).  

Pri otrocih z ADHD so pogoste različne čustvene težave. Anksioznost se pojavlja pri 11–34 % 

otrocih z ADHD (Potočnik Dajčman, 2011), nekoliko višji delež, 25–48 %, ugotavljata Chaban 

in Tannock (2009). Anksioznost je pogostejša pri podtipu ADHD s predvsem izraženimi 

simptomi pomanjkljive pozornosti, glede na spol pa je pogostejša pri deklicah (Chaban in 

Tannock, 2009). 

Motnje razpoloženja so po ocenah N. Potočnik Dajčman (2011) prisotne pri 10 % otrok z 

ADHD. Pri predšolskih otrocih z ADHD se znaki motnje razpoloženja lahko kažejo v 

otrokovem žalostnem in razdražljivem razpoloženju, nizki samopodobi, pogoste pa so tudi 

motnje spanja in hranjenja (Rice in Marshall, 2014).  

Pogost spremljevalec ADHD so tudi govorno-jezikovne težave, ki se po ocenah raziskovalcev 

pojavljajo pri 8–30 % otrok z ADHD (Chaban in Tannock, 2009; CHAAD, b. d.). Otroci imajo 

težave z govornim izražanjem, kar povzroča številne frustracije. Otroci, pri katerih je prisoten 

primanjkljaj na področju recepcije jezika, lahko zaradi nerazumevanja navodil ali vprašanj, 

dajejo vtis nepozornosti (Rice in Marshall, 2014).  

Poleg že naštetega se ADHD pojavlja tudi v kombinaciji: 

 z razvojno motnjo koordinacije (RKM, ang. kratica DCD),  

 s pervazivnimi razvojnimi motnjami,  

 s tiki oz. Tourettovim sindromom, 

 z vedenjskimi motnjami, 

 z bipolarno motnjo, 

 z Aspergerjevim sindromom in drugimi oblikami spektroavtistične motnje, 

 z obsesivno kompulzivno motnjo, 

 z motnjami spanja (Chaban in Tannock, 2009; Potočnik Dajčman, 2011; Rice in 

Marshall, 2014; Rief, 2016) 
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1.1.4.5 Socialne veščine 

Otroci z ADHD imajo tudi težave na socialnem področju, kar lahko jasneje vidimo v 

skupinskih dejavnostih oz. v različnih socialnih kontekstih. Tovrstne težave lahko opazijo že 

vzgojitelji v vrtcu (Cunningham in Boyle, 2002, v Vaughan, Wetzel in Kratochvil, 2008). 

Barkley (2013) na podlagi raziskav ugotavlja, da se pomanjkljiva pozornost, moteče, nezrelo 

in provokativno vedenje otrok z ADHD v skupinskih dejavnostih odraža kot vodenje in 

ukazovanje otrok z ADHD, zaradi česar so lahko slabše sprejeti med vrstniki. Otroci z ADHD 

se tudi manj ustrezno odzivajo na pobude in vprašanja sovrstnikov, kar postopoma vpliva na 

kakovost in pogostost medvrstniških odnosov. Otroci z ADHD težje sodelujejo z drugimi; 

težave imajo pri deljenju stvari (npr. igrač), pogosto pa se tudi ne držijo pravil in dogovorov. 

Petletni otrok z ADHD, ki ima težave z deljenjem igrač, čakanjem, da pride na vrsto in pri igri 

vztraja le kratek čas, verjetno se bo igral bolj sam kot v skupini. Ker je igra z otrokom z ADHD 

lahko zelo naporna, imajo ti otroci le malo sovrstniških prijateljev. Raziskave so pokazale, da 

sta razvoj otrokovih socialnih veščin in razvoj igre pri otrocih z ADHD nekoliko zapoznela 

(Barkley, 1996, v Webster-Stratton in Reid, 2014).  

1.1.5 Pojavnost v predšolski populaciji in razlike v razmerju med spoloma 

V preteklih tridesetih letih je število diagnosticiranih otrok z ADHD naraslo (Lougy, DeRuvo in 

Rosenthal, 2007), kar v laični javnosti (še vedno) pogosto povzroča burne razprave o 

neustreznosti diagnoz. Povečanje števila diagnoz ima lahko več vzrokov: večje zavedanje in 

poznavanje prave narave težav (npr. zavedanje, da ADHD otroci ne »prerastejo«, da je vzrok 

za nastanek motnje biološki), informacije o znakih so na razpolago ne le strokovnjakom, 

temveč tudi npr. staršem, ki lahko opazijo in prepoznajo znake ADHD pri svojem otroku ter 

se o tem nato posvetujejo z zdravnikom, drugim strokovnjakom.  

Največkrat je motnja ADHD prepoznana in diagnosticirana med 7. in 10. letom, simptomi in 

znaki pa se lahko prepoznajo že pri treh letih (Lavigne idr., 1996, v Vaughan, Wetzel in 

Kratochvil, 2008) in vztrajajo v odraslo dobo. Po ocenah se pojavnost ADHD med otroki v 

svetu giblje med 4,5–5,5 %, med odraslimi pa naj bi bila 3,5–4,5 % (Barkley, 2013). APA 

(2013) na podlagi populacijskih raziskav poroča o 5 % pojavnosti med otroki ter 2,5 % med 

odraslimi.  
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Raziskav pogostosti pojavljanja ADHD v predšolskem obdobju je malo. Lavigne in sodelavci 

(1996, v DuPaul in Kern, 2011) so na podlagi raziskave 510 otrok, starih med 2 in 5 let, 

ugotovili 2 % pojavnosti ADHD. O podobni prevalenci (1,9 %) poroča tudi novejša norveška 

raziskava 2475 otrok, starih 4 leta (Wichstrom idr., 2012, v Ghuman in Ghuman, 2014a).  

Egger, Kondo in Angold (2006, v Ghuman in Ghuman, 2014a), ki so pojavnost ADHD med 

predšolskimi otroki preučevali z uporabo polstrukturiranega intervjuja s starši, so v skupini 

307 otrok, starih med 2 in 5 let, ugotovili znake ADHD pri 3,3 % otrok. Hiperaktivnost ali 

impulzivnost je bila prepoznana pri 1,8 % otrok, sočasna pojavnost hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pa v 1,5 %. Delež dečkov v skupini z znaki ADHD je bil dvakrat višji kot pri 

deklicah, prav tako je bil kombiniran tip ADHD bolj zastopan med dečki (10 : 1).  

Akinbami, Liu, Pastor in Rebuab (2011, v Mahone in Pritchard, 2014) navajajo 2–8 % 

prevalenco znakov ADHD med predšolskimi otroki, Munch in Radunovich (2012) pa 0,3–

6,5 %.  

Variabilne ocene pojavnosti pri predšolskih otrocih so lahko posledica uporabe različnih 

raziskovalnih metod in pripomočkov za ocenjevanje prisotnosti znakov ADHD. Za 

prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje motenj pozornosti in hiperaktivnosti v 

predšolskem obdobju obstaja bistveno manj veljavnih diagnostičnih pripomočkov 

(ocenjevalnih lestvic, nevropsiholoških testov ipd.) kot za starejšo populacijo. Raziskovalci 

tako pogosto uporabljajo le različne »ček liste« oz. kontrolne sezname, ki jih izpolnijo starši 

in/ali vzgojitelji (Mahone in Pritchard, 2014). 

Na splošno je znano, da se ADHD pogosteje pojavlja pri dečkih, vendar pa si raziskovalci niso 

povsem enotni o tem, kakšno je v skupini otrok z ADHD pravzaprav razmerje med spoloma. 

APA (2013) ocenjuje razmerje med spoloma pri otrocih 2 : 1 v prid dečkom, Ankinbami idr. 

(2011, v Mahone in Pritchard, 2014) navajajo, da imajo dečki tri- do štirikrat pogosteje 

diagnosticiran ADHD kot deklice, v predšolskem obdobju pa so dečki le dvakrat pogosteje 

diagnosticirani z ADHD kot deklice (Egger in Angold, 2006 in Egger in drugi, 2006, v Mahone 

in Pritchard, 2014). 

Smith in Strick (1997, v Kesič Dimic, 2009, str. 29) opozarjata, »da sta enako zastopana oba 

spola, le da deklic ne opazimo zaradi odsotnosti agresivnega in motečega vedenja«. 
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Raziskave kažejo (Moran, 2006, v Kesič Dimic, 2008), da je spregledanih 78 % deklic z ADHD. 

Deklice so manj uporniške in bolj nepozorne, zaradi tega pa je veliko neodkritih in so pogosto 

označene kot lene in zasanjane (Kesič Dimic, 2008). Pri njih se namreč pogosteje pojavljajo 

prevladujoče težave s pozornostjo, ki za okolje niso tako moteče (Carducci, 2009, v Rotvejn 

Pajič in Pulec Lah, 2011). Težave s pozornostjo se pri deklicah kažejo predvsem kot 

zasanjanost, raztresenost, odsotnost, težave s poslušanjem, anksioznost, plahost in 

bojazljivost, njihova pozornost je zelo odkrenljiva (Kesič Dimic, 2008; Rotvejn Pajič, 2015). 

Nemirnost se pri deklicah kaže bolj kot neučakanost, utrudljivost in klepetavost (Rotvejn 

Pajič, 2015).  

1.1.6 Diagnosticiranje ADHD 

Za diagnosticiranje ADHD, čeprav je motnja ena najpogosteje diagnosticiranih v otroštvu, ne 

obstaja enotnega, veljavnega instrumentarija, s katerim bi z gotovostjo potrdili oz. ovrgli 

diagnozo ADHD. Pri diagnostičnem ocenjevanju motenj ADHD morajo praviloma sodelovati 

različni strokovnjaki. V Sloveniji v predšolskem obdobju motnjo ADHD najpogosteje 

diagnosticirajo pedopsihiatri.  

 

Pedopsihiater praviloma deluje na sekundarnem oz. terciarnem nivoju zdravstvene oskrbe, 

prisotni pa so tudi v nekaterih svetovalnih centrih po Sloveniji (npr. Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in starše Ljubljana). Pedopsihiater ob prihodu staršev in otroka v 

ambulanto najprej s pomočjo vprašanj opravi psihiatrično anamnezo, ki obsega naslednje 

informacije (Potočnik Dajčman, 2011, str. 153–154): 

 Opis težav: kdaj so se težave pojavile, kje vse se pojavljajo, kdo jih je prvi zaznal, kako 

se okolica nanje odziva, kako otrok navezuje kontakte v svoji starostni skupini, kako 

se drugi otroci odzivajo nanj. Podatki o vedenju otroka doma, v šoli (vrtcu). Ukrepi, ki 

so bili že izvedeni za omilitev težav. Večina otrok z ADHD ima sočasno tudi težave pri 

osvajanju šolskih znanj, zato pedopsihiater povpraša tudi o tem; še posebej bo 

pozoren na bralno opismenjevalne težave.  

 Osebna anamneza otroka: zajema podatke o poteku nosečnosti, poroda, razvoja v 

prvih letih starosti, prebolele bolezni, poškodbe, okvare vida, sluha, uporabi zdravil, 

alergijah in drugih rizičnih dejavnikih. 
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 Družinska anamneza: zajema podatke, vezane na zdravstveno stanje staršev in 

njihovih prednikov, njihov razvoj in eventualne bolezni ter informacije o prisotnosti 

podobnih težav pri starših in drugih bližnjih sorodnikih.  

 Psihosocialna anamneza: zajema podatke o otrokovi družini, posebnostih v 

družinskih razmerjih, odnosih s sorojenci in sovrstniki. 

 

Po zbiranju anamnestičnih podatkov sledi pregled otroka, ki vključuje pedopsihiatrično 

oceno stanja na treh nivojih (Potočnik Dajčman, 2011, str. 154): 

 Somatski status: okvirno opiše vse otrokove zunanje značilnosti, posebnosti, ki bi 

lahko dodatno doprinesle k otrokovim težavam. Še posebej bo pedopsihiater pozoren 

na sluh in govor. 

 Nevrološki status: zajema osnovni nevrološki pregled, v sklopu katerega lahko 

pedopsihiater že najde odstopanja v setu pozornosti, drobne razvojne zaostanke na 

nivoju fine motorike, impulzivnost v odzivanju.  

 Psihični status: sestavljen je iz celostnega opisa otrokovega odzivanja, čustvovanja, 

vedenja, komunikacije, razmišljanja, navezave kontakta in seveda usmerjen na 

osnovne pritožbe (pozornost, nemir, impulzivnost). V psihičnem statusu 

pedopsihiater opiše tudi otrokovo šolsko (vrtčevsko) in socialno funkcioniranje in 

poda okvirno oceno otrokovih intelektualnih sposobnosti. 

 

Po presoji pedopsihiatra lahko intervjuju in pregledu otroka sledijo nadaljnji postopki; otroka 

lahko napoti na dodatno laboratorijsko diagnostiko, na EEG preiskavo ali konzultacijo z 

drugim specialistom (nevrologom, endokrinologom …). Diagnostični proces se nato razširi z 

uporabo različnih testov in vprašalnikov, otrok je napoten v ambulanto kliničnega psihologa 

in glede na potrebe (npr. prisotne učne težave) še v ambulanto specialnega pedagoga. 

Pedopsihiater skuša pridobiti še podatke o otrokovem vedenju in težavah, ki jih ima v 

vrtcu/šoli. Po prvem pregledu nastane t. i. delovna diagnoza; šele ko so zbrani vsi potrebni 

podatki in so pridobljeni dodatni izvidi, se postavi dokončna diagnoza (Potočnik Dajčman, 

2011). 

 

Pot do postavitve ustrezne diagnoze je tako večplastna in zahteva sodelovanje staršev in 

strokovnjakov z več področij – zdravnikov, psihologov, specialnih pedagogov, 



25 
 

vzgojiteljev/učiteljev. Nujno je potrebno pridobiti podatke o funkcioniranju otroka v različnih 

okoljih, o trajanju in intenzivnosti izraženih težav, potrebno je opraviti diferencialno 

diagnostično ocenjevanje, kjer se pridružene motnje izločijo kot glavni vir znakov. 

 

Ker otrok z ADHD za uspešno delo in razumevanje motnje potrebuje primerne pristope vsak 

dan, je nujno povezovanje in redna komunikacija med člani tima. Običajno se po zaključeni 

diagnostiki skliče skupen tim, na katerem so prisotni predstavniki zdravstva (pedopsihiater, 

klinični psiholog) ter vrtca/šole (svetovalna delavka, vzgojitelj/učitelj). Na timskem sestanku 

se nato pripravi konkreten načrt dela z otrokom, v katerem se dogovori o odgovornosti vseh 

sodelujočih(Potočnik Dajčman, 2011). Pri procesu diagnosticiranja in načrtovanja ustrezne 

pomoči za otroka z ADHD, je pomembno tudi aktivno vključevanje in upoštevanje mnenja 

staršev, saj so običajno oni tisti, ki otroka najbolje poznajo in z njim preživijo največ časa.  

 

1.1.7 Pomoč predšolskim otrokom z ADHD 

Kot navaja S. Pulec Lah (2013, str. 22), »so temeljna izhodišča celostne obravnave učencev z 

ADHD večdimenzionalnost, interaktivnost, avtentičnost, individualizacija in 

longitudinalnost«. V obravnavi je potrebno obseči vsa področja otrokovega funkcioniranja 

(učno, socialno, čustveno itn.), usmeriti pa se je potrebno tudi na različne vidike otrokovega 

življenja (Pulec Lah, 2013). Uspešna obravnava ADHD je v veliki meri odvisna od tega, da se 

za vsakega otroka ugotovi zanj pravi pristop (Strong in Flanagan, 2013). 

Raziskave kažejo, da otroci z ADHD, ki niso prejemali pomoči, večkrat doživijo zavračanje pri 

sovrstnikih, so večkrat podvrženi poškodbam, prav tako pa je pri njih v kasnejšem obdobju 

pogostejša zloraba drog in prisotnost antisocialnega vedenja (Lougy, DeRuvo in Rosenthal, 

2007). 

Kot navaja L. Rotvejn Pajič (2015) celostni pristop pomoči za otroke z ADHD vključuje 

kombinacijo bioloških, psiholoških, socialnih in pedagoških pristopov. Biološki pristop, ki 

zajema medikamentozno zdravljenje, predvsem pripomore k zmanjšanju ključnih težav s 

pozornostjo, nemirnostjo, impulzivnostjo in samoobvladovanjem. Psihološki pristopi pomoči 

(psihoedukacija, svetovanje, psihoterapije) vplivajo na razumevanje, doživljanje in 
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sprejemanje motnje ter so lahko usmerjeni v otroka, starše oz. družino in/ali šolo/vrtec. 

Socialni pristop vključuje razvijanje različnih strategij in spretnosti pri otroku, spodbuja 

sodelovanje med starši, vrtcem/šolo in drugimi strokovnjaki, pomoč podpornih skupin 

staršev. Pedagoški pristop pa vpliva na otrokovo funkcioniranje v vzgojno-izobraževalnem 

okolju, vključuje prilagajanje vzgojno izobraževalnega procesa, primerno ureditev učnega 

okolja ter specifične strategije pomoči in podpore.  

Najbolj učinkovit način pomoči osebam z ADHD je kombinacija zdravljena z zdravili in 

kognitivna terapija (Klassen, Miller, Lee, Olsen, 1999, v Štuhec, 2013).  

Pri otrocih, mlajših od šest let, je uporaba zdravil še nekoliko bolj specifična; kot ugotavljajo 

Lougy, DeRuvo in Rosenthal (2007) zaradi slabše raziskanosti uporabe zdravil pri predšolskih 

otrocih in morebitnih (nepoznanih) stranskih učinkov na razvoj možganov, se priporoča čim 

kasnejša uvedba medikamentoznega zdravljenja; omenjeni avtorji pa obenem poudarjajo, da 

v izjemnih primerih, ko so bile izčrpane že vse druge oblike pomoči, čakanje ni priporočljivo. 

Zadnje ocene uporabe stimulansov pri otrocih mlajših od 6 let navajajo, da le 0,3% otrok z 

ADHD, mlajših od šest let prejema zdravila, prav tako pa delež ni porastel v času petletnega 

spremljanja uporabnosti v predšolskem obdobju (Zuvekas, Vitiello in Norquist, 2006, v Lougy, 

DeRuvo, Rosenthal, 2007). 

1.1.7.1 Pomoč usmerjena na starše – izobraževanje in opolnomočenje staršev 

Avtorji (Barkley, 2013; DuPaul in Kern, 2011) v predšolskem obdobju svetujejo predvsem 

oblike pomoči usmerjene na starše. Zgodnja intervencija, v kateri so vključeni starši, bistveno 

vpliva na vedenjske rezultate predšolskih otrok z ADHD (DuPaul, McGeoy, Eckert in Van 

Brakle, 2001, v Vaughan, Wetzel in Kratochvil, 2008). Izobraževanje staršev vpliva na 

razumevanje otrokovega funkcioniranja, njihovo doživljanje in sprejemanje motnje, učenje 

spoprijemanja s težavami, razvijanje strategij za boljše razumevanje in shajanje doma 

(Rotvejn Pajič, 2015). Nekonsistentno odzivanje staršev in visok nivo družinskih težav je 

povezano z zgodnjim nastankom in vztrajanjem vedenjskih težav (Cunningham in Boyle, 

2002, v Vaughan, Wetzel in Kratochvil, 2008) zato intervencije, usmerjene na izboljšanje 

starševskih veščin lahko pozitivno vplivajo na otrokovo vedenje. Trening vedenja staršev se 

je izkazal kot učinkovit pri mlajših otrocih, ki imajo težave v ustreznem ravnanju; trening 
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lahko prekine napete odnose med starši in otroki, ki so pogosto vir neustreznega vedenja 

otrok (Mierson in Forehand, 1994, v DuPaul in Stoner, 2003; Sonuga-Barke, Daley, 

Thompson, Laver-Braudbury in Weeks, 2001, v Vaughan, Wetzel in Kratochvil, 2008). 

V Sloveniji sistematična pomoč usmerjena na izobraževanje staršev ni vzpostavljena. V okviru 

aktivnosti svetovalnih služb posameznih vrtcev so ponekod po Sloveniji organizirana 

predavanja za starše, vsebino pa določajo vrtci sami (npr. Okrepimo starševstvo – Vrtec 

Antona Medveda Kamnik). Prav tako so različna predavanja za starše, kjer je v ospredju 

vzgojna tematika, organizirana s strani svetovalnih centrov in posvetovalnic po Sloveniji 

(Maribor, Ljubljana, Koper, Novo mesto). 

Pediatrična klinika v Ljubljani je s projektnimi partnerji v marcu 2015 pričela s projektom 

»Neverjetna leta«, ki je pilotni projekt namenjen preprečevanju vedenjskih težav otrok. V 

okviru projekta so najprej usposobili 20 strokovnjakov iz desetih centrov po Sloveniji ter 

pripravili potrebno opremo, z aprilom 2015 pa so se pričeli izvajati treningi starševstva pod 

nazivom Neverjetna leta. Treningi starševstva so potekali 12-16 tednov, enkrat tedensko v 

skupini desetih staršev in so bili brezplačni. Namenjeni so bili staršem otrok od 3. do 8. leta 

starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok (Neverjetna leta, 2015). 

V tujini je program Neverjetna leta (angl. Incredible Years) prisoten že dlje časa, namenjen 

pa je starševskim intervencijam, intervencijam vzgojiteljev/učiteljev in intervencijam otrok. 

Raziskave so pokazale visoko učinkovitost programa, v kolikor je bil vanj poleg staršev 

vključen še otrok in/ali vzgojitelj/učitelj. Izboljšave so se pokazale na področju otrokovega 

ravnanja v vrtčevski skupini/razredu, rezultati učinkovitosti pa so se kazali tudi v kasnejših 

ocenjevanjih (Webster-Stratton in Reid, 2007, Webster-Stratton, Reid in Hammond, 2001a in 

drugi v Webster-Stratton in Reid, 2014).  

1.1.7.2 Usmeritev in dodatna strokovna pomoč 

Če tim, ki je diagnosticiral ADHD pri otroku, presodi, da otrok v vzgojno-izobraževalni 

ustanovi potrebuje poleg običajnih prilagoditev vzgojno-izobraževalnega procesa še dodatno 

strokovno pomoč in bolj specifične prilagoditve, staršem svetuje začetek postopka za 

usmerjanje otroka (Južnič Stolar, 2012). Ti lahko nato pri Zavodu RS za šolstvo vložijo zahtevo 

za uvedbo postopka usmerjanja.  
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V nadaljevanju je opisan postopek usmerjanja za predšolske otroke (za šolske je postopek 

enak, razlika je v skupinah otrok s posebnimi potrebami, ki so priznane v posameznem 

starostnem obdobju ter v obsegu in načinih pomoči, ki so določene z zakonom o 

usmerjanju). 

Komisija Zavoda RS za šolstvo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami skrbno pregleda 

prejeto dokumentacijo – zahtevo za uvedbo postopka, ki so jo podali starši ter poročila 

vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki vsebuje tudi pisno mnenje otrokovega vzgojitelja. Če je 

potrebno, komisija povabi starše na pogovor, prav tako pa pregleda otroka, če presodi, da je 

to potrebno (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, 2013). 

Na podlagi sinteze ugotovitev komisija pripravi strokovno mnenje, v katerem opredeli vrsto 

in stopnjo otrokovih primanjkljajev.  

Otroci z ADHD v slovenski zakonodaji niso samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami, 

lahko pa se predšolski otrok z ADHD, za katerega je ugotovljeno, da njegove težave 

pomembno vplivajo na otrokovo funkcioniranje in njegovo uspešnost in učinkovitost, usmeri 

v skupino dolgotrajno bolnih otrok; »pri tem mora biti za otroke z motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo ali brez nje opravljena celostna in timska diagnostika, postavljena pa mora 

biti tudi diagnoza, ki jo lahko poda bodisi otroški psihiater, otroški nevrolog ali razvojni 

pediater« (Vovk Ornik, 2015, str. 17).  

Kadar se poleg motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pojavijo še čustvene in vedenjske 

motnje, so otroci z ADHD lahko usmerjeni kot otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju morajo biti prisotne dlje časa in morajo 

pomembno odstopati od razvojno pričakovanih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja (prav 

tam).  

V skladu s Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2015) se predšolski otrok z ADHD lahko usmeri v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (če so 

pridružene še zmerna, težja ali težka motnja v duševnem razvoju, pa se otrok usmeri v 

posebni program predšolske vzgoje, v t. i. razvojni oddelek).  
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Otrok, ki je usmerjen v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, je upravičen do prilagoditve vsebine, organizacije in načina izvajanja predšolskega 

programa, v skladu z odločbo o usmeritvi pa mu lahko pripadajo tudi ure dodatne strokovne 

pomoči, ki se izvajajo kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ali pa kot 

svetovalna storitev. V skladu s slovensko zakonodajo ima otrok s posebnimi potrebami v 

programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

otrokom (v skladu z odločbo), lahko največ dve uri tedensko dodatne strokovne pomoči za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ter največ dve uri tedensko dodatne strokovne 

pomoči v obliki svetovalne storitve (v vsakem primeru pa mora biti vsaj ena ura svetovalnih 

storitev) (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 

2013). 

Velja še omeniti, da je v Sloveniji predšolskim otrokom, ki so vključeni v vrtec, že pred 

uvedbo postopka usmerjanja na predlog zdravnika zagotovljena pravica do svetovalne 

storitve (kot oblika dodatne strokovne pomoči) v obsegu največ dveh ur mesečno (Pravilnik o 

dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013). 

1.2 POUČEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK Z ADHD  

Za uspešno vključenost otroka z ADHD v vsakdanje dejavnosti v vrtcu ter za doseganje ciljev 

iz kurikula je pomembno, da vzgojitelji že pri načrtovanju dejavnosti upoštevajo značilnosti 

otrok z ADHD in so pozorni na ustrezne oblike podpore in pomoči (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 

2011).  

Za ustrezno načrtovanje individualizacije poučevanja in izbiro ustreznih prilagoditev za 

posameznega otroka, je pomembno natančno poznati otroka – njegova močna področja, 

sprožilce manj primernega vedenja, kakšna ureditev okolja otroku ustreza, kakšni so njegovi 

interesi itn. 

Za pomoč pri načrtovanju dela z otrokom z ADHD oz. z otroci z odstopanji v odzivanju in 

ravnanju, pri katerem so izraženi znaki manj primernega vedenja, lahko že v predšolskem 

obdobju uporabimo neformalno obliko diagnostičnega ocenjevanja, t.j. funkcionalno oceno 

vedenja (Taylor, 2009, v Pulec Lah in Janjušević, 2011). Funkcionalno oceno vedenja lahko 
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uporabljajo tako svetovalni delavci kot npr. vzgojitelji predšolskih otrok, za izvajanje ni 

potrebno dodatno usposabljanje. Funkcionalna ocena vedenja je nadgradnja običajnega 

opazovanja vedenja, kjer le opisujemo vedenje; zanima nas predvsem zakaj otrok določeno 

neprimerno vedenje uporabi, kaj s tem pridobi oz. čemu se s tem izogne. Na podlagi 

ugotovitev lahko načrtujemo podporni, vedenjski načrt (Pulec Lah in Janjušević, 2011). 

Funkcionalno oceno vedenja »naj bi uporabili, da bi: 

 ugotovili, kakšen namen ali funkcijo ima za posameznika vedenje, ki ga označujemo 

kot problematično, moteče, manj primerno oz. neželeno; 

 ugotovili, kako različni dejavniki v okolju pogojujejo pojavljanje, ohranjanje ali 

stopnjevanje manj primernega vedenja; 

 na osnovi ugotovitev bolj ciljno načrtovali pristop oz. obravnavo za omilitev 

motečega vedenja oz. nadomeščanje tega vedenja z bolj spremenljivim« (Pulec Lah in 

Janjušević, str. 58). 

 

S pomočjo pridobljenih podatkov lahko vzgojitelji delujejo preventivno – načrtovane 

dejavnosti prilagajajo tako, da se izogibajo dejavnikom, ki so sprožilci manj želenega vedenja 

pri otroku, iščejo priložnosti v katerih otrok rad sodeluje, je notranje motiviran. Spodbudno, 

varno učno okolje ter splošna dobra poučevalna praksa in zgodnja obravnava lahko 

pomembno prispevata k preprečevanju oz. zmanjšanju vedenjskih in učnih težav otrok z 

ADHD (Purdie, Hattie in Carroll, 2002, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

Kot ugotavljata S. Pulec Lah in L. Rotvejn Pajič (2011, str. 171) je »pri načrtovanju 

prilagoditev potrebno upoštevati, da prilagajanje zgolj enega posameznega elementa 

poučevanja ali naloge najverjetneje ne bo imelo velikega učinka na otrokovo 

funkcioniranje«; najbolj učinkovita je namreč celostna obravnava, ki zajema prilagojeno 

izvajanje VIZ procesa, prilagojeno okolje, sodelovanje otroka, staršev in strokovnih delavcev, 

modifikacija razumevanj in prepričanj ter programi oz. treningi za razvoj specifičnih veščin 

(Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011).  
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1.2.1 Priporočila za vzgojitelje 

K zmanjševanju intenzivnosti in pogostosti težav otrok z ADHD pomaga tudi ustrezno 

pripravljeno okolje – npr. s prilagajanjem ureditve igralnice, organiziranosti in načina dela v 

skupini, predvsem pa zahtev in pričakovanj, lahko vzgojitelji predšolskih otrok ob 

zagotavljanju pomoči in podpore, kot jo otrok potrebuje, prispeva k preprečevanju oz. 

zmanjševanju vedenjskih in učnih težav otrok z ADHD (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). 

V nadaljevanju predstavljam priporočila za delo s predšolskimi otroci z ADHD (povzeta po 

Barkley, 2008; Fewell in Dutscher, 2002; Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011; Schmidt, 2003; 

Zupančič Danko, 2011): 

PRAVILA: 

 Pravila v skupini (igralnici) naj bodo jasna ter jih pogosto, na konkretnem primeru, 

ponavljajmo, npr. »Bravo Luka, uspešno si počakal v koloni, preden smo šli na 

igrišče«; 

 pravila naj bodo skrbno izbrana in naj jih ne bo preveč (npr. izberemo pet pravil, 

ki jih lahko »naštejemo« na prste ene roke, tako se jih bodo tudi otroci lažje 

zapomnili); 

 spodbujajmo primerno vedenje, poudarimo pričakovana vedenja (npr. namesto 

»v igralnici ne tečemo« uporabimo raje »v igralnici hodimo«, namesto »ne 

tepemo se« uporabimo »prijazni smo drug do drugega«); 

 za preprečevanje neprimernega vedenja pogosto uporabimo tudi neverbalne 

znake (npr. ko med branjem pravljice v krogu otrok prične govoriti, namesto 

verbalnega opozorila uporabimo neverbalno – damo prst na usta), 

 poskrbimo, da bodo drugi odrasli prav tako upoštevali pravila oz. jih podpirali (tu 

je zelo pomembno sodelovanje s starši in poenotenje zahtev oz. pravil). 

NAVODILA: 

 Preden podamo navodilo z otrokom vzpostavimo očesni kontakt, vzbudimo 

otrokovo pozornost; 

 navodila naj bodo jasna, enostavna in natančna;  

 preverimo otrokovo razumevanje navodil (npr. ga spodbujajmo, da ponovi kaj 
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mora narediti) in ali razume, kaj se bo zgodilo, če navodil ne bo upošteval (npr. 

preden pričnemo z neko dejavnostjo), 

 redno preverjajmo, ali otrok sledi navodilom in pomembnim informacijam in jih 

po potrebi ponovimo. 

POVRATNE INFORMACIJE: 

 Poiščimo priložnosti, kjer lahko otroka pohvalimo, 

 po ustreznem vedenju podajmo takojšno pozitivno povratno informacijo, 

 odzivi na otrokova vedenja naj bodo dosledni, 

 izogibajmo se temu, da se z otrokom zapletemo v pregovarjanja in 

argumentiranje, namesto tega raje ukrepajmo. 

DELO V SKUPINI: 

 Pomagajmo otroku in ga dodatno spodbujajmo v situacijah za katere vemo, da so 

zanj zahtevne (npr. ga spodbujamo, da bo potrpežljiv, medtem ko bo čakal da 

pride na vrsto), 

 pozorni smo na vključevanje otroka v skupino vrstnikov, otroku pomagamo, da 

najde prijatelje, 

 med delom uporabljajmo odmore (»time out«), če se izkažejo za učinkovite 

(odmori naj ne bodo uporabljeni kot kazen temveč kot nagrada). 

  kadar je možno, otroku ponudimo na izbiro več nalog/dejavnosti, da si delo, npr. 

v kotičku, izbere sam (pri nalogah/dejavnostih, ki si jih otrok izbere sam, se 

moteče vedenje zmanjša, poveča se osredotočenost in vztrajanje) 

 v vsakodnevni potek dejavnosti dodajmo naloge, ki zahtevajo motorični odziv 

(npr. med branjem pravljice plosknemo vsakič, ko slišimo besedo »mama«; med 

podajanjem žoge štejemo do 5, stolp iz kock sestavljamo tako, da nosimo kocke 

čez igralnico,…). 

NAČRTOVANJE: 

 Vnaprej načrtujmo, kadar vemo, da bo prišlo do spremembe rutine (npr. odhod 

na izlet) oz. kadar otroku predstavimo nekaj novega,  

 pripravimo si načrt, kako bomo ukrepali, če bo nova situacija za otroka 
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preobremenjujoča in bo njegovo vedenje preveč moteče (npr. možnost umika v 

drugo igralnico, možnost alternativne dejavnosti,…), 

 vsak dan skušajmo najti poseben čas, ki ga namenimo otroku, 

 pomagajmo otroku odkriti in prepoznati njegova močna področja in dosežke. 

ORGANIZACIJA IGRALNICE: 

 Igralnica naj bo enostavno in pregledno urejena, igrače naj imajo določeno 

mesto, kjer jih hranimo, 

 če prostor omogoča, organizirajmo delo po kotičkih, omogočimo tudi »tihi 

kotiček«, ki je namenjen npr. le počivanju oz. umiku;  

 postavimo jasna pravila za uporabo kotičkov in jih podkrepimo z vizualnimi 

elementi (npr. bralni kotiček- omejimo z 2 omarama, steno, pripravimo simbol 

knjige/bralca, dodamo sliko z 2 stolčkoma, kar ponazarja, da sta v kotičku lahko 

naenkrat le dva otroka), 

 za spodbujanje vztrajanja pri dejavnostih lahko uporabimo pripomočke kot so 

npr. peščene ure, ure za kuhanje (pri tem smo pozorni na to, da pripomočke 

uporabimo prilagojeno glede na otrokove zmožnosti).   

Poleg zgornjih priporočil pa je pomembno še to, da ozavestimo, da ima otrokovo neustrezno 

vedenje organsko podlago, zato bodimo pri delu potrpežljivi, mirni in trdni, osredotočimo se 

na otrokova močna področja in iščimo pozitivne stvari; upoštevajmo načelo »manj je več« ali 

kot pravi Neuhaus (2002, str. 117): »Glede na posebno delovanje možganov teh otrok je zelo 

važno, da se otrok ne vzgaja ob vsaki malenkosti, pač pa da se ravnamo po načelu: vse videti, 

a vzgajati le ob bistvenih položaji«. 

1.2.2 Sodelovanje s starši 

Pri razumevanju, poučevanju in izbiranju ustreznih metod dela pa so lahko vzgojiteljem v 

pomoč otrokovi starši, ki predstavljajo dragocen vir znanja o otroku in ADHD ter lahko tudi 

veliko povedo o otrokovem značaju; ali je običajno pozitivno naravnan in se hitro privadi 

spremembam, ali potrebuje nekoliko več časa pri spremembah, je morebiti plašen in otrpne 

v novih situacijah, se občasno odzove negativno ali se težje privadi na spremembe, ali pa je 

nekoliko zahtevnejši in je poleg tega, da je počasnejši pri navajanju na spremembe, pogosto 
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tudi slabše volje (Carey in McDevitt, 1995, v Lougy, DeRuvo, Rosenthal, 2007). 

1.3 ZNANJE IN PREPRIČANJA VZGOJITELJEV O ADHD 

Za večino predšolskih otrok je vrtec prva oblika strukturiranega okolja, kjer preživijo znaten 

del časa namenjenega učenju in interakciji s sovrstniki. Predšolsko obdobje je odločilen čas 

za razvoj socialnih in predšolskih veščin, ki služijo kot temelj nadaljnjega razvoja. Po ocenah 

različnih avtorjev, se pojavnost ADHD v predšolski populaciji giblje med 0,3–8 %. Ti podatki 

kažejo na to, da morajo biti vzgojitelji v vrtcu ne le pripravljeni na to, da organizirajo 

primerne dejavnosti s področja kurikula, temveč morajo imeti tudi ustrezna znanja in veščine 

za spopadanje s kompleksnimi socialnimi, vedenjskimi in učnimi problemi v vrtčevski 

populaciji otrok. Kot ugotavljajo Walter, Gouze in Lim (2006, v DuPaul in Kern, 2011), se 

veliko vzgojiteljev ne čuti dovolj opremljene za soočanje s socialnimi in vedenjskimi problemi 

otrok v njihovi skupini.  

 

Do sedaj je bilo v svetu opravljenih malo raziskav o znanju in prepričanjih vzgojiteljev. Ob 

raziskovanju znanja in prepričanja učiteljev (ang. teachers) o ADHD, so pogosto v raziskovalni 

vzorec zajeti tudi vzgojitelji drugega starostnega obdobja1. M. Stormont in M. S. Stebbins 

(2005) sta raziskovali znanje in mnenje vzgojiteljev predšolskih otrok o ADHD ter njihove 

izobraževalne izkušnje z otroki z ADHD, želeli pa sta tudi ugotoviti, katere specifične variable 

vplivajo na bolj obsežno znanje o ADHD. Avtorici sta ugotovili, da so se vzgojitelji predšolskih 

otrok najpogosteje o ADHD izobraževali s pomočjo prebiranja člankov v revijah in periodikah. 

Kot sta ugotovili, anketirani vzgojitelji predšolskih otrok v večini svoje znanje o ADHD pri 

predšolskih otrocih niso ocenjevali kot primerno, temveč so zaznavali pomanjkanje znanja. 

Rezultati analize rezultatov so pokazali, da so vzgojitelji predšolskih otrok z univerzitetno 

izobrazbo imeli več znanja o ADHD kot preostali. Prav tako so rezultati pokazali, da 

samoocena anketiranih vzgojiteljev o znanju o ADHD ni bila povezana z dejanskim izkazanim 

znanjem.   

 

Področje poznavanja ADHD med vzgojitelji je v svoji diplomski nalogi predstavila P. Kunstelj 

                                                      
1
 Do sprememb v terminologiji prihaja zaradi razlik v izobraževalnih sistemih posameznih držav; vrtec (ang. 

kindergarten) v angleško govorečih državah predstavlja vzgojo in izobraževanje 5- in 6-letnikov).  
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(2011); za namen raziskave je uporabila nestandardiziran anketni vprašalnik. V vprašalniku se 

pojavijo le štiri vprašanja, ki se eksplicitno navezujejo na poznavanje dejstev o ADHD, 

preostala zajemajo npr. področje vzgojiteljeve ocene o tem, kako pogost je pojav ADHD pri 

predšolskih otrocih, ali menijo, da je pojav v vseh državah enak itn. Ugotovila je, da 

anketirane vzgojiteljice niso dovolj dobro usposobljene za delo z otroki z ADHD, si pa želijo 

več izobraževanja na temo ADHD. 

 

A. Zupančič Danko (2011) opozarja, da je vzgojiteljica strokovno usposobljena oseba, ki z 

otrokom vzpostavlja profesionalni odnos. Kot pravi (2011, str. 75), »naj bi bila korak pred 

starši v razumevanju in obvladovanju ustreznih pristopov. Če se čuti nemočno, bi 

potrebovala tudi podporo znotraj svojega delovnega kroga, pri strokovnih službah in vodstvu 

vrtca, enako kot učitelji v šoli. Če ostane s svojim problemom sama, bo ostala tudi manj 

učinkovita«. 

 

Ena izmed vrst pomoči otroku z ADHD je navsezadnje tudi edukacija vrtčevskih strokovnih 

delavcev; vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja je potrebno seznaniti z otrokovo naravo težav, 

njegovimi potrebami (Rotvejn Pajič, 2015), tako da lahko le-ti na podlagi ustreznega 

poznavanja in razumevanja narave težav, pripravijo ustrezno – spodbudno in prilagojeno 

učno okolje, kjer bo otrok lahko uspešen.   
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV 

Za učinkovito delo z otroki z ADHD sta ključna dejavnika razumevanje in poznavanje 

otrokovih posebnih potreb, ki izhajajo iz njegovega funkcioniranja, zato bom v svojem 

diplomskem delu preverila znanje in (napačna) prepričanja vzgojiteljev o ADHD. Če so 

vzgojitelji predšolskih otrok neustrezno informirani o osnovnih dejstvih, naravi težav ADHD 

in priporočljivi obravnavi (npr. o vplivu družine na pojavnost ADHD in/ali so mnenja, da npr. 

razne prehranske diete odpravijo težave s pozornostjo), lahko neustrezno in nekonstruktivno 

svetujejo staršem o težavah, ki jih ima njihov otrok.  

M. Stormont in M. S. Stebbins (2005) dajeta znanju vzgojiteljev in njihovem mnenju o ADHD 

posebno težo, saj imajo vzgojitelji velik vpliv na življenje predšolskih otrok v času njihovega 

formativnega izobraževanja. Vzgojitelji potrebujejo točne informacije in ustrezna znanja o 

ADHD spričo vedenj, povezanih z ADHD, ki so vzgojiteljem pogosto v izziv in zahtevajo 

njihovo posebno tolerantnost in razumevanje.  

Poznavanje narave težav vzgojiteljem predšolskih otrok omogoča učinkovitejše 

spoprijemanje z vsakodnevnimi izzivi, ki jih prinaša delo v vrtčevski skupini, v katero je 

vključen otrok z ADHD.  

Glavni namen raziskave je raziskati in opisati znanje in prepričanja vzgojiteljev predšolskih 

otrok o ADHD ter o otrocih z ADHD. Podrobnejši cilji pa so: 

 ugotoviti, ali so se vzgojitelji predšolskih otrok do sedaj že izobraževali na tematiko 

ADHD; 

 ugotoviti, ali imajo vzgojitelji predšolskih otrok že izkušnje z otroci z ADHD; 

 ugotoviti, kakšno znanje o ADHD (ki obsega poznavanje splošnih dejstev, značilnosti, 

naravo ADHD, vzroke, diagnosticiranje ter obravnavo ADHD) imajo vzgojitelji 

predšolskih otrok; 

 ugotoviti, kakšna prepričanja imajo vzgojitelji predšolskih otrok o ADHD in o otrocih z 

ADHD; 
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 ugotoviti, ali se znanje vzgojiteljev predšolskih otrok o ADHD razlikuje glede na 

starost, spol, leta delovnih izkušenj, dodatna izobraževanja o ADHD in glede na 

njihove izkušnje z otroki z ADHD; 

 ugotoviti, ali se prepričanja vzgojiteljev predšolskih otrok o ADHD in o otrocih z ADHD 

razlikujejo glede na starost, spol, leta delovnih izkušenj, dodatna izobraževanja o 

ADHD in glede na njihove izkušnje z otroki z ADHD. 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Glede na cilje raziskave sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kdaj in kje so vzgojitelji predšolskih otrok pridobivali znanje s področja ADHD?  

 Ali so vzgojitelji predšolskih otrok že imeli osebne izkušnje z otroci z ADHD? 

 Kakšno znanje imajo vzgojitelji predšolskih otrok o ADHD? 

 Kakšna prepričanja imajo vzgojitelji predšolskih otrok o ADHD in o otrocih z ADHD? 

 Ali se znanja vzgojiteljev predšolskih otrok o ADHD razlikujejo glede na starost, 

doseženo stopnjo izobrazbe, leta delovnih izkušenj, dodatna izobraževanja o ADHD in 

glede na njihove izkušnje z otroki z ADHD? 

 Ali se prepričanja vzgojiteljev predšolskih otrok o ADHD in o otrocih z ADHD 

razlikujejo glede na starost, doseženo stopnjo izobrazbe, leta delovnih izkušenj, 

dodatna izobraževanja o ADHD in glede na njihove izkušnje z otroki z ADHD? 

Raziskovalne hipoteze: 

H1: V znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na njihovo 

starost. 

H2: V znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na njihovo 

doseženo stopnjo izobrazbe.   

H3: V znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na njihova 

leta delovnih izkušenj.  

 



38 
 

H4: V znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na njihove 

izkušnje z otroki z ADHD.  

H5: V znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na njihovo 

dodatno izobraževanje o ADHD.  

H6: V prepričanjih vzgojiteljev o ADHD in o otrocih z ADHD obstajajo statistično pomembne 

razlike glede na njihovo starost. 

H7: V prepričanjih vzgojiteljev o ADHD in o otrocih z ADHD obstajajo statistično pomembne 

razlike glede na njihovo doseženo stopnjo izobrazbe.  

H8: V prepričanjih vzgojiteljev o ADHD in o otrocih z ADHD obstajajo statistično pomembne 

razlike glede na njihova leta delovnih izkušenj. 

H9: V prepričanjih vzgojiteljev o ADHD in o otrocih z ADHD obstajajo statistično pomembne 

razlike glede na njihove izkušnje z otroki z ADHD. 

H10: V prepričanjih vzgojiteljev o ADHD in o otrocih z ADHD obstajajo statistično pomembne 

razlike glede na njihovo dodatno izobraževanje o ADHD. 

2.3 OPIS VZORCA 

Ciljna populacija raziskave so bili vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja 

predšolskih otrok (v nadaljevanju strokovni delavci), ki so zaposleni v slovenskih vrtcih. V 

raziskavo je bilo zajetih 106 strokovnih delavcev, od tega je bilo 51 vzgojiteljev in 55 

pomočnikov vzgojiteljev.  

Tabela 2: Struktura vzorca glede na delovno mesto in spol 

                                                 spol 
delovno mesto 

ženske 
f (f %) 

moški 
f (f %) 

neopredeljeno 
f (f %) 

skupaj 
N (%) 

vzgojitelj predšolskih otrok 51 (48,1 %) / / 51 (48,1 %) 

pomočnik vzgojitelja predšolskih 
otrok 

48 (45,3 %) 5 (4,7 %) 2 (1,9 %) 55 (51,9 %) 

Med anketiranci so bile vse vzgojiteljice ženskega spola, med tem ko je bilo med pomočniki 

vzgojitelja 5 moških ter 48 žensk, 2 reševalca oz. reševalki pa se za spol nista opredelila/i.  
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Največ sodelujočih strokovnih delavcev je trenutno zaposlenih v oddelkih drugega 

starostnega obdobja (54,72 %), po številu sledijo anketirani strokovni delavci, ki so zaposleni 

v prvem starostnem obdobju (26,42 %), najmanj jih je zaposlenih v kombiniranih oddelkih 

(17,92 %). En anketiranec se ni odločil za nobeno ponujeno možnost, je pa poleg vprašanja 

zapisal, da dela v vseh oddelkih.  

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na oddelek, v katerem je strokovni delavec trenutno zaposlen (f %) 

Struktura vzorca glede na starost je neenakomerno porazdeljena. Prevladujejo anketirani 

strokovni delavci, stari med 26 in 35 let (39 %) ter med 36 in 45 let (33 %), najmanj je starih 

med 46 in 50 let (5 %). 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na starost (v f %) 
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Največji delež v vzorcu predstavlja približno polovica anketiranih strokovnih delavcev, katere 

delovna doba na področju vzgoje in izobraževanja znaša od 6 do 15 let, delovna doba nekaj 

manj kot četrtine anketirancev znaša od 1 do 5 let, s 13 % sledijo anketirani strokovni delavci 

z delovno dobo nad 30 let. Najmanjši delež predstavljajo anketirani strokovni delavci z 

delovno dobo od 16 do 20 let.  

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na delovno dobo (v f %) 

Skoraj polovica anketiranih strokovnih delavcev ima srednješolsko izobrazbo; med njimi 

prevladujejo pomočniki vzgojitelja, nekaj pa je vzgojiteljev predšolskih otrok. Največji delež 

anketiranih vzgojiteljev (27,4 %) ima visoko strokovno izobrazbo, prav tako ima visoko 

strokovno izobrazbo tudi 4,7 % anketiranih pomočnikov vzgojitelja. Najmanjši delež 

anketiranih strokovnih delavcev ima magisterij (2,8 %). 

 

Graf 4: Struktura vzorca glede na stopnjo izobrazbe (v f %) 
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V raziskavi so sodelovali strokovni delavci štirih regij Slovenije. Ker je vzorec priložnostni, so 

bili k sodelovanju v največjem številu povabljeni strokovni delavci s področja Savinjske in 

Osrednjeslovenske regije, ki sta bili v času raziskovanja najbolj dostopni.  

 

Graf 5: Struktura vzorca glede na regijo vrtca (f %) 

 

2.4 PRIPOMOČKI 

V raziskavi sem uporabila merski pripomoček, ki obsega naslednje sklope:  

 splošni podatki o sodelujočih vzgojiteljih predšolskih otrok (Vprašalnik 1);  

 znanja o fenomenu ADHD (Vprašalnik 2) in  

 prepričanja vzgojiteljev predšolskih otrok o otrocih z ADHD (Vprašalnik 3). 

Avtorica originalnih merskih pripomočkov (nadalje vprašalnikov) je dr. Suzana Pulec Lah; 

vprašalnike je za populacijo osnovnošolskih učiteljev pripravila v sklopu svoje doktorske 

disertacije (2013). Vprašalnike sem z njenim dovoljenjem priredila ter uporabila za 

raziskovanje znanja in prepričanj vzgojiteljev predšolskih otrok o ADHD.  
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2.4.1 Vprašalnik 1: Splošni podatki o vzgojitelju predšolskih otrok 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov.  

V prvem delu je 7 vprašanj, ki se nanašajo na splošne demografske podatke anketirancev 

(spol, pridobljena stopnja izobrazbe, trenutno delovno mesto, oddelek zaposlitve in starost 

otrok v skupini, leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, starostna skupina ter 

statistična regija vrtca, kjer je anketiranec zaposlen).  

Drugi del, ki obsega 9 vprašanj, se nanaša na dosedanje izobraževanje vzgojiteljev o ADHD 

ter željo po dodatnem usposabljanju; vzgojitelje sprašuje po dodiplomskem izobraževanju o 

ADHD, njihovih preteklih usposabljanjih, po zaposlitvi v vrtcu, ali so že iskali in pridobili 

informacije o ADHD, kako ocenjujejo razpoložljivost informacij o ADHD v slovenskem 

prostoru, kje bi iskali dodatne informacije o ADHD, če bi jih potrebovali, ter ali bi se udeležili 

izobraževanja o ADHD in v kakšni obliki bi bilo za njih primerno. 

Tretji del, sestavljen iz 5 vprašanj, pa se nanaša na izkušnje vzgojiteljev z ADHD in z otroki s 

posebnimi potrebami, ki so usmerjeni. Zanimalo me je, koliko izkušenj imajo vzgojitelji z 

otroki z ADHD, ali imajo zasebno kakšne izkušnje z ADHD ter koliko otrok , ki so imeli odločbo 

o usmeritvi, so imeli v njihovih skupinah v zadnjih dveh letih in ali so bili aktivni člani skupine 

za pripravo individualiziranega programa.  

Na koncu vprašalnika se nahaja odprto vprašanje, v katerem imajo reševalci možnost zapisati 

kaj o sebi oz. svojih aktivnostih in razmišljanjih, kar bi lahko bistveno osvetlilo njihov odnos 

do otrok z ADHD.  

Večina vprašanj je bila zaprtega tipa z možnostjo dopolnitve (pod točko »drugo«). Dve 

vprašanji sta bili odprtega tipa.  

2.4.2 Vprašalnik 2:  Znanje o ADHD 

Vprašalnik vsebuje trditve s šestih področij: splošna dejstva o ADHD, značilnosti ADHD, 

narava ADHD, vzroki ADHD, diagnosticiranje ADHD ter obravnava ADHD.  

Vprašalnik je avtorica dr. Suzana Pulec Lah oblikovala po vzoru lestvice KADDS: Knowledge of 
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Attention Deficit Disorder Scale, dodala pa je dodatne trditve, ki so bile prirejene našemu 

okolju. Za pričujoče diplomsko delo je bil vprašalnik S. Pulec Lah (2013) z njenim dovoljenjem 

nekoliko prirejen za populacijo vzgojiteljev predšolskih otrok 

Vprašalnik znanja o ADHD za vzgojitelje predšolskih otrok sestavlja 40 trditev, ob vsaki trditvi 

pa vzgojitelj izbere enega izmed treh ponujenih odgovorov: »drži«, »ne drži«, »ne vem«. Kot 

pravi Sicutto idr. (2000, v. Pulec Lah, 2013, str. 107) »razlikovanje med odgovori ne drži in ne 

vem omogoča ločevanje med tem, o čemer so odgovarjajoči napačno prepričani, in med 

tem, česar ne vedo oz. med napačnim prepričanjem in nepoznavanjem dejstev.« 

Ključ za ugotavljanje pravilnosti trditev (zaporedna števila trditev v vprašalniku): 

 drži:  1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 39 in 40.

 ne drži:  2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 36, 37 in 38. 

2.4.3 Vprašalnik 3: Prepričanja o otrocih z ADHD 

Lestvica Prepričanja o otrocih z ADHD je bila oblikovana na podlagi lestvice Prepričanja o 

učencih z ADHD in poučevanja učencev z ADHD, ki jo je prav tako oblikovala S. Pulec Lah 

(2013). Prvotno lestvico sestavlja 42 trditev o učencih z ADHD, starših učenca z ADHD, o 

uravnavanju razredne dinamike ter o poučevanju učencev z ADHD; za namen diplomskega 

dela sem odstranila 7 trditev, ki se vežejo na poučevanje učiteljev, ostale trditve pa sem 

nekoliko posodobila, da so ustrezale populaciji vzgojiteljev predšolskih otrok. Dodane so bile 

tudi tri trditve, ki so uvrščene na koncu lestvice.  

Ob vsaki trditvi je lestvica Likartovega tipa z možnostjo ocenjevanja z ocenami od 1 do 5, na 

kateri vzgojitelj izbere stopnjo strinjanja z dano trditvijo; ocena 1 pomeni »Nikakor se ne 

strinjam.«, ocena 3 »Delno se strinjam.« ter ocena 5 »Popolnoma se strinjam.«.  

2.5 POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE 

Zbiranje podatkov je potekalo v juliju 2016. Reševanje vprašalnika je bilo anonimno in 

prostovoljno. Zbiranje podatkov je potekalo izključno v pisni obliki. 
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2.6 OBDELAVA PODATKOV  

Od 140 izročenih vprašalnikov je bilo vrnjenih 111. Pet vprašalnikov je bilo rešenih le delno 

(manj kot polovica vprašalnika), zato jih v obdelavo nisem zajela. V celoti je bilo rešenih 106 

vprašalnikov, pri nekaterih pa so manjkali le posamezni odgovori, zato se numerus (število 

odgovorov) pri posameznih vprašanjih razlikuje. 

Rezultate sem vnesla v program SPSS (verzija 20), kjer sem jih statistično obdelala, za 

izdelavo grafičnih prikazov sem uporabila MS Excel. 

 

2.6.1 Spremenljivke  

 Neodvisne spremenljivke: 

 spol, 

 pridobljena stopnja izobrazbe, 

 trenutno delovno mesto, 

 (starostni) oddelek zaposlitve, 

 leta delovnih izkušenj, 

 starost, 

 regija vrtca, v katerem je strokovni delavec zaposlen, 

 obravnava vsebin o ADHD v dodiplomskem izobraževanju, 

 usposabljanje po zaposlitvi v vrtcu, 

 pridobivanje informacij o ADHD na druge načine. 

Odvisne spremenljivke: 

 spremenljivke vezane na znanje strokovnih delavcev o ADHD, 

 spremenljivke vezane na prepričanja strokovnih delavcev o ADHD in o otrocih z 

ADHD. 
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2.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V raziskovalnem delu sem s pomočjo vprašalnikov raziskala, kdaj in kje so vzgojitelji 

predšolskih otrok pridobivali znanje o fenomenu ADHD; zanimalo me je, ali so vzgojitelji 

predšolskih otrok že imeli osebne izkušnje z otroci z ADHD. Raziskala sem, kakšno znanje in 

prepričanja imajo vzgojitelji predšolskih otrok o ADHD in o otrocih z ADHD ter ali se znanje in 

prepričanja vzgojiteljev predšolskih otrok razlikujejo glede na starost strokovnih delavcev, 

njihovo stopnjo izobrazbe, leta delovnih izkušenj, dodatna izobraževanja o ADHD ali glede na 

njihove izkušnje z otroki z ADHD. Rezultate bom predstavila po raziskovalnih področjih – 

izobraževanje, izkušnje, znanje, prepričanja – ter znotraj njih preverila postavljene hipoteze. 

2.7.1 Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok o fenomenu ADHD  

V prvem delu Vprašalnika 1 sem strokovne delavce spraševala po demografskih podatkih 

(rezultati so predstavljeni v poglavju Opis vzorca), drugi del vprašalnika pa je bil namenjen 

raziskovanju dosedanjih izobraževanj strokovnih delavcev o fenomenu ADHD. Zanimalo me 

je, kdaj in kje so vzgojitelji predšolskih otrok pridobivali znanje o fenomenu ADHD ter kako 

ocenjujejo potrebe po dodatnem izobraževanju s tega področja. 

Pridobljena formalna izobrazba strokovnih sodelavcev, ki so sodelovali pri raziskavi, je bila 

raznolika; največ anketiranih strokovnih delavcev (49,1 %) je imelo srednješolsko izobrazbo, 

sledi skupina strokovnih delavcev z visoko strokovno izobrazbo (32,1 %), višjo izobrazbo 

(9,4 %), univerzitetno izobrazbo (6,6 %), najmanj pa je bilo anketiranih strokovnih delavcev z 

magisterijem (2,8 %). Ker so se strokovni delavci izobraževali v različnih izobraževalnih 

institucijah in bili udeleženi različnih učnih programov, me je zanimalo, ali so v času 

njihovega dodiplomskega izobraževanja poslušali oz. obravnavali vsebine o ADHD fenomenu.  

56,6 % anketiranih strokovnih delavcev je navedlo, da v času njihovega dodiplomskega 

izobraževanja niso obravnavali vsebin o ADHD. Ostali anketirani strokovni delavci so v času 

njihovega formalnega izobraževanja obravnavali vsebine o ADHD: 40,75 % jih je vsebine o 

ADHD obravnavalo manj obsežno in le osnovna dejstva, 2,8 % pa jih je navedlo, da so 

vsebine o ADHD fenomenu obravnavali obsežno in poglobljeno. V Grafu 6 so navedeni 

rezultati prikazani še glede na doseženo stopnjo izobrazbe. Vidimo, da je med tistimi 
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anketiranimi, ki v dodiplomskem izobraževanju niso obravnavali vsebin o ADHD, največ 

strokovnih delavcev s srednješolsko izobrazbo.  

 

Graf 6: Prikaz rezultatov na vprašanje glede na stopnjo pridobljene izobrazbe: »Ali ste v dodiplomskem izobraževanju 

poslušali/obravnavali vsebine o fenomenu ADHD?« 

Za natančnejši vpogled v pridobljena znanja o fenomenu ADHD v okviru dodiplomskega 

izobraževanja bi bilo treba dodatno raziskati, v katere izobraževalne institucije so bili 

strokovni delavci vključeni, kateri veljavni srednješolski/višješolski/visokošolski/univerzitetni 

program so obiskovali ter katere vsebine, ki se nanašajo na fenomen ADHD, so v okviru 

pridobivanja formalne izobrazbe obravnavali.  

Po zaposlitvi v vrtcu so strokovnim delavcem na voljo številna nadaljnja izobraževanja in 

usposabljanja, katerih cilj je »zagotavljanje strokovne usposobljenosti […] oziroma 

opravljanje določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja 

vsakega strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca […] ter razvoja celotnega sistema vzgoje 

in izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti« (Pravilnik o 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

2004, 2. člen). Vsako šolsko leto je razpisanih veliko izobraževanj, namenjenih strokovnim 

delavcem v vzgoji in izobraževanju, zato me je zanimalo, ali so se anketirani strokovni delavci 

do sedaj že udeležili katerega izmed izobraževanj, ki obravnavajo otroke s posebnimi 

potrebami ( v nadaljevanju PP) in/ali ADHD fenomen.   
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Po zaposlitvi v vrtcu se 37,7 % anketiranih strokovnih delavcev ni udeležilo nobenega 

izobraževanja na temo otrok s PP in/ali izobraževanja, kjer bi del vsebine obravnaval otroke s 

PP in/ali ADHD fenomen. Dobra tretjina anketiranih strokovnih delavcev (34,9 %) se je po 

zaposlitvi udeležila usposabljanja (seminarja, delavnic, predavanj) na drugo temo, del vsebin 

pa je obravnaval delo z otroki s PP. Četrtina anketiranih strokovnih delavcev (24,5 %) se je do 

sedaj že udeležila usposabljanja (seminarja, delavnic, predavanj) na temo otrok s PP. Nihče 

od sodelujočih strokovnih delavcev se ni udeležil usposabljanja (seminarja, delavnic, 

predavanj), ki bi vsebinsko obravnavale ADHD fenomenu. 

Kot »drugo« so po en odgovor anketirani strokovni delavci navedli: »drugi in tretji odgovor 

skupaj«, »magistrski študij inkluzivne pedagogike pri predmetu Metode dela z otroki s 

čustveno vedenjskimi težavami« ter »seminarji, kjer se dotikajo teme«.  

 

Graf 7 : Udeležba strokovnih delavcev na usposabljanju za delo z otroki s posebnimi potrebami (f %) 

Kadar nimamo na voljo dovolj informacij oz. nam določene vsebine, pojavi, težave niso 

poznane, običajno poiščemo dodatne informacije – zaradi široke dostopnosti in širokega 

nabora informacij, ki so nam na voljo, lahko poiščemo informacije na spletu, v lokalni 

knjižnici lahko poiščemo knjigo na določeno temo, o strokovnih dilemah se posvetujemo z 

ustreznimi strokovnjaki, za nasvet pa lahko vprašamo tudi prijatelje, znance ali kolege – 

sodelavce. 

37,7 % 

34,9 % 

24,5 % 

2,8 % 

0,0 % 

Ne.

Da, v sklopu usposabljanja na drugo temo so
bile tudi vsebine na temo dela z otroki s PP.

Da, usposabljanja na temo otrok s PP.

Drugo

Da, usposabljanja posvečenega ADHD
fenomenu.

Udeležba na usposabljanju za delo z otroki  
s posebnimi potrebami 
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V okviru raziskovanja, kje in kdaj so strokovni delavci pridobili znanje o ADHD, sem želela 

ugotoviti, ali so informacije o fenomenu ADHD – poleg informacij, ki so jih obravnavali v 

okviru formalnega ali nadaljnjega izobraževanja – tudi že samoiniciativno iskali. Rezultate 

predstavljam v Tabelah 3 in 4. 

Tabela 3 : Prikaz odgovorov na vprašanje: »Ali ste iskali in pridobili informacije o ADHD fenomenu še na kakšen drug 

način?« 

Odgovor f f % 

Ne, doslej še nisem potreboval/a dodatnih informacij o ADHD.  29 27,4 

Iskal/a sem informacije.  77 72,6 

SKUPAJ 106 100 

 

Tabela 4: Prikaz odgovorov, kje so strokovni delavci iskali in pridobili informacije o ADHD fenomenu. 

Odgovor f f % 

Pobrskal/a sem informacije na spletu. 58 54,7 

Prebral/a sem strokovne članke na to temo. 47 44,3 

Prebral/a sem knjigo na to temo. 31 29,2 

Posvetoval/a sem se z ustreznimi strokovnjaki. 26 24,5 

Informacije sem pridobil/a ob pogovoru s starši otrok z ADHD. 19 17,9 

Drugo. 1 0,9 

SKUPAJ 182* 171,5* 

* Opomba: Vprašanje je dopuščalo izbiro več odgovorov. Na vprašanje je odgovarjalo 77 strokovnih delavcev. 

27,4 % anketiranih strokovnih delavcev do sedaj dodatnih informacij o ADHD še ni iskalo. 

Skoraj tri četrtine anketiranih strokovnih delavcev (72,6 %), ki so iskale dodatne informacije, 

so le-te najpogosteje iskale na spletu, po pogostosti sledi branje strokovnih člankov na temo 

ADHD in branje knjig. Z ustreznimi strokovnjaki se je do sedaj posvetovalo 24,5 % anketiranih 

strokovnih delavcev, 17,9 % pa jih je informacije pridobilo tudi ob pogovoru s starši otrok z 

ADHD. Pod rubriko »drugo« je anketirana strokovna delavka navedla odgovor, da se je 

takrat, ko je imela v svoji skupini vključenega otroka z ADHD, posvetovala s sodelavko 

(pomočnico vzgojitelja), ki ima otroka z ADHD ter specialno pedagoginjo. 

Anketirani strokovni delavci, ki so dodatne informacije o ADHD v preteklosti že iskali, so te 

običajno iskali v več virih. Zanimalo me je, kje ocenjujejo, da so dobili najbolj uporabne 

informacije (Tabela 5).  
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Tabela 5: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Če ste že iskali informacije prek različnih virov, kje ste dobili najbolj uporabne 

informacije o ADHD?« 

Odgovor f f % 

Na spletu. 31 29,25 

V strokovnih člankih na temo ADHD. 17 16,04 

Pri posvetovanju z ustreznimi strokovnjaki. 17 16,04 

V knjigi na temo ADHD. 10 9,43 

Informacije pridobljene ob pogovoru s starši otrok z ADHD. 5 4,72 

Drugo. 1 0,94 

SKUPAJ 81* 76,42* 

* Opomba: Vprašanje je spraševalo po viru z največ uporabnimi informacijami; nekateri strokovni delavci so izbrali po dva 

odgovora, zato je skupni rezultat višji od pričakovanega. 

Anketirani strokovni delavci ocenjujejo, da so najbolj uporabne informacije našli na spletu, 

po številu navedb sledi branje strokovnih člankov in posvet z ustreznimi strokovnjaki. 

Najmanjši delež anketirancev je kot najbolj uporabne informacije označil tiste, ki so jih dobili 

v pogovoru s starši otrok z ADHD . 

Prva spoznanja o ADHD je iz tujine v slovenski prostor prenesla dr. Anica Mikuš Kos. V 

Sloveniji so leta 1970 v takratni Vzgojni posvetovalnici v Ljubljani začeli prepoznavati otroke, 

ki so, v skladu s takratno terminologijo, kazali znake hiperkinetičnega sindroma, prepoznavali 

pa so tudi otroke s specifičnimi učnimi težavami. Vzgojna posvetovalnica, kasneje Svetovalni 

center za otroke, mladostnike in starše, je nato širila znanja skozi seminarje za strokovne 

delavce v šolah, saj so poudarjali pomembnost zagotavljanja ustrezne pomoči in prilagajanja 

v šoli. V tistem obdobju je bilo izdanih kar nekaj publikacij na temo pomanjkljive pozornosti 

in hiperaktivnosti, ki so bile namenjene tako staršem kot tudi učiteljem (Mikuš Kos, 2002). 

Do danes so se nekatera spoznanja, predvsem o vzrokih za nastanek motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti, spremenila, zato je za ustrezno razumevanje vzrokov težav, narave, znakov, 

značilnosti in obravnave, treba poseči tudi po novejši literaturi. V raziskavi me je zanimalo, 

kako strokovni delavci ocenjujejo razpoložljivost informacij (knjigah, strokovnih člankih, 

brošurah, spletu itn.) o ADHD v slovenskem prostoru. Rezultate predstavljam v Tabeli 6. 
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Tabela 6: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Kako ocenjujete razpoložljivost informacij o ADHD fenomenu v slovenskem 

prostoru?« 

Odgovor f f % veljavni f % 

Ne morem oceniti, ker informacij še nisem iskal/a. 30 28,3 28,6 

Na voljo je dovolj ustreznih informacij. 33 31,1 31,4 

Na voljo so le osnovne informacije. 35 33 33,3 

Zelo malo informacij je na voljo. 5 4,7 4,8 

Drugo. 2 1,9 1,9 

manjkajoč podatek 1 0,9 - 

Skupaj 106 100 100 

Nekaj manj kot tretjina anketiranih strokovnih delavcev ne more oceniti razpoložljivosti 

informacij o ADHD v slovenskem prostoru, ker jih še ni iskala (ob primerjanju odgovorov iz 

prejšnjega vprašanja je en strokovni delavec podal dva - nasprotujoča si odgovora). Približno 

tretjina anketiranih strokovnih delavcev je bila mnenja, da je na voljo dovolj ustreznih 

informacij v slovenskem jeziku, druga tretjina pa je menila, da so na voljo le osnovne 

informacije. Kot »drugo« sta dva strokovna delavca podala odgovora: »Premalo informacij 

sem iskala, da bi lahko ocenila.« in »Ne morem oceniti, ker kljub vsemu premalo sledim 

informacijam.« 

Po mnenju L. Rotvejn Pajič (2015) je v Sloveniji na voljo zelo malo literature s področja 

ADHD, s čimer se je strinjalo 4,8 % anketiranih strokovnih sodelavcev ter 11,5 % anketiranih 

učiteljev v raziskavi S. Pulec Lah (2013). Na oceno o zadostni količini informacij po mojem 

mnenju najbolj vpliva dejstvo, kako poglobljeno je posameznik že iskal tovrstne informacije. 

Ob obširnem pregledovanju literature in iskanju eksaktnih podatkov o ADHD z več področij, 

hitro naletimo na pomanjkanje informacij v slovenski literaturi, zato je treba uporabiti tuje 

vire. Sama ocenjujem, da je za osnovno pridobivanje informacij o fenomenu ADHD (splošne 

značilnosti in narava težav) v slovenski literaturi na voljo kar nekaj strokovnega gradiva, npr. 

naslednje knjige Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo (ur. Suzana 

Žunko Vogrinc, 2011), Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok? (Leonida Rotvejn Pajič, 

2015), ADHD – ali deklice hitijo drugače: spregledanost deklic z motnjo ADHD (Katarina Kesič 

Dimic, 2008), Adrenalinske deklice, hitri dečki: svet otroka z ADHD (Katarina Kesič Dimic, 

2008), Motnja pozornosti in hiperaktivnosti za telebane (Jeff Strong in Michael O. Flanagan 

2013); kar nekaj informacij o ADHD fenomenu najdemo tudi v poglavjih naslednjih 

monografij, npr. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje motenj pozornosti in 
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hiperaktivnosti (Leonida Rotvejn Pajič in Suzana Pulec Lah, 2011, v Učenci z učnimi težavami 

– prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje), Spodbujanje učne uspešnosti učencev z 

učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti (Suzana Pulec Lah in Leonida 

Rotvejn Pajič, 2011, v Učenci z učnimi težavami – pomoč in podpora). Uporabniki spleta 

imajo možnost dostopati tudi do npr. knjižnične zbirke elektronskega gradiva Pedagoške 

fakultete, kjer lahko v diplomskih ter magistrskih nalogah in doktorskih disertacijah poiščejo 

tudi kar nekaj informacij o fenomenu ADHD (npr. diplomska naloga Polone Kunstelj: 

Vključevanje otrok z ADHD (primanjkljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti) v vrtec, 

2011; magistrsko delo Lidije Šket Kamenšek: Uporaba pravljic pri otrocih s težavami 

pozornosti in hiperaktivnostjo, 2013; doktorska disertacija Suzane Pulec Lah: Dejavniki 

učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, 

2013). Če potrebujemo bolj specifične informacije o učinkovitih načinih pomoči, pa je v tuji 

literaturi o tem na voljo bistveno več informacij.  

Če bi potrebovali dodatne informacije o ADHD (Tabela 7) bi jih večina anketirancev (73,6 %) 

najprej poiskala pri ustreznih strokovnjakih, malo manj kot polovica anketirancev bi za to 

uporabila strokovno literaturo. Splet bi za prvo pomoč pri iskanju dodatnih informacij 

uporabila tretjina anketirancev, na sodelavce – vzgojitelje bi se obrnila slaba petina 

anketiranih strokovnih delavcev, podoben delež bi za informacije prosilo starša otroka z 

ADHD. 

Tabela 7: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Kje bi strokovni delavci najprej poiskali dodatne informacije o ADHD, če bi jih 

potrebovali?«  

Odgovor f f % 

V strokovni literaturi (knjige, strokovne revije). 51 48,1 

Pri ustreznih strokovnjakih (npr. svetovalna služba, 
specializirane ustanove, specialni pedagogi). 

78 73,6 

Pri starših otrok z ADHD. 19 17,9 

Pri kolegih - vzgojiteljih. 18 17 

Na spletu. 35 33 

V specializiranih društvih (npr. društvo Bravo). 4 3,8 

Drugo. 0 - 

Skupaj 205* 193,4* 

* Opomba: Pri tem vprašanju so lahko izbrali največ dva odgovora, zato skupna vrednost f ne ustreza številu 
dejanskih reševalcev. 

  

http://pefprints.pef.uni-lj.si/382/
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V raziskavi M. Prašnikar (2016), kjer je v okviru magistrskega dela raziskovala potrebe staršev 

in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami v vrtcu, je ugotovila, da si 60,7 % anketiranih strokovnih delavcev želi 

pridobiti dodatna znanja o težavah na področju vedenja ter 50 % anketirancev želi pridobiti 

dodatna znanja za delo z nemirnimi otroki. To nakazuje, da velik delež  anketiranih 

vzgojiteljev meni, da potrebuje dodatna znanja, ki se navezujejo tudi na ADHD fenomen. Do 

podobnih ugotovitev sem na podlagi odgovorov anketiranih strokovnih delavcev prišla tudi 

sama. 

Anketirani strokovni delavci si želijo pridobiti dodatna znanja in spretnosti na področju dela z 

otroki z ADHD (Tabela 8).  

Tabela 8: Prikaz odgovor na vprašanje: »Katera znanja in spretnosti bi na področju dela z otroki z ADHD najbolj 

potrebovali?« 

Odgovor f f % veljavni f % 

Več splošnih znanj o fenomenu ADHD. 21 19,8 20 

Več specifičnih znanj in spretnosti s področja poučevanja 

otrok z ADHD in njihove specifične obravnave. 
19 17,9 18,1 

Oboje prej navedeno. 64 60,4 61 

Ne potrebujem nobenega dodatnega znanja s tega področja. 1 0,9 1 

manjkajoč odgovor 1 0,9 - 

Skupaj 106 100 100 

Nekaj manj kot dve tretjini anketirancev si želita pridobiti tako splošna kot specifična znanja, 

približno petina pa bodisi le splošna znanja o fenomenu ADHD bodisi več specifičnih znanj in 

spretnosti s področja poučevanja otrok z ADHD in njihove specifične obravnave. Le en 

strokovni delavec je navedel, da ne potrebuje nobenega dodatnega znanja s tega področja. 

Glede na visoko izraženo željo po dodatnem usposabljanju, me je zanimalo, na kakšen način 

oz. v kakšni obliki, bi se želeli anketirani strokovni delavci izobraževati o fenomenu ADHD. 

Ugotovitve prikazujem v Tabeli 9. 

Tabela 9: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Na kakšen način bi si najraje pridobili nova znanja in spretnosti za delo z otroki 

z ADHD?« 

Odgovor f f % 

S samostojnim študijem literature v slovenskem jeziku. 33 31,3 

S samostojnim študijem literature v tujem jeziku. 13 12,3 

V organizirani obliki usposabljanja (seminarji, delavnice). 88 83 
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Odgovor f f % 

S samostojnim učenjem s pomočjo elektronskih medijev (npr. CD-rom 
za programirano učenje, on-line učenje). 

93 87,7 

Ob konzultacijah s ŠSS ali drugimi strokovnjaki ob konkretnih primerih 
(skupno načrtovanje, vrednotenje, tudi učenje po modelu). 

62 58,5 

Ne potrebujem nobenega dodatnega znanja s tega področja. 1 0,9 

Drugo. 0 - 

Skupaj 290* 273,7%* 

* Opomba: Pri tem vprašanju so lahko izbrali največ dva odgovora, zato skupna vrednost f ne ustreza številu dejanskih 
reševalcev. 

Največ anketiranih strokovnih delavcev (87,7 %) bi si nova znanja in spretnosti za delo z 

otroki z ADHD želeli pridobiti s samostojnim učenjem s pomočjo elektronskih medijev, po 

pogostosti odgovorov sledi izobraževanje v organizirani obliki usposabljanja (83 %) ter ob 

konzultacijah s strokovnjaki in konkretnih primerih (58,5 %). Za samostojen študij literature v 

slovenskem jeziku bi se odločilo 31,3 %, v tujem jeziku pa 12,3 % anketiranih strokovnih 

delavcev.  

Strokovni delavci se udeležujejo različnih programov nadaljnjega izobraževanja, na to pa 

lahko vplivajo želje oz. pobude vodstva, kolegov ali pa prevladujejo osebne želje (Devjak in 

Polak, 2013). V raziskavi me je zanimalo, ali bi se anketirani strokovni delavci, če bi imeli 

možnost, udeležili usposabljanja o ADHD fenomenu ter s čim morebiti pogojujejo udeležbo 

na usposabljanju. Rezultate prikazujem v Tabeli 10. 

Tabela 10: Prikaz odgovorov na vprašanje »Če bi imeli možnost, da se udeležite usposabljanja o fenomenu ADHD, ali bi se 

ga udeležili?« 

Odgovor f f % 

Da, v vsakem primeru. 74 69,8 

Zelo verjetno, v primeru če … 29 27,4 

Najverjetneje ne, ker … 3 2,8 

Zagotovo ne, ker … 0 - 

SKUPAJ 106 100 

Približno 70 % anketiranih strokovnih delavcev bi se, če bi imeli možnost, udeležilo 

usposabljanja o ADHD fenomenu. Odgovori anketiranih strokovnih delavcev, ki bi se 

izobraževanja zelo verjetno udeležili (27,4 %), se nanašajo na dva pogoja – eni bi to storili v 

primeru, če bi imeli v njihovi skupini vključenega otroka z ADHD (f = 17), drugi pa bi se 

izobraževanja udeležili, če bi bil način izvedbe primeren (f = 5), kar pomeni, da »bi bilo v 

obliki samostojnega učenja s pomočjo elektronskih medijev«, »bi bilo v organizirani obliki 
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(seminarji, delavnice) ali ob konzultacijah s ŠSS ali drugimi strokovnjaki ob konkretnih 

primerih«, »če ne bi časovno sovpadalo z drugimi izobraževanji«, »je organizirano v bližini ali 

službi«, »je organizirano s strani vrtca oz. v bližini«. Sedem strokovnih delavcev ni podalo 

dodatnega pojasnila. Trije anketirani strokovni delavci so menili, da se izobraževanja 

najverjetneje ne bi udeležili. Kot razlog sta dva navedla »nimam denarja zanj« in »počasi 

odhajam«, en strokovni delavec ni zapisal dodatnega pojasnila.  

Anketirani strokovni delavci so znanje o ADHD v manjšem delu pridobili v okviru 

dodiplomskega izobraževanja, večji del pa so pridobili s samostojnim iskanjem informacij. 

Strokovni delavci torej v večini zaznavajo potrebo po dodatnem usposabljanju o ADHD 

fenomenu, želijo si tako splošna kot tudi specifična znanja s področja poučevanja otrok z 

ADHD in njihove specifične obravnave.  

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da bi se večina anketiranih strokovnih 

delavcev udeležila usposabljanja o ADHD fenomenu. Kot sta v raziskavi za oblikovanje 

modela »optimalnega« nadaljnjega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju ugotovili T. Devjak in A. Polak (2013), pri prijavljanju strokovnih delavcev v 

različne izobraževalne programe prevladujejo osebne želje, kar bi lahko zapisali tudi za našo 

raziskavo, saj ni nihče od anketiranih strokovnih delavcev kot pogoj navedel, da bi se npr. 

izobraževanja udeležil, če bi to zahtevalo vodstvo. Z dodatnim izobraževanjem bi strokovni 

delavci zadovoljili tudi načelo strokovnosti; kot je zapisano v Beli knjigi (2011, str. 474) 

morajo strokovni delavci »svoje delo opravljati strokovno korektno, v skladu z najnovejšimi 

strokovnimi oz. znanstvenimi spoznanji in etičnimi načeli«.  

2.7.2 Izkušnje vzgojiteljev predšolskih otrok z ADHD  

Tretji del Vprašalnika 1, ki je bil sestavljen iz petih vprašanj, se je nanašal na izkušnje 

vzgojiteljev z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP), ki so usmerjeni, ter na 

izkušnje z otroki z ADHD. Raziskala sem, koliko otrok, ki so bili prepoznani kot otroci z ADHD, 

ter koliko otrok s PP so strokovni delavci že imeli vključenih v svojih skupinah; zanimala me je 

tudi vključenost strokovnih delavcev v skupine za pripravo individualiziranega programa (v 

nadaljevanju IP).  
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Najprej me je zanimalo, koliko izkušenj so že imeli strokovni delavci z otroki, ki so kazali 

vedenja značilna za ADHD. Barkley (2013) ugotavlja, da starši običajno zaznajo znake ADHD, 

ko je otrok star med tremi in štirimi leti, nekateri pa tudi pri mlajših. 

Tabela 11: Prikaz odgovorov na vprašanje »Koliko izkušenj imate z otroki z ADHD?« 

Odgovor f f  % veljavni f % 

V moji skupini sem imel/a že veliko otrok z vedenji značilnimi za ADHD. 6 5,7 5,7 

V moji skupini sem imel/a le nekaj otrok z vedenji značilnimi za ADHD. 48 45,3 45,7 

V moji skupini še nisem imel/a otrok z znaki ADHD. 51 48,1 48,6 

manjkajoč odgovor 1 0,9 - 

SKUPAJ 106 100 100 

5,7 % anketiranih strokovnih delavcev je v svoji skupini že imelo veliko otrok z vedenjem 

značilnim za ADHD, 45,3 % anketirancev pa je v svoji skupini do sedaj imelo le nekaj otrok z 

vedenjem značilnim za ADHD. 48,1 % anketiranih strokovnih delavcev je poročalo, da še 

nimajo izkušenj z otroki, ki bi imeli znake ADHD.  

Čeprav otroci z ADHD lahko znake kažejo že v predšolskem obdobju, jih je večina prepoznana 

(diagnosticirana) šele v šolskem obdobju (DuPaul in Stoner, 2004; Kesič Dimic, 2009; Lavigne 

idr., 1996, v Vaughan, Wetzel in Kratochvil, 2008; Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Zanimalo 

me je, ali so strokovni delavci v zadnjih dveh letih, kljub slabšemu prepoznavanju ADHD v 

predšolski dobi, imeli vključene otroke z ADHD, ki so že bili ustrezno 

prepoznani/diagnosticirani. 

Tabela 12: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Koliko otrok, ki so bili prepoznani/diagnosticirani kot otroci z ADHD je bilo 

vključenih v vaši skupini v zadnjih dveh letih?« 

Odgovor f  f % veljavni f % 

Noben otrok 26 24,53 25 

1 otrok 16 15,09 15,38 

2 otroka 7 6,6 6,73 

5 otrok 1 0,94 0,96 

Ne vem, nisem seznanjen/a. 54 50,94 51,92 

Ni odgovora 2 1,89 - 

SKUPAJ 106 100 100 

V svoji skupini (Tabela 12) je imelo v zadnjih dveh letih 15,09 % anketiranih strokovnih 

delavcev vključenega enega otroka, ki je bil prepoznan/diagnosticiran kot otrok z ADHD; dva 

otroka z ADHD je v svoji skupini imelo 6,6 % anketiranih strokovnih delavcev, en anketiran 
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strokovni delavec pa je imel v zadnjih dveh letih v svojih skupinah vključenih kar pet otrok z 

ADHD. 24,53 % anketiranih strokovnih delavcev je navedlo, da v svoji skupini v zadnjih dveh 

letih niso imeli nobenega otroka z ADHD, 50,94 % anketiranih strokovnih delavcev pa s tem 

podatkom ni seznanjenih.  

Kot je bilo predstavljeno v teoretičnem delu, se ocene o pojavnosti ADHD pri predšolskih 

otrocih med avtorji razlikujejo. Na podlagi dobljenih podatkov iz raziskave ne moremo 

oceniti pojavnosti otrok z ADHD v predšolskem obdobju v slovenskih vrtcih, lahko pa vidimo, 

da je 22,64% vseh anketiranih strokovnih delavcev v zadnjih dveh letih imelo v svoji skupini 

vključenega vsaj enega otroka z ADHD. Zanimivo je tudi to, da polovica anketiranih 

strokovnih delavcev ni bila seznanjena, ali je bil v njihovi skupini vključen otrok z ADHD ali 

ne. V kolikor bi v skupino dejansko bil vključen otrok z ADHD, sta vzgojitelj in pomočnik 

vzgojitelja ključni osebi, ki z individualizacijo elementov in zahtev vzgojno-izobraževalnega 

programa sodelujeta pri zagotavljanju ustrezne obravnave otrokom z ADHD.  

S fenomenom ADHD se lahko strokovni delavci srečujejo tako na svojem delovnem področju 

kot tudi zasebno. Želela sem raziskati, koliko strokovnih delavcev ima zasebno izkušnje z 

ADHD fenomenom – bodisi ima ADHD njihov sorodnik ali prijatelj bodisi so se z osebo z 

ADHD srečali v kakšnih drugih socialnih okoljih. Rezultate prikazujem v Tabeli 13. 

Tabela 13: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Ali imate zasebno izkušnje z ADHD fenomenom?« 

Odgovor f f % 

Ne. 91 85,8 

Da, otrok ima ADHD. 2 1,9 

Da, bližnji sorodnik ima ADHD. 3 2,8 

Da, prijatelj ima ADHD. 4 3,8 

Drugo. 6 5,7 

SKUPAJ 106 100 

Večina (85,8 %) anketiranih strokovnih delavcev zasebno še ni imela izkušnje z ADHD 

fenomenom. Dva anketirana strokovna delavca imata otroka z ADHD, trije anketiranci imajo 

bližnjega sorodnika z ADHD, štirje anketirani strokovni delavci pa imajo prijatelja z ADHD. Kot 

»drugo« so anketirani strokovni delavci navedli: »otrok je v vrtcu imel značilnosti ADHD, v šoli je 

dobil diagnozo potrjeno«, »otrok v skupini je imel Aspergerjev sindrom«, »otrok v športnem društvu, 

kjer sem delala«, »sodelavka ima sina z ADHD«, »sum na ADHD pri bližnjem sorodniku« in »sum 

otroka, da ima ADHD«.  
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Strokovne delavce sem spraševala tudi po izkušnjah z otroki s posebnimi potrebami, ki so 

imeli odločbo o usmeritvi. Zanimalo me je, koliko otrok s PP so strokovni delavci imeli 

vključenih v svojih skupinah v zadnjih dveh letih ter ali so bili (v primeru, da so imeli v svoji 

skupini vključenega otroka s PP, ki je bil usmerjen) vključeni v skupino za pripravo 

individualiziranega programa. Rezultate prikazujem v Tabelah 14 in 15. 

Tabela 14: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Koliko otrok s posebnimi potrebami, ki so imeli odločbo o usmeritvi, ste imeli 

v vaši skupini v zadnjih dveh letih?« 

Odgovor f f % 

Nobenega. 52 49,1 

1–3 51 48,1 

4–6 3 2,8 

7 in več 0 - 

SKUPAJ 106 100 

Približno polovica anketiranih strokovnih delavcev v zadnjih dveh letih v svoji skupini ni imela 

vključenega otroka s PP, ki bi imel odločbo o usmeritvi. 48,1 % anketiranih strokovnih 

delavcev je imelo v zadnjih dveh letih vključenega od enega do tri otroke, trije anketirani 

strokovni delavci pa so imeli v zadnjih dveh letih v svojih skupinah vključene od štiri do šest 

otrok.  

Tabela 15: Prikaz odgovorov na vprašanje: »V koliko primerih, ko ste imel otroka s posebnimi potrebami (PP) z odločbo, 

ste bili aktivni član skupine za IP?« 

Odgovor f f % 

Nikoli. 45 42,5 

V manj kot 1/2 primerov. 15 14,2 

V več kot 1/2 primerov. 7 6,6 

Vedno. 28 26,4 

V svoji skupini še nisem imel/a otroka s PP, ki je bil usmerjen. 11 10,4 

SKUPAJ 106 100 

Približno 10 % anketiranih strokovnih delavcev v svoji skupini do sedaj še ni imelo 

vključenega otroka s PP, ki bi bil usmerjen. Pri pripravi individualiziranega programa za 

vključenega otroka s PP je 26,4 % anketiranih strokovnih delavcev vedno sodelovalo, v več 

kot polovici primerov otrok 6,6 % anketiranih strokovnih delavcev ter v manj kot polovici 

primerov otrok 14,2 % anketiranih strokovnih delavcev. Pri pripravi IP za vključenega otroka 

v skupino 42,5 % anketiranih strokovnih delavcev ni sodelovalo. 
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Deleži vključenosti strokovnih delavcev pri pripravi IP so nekoliko nenavadni. Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v 37. členu pravi: »Za pripravo in 

spremljanje izvajanja IP imenuje ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma direktor 

socialnovarstvenega zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo 

sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa.« V vrtcu vzgojno-izobraževalno 

delo opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja tako da je iz formalno-pravnega vidika 

njihova vključenost v pripravo IP nujna. Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja so tisti, ki v času 

vključenosti otroka v vrtec z njim preživijo največ časa in ki kontinuirano spremljajo otrokov 

razvoj in napredek (Opis delovnih nalog, b.d.), zato so njihove informacije o otrokovemu 

funkcioniranju, njegovih značilnostih, težavah dragocene pri pripravi ustreznega IP. Iskanje 

vzrokov za (ne)vključenost anketiranih strokovnih delavcev pri pripravi IP presega namen 

pričujočega diplomskega dela, rezultati pa nakazujejo na potrebo po boljši komunikaciji in 

timskem delu pri vključevanju otrok s PP v vrtec.  

Zadnje vprašanje v prvem vprašalniku (demografski podatki in izkušnje z ADHD) je bilo 

odprtega tipa in je strokovnim delavcem dajalo možnost, da zapišejo dodatne informacije, za 

katere menijo, da bi osvetlile njihov odnos do otrok z ADHD (Tabela 16). Odgovor je podalo 

10 strokovnih delavcev; razvrstimo jih lahko v tri skupine: odgovori, ki se nanašajo na otroke 

z ADHD, odgovori, ki se nanašajo na detekcijo in identifikacijo ADHD, ter drugi odgovori.  

Tabela 16: Prikaz odgovorov na vprašanje: »Ali bi želeli povedati še kaj o sebi, svoji aktivnosti in razmišljanjih, kar bi 

lahko bistveno osvetlilo vaš odnos do otrok z ADHD?« 

Odgovori, ki se 

nanašajo na 

otroke z ADHD. 

* »Imam pozitiven pristop do takšnih otrok.«  

* »V redkih trenutkih so zelo srčni otroci, vseskozi pa s posebej izostrenimi 

zaznavami in specifičnimi reakcijami/odzivi.« 

* »Vsak otrok je individuum.«  

* »Vsak otrok je individualen; z motnjo ali brez, vsakega je potrebno obravnavati 

posamično in iz njega izluščiti najboljše. Zato je načrtovanje le okvir, ki pa ga 

spreminjamo glede na potrebe otrok. In ko se srečujemo z otroki s posebnimi 

potrebami, je potrebno to vzeti kot izziv in ne kot breme. Je pa res, da je zaradi 

tega delovanje v skupini drugačno (včasih težko) in zahteva več organizacije« 

Odgovori, ki se 

nanašajo na 

detekcijo in 

identifikacijo 

ADHD. 

* »Mislim, da je pomembno, da se v predšolskem obdobju otrokom posveti 
dovolj pozornosti in se pravočasno poišče ustrezno in strokovno pomoč, saj 
motnja postane bolj izrazita šele z šolanjem«,  
* »Mislim, da take otroke v predšolski dobi težko opredelimo, ker je včasih za 
otroka že stigmatizacija za naprej.«  
»Za prepoznavanje ADHD pri otroku je potrebno dalj časa spremljati njegov 
razvoj, pogovor s starši (družinska anamneza).« 
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Drugi odgovori. * »sodelovanje-zdravljenje alternativne medicine«,  

* »več informacij«,  

* »Da bi absolutno imeli otroci več individualne pomoči v skupini. Da bi 

postopek hitreje stekel do izdane odločbe!« 

 

2.7.3 Znanje o ADHD 

Vprašalnik Znanje o ADHD je obsegal 40 trditev, med katerimi je bilo 22 pravilnih trditev ter 

18 trditev, ki ne držijo. Ključ za določanje pravilnosti odgovorov sem predstavila v poglavju 

»Pripomočki«. Z vprašalnikom sem želela dobiti vpogled v znanje vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojitelja o splošnih dejstvih o ADHD, značilnosti, naravi in vzrokih ADHD ter v znanje s 

področja diagnosticiranja in obravnave ADHD.  

Strokovni delavci so ob vsaki trditvi izrazili svoje strinjanje (drži) ali nestrinjanje (ne drži), 

imeli pa so tudi možnost izbire odgovora »ne vem, nisem prepričan/a«. Pravilne odgovore na 

posameznem vprašalniku sem seštela, za vsakega strokovnega delavca pa sem poleg 

seštevka pravilnih odgovorov izračunala še delež pravilnih odgovorov, kar bom predstavila v 

Tabeli 18. Pravilnost izbranih odgovorov sem analizirala po posameznih trditvah, kar bom 

predstavila v Tabeli 19. 

V povprečju so se na vprašalniku Znanje o ADHD anketirani strokovni delavci pravilno izjasnili 

v primeru 22 trditev, kar je malo več kot polovica vseh trditev v vprašalniku. Najnižji seštevek 

pravilnih odgovorov pri posameznem anketiranem strokovnem delavcu je bil 8, najvišji 35. 

Koeficient asimetrije porazdelitve seštevkov pravilnih odgovorov na vprašalniku kaže, da gre 

za asimetrijo v levo, koeficient sploščenosti pa pove, da gre za nekoliko sploščeno 

porazdelitev.   

Tabela 17: Opisna statistika seštevka pravilnih odgovorov na vprašalniku Znanje o ADHD 

N M f % Me SD Min. Max. KA KS 

106 22,2925 55,73 23 5,97131 8 35 - 0,268 - 0,177 

N = skupno število anketirancev, M = aritmetična sredina, f % = povprečni delež pravilnih odgovorov Me = mediana, SD = 
standardni odklon, Min. = najnižji rezultat, Max. = najvišji rezultat,  KA = koeficient asimetrije, KS= koeficient sploščenosti 
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Za testiranje normalnosti distribucije rezultatov (seštevek pravilnih odgovorov) na 

vprašalniku sem v programu SPSS uporabila Kolmogorov-Smirnov test (Priloga 1), s katerim 

sem ugotovila, da gre za porazdelitev rezultatov, ki statistično pomembno ne odstopa od 

normalne (p > 0,05).  

 
Graf 8: Grafični prikaz frekvenčne porazdelitve seštevka pravilnih odgovorov na vprašalniku Znanje o ADHD 

Najnižji seštevek, 8 pravilnih odgovorov (20 % pravilnost odgovorov), so imeli trije anketirani 

strokovni delavci, manj kot 45 % pravilnost odgovorov (18 trditev) je imelo 28 anketiranih 

strokovnih delavcev (26,4 %), najvišji seštevek pravilnih odgovorov je imel anketiranec, ki je 

pravilno odgovoril na 35 trditev (87,5 % pravilnost odgovorov). Najpogostejši seštevek 

pravilnih odgovorov sta bila 24 oz. 25. Frekvenčno distribucijo rezultatov so prikazuje Tabela 

18.  
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Tabela 18: Skupno število pravilnih odgovorov na vprašalniku Znanje o ADHD (f, f %) 

Št. pravilnih odgovorov 
na vprašalniku 

Delež pravilnih 
odgovorov (%) 

Strokovni delavci 

f f % 

8 20 3 2,8 

9 22,5 1 0,9 

12 30 4 3,8 

13 32,5 1 0,9 

15 37,5 3 2,8 

16 40 6 5,7 

17 42,5 4 3,8 

18 45 6 5,7 

19 47,5 6 5,7 

20 50 4 3,8 

21 52,5 8 7,5 

22 55 5 4,7 

23 57,5 5 4,7 

24 60 10 9,4 

25 62,5 10 9,4 

26 65 7 6,6 

27 67,5 2 1,9 

28 70 5 4,7 

29 72,5 4 3,8 

30 75 1 0,9 

31 77,5 6 5,7 

32 80 1 0,9 

33 82,5 2 1,9 

34 85 1 0,9 

35 87,5 1 0,9 

SKUPAJ 106 100 

Kot vidimo v Tabeli 19, se največ pravilnih odgovorov anketirancev (več kot 95 %) nanaša na 

trditve: »Za postavitev diagnoze ADHD je nujno pridobiti informacije o otrokovem vedenju iz 

različnih virov (od otroka, staršev, učitelja oz. vzgojitelja, pediatra ali pedopsihiatra, 

psihologa, specialnega pedagoga).«, »Izobraževanje staršev otrok z ADHD je pomemben 

dejavnik v obravnavi otrok z ADHD.« in »Usposabljanje vzgojiteljev za delo z otroki z ADHD je 

pomemben dejavnik v obravnavi otrok z ADHD.«. 

Podobno visok delež pravilnih odgovorov slovenskih učiteljev je v svoji raziskavi ugotovila 

S. Pulec Lah (2013). Tudi v omenjeni raziskavi so učitelji ugotovili, da je usposabljanje staršev 

in strokovnih delavcev za delo z otroki z ADHD pomemben dejavnik v obravnavi ter da je za 

potrditev ADHD pri otrocih nujno treba pridobiti informacije iz različnih virov. 
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Več kot 80 % anketiranih strokovnih delavcev je podalo pravilne odgovore tudi na trditve iz 

sklopa značilnosti ADHD: »Otroke z ADHD pogosto zmotijo zunanji dražljaji.«, »Otroci z ADHD 

se pogosto presedajo in zvijajo, ko bi morali sedeti na miru.«, »Otroci z ADHD imajo pogosto 

težave z organizacijo aktivnosti in dejavnosti.«, »Če je otrok nemiren, impulziven in ima 

težave s pozornostjo, potem ima zagotovo ADHD.« in sklopa narava ADHD: »Otroci z ADHD 

se neprimerno vedejo predvsem zato, ker nočejo slediti dogovorjenim pravilom in izvrševati 

dane naloge.«, »Socialno okolje (starši, drugi pomembni odrasli in vrstniki) lahko spodbuja ali 

blaži izražanje vedenjskih posebnosti posameznika z ADHD.«. 

Največji odstotni delež napačnih odgovorov (70,8 %) se je nanašal na trditev št. 3, ki pravi: »V 

slovenskem prostoru diagnoza ADHD otroka formalno pravno uvršča med otroke s posebnimi 

potrebami.« Tudi v raziskavi S. Pulec Lah (2013) o znanju o ADHD med slovenskimi učitelji je 

ta trditev dobila najvišji delež nepravilnih odgovorov. Temu morda botruje splošno 

prepričanje, »da so vsi otroci s posebnimi potrebami usmerjeni in dobijo t. i. odločbo«. Kot je 

predstavljeno v poglavju »Usmeritev in dodatna strokovna pomoč« otroci z ADHD v slovenski 

zakonodaji niso samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami, lahko pa se predšolski 

otrok z ADHD, pri katerem je opravljena celostna in timska diagnostika ter za katerega je 

ugotovljeno, da težave pomembno vplivajo na njegovo funkcioniranje in njegovo uspešnost 

ter učinkovitost, usmeri (spričo dlje trajajočih težav) v skupino dolgotrajno bolnih otrok 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otok s posebnimi 

potrebami, 2015).  

Več kot 40 % napačnih odgovorov so anketirani strokovni delavci podali pri trditvah: »Otroci 

z ADHD vedno potrebujejo mirno, dražljajsko »sterilno« okolje, da bi se lahko osredotočili na 

nalogo.«, »Obstajajo določeni fizični/fiziološki indikatorji, ki jih lahko identificirajo zdravniki 

in omogočajo natančno diagnozo ADHD.« in »Otroci z ADHD so običajno bolj poslušni v 

odnosih z očeti kot materami.«. 

Največje pomanjkanje znanja (delež odgovora »ne vem« je 61,3 %) je zaznati pri trditvah: 

»Približno polovica otrok z ADHD preraste znake ADHD v obdobju pubertete in v odraslosti 

posledično funkcionirajo brez težav.« in »Raziskave potrjujejo, da dolgotrajno jemanje zdravil 

za obvladovanje ADHD znakov vodi v odvisnost (npr. od drog, alkohola) v odrasli dobi.«. 
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Več kot 50 % anketiranih strokovnih delavcev tudi ni bilo prepričanih v pravilnost trditev: 

»Večina raziskav potrjuje, da se ADHD pojavlja pri od 10 do 15 % otrok vrtčevske 

populacije.«, »Otroci z ADHD so običajno bolj poslušni v odnosih z očeti kot materami.«, 

»Težave ADHD se lahko dedujejo.«, »Obstajajo določeni fizični/fiziološki indikatorji, ki jih 

lahko identificirajo zdravniki in omogočajo natančno diagnozo ADHD.« ter »S primerno 

obravnavo lahko znake ADHD popolnoma odpravimo.«. 

Tabela 19: Prikaz odgovorov na posamezne trditve vprašalnika o znanju o ADHD (f, f %) 

Trditev 

Odgovori 

pravilni nepravilni ne vem skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

1 

Hiperkinetična motnja in motnja 
deficita pozornosti in hiperaktivnost 
(ADHD) sta različni poimenovanji za 
enak sklop značilnosti. 

42 39,6 15 14,2 49 46,2 106 100 

2 
Fenomen ADHD je zgolj posledica 
socialno kulturne naravnanosti sodobne 
družbe. 

72 67,9 16 15,1 18 17,0 106 100 

3 
V slovenskem prostoru diagnoza ADHD 
otroka formalno pravno uvršča med 
otroke s posebnimi potrebami. 

9 8,5 75 70,8 22 20,8 106 100 

4 
Večina raziskav potrjuje, da se ADHD 
pojavlja pri od 10 do 15 % otrok 
vrtčevske populacije. 

14 13,2 35 33,0 57 53,8 106 100 

5 
Težave ADHD se v enaki meri pojavljajo 
tako pri dečkih kot pri deklicah. 

35 33,0 38 35,8 33 31,1 106 100 

6 
Otroke z ADHD pogosto zmotijo zunanji 
dražljaji. 

88 83,0 5 4,7 13 12,3 106 100 

7 
Otroci z ADHD se pogosto presedajo in 
zvijajo, ko bi morali sedeti na miru. 

87 82,1 7 6,6 12 11,3 106 100 

8 
Večina otrok z ADHD ima v šolskem 
obdobju bolj ali manj izrazite težave pri 
učenju in/ali izkazovanju naučenega. 

77 72,6 8 7,5 21 19,8 106 100 

9 
Otroci z ADHD so pogosto učno manj 
uspešni, ker imajo nižje intelektualne 
sposobnosti. 

61 57,5 18 17,0 27 25,5 106 100 

10 
Otroci z ADHD imajo pogosto težave z 
organizacijo aktivnosti in dejavnosti. 

87 82,1 3 2,8 16 15,1 106 100 

11 
Otroci z ADHD imajo običajno težave v 
prilagajanju in navajanju na 
vsakodnevne rutine in rituale. 

72 67,9 16 15,1 18 17,0 106 100 
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Trditev 

Odgovori 

pravilni nepravilni ne vem skupaj 

f f % F f % f f % f f % 

12 
Če je otrok nemiren, impulziven in ima 
težave s pozornostjo, potem ima 
zagotovo ADHD. 

88 83,0 9 8,5 9 8,5 106 100 

13 

Otroci z ADHD imajo več težav z 
vključevanjem v skupino in 
navezovanjem odnosov kot drugi otroci 
v skupini . 

54 50,9 27 25,5 25 23,6 106 100 

14 

Otroci z ADHD se neprimerno vedejo 
predvsem zato, ker nočejo slediti 
dogovorjenim pravilom in izvrševati 
dane naloge. 

85 80,2 8 7,5 13 12,3 106 100 

15 

Socialno okolje (starši, drugi pomembni 
odrasli in vrstniki) lahko spodbuja ali 
blaži izražanje vedenjskih posebnosti 
posameznika z ADHD. 

94 88,7 8 7,5 4 3,8 106 100 

16 
Otroci z ADHD so običajno bolj poslušni 
v odnosih z očeti kot materami. 

4 3,8 44 41,5 58 54,7 106 100 

17 
Če je otrok en dan lahko zelo uspešen, 
drugi dan pa je neuspešen, potem ne 
more imeti težav ADHD. 

76 71,7 5 4,7 25 23,6 106 100 

18 

Otroci z ADHD so zelo spremenljivega 
razpoloženja, imajo dobre in slabe 
dneve ter lahko spreminjajo svoje 
razpoloženje iz ure v uro. 

76 71,7 11 10,4 19 17,9 106 100 

19 
Otroci z ADHD običajno mnogo bolje 
funkcionirajo v situacijah »1 na 1« kot v 
skupinskih situacijah. 

82 77,4 3 2,8 21 19,8 106 100 

20 

Približno polovica otrok z ADHD 
preraste znake ADHD v obdobju 
pubertete in v odraslosti posledično 
funkcionirajo brez težav. 

13 12,3 28 26,4 65 61,3 106 100 

21 
Če otrok lahko ure in ure igra 
računalniške igrice, potem verjetno 
nima težav ADHD. 

70 66,0 9 8,5 27 25,5 106 100 

22 
Otroke z ADHD je lažje prepoznati v 
skupini otrok v vrtčevskem  okolju kot v 
prostem času. 

60 56,6 20 18,9 26 24,5 106 100 

23 
Približno 25 % otrok z ADHD ima tudi 
specifične učne težave (motnje branja in 
pisanja, motnje računanja…). 

48 45,3 10 9,4 48 45,3 106 100 
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Trditev 

Odgovori 

pravilni nepravilni ne vem Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

24 
Pri več kot 50 % otrok z ADHD se kažejo 
čustvene težave (strah, stiske, 
negotovost, malodušje…). 

44 41,5 14 13,2 48 45,3 106 100 

25 

Sodobne raziskave kažejo, da je ADHD 
lahko posledica neustreznega vzgojnega 
ravnanja staršev oz. kaotičnega in 
neurejenega družinskega okolja. 

55 51,9 16 15,1 35 33,0 106 100 

26 

Otroci z ADHD imajo prirojene 
nevrološke strukturne in/ali biokemične 
posebnosti povezane s pomanjkljivo 
pozornostjo in samo-kontrolo. 

60 56,6 9 8,5 37 34,9 106 100 

27 Težave ADHD se lahko dedujejo. 33 31,1 19 17,9 54 50,9 106 100 

28 
Otrok je lahko pravilno diagnosticiran 
kot otrok z ADHD četudi ne kaže znakov 
hiperaktivnosti. 

35 33,0 22 20,8 49 46,2 106 100 

29 

Obstajajo določeni fizični/fiziološki 
indikatorji, ki jih lahko identificirajo 
zdravniki in omogočajo natančno 
diagnozo ADHD. 

11 10,4 43 40,6 52 49,1 106 100 

30 

Za postavitev diagnoze ADHD je nujno 
pridobiti informacije o otrokovem 
vedenju iz različnih virov (od otroka, 
staršev, učitelja oz. vzgojitelja, pediatra 
ali pedopsihiatra, psihologa, specialnega 
pedagoga). 

102 96,2 2 1,9 2 1,9 106 100 

31 
Otroci z ADHD vedno potrebujejo 
mirno, dražljajsko »sterilno« okolje, da 
bi se lahko osredotočili na nalogo. 

29 27,4 50 47,2 27 25,5 106 100 

32 
Obravnava z ustreznimi zdravili je v 
predšolskem obdobju najbolj učinkovita 
obravnava ADHD. 

58 54,7 8 7,5 40 37,7 106 100 

33 
Če je otroku z ADHD predpisana terapija 
z zdravili, je pedagoško psihološka 
obravnava pogosto nepotrebna. 

75 70,8 5 4,7 26 24,5 106 100 

34 
Izobraževanje staršev otrok z ADHD je 
pomemben dejavnik v obravnavi otrok z 
ADHD  .  

101 95,3 3 2,8 2 1,9 106 100 

35 
Usposabljanje vzgojiteljev za delo z 
otroki z ADHD je pomemben dejavnik v 
obravnavi otrok z ADHD. 

101 95,3 3 2,8 2 1,9 106 100 
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Trditev 

Odgovori 

pravilni nepravilni ne vem skupaj 

f f % F f % f f % f f % 

36 
S primerno obravnavo lahko znake 
ADHD popolnoma odpravimo. 

37 34,9 16 15,1 53 50,0 106 100 

37 

Opozarjanje in kaznovanje 
neprimernega vedenja sta učinkoviti 
metodi za dolgoročno zmanjševanje 
znakov ADHD. 

81 76,4 10 9,4 15 14,2 106 100 

38 

Raziskave potrjujejo, da dolgotrajno 
jemanje zdravil za obvladovanje ADHD 
znakov vodi v odvisnost (npr. od drog, 
alkohola) v odrasli dobi. 

20 18,9 21 19,8 65 61,3 106 100 

39 
Kognitivno-vedenjska obravnava oz. 
pristopi so učinkoviti za obravnavno 
učnih, vedenjskih in čustvenih težav. 

66 62,3 7 6,6 33 31,1 106 100 

40 
Individualizacija elementov in zahtev V-I 
procesa je bistveni del obravnave otrok 
z ADHD. 

61 57,5 3 2,8 42 39,6 106 100 

 

Legenda: 

 trije najvišji deleži pravilnih odgovorov 

 trije najvišji deleži odgovorov »ne vem« 

 trije najvišji deleži nepravilnih odgovorov 
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Graf 9: Grafični prikaz porazdelitve pravilnih, napačnih in »ne vem« odgovorov na vprašalniku Znanje o ADHD 
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V korejski raziskavi (Young, Jinsuk, Euigeum, Minjeong, 2009) so preverjali znanje vzgojiteljev 

predšolskih otrok o ADHD s pomočjo vprašalnika z 19 trditvami. 164 anketirancev, ki so 

vprašalnik reševali, je v povprečju pravilno odgovorilo na 11 trditev (M = 1,27, SD = 1,70). 

Najnižji seštevek pravilnih odgovorov je bil 6 (31,6 % pravilnosti), najvišji pa 17 (89,5 % 

pravilnost).  

Enajst trditev, ki so bile uporabljene v tej raziskavi, so uporabili tudi že v korejski, zato lahko 

primerjam dobljene rezultate z rezultati njihove študije. Primerjalni podatki so predstavljeni 

v Tabeli 20; trditve so padajoče razporejene glede na razliko v deležih pravilnih odgovorov 

med raziskavama. 

Tabela 20: Primerjava deležev pravilnih odgovorov korejskih in slovenskih vzgojiteljev na posameznik trditvah o ADHD  

Št
. t

rd
it

ve
 

Trditev 

Delež pravilnih 
odgovorov (v %) 

Razlika 
med 
odgovori 
(v %)  

Koreja, 
2009 
N = 164 

Slovenija, 
2016 
N = 106 

31 
Otroci z ADHD vedno potrebujejo mirno, dražljajsko 
»sterilno« okolje, da bi se lahko osredotočili na nalogo. 81,7 27,4 54,3 

28 
Otrok je lahko pravilno diagnosticiran kot otrok z ADHD 
četudi ne kaže znakov hiperaktivnosti. 65,2 33 32,2 

21 
Če otrok lahko ure in ure igra računalniške igrice, potem 
verjetno nima težav ADHD. 90,9 66 30,9 

25 

Sodobne raziskave kažejo, da je ADHD lahko posledica 
neustreznega vzgojnega ravnanja staršev oz. kaotičnega in 
neurejenega družinskega okolja. 26,2 51,9 25,7 

33 
Če je otroku z ADHD predpisana terapija z zdravili, je 
pedagoško psihološka obravnava pogosto nepotrebna. 96,3 70,8 25,5 

17 
Če je otrok en dan lahko zelo uspešen, drugi dan pa je 
neuspešen, potem ne more imeti težav ADHD. 95,7 71,7 24,6 

5 
Težave ADHD se v enaki meri pojavljajo tako pri dečkih kot 
pri deklicah. 55,5 33 22,5 

27 Težave ADHD se lahko dedujejo. 43,9 31,1 12,8 

19 
Otroci z ADHD običajno mnogo bolje funkcionirajo v 
situacijah »1 na 1« kot v skupinskih situacijah. 67,1 77,4 10,3 

26 

Otroci z ADHD imajo prirojene nevrološke strukturne in/ali 
biokemične posebnosti povezane s pomanjkljivo pozornostjo 
in samo-kontrolo. 59,8 56,6 3,2 

14 

Otroci z ADHD se neprimerno vedejo predvsem zato, ker 
nočejo slediti dogovorjenim pravilom in izvrševati dane 
naloge. 79,9 80,2 0,3 

Povprečni delež pravilnosti odgovorov izbranih trditev 69,29 54,46 14,83 
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Najvišja razlika v deležu pravilnih odgovorov med raziskavama se nanaša na trditev, »Otroci z 

ADHD vedno potrebujejo mirno, dražljajsko »sterilno« okolje, da bi se lahko osredotočili na 

nalogo.« Kot na podlagi raziskav ugotavlja Barkley (2013), je didaktični material, ki je bolj 

barvit in svetel ter ima dodano zabavno noto, lahko tudi eden izmed načinov izboljšanja 

pozornosti. Korejski vzgojitelji so v večji meri seznanjeni s tem, da otroci z ADHD ne 

potrebujejo vedno mirnega, dražljajsko sterilnega okolja, temveč jim pri osredotočanju in 

zboljšanju koncentracije pogosto pomagajo tudi novi dražljaji.  

Povprečni delež pravilnosti odgovorov so bili nekoliko višji pri anketiranih korejskih 

vzgojiteljih, le pri treh trditvah so deleži pravilnih odgovorov anketiranih strokovnih delavcev 

iz naše raziskave višji od korejskih kolegov. Strokovni delavci, ki so sodelovali v slovenski 

raziskavi, v večjem deležu ustrezno poznavajo sodobne raziskave, ki kažejo, da ADHD ni 

posledica neustreznega vzgojnega ravnanja staršev (le-to sodi med eno izmed vzročnih teorij 

iz preteklosti).  

Najnižja razlika v deležu pravilnih odgovorov je bila pri trditvi, »Otroci z ADHD se neprimerno 

vedejo predvsem zato, ker nočejo slediti dogovorjenim pravilom in izvrševati dane naloge.«. 

Vidimo, da med raziskavama prihaja do razlik v povprečnih deležih pravilnih odgovorov na 

posamezno trditev. Razlike bi bilo treba statistično preveriti in ugotoviti, ali prihaja do 

statistično pomembnih razlik, nadalje bi lahko iskali razloge za višji delež pravilnosti pri 

korejskih vzgojiteljih predšolskih otrok.  

2.7.3.1 Razlike v znanju glede na starost strokovnih delavcev 

Anketirani strokovni delavci so na vprašalniku znanja o ADHD v povprečju podali 55,73 % 

pravilnost odgovorov. Najvišji povprečni delež pravilnih odgovorov (56,53 %) so imeli 

anketirani strokovni delavci stari med 26 in 35 let, podobno visok povprečni delež (56 %) 

pravilnih odgovorov so imeli anketirani strokovni delavci stari med 36 in 45 let. Anketirani 

strokovni delavci, stari 51 let in več, ter anketirani strokovni delavci mlajši od 25 let so v 

povprečju dosegali 55 % pravilnost odgovorov, najnižji povprečni delež pravilnih odgovorov 

(52,5 %) pa so imeli anketirani strokovni delavci stari med 46 in 50 let. 
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Tabela 21: Prikaz rezultatov vprašalnika Znanje o ADHD glede na starost anketiranih strokovnih delavcev 

Starost N M M % Me SD Min. Max. 

manj kot 25 11 21,82 54,55 22 3,601 13 25 

26–35 let 41 22,61 56,53 23 7,116 8 35 

36–45 let 35 22,4 56,00 24 5,907 8 33 

46–50 let 5 21 52,50 19 5,788 15 30 

51 let in več 14 21,93 54,83 21 4,393 16 31 

Skupni rezultat vprašalnika 106 22,29 55,73 23 5,97131 8 35 

N = skupno število anketirancev, M = aritmetična sredina, M % = povprečni delež pravilnih odgovorov, Me = srednja 

vrednost, SD = standardni odklon, Min. = najmanjši rezultat, Max. = najvišji rezultat 

Razlika v deležu pravilnih odgovorov na vprašalniku znanja o ADHD se je med starostnimi 

skupinami strokovnih delavcev gibala med 0,53 % in 4,03 %. Razlika v skupnem seštevku 

pravilnih odgovorov je bila znotraj skupine najvišja pri anketiranih strokovnih delavcih starih 

med 26 in 35 let (SD = 7,116), najnižja pa v skupini anketiranih strokovnih delavcev mlajših 

od 25 let (SD = 3,601). 

Zanimalo me je, ali so razlike v povprečnih deležih pravilnih rezultatov med starostnimi 

skupinami statistično pomembne. Ker ni bil izpolnjen pogoj homogenosti varianc (Levenov 

preizkus) sem uporabila neparametrični Welchev test (Cvetek, 2013). Testiranje je pokazalo, 

da med starostnimi skupinami ne prihaja do statistično pomembnih razlik v pravilnosti 

odgovorov (Priloga 2). Hipotezo 1, v kateri sem predpostavljala, da v znanju vzgojiteljev o 

ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na njihovo starost, lahko ovržem.  

Dobljeni rezultati so smiselni glede na to, da imajo lahko enako stari strokovni delavci 

različno znanje z nekega področja, ki so ga pridobili in nadgrajevali skozi različne vrste 

izobraževanj, ki so se jih udeležili.  

2.7.3.2 Razlike v znanju glede na doseženo stopnjo izobrazbe strokovnih delavcev 

Anketirani strokovni delavci so dosegli različno stopnjo formalne izobrazbe, zato me je 

zanimalo, kakšna je povprečna pravilnost odgovorov glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

(Tabela 22). Na vprašalniku Znanje o ADHD je največji povprečni rezultat pravilnih odgovorov 

imela skupina anketiranih strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo. Najmanjši delež 

pravilnih odgovorov so imeli anketirani strokovni delavci z magisterijem, kar pa je v 

nasprotju z mojimi pričakovanji.  



71 
 

Tabela 22: Prikaz rezultatov vprašalnika Znanje o ADHD glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

Dosežena stopnja izobrazbe N M M % Me SD Min. Max. 

srednješolska izobrazba  
(V. stopnja) 52 21,62 54,04 22 6,12342 8 33 
višja izobrazba  
( VI. stopnja) 10 21,90 54,75 23 3,78447 16 28 
visoka strokovna izobrazba  
(VII. stopnja) 34 22,56 56,40 24 5,67926 12 34 
univerzitetna izobrazba  
(VII. stopnja) 7 28,71 71,79 31 4,38613 23 35 

magisterij 3 17,33 43,33 21 8,14453 8 23 

Skupni rezultat vprašalnika 106 22,9 55,73 23 5,97121 8 35 
N = skupno število anketirancev, M = aritmetična sredina, M % = povprečni delež pravilnih odgovorov, Me = srednja 

vrednost, SD = standardni odklon, Min. = najmanjši rezultat, Max. = najvišji rezultat 

Preverila sem, ali se skupni seštevek pravilnih odgovorov na vprašalniku Znanje o ADHD 

statistično pomembno razlikuje glede na doseženo stopnjo izobrazbe strokovnih delavcev. 

Razlike med anketiranci petih skupin z različno stopnjo izobrazbe (srednješolska izobrazba, 

višja izobrazba, visoka strokovna izobrazba, univerzitetna izobrazba in magisterij) sem 

preverjala z enosmerno analizo variance (ANOVO), ki je pokazala, da se rezultati med seboj 

statistično pomembno razlikujejo (Priloga 3). Za ugotavljanje tega, med katerimi skupinami 

je prišlo do statistično pomembne razlike, sem uporabila LSD (ang. Last Significant Digit) 

post-hoc test. Anketirani strokovni delavci z univerzitetno izobrazbo imajo statistično 

pomembno (p < 0,05) višji rezultat od vseh preostalih. Med ostalimi skupinami anketirancev 

glede na doseženo stopnjo izobrazbe statistično pomembnih razlik nismo potrdili (Priloga 3). 

Hipotezo 2 lahko sprejmem: V znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne 

razlike glede na njihovo doseženo stopnjo izobrazbe – strokovni delavci z univerzitetno 

stopnjo izobrazbe imajo statistično pomembno višji rezultat na vprašalniku Znanje o ADHD 

kot preostali strokovni delavci drugih izobrazbenih stopenj.  

Do podobnih ugotovitev sta prišli M. Stormont in M. S. Stebbins (2005), ki sta ugotovili, da so 

ameriški vzgojitelji predšolskih otrok z univerzitetno stopnjo izobrazbe2 imeli na testu znanja 

o ADHD statistično pomembno boljše rezultate kot vzgojitelji s končano srednjo šolo ali 

strokovno poklicno šolo. 

                                                      
2
 Ameriški šolski sistem se od slovenskega nekoliko razlikuje; uporabljeni termini so le orientacijski in ne 

odražajo iste dosežene stopnje izobrazbe kot v našem prostoru. 



72 
 

2.7.3.3 Razlike v znanju glede na leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju 

Strokovni delavci so vsakodnevno del dinamičnega vrtčevskega okolja. Njihovo delovno 

okolje se spreminja, učne, vzgojne in druge potrebe otrok zahtevajo prilagajanje učnega 

procesa in poteka dela. Pedagoški izzivi narekujejo nove potrebe po dodatnem znanju. 

Dodatno znanje lahko strokovni delavci po zaposlitvi pridobijo v programih za 

izpopolnjevanje izobrazbe ali v programih profesionalnega usposabljanja, del spoznanj pa 

pride s pedagoškimi izkušnjami – dlje kot je strokovni delavec v praksi, več pedagoških 

izkušenj si pridobi (Devjak in Polak, 2013). V Tabeli 23 predstavljam rezultate na vprašalniku 

Znanje o ADHD glede na leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. 

Tabela 23: Prikaz rezultatov na vprašalniku Znanje o ADHD glede na leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju 

N = skupno število anketirancev, M = aritmetična sredina, M % = povprečni delež pravilnih odgovorov, Me = srednja 
vrednost, SD = standardni odklon, Min. = najmanjši rezultat, Max. = najvišji rezultat 

Anketirani strokovni delavci z najmanj izkušnjami (do enega leta) so imeli najnižji povprečni 

rezultat pravilnih odgovorov (50 % pravilnost). Najvišji povprečni rezultat pravilnih 

odgovorov (58,38 %) so imeli anketirani strokovni delavci z razponom delovnih izkušenj od 

enega leta do petih let. 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v znanju strokovnih delavcev glede na leta 

njihovih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju sem uporabila enosmerno analizo 

variance (ANOVA). Testiranje razlik v znanju glede na leta delovnih izkušenj je pokazalo, da 

med njimi ni statistično pomembnih razlik (Priloga 4). Hipotezo 3, s katero sem 

predpostavljala, da v znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne razlike 

glede na njihova leta delovnih izkušenj, lahko zavrnem.  

Razlike med skupinami različno izkušenih strokovnih delavcev v znanju o ADHD niso bile 

ugotovljene niti v raziskavi M. Stormont in M. S. Stebbins (2005).  

Delovne izkušnje N M M % Me SD Min. Max. 

do enega leta 6 20 50,00 20,5 4,77493 12 25 

1 do 5 let 20 23,35 58,38 24,5 5,55617 13 35 

od 6 do 15 54 22,52 56,30 23,5 6,9411 8 34 

od 16 do 20 4 21 52,50 21 4,08248 17 25 

21 do 30 let 8 22 55,00 23 5,42481 15 31 

nad 30 let 14 21,43 53,57 21 3,50196 16 27 

Skupni rezultat vprašalnika 106 22,29 55,73 23 5,97131 8 35 
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2.7.3.4 Razlike v znanju glede na izkušnje z otroki z ADHD 

Na podlagi odgovorov na vprašanje, »Koliko otrok, ki so bili prepoznani/diagnosticirani kot 

otroci z ADHD, je bilo vključenih v vaši skupini v zadnjih dveh letih?«, iz drugega dela 

Vprašalnika 1 sem oblikovala dve skupini anketiranih strokovnih delavcev (Tabela 24). V prvi 

skupini (N = 24) so bili anketirani strokovni delavci, ki so v zadnjih dveh letih imeli v svojo 

skupino vključenega otroka, ki je bil prepoznan/diagnosticiran kot otrok z ADHD – v skupino 

sodi 16 anketiranih strokovnih delavcev, ki so imeli vključenega enega otroka, 7 anketiranih 

strokovnih delavcev, ki so imeli vključena dva otroka ter en anketiran strokovni delavec, ki je 

imel v zadnjih dveh letih vključenih 5 otrok z ADHD. V drugo skupino (N = 80) sem združila 

anketirane strokovne delavce, ki v zadnjih dveh letih v svojih skupinah niso imeli vključenega 

nobenega otroka z ADHD (f = 26) ter anketirane strokovne delavce, ki ne vejo oz. niso 

seznanjeni, ali je bil v njihovih skupinah v zadnjih dveh letih vključen otrok z ADHD (f = 54).  

Tabela 24: Prikaz seštevkov pravilnih odgovorov na vprašalniku Znanje o ADHD glede na izkušnje z otroki z ADHD v 

zadnjih dveh letih 

N = skupno število anketirancev, M = aritmetična sredina, M % = povprečni delež pravilnih odgovorov, 

Me = srednja vrednost, SD = standardni odklon, Min. = najmanjši rezultat, Max. = najvišji rezultat 

Anketirani strokovni delavci, pri katerih so bili v njihove skupine v zadnjih dveh letih vključeni 

otroci z ADHD, so na vprašalnik Znanje o ADHD v povprečju odgovarjali s 58,75 % 

pravilnostjo odgovorov. Anketirani strokovni delavci, pri katerih v zadnjih dveh letih v 

njihovih skupinah ni bilo otrok z ADHD ali pa s tem niso seznanjeni, so v povprečju 

odgovarjali s 54,75 % pravilnostjo odgovorov.  

Preverila sem, ali se skupni seštevek pravilnih odgovorov statistično pomembno razlikuje 

glede na izkušnje anketiranih strokovnih delavcev z otroki z ADHD. Razliko med skupino z 

izkušnjami in skupino brez izkušenj sem preverjala s t-testom za neodvisne vzorce, ki je 

pokazal, da se rezultati med seboj statistično pomembno ne razlikujejo (Priloga 5). Hipotezo 

4, da v znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na njihove 

izkušnje z otroki z ADHD, lahko zavrnem. Med anketiranima skupinama strokovnih delavcev z 

Vključenost otrok z ADHD  N M M % Me SD Min. Max. 

DA (izkušnje z ADHD) 24 23,5 58,75 24 5,665 9 33 

NE (brez izkušenj z ADHD)  80 21,9 54,75 22 6,104 8 35 

manjkajoči podatek* 2 23,5 58,75 23,5 3,536 21 26 

Skupni rezultat vprašalnika 106 22,29 55,73 23 5,97131 8 35 
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izkušnjami z otroci z ADHD in brez njih obstaja razlika v deležu pravilnih odgovorov, ki pa ni 

statistično pomembna.  

2.7.3.5 Razlike v znanju glede na dodatno izobraževanje 

Strokovni delavci, ki so sodelovali v raziskavi, se po zaposlitvi v vrtcu niso udeležili 

izobraževanj na tematiko ADHD, so pa nekateri začutili potrebo po dodatnih informacijah o 

fenomenu ADHD, ki so jih iskali prek različnih virov (splet, strokovni članki itn.). Podrobnejša 

analiza dodatnega izobraževanja na temo ADHD je predstavljena v podpoglavju 

»Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok o ADHD«. 

V raziskavi me je zanimalo, ali obstajajo razlike v deležu pravilnih odgovorov na vprašalniku 

Znanje o ADHD glede na to, ali so se strokovni delavci dodatno izobraževali o ADHD. Ker se 

nihče od anketiranih strokovnih delavcev po zaposlitvi v vrtcu ni udeležil izobraževanja na 

tematiko ADHD, sem za kriterij za oblikovanje skupin določila informacijo o tem, ali so 

strokovni delavci že iskali dodatne informacije o ADHD. Tako sem oblikovala dve skupini 

(Tabela 25) – v prvi so bili strokovni delavci, ki doslej še niso potrebovali dodatnih informacij 

o ADHD (N = 29), v drugi pa so strokovni delavci, ki so že iskali dodatne informacije o ADHD 

(N = 77).  

Tabela 25: Prikaz rezultatov na vprašalniku Znanje o ADHD glede na dodatno izobraževanje o ADHD 

N = skupno število anketirancev, M = aritmetična sredina, M % = povprečni delež pravilnih odgovorov, 

Me = srednja vrednost, SD = standardni odklon, Min. = najmanjši rezultat, Max. = najvišji rezultat 

Povprečni delež pravilnih odgovorov na vprašalnik Znanje o ADHD je v skupini anketiranih 

strokovnih delavcev, ki so že iskali dodatne informacije o ADHD, 58,78 %, v skupini 

anketiranih strokovnih delavcev, ki še niso iskali dodatnih informacij o ADHD, pa je delež 

pravilnih odgovorov 47,68 %. Razlika v povprečnem deležu pravilnih rezultatov med 

anketiranima skupinama strokovnih delavcev je skoraj 10 %. 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v deležu pravilnih odgovorov med zgornjima 

dvema skupinama sem uporabila t-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o neenaki 

Iskanje dodatnih informacij  N M M % Me SD Min. Max. 

NE (nisem iskal/-a dod. inf.) 29 19,07 47,68 19 6,803 8 31 

DA (sem iskal/-a dod. inf.) 77 23,51 58,78 24 5,172 12 35 

Skupni rezultat vprašalnika 106 22,29 55,73 23 5,97131 8 35 
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varianci. Testiranje razlik je pokazalo, da med skupinama anketiranih strokovnih delavcev 

obstajajo statistično pomembne razlike v deležu pravilnih odgovorov (Priloga 6). Hipotezo 5 

lahko sprejmem in zapišem: V znanju vzgojiteljev o ADHD obstajajo statistično pomembne 

razlike glede na njihovo dodatno izobraževanje o ADHD. Anketirani strokovni delavci, ki so se 

dodatno izobraževali o ADHD (s pomočjo spleta, prebiranjem strokovne literature, posveta s 

strokovnjaki) so dosegli statistično pomembno višje rezultate na vprašalniku Znanje o ADHD 

kot anketirani strokovni delavci, ki dodatnih informacij o ADHD še niso iskali. 

Kot navajata T. Devjak in A. Polak (2013), je osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja 

profesionalni razvoj ter tako strokovna kot osebnostna rast strokovnih delavcev, kar se 

odraža v povečani kakovosti in učinkovitosti celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. 

Anketirani strokovni delavci, ki so iskali dodatne informacije, so le-te pridobili ob lastni 

iniciativi (ne v okviru organiziranega izobraževanja), zato lahko sklepam, da so zaznali 

pomanjkanje znanja s področja ADHD in so želeli nadgraditi svoje znanje. S pridobljenim 

znanjem lahko pedagoški delavci skozi čas spreminjajo, preoblikujejo svoj odnos do otrok, 

prilagajajo svoje pristope (Devjak in Polak, 2013), s čimer se povečuje tudi kakovost in 

učinkovitost vzgojno-izobraževalnega sistema (Polak, Devjak in Cencič, 2005). 
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2.7.4 Prepričanja o otrocih z ADHD  

Vprašalnik Prepričanja o otrocih z ADHD je zadnji v sklopu uporabljenih merskih 

inštrumentov, ki so jih reševali v raziskavi sodelujoči strokovni delavci. Z vprašalnikom sem 

želela dobiti vpogled v nekatera pojmovanja in prepričanja strokovnih delavcev o otrocih z 

ADHD, ki lahko bistveno vplivajo na vzgojiteljevo ravnanje v praksi oz. na njihovo odzivanje v 

interakciji z otroci z ADHD (Pulec Lah, 2013).  

Vprašalnik je sestavljen iz 26 trditev, ki so v večini primerov oblikovane tako, da izražajo manj 

spodbudna prepričanja o otrocih z ADHD, vključene pa so tudi trditve, ki se navezujejo na 

elemente vzgojno-izobraževalne prakse (Pulec Lah, 2013).  

Strokovni delavci so svoje (ne)strinjanje s podanimi trditvami podali z ocenami od 1 (nikakor 

se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Pri nekaterih trditvah odgovorov niso podali 

vsi strokovni delavci, zato je numerus nižji.  

V prvem delu bom predstavila rezultate odgovorov na posamezne trditve vprašalnika, v 

drugem delu pa razlike med rezultati na posamezne trditve glede na starost, doseženo 

formalno izobrazbo, leta delovnih izkušenj strokovnih delavcev ter glede na dodatna 

izobraževanja o ADHD in izkušnje anketiranih strokovnih delavcev z otroki z ADHD. S 

testiranji statistične pomembnosti razlik bom potrdila oz. zavrnila zastavljene hipoteze. 

V Tabeli 26 so trditve razvrščene tako, kot pada njihova srednja vrednost (M) odgovorov od 

najvišje vrednosti (izraža večje strinjanje anketiranih strokovnih delavcev) do najnižje 

vrednosti (izraža najmanjše strinjanje z podano trditvijo).  
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Tabela 26: Prikaz odgovorov na posamezne trditve vprašalnika o prepričanjih strokovnih delavcev v vrtcu o ADHD (f, f %, M, Me, SD) 

Trditev N 

Odgovori 

M Me SD 

Nikakor se 
ne strinjam 

1 2 

Delno se 
strinjam   

3 4 

Popolnoma 
se strinjam 

5 

f f % f f % F f % f f % f f % 

Otroci z ADHD bi morali biti razporejeni v številčno manjših 
skupinah. 106 1 0,94 8 7,55 23 21,7 15 14,15 59 55,66 4,16 5 1,07 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno prilagajati 
načrtovanje in izvajanje dejavnosti v skupini. 106 1 0,94 1 0,94 30 28,3 38 35,85 36 33,96 4,01 4 0,867 

Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve 
načrtovanih dejavnosti. 102 4 3,92 3 2,94 44 43,14 34 33,33 17 16,67 3,56 3,5 0,939 

Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in 
rehabilitacijski pedagogi (defektologi). 105 8 7,62 5 4,76 39 37,14 29 27,62 24 22,86 3,53 4 1,127 

Starši otrok z ADHD od vrtca pogosto preveč pričakujejo 
(nerealne prilagoditve). 106 7 6,6 6 5,66 43 40,57 31 29,25 19 17,92 3,46 3 1,062 

Otroci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto 
onemogočajo uspešno realizacijo dejavnosti v skupini. 105 6 5,71 11 10,48 42 40 28 26,67 18 17,14 3,39 3 1,07 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke 
z ADHD, koristijo vsem otrokom v skupini. 106 7 6,6 12 11,32 40 37,74 31 29,25 16 15,09 3,35 3 1,078 

Pogosto se počutim nemočno, ko otroka z ADHD ne 
zmorem vključiti v načrtovano dejavnost. 103 6 5,83 12 11,65 49 47,57 20 19,42 16 15,53 3,27 3 1,05 
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Trditev N 

Odgovori 

M Me SD 
Nikakor se 
ne strinjam 

1 2 

Delno se 
strinjam   

3 4 

Popolnoma 
se strinjam 

5 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove 
zmožnosti in potrebe. 106 6 5,66 15 14,15 53 50 18 16,98 14 13,21 3,18 3 1,022 

Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v 
specialnih oddelkih oz. skupinah. 104 23 22,12 20 19,23 33 31,73 13 12,5 15 14,42 2,78 3 1,322 

Starši otrok z ADHD pogosto ne nudijo dovolj podpore in 
pomoči svojemu otroku. 106 17 16,04 29 27,36 32 30,19 22 20,75 6 5,66 2,73 3 1,134 

Kadar se posvečam otroku z ADHD, imam občutek, da 
zanemarjam ostale otroke v skupini. 106 23 21,7 22 20,75 39 36,79 18 16,98 4 3,77 2,6 3 1,118 

Otroci z ADHD bi morali dobiti manj zadolžitev oz. nalog 
kot drugi otroci. 104 26 25 15 14,42 46 44,23 9 8,65 8 7,69 2,6 3 1,178 

Otroke z ADHD bi morali za njihove prekrške kaznovati 
enako kot ostale otroke. 106 26 24,53 16 15,09 48 45,28 8 7,55 8 7,55 2,58 3 1,162 

Kadar so otroci z ADHD preveč moteči, bi jih morali 
umakniti iz skupine, 106 28 26,42 16 15,09 43 40,57 15 14,15 4 3,77 2,54 3 1,14 

Do prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu so 
upravičeni le tisti otroci z ADHD, ki  imajo odločbo o 
usmeritvi. 106 34 32,08 20 18,87 29 27,36 7 6,6 16 15,09 2,54 2 1,395 
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Trditev N 

Odgovori 

M Me SD 
Nikakor se 
ne strinjam 

1 2 

Delno se 
strinjam   

3 4 

Popolnoma 
se strinjam 

5 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Učni dosežki otrok z ADHD bodo nižji kot dosežki njihovih 
sovrstnikov. 104 20 19,23 33 31,73 40 38,46 8 7,69 3 2,88 2,43 2 0,983 

Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih programih) 
otrok z ADHD so minimalno učinkoviti. 101 26 25,74 27 26,73 43 42,57 3 2,97 2 1,98 2,29 2 0,952 

Reakcije otrok z ADHD me pogosto zelo razburijo in 
razjezijo. 

104 27 25,96 38 36,54 28 26,92 10 9,62 1 0,96 2,23 2 0,978 

Menim, da prilagajanje dejavnosti otrokom z ADHD ni 
pravično do ostalih otrok v skupini. 106 39 36,79 22 20,75 34 32,08 6 5,66 5 4,72 2,21 2 1,144 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. 105 39 37,14 28 26,67 30 28,57 6 5,71 2 1,9 2,09 2 1,03 

Otroci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v skupini. 105 41 39,05 26 24,76 30 28,57 6 5,71 2 1,9 2,07 2 1,04 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj 
potrudili. 104 43 41,35 32 30,77 24 23,08 4 3,85 1 0,96 1,92 2 0,942 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj 
težav. 106 51 48,11 28 26,42 17 16,04 7 6,6 3 2,83 1,9 2 1,077 

Otroci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi 
pozornost. 106 58 54,72 21 19,81 23 21,7 1 0,94 3 2,83 1,77 1 1,007 

Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, 
razvajeni ali zgolj leni otroci. 106 62 58,49 26 24,53 12 11,32 5 4,72 1 0,94 1,65 1 0,926 
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Največje strinjanje (M = 4,16) so anketirani strokovni delavci izrazili s prepričanjem, da bi 

»Otroci z ADHD morali biti razporejeni v številčno manjših skupinah.«. Vrtčevske skupine 

otrok so glede na starost vključenih otrok različno velike; v oddelke je lahko vključenih od 

najmanj 7 do največ 10 otrok v starostno heterogenem3 oddelku prvega starostnega 

obdobja, od najmanj 9 do največ 12 otrok v starostno homogenem4 oddelku prvega 

starostnega obdobja, od najmanj 12 in do največ 17 otrok v starostno homogenem oddelku 

3- ali 4-letnih otrok, od najmanj 14 do največ 19 otrok v starostno heterogenem oddelku 

drugega starostnega obdobja ter od najmanj 17 in največ 22 otrok v starostno homogenih 

oddelkih 4- ali 5-letnih in 5- ali 6-letnih otrok. V starostno kombiniran5 oddelek je vključenih 

najmanj 10 in največ 17 otrok. Lokalna skupnost, ki je ustanoviteljica vrtca, pa lahko glede na 

razmere določi, da se najvišje število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka (Pravilnik 

o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 2005). Kot  

ugotavljajo L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj, A. Hočevar in J. Lipičnik Vodopivec (2011, 

str. 94), »v Sloveniji še vedno ne moremo biti zadovoljni z normativi glede velikosti oddelkov 

in posledično z razmerji med številom otrok in odraslih v oddelku,« s čimer se strinjajo tudi 

anketirani strokovni delavci. Kot ugotavlja Barkley (2013), otroci z ADHD veliko bolje 

funkcionirajo v manjših skupinah, kar pa je po veljavni slovenski zakonodaji v praksi zaradi 

velikih skupin nekoliko onemogočeno, imajo pa strokovni delavci možnost znotraj vrtčevske 

skupine delo organizirati v manjših skupinicah, kar bi lahko vsaj nekoliko ublažilo izražanje 

znakov ADHD pri posameznih otrocih. Kot predlagajo L. Marjanovič Umek idr. (2011, str. 94) 

bi bilo treba »v oddelek prvega starostnega obdobja vključiti največ 12 otrok in zagotoviti 9 

ur dnevno razmerje 6:1 med številom otrok in odraslih v oddelku; v oddelek drugega 

starostnega obdobja vključiti največ 20 otrok in zagotoviti 6 ur dnevno razmerje 10:1 med 

številom otrok in odraslih v oddelku«. Menim, da bi moralo biti predlagano dnevno razmerje 

med številom otrok in odraslih še nekoliko nižje, če je v skupino vključen otrok z ADHD.  

Anketirani strokovni delavci z visokim strinjanjem s trditvama, »Za otroka z ADHD sem 

pripravljen/a dodatno prilagajati načrtovanje in izvajanje dejavnosti v skupini.« (M = 4,01) 

ter »Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve načrtovanih dejavnosti.« (M = 3,56), 

                                                      
3
 V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta,  

4
 v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja,  

5
 v kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja (Pravilnik o normativih in 

kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 2005, 34. člen). 
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nakazujejo, da razumejo pomen prilagajanja načrtovanih dejavnosti za otroke z ADHD, ki je 

velikokrat potrebno za zagotavljanje čim večje vključenosti otroka z ADHD v vrtčevske 

dejavnosti, možnost za doseganje uspeha in sodelovalno delo v skupini. Anketirani strokovni 

delavci se zavedajo pomena prilagoditev pedagoškega procesa in se v večini vsaj delno 

strinjajo (M = 3,35), da »prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z ADHD, 

koristijo vsem otrokom v skupini.« 

S trditvijo, da »bi otroke z ADHD morali obravnavati specialni in rehabilitacijski pedagogi,« se 

večina anketiranih strokovnih delavcev vsaj delno strinja (M = 3,53). Do dodatne strokovne 

pomoči, ki jo izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju SRP), so pravno 

formalno upravičeni tisti predšolski otroci, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pomoč SRP je tako sistemsko 

urejena le za otroke z odločbo; ker pa imajo predšolski otroci lahko še pred sprožitvijo 

postopka o usmerjanju na predlog zdravnika pravico do dveh ur svetovalne storitve (kot 

obliko dodatne strokovne pomoči) mesečno, so lahko te ure namenjene delu z otrokom, 

delu s starši, sodelovanju z vrtcem, delu z vrstniki in njihovimi starši ali delu z zunanjimi 

inštitucijami (Svetovalna storitev v okviru DSP, b. d.). Menim, da pomanjkanje sistemskih 

rešitev za ustrezno preventivno (zgodnjo) obravnavo vrtčevskih otrok, ki bi potekala na 

kontinuumu pomoči od splošnega k specifičnemu, vpliva na mnenje strokovnih delavcev, ki 

zaznavajo potrebe po specialno pedagoški obravnavi otrok z ADHD. Podobno visok delež 

strinjanja so opazili tudi v korejski raziskavi, kjer se je 89 % anketiranih vzgojiteljev strinjalo, 

da bi otroka z ADHD morali obravnavati specialni pedagogi, le 11 % anketiranih pa se s to 

trditvijo ni strinjalo (Young, Jinsuk, Eugieum in Minjeong, 2009). 

Poleg tega da so anketirani strokovni delavci pripravljeni prilagajati načrtovane dejavnosti, 

pa se jih visok delež vsaj delno (M = 3,46) strinja s trditvijo, da »starši otrok z ADHD od vrtca 

pogosto preveč pričakujejo (nerealne prilagoditve).« Anketirani strokovni delavci se v večini 

vsaj delno strinjajo (M = 3,18) tudi s trditvijo, da »starši otrok z ADHD pogosto nerealno 

ocenjujejo otrokove zmožnosti in potrebe.«   

Anketirani strokovni delavci se v večini vsaj delno strinjajo (M = 3,39), da »otroci z ADHD s 

svojim motečim vedenjem pogosto onemogočajo uspešno realizacijo dejavnosti v skupini«. S 

to trditvijo se lahko neposredno povezuje tudi trditev, »Pogosto se počutim nemočno, ko 
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otroka z ADHD ne zmorem vključiti v načrtovano dejavnost.«, s katero se je večina 

anketiranih strokovnih delavcev prav tako vsaj delno strinjala (M = 3,27). Kot ugotavljajo 

Walter, Gouze in Lim (2006, v DuPaul in Kern, 2011) se veliko vzgojiteljev predšolskih otrok 

ne čuti dovolj opremljenih za soočanje s socialnimi in vedenjskimi težavami otrok v skupini, 

kar ugotavljam, da drži tudi za v raziskavi sodelujoče strokovne delavce.  

Anketirani strokovni delavci se v povprečju delno strinjajo s trditvijo, da »prilagoditve 

pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z ADHD, koristijo vsem otrokom v skupini« 

(M = 3,35).  

O naslednjih trditvah se anketirani strokovni delavci nekoliko manj strinjajo oz. se strinjajo 

delno, saj so povprečne vrednosti strinjanja nekoliko pod 3: »Otroci z izrazitejšo obliko ADHD 

bi morali biti združeni v specialnih oddelkih oz. skupinah.« (M = 2,78), »Starši otrok z ADHD 

pogosto ne nudijo dovolj podpore in pomoči svojemu otroku.« (M = 2,73), »Kadar se 

posvečam otroku z ADHD, imam občutek, da zanemarjam ostale otroke v skupini.« (M = 2,6).  

Delno strinjanje izražajo anketirani strokovni delavci tudi glede ustreznosti predlaganih 

vzgojnih ukrepov v primerih neustreznega vedenja otrok z ADHD (»Otroke z ADHD bi morali 

za njihove prekrške kaznovati enako kot ostale otroke.« (M = 2,58), »Kadar so otroci z ADHD 

preveč moteči, bi jih morali umakniti iz skupine.« (M = 2,54)). Anketirani strokovni delavci se 

s trditvijo, da so do »prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu upravičeni le tisti otroci z 

ADHD, ki imajo odločbo,« v manjšem deležu ne strinjajo (M = 2,54), iz česar lahko sklepam, 

da so anketirani strokovni delavci pripravljeni prilagajati dejavnosti tudi tistim otrokom, ki 

(še) nimajo izdane odločbe o usmerjanju, pri njih pa zaznavajo, da bi določene prilagoditve 

lahko izboljšale njihovo uspešnost.  

Da bi morali »otroci z ADHD dobiti manj zadolžitev oz. nalog kot drugi otroci« (M = 2,6), se 

anketirani strokovni delavci v večini delno strinjajo (44,23 %), 25 % se jih z omenjeno trditvijo 

ni strinjalo, 7,69 % pa se je s trditvijo popolnoma strinjalo. V okviru korejske raziskave 

(Young, Jinsuk, Eugieum in Minjeong, 2009) je bil pri tej trditvi delež izbir se strinjam (48,2 %) 

in se ne strinjam (51,8 %) podoben. Anketirani slovenski vzgojitelji predšolskih otrok so v 

primerjavi s korejskimi kolegi torej manj naklonjeni temu, da otroci z ADHD dobijo manj 

zadolžitev oz. nalog kot drugi otroci. Na podlagi ugotovitev pa lahko sklepam, da so 
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anketirani strokovni delavci v večini vsaj delno pripravljeni dodatno prilagajati dejavnosti v 

skupini, da anketirani strokovni delavci v večini primerov prej naloge prilagodijo otrokovim 

zmožnostim, kot pa zmanjšujejo število zadolžitev oz. nalog.  

Trditvi, da bodo »učni dosežki otrok z ADHD nižji, kot dosežki njihovih sovrstnikov,« 

anketirani strokovni delavci niso bili najbolj naklonjeni (M = 2,43). 

Najmanjše strinjanje anketiranih strokovnih delavcev je bilo opaziti pri trditvah, ki se 

nanašajo na (napačna) prepričanja o otrocih z ADHD (»Za diagnozo ADHD se pogosto 

»skrivajo« manj bistri, razvajeni ali zgolj leni otroci.« (M = 1,65), »Otroci z ADHD želijo s 

svojim vedenjem samo vzbuditi pozornost.« (M = 1,77), »Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok 

z ADHD imel manj težav.« (M = 1,9), »Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj 

potrudili.« (M = 1,92)), kar nakazuje, da strokovni delavci v večini ustrezno razumejo in 

poznajo značilnosti otrok z ADHD.   

V okviru raziskave o prepričanjih strokovnih delavcev v vrtcu o otrocih z ADHD sem želela 

preveriti, ali se ta statistično pomembno razlikujejo glede na starost strokovnih delavcev, 

glede na njihovo pridobljeno formalno izobrazbo, glede na njihovo delovno dobo ter glede 

na izkušnje anketiranih strokovnih delavcev, ki so jih imeli z otroci z ADHD in glede na 

dodatna izobraževanja o ADHD. Posamezne statistične analize podajam v nadaljevanju. 

2.7.4.1 Razlike v prepričanjih glede na starost strokovnih delavcev 

V raziskavi sem želela preveriti, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v prepričanjih 

glede na starostne skupine anketiranih strokovnih delavcev. Starost anketiranih strokovnih 

delavcev se ni izkazala za dejavnik, ki bi statistično pomembno vplival na znanje anketiranih 

strokovnih delavcev o ADHD.  

Stopnjo strinjanja anketiranih strokovnih delavcev s posamezno trditvijo vprašalnika 

Prepričanja o otrocih z ADHD sem prikazala v Tabeli 26, zanimalo pa me je, v kolikšni meri so 

se s posamezno trditvijo strinjali anketirani strokovni delavci, uvrščeni v isto starostno 

skupino. Povprečne stopnje strinjanja pri posamezni trditvi so glede na starostno skupino 

anketiranih strokovnih delavcev različni (rezultati se nahajajo v Prilogi 7). 
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Zanimalo me je, ali se anketirane skupine strokovnih delavcev, z različno starostjo, razlikujejo 

med seboj v povprečju v strinjanju oz. nestrinjanju s posamezno trditvijo. Ker stopnja 

strinjanja s posamezno trditvijo pomembno odstopa od normalne distribucije (Priloga 7), 

sem za preverjanje statistične pomembnosti razlik med skupinami zato uporabila Kruskal-

Wallisov test. Ugotovila sem, da med starostnimi skupinami strokovnih delavcev prihaja do 

statistično pomembnih razlik (p < 0,05) pri štirih trditvah, ki so navedene v Tabeli 27 

(rezultati za ostale trditve se nahajajo v Prilogi 7). 

Tabela 27: Rezultati Kruskal-Wallisovega testa pri trditvah, kjer je ugotovljena statistično pomembna razlika 

 Trditev  χ2 df sig. 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav. 10,441 4 0,034 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno prilagajati 
načrtovanje in izvajanje dejavnosti v skupini. 

10,640 4 0,031 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. 15,947 4 0,003 

Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve načrtovanih 
dejavnosti. 

9,990 4 0,041 

Χ
2 

= vrednost preizkusa, df = stopnja prostosti, sig = stopnja značilnosti 

V nadaljevanju predstavljam povprečne stopnje strinjanja s trditvami, kjer so razlike med 

anketiranimi strokovnimi delavci glede na starost, statistično pomembne.  

Tabela 28: Srednja vrednost strinjanja s trditvijo, »Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav.« – 

pregled po starostnih skupinah 

                     Starost 
 
 
Trditev 

manj kot 
25 

26–35 let 36–45 let 46–50 let 51 let in 
več 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

Če bi bili starši »boljši«, 
bi tudi otrok z ADHD 
imel manj težav. 

11 
1,82 

41 
1,90 

35 
1,60 

5 
3,20 

14 
2,21 

1,168 1,179 0,736 0,837 1,188 

 S trditvijo, »Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav.«, se najbolj 

strinjajo anketirani strokovni delavci, stari med 46 in 50 let (M = 3,20), sledijo jim anketirani 

strokovni delavci, stari 51 let in več (M = 2,21).  

Obe skupini anketiranih strokovnih delavcev predstavljata starejše generacije, zato 

predvidevam, da je višja stopnja strinjanja lahko posledica poznavanja preteklih etioloških 

domnev, da je neustrezno starševstvo lahko vzrok za nastanek ADHD (Strong in Flanagan, 

2013). Najmanj so se z dano trditvijo strinjali anketirani strokovni delavci, stari med 36 in 45 
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let (M = 1,6), po velikosti povprečne ocene strinjanja sledijo anketirani strokovni delavci, 

mlajši od 25 let (M = 1,82), ter strokovni delavci, stari med 26 in 35 let (M = 1,9).  

Tabela 29: Srednja vrednost strinjanja s trditvijo, »Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno prilagajati načrtovanje in 

izvajanje dejavnosti v skupini.« – pregled po starostnih skupinah 

                     Starost 
 
 
Trditev 

manj kot 
25 

26–35 let 36–45 let 46–50 let 51 let in 
več 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

Za otroka z ADHD sem 
pripravljen/a dodatno 
prilagajati načrtovanje 
in izvajanje dejavnosti v 
skupini. 

11 
 

4,45 
41 
 

4,05 
35 
 

4,03 
5 
 

2,60 
14 
 

4,00 

0,820 0,740 0,891 1,140 0,679 

Dodatno prilagajanje načrtovanja in izvajanja dejavnosti v skupini za otroka z ADHD je za 

večino anketiranih strokovnih delavcev samoumevno in so dejavnosti pripravljeni prilagoditi. 

S trditvijo se najbolj strinjajo strokovni delavci, mlajši od 25 let (M = 4,45), po velikosti 

povprečne ocene strinjanja sledijo anketirani strokovni delavci, stari 26–35let (M = 4,05) in 

36–45let (M = 4,03). Nekoliko manj so prilagajanju naklonjeni strokovni delavci, stari 51 let in 

več (M = 4), najmanj so se s trditvijo strinjali in obenem izkazali najmanjšo pripravljenost po 

dodatnem prilagajanju strokovni delavci, stari med 46 in 50 let (M = 2,6).  

V tej raziskavi je strokovnih delavcev, starih 46–50let, ki so izkazali najmanjšo pripravljenost 

za dodatno prilagajanje dejavnosti, sodelovalo le pet. Posploševanje, da so starejši strokovni 

delavci manj pripravljeni prilagajati dejavnosti v skupini, bi bilo neustrezno, je pa na podlagi 

dobljenih rezultatov vseeno opaziti minimalne razlike – s starostjo se naklonjenost 

dodatnemu prilagajanju v povprečju nekoliko manjša (povprečje je kljub vsemu 4, kar je na 

sredini med »delno se strinjam« in »popolnoma se strinjam«).  

Tabela 30: Srednja vrednost strinjanja s trditvijo, »Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo.« – pregled po 

starostnih skupinah 

                     Starost 
 
 
Trditev 

manj kot 
25 

26–35 let 36–45 let 46–50 let 51 let in 
več 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

Stiki s starši otrok z 
ADHD me zelo 
obremenjujejo. 

11 
 

1,36 41 
 

2,15 34 
 

1,88 5 
 

3,00 14 
 

2,64 

0,505 1,152 0,880 0,707 0,929 
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Statistično pomembne razlike med različno starimi strokovnimi delavci smo v stopnji 

strinjanja ugotovili pri trditvi, »Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo.« (Tabela 

30). Največjo stopnjo strinjanja, torej »delno se strinjam« (M = 3), so izrazili anketirani 

strokovni delavci, stari med 46 in 50 let, po velikosti povprečne ocene strinjanja sledijo 

anketirani strokovni delavci, stari 51 let in več (M = 2,64), strokovni delavci, stari 26–35let (M 

= 2,15) ter strokovni delavci, stari med 36 in 45 let (M = 1,88). S trditvijo so se najmanj 

strinjali anketirani strokovni delavci, mlajši od 25 let (M = 1,36).  

Če primerjamo najnižjo in najvišjo stopnjo strinjanja, opazimo, da gre ponovno za 

razlikovanje med najmlajšimi anketiranimi strokovnimi delavci ter anketiranimi strokovnimi 

delavci z že kar nekaj leti delovne dobe. Stiki s starši otrok najmanj obremenjujejo mlajše 

strokovne delavce. 

Tabela 31: Srednja vrednost strinjanja s trditvijo, »Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve načrtovanih 

dejavnosti.« – pregled po starostnih skupinah 

                     Starost 
 
 
Trditev 

manj kot 
25 

26–35 let 36–45 let 46–50 let 51 let in 
več 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

Za otroke z ADHD 
izvedem vsebinske 
prilagoditve 
načrtovanih dejavnosti. 

11 
 

3,55 39 
 

3,44 33 
 

3,48 5 
 

3,20 14 
 

4,21 

1,036 0,912 0,906 1,483 0,579 

Izvajanju vsebinskih prilagoditev (Tabela 31) so v povprečju vsaj delno naklonjeni vsi 

anketirani strokovni delavci. Najvišjo stopnjo strinjanja s to trditvijo so izkazali najstarejši 

anketirani strokovni delavci (M =  4,21), s statistično pomembno razliko sledijo najmlajši (M = 

3,55), po velikosti povprečne ocene strinjanja  sledijo stari 36–45let (M = 3,48) ter anketirani 

strokovni delavci stari 26–35let (M = 3,44), najnižjo stopnjo strinjanja so izkazali strokovni 

delavci, stari 46–50let.  

Trditve, pri katerih smo ugotovili statistično pomembne razlike (p < 0,05) v povprečni stopnji 

strinjanja glede na starostno skupino anketiranih strokovnih delavcev, se v dveh primerih 

nanašajo na starše otrok z ADHD, v dveh primerih pa se navezujejo na prilagajanje vzgojno-

izobraževalnega procesa. Na podlagi teh rezultatov lahko Hipotezo 6, v kateri sem 

predpostavljala, da v prepričanjih vzgojiteljev o ADHD in o otrocih z ADHD obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na njihovo starost, zavrnem.  
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2.7.4.2 Razlike v prepričanjih glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

Anketirani strokovni delavci z univerzitetno izobrazbo so imeli statistično pomembno višji 

povprečni rezultat na vprašalniku Znanje o ADHD kot ostali anketirani strokovni delavci. 

Zanimalo me je, ali se bodo razlike v stopnji strinjanja s posameznimi trditvami na 

vprašalniku o prepričanjih o otrocih z ADHD pokazale tudi glede na doseženo stopnjo 

izobrazbe. 

Povprečna stopnja strinjanja s posamezno trditvijo se je razlikovala glede na doseženo 

stopnjo izobrazbe (Priloga 8). Za testiranje statistične pomembnosti sem uporabila Kruskal-

Wallisov test. Pri treh trditvah so bile ugotovljene statistično pomembne razlike (p < 0,05); 

prikazane so v Tabeli 32 (izračun za preostale trditve je v Prilogi 8).  

Tabela 32: Rezultati Kruskal-Wallisovega testa pri trditvah, kjer je ugotovljena statistično pomembna razlika glede na 

doseženo stopnjo izobrazbe 

 Trditev  χ2 df sig. 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj 
težav. 

17,283 4 0,002 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z 
ADHD, koristijo vsem otrokom v skupini. 

10,53 4 0,032 

Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in 
rehabilitacijski pedagogi (defektologi). 

11,085 4 0,026 

Χ2 = vrednost preizkusa, df = stopnja prostosti, sig = stopnja značilnosti 

V nadaljevanju predstavljam povprečne stopnje strinjanja s trditvami, kjer so bile razlike 

anketirancev v doseženi stopnji izobrazbe, statistično pomembne.  

Tabela 33: Srednja vrednost strinjanja s trditvijo »Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav.« – 

pregled po doseženi stopnje izobrazbe 

         Stopnja izobrazbe 
 

 
 
Trditev 

srednješolska 
izobrazba 

višja 
izobrazba 

visoka 
strokovna 
izobrazba 

univerzitetna 
izobrazba 

magisterij 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

Če bi bili starši »boljši«, 
bi tudi otrok z ADHD 
imel manj težav. 

52 1,77 10 3 34 1,94 7 1,43 3 1 

1,059 0,816 1,071 0,787 0 

S trditvijo, »Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav.« (Tabela 33), se 

najbolj strinjajo anketirani strokovni delavci z doseženo višjo izobrazbo (M = 3), po velikosti 

povprečne ocene strinjanja sledijo anketirani strokovni delavci z visoko strokovno izobrazbo 
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(M = 1,94) in srednješolsko izobrazbo (M = 1,77). Najnižjo stopnjo strinjanja so izkazovali 

anketirani strokovni delavci z univerzitetno izobrazbo (M = 1,43) ter magisterijem (M = 1).  

Tabela 34: Srednja vrednost strinjanja s trditvijo »Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z ADHD, 

koristijo vsem otrokom v skupini.« – pregled po doseženi stopnje izobrazbe 

          Stopnja izobrazbe 
 
 
 

Trditev 

srednješolska 
izobrazba 

višja 
izobrazba 

visoka 
strokovna 
izobrazba 

univerzitetna 
izobrazba 

magisterij 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

Prilagoditve 
pedagoškega dela, ki so 
priporočljive za otroke z 
ADHD, koristijo vsem 
otrokom v skupini. 

52 

3,12 

10 

3,1 

34 

3,62 

7 

3,71 

3 

4,33 

0,963 0,994 1,155 1,38 0,577 

Najbolj se s trditvijo, da »prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z ADHD, 

koristijo vsem otrokom v skupini,« (Tabela 34) strinjajo anketirani strokovni delavci z 

magisterijem (M = 4,33). Za pol stopnje manj se po velikosti povprečne ocene strinjajo 

anketirani strokovni delavci z univerzitetno izobrazbo (M = 3,71), sledijo anketirani strokovni 

delavci z visoko strokovno izobrazbo (M = 3,62). Najmanj se s trditvijo strinjajo anketirani 

strokovni delavci z višjo izobrazbo (M = 3,1).  

Tabela 35: Srednja vrednost strinjanja s trditvijo »Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in rehabilitacijski 

pedagogi (defektologi).« – pregled po doseženi stopnje izobrazbe 

          Stopnja izobrazbe 
 
 
 

Trditev 

srednješolska 
izobrazba 

višja 
izobrazba 

visoka 
strokovna 
izobrazba 

univerzitetna 
izobrazba 

magisterij 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

Otroke z ADHD bi 
morali obravnavati 
specialni in 
rehabilitacijski 
pedagogi (defektologi). 

52 

3,25 

10 

3,7 

33 

3,91 

7 

3,29 

3 

4,33 

1,027 1,252 1,1 1,496 0,577 

Prav tako so trditvi, da bi »otroke z ADHD morali obravnavati specialni in rehabilitacijski 

pedagogi,« (Tabela 35) najbolj naklonjeni strokovni delavci z magisterijem (M = 4,33), po 

velikosti povprečne ocene strinjanja sledijo anketirani strokovni delavci z visoko strokovno 

(M = 3,91) in višjo izobrazbo (M = 3,7). Zelo podobno stopnjo strinjanja so imeli anketirani 

strokovni delavci s srednješolsko izobrazbo (M = 3,25) ter univerzitetno izobrazbo (M = 3,29). 
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Anketirani strokovni delavci so se s posameznimi trditvami na vprašalniku različno strinjali. 

Statistično pomembne razlike (p < 0,05) glede na stopnjo izobrazbe smo potrdili pri treh 

trditvah (od 26), ki se nanašajo na: (1) napačno prepričanje o neustreznem starševstvu kot 

enemu izmed vzrokov za ADHD, ki temelji na preteklih etioloških domnevah), (2) prilagajanje 

in (3) obravnavo otrok z ADHD Na podlagi dobljenih rezultatov ne morem posplošiti, kateri 

strokovni delavci se v svojih prepričanjih statistično pomembno razlikujejo od drugih. 

Hipotezo 7, v kateri sem predpostavljala, da se prepričanja vzgojiteljev o ADHD in o otrocih z 

ADHD glede na stopnjo izobrazbe statistično pomembno razlikujejo, torej zavrnem.  

2.7.4.3 Razlike v prepričanjih glede na leta delovnih izkušenj 

Ugotovili smo, da na strinjanje anketiranjih strokovnih delavcev s posameznimi trditvami s 

področja o ADHD in o otrocih z ADHD, vpliva starost in/ali dosežena stopnja izobrazbe. Ker 

pa imajo enako stari strokovni delavci različno število let delovnih izkušenj, me je zanimalo 

tudi, ali prihaja do statistično pomembnih razlik v stopnji strinjanja s posameznimi 

prepričanji glede na leta delovnih izkušenj.  

Anketirani strokovni delavci so bili glede na leta delovnih izkušenj razdeljeni v šest skupin: 

tisti, ki imajo delovnih izkušenj manj kot eno leto (začetniki), tisti z delovnimi izkušnjami od 1 

do 5 let, nadalje od 6 do 15 let, od 16 do 20 let ter dve skupini strokovnih delavcev z največ 

leti delovnih izkušenj – od 21 do 30 let ter nad 30 let. Starostni razponi znotraj skupin niso 

bili enakomerno veliki.  

Pri posameznih trditvah prihaja do različnih povprečnih ocen strinjanja glede na leta 

delovnih izkušenj, zato me je zanimalo, ali so razlike med njimi statistično pomembne. Prikaz 

povprečnih ocen strinjanja anketirancev glede na leta delovnih izkušenj so v Prilogi 9.  

Za testiranje statistične pomembnosti sem uporabila Kruskal-Wallisov test. Statistično 

pomembna razlika (p < 0,05) se je pokazala le pri trditvi, »Stiki s starši otrok z ADHD me zelo 

obremenjujejo.«(Tabela 35). Izračun za ostale trditve je v Prilogi 9. 
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Tabela 36: Rezultati Kruskal-Wallisovega testa pri trditvah, kjer je ugotovljena statistično pomembna razlika glede na leta 

delovnih izkušenj 

 Trditev  χ2 df sig. 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. 14,74 5 0,012 
Χ2 = vrednost preizkusa, df = stopnja prostosti, sig = stopnja značilnosti 
 

Tabela 37: Srednja vrednost strinjanja s trditvijo »Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo.« – pregled po letih 

delovnih izkušenj 

    Leta delovnih 
izkušenj 

 
Trditev 

do enega 
leta 

1 do 5 let 
od 6 do 15 

let 
od 16 do 20 

let 
od 21 do 

30 let 
nad 30 let 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

f M 
SD 

Stiki s starši 
otrok z ADHD 
me zelo 
obremenjujejo. 

6 1,17 20 1,95 53 2,17 4 1,5 8 1,75 14 2,71 

0,408 1,05 1,033 0,577 1,165 0,825 

Kot vidimo v Tabeli 37, so se s trditvijo najbolj strinjali anketirani strokovni delavci z največ 

delovne dobe (M = 2,71), po velikosti povprečne ocene strinjanja sledijo anketirani strokovni 

delavci z od 6 do 15 let delovnih izkušenj (M = 2,17), tem sledijo anketirani strokovni delavci 

z od 1 do 5 let delovnih izkušenj (M = 1,95) ter anketirani strokovni delavci z od 21 do 30 let 

delovnih izkušenj (M = 1,75). Najmanjšo stopnjo strinjanja so izkazali anketirani strokovni 

delavci z od 16 do 20 let delovnih izkušenj (M = 1,5) ter strokovni delavci začetniki 

(M = 1,17).  

Hipotezo 8, v kateri sem predpostavljala, da v prepričanjih vzgojiteljev o ADHD in o otrocih z 

ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na leta delovnih izkušenj, lahko 

zavrnem; do statistično pomembnih razlik je prišlo le pri eni trditvi (od 26).  

2.7.4.4 Razlike v prepričanjih glede na izkušnje strokovnih delavcev z otroci z ADHD 

V nadaljevanju predstavljam še statistično preverjanje razlik v prepričanji anketiranih 

strokovnih delavcev o otrocih z ADHD glede na to, ali so že imeli izkušnjo z vključenostjo 

otrok(a) z ADHD v njihove skupine ali te izkušnje še niso imeli.  

Razlike sem preverjala s pomočjo Mann-Whitneyjevega U-testa, rezultati preizkusa se 

nahajajo v Prilogi 10. Na podlagi statističnih izračunov ugotavljam, da med anketiranimi 

strokovnimi delavci pri posameznih trditvah ne prihaja do statistično pomembnih razlik 

(p < 0,05) povprečnih ocenah strinjanja z danimi trditvami glede na njihove izkušnje s 
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pedagoškim delom z otroki z ADHD. 

Prepričanja anketiranih strokovnih delavcev, ki so v zadnjih dveh letih imeli vključenega 

otroka z ADHD (ali več), se statistično pomembno ne razlikujejo od prepričanj anketiranih 

strokovnih delavcev, ki v zadnjih dveh letih niso imeli vključenega otroka (ali več) z ADHD v 

skupino. Hipotezo 9, v kateri sem predpostavljala, da v prepričanjih vzgojiteljev o ADHD in o 

otrocih z ADHD obstajajo statistično pomembne razlike glede na njihove izkušnje z otroki z 

ADHD, lahko zavrnem  

2.7.4.5 Razlike v prepričanjih glede na pridobljena dodatna znanja o ADHD 

Zanimalo me je, ali se prepričanja strokovnih delavcev o otrocih z ADHD razlikujejo glede na 

pridobljena dodatna znanja o ADHD. Ker se nihče od anketiranih strokovnih delavcev po 

zaposlitvi v vrtcu še ni udeležil usposabljanja posvečenega ADHD fenomenu, sem za 

oblikovanje dveh skupin strokovnih delavcev uporabila kriterij: »Ali ste iskali in pridobili 

informacije o ADHD fenomenu še na kakšen drug način?« V prvi skupini so bili strokovni 

delavci, ki še doslej niso potrebovali dodatnih informacij, v drugi pa strokovni delavci, ki so 

iskali informacije o ADHD na različne načine (splet, branje knjig, branje strokovnih člankov 

itn.). Prikaz povprečnih stopenj strinjanja s posamezno trditvijo glede na iskanje dodatnih 

informacij je v Prilogi 11. 

Za testiranje statistične pomembnosti razlik med omenjenima skupinama anketirancev sem 

uporabila Mann-Whitneyjev U-test. Rezultati testiranja kažejo na to, da med skupinama v 

povprečni oceni strinjanja s trditvami, ne prihaja do statistično pomembnih razlik (Priloga 

11). Hipotezo 10, v kateri sem predpostavljala, da v prepričanjih o ADHD in o otrocih z ADHD 

obstajajo statistično pomembne razlike glede na dodatno izobraževanje o ADHD, torej 

zavrnem.  

3 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem ugotavljala, kje in kdaj so vzgojitelji predšolskih otrok pridobivali 

znanje o fenomenu ADHD, in ugotovila, da so se s tematiko v manjšem deležu srečali že med 

dodiplomskim formalnim izobraževanjem, kar nekaj dodatnega znanja pa so pridobili med 
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samostojnim iskanjem informacij o fenomenu ADHD. Večina anketiranih strokovnih delavcev 

meni, da so se pripravljeni dodatno strokovno izobraževati ta tem področju. 

Vzgojitelji predšolskih otrok in pomočniki vzgojitelja so osebe, s katerimi predšolski otroci 

preživijo znaten del dneva in zato so pomemben dejavnik v otrokovem razvoju. S svojo 

strokovno usposobljenostjo lahko pomagajo staršem z nasveti o primernem ravnanju z 

otrokom, opozorijo lahko na otrokove razvojne primanjkljaje, prav tako pa lahko tudi opazijo 

otrokovo nadarjenost, prepoznajo njegova močna področja in ga spodbujajo ter usmerjajo.  

Za zgodnejšo in boljšo identifikacijo motenj pozornosti in hiperaktivnosti že v predšolskem 

obdobju, je treba strokovne delavce, ki so v stiku s predšolskimi otroki, ustrezno izobraziti, 

da se bodo zavedali in poznali resnično naravo težav oseb z ADHD, kaj povzroča motnjo, kako 

jo lahko prepoznamo, kakšne težave imajo lahko otroci z ADHD. Pomembne pa so tudi 

ustrezne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega programa, ki otrokom z ADHD omogočajo 

najvišjo možno stopnjo vključenosti v VIZ programe in ki omogočajo, da lahko otrok vz ADHD 

v vrtčevskih dejavnostih sodeluje po svojih zmožnostih in ima ob tem možnost dosegati 

uspehe. 

V okviru raziskovanja znanja in prepričanj o ADHD in o otrocih z ADHD sem ugotovila, da med 

anketiranimi strokovnimi delavci obstajajo statistično pomembne razlike v znanju s področja 

ADHD glede na dodatno izobraževanje (v okviru raziskave so anketirani strokovni delavci 

dodatne informacije o ADHD iskali samostojno, s pomočjo literature, spleta, s 

posvetovanjem) ter glede na doseženo formalno izobrazbo. Anketirani strokovni delavci z 

univerzitetno izobrazbo so dosegli statistično pomembno višji rezultat na vprašalniku Znanje 

o ADHD kot ostali strokovni delavci; anketirani strokovni delavci, ki so iskali dodatne 

informacije o ADHD so statistično pomembno imeli višji delež pravilnih odgovorov na 

vprašalniku znanja.  

Razlike v prepričanjih oz. v stopnji strinjanja s posameznimi trditvami o ADHD, glede na 

starost, izobrazbo, leta delovnih izkušenj, izkušnje z otroki z ADHD ali glede na dodatno 

izobraževanje anketiranih strokovnih delavcev, niso bile potrjene. Statistično pomembne 

razlike glede na leta delovnih izkušenj so bile potrjene le pri štirih trditvah (od 26), glede na 

doseženo stopnjo izobrazbe pri treh trditvah ter glede na leta delovnih izkušenj pri eni sami 
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trditvi; prepričanja, pri katerih so bile ugotovljene statistično pomembne razlike, se niso 

neposredno nanašala na otroke z ADHD temveč na starše otrok z ADHD in na poučevalno 

prakso. 

Anketirani strokovni delavci so izkazali določeno znanje o fenomenu ADHD, ki pa bi se ga 

dalo še nadgraditi. Prepričanja nekaterih anketiranih strokovnih delavcev o otrocih z ADHD, 

in njihovih starših so strokovno nekoliko manj ustrezna, kar bi lahko izboljšali predvsem z 

dodatnim izobraževanjem ter s spodbujanjem prenosa strokovnega znanja v prakso. Z 

reševanjem konkretnih dilem, s katerimi se strokovni delavci srečujejo vsakodnevno, bi lahko 

vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja ustrezno opolnomočili, da bi bili pri delu z otroki z ADHD 

in pri otrocih, ki kažejo znake ADHD, bolj kompetentni in strokovni. 
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5 PRILOGE 
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PRILOGA 1 :  

Testiranje normalnosti distribucije odgovorov vprašalnika Znanje o ADHD  

 

Prikaz rezultatov Kolmogorov-Smirnovega testa za preverjanje, ali distribucija rezultatov na 

vprašalniku znanja o ADHD pomembno odstopa od normalne 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SEŠTEVEK 

N 106 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 22,2925 

Std. Deviation 5,97131 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,084 

Positive ,050 

Negative -,084 

Kolmogorov-Smirnov Z ,867 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,439 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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PRILOGA 2:  

Preverjanje statistične pomembnosti razlik seštevka povprečnih pravilnih odgovorov na 

vprašalniku Znanje o ADHD glede na starost anketirancev 

Test of Homogeneity of Variances 

SEŠTEVEK 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,519 4 101 ,046 

 

Robust Tests of Equality of Means 

SEŠTEVEK 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch ,128 4 21,879 ,971 

Brown-Forsythe ,150 4 39,882 ,962 

a. Asymptotically F distributed. 
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PRILOGA 3:  

Preverjanje statistične pomembnosti razlik na vprašalniku Znanje o ADHD glede na doseženo 

stopnjo izobrazbe 

 

Test of Homogeneity of Variances 

SEŠTEVEK 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,136 4 101 ,344 

 

 

ANOVA 

SEŠTEVEK 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 390,249 4 97,562 2,938 ,024 

Within Groups 3353,685 101 33,205   

Total 3743,934 105    

 
Post hoc 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: SEŠTEVEK  
 LSD 

(I) pridobljena 
stopnja 
izobrazbe 

(J) pridobljena 
stopnja izobrazbe 

Mean 
Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

srednješolska 
izobrazba 
(V.stopnja) 

višja izobrazba  -,285 1,990 ,887 -4,23 3,66 

visoka strokovna 
izobrazba 

-,943 1,271 ,460 -3,46 1,58 

univerzitetna 
izobrazba  

-7,099* 2,320 ,003 -11,70 -2,50 

magisterij 4,282 3,422 ,214 -2,51 11,07 

višja izobrazba  
 (VI.stopnja) 

srednješolska 
izobrazba  

,285 1,990 ,887 -3,66 4,23 

visoka strokovna 
izobrazba 

-,659 2,073 ,751 -4,77 3,45 

univerzitetna 
izobrazba  

-6,814* 2,840 ,018 -12,45 -1,18 

magisterij 4,567 3,793 ,231 -2,96 12,09 

visoka 
strokovna 
izobrazba (VII. 
stopnja) 

srednješolska 
izobrazba  

,943 1,271 ,460 -1,58 3,46 

višja izobrazba  ,659 2,073 ,751 -3,45 4,77 

univerzitetna 
izobrazba  

-6,155* 2,392 ,012 -10,90 -1,41 

magisterij 5,225 3,471 ,135 -1,66 12,11 
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(I) pridobljena 
stopnja 
izobrazbe 

(J) pridobljena 
stopnja izobrazbe 

Mean 
Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

univerzitetna 
izobrazba (VII. 
stopnja) 

srednješolska 
izobrazba  

7,099* 2,320 ,003 2,50 11,70 

višja izobrazba  6,814* 2,840 ,018 1,18 12,45 

visoka strokovna 
izobrazba  

6,155* 2,392 ,012 1,41 10,90 

magisterij 11,381* 3,976 ,005 3,49 19,27 

magisterij srednješolska 
izobrazba  

-4,282 3,422 ,214 -11,07 2,51 

višja izobrazba  -4,567 3,793 ,231 -12,09 2,96 

visoka strokovna 
izobrazba  

-5,225 3,471 ,135 -12,11 1,66 

univerzitetna 
izobrazba  

-11,381* 3,976 ,005 -19,27 -3,49 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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PRILOGA 4:  

Preverjanje statistične pomembnosti razlik na vprašalniku Znanje o ADHD glede na leta 

delovnih izkušenj 

 

Test of Homogeneity of Variances 

SEŠTEVEK 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,816 5 100 ,117 

 

ANOVA 

SEŠTEVEK 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 74,474 5 14,895 ,406 ,844 

Within Groups 3669,460 100 36,695   

Total 3743,934 105    
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PRILOGA 5:  

Preverjanje statistične pomembnosti razlik na vprašalniku Znanje o ADHD glede na izkušnje z 

otroki z ADHD 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Differe

nce 

Std. Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SEŠTEVEK 

Equal variances 

assumed 
,754 ,387 1,144 102 ,255 1,600 1,398 -1,173 4,373 

Equal variances not 

assumed 

  
1,192 40,387 ,240 1,600 1,343 -1,113 4,313 

 

  



106 
 

PRILOGA 6:  

Preverjanje statistične pomembnosti razlik na vprašalniku Znanje o ADHD glede na  dodatno 

izobraževanje o ADHD 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Differe

nce 

Std. Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

SEŠTEVEK 

Equal variances 

assumed 
4,681 ,033 3,600 104 ,000 4,438 1,233 1,993 6,882 

Equal variances not 

assumed 

  
3,183 40,806 ,003 4,438 1,394 1,622 7,253 
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PRILOGA 7: Prepričanja o otrocih z ADHD glede na starostne skupine 

Tabela 38: Prikaz povprečne vrednosti strinjanja s posameznim prepričanjem glede na starostne skupine  

Trditev 

manj kot 25 26 - 35 let  36 - 45 let 46 - 50 let 51 let in več 

N M 
SD 

N M 
SD 

N M 
SD 

N M 
SD 

N M 
SD 

Otroci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi 
pozornost. 

11 1,36 41 1,90 35 1,57 5 2,20 14 2,07 
 1,206  1,136  0,778  0,837  0,917 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj 
težav. 

11 1,82 41 1,90 35 1,60 5 3,20 14 2,21 
 1,168  1,179  0,736  0,837  1,188 

Kadar so otroci z ADHD preveč moteči, bi jih morali 
umakniti iz skupine, 

11 2,27 41 2,71 35 2,46 5 2,60 14 2,43 
 1,104  1,101  1,197  1,140  1,222 

Otroci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v skupini. 11 1,45 40 2,08 35 2,17 5 2,40 14 2,14 
 0,820  0,997  1,098  1,342  1,027 

Starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo 
otrokove zmožnosti in potrebe. 

11 3,27 41 3,15 35 3,00 5 3,20 14 3,64 
 0,786  1,085  1,057  1,095  0,842 

Otroke z ADHD bi morali za njihove prekrške kaznovati 
enako kot ostale otroke. 

11 3,09 41 2,76 35 2,26 5 2,00 14 2,71 
 1,044  1,338  1,010  0,707  0,994 

Starši otrok z ADHD od vrtca pogosto preveč pričakujejo 
(nerealne prilagoditve). 

11 3,55 41 3,32 35 3,54 5 3,20 14 3,71 
 1,128  1,171  0,950  1,304  0,914 

 Otroci z ADHD bi morali biti razporejeni v številčno 
manjših skupinah. 

11 4,36 41 4,32 35 3,97 5 3,40 14 4,29 
 1,206  0,986  1,124  1,517  0,825 

Otroci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto 
onemogočajo uspešno realizacijo dejavnosti v skupini. 

11 2,91 40 3,43 35 3,49 5 3,40 14 3,43 
 0,944  1,130  1,095  1,140  0,938 

Starši otrok z ADHD pogosto ne nudijo dovolj podpore in 
pomoči svojemu otroku. 

11 2,64 41 2,83 35 2,57 5 3,20 14 2,71 
 1,206  1,070  1,170  1,095  1,267 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno prilagajati 
načrtovanje in izvajanje dejavnosti v skupini. 

11 4,45 41 4,05 35 4,03 5 2,60 14 4,00 
 0,820  0,740  0,891  1,140  0,679 

Do prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu so 
upravičeni le tisti otroci z ADHD, ki  imajo odločbo o 
usmeritvi. 

11 2,45 41 2,56 35 2,43 5 2,80 14 2,71 
 1,293  1,467  1,399  1,483  1,383 
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Trditev 

manj kot 25 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 50 let 51 let in več 

N M 
SD 

N M 
SD 

N M 
SD 

N M 
SD 

N M 
SD 

Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, 
razvajeni ali zgolj leni otroci. 

11 1,64 41 1,61 35 1,54 5 2,40 14 1,79 

 0,809  0,997  0,817  0,894  1,051 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. 11 1,36 41 2,15 34 1,88 5 3,00 14 2,64 
 0,505  1,152  0,880  0,707  0,929 

Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve 
načrtovanih dejavnosti. 

11 3,55 39 3,44 33 3,48 5 3,20 14 4,21 
 1,036  0,912  ,906  1,483  0,579 

Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih 
programih) otrok z ADHD so minimalno učinkoviti. 

11 2,09 38 2,21 33 2,30 5 2,20 14 2,64 
 0,831  1,094  0,918  0,837  0,745 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj 
potrudili. 

11 1,73 40 1,98 34 1,88 5 2,60 14 1,79 
 0,647  1,000  1,038  0,548  0,802 

Menim, da prilagajanje dejavnosti otrokom z ADHD ni 
pravično do ostalih otrok v skupini. 

11 1,91 41 2,07 35 2,34 5 2,40 14 2,43 
 0,831  1,191  1,235  0,548  1,158 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za 
otroke z ADHD, koristijo vsem otrokom v skupini. 

11 3,73 41 3,44 35 3,00 5 3,60 14 3,57 
 1,009  1,074  1,138  0,548  1,016 

Kadar se posvečam otroku z ADHD, imam občutek, da 
zanemarjam ostale otroke v skupini. 

11 2,27 41 2,46 35 2,86 5 3,00 14 2,50 
 0,786  1,075  1,216  1,225  1,160 

Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v 
specialnih oddelkih oz. skupinah. 

11 3,00 40 2,85 34 2,71 5 3,20 14 2,43 
 1,414  1,424  1,292  1,095  1,158 

Pogosto se počutim nemočno, ko otroka z ADHD ne 
zmorem vključiti v načrtovano dejavnost. 

11 3,73 38 3,29 35 3,17 5 3,20 14 3,14 
 0,786  1,137  1,098  0,837  0,949 

Reakcije otrok z ADHD me pogosto zelo razburijo in 
razjezijo. 

11 2,18 39 2,33 35 2,00 5 2,60 14 2,43 
 0,982  0,927  0,970  0,548  1,222 

Učni dosežki otrok z ADHD bodo nižji kot dosežki njihovih 
sovrstnikov. 

11 2,64 40 2,33 34 2,41 5 2,60 14 2,57 
 1,206  1,095  0,988  0,548  0,514 

Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in 
rehabilitacijski pedagogi (defektologi). 

11 3,64 40 3,68 35 3,34 5 4,00 14 3,36 
 1,286  1,185  1,110  0,707  1,008 

Otroci z ADHD bi morali dobiti manj zadolžitev oz. nalog 
kot drugi otroci. 

11 2,45 40 2,58 34 2,65 5 3,00 14 2,50 
 1,214  1,217  1,228  0,707  1,160 
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Tabela 39: Testiranje statistične pomembnosti razlik glede na starostno skupino – Kruskal Wallis test 

 Trditev 
 

χ2 df Asymp. 
Sig. 

Otroci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi pozornost. 9,305 4 ,054 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav. 10,441 4 ,034 

Kadar so otroci z ADHD preveč moteči, bi jih morali umakniti iz 
skupine, 

1,239 4 ,872 

Otroci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v skupini. 5,041 4 ,283 

Starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove 
zmožnosti in potrebe. 

4,240 4 ,375 

Otroke z ADHD bi morali za njihove prekrške kaznovati enako kot 
ostale otroke. 

7,054 4 ,133 

Starši otrok z ADHD od vrtca pogosto preveč pričakujejo 
(nerealne prilagoditve). 

1,582 4 ,812 

 Otroci z ADHD bi morali biti razporejeni v številčno manjših 
skupinah. 

4,553 4 ,336 

Otroci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto 
onemogočajo uspešno realizacijo dejavnosti v skupini. 

2,768 4 ,597 

Starši otrok z ADHD pogosto ne nudijo dovolj podpore in pomoči 
svojemu otroku. 

2,195 4 ,700 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno prilagajati 
načrtovanje in izvajanje dejavnosti v skupini. 

10,640 4 ,031 

Do prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu so upravičeni le 
tisti otroci z ADHD, ki  imajo odločbo o usmeritvi. 

,720 4 ,949 

Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, razvajeni ali 
zgolj leni otroci. 

5,965 4 ,202 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. 15,947 4 ,003 

Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve načrtovanih 
dejavnosti. 

9,990 4 ,041 

Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih programih) otrok z 
ADHD so minimalno učinkoviti. 

3,064 4 ,547 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj potrudili. 4,199 4 ,380 

Menim, da prilagajanje dejavnosti otrokom z ADHD ni pravično 
do ostalih otrok v skupini. 

2,775 4 ,596 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z 
ADHD, koristijo vsem otrokom v skupini. 

6,102 4 ,192 

Kadar se posvečam otroku z ADHD, imam občutek, da 
zanemarjam ostale otroke v skupini. 

4,171 4 ,383 

Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v 
specialnih oddelkih oz. skupinah. 

1,611 4 ,807 

Pogosto se počutim nemočno, ko otroka z ADHD ne zmorem 
vključiti v načrtovano dejavnost. 

2,723 4 ,605 

Reakcije otrok z ADHD me pogosto zelo razburijo in razjezijo. 4,432 4 ,351 

Učni dosežki otrok z ADHD bodo nižji kot dosežki njihovih 
sovrstnikov. 

1,889 4 ,756 

Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in rehabilitacijski 
pedagogi (defektologi). 

3,497 4 ,478 

Otroci z ADHD bi morali dobiti manj zadolžitev oz. nalog kot drugi 
otroci. 

1,326 4 ,857 
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PRILOGA 8: Prepričanja o otrocih z ADHD glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

Tabela 40: Prikaz povprečne vrednosti strinjanja s posameznim prepričanjem glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

                               pridobljena stopnja izobrazbe 
 
 
Trditev 

srednješolska 
izobrazba 

(V. stopnja) 

višja izobrazba 
( VI. stopnja) 

visoka strokovna 
izobrazba 

(VII. stopnja) 

univerzitetna 
izobrazba 

(VII. stopnja) 
magisterij 

N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD 

Otroci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo 
vzbuditi pozornost. 52 1,67 0,964 10 2,3 0,949 34 1,74 1,024 7 1,57 0,535 3 2,67 2,082 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel 
manj težav. 52 1,77 1,059 10 3 0,816 34 1,94 1,071 7 1,43 0,787 3 1 0 

Kadar so otroci z ADHD preveč moteči, bi jih 
morali umakniti iz skupine, 52 2,33 1,184 10 3,1 0,994 34 2,65 1,178 7 2,71 0,756 3 2,67 0,577 

Otroci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v 
skupini. 51 1,9 1,063 10 2,7 0,823 34 2,09 1,083 7 2,29 0,756 3 2 1 

Starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo 
otrokove zmožnosti in potrebe. 52 3,17 1,061 10 3,3 0,675 34 3,21 1,122 7 3,14 0,378 3 2,67 1,528 

Otroke z ADHD bi morali za njihove prekrške 
kaznovati enako kot ostale otroke. 52 2,6 1,225 10 3,2 1,135 34 2,35 1,012 7 2,57 1,134 3 3 1,732 

Starši otrok z ADHD od vrtca pogosto preveč 
pričakujejo (nerealne prilagoditve). 52 3,35 1,118 10 4,1 0,738 34 3,44 1,106 7 3,29 0,488 3 4 1 

 Otroci z ADHD bi morali biti razporejeni v 
številčno manjših skupinah. 52 4,15 1,017 10 4,4 0,699 34 4,12 1,2 7 4,14 1,464 3 4 1 

Otroci z ADHD s svojim motečim vedenjem 
pogosto onemogočajo uspešno realizacijo 
dejavnosti v skupini. 52 3,21 1,091 10 4 0,816 34 3,41 1,076 7 3,57 0,976 2 4 1,414 

Starši otrok z ADHD pogosto ne nudijo dovolj 
podpore in pomoči svojemu otroku. 52 2,62 1,14 10 3,4 1,075 34 2,74 1,136 7 2,29 0,951 3 3,33 1,155 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno 
prilagajati načrtovanje in izvajanje dejavnosti v 
skupini. 

 
52 3,87 0,817 10 3,8 0,632 34 4,24 0,987 7 4,14 0,9 3 4,33 0,577 
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                            pridobljena stopnja izobrazbe 
 
 
Trditev 

srednješolska 
izobrazba 

(V. stopnja) 

višja izobrazba 
( VI. stopnja) 

visoka strokovna 
izobrazba 

(VII. stopnja) 

univerzitetna 
izobrazba 

(VII. stopnja) 
magisterij 

N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD 

Do prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu 
so upravičeni le tisti otroci z ADHD, ki  imajo 
odločbo o usmeritvi. 52 2,85 1,363 10 2,3 1,418 34 2,44 1,481 7 1,43 0,535 3 1,67 0,577 

Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj 
bistri, razvajeni ali zgolj leni otroci. 52 1,56 0,725 10 2,4 1,265 34 1,62 1,015 7 1,14 0,378 3 2,33 1,528 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo 
obremenjujejo. 51 1,98 0,948 10 2,2 1,033 34 2,06 1,127 7 2,29 0,756 3 3,33 1,528 

Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve 
načrtovanih dejavnosti. 49 3,45 0,843 10 3,6 0,516 34 3,76 1,156 7 3,29 0,951 2 3,5 0,707 

Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih 
programih) otrok z ADHD so minimalno 
učinkoviti. 50 2,22 0,864 10 2,4 0,699 32 2,25 1,107 7 2,43 0,787 2 3,5 2,121 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se 
le bolj potrudili. 51 1,86 0,895 10 2,5 1,354 34 1,91 0,9 7 1,71 0,756 2 1,5 0,707 

Menim, da prilagajanje dejavnosti otrokom z 
ADHD ni pravično do ostalih otrok v skupini. 52 2,23 1,096 10 2,8 1,135 34 2,03 1,267 7 2 1 3 2,33 0,577 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive 
za otroke z ADHD, koristijo vsem otrokom v 
skupini. 52 3,12 0,963 10 3,1 0,994 34 3,62 1,155 7 3,71 1,38 3 4,33 0,577 

Kadar se posvečam otroku z ADHD, imam 
občutek, da zanemarjam ostale otroke v skupini. 52 2,4 1,209 10 3,3 0,675 34 2,76 0,987 7 2,29 1,38 3 2,67 0,577 

Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti 
združeni v specialnih oddelkih oz. skupinah. 52 2,77 1,262 9 3 1,414 33 3,03 1,38 7 1,57 0,787 3 2,33 1,528 

Pogosto se počutim nemočno, ko otroka z ADHD 
ne zmorem vključiti v načrtovano dejavnost. 51 3,24 1,05 10 3,4 0,843 33 3,33 1,109 7 3 1,291 2 3,5 0,707 

Reakcije otrok z ADHD me pogosto zelo razburijo 
in razjezijo. 52 2,21 0,915 10 2,5 1,269 33 2,18 1,014 7 2,14 1,069 2 2,5 0,707 

Učni dosežki otrok z ADHD bodo nižji kot dosežki 
njihovih sovrstnikov. 52 2,48 0,939 9 2,44 0,527 33 2,55 1,092 7 1,86 1,215 3 1,67 0,577 
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                              pridobljena stopnja izobrazbe 
 
 
Trditev 

srednješolska 
izobrazba 

(V. stopnja) 

višja izobrazba 
( VI. stopnja) 

visoka strokovna 
izobrazba 

(VII. stopnja) 

univerzitetna 
izobrazba 

(VII. stopnja) 
magisterij 

N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD 

Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in 
rehabilitacijski pedagogi (defektologi). 52 3,25 1,027 10 3,7 1,252 33 3,91 1,1 7 3,29 1,496 3 4,33 0,577 

Otroci z ADHD bi morali dobiti manj zadolžitev 
oz. nalog kot drugi otroci. 52 2,58 1,21 9 3 1,118 33 2,7 1,159 7 2,14 1,215 3 1,67 0,577 
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Tabela 41: Testiranje statistične pomembnosti razlik glede na stopnjo izobrazbe – Kruskal Wallis test 

Trditev χ2 df Asymp. 
Sig. 

Otroci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi pozornost. 5,54 4 0,236 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav. 17,283 4 0,002 

Kadar so otroci z ADHD preveč moteči, bi jih morali umakniti iz skupine, 5,238 4 0,264 

Otroci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v skupini. 6,855 4 0,144 

Starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove zmožnosti in 
potrebe. 

0,634 4 0,959 

Otroke z ADHD bi morali za njihove prekrške kaznovati enako kot ostale 
otroke. 

3,845 4 0,427 

Starši otrok z ADHD od vrtca pogosto preveč pričakujejo (nerealne 
prilagoditve). 

5,924 4 0,205 

 Otroci z ADHD bi morali biti razporejeni v številčno manjših skupinah. 0,463 4 0,977 

Otroci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto onemogočajo 
uspešno realizacijo dejavnosti v skupini. 

5,564 4 0,234 

Starši otrok z ADHD pogosto ne nudijo dovolj podpore in pomoči 
svojemu otroku. 

5,596 4 0,231 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno prilagajati načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti v skupini. 

7,116 4 0,13 

Do prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu so upravičeni le tisti 
otroci z ADHD, ki  imajo odločbo o usmeritvi. 

9,347 4 0,053 

Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, razvajeni ali zgolj 
leni otroci. 

8,626 4 0,071 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. 3,825 4 0,43 

Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve načrtovanih 
dejavnosti. 

5,418 4 0,247 

Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih programih) otrok z 
ADHD so minimalno učinkoviti. 

1,625 4 0,804 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj potrudili. 2,734 4 0,603 

Menim, da prilagajanje dejavnosti otrokom z ADHD ni pravično do 
ostalih otrok v skupini. 

4,47 4 0,346 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z ADHD, 
koristijo vsem otrokom v skupini. 

10,53 4 0,032 

Kadar se posvečam otroku z ADHD, imam občutek, da zanemarjam 
ostale otroke v skupini. 

7,585 4 0,108 

Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v specialnih 
oddelkih oz. skupinah. 

7,708 4 0,103 

Pogosto se počutim nemočno, ko otroka z ADHD ne zmorem vključiti v 
načrtovano dejavnost. 

0,823 4 0,935 

Reakcije otrok z ADHD me pogosto zelo razburijo in razjezijo. 0,75 4 0,945 

Učni dosežki otrok z ADHD bodo nižji kot dosežki njihovih sovrstnikov. 5,059 4 0,281 

Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in rehabilitacijski 
pedagogi (defektologi). 

11,085 4 0,026 

Otroci z ADHD bi morali dobiti manj zadolžitev oz. nalog kot drugi 
otroci. 

4,888 4 0,299 
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PRILOGA 9: Prepričanja o otrocih z ADHD glede na leta delovnih izkušenj 

Tabela 42: Prikaz povprečne vrednosti strinjanja s posameznim prepričanjem glede na leta delovnih izkušenj 

                               Delovna doba v  
                                                 VIZ 
Trditev 

do enega leta 1 do 5 let od 6 do 15 let od 16 do 20 let od 21 do 30 let nad 30 let 

N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD 

Otroci z ADHD želijo s svojim 
vedenjem samo vzbuditi pozornost. 

6 1,67 0,516 20 1,85 1,089 54 1,8 1,088 4 1,75 0,957 8 2,13 0,991 14 2,36 1,277 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok 
z ADHD imel manj težav. 

6 2,5 0,837 20 2,55 1,146 54 2,57 1,191 4 2,75 0,5 8 2,63 1,408 14 2,29 1,139 

Kadar so otroci z ADHD preveč 
moteči, bi jih morali umakniti iz 
skupine, 

6 1,17 0,408 20 2 0,795 53 2,21 1,15 4 1,5 0,577 8 2,38 1,061 14 2 1,038 

Otroci z ADHD so pogosto vzrok za 
večino težav v skupini. 
 

6 3,17 1,329 20 3,15 0,933 54 3,15 1,123 4 2,75 0,5 8 3,25 0,886 14 3,43 0,852 

Starši otrok z ADHD pogosto 
nerealno ocenjujejo otrokove 
zmožnosti in potrebe. 

6 3,33 0,516 20 2,8 1,322 54 2,43 1,238 4 2 0,816 8 2,5 0,926 14 2,79 0,893 

Otroke z ADHD bi morali za njihove 
prekrške kaznovati enako kot ostale 
otroke. 

6 3,5 0,837 20 3,55 1,146 54 3,41 1,141 4 3,25 0,5 8 3,5 0,926 14 3,57 1,016 

Starši otrok z ADHD od vrtca 
pogosto preveč pričakujejo 
(nerealne prilagoditve). 

6 3,5 1,378 20 3,95 1,099 54 4,37 0,958 4 3,75 1,893 8 4,25 1,035 14 4 1,038 

 Otroci z ADHD bi morali biti 
razporejeni v številčno manjših 
skupinah. 

6 2,17 0,753 20 3,45 0,945 53 3,47 1,187 4 3,5 0,577 8 3,5 0,756 14 3,43 0,938 

Otroci z ADHD s svojim motečim 
vedenjem pogosto onemogočajo 
uspešno realizacijo dejavnosti v 
skupini. 

6 1,67 0,516 20 1,85 1,089 54 1,8 1,088 4 1,75 0,957 8 2,13 0,991 14 2,36 1,277 
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                               Delovna doba v  
                                                 VIZ 
Trditev 

do enega leta 1 do 5 let od 6 do 15 let od 16 do 20 let od 21 do 30 let nad 30 let 

N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD 

Starši otrok z ADHD pogosto ne 
nudijo dovolj podpore in pomoči 
svojemu otroku. 

6 2,5 0,837 20 2,65 1,137 54 2,78 1,16 4 2,5 1,291 8 2,87 1,126 14 2,71 1,267 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a 
dodatno prilagajati načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti v skupini. 

6 3,83 0,753 20 4,2 0,834 54 4 0,847 4 4,75 0,5 8 3,75 0,886 14 3,79 1,051 

Do prilagoditev dejavnosti in 
obravnave v vrtcu so upravičeni le 
tisti otroci z ADHD, ki  imajo odločbo 
o usmeritvi. 

6 2 1,095 20 2,7 1,455 54 2,5 1,384 4 2,25 1,5 8 2,5 1,773 14 2,79 1,369 

Za diagnozo ADHD se pogosto 
»skrivajo« manj bistri, razvajeni ali 
zgolj leni otroci. 

6 1,17 0,408 20 1,7 0,733 54 1,61 0,96 4 1,25 0,5 8 1,87 1,356 14 1,93 0,997 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo 
obremenjujejo. 

6 1,17 0,408 20 1,95 1,05 53 2,17 1,033 4 1,5 0,577 8 1,75 1,165 14 2,71 0,825 

Za otroke z ADHD izvedem 
vsebinske prilagoditve načrtovanih 
dejavnosti. 

6 3,67 0,816 19 3,37 0,955 51 3,45 0,945 4 4 0,816 8 3,75 0,707 14 3,93 1,072 

Ukrepi, ki so predlagani v IP 
(individualiziranih programih) otrok 
z ADHD so minimalno učinkoviti. 

6 2,33 0,816 18 2,11 0,963 51 2,25 1,074 4 2 0 8 2,38 0,744 14 2,64 0,745 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj 
uspešni, če bi se le bolj potrudili. 

6 1,67 0,516 20 1,85 0,933 52 2,02 1,038 4 2 0,816 8 1,5 0,756 14 2 0,877 

Menim, da prilagajanje dejavnosti 
otrokom z ADHD ni pravično do 
ostalih otrok v skupini. 

6 1,83 0,753 20 2,1 1,071 54 2,2 1,25 4 2,5 1,291 8 2,25 1,035 14 2,43 1,089 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so 
priporočljive za otroke z ADHD, 
koristijo vsem otrokom v skupini. 

6 3,33 0,516 20 3,65 1,137 54 3,24 1,148 4 2,5 1 8 3,5 0,926 14 3,5 0,941 
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                               Delovna doba v  
                                                 VIZ 
Trditev 

do enega leta 1 do 5 let od 6 do 15 let od 16 do 20 let od 21 do 30 let nad 30 let 

N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD N M SD 

Kadar se posvečam otroku z ADHD, 
imam občutek, da zanemarjam 
ostale otroke v skupini. 

6 2 0,632 20 2,4 1,142 54 2,67 1,166 4 2,75 0,5 8 3,25 1,035 14 2,5 1,16 

Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi 
morali biti združeni v specialnih 
oddelkih oz. skupinah. 

5 2,4 1,517 20 2,65 1,309 54 2,89 1,383 4 3,5 1 7 2,71 1,496 14 2,5 1,092 

Pogosto se počutim nemočno, ko 
otroka z ADHD ne zmorem vključiti v 
načrtovano dejavnost. 

5 3 1,225 20 3,35 1,04 52 3,27 1,14 4 3,25 0,5 8 3,38 1,188 14 3,21 0,802 

Reakcije otrok z ADHD me pogosto 
zelo razburijo in razjezijo. 

5 1,4 0,894 20 2,4 0,94 53 2,21 0,948 4 1,75 0,5 8 2,13 0,991 14 2,57 1,158 

Učni dosežki otrok z ADHD bodo 
nižji kot dosežki njihovih 
sovrstnikov. 

5 1,8 0,837 20 2,45 1,191 54 2,5 1,042 4 2 0,816 7 2,29 0,756 14 2,57 0,514 

Otroke z ADHD bi morali 
obravnavati specialni in 
rehabilitacijski pedagogi 
(defektologi). 

5 3 1,414 20 3,5 1,051 54 3,57 1,222 4 3,75 0,957 8 4 0,756 14 3,29 0,994 

Otroci z ADHD bi morali dobiti manj 
zadolžitev oz. nalog kot drugi otroci. 

5 1,8 0,837 20 2,45 1,317 54 2,7 1,176 4 2,75 1,258 7 2,57 1,272 14 2,64 1,082 
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Tabela 43: Testiranje statistične pomembnosti razlik glede na leta delovnih izkušenj v VIZ – Kruskal Wallis test 

 Trditev χ2 df Sig. 

Otroci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi pozornost. 8,834 5 0,116 
Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav. 3,752 5 0,586 
Kadar so otroci z ADHD preveč moteči, bi jih morali umakniti iz 
skupine, 0,891 5 0,971 
Otroci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v skupini. 7,599 5 0,18 
Starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove 
zmožnosti in potrebe. 1,9 5 0,863 
Otroke z ADHD bi morali za njihove prekrške kaznovati enako kot 
ostale otroke. 7,031 5 0,218 
Starši otrok z ADHD od vrtca pogosto preveč pričakujejo 
(nerealne prilagoditve). 0,876 5 0,972 
 Otroci z ADHD bi morali biti razporejeni v številčno manjših 
skupinah. 5,823 5 0,324 
Otroci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto 
onemogočajo uspešno realizacijo dejavnosti v skupini. 8,639 5 0,124 
Starši otrok z ADHD pogosto ne nudijo dovolj podpore in pomoči 
svojemu otroku. 0,622 5 0,987 
Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno prilagajati 
načrtovanje in izvajanje dejavnosti v skupini. 5,747 5 0,332 
Do prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu so upravičeni le 
tisti otroci z ADHD, ki  imajo odločbo o usmeritvi. 1,917 5 0,861 
Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, razvajeni ali 
zgolj leni otroci. 4,992 5 0,417 
Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. 14,74 5 0,012 
Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve načrtovanih 
dejavnosti. 6,664 5 0,247 
Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih programih) otrok z 
ADHD so minimalno učinkoviti. 3,783 5 0,581 
Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj potrudili. 2,623 5 0,758 
Menim, da prilagajanje dejavnosti otrokom z ADHD ni pravično 
do ostalih otrok v skupini. 1,675 5 0,892 
Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z 
ADHD, koristijo vsem otrokom v skupini. 4,993 5 0,417 
Kadar se posvečam otroku z ADHD, imam občutek, da 
zanemarjam ostale otroke v skupini. 6,21 5 0,286 
Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v 
specialnih oddelkih oz. skupinah. 2,606 5 0,76 
Pogosto se počutim nemočno, ko otroka z ADHD ne zmorem 
vključiti v načrtovano dejavnost. 0,672 5 0,984 
Reakcije otrok z ADHD me pogosto zelo razburijo in razjezijo. 7,185 5 0,207 
Učni dosežki otrok z ADHD bodo nižji kot dosežki njihovih 
sovrstnikov. 3,85 5 0,571 
Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in rehabilitacijski 
pedagogi (defektologi). 3,905 5 0,563 
Otroci z ADHD bi morali dobiti manj zadolžitev oz. nalog kot drugi 
otroci. 3,601 5 0,608 
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PRILOGA 10 Prepričanja o otrocih z ADHD glede na izkušnje z otroki z ADHD 

Tabela 44: Prikaz povprečne vrednosti strinjanja s posameznim prepričanjem glede na izkušnje z otroki z ADHD 

                                   Vključenost otroka z ADHD v skupino (DA/NE) 

Trditev 

N M SD 

Otroci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi 

pozornost. 

DA 24 2,13 1,227 

NE 80 1,68 ,925 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj 

težav. 

DA 24 1,75 1,113 

NE 80 1,91 1,058 

Kadar so otroci z ADHD preveč moteči, bi jih morali 

umakniti iz skupine, 

DA 24 2,79 1,021 

NE 80 2,44 1,168 

Otroci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v 

skupini. 

DA 24 2,04 1,122 

NE 79 2,08 1,022 

Starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo 

otrokove zmožnosti in potrebe. 

DA 24 2,92 1,213 

NE 80 3,26 ,964 

Otroke z ADHD bi morali za njihove prekrške kaznovati 

enako kot ostale otroke. 

DA 24 2,42 1,060 

NE 80 2,63 1,205 

Starši otrok z ADHD od vrtca pogosto preveč 

pričakujejo (nerealne prilagoditve). 

DA 24 3,29 1,268 

NE 80 3,51 1,006 

 Otroci z ADHD bi morali biti razporejeni v številčno 

manjših skupinah. 

DA 24 4,17 1,049 

NE 80 4,14 1,088 

Otroci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto 

onemogočajo uspešno realizacijo dejavnosti v skupini. 

DA 24 3,29 1,160 

NE 79 3,42 1,057 

Starši otrok z ADHD pogosto ne nudijo dovolj podpore 

in pomoči svojemu otroku. 

DA 24 2,50 1,285 

NE 80 2,80 1,095 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno 

prilagajati načrtovanje in izvajanje dejavnosti v 

skupini. 

DA 24 4,08 1,060 

NE 80 3,99 ,819 

Do prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu so 

upravičeni le tisti otroci z ADHD, ki  imajo odločbo o 

usmeritvi. 

DA 24 2,38 1,555 

NE 80 2,58 1,357 

Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, 

razvajeni ali zgolj leni otroci. 

DA 24 1,54 1,062 

NE 80 1,68 ,897 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. DA 24 2,42 1,176 

NE 79 1,97 ,974 

Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve 

načrtovanih dejavnosti. 

DA 24 3,54 1,062 

NE 76 3,55 ,915 

Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih 

programih) otrok z ADHD so minimalno učinkoviti. 

DA 24 2,25 1,152 

NE 75 2,31 ,900 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj 

potrudili. 

DA 24 1,67 ,917 

NE 78 1,99 ,947 



119 
 

                                   Vključenost otroka z ADHD v skupino (DA/NE) 

Trditev 

N M SD 

Menim, da prilagajanje dejavnosti otrokom z ADHD ni 

pravično do ostalih otrok v skupini. 

DA 24 1,96 1,083 

NE 80 2,29 1,160 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za 

otroke z ADHD, koristijo vsem otrokom v skupini. 

DA 24 3,54 1,250 

NE 80 3,28 1,031 

Kadar se posvečam otroku z ADHD, imam občutek, da 

zanemarjam ostale otroke v skupini. 

DA 24 2,25 1,073 

NE 80 2,73 1,113 

Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni 

v specialnih oddelkih oz. skupinah. 

DA 24 2,42 1,412 

NE 78 2,87 1,293 

Pogosto se počutim nemočno, ko otroka z ADHD ne 

zmorem vključiti v načrtovano dejavnost. 

DA 24 3,17 1,129 

NE 77 3,30 1,040 

Reakcije otrok z ADHD me pogosto zelo razburijo in 

razjezijo. 

DA 24 2,29 ,955 

NE 78 2,18 ,977 

Učni dosežki otrok z ADHD bodo nižji kot dosežki 

njihovih sovrstnikov. 

DA 24 2,38 1,013 

NE 78 2,45 ,989 

Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in 

rehabilitacijski pedagogi (defektologi). 

DA 24 3,29 1,334 

NE 79 3,61 1,067 

Otroci z ADHD bi morali dobiti manj zadolžitev oz. 

nalog kot drugi otroci. 

DA 24 2,58 1,283 

NE 78 2,59 1,167 
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Tabela 45: Testiranje statistične pomembnosti – razlika v prepričanjih glede na izkušnje z otroki z ADHD 
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PRILOGA 11: Prepričanja o otrocih z ADHD glede na dodatno izobraževanje o ADHD 

Tabela 46: Prikaz povprečnega strinjanja s trditvijo glede na to, ali so strokovni delavci iskali in pridobili informacije o 

ADHD fenomenu (poleg formalnega izobraževanja) še na kak drug način 

TRDITEV 
Odgovor N M SD 

Otroci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi 
pozornost. 

Da. 77 1,78 1,034 

Ne.  29 1,76 ,951 

Če bi bili starši »boljši«, bi tudi otrok z ADHD imel manj težav. Da. 77 1,97 1,147 

Ne.  29 1,69 ,850 

Kadar so otroci z ADHD preveč moteči, bi jih morali umakniti iz 
skupine, 

Da. 77 2,58 1,185 

Ne.  29 2,41 1,018 

Otroci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v skupini. Da. 77 2,05 ,999 

Ne.  28 2,11 1,166 

Starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove 
zmožnosti in potrebe. 

Da. 77 3,18 1,035 

Ne.  29 3,17 1,002 

Otroke z ADHD bi morali za njihove prekrške kaznovati enako 
kot ostale otroke. 

Da. 77 2,57 1,093 

Ne.  29 2,62 1,347 

Starši otrok z ADHD od vrtca pogosto preveč pričakujejo 
(nerealne prilagoditve). 

Da. 77 3,52 1,008 

Ne.  29 3,31 1,198 

 Otroci z ADHD bi morali biti razporejeni v številčno manjših 
skupinah. 

Da. 77 4,23 1,025 

Ne.  29 3,97 1,180 

Otroci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto 
onemogočajo uspešno realizacijo dejavnosti v skupini. 

Da. 77 3,45 1,083 

Ne.  28 3,21 1,031 

Starši otrok z ADHD pogosto ne nudijo dovolj podpore in 
pomoči svojemu otroku. 

Da. 77 2,77 1,157 

Ne.  29 2,62 1,083 

Za otroka z ADHD sem pripravljen/a dodatno prilagajati 
načrtovanje in izvajanje dejavnosti v skupini. 

Da. 77 4,04 ,880 

Ne.  29 3,93 ,842 

Do prilagoditev dejavnosti in obravnave v vrtcu so upravičeni le 
tisti otroci z ADHD, ki  imajo odločbo o usmeritvi. 

Da. 77 2,53 1,509 

Ne.  29 2,55 1,055 

Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, razvajeni 
ali zgolj leni otroci. 

Da. 77 1,61 ,920 

Ne.  29 1,76 ,951 

Stiki s starši otrok z ADHD me zelo obremenjujejo. Da. 76 2,16 1,007 

Ne.  29 1,90 1,081 

Za otroke z ADHD izvedem vsebinske prilagoditve načrtovanih 
dejavnosti. 

Da. 75 3,57 ,975 

Ne.  27 3,52 ,849 

Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih programih) otrok 
z ADHD so minimalno učinkoviti. 

Da. 73 2,22 ,946 

Ne.  28 2,46 ,962 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj potrudili. Da. 76 1,83 ,944 

Ne.  28 2,18 ,905 

Menim, da prilagajanje dejavnosti otrokom z ADHD ni pravično 
do ostalih otrok v skupini. 

Da. 77 2,21 1,139 

Ne.  29 2,21 1,177 
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TRDITEV 
Odgovor N M SD 

Prilagoditve pedagoškega dela, ki so priporočljive za otroke z 
ADHD, koristijo vsem otrokom v skupini. 

Da. 77 3,40 1,055 

Ne. 29 3,21 1,146 

Kadar se posvečam otroku z ADHD, imam občutek, da 
zanemarjam ostale otroke v skupini. 

Da. 77 2,62 1,101 

Ne. 29 2,55 1,183 

Otroci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v 
specialnih oddelkih oz. skupinah. 

Da. 76 2,76 1,375 

Ne. 28 2,82 1,188 

Pogosto se počutim nemočno, ko otroka z ADHD ne zmorem 
vključiti v načrtovano dejavnost. 

Da. 77 3,25 1,114 

Ne. 26 3,35 ,846 

Reakcije otrok z ADHD me pogosto zelo razburijo in razjezijo. Da. 77 2,21 1,030 

Ne. 27 2,30 ,823 

Učni dosežki otrok z ADHD bodo nižji kot dosežki njihovih 
sovrstnikov. 

Da. 76 2,51 1,013 

Ne. 28 2,21 ,876 

Otroke z ADHD bi morali obravnavati specialni in rehabilitacijski 
pedagogi (defektologi). 

Da. 77 3,58 1,116 

Ne. 28 3,39 1,166 

Otroci z ADHD bi morali dobiti manj zadolžitev oz. nalog kot 
drugi otroci. 

Da. 76 2,63 1,209 

Ne. 28 2,50 1,106 
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Tabela 47: Testiranje statistične pomembnosti – razlika v prepričanjih glede na dodatno izobraževanje o ADHD 
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