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PEDAGOŠKA FAKULTETA 

SOCIALNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

 

TINA TURINEK 

IZKUŠNJE MLADIH, NJIHOVIH STARŠEV IN 

UČITELJEV Z MOTNJO POZORNOSTI S 

HIPERAKTIVNOSTJO 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana 2017 



 
 

  



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je prikazati motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo na podlagi 

osebnih izkušenj neposredno in posredno vpletenih posameznikov v obdobju mladostništva. 

Slednje prikazujem na podlagi izkušenj dveh mladostnikov z motnjo, njunih mater in dveh 

učiteljev.  

V teoretičnem delu predstavim do sedaj znana teoretična izhodišča motnje in njen razvoj 

skozi zgodovino. Pomemben del namenjam poimenovanju in razumevanju skozi različne 

diskurze, ki narekujejo nadaljnjo obravnavo. Posebej izpostavljam medicinski in socialno 

pedagoški diskurz, različne vrste obravnave, polemike ter kritična izhodišča. Socialno 

pedagoški diskurz narekuje, da namesto znanja o diagnozi potrebujemo takšnega, ki nam 

pomaga razumeti, kako oseba z diagnozo živi, kako ta vpliva na njeno življenje, kako nanjo 

vplivajo morebitna zdravila in ali imajo dovolj moči.  

V empiričnem delu, kjer sem na podlagi osebnih izkušenj sogovornikov raziskovala, kako 

mladostnika, ki imata diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, doživljata sebe in svojo 

diagnozo ter kako diagnozo in svojo vlogo doživljata materi in izbrana učitelja. Prav tako so 

me zanimale koristi in/ali bremena, ki jih diagnoza prinaša s seboj. S pomočjo delno 

usmerjenih pogovorov sem pridobila vpogled v njihove izkušnje, ki so zelo bogate in med 

seboj zelo različne.  

Ugotovila sem, da vsi sogovorniki prepoznavajo močna področja in pozitivne lastnosti sebe, 

oziroma  mladostnikov, vendar je to odvisno od situacije do situacije. Vsi sogovorniki, 

predvsem mladostnika in njuni materi, povedo, da diagnoza s seboj prinaša določeno težo 

oziroma stigmo ter veliko dela na sebi in tudi z okoljem. Ugotavljam tudi, da se v praksi 

pojavlja problem pomanjkanja podpore in ustrezne pomoči strokovnih institucij 

mladostnikom; da je dober odnos učiteljev in drugih strokovnjakov do mladostnika ključen 

za uspešno obravnavo; da lahko šola predstavlja velik podporni oziroma ogrožajoč dejavnik 

za mladostnika ter da si starši želijo večje podpore zunanjega okolja.  

 

KLJUČNE BESEDE: Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, osebna izkušnja, posredno 

osebna izkušnja, diskurz, kritični pristop  

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of my work is to shed light on the Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) by exploring personal experiences of directly and indirectly involved individuals in 

adolescence, based on experiences of two adolescents, diagnosed with the disorder, their 

mothers, and two teachers.  

In the theoretical part, I present different theories about the disorder and their development 

throughout history. The emphasis is on the naming and understanding of the disorder through 

different discourses, which dictate further treatment. I am highlighting the medical and 

social-pedagogical discourse, different types of treatment, controversies, and criticism. The 

social - pedagogical discourse emphasizes the importance of knowing and understanding how 

the individual with the diagnosis lives, how does it affect his/her life, and the effect of 

possible medications. 

The empirical part focuses on personal experiences of two adolescents with ADHD, their 

understanding of themselves and their diagnosis, and how their mothers and teachers 

understand the diagnosis and their role in adolescent's lives. I was also interested in benefits 

and/or burdens that come with the diagnosis. I used open-ended questions to gain insight into 

their experiences, which are rich and tremendously different. 

I found out that all participants know their strengths and positive features or recognize them 

in the adolescents, although this depends on the situation. Especially the two adolescents and 

their mothers feel the burden and the stigma of the diagnosis and have the need for working 

on oneself and with the environment. I also found out that there is a practical problem of not 

having enough support and help from professional institutions among adolescents; that a 

positive relationship with different teachers and other professionals is key to successful 

treatment; that the school can be an either supportive or threatening factor for the adolescent; 

and that the parents want more environmental support. 

KEY WORDS: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, personal experience, indirectly 

personal experience, discourse, critical approach 
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1. UVOD 
 

V zadnjih petih letih se kot prostovoljka in strokovna delavka v okviru Zavoda Mavrični 

bojevniki ukvarjam z otroki, ki imajo diagnosticirano motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, 

oziroma z mladimi, pri katerih zaradi težav, s katerimi se soočajo, in/ali zaradi vedenja, ki je 

v določenem okolju težavno in nesprejemljivo, obstaja sum na to motnjo. V okolju, v katerem 

se srečujemo (predvsem poletni tabori in delavnice), so pričakovanja in zahteve drugačne, kot 

so v vsakdanjem okolju (šolskem, domačem). Okolje je vnaprej prilagojeno njihovim 

potrebam, kar posledično zmanjša možnost neželenega vedenja in preusmeri pozornost na 

njihova močna področja – strokovni delavci in ostali prostovoljci si tako rekoč »nadenemo 

očala s pozitivno percepcijo«.  

Zaradi pozitivnih izkušenj, ki sem jih pri delu s temi otroki in mladostniki pridobila, in tudi 

zaradi poznavanja njihovih težkih osebnih zgodb, sem si želela področje motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo podrobneje raziskati. Pozornost sem želela usmeriti predvsem v raziskovanje 

njihovih močnih področij, potencialov in na metode dela, ki njihove vire spodbujajo tudi v 

drugih, zahtevnejših okoliščinah. Med njimi izstopa kot zanje zahteven prostor predvsem šola 

s svojimi vrednotami, pričakovanji in storilnostno naravnanostjo. Med prebiranjem literature 

sem se začela zavedati kompleksnosti problema, saj v svetu danes obstaja ogromno raziskav, 

teorij, načinov obravnave, a tudi dilem, ki se navezujejo na razumevanje in obravnavo 

tovrstnih težav oziroma motenj.   

 

Zato sem se odločila »začeti na začetku« in dodobra spoznati raznoliko teoretsko 

razumevanje ozadja, izvorov in medsebojnih vplivov na nastanek in izražanje motnje 

pozornosti s hiperaktivnostjo, hkrati pa motnjo razumeti in osvetliti tudi iz vidika izkušenj ter 

prepričanj vpletenih.  

 

Pri delu so me usmerjale naslednje misli. 

A. Kobolt (2010, str. 5) zapiše potrebo po zavedanju strokovnih pedagoških delavcev o 

»kompleksnosti nastajanja in ohranjanja izstopajočega vedenja, ki pedagoške delavce na 

različnih ravneh delovanja zavezuje k občutljivemu pristopu: 

- k vsakemu posameznemu otroku/mladostniku, 

- k poskusu razumeti njegova občutja/čustva in iz njegovega vedenja izluščiti in 

razumeti dinamiko in razloge, ki to vedenje generirajo/spodbujajo, 

- k samorefleksiji in prepoznavanju mehanizmov delovanja pedagoškega 

prostora/ustanove, 

- k spreminjanju in razvoju klime pedagoških ustanov v smeri vključevanja/inkluzije in 

zavedanja procesov izključevanja, stigmatiziranja, 

- k razumevanju dinamizmov in vzorcev izvornega okolja – družine, vrstnikov soseske, 

- in zadnje, a ne najmanj pomembno, h kritični presoji prevladujočih družbenih 

mehanizmov in potekov ter odnosov in antagonizmov, ki se odvijajo v evropskih in 

tudi v našem šolskem sistemu«.  
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To zavedanje bom vpeljevala v analizo teorije, kot tudi v izvedbo in analizo empiričnega 

dela.  

Druga pa je misel znanstvenika Einsteina (b. d., v Lamovec, 1994), ki pravi, da je za 

razumevanje problema pomembna izkušnja: »čisto logično mišljenje nam ne more ponuditi 

nikakršnega spoznanja empiričnega sveta; vsako spoznanje o resničnosti se začne pri 

izkušnji in se pri njej tudi konča«. Zato je glavnina mojega, predvsem empiričnega dela 

namenjena razumevanju izkušnje mladostnikov, njihovih staršev in učiteljev; področje, za 

katerega menim, da je, kljub široki paleti raziskav in prispevkov na temo motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo, zapostavljeno.  

 

Motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo najpogosteje srečamo pod kratico ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder), ki izvira iz ameriškega okolja in se je v  slovenskem okolju  

udomačila, a kljub temu v svojem delu uporabljam termin motnja pozornosti s 

hiperaktivnostjo. Za to sem se odločila, saj me velikokrat zmoti, ko čisto brez premišljenosti 

otroke tlačimo v košare z oznako ADHD ('uf, ta je ziher adhdjevček'), s čimer morda ni nič 

narobe, le meni se sliši razosebljeno.  

 

Vse od devetdesetih let motnja pozornosti s hiperaktivnostjo predstavlja enega izmed 

najpogostejših vzrokov za iskanje pomoči v strokovnih institucijah za mentalno zdravje 

(Rotvejn Pajič, 2002). V Sloveniji naj bi jo imelo vsaj 20.000 šolarjev in 50.000 odraslih, 

pravi Ščuka (2015a), ki se hkrati sprašuje, kdo jim 'natika' to diagnozo, ko pa še vedno ni 

jasno določeno, kaj je primerno vedenje doma, kaj v šoli in kaj na cesti.  

Najpogosteje je razumljena kot skupek vedenjskih, kognitivnih in emocionalnih težav, ki se 

kažejo s tako imenovano primarno in sekundarno simptomatiko (Rotvejn Pajič, 2002). Tem 

kategorijam težav dodajam še socialne, saj so zaradi svojih odzivov in vedenja ti otroci in 

mladostniki v okolju označeni kot naporni in izstopajoči, zaradi česar so posledično socialno 

manj sprejeti (Kobolt, Metljak in Potočnik 2010). 

 

Greene (1999) motnjo opredeli kot diagnostično oznako, s katero navadno opišemo otroke, ki 

kažejo razvojno ekstremno raven nepozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti, ali bolj 

izrazito le eno od naštetih značilnosti. Konkretno se najpogosteje kaže kot nezmožnost 

sedenja pri miru, obračanje in gibanje telesa, hoja po razredu, nemirnost, pozabljivost, 

impulzivno vedenje, dolgočasenje pri pouku, pogosto zahajanje v konflikte, nezbranost ... 

Lahko pa so tudi odmaknjeni, odsotni, počasni in se zatekajo v svoj svet, zaradi česar ne 

slišijo navodil in razlag (Černe, 2015). Med izstopajočimi značilnostmi je nepravilno 

odzivanje na zahteve okolja ali tako imenovana nezmožnost prilagoditve oziroma 

akomodacije (Van der Doef, 1992, v Kobolt, Metljak in Potočnik 2010).  

 

Raziskave izpred dvajsetih let so pokazale, da gre pogosto za deficit v ključnem nizu 

miselnih sposobnosti, ki jih navadno označujemo kot izvršilne funkcije, kar zmanjša njihovo 

delovno učinkovitost. Izvršilne funkcije obsegajo kognitivne sposobnosti – sposobnost 

hitrega preskoka z ene miselne vsebine na drugo, organizacije in načrtovanja (vključno s 

predvidevanjem problemov, formuliranjem ciljev, reševanjem problemov, izbiranjem 
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nadzorovanja in prilagajanja različnim strategijam pri reševanju problemov), delovni spomin 

(hitro dostopne informacije kratkoročnega spomina), obvladovanje afektov ali čustev 

(spodobnost, da lahko ločiš čustva in mišljenje) ...  (Greene, 1998 str. 28–29). 

 

Obdobje mladostništva je prav za vse posebne vrste izziv, katerega tisti, ki imajo ugodne 

življenjske okoliščine (razvojno, psihično in socialno ozadje) ter dobro razvite motivacijske 

mehanizme za oblikovanje sprejemljivih vedenjskih strategij, lažje preživijo, medtem ko se 

pri mladih, kjer nad varovalnimi in zaščitnimi dejavniki prevladajo rizični, hitreje in pogosto 

zaplete, sploh ko se kot osrednja zahteva do mladega postavlja storilnostna-učna-šolska 

uspešnost (Kobolt, 2010, str. 21). 

 

Najprej sem za namen boljšega razumevanja navedla nekaj zgodovinskih mejnikov o 

razumevanju motnje; raziskala sem dve različni klasifikaciji, ki sta danes najpogosteje 

uporabljeni za postavitev diagnoze; iskala sem stičnosti ter razlike različnih strok ter do njih 

pristopala iz kritičnega zornega kota; ter podrobneje predstavila dosedanje domneve nastanka 

motnje in njene značilnosti iz različnih zornih kotov. V drugi polovici teoretičnega dela sem 

raziskala oblike podpore in pomoči ter različne vrste obravnav. V zadnjem delu sem 

pozornost posvetila družini, šolskemu okolju ter kritičnim pogledom na motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo.  

 

V empiričnem delu sem opisala in analizirala izkušnje in doživljanje motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo dveh mladostnikov, njunih mam ter učiteljev, ki sta jih mladostnika 

izpostavila kot dobra učitelja.  Na podlagi delno strukturalnih pogovorov sem življenje z 

motnjo s pomočjo pristopa tematskih mrež predstavila iz vidika neposredno in posredno 

vpletenih posameznikov.  
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2.  RAZVOJ RAZUMEVANJA MOTNJE POZORNOSTI S 

HIPERAKTIVNOSTJO 

 

2.1.  Nekaj zgodovinskih mejnikov 

 

Čeprav se nam lahko zdi, da je fenomen motnje pozornosti s hiperaktivnostjo sindrom 

enaindvajsetega stoletja, njen začetek sega v konec osemnajstega stoletja in je bila že takrat 

razumljena kot motnja nevrobiološke narave (Honkastila, 2016). 

Pojmovanje težav, ki jih danes pripisujemo motnji pozornosti s hiperaktivnostjo, se je skozi 

čas spreminjalo in dopolnjevalo. Motnja je imela v preteklosti različna imena: (naštejem le 

nekatere izraze): 'postencefalitična vedenjska motnja', 'hiperkinetična bolezen', 'minimalna 

cerebralna poškodba oziroma disfunkcija', 'motnja pozornosti z ali brez hiperaktivnosti' in ne 

nazadnje motnja pozornosti s hiperaktivnostjo oziroma kratica ADHD, ki je dandanes 

mednarodno uporabljena (Ghuman in Ghuman, 2014; Michelsson, 2001; Lange, Reichl, 

Range, Tucha in Tucha, 2010).   

Značilnosti, ki jih v motnjo uvrščamo danes, so bile prvič zapisane v 18. stoletju v 

medicinskem učbeniku nemškega zdravnika Melchor Adam Welkarda leta 1755 (Honkastila, 

2016; Barkley in Helmut, 2012). Opisal je težave otrok s pozornostjo – značilnosti, vzroke za 

določeno vedenje in celo napotke za obravnavo (umik v samoto in temo, ločitev od hrupa, ure 

jahanja in gimnastike ...) (Barkley in Helmut, 2012; Potočnik Dajčman, 2015). 

Prva klinična raziskava je bila izvedena leta 1798, ko je škotski zdravnik Sir Alexander 

Chirchton težave s pozornostjo opisal v medicinskem učbeniku o duševnih motnjah in jih  

povezal z neustreznim delovanjem živčnega sistema. Opisal je večino danes znanih glavnih 

karakteristik, izpustil pa področje impulzivnosti (Palmer in Still, 2001; Baumeister, 

Henderson, Lee Pow in Advokat, 2012).  Opis vedenja, ki ga danes pripisujemo motnji 

pozornosti s hiperaktivnostjo, najdemo tudi v otroški pripovedki z naslovom »Nemirni Peter« 

Heinricha Hoffmanna iz leta 1846. Zanimiv  je podatek, da je bil Hoffmann soustanovitelj 

bolnišnice za duševne motnje v Frankfurtu, kar napeljuje na idejo, da je glavnemu junaku 

Petru pripisal lastnosti, ki jih je spoznal pri svojih mladih pacientih (Taylor, 2011). 

Konec 19. in v začetku 20. stoletja so strokovnjaki iz področja mentalnega zdravja motnjo 

pozornosti pripisali oslabljeni oziroma moteni moralni kontroli, kar so razumeli kot posledico 

poškodbe možganov oziroma motnje možganskega celičnega metabolizma (Honkastila, 

2016). 

Pomembno je tudi delo britanskega pediatra Georga Stilla (1902, v Rafaovich, 2001), ki je 

zajemalo številna predavanja in raziskave, v katerih je pisal predvsem o temi moralne 

kontrole pri otrocih.  Motene otroke je opisal kot impulzivne, nemoralne, s pomanjkanjem 

zaviralnih zmožnosti vedenja. To vedenje je opisal kot nevro-patološko, kar je v svetu 

doživelo veliko podporo (Connors, Kinsbourne, 1990; Rafalovich, 2001,  Baumeister, 

Henderson, Lee Pow in Advokat, 2012).  

Leta 1915 se je v svetu pojavila epidemija letargičnega encefalitisa. Pri osebah, ki so 

prebolele encefalitis, so se kasneje pojavljali znaki znižane pozornosti, nemira, 

razdražljivosti, agresivnosti in motnje kognitivnih sposobnosti. Skupek simptomov so 
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poimenovali post-encefalitična motnja vedenja. Avtorji, ki so se kasneje ukvarjali s simptomi 

motnje, ki jo danes imenujemo motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, so sklepali, da gre za 

podobno poškodbo v možganovini in zaradi tega so za opis teh težav pričeli uporabljati izraz 

sindrom minimalne cerebralne disfunkcije  – MCD (Potočnik Dajčman, 2015).  

 

Ideja, da gre pri motnji pozornosti s hiperaktivnostjo za okvaro možganov, se je nadaljevala 

in razvijala. Desetletja je bila razlaga motnje označena kot nemirnost, impulzivnost, 

emocionalna disfunkcionalnost skupaj s številnimi intelektualnimi in perceptivnimi 

motnjami. Veliko število teh simptomov je tudi danes del motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti, a so koncept možganske okvare zaradi pomanjkanja dokazov o resnični 

okvari možganov opustili in jo preimenovali v lažjo okvaro ter kasneje v hiperkinetično 

delovanje v otroštvu (Honkastila, 2016).  

 

Zgodovinski dogodek, ki je pomembno vplival na obravnavo motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo, je Bradleyevo poročanje o uspešnih učinkih uporabe amfimetamina 

(benzedrin) v namene zdravljenja motnje leta  1937 (Honkastila, 2016).  Prvotni namen 

uporabe zdravila je bil zmanjšanje glavobolov po spinalni punkciji, učitelji pa so kasneje 

dodatno poročali tudi o izboljšanem vedenju v šoli in lažjem sledenju pouku (Baumeister, 

Henderson, Lee Pow in Advokat, 2012). Ritalin je bil prvič uporabljen leta 1944, ko je 

Leandro Panizzon v medicinske namene (kot spodbujevalec krvnega pritiska) prvič uporabil 

spojino metilfenidat. Spojini je nadel ime Ritalin po svoji ženi Margeriti–Riti, ki naj bi 

zdravilo testirala na sebi. Deset let kasneje so uradno potrdili učinkovitost spojine kot 

psihostimulansa in leta 1955 je FDA (Uprava ZDA za hrano in zdravila) spojino uradno 

registrirala kot zdravilo za zniževanje hiperaktivnosti (Meier, Gross in Tripod, 1954, v 

Potočnik Dajčman, 2015). 

Leta 1957 je bil izdan prvi Diagnostični in statistični priročnik za duševne motnje 

(Diagnostical Statistical Manual – DSM) Ameriškega psihiatričnega združenja (APA). 

Simptomi motnje pozornosti s hiperaktivnostjo so bili v tej izdaji navedeni kot hiperaktivnost 

v otroštvu  (Potočnik Dajčman, 2015). Leta 1968 je izšla druga izdaja DSM (DSM-II), ki je 

uvedla kategorijo hiperkinetična impulzivna reakcija/motnja z razlago, da gre za motnjo v 

motoriki in percepciji kot posledico poškodbe možganovine (Holland in Higuera, 2015, v 

Potočnik Dajčman, 2015). Tretja izdaja (DSM-III) je izšla leta 1980, uvedla je termin motnja 

pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje. Leta 1987 so v ponovni, revidirani izdaji (DSM – 

III- R) ta termin razširili v ADHD. Naslednja, četrta izdaja (DSM-IV) je zajela ADHD s 

tremi podtipi motnje: ADD – predominantno znižana pozornost, ADHD – predominantno 

povečana impulzivnost z nemirom in ADHD – kombinirani tip motnje (Holland in Higuera, 

2015, v Potočnik Dajčman, 2015).  Zadnja izdaja DSM-V iz leta 2013 pa je prinesla 

spremembe v kriterijih za postavitev diagnoze glede na starost in komorbidnost. Premaknila 

je starostno mejo prepoznave simptomov, postavila kriterije za diagnozo ADHD 

mladostnikov in odraslih in postavila kriterije za sočasno komorbidnost ADHD in motenj 

avtističnega spektra (APA, 2013).  



6 
 
 

 

2.2.  Najpogosteje uporabljeni klasifikaciji  

 

Danes odstopanja na področju mentalnega zdravja najpogosteje poimenujemo na podlagi 

dveh svetovnih klasifikacij. Prva je klasifikacija Ameriške psihiatrične zveze (American 

Psychiatric Association – APA), ki  izdaja Diagnostični in statistični priročnik za duševne 

motnje (DSM), druga pa je klasifikacija Svetovne zdravstvene organizacije (World Health 

Organisation – WHO), ki oblikuje tako imenovano Mednarodno klasifikacijo bolezni in 

sorodstvenih zdravstvenih problemov (MKB oz. ICD).   

 

Po definiciji Ameriške psihiatrične zveze, ki je bila posodobljena leta 2013 – DSM-V,  so 

težave s pomanjkljivo pozornostjo, hiperaktivnostjo in impulzivnostjo tiste, ki ovirajo 

posameznika na učnem, socialnem in delovnem področju in so uvrščene v skupino 

nevrološko-razvojnih motenj. Poimenovane so kot motnja pozornosti s hiperaktivnostjo 

(Attention-deficit hyperactivity disorder – ADHD) (APA, 2013).  

Klasifikacija Svetovne zdravstvene organizacije (MKB) pa pomanjkljivo pozornost, 

hiperaktivnost in impulzivnost poimenuje hiperkinetična motnja in jo umešča v skupino 

vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno začnejo v zgodnjem otroštvu, razvijejo 

predvsem v šolskem obdobju ter nadaljujejo v odraslosti (MKB-10, 1995).  

Zaradi različnega poimenovanja in deloma različnih kriterijev se prevalenca motnje v ZDA in 

Evropi razlikuje. V ZDA, kjer prevladuje upoštevanje klasifikacije DSM, je ta v obdobju 

otroštva med  7–11 %, medtem ko se evropska prevalenca tako imenovane hiperkinetične 

motnje nahaja med 3–5 % (Belec, 2015b). Zaradi te različnosti v svetu nastajajo številne 

zmede. Leta 2009 je Nacionalni kolaborativni center za duševno zdravje (National 

Collaborating Centre for Mental health – NCCMH) britanskega združenja psihologov in 

psihiatrov izdal smernice za diagnosticiranje in obravnavo motnje pri otrocih, mladostnikih in 

odraslih, v katerih je združil obe klasifikaciji. Pojmovanje motnje temelji na neprilagojeni 

visoki stopnji impulzivnosti, hiperaktivnosti in nepozornosti, ki se odraža v vedenju 

posameznika (NCCMH, 2009, v Pulec Lah, 2013). 

Klasifikacija DSM-V ima širše in manj stroge diagnostične kriterije in se načeloma uporablja 

v anglo-saksonskem svetu. V evropskem okolju naj bi se bolj posluževali klasifikacij 

Svetovne zdravstvene organizacije, ki ima strožje kriterije, a je starejša, kar verjetno botruje 

vedno večji uporabi klasifikacije DSM tudi v slovenskem okolju ter posledično uporabo 

termina oziroma kratice ADHD (Gregorič Kumperščak, 2015).   

 

2.3.  Poimenovanje in razumevanje motnje iz vidika različnih strok 

 

»Vse stroke, ki se ukvarjajo z otroki in mladostniki z duševnimi stiskami, so torej, kot že kdaj 

doslej, ponovno pred izzivom zazreti se v zrcalo strokovnega delovanja in odgovoriti na 

vprašanje, kako ljudi, s katerimi se srečujejo pri strokovnem delovanju, razumejo, vidijo, s 

kakšnimi besedami jih opisujejo« (Vec, Razpotnik in Klemenčič Rozman, 2017, str. 33).  
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Večina strokovnjakov, ki se ukvarja z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo govori o motnji, 

težavah, problemih in nezaželenem vedenju. Nekateri pa opozarjajo na pozitivne lastnosti 

hiperkinetike, ki so:  “visoka energetska opremljenost, zmožnost hitrih reakcij, zmožnost 

delati več stvari hkrati, imeti inovativne ideje, zavračanje rutine in iskanje vedno novih 

rešitev. Pravijo, da je nekoč imela oseba s hiperkinetiko evolucijsko prednost” (Gregorič 

Kumpreščak, 2015, str. 5). Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo je skupaj z drugimi 

»psihiatričnimi stanji« odprta do variacij in interpretacij – med posamezniki in med 

različnimi diskurzi (Chandler, 2011). Čisto na mestu je, da si lahko postavimo vprašanje, če 

po svetu sploh govorimo o istem sindromu, ki je večinsko poimenovan s kratico ADHD.  

Za razumevanje različnih paradigem, modelov, teorij ter konec koncev načinov obravnave 

oziroma prakse moramo najprej razumeti, da vse našteto izhaja iz prvotnega diskurza, ki 

»narekuje« nadaljnji razvoj. »Diskurz1 pomeni osvetlitev določene teme/področja v smislu 

njegove jezikovne strukture. Je pojem, ki ga proučuje kritično jezikoslovje in skuša prikazati 

razmerje med posameznikom in ustanovo« (Skubic, 2005, v Lesar, 2007, str. 29 ). Poznavanje 

in poglabljanje v različne diskurze na določenem področju nam omogoča razumevanje 

strokovne in politične argumentacije predlaganih rešitev (Lesar, 2007).  G. Stangvik (1998, v 

prav tam) utemelji nujnost vključitve diskurzivne analize in ugotavlja, da je za kritično 

analizo konceptov, modelov in praks specializiranega izobraževanja (kamor lahko vključimo 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo), potrebno analizirati znanstveni jezik, delitev praks 

med različne institucije in načine, kako so osebe prepoznane kot subjekti. Zato je potrebna 

razširitev osnovnih vedenj in odpiranje določenih področij še drugim znanstvenim področjem 

(zgodovina, medicina, psihiatrija, socialno delo oziroma socialna pedagogika …). 

Opis, razumevanje ter smernice za obravnavo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo večinsko 

izhaja iz medicinskega diskurza, ki človeka raziskuje iz vidika fizičnega delovanja 

(osredotočenost na človekove bolj ali manj vidne primanjkljaje) in na podlagi katerega sta 

oblikovani obe klasifikaciji, ki služita diagnosticiranju (Razpotnik 2012; Caf, 2015). K 

medicinskemu diskurzu sodi še psihiatrija, ki svoje raziskovanje usmerja na področje 

biokemičnih procesov (Razpotnik, 2012). G. Fulcher (1989 v Lesar, 2010 str. 34) zapiše, da 

»medicinsko stališče spodbuja diskurz osebne krivde. Odgovornost pripisuje žrtvi. Pozornost 

usmerja k spreminjanju posameznikovih dejanj, življenjskega sloga ali osebnosti kot npr. 

spreminjanju družbenih praks produkcije ali vzgojno-izobraževalnega aparata«. Pojmi in 

obravnava, izhajajoči iz medicinskega diskurza, postanejo stigmatizirajoči in problematični, 

ko se jih začne uporabljati na drugih poljih, na primer na šolskem. Diagnoze, ki jih postavlja 

medicina, služijo kot smernice za ocenjevanje vedenja drugih (Lamovec, 1998). V 

medicinski diskurz sodita obe vodilni klasifikaciji (DSM-V, MKB-10),  ki, kot pravi B. Caf 

(2015), razlike med ljudmi opredeljujeta skozi perspektivo primanjkljajev in motenj. 

                                                 
1 Diskúrz je pojem, ki izvira iz latinske besede discursus. V lingvistiki in družboslovju se razvije kot termin, ki 

označuje skladno, celovito množico izjav (tj. zapisanih ali govorjenih sporočil), zaključeno obliko govorice, ki je 

lahko zapisana (tekst) ali govorjena (pogovor v družbenem, političnem, kulturnem kontekstu). Od 1960. leta nosi 

poleg osnovnega pomena pogovor ali poglobljena razprava (primerjaj: diskusija/debata) dodatno vsebino. Pojem so 

sredi 20. stoletja razširili mnogi misleci, najbolj korenito transformacijo izvede Michel Foucault. Pogosto se ti 

razširjeni pomeni pri različnih avtorjih izključujejo. Ena izmed definicij je: »Diskurz je sistem prikazovanja, ki se 

razvije v družbi in omogoča usklajeno sporočanje v posameznem območju zanimanja (Wikipedija). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lingvistika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEboslovje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskusija/debata&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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Poleg medicinskega diskurza Fulcher (1989, v Caf, 2015) izpostavi še tri diskurze, ki se 

pojavljajo, ko se ukvarjamo s tematiko in obravnavo ljudi s posebnimi potrebami. To so 

diskurz usmiljenja, laični diskurz in diskurz pravic, katere I. Lesar (2007) opiše kot 

diskurze nezmožnosti.  

Pravi, da je diskurz usmiljenja prav tako sporen kot medicinski, saj tudi z njegovo uporabo  

ljudi, ki imajo posebne potrebe, opredeljujemo kot pomoči potrebne, tragične in odvisne 

(prav tam). S tem se strinja D. Zaviršek (2000), ki piše, da usmiljenost v resnici nakazuje na 

to, da obstaja samo ena vrsta »za človeka vrednega življenja«. Na podobno opozarja Metljak 

(2010), ki meni, da »z usmiljenskim 'pomagati', lahko posamezniku vzamemo še tisto 

samospoštovanje in moč, ki ju premore /.../« (str. 234). Laični diskurz izhaja iz laične 

percepcije nezmožnosti, ki je pogosto podkrepljena s strahom, predsodki, pomilovanjem, 

ignoranco ali celo sovraštvom (Caf, 2015).  

Na laični diskurz in diskurz usmiljenja pogosto naletimo v medijih. Vec, Š. Razpotnik in M. 

M. Klemenčič Rozman (2017, str. 30) opozarjajo na dvojno sporočilo, ki se kaže v prispevkih 

medijev: »gre za uboge, trpeče otroke, ki potrebujejo razumevanje in več specializirane 

strokovne obravnave, in hkrati gre za zelo nevarne otroke s potencialom za razvoj 

patološkega vedenja, zato jih je treba umakniti iz okolja, pozdraviti in s tem zavarovati njih 

same in družbo pred njimi. Ti otroci naj bi se nam smilili, hkrati pa se jih moramo bati«. 

Avtorji (prav tam) spodbujajo k bolj kritičnemu in preverjenemu povzemanju podatkov.  

Diskurz pravičnosti vključuje teme samozaupanja, neodvisnosti ter se osredotoča na želje 

(bolj kot na potrebe) uporabnikov. Prevladujoča tema je enakopravnost, kar ga postavlja na 

»protipol« medicinskemu, laičnemu in diskurzu usmiljenja (Lesar, 2007, str. 85). Diskurz 

torej opozarja na spornost doslej prevladujočih diskurzov in praktičnih modelov dela z ljudmi 

s posebnimi potrebami (Fulcher, 1989, v Caf, 2015).  

Izven medicinskih kontekstov namesto znanja o diagnozi ter bolezni oziroma motnji 

potrebujemo takšnega, ki nam pomaga razumeti, kako oseba z diagnozo živi, kako ta vpliva 

na njeno življenje, kako nanjo vplivajo morebitna zdravila in ali imajo dovolj moči.  

Takšno usmeritev omogočata diskurz socialnega dela in socialne pedagogike, ki zavzemata 

celovitejši pristop. Posameznika razumeta kot kompleksno bitje, ki se sooča s 

premagovanjem vsakodnevnih težav, pri čemer vstopa v raznolike družbene vloge. Za razliko 

od medicinskega modela socialna pedagogika ne išče vzrokov za nastalo situacijo, ampak 

išče pot iz nje (Razpotnik, 2012). Dekleva (2015) pravi, da se usmerja na življenjsko polje, v 

celoto posameznikovega življenja; ne v diagnozo, temveč v to, kako posameznik živi za tem, 

ko je »že dobil«  diagnozo. Socialno pedagoško delo ni tako specializirano, kot je delo 

zdravnikov, terapevtov, pravnikov..., A. Salomon (1926, v Müller, 2006) pravi, da je 

strokovno primerljivo, vendar je usmerjeno k »celostnemu človeku«. Socialno pedagoški 

diskurz (in diskurz socialnega dela) usmerja k razumevanju posameznika kot takega – zajema 

razumevanje njegovih življenjskih pogojev (in ne celotne kategorije posameznikov z motnjo 

pozornosti s hiperaktivnostjo) – njegovo družino,  življenjsko situacijo, težave, izzive, 
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potenciale, vire ... Konkretne kompetence socialnih pedagogov so opazovanje, definiranje 

problemov, interveniranje in tehnike dela (Müller, 2006). Skrbno opazovanje 

otroka/mladostnika z motnjo je pomembno, a je pomembnejše, da je večji del slednjega 

usmerjen na opazovanje moči in potencialov, kot na težave.  

V medicinskem diskurzu opazovanje pomeni detekcijo simptomov in problemov (»v čem je 

problem«), v socialno pedagoškem pa pomeni pozornost, poslušanje in usmeritev na »kaj se 

dogaja«. Temu sledi definiranje problemov, a zopet ne v smislu »kaj točno se dogaja«, 

temveč »kdo ima problem, ki ga hoče rešiti in kakšen je ta problem«. Ni najpomembnejše, 

da zberemo najbolj točne podatke, temveč predvsem »pripravljenost za refleksijo lastnih 

kapacitet in meja ter spretnosti povezovanja med seboj različnih pogledov na situacijo« 

(Müller, 2006, str. 152).  

Posamezniki z motnjo navadno ne iščejo pomoči sami od sebe, temveč je razlog v tem, da so 

moteči predvsem za okolico, katera želi, da so obravnavani (predvsem šola). Govorim o 

naslednjem koraku  – o kompetenci interveniranja. Medicinski pristop interveniranje razume 

kot zdravljenje, v socialni pedagogiki temu ni tako. Na prvem mestu je vzpostavitev zaupanja 

in povezanosti ter ustvarjanja prostora in časa za razmišljanje in premislek (Körner in 

Friedermann, 2005, v Müller, 2006).  

Müller (prav tam, str. 152) pravi, da beseda intervencija, ki izhaja iz latinščine pomeni »iti 

vmes«, kar razloži takole:  »iti vmes – med silami, ki klienta ali življenjski prostor izpostavijo 

pritisku, in nasprotnimi, kljubovalnimi silami klienta, ki skuša ta pritisk preživeti, za kar 

porabi vso svojo moč in mu za iskanje boljših poti in zapustitev kletke ne ostane nič 

energije«. Socialni pedagogi vstopamo v ta prostor, a brez zaupanja in povezanosti težko. 

Pomembne kompetence socialnih pedagogov so tudi tehnike,  ki za razliko od drugih 

»naseljenskih2« poklicev niso 'trde veščine' in imajo bolj malo povezave s standardiziranimi 

postopki obravnave. Lahko jih poimenujemo kot 'krizni menedžment', pravi avtor. Niso 

usmerjene v rutino, temveč k obvladovanju negotovosti. Prav posebna tehnika je prepričati 

posameznike, da smo tukaj zato, da njim pomagamo najti lastno pot, in ne, ker želimo 

vsiljevati svoje rešitve (prav tam). 

J. Rapuš Pavel (2010, str. 242), pravi, da problem uveljavljanja različnih diskurzov pri 

čustvenih in vedenjskih težavah sicer še ostaja, a se opredeljevanje in obravnava vedno bolj 

usmerjata iz ozkega medicinskega pogleda (ki izvor težav išče v posamezniku) k 

modernejšemu, širšemu pristopu, ki zajema celoten življenjski kontekst in potrebe 

posameznika. 

                                                 
2 Naseljenci in vodniki: Müller (2007) v svojem prispevku skozi metaforo primerja socialne pedagoge  z 

drugimi poklici (zdravniki, pravniki, učitelji ...), ki so na določenem področju »naseljeni« in so na tem področju 

specialisti, medtem ko so socialni pedagogi »vodniki«, ki plujejo skozi mnoga področja in niso nikjer 

popolnoma udomačeni  ... 
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2.4.  Poimenovanja motnje 

»Kakor ne obstaja otrok nasploh, tudi vedenjsko izstopajoč otrok nasploh ne obstaja. 

Pričakovanja, norme, pravila in kultura so elementi, ki zarisujejo meje med tem, kar v nekem 

trenutku, določenem socialnem in družbenem okolju razumemo kot izstopajoče, moteče, 

težavno ali moteno« (Kobolt, 2010, str. 13).  

Potrebno se je vprašati o tanki meji med normalnim in nenormalnim oziroma o meji med 

»normalno različnostjo« in motnjo, ki jo določa družbena stvarnost (Zgonik, 2014). M. 

Hudoklin (b. d., v prav tam) razmišlja, da smo verjetno preveč usmerjeni v patologijo. Prav 

tako se sprašuje, če smo morda mi kot družba izgubili občutek za toleranco za odmike od 

območja »normalnosti«, ki je pravzaprav zelo širok. Po drugi strani pa nekateri strokovnjaki 

povečanje števila prepoznanih motenj prepisujejo večji osveščenosti javnosti (Kodrič b. d., v 

Zgonik, 2014). 

Besede, kot so motnja in posebne potrebe, se osredotočajo na telesne in mentalne 

oškodovanosti in se v stroki najpogosteje uporabljajo, ne da bi se ob tem ozirale tudi na 

družbeno odzivanje nanje (Zaviršek, 2000). Tudi B. Caf (2015) ugotavlja, da terminologija 

diagnoz oseb s posebnimi potrebami izhaja iz perspektive njihovega primanjkljaja (motnja, 

težava, primanjkljaj), kar povzroča, da najprej pomislimo na težave, ki jih ta oseba ima in 

kako ji lahko pomagamo pri njihovem premagovanju. Posledično se pri otrocih ne 

osredotočimo na perspektivo njihovega načina sprejemanja in predelovanja informacij ter 

izkazovanja znanja. Da se učitelji in strokovni delavci pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami osredotočajo pretežno na težave, opozarjata tudi L. Magajna in M. Pečjak (2008) 

in obe pozivata, da naj se pri svojem delu vsakodnevno posvečajo področju virov moči. 

Metljak (2009) zapiše, da pojem motnja služi nam, opazovalcem, ker nas določeno vedenje 

moti, kar nam omogoča, da problem, ki nastaja, opredelimo kot njegov/njen. Podobno nas 

opozarja Vec (2011, str. 127) ki pravi, da je moteče vedenje vedno socialno umeščeno, ter da 

je moteče predvsem za socialno okolje, ki se s takšnim vedenjem sooča, ne pa toliko (če 

sploh) za posameznika, ki takšno vedenje izraža. Zanimivo je opozorilo na »značilne 

jezikovne premene, s katerimi stroke še včeraj povsem vsakdanje človeške izkušnje uvrščajo 

med psihopatološke sindrome. Gre za proces, katerega namen je blažitev družbenih 

napetosti, saj pomaga utišati glasove, ki bi postavljali neprijetna vprašanja in docela javna, 

skupna vprašanja (npr. vprašanja neenakosti, brezperspektivnosti mladih, nepreglednosti 

izbir in prelaganja bremen za napačne odločitve na pleča posameznika) preoblikujejo v 

osebne težave posameznikov« (Vec, Razpotnik in Klemenčič Rozman, 2017, str. 30).  
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A. Kobolt (2011) in Vec (2011) opozorita, da je pomembno zavedanje o razliki med težavami 

in motnjo. Oznaka, kdaj gre za težavo in kdaj za motnjo, je vselej soodvisna od tistega, ki 

ocenjuje, določa in karakterizira, torej od socialnega opredeljevalca. Določeno vedenje je 

lahko za nekatere učitelje ali morda za enega od staršev hitro moteče (tekanje po hodniku, 

hoja po razredu, ugovarjanje ...), za druge pa ni (Vec, 2011). Motečega vedenja in motnje 

med seboj ne smemo enačiti, saj če se kdo vede za nas moteče, še ne pomeni, da je na 

kakršen koli način moten. Tudi stopnja motečega vedenja ne bi smela indicirati teže 

problematike, ampak je boljši kriterij določanja težavnosti stopnja zmožnosti zadovoljevanja 

osnovnih psihosocialnih potreb (prav tam, str. 127–128). Opisano avtor razloži na praktičnem 

primeru: »Nek mladostnik, ki je navzven intenzivno odreagiral (npr. vrgel stol proti vrstniku),  

ni tako moten, kot mladostnik, ki sicer sam ni storil nič neposrednega, je pa k kaznivim 

dejanjem napeljeval vrstnike« (2015, str. 244). 

 

Zato velja, zapiše Vec (2015), da današnje usmerjanje otrok in mladostnikov, tudi iz strani 

medicinsko usmerjenih strokovnjakov, z izrazom MOTNJA ni ustrezno ter prav tako 

neupravičeno pokrije celoten spekter težav, ki jih drugače lahko opredelimo v kontinuumu: 

 

Slika 1: Kontinuum čustvenih, vedenjskih in socialnih težav (Vec, 2011, str. 128) 

Takšen način uporabljenega pojmovanja ustvarja problem, ki je usmerjen na individualen 

vidik posameznika, in ne, kot si za to prizadeva socialna pedagogika, na interakcijsko in 

kontekstualno pogojene vidike. Prizadeva si, da bi se takšna poimenovanja, »ki se v 

določenem času in prostoru uveljavijo za označevanje posameznikov, katerih vedenje je 

predvsem znotraj vzgojno-izobraževalnih institucij zaznano kot moteče, reflektirala, 

spreminjala in širše odražala kompleksno problematiko, v kateri se določeno vedenje 
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pojavlja« (Razpotnik, 2011, str. 105). A kot pravi avtorica, so bila do sedaj ta prizadevanja 

preslišana. Zapiše tudi (prav tam, str. 105–106): »Spreminjajoča se zakonodaja na področju 

nudenja podpore otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami (domena ministrstva za 

šolstvo) /…/, zahteva ponovni razmislek o populaciji, ki jo naslavlja, diskurzih in konstruktih, 

povezanih z njo, oblikah družbenih odzivov nanjo in še posebej o strokovni obravnavi teh 

populacij«. Pri tem doda, da nas, socialne pedagoge, pri tem najbolj zanima, kako se celovito 

in učinkovito odzivati na potrebe te populacije, da bi ji omogočili kakovostno vključitev v 

družbo (prav tam).  

Besede, uporabljane za označevanje ljudi z raznimi diagnozami, so pogosto stigmatizirajoče  

(Zaviršek, 2000). »Motnja postane resna ovira za posameznika, njegov psihosocialni in 

osebni razvoj ter na drugi strani moteča tudi za okolje. Motnja postane tako problem 

posameznika, čeravno se je utrjevala tudi na osnovi neustreznih odzivov in razumevanj 

okolja. Osebe na odnosnem področju – socialnem okolju, se na motnje, če ne razumejo 

narave nastajanja emocionalnih in vedenjskih težav, odzovejo odklonilno, stigmatizirajoče, 

diskriminatorno, izključujoče, kar motnje le še poslabša« (Metljak, Kobolt in Potočnik, 

2010). Če povzamem,  negativna sporočila zlahka ustvarijo slabo in omejeno podobo 

družbe/okolja ter tudi s tem povratno vplivajo na samodoživljanje posameznika. Nedvomno 

lahko s tem vodijo k poglabljanju obstoječih in razvijanju novih, sekundarnih težav – že 

vnaprej pričakujejo neuspeh, so zaskrbljeni, doživljajo frustracije, strah, čutijo občutke 

brezupa, izgubljajo motivacijo, se nizko samovrednotijo in se vrtijo v začaranem krogu.  

Goffman (2008) pravi, da je stigma enaka nezaželeni drugačnosti. Motnja pozornosti pa brez 

dvoma v okolju (predvsem šolskem) predstavlja nezaželeno vedenje oziroma drugačnost. 

»Tako si lahko mislimo, da veliko učiteljev ustvari predsodek, da je učenec, ki je na primer 

pretirano nemiren in ima kratkotrajno pozornost, tudi intelektualno podpovprečen ali 

neinteligenten. Svoje predsodke kar hitro nehote razširijo po zbornici in med sošolce tega 

posameznika« (Kesič Dimic, 2009, str. 17).  

 

Ko otroci, učitelji in druga okolica otroka/mladostnika enkrat označijo za problematičnega, 

kasneje le težko uide takšni percepciji (Kesič Dimic, 2009). Problematično pri tem je 

predvsem to, da ko otrok dobi patološko nalepko, včasih tudi sam z obnašanjem potrdi to 

stigmo in s tem povezana pričakovanja. Miselnost ponotranji, zato obstaja bojazen, da se bo s 

postopno ponotranjenostjo pričakovanega vzorca res začel vesti tako, kot ga definira zunanji 

svet (Mattner, 2002, v prav tam).  »Za strokovno držo, ki vključuje, so torej izjemnega 

pomena raba nestigmatizirajočih, vključujočih izrazov, strokovni optimizem in usmerjenost v 

vire, namesto v primanjkljaje«  (Vec, Razpotnik, Klemenčič Rozman, 2017, str. 33).  

 

2.5.  Vedenje, čustvovanje in socialna vključenost 

 

Za oris o kakšnih značilnostih vedenja pišem, sem si izposodila filmskega junaka Brama iz 

filma režiserke Anne van der Heide (2012) »Navihani Bram«. Menim, da film dobro 

ponazori, kako vedenje otroka vidimo zunanji opazovalci in kaj se dogaja v  notranjosti 



13 
 
 

otroka.  Radovedni fant, navdušen nad znanjem in izumi, se veseli prvega šolskega dne. 

Kmalu ugotovi, da šola ni to, kar si je predstavljal – tam morajo sedeti in tiho reševati naloge, 

česar on ne zmore. Hitro se prične dolgočasiti ali pa se zamoti z drugimi stvarmi, ki si jih sam 

zamišlja v svoji glavi. Svojega znanja ne zna pokazati na način, da bi bilo videno, začne tudi 

dojemati, da njegov učitelj verjame, da je neumen. Ves čas doživlja občutke neuspeha. Težko 

mu je, izgublja zaupanje vase, počuti se krivega tudi za težave doma ... Ko v razred zaradi 

poškodbe učitelja (ki je bila povezana z Bramom) pride nov učitelj, mu z novim, dinamičnim 

pristopom uspe stvari izboljšati.  

 

» // Film pokaže tudi na razliko med pridnostjo v šoli in inteligentnostjo. Bram je pameten 

deček, svet okoli njega ga zanima, kljub temu pa je v šoli slab. Učitelj ga ne razume, zato je 

videti neprilagojen. Ko začne Bram dvomiti vase, stvari uidejo iz rok. Pogosto pozabimo, da 

odklonsko vedenje vodi do inovacij ter ustvarjalnosti in ni zgolj težavno. Lahko je tudi nekaj 

lepega, na kar smo ponosni« (van der Heide b. d., v Hanuš, b. d.. str. 8). 

 

Ščuka (2015a, str. 30) posameznike z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo opiše takole: 

»Zaradi neustreznih socialnih vzorcev, ki so običajno usmerjeni v pretirano kritiziranje s 

strani staršev, učiteljev in vrstnikov, razvijejo negativen občutek lastne vrednosti, vezan na 

socialno zavrtost in občutek odrinjenosti, vezan na vzkipljivost, s katero si želijo izboriti 

ustrezno mesto v socialnem okolju. Včasih delujejo pretirano ihtavo in kričavo, včasih tiho in 

zagrenjeno, saj imajo zaradi težav pri postavljanju meja nenehne probleme v odnosih z 

okoljem. Njihov življenjski slog je zato naporen in krčevit, saj si nenehno prizadevajo biti 

drugačni, pa ne zmorejo. Največkrat se povsem nezavedno in nehote zatekajo v nadomestno 

vedenje«.  

 

Diagnoza motnje pozornosti s hiperaktivnostjo je pogosto postavljena v obdobju otroštva. S 

strani stroke (predvsem prevladujoče medicinske) velja, da značilnosti teh otrok oziroma 

njihove težave navadno pomembno ovirajo posameznikovo funkcioniranje na vseh 

pomembnih področjih življenja – na učnem, socialnem, šolskem in domačem (Rotvejn Pajič 

in Pulec Lah, 2011). K. Kesič Dimic (2009, str. 24) posameznike z motnjo opiše kot pogosto 

impulzivne, nagibajoče se k nezgodam, pogosto se znajdejo v disciplinskih konfliktih zaradi 

nepremišljenih kršitev pravil (ne pa iz namernega kljubovanja). Njihovi odnosi naj bi bili 

pogosto brez zavor (predvsem otrok z odraslimi), manjkajo pa jim tudi za našo kulturo 

običajne opreznosti in zadržanosti. Otroci z motnjo so praviloma tudi manj priljubljeni med 

vrstniki in lahko hitreje postanejo izolirani. Nepriljubljenost se pojavlja zaradi pomanjkanja 

socialnih veščin, ki so bistvene za uspeh v življenju, pravi E. Remic (2012). 

Raziskave kažejo, da naj bi kljub povprečnim spoznavnim sposobnostim imeli nižje 

prilagoditvene sposobnosti – slabše komunikacijske sposobnosti, socialne in praktične 

spretnosti ter zmožnost samonadzorovanja (Stropnik in Kodric, 2012; Barkley, Edelbruckin 

in Smallish, 1990, v Stropnik in Kodric, 2012), kar otežuje posameznikovo socialno 

vključevanje. 
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Primarni vedenjski odzivi 

 

Vedenjske odzive v strokovni literaturi navadno najdemo pod imenom »primarni simptomi«, 

tukaj pa z namenom poudarjam termin odzivi, saj verjamem, da se, kot sem opisala zgoraj, 

pojavljajo kot posledica prepleta več dejavnikov, izhajajoč iz posameznika in njegovega 

okolja.  

Kljub kompleksnosti in heterogenosti se ti vedenjski odzivi kažejo predvsem na treh 

področjih – nepozornost, nemirnost/hiperaktivnost in impulzivnost (APA, 2013; Kesič 

Dimic, 2009; Chandler, 2010 ...), katera so podrobneje predstavljena v spodnji tabeli:   

 

Slika 2: Pogosti vedenjski odzivi (Kesič Dimic, 2009, str. 24–26) 

 

 

 Podrobnostim ne namenja dovolj pozornosti, dela napake pri šolskem delu in pri 

preostalih dejavnostih  

 Težko se umeri v novo dejavnost, ne dokonča naloge do konca 

 Težko se osredotoči na eno dejavnost in kmalu postane zdolgočasen 

 Ima težave pri vzdrževanju pozornosti ob vodenih nalogah ali igri  

 Če ga dejavnost zanima in motivira, nima težav z osredotočanjem  

 Daje občutek, kot da nas ne posluša (čeprav mu govorimo direktno) 

 Ne sledi navodilom, ne dokonča nalog in svojih zaposlitev 

 Ima težave z organizacijo pri nalogah in dejavnostih 

 Pogosto zavrača naloge, kjer je potreben miselni napor  

 Pogosto izgublja stvari 

 Hitro ga zmoti zunanji dejavnik 

 Pogosto deluje zasanjan, otopel, počasen  

 Z domačimi nalogami ima težave: pozabi si zabeležiti, kaj je za nalogo, ali pa 

zvezek pozabi v šoli; v primeru, da domačo nalogo naredi, je ta polna napak in 

popravkov  

 Pogosto pozablja na svoje obveznosti 

 Pouka večinoma ne moti, vendar ni popolnoma pri stvari, kljub temu da imamo 

občutek, da dela 

 

 Je stalno v gibanju 

 Pogosto maha z rokami ali nogami in se pozibava na stolu  

 Prijema predmete okrog sebe, nenehno govori  

 Pogosto vstane s sedeža in hodi po prostoru, čeprav se od njega pričakuje sedenje  

 V neprimernih situacijah vztrajno teka naokoli ali pleza  

 Pri igranju in poljubnih dejavnostih se težko tiho zaposli 

 Je kot stalno vključen »motor«  
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 Pogosto odgovori, še preden je slišal vprašanje do konca 

 Ne premisli, preden odreagira  

 Pogosto izbruhne z neprimernimi komentarji  

 Brez zadržkov izraža svoja čustva 

 Ne zaveda se posledic svojih dejanj 

 Težko počaka na vrsto  

 Pogosto moti ostale ali se vmešava v njihove aktivnosti  

 Če je razburjen, lahko zgrabi igračo vrstniku ali ga udari 

 Raje se odloči za kratke naloge, ne za tiste, ki so dolgotrajne narave  

 

 

Kasnejši vedenjski, čustveni in socialni odzivi 

Kot posledica pritiskov in konfliktov z okoljem se pojavijo kasnejši – vedenjski, 

motivacijski, čustveni in tudi socialni odzivi, ki jih lahko razumemo kot posledico neustrezne 

obravnave primarnih vedenjskih odzivov ali kot pomanjkanje zgodnje obravnave (Kavkler, 

2005). S tem se strinjajo tudi drugi avtorji (Hinshaw, 1994, v Rotvejn Pajič, 2010 in Barkley, 

2006, v Rotvejn Pajič, 2010), ki pravijo, da ti otroci in mladostniki zaradi svojih osnovnih 

težav pogosto razvijejo še druge težave na različnih področjih učenja, vedenja in medosebnih 

odnosov. V to kategorijo lahko uvrstimo zaskrbljenost, zdolgočasenost, izgubo motivacije, 

frustriranost, nizek občutek lastne vrednosti, motnje spanja, občutek brezupa. Pogosto se 

pojavijo učne težave, predvsem zato, ker so ti učenci s težavo zbrani celo šolsko uro, 

izgubljajo potrebščine, pozabljajo zapisovati obveznosti … Na tak način večkrat  delujejo 

pod svojim pragom zmogljivosti. Le stežka zadržijo svoj napor in trud toliko časa kot ostali, 

zato jim upade zanimanje in si takrat želijo nečesa zabavnega, zanimivega, aktivnega in bolj 

stimulativnega (Barkley, 2000).  

Če niso deležni primerne obravnave, so nagnjeni k razvoju številnih, za njih škodljivih 

vedenjskih vzorcev – neredko se pojavlja upiranje odgovornosti in s tem, kot pravi Ščuka 

(2015b str. 32), »razmejitev med seboj in drugimi«. To se kaže kot umik, odpori in obrambni  

mehanizmi (oziroma nadomestno vedenje),  ki lahko pri njih postanejo življenjski slog, 

katerega se posameznik niti ne zaveda, ker verjame v resničnost vsega, kar si domišlja, in da 

je njegovo ravnanje pravilno. Odpor se pojavlja takrat, ko se soočamo z nečim za nas 

neprijetnim, pri posameznikih z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo pa je to še toliko 

pogosteje; navadno takrat, ko se želijo izogniti nekaterim neprijetnim obveznostim (domača 

opravila, šolska opravila ...) (prav tam).  

Odpor se navadno kaže kot (Ščuka, 2015b str. 33–34): 

 Gostobesednost: izogibanje neprijetnemu vprašanju z dolgim in širokim nakladanjem 

brez bistva. V pripoved vpleta anekdote. Govori zato, da ne bi nič povedal ...  

 Racionalizacija: izogibanje problemom z modrovanjem, resno držo. Iskanje 

podrobnosti, iskanje vzrokov zunaj sebe … 
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 Intelektualizacija: vzvišen, vznesen, napihnjen govor/nastop … 

 Umik v fantazijo: ob neželenem srečanju oziroma s soočanjem s tistim “nujnim 

zlom”, ne zmore zbrano poslušati. Misli bežijo drugam, v svoj svet … 

 Dialog ‘gluhih’: doživljanje socialnih stikov kot odvečnih, sporazumevanje z 

odporom – ko sogovornika ne zmoreta ozavestiti dogajanja in drug mimo drugega 

pripovedujeta svojo zgodbo. 

 Ukvarjanje s telesom: ko želi prekriti zadrego, si grize ustnice, stiska pesti, vleče za 

prste, vrta po laseh, vzdihuje, zeha, vrti svinčnik … 

 Pozabljivost:  ko se posameznik želi izogniti neustreznim sodbam o nekih dogodkih 

ali osebah, se ne more več spomniti podrobnosti … velikokrat pozabi tudi na 

obljubljeno.  

 Vsiljivke: vsiljevanje neprijetnih spominov, brezplodno razmišljanje in nepotrebni 

dvomi. Ne manjka kletvic in pljuvanja … 

 Izmikanje: izgovarjanje, izogibanje situacijam, pomanjkanje poguma pri soočenju… 

 Žaljivost: ob razkritju šibke točke hitro postane napadalen, žaljiv, nesramen … 

 Zamujanje: pred pomembnim dogodkom opravlja številna ne nujna opravila, š čimer 

nevede sporoča svojo nejevoljo ob srečanju ali odhodu v šolo … 

 Opuščanje: ko se pri neki dejavnosti začenja neprijetno zapletati, bo posameznik našel 

nemalo opravičil za njeno prenehanje.  

Res je, da so tukaj taksativno naštete predvsem težave, s katerimi se ti mladi spopadajo. A kot 

je že zapisano, so ti odzivi posledica več dejavnikov, za kar je potrebno celovito razumevanje 

posameznika in njegovega okolja. Otroci in mladostniki se ne obnašajo tako, ker so 

»preprosto hudobni«, gre za splet socialnih in normativnih zahtev okolja, katerim težko 

sledijo. V takšnem krču pa niso le oni, temveč tudi učitelji, starši ... Kako se odvijajo procesi 

in kako se vpleteni z njimi soočajo, bomo spoznavali  tudi v naslednjih poglavjih.  

2.6.  Mladostništvo kot dodaten izziv motnji pozornosti s hiperaktivnostjo  

Čas adolescence je čas burnih sprememb, razvoja in srečevanja s številnimi tveganji in 

problemi. Obdobje je naporno že samo po sebi in predstavlja pravi izziv za posameznika in 

njegovo okolje. Še toliko zahtevnejše je za tiste posameznike, pri katerih iz različnih razlogov 

prevladujejo rizični dejavniki, v tem  primeru motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (Kobolt, 

2010). Govorimo o času nepremišljenih odločitev in notranjega nemira, kar je hkrati 

primarna in že opisana značilnost motnje. 

Mladostništvo nastopi s puberteto in traja nekje do 25. leta starosti, po nekaterih opredelitvah 

tudi do 29. leta. Medtem ko je puberteta proces pospešenega telesnega razvoja, je 

adolescenca obdobje duševnega in socialnega dozorevanja (M. Zupančič, 2009). Gills (1999) 

adolescenco poimenuje kot proces odkrivanja, saj gre za obdobje tako imenovanih nasprotij – 

čustvena nepredvidljivost, spreminjajoče se razpoloženje, intenzivno doživljanje sveta, 

iskanje in spoznavanje sebe, preizkušanje svojega okolja in trdnosti omejitev. Gre za obdobje 

pridobivanja izkušenj in dozorevanja, v katerem posameznik izoblikuje svojo osebnost na 
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osnovi psihičnih in fizioloških dispozicij in interakcije s socialnim ter fizičnim okoljem (Ule 

in Miheljak, 1995). 

Iz nevrobiološkega vidika adolescenca predstavlja ranljivo obdobje zaradi izrazito 

nesorazmernega razvoja posameznih predelov možganov. Na eni strani se relativno razvije 

limbični del, odgovoren za čustva in motivacijo, na drugi strani je še nedozorel prefrontalni 

del, ki skrbi za presojo, predvidevanje, načrtovanje, odločanje in za kontrolo impulzov. 

Prefrontalni del dozori najkasneje, v zgodnji odraslosti. Ker ni zadostne inhibicije, so 

mladostniki bolj impulzivni, nepredvidljivi, težje obvladujejo čustva. Potrebujejo več 

vznemirjenja, tveganja, dogajanja, da najdejo ustrezno motivacijo (Casey, 2008, v Belec, 

2015b). 

Po drugi strani adolescenca kot razvojno obdobje zahteva več samokontrole in boljše 

izvršilne funkcije. V vsakodnevnem življenju je potrebno več samostojnosti, odgovornosti, 

načrtovanja in organiziranja časa.  Ker so učne in delovne obremenitve večje, mladi v tem 

obdobju potrebujejo daljšo zbranost, naučiti se morajo obvladovati čustva in odložiti ugodje. 

Ne nazadnje morajo sprejeti pomembne odločitve, ki bodo vplivale na njihovo prihodnost 

(Belec, 2015a).  

H. Gregorič Kumpreščak (2015) zapiše, da smo še nedolgo nazaj motnjo pripisovali le 

obdobju otroštva, a vendar danes vemo, da je prisotna v vseh razvojnih obdobjih. 

Klasifikacija DSM je šele v peti, zadnji izdaji v letu 2013 dodala del, ki se navezuje na 

obdobje adolescence in odraslosti (APA, 2013). Raziskave, ki so bile opravljene pred zadnjo 

izdajo klasifikacije DSM, nakazujejo, da ima v obdobju adolescence motnjo ADHD 50–60 % 

tistih, ki so bili diagnosticirani v otroštvu (Kooij, 2010, v Belec, 2015b).  Res pa je, da je v 

poznejših obdobjih težavo težje prepoznati. Hiperaktivnost se v obdobju mladostništva in 

odraslosti spremeni v notranji nemir – takrat je naloga težja, saj se poraja na primer 

vprašanje, kateri mladostnik pa ni notranje nemiren. Tudi pri impulzivnosti prihaja do dilem, 

saj je obdobje mladostništva čas nepremišljenosti ... (prav tam).  

Prehod v obdobje adolescence prinese s seboj še dodatne razvojno povezane izzive, s 

katerimi se mladostniki, pri katerih prevladujejo rizični osebnostni dejavniki, toliko težje 

spoprimejo. Hitro nastopijo težave s samokontrolo, samousmerjanjem lastnega vedenja, 

vpadanje v osebni prostor drugih ljudi, kar lahko privede do vedenjskih in učnih težav ter 

težav v medosebnih odnosih (Belec, 2015b). K. Kesič Dimic (2009) doda, da ti mladi 

razvijejo še več neustreznih mehanizmov in vedenj kot njihovi vrstniki. Vzrok za to Belec 

(prav tam) razloži takole »Njihove nevropsihološke funkcije se zdijo nezrele in/ali 

pomanjkljive. Funkcionalno oškodovanost lahko kažejo na številnih področjih delovanja in 

ga poskušajo nekako kompenzirati. Pogosto precenijo svoje zmožnosti in nimajo uvida v 

lastne težave. To je v glavnem tudi razlog, zakaj ne poiščejo pomoči. Potrebujejo celostno, 

individualizirano, dolgotrajno zdravljenje in podporo, ki vključuje člane družine in 

pomembne druge, da bi učinkovito obvladali simptome in oškodovanosti« (str. 17).  
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V času odraščanja lahko pride do sprememb jedrnih simptomov motnje. Hiperaktivnost naj 

ne bi bila več v ospredju, vsaj ne na zunaj. Izkazuje se kot notranji nemir, napetost, 

izogibanje situacijam, ki zahtevajo mirnost in zbranost. Pravijo, da mladostniki 

hiperaktivnost kompenzirajo z intenzivnim ukvarjanjem s športom, dejavnostmi z veliko 

spremembami, računalniškimi igricami in tudi z samomedikacijo s psihoaktivnimi snovmi. 

Medtem ko se hiperaktivnost navidezno zmanjšuje, se praviloma povečuje impulzivnost, ki je 

najvidnejša v medsebojnih odnosih. Ves čas iščejo različna vznemirjenja, eksperimentirajo z 

drogo, hitro vožnjo, tvegano spolnostjo ... Za pomanjkljivo pozornost bi lahko rekli, da skozi 

ves čas ostaja enaka in nespremenjena. V vseh razvojnih obdobjih posameznika vsestransko 

ovira, posebno pri dejavnostih, ki zahtevajo sedenje pri miru, učenju, dejavnostih, ki 

zahtevajo daljši kognitivni napor ... (Belec, 2015b). 

K. Kesič Dimic (2009) opiše najpogostejše oblike vedenja, značilne za mladostnike s to 

motnjo: 

 otročje vedenje, 

 spori z odraslimi, 

 impulzivnost, 

 neupoštevanje reda, 

 nepozorno spremljanje pogovora, 

 slabo zavedanje časa, 

 pozabljivost, 

 izgubljanje stvari, 

 razdražljivost, odgovarjanje, 

 dolgočasje, pasivnost, 

 motena jutranja rutina, 

 težave pri navezovanju stikov. 

Pri mnogih starejših posameznikih in mladostnikih kasnejši vedenjski odzivi povzročajo 

veliko večje težave kot primarni (Strong in Flanagan, 2011). Imajo zelo slabo samopodobo, 

saj glede na svoje sposobnosti pogosto dosegajo manj, hkrati so deležni številnih kritik, zato 

imajo občutek manjvrednosti, nesposobnosti, občutek krivde ... Precej naporni za njih so tudi 

odnosi v družini, ki so predvsem zelo konfliktni. Velikokrat so nerazumljeni iz strani staršev, 

ki znajo biti nestrpni in trdi ali pa je njihovo vedenje nepredvidljivo ter nestrukturirano, kar 

odnose dodatno poslabša. Ti mladostniki velikokrat nimajo veliko prijateljev, njihova 

socialna mreža je šibkejša, pogosto doživljajo odklanjane s strani vrstnikov.  Tudi v šoli so 

večkrat manj uspešni, kljub temu da so normalno ali celo nadpovprečno inteligentni (Klassen, 

2004, v Belec, 2015a; Belec, 2015b).  

2.7.  Sopojavnost motenj v adolescenci 

Kot je omenjeno že zgoraj, lahko značilnosti motnje pri otrocih in mladostnikih močno 

zmotijo proces šolanja, socializacije ter nemalokrat povzročijo napetosti ter konflikte z 
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domačimi, učitelji in vrstniki. Opisane težave so lahko izvor mnogih pridruženih spoznavnih, 

čustvenih in vedenjskih motenj. Otroci, mladostniki in odrasli z motnjo (čeprav se statistika 

bolj nagiba k mladim ter odraslim), imajo tako zaradi z motnjo povezanih težav posledično 

tudi dodatne diagnoze na področju duševnega zdravja (Bendel, 2015). 

So-pojavnost drugih motenj s tujko poimenujemo komorbidnost. Temu se danes posveča 

veliko pozornosti, saj strokovnjaki verjamejo, da se motnja le redko pojavlja sama zase 

(Watkins, 2002; Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011; Belec, 2015a; Chandler, 2011). Glede na 

statistične podatke je sočasna prisotnost drugih motenj, tako duševnih kot telesnih, že tako 

rekoč pravilo in ne izjema, vendar se simptomi velikokrat pokažejo šele kasneje – pri 

mladostnikih in odraslih. Glede na nekatere svetovne raziskave, naj bi imelo 30–50 % oseb z 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo pridruženo motnjo, spet druge kažejo, da naj bi jih  

imelo 75  %  pridruženo še psihično motnjo (Watkins, 2002). Alban (2001, v Rotvejn Pajič, 

2010) in T. Bendel (2015)  pravita, da ima 44 % diagnosticiranih otrok še vsaj eno od drugih 

psihiatričnih motenj, 32 % jih ima še dve drugi motnji, 11 % pa jih ima tri. Tudi Belec 

(2015a) izpostavi visoko prisotnost komorbidnosti, saj pravi, da je prisotna pri dveh od treh 

mladostnikov. 

Najpogostejše sopojavljajoče se motnje so vedenjske ter učne težave (Rotvejn Pajič, 2010). 

Pri otrocih so pogosti obrazni tiki, motnje avtističnega spektra in vedenjske težave, pri 

odraslih pa so pogostejše zlorabe, odvisnosti in motnje razpoloženja (Biederman idr., 2008, v 

Delić, 2015). V obdobju mladostništva se najpogosteje pojavijo vedenjske, anksiozne in 

depresivne motnje, specifične učne težave, bipolarna motnja, zloraba/odvisnost od 

psihoaktivnih snovi, igric ter kompulzivno prenajedanje (Belec, 2015b; Watkins, 2002). 

Strong in Flanagan na seznam dodata še obsesivno-kompulzivno motnjo, opozicionalno-

kljubovalno motnjo, motnje spanja in Touretteov sindrom. Ne izključita raznih telesnih 

motenj, kot so alergije in občutljivosti, cerebralne paralize, epilepsije, nepravilno delovanje 

ščitnice … .  

Prav tako naj bi bil pogost, v DSM -5 na novo opredeljen sindrom čustvene disregulacije, 

ki se kaže kot dnevno nihanje v razpoloženju, nizka frustracijska toleranca in pogosti izbruhi 

jeze. Pogoste so tudi nevrološke motnje,  predvsem motnje koordinacije, tiki in epilepsija, 

med somatskimi pa predvsem motnje spanja in enureza (Kooij, 2010 v Belec, 2015b; Wilens 

2000 v Belec, 2015b).  Sočasne motnje so lahko prisotne že prej, a se pogosto razvijejo 

(predvsem duševne) posledično, kot zaplet osnovne motnje. Velikokrat je izredno težko 

ugotoviti, ali gre v osnovi za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo s pridruženo še kakšno 

drugo motnjo, ali pa gre za kakšno drugo motnjo, ki se kaže kot pomanjkljiva pozornost, 

impulzivnost ter hiperaktivnost (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Pomembno je, da se 

skrbno zbirajo podatki iz vseh področij otrokovega/mladostnikovega življenja (dom, šola, 

vrtec) in tudi od ključnih oseb (starši, učitelji, vzgojitelji), prav tako je nujno sodelovanje 

različnih strokovnjakov, ki podajajo svoje strokovne ocene (timsko delo) (Rotvejn Pajič, 

2010). Tudi C. Watkins (2002) potrdi, da gre za težko odločitev, saj težko vemo, ali se 

pojavlja nov simptom druge motnje, ali je ta simptom le zamaskirana motnja pozornosti. Kot 

konkreten primer navede zlorabo drog (ki je hkrati relevanten za adolescente) – v šolskem 
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okolju se lahko simptomi te zlorabe hitro kažejo kot hiperaktivnost ali impulzivnost. 

Opozarja nas, da moramo pri sklepanju ali gre za sopojavnost drugih motenj biti zelo 

previdni (prav tam). Strong in Flanagan (2011) trdita, da opisani primarni simptomi 

pomanjkljive pozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti nastopajo tudi pri mnogih drugih 

stanjih.  A pri vseh ne gre za stanje duševne motnje, lahko so somatskega izvora ali morda 

senzornega procesiranja.   

2.8.  Do sedaj znani dejavniki za nastanek motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo 

 

Temeljni dejavnike tveganja za nastanek motnje so zaenkrat še vedno slabše definirani, 

govorimo bolj o ugibanjih, kot znanstvenih teorijah (Cestnik, 2012). Navadno se jih deli v 

dve grobi skupini, in sicer na biološke in psihosocialne (Bendel, 2012) oziroma na biološke, 

ekološke in psihološke (Cestnik, 2012).  

 

Altherr (2002) verjame, da je razlog težav v dedni obremenjenosti in v drugačnih 

kemičnih reakcijah v možganih. Armstrong (1997, v Kesič Dimic, 2009, str. 30) opisuje 

nepravilno delovanje ščitnice, prenatalno izpostavljenost alkoholu, medikamentom, drogam 

in strupom iz okolja ter zakasnelost v mielinizaciji živčnih poti v možganih. Nekateri avtorji 

(Strong in Flanagan, 2011; Vec, 2015) izpostavijo mit o slabem starševstvu, kateremu mnogi 

(predvsem laiki) pripisujejo vzroke za razvoj motnje; opozorijo nas, da takšnemu mnenju 

nikakor ne smemo nasedati, kljub morda logični povezavi. Ugibanja sežejo tudi do vprašanja 

slabe prehrane, alergij, izpostavljenosti strupom ... (Rotvejn Pajič, 2002; Strong in Flanagan, 

2011) 

 

T. Bendel (2012) navaja, da večina študij daje rezultate, ki kažejo na dedno obremenjenost. 

Podobno zapiše Belec (2015a), in sicer da gre najverjetneje za preplet genetskih in okoljskih 

dejavnikov, ki modificirajo razvoj možganov in povzročijo spremembe v njihovi strukturi in 

delovanju. Preiskave možganov so pokazale na prizadetost oziroma na premajhno aktivnost 

nekaterih predelov možganov, še posebej frontalnega korteksa (Shaw, 2012 v prav tam), kar 

pomeni prizadetost izvršilnih funkcij, brez katerih le s težavo izvajamo nekatere dejavnosti, 

čeprav načeloma vemo, kako jih izvesti (Belec, 2015a). Težave inhibicije naj ne bi bile stvar 

izbire ali motivacije, temveč tega, kaj se oziroma  kaj se ne dogaja v prizadetih možganih 

(Bendel, 2012;  Ellium, 2000, v Kesič Dimic, 2009). 

 

Drugačen, antropološki vidik izpostavi Hartmann (2005), ki značilnosti motnje poveže z 

lastnostmi, ki so jih potrebovali ljudje v lovsko-nabiralniških skupnostih. Lastnosti 

poljedelcev se lahko primerjajo z večino današnjega (»normalnega«) prebivalstva, medtem 

ko so lastnosti lovca primerljive z lastnostmi osebe, ki ima motnjo. Avtor doda, da mladi s to 

težavo, ki ob pomoči staršev in strokovnjakov uspejo, lahko v odraslosti postanejo 

raziskovalci, izumitelji, vodje – saj so to lastnosti, ki so jim naravno dane (prav tam).  

Da ne gre za sindrom sodobnega časa, piše tudi Ščuka (2015c), ki, podobno kot Hartmann, 

trdi, da so bile značilnosti motenj pozornosti s hiperaktivnostjo za pradavnega človeka nekaj 
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naravnega, saj je moral biti hiter, predrzen, borben, tekmovalen, iznajdljiv in impulziven, saj 

v nasprotnem primeru ne bi preživel. Skozi dolgotrajno socializacijo pa je človek postal 

drugačen.  

 

Ker se motnje pozornosti s hiperaktivnostjo nedvomno kažejo kot vedenjske težave, jih lahko 

prehitro povežemo z mnogimi miti o enostavnosti vzrokov oziroma virov težav. Na to 

opozori Vec (2015), ki v svojem prispevku navaja, da se moramo zavedati povezanosti 

takšnega vedenja z različnimi hkrati delujočimi dejavniki, ki, šele povezani v prepleteno, so-

vplivajočo mrežo, sprožajo moteče vedenje. V strokovni pristop prav zagotovo ne sodi 

razmišljanje v stilu »otrok je moteč, ker so ga tako vzgojili starši« oz. »nemogoč je, ker vidi, 

da ima od tega korist« ...  Že res, da  starši in vse kar se dogaja v družinskem okolju sodijo k 

najmočnejšim dejavnikom, ki vplivajo na pojav težavnega vedenja – a pogosto ne tako 

neposredno, kot so predstave laikov. Raziskave naj bi pokazale, da gre v večini primerov za 

posreden vpliv (prav tam, str. 243–244).  Avtor v namen razumevanja nastanka motečega 

vedenja predstavi model »SIVI«, izhajajočega iz socialno psihološkega vidika, ki je, kot 

pravi, povezan s sistemskim pristopom ter holistično obravnavo. Poveže različne ugotovitve 

ter usmeri našo pozornost na štiri temeljne dejavnike motečega vedenja. S - značilnosti 

dogajanja v skupinah, ki jim posameznik pripada; I -  biološkim, razvojnim in drugim 

značilnostim posameznika, V - značilnostim vzgoje oziroma vodenja in usmerjanja 

otroka/mladostnika tako doma kot v šoli; ter I – značilnostim klime in kulture ter vrednotam 

vzgojnega polja (tako družine kot institucije – šole, v kateri posameznik preživi vsaj polovico 

dneva skozi dolgo obdobje odraščanja). Vsako od teh štirih temeljnih področij predstavlja 

kompleksno in prepleteno polje različnih dejavnikov, ki prispevajo k razvoju težav in motenj 

(Vec, 2011; Vec, 2015). Avtor doda, da je iskanje posameznega dejavnika oziroma enega 

vzroka nesmiselno, saj v praksi ne prinaša rezultatov.  

 

Zanimiva, predvsem v kontekstu socialno pedagoškega diskurza, je tudi biopsihološka 

interpretacija motenj v otroštvu Van der Doef-a (1992, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 

2010),  ki vzročnost vedenjskih in čustvenih težav razloži s pojmom biološkega koncepta 

adaptacije in psihološkega koncepta intencionalnosti. Gre za integrativen in interdisciplinaren 

pristop, saj zajema polje psihiatrije, psihologije, pedagogike in biologije.  

»Oba koncepta zajemata dve področji; intencionalnost se deli na kognicijo in emocije, 

adaptacija pa na asimilacijo in akomodacijo – prilagoditev. Po Piagetovi teoriji pojem 

prilagoditve opisuje posameznikov način odzivanja na zahteve okolja in njegovo naravnanost 

k spremembam. Asimilacija pa je proces, ki prilagajanje dopolnjuje ter dodatno opisuje 

posameznikov način vključevanja elementov iz zunanjega okolja v lastno psihološko 

strukturo« (prav tam, str. 107). Motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo lahko tako opišemo kot 

nezmožnost prilagajanja, kar pomeni neustrezno odzivanje na pričakovanja okolja.  

 

Psihoanalitik Fritz Redl (1980) nezmožnost prilagajanja razume kot odpoved ega oziroma 

motnjo frustracijske tolerance. Če ima otrok/mladostnik motnje funkcije ega, lahko že ob 

minimalnih frustracijah, ki jih povzroča okolje, pride do izbruha. »Osiromašeni ego je brez 

tehnik, načinov, poskusov, kako se spoprijeti s specifično bojaznijo, strahom ali občutki 
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negotovosti. Posebno slabo je opremljen s tistimi tehnikami, ki zmanjšujejo reakcije strahu 

ali bojazni do najmanjše stopnje in ohranjajo ostale funkcije ega nepoškodovane. Celo 

najmilejši občutki strahu ali bojazni lahko vodijo k popolnemu zlomu kontrole« (Redl in 

Wineman, 1980, str. 24). Čeprav avtorja pišeta predvsem o impulzivnih in agresivnih 

otrocih/mladostnikih, slednja ni nujno značilnost motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. Se pa 

lahko kaže kot sekundarni simptom, če se okolje na agresivno in impulzivno vedenje 

neustrezno odzove.   

 

Redl in Wineman (1980) pišeta o odnosu do pravil in navad, s čimer imajo otroci/mladostniki 

z motnjo nemalokrat težave, posebno v storilnostno naravnanem okolju (šola) ... Od vseh 

otrok kdaj pričakujemo, da se jim pravila, ki jim morajo/mo slediti, zdijo neumna, da so 

izmišljotina odraslih, kar se navadno zgodi v štirih primerih, kot pravita (str. 37–38): 

 če je to res (ko so pravila iz strani odraslih postavljena iz njihovih lastnih potreb in ne 

upoštevajo želja, potreb ter pravic otroka), 

 ko so zahteve sicer smiselne, potrebne, a zgrešijo bistvo, cilje, kar se navadno dogaja, 

 ko so otrokove/mladostnikove razvojne potrebe v konfliktu z omejitvami iz okolja), 

 kadar so pravila zmedena (ne glede na to, ali ego deluje pravilno ali ne), 

 v primeru, kadar je realna situacija preveč kompleksna, da bi jo otrok/mladostnik 

razumel, oziroma mu ni nihče na primeren način razložil, zakaj je neko pravilo 

pomembno.  

 

Otroci/mladostniki z motnjo se soočajo z občutki nemoči, navajeni so porazov in vloge 

grešnega kozla. Avtorja (prav tam) pravita, da so 'moteni3'otroci »tako usodno prestrašeni in 

vnaprej prepričani v neizogibnost poraza, neuspeha, da jih je težko pripraviti celo do tega, 

da bi neko aktivnost sploh poskusili, kar velikokrat sabotirajo, njihovo vedenje pa spremljajo 

obrambni mehanizmi (razvrednotenje aktivnosti, izgovarjanje na nezainteresiranost, 

razglašanje nezmožnosti ... ) « (str. 44). Preden obsojamo njihovo vedenje in odpor, se 

moramo torej vprašati, kakšen bi lahko bil razlog v ozadju. Vzroke in naravo posameznikovih 

čustvenih, vedenjskih in socialnih težav bomo dobro razumeli le, če bomo razumeli njegov 

razvoj in odnose, ki jih je vzpostavljal v svojem življenjskem polju (Metljak, Kobolt in 

Potočnik, 2010). Šele na podlagi razumevanja življenjskega polja posameznika si lahko 

odgovorimo na vprašanja, za katera Myschker (2005, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, 

str. 108–109) pravi, da si moramo nanje odgovoriti, če želimo izvedeti zakaj, če in katere 

težave otrok ima. Ta vprašanja so: 

 

- Katere izstopajoče vedenjske oblike se kažejo? 

- So prisotne na več življenjskih področjih? 

- Kakšna je pogostost njihovega pojavljanja? 

- Ali izstopajoče vedenjske oblike ovirajo posameznikov razvoj? 

- Ovirajo storilnost in uspešnost na bistvenih življenjskih področjih? 

- Je ovirana posameznikova socialna kompetenca? 

                                                 
3 Prevod dela »Agresivni otrok« je star že 37 let, kar je razlog za uporabo danes manj primerne terminologije.  
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- So težave morda organsko povzročene?  

- Katere značilnosti socialnega okolja so povzročale motnjo oziroma jo 

vzdržujejo in utrjujejo? 

- Ali so pri posamezniku in njegovem okolju prisotni podporni dejavniki, na 

katerih lahko gradimo posege? 

- Kako te dejavnike vključiti v načrtovanje posegov? 

- Skupaj z uporabnikom postavljamo vprašanja o tem, kateri posegi bi/bodo 

omogočili odpravo, omilitev težav in rešitev problemske situacije. 

- In najpomembnejše: katere kompetence morajo imeti in uporabiti vsi vpleteni, 

da bodo v reševanju problemskih situacij uspešni? 

 

Kot vidimo interdisciplinarna in celostna obravnava zahteva podroben vpogled v otrokovo 

šolsko in družinsko okolje, medicinsko zgodovino in način delovanja, kar pa je v trenutno 

uveljavljenem sistemu obravnave praktično nemogoče. Izzive in smernice za obravnavo teh 

oseb predstavljam v naslednjem poglavju.      

 

3. OBRAVNAVA MOTNJE POZORNOSTI S 

HIPERAKTIVNOSTJO 
 

»Zdravljenje bolnikov z ADHD v skladu s smernicami vključuje zdravljenje z zdravili 

(stimulansi in nestimulansi) in nefarmakološko zdravljenje (na primer vedenjsko-kognitivna 

terapija)« (Štuhec, 2015, str. 68).  

V literaturi najpogosteje naletimo na razlago o biopsihosocialni obravnavi,  ki zajema, kot 

pove ime samo, tri ravni, in sicer biološko, psihološko ter sociološko. Biološki pristop 

raziskuje delovanje možganov, obravnava pa zajema zdravila, prehrano, razne vitaminske 

dodatke, urjenje možganov ter ponovno vzpostavljanje ravnovesja. Psihološki pristop je v 

pomoč pri spopadanju s primarnimi simptomi ter z njimi povezanimi občutki – pomagajo 

razumeti in ponujajo tehnike pomoči spoprijemanja s svojim življenjem. K psihološkemu 

pristopu spadajo svetovanje in psihoterapija, urjenje/usposabljanje ter obvladovanje vedenja. 

Tretja, socialna veja podpore pa pozornost posveča učinkovitemu življenjskemu 

funkcioniranju – obvladovanju določenih spretnosti. Usmerja se na področje doma, šole ali 

službe (Rotvejn Pajič, 2015; Strong in Flanagan, 2011).  

 

»Postavljanje diagnoz, usmerjanje otrok v določene kategorije in programe ni le stvar 

strokovnosti, je tudi stvar etike človekove odgovornosti. Za razumevanje otroka in za 

načrtovanje podpore ter ustrezne pomoči je treba najprej spoznati otrokov notranji zemljevid 

življenja in ga pozneje dopolniti s standardiziranimi preizkusi, testi in vprašalniki in ne 

obratno. Včasih se zdi, da so Strokovna mnenja komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami namenjena posebnim potrebam učiteljev in strokovnih delavcev in ne posebnim 

potrebam otrok« (Caf, 2010, str. 359). 
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Strokovna obravnava mora biti celovita, usklajena in občutljivo prilagojena posebnostim 

vsakega otroka/mladostnika posebej. Prav tako mora biti usmerjena v preprečevanje razvoja 

sekundarnih simptomov motnje (Tomori, 1999). Velikega pomena so ustaljene in 

predvidljive življenjske razmere ter spodbujanje k dejavnostim, ki niso dolgotrajne in preveč 

enolične, ter zagotavljanje možnosti za telesno sprostitev in počitek (Caf, 2010b).  

 

Kobolt in Rapuš Pavel (2006) poudarjata, da je pri obravnavi pomembno aktivirati oba pola – 

posameznika in njegovo okolje, saj so spremembe v posamezniku močno povezane s 

spremembami v okolju, ki je zanj posebno pomembno. Če ne aktiviramo okolja, posameznik 

posledično ne pridobi novih izkušenj, zato ne moremo pričakovati sprememb na osebnem in 

odnosnem nivoju. Otrokov življenjsko pomemben podsistem je nedvomno šola – otrok in 

mladostnik v povprečju šoli namenja kar dve tretjini svojega časa (Radetič, 2017). Šolska 

izkušnja brez dvoma predstavlja ali ugodno ali neugodno izkušnjo, kar za šolarje pomeni 

bodisi zaščitni ali ogrožajoči dejavnik. Ko nastanejo težave, je navadno tendenca šole, da jih 

rešujejo z iskanjem krivca – v posamezniku oziroma v njegovem družinskem okolju, kamor 

se odgovornost nalaga (Bras, 1997). Bras (prav tam) in Metljak (2010) zaznavata, da šola in 

učitelji ne sprejemajo odgovornosti za vzroke težav, ki se tam pojavljajo, kar je zaskrbljujoče, 

saj za učinkovito reševanje težav ali zmanjševanje škodljivih posledic (ko pride že predaleč) 

ne smemo biti parcialni, temveč je nujna aktivacija vseh dejavnikov. 

Smernice za delovanje in obravnavo nam lahko narekuje tudi prej opisan model SIVI 

(skupina, individuum, vodenje, institucija; upoštevajoč posamezne kategorije in kot njihov 

so-vplivajoči preplet). Avtor modela (Vec, 2011) si delovanje sicer predstavlja predvsem v 

preventivnem smislu, ko lahko glede motečega vedenja storimo kar največ. Pravi, da, ko do 

motečega vedenja pride, postanejo naše možnosti delovanja že precej omejene in pogosto 

usmerjene na zmanjševanje negativnih posledic. Zapiše: »Kadar pa delujemo v relativno 

umirjeni klimi, kadar naše izhodišče temelji na dobrih (ali vsaj neporušenih) odnosih, bo 

naše delovanje bolj učinkovito – in to ne le tam, kamor je ciljano (v smer manj motečega 

vedenja), temveč bo prinašalo pozitivne učinke tudi na druga področja (npr. spodbuja še 

socialno delovanje pri otrocih, ki relativno dobro socialno funkcionirajo, uči dobrega načina 

reševanja konfliktov ne le otroke, ampak tudi odrasle itd.)« (prav tam, str. 148).  Pravi, da 

največji problem pri sodobnih pristopih pri obravnavi neželenega vedenja (asocialnega, 

motečega, opozicionalnega, disocialnega, agresivnega, antisocialnega, delinkventnega ...) 

vidi v parcialnosti: »Vse prevečkrat nudijo sicer korekten pristop k obravnavani problematiki 

pri usmerjenosti v posamezne segmente, s čimer pa pogosto izgubljajo preglednost in 

umeščenost v kompleksen sistem« (prav tam, str. 148).  

 

3.1.  Zdravljenje z zdravili 

 

Medikamentozna terapija je del biološkega pristopa (Janša, 2010; Rotvejn Pajič, 2015). 

Zdravljenje z zdravili naj bi sicer bilo indicirano za tiste otroke in mladostnike, ki imajo težjo 

obliko motnje, ali za tiste z zmerno obliko, pri katerih ostale oblike pomoči niso pomagale 

(Belec, 2015a). L. Rotvejn Pajič (2015) piše, da so zaradi svoje nevrobiološke osnove 

zdravila pogosto prva izbira pomoči, ki se hkrati nadgradi s psihološkimi, socialnimi in 



25 
 
 

pedagoškimi pristopi.  Doktor farmacije, Štuhec (2015), zapiše, da čeprav se kognitivno-

vedenjska terapija pogosto uporablja za obravnavo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, je 

terapija z zdravili učinkovitejša zaradi velikosti učinka (srednja do visoka) in ker omogoča 

postopen pristop, ki je lažje prilagodljiv trenutnemu stanju bolnika. Zagovarja tezo, da 

morajo stimulansi v večini primerov ostati prva izbira zdravljenja zaradi boljše učinkovitosti 

v primerjavi z nestimulansi.  

 

Zdravljenje z zdravili se lahko prične s starostjo 6 let, redno jemanje pa naj bi izboljševalo 

pozornost, miselne procese, odzivanje, socialne interakcije, počutje, vedenje in še posebno 

nemirnost. Zaradi izboljšanja teh področij se posledično opazno izboljša tudi učna uspešnost, 

konflikti z vrstniki, učitelji in starši, izboljšata se motivacija in samopodoba. Zdravljenje z 

zdravili se pri otrocih in mladostnikih priporoča šele takrat, ko se druge oblike pomoči 

izkažejo kot neučinkovite (Bandel, 2012). Pri odraslih se priporoča obratno, torej takojšnje 

farmakološko zdravljenje, nefarmakološke oblike pomoči so priporočene šele kasneje. Štuhec 

(2015) zatrjuje,  da je zdravljenje z zdravili učinkovitejše. »Zdravljenje z zdravili poteka v 

skladu s smernicami za zdravljenje motnje, pri čemer sta poglavitna cilja zdravljenja 

ustrezen odziv na zdravilo in doseganje remisije« (prav tam, str. 70). Zdravljenje je 

razdeljeno na tri obdobja; na titracijsko, v katerem se vzpostavlja režim odmerjanja; v  

vzdrževalnem obdobju se poleg učinkovitosti spremlja še dolgotrajna varnost zdravil; 

zaključno obdobje pa je odvisno od »bolnika« in zdravnika, saj še vedno ni jasnih navodil in 

smernic o trajanju zdravljenja po prvem predpisu (prav tam). 

Da gre za zelo uspešen način obravnave, se strinja tudi D. Janša (2010). Pravi, da v ZDA 

zdravila jemlje 3 % otrok med 5. in 18. letom za lajšanje številnih simptomov, kot so nemir, 

težave s pozornostjo in impulzivno vedenje. Zdravila namreč izboljšajo šolsko uspešnost, 

odnos s sovrstniki in načine reševanja problemov. V zadnjih letih se je predpisovanje zdravil 

celo podvojilo, kar avtorji pripisujejo večji ozaveščenosti (Martel, 2007, v Janša, 2010).  

Glede na smernice Evropske unije je stimulantna terapija še vedno prva izbira.  V 

slovenskem prostoru sta na voljo dve vrsti zdravil, in sicer psihostimulans metilfenidat 

(Ritalin, Concerta) in atomoksetin (Strattera). Strattera je primernejša za tiste s komorbidnimi 

motnjami (Belec, 2015a). 

 

Ritalin se za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo uporablja že več kot 40 let, 

zdravilo deluje že 15 minut po zaužitju, učinkuje pa do 4 ure. Dnevni odmerek ne sme biti 

višji od 60 mg. »Kot zaviralec ponovnega prevzema v presiaptični nevron zviša aktivnost 

dopamina in noradrenalina. Izboljšava pozornosti in izvršilnih funkcij ter povečana budnost 

so posledica delovanja v dorzolateralni prefrontalni skorji. Zvišana raven dopamina v 

bazalnih gangaljih pa zmanjša hiperaktivnost. Žal pa ni dokazov, da je priklic informacij, 

naučenih v času, ko otrok jemlje terapijo, lažji tudi, ko je otrok brez nje« (Janša, 2010 str. 

63). Avtorica doda, da opažajo pomembno izboljšanje otrokovega razpoloženja, 

samospoštovanja ter zmanjšanje tesnobe (prav tam). Biederman (2006, v Janša, 2010) trdi, da 

dolgotrajno zdravljenje ne poveča možnosti za zlorabo drog; nasprotno, ta možnost se zniža. 

Opozori pa na možnost zlorabe zdravil v druge namene, ki niso zdravljenje te motnje. 

Dotakne se tudi stranskih učinkov: pomanjkanje apetita, glavoboli in nespečnost, redkeje tudi 
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slabost, bruhanje, bolečine v želodcu, jokavost, žalost, tiki, poslabšanje motnje, pospešeno 

bitje srca in zvišanje krvnega tlaka.  

 

Concerta je metilfenidat s podaljšanim učinkom, saj učinkuje 12 ur. Zaradi manjšega nihanja 

plazemske koncentracije je prisotnih manj stranskih učinkov. Potreben je le en dnevni 

odmerek (Janša, 2010).  

 

Atomoksetin (Strattera) »je selektivni inhibitor ponovnega prevzema noradrenalina. Zdravilo 

ima postopen začetek delovanja, potrebno je počasno dvigovanje odmerka, učinek je opazen 

po treh do štirih tednih« (Janša, 2010, str. 63).  

 

Kako učinkovita so zdravila, je težko določiti zaradi naslednjih dejavnikov: 

 manj izstopajočih simptomov, 

 prepletanja s simptomi komorbidnih motenj, 

 poročanja staršev in učiteljev so manj zanesljiva in šibko korelirajo z opisi 

mladostnika, 

 slabšega sodelovanja/odpora mladostnika pri zdravljenju (Chacko, 2014 v Belec, 

2015a). 

 

Zdravila naj bi po navodilih jemala le ena tretjina mladostnikov po svetu, pri preostalih jih 

petina preneha z medikacijo po prvem mesecu, povprečno pa jemanje zdravil traja nekje do 

štiri mesece (Belec, 2015a). Mladostniki prenehajo z jemanjem zdravil iz različnih razlogov 

(Chachko, 2010 v Belec, 2015a; Young, 2012 v Belec, 2015a): 

 ker menijo, da so težave že prerasli oziroma jih pripisujejo čemu drugemu, 

 ker so razvili kompenzacijske strategije delovanja, 

 opustitev šolanja, izbira lažje poti, 

 precenjujejo svoje lastne sposobnosti in samostojnosti, 

 terapijo odklanjajo zaradi stigme, 

 ne želijo nadzora staršev in tega, da bi oni govorili namesto njih, kot je to potekalo v 

obdobju otroštva, 

 nimajo kam iti, ker obstoječe oblike pomoči ni oziroma je neustrezna.  

 

Belec (2015) na tem mestu izpostavi, da je pomembno zagotoviti pomoč, ki se sproti odziva 

na stiske in potrebe mladostnika, ki odrašča. Pomembno je, da se jim pomaga ohranjati tisto, 

v čemer so uspešni, in najti način, kako z njim/njo vzpostaviti in ohranjevati sodelovalni 

odnos, ki temelji na zaupanju – kjer se počuti varnega, spodbujenega in kjer aktivno rešuje 

svoje težave. Pomembno je, da se nauči, kako svojo dinamičnost, energijo in ustvarjalnost 

usmeriti v pozitivno. 
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3.2.  Nefarmakološko zdravljenje 

 

Danes se v svetu pojavlja veliko različnih in novih pristopov za obravnavo motnje pozornosti 

s hiperaktivnostjo. Najlažje jih razdelimo v tri skupine – psihološki, socialni in pedagoški 

pristop. Še bolje pa je, kadar različna področja združimo in zagotovimo celostno obravnavo 

in podporo.  

 

Psihološki pristop 

 

Psihološki pristop je usmerjen v pomoč pri spoprijemanju  s simptomi motnje in z občutki, ki 

nastajajo zaradi njih, torej s sekundarnimi simptomi (Strong in Flanagan, 2011; Rotvejn 

Pajič, 2015). Gre za pristope, kot so psihoedukacija, svetovanje, različne oblike psihoterapij 

(kognitivno-vedenjska, družinska, psihodinamska, intergrativna …), usmerjeni pa so tako v 

otroka oziroma mladostnika, starše in na vso družino ter na šolo (Rotvejn Pajič, 2015).  

Psihoedukacija predstavlja prvi korak pri obravnavi motnje. Mladostnikom in njihovim 

družinam se predstavijo simptomi, posledice, nevrobiologijo, kaj lahko naredijo sami, o 

možnostih zdravljenja, o prognozi. Mladostniku se pomaga razumeti, sprejeti in krepiti 

njegovo aktivno vlogo pri zdravljenju (Murphy, 2010, v Belec, 2015a). 

Pri psihološki obravnavi je potrebno »jasno opredeliti cilje, ki morajo biti prilagojeni 

posameznikovim potrebam in vedenja, ki bi jih želeli spremeniti« (Belec, 2015a, str. 282). 

Danes je zelo moderna vedenjsko-kognitivna terapija, ki je usmerjena tako na primarne 

simptome motnje, kot so neobvladovanje časa, nepozornost, neorganiziranost …, kot tudi v 

pridružene težave: vključevanje med vrstnike, jeza, tesnoba, spanje, hranjenje, droge … 

(Young, 2014, v Belec, 2015a). Pri vedenjsko-kognitivni terapiji je smiselno, da se 

osredotoča na določene simptome, največ dva, predvsem je pomembno, da se zagotovi 

prenos sprememb v ravnanju v vsakodnevne situacije v življenju. D. Janša (2010) v svojem 

prispevku celo trdi, da je vedenjsko-kognitivna terapija najuspešnejša ne-medikamentozna 

terapija za obravnavo motnje.  

 

Socialni pristop  

 

Obvladovanje socialnih veščin, ki nam omogočajo učinkovito delovanje v vsakdanjem 

življenju, je pri osebah z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo velikokrat pomanjkljivo. V 

tem primeru uporabljamo metode socialnega pristopa, ki vplivajo na boljše funkcioniranje 

doma, v šoli, med vrstniki in pri odraslih tudi na funkcioniranje v službi (Strong in Flanagan, 

2011; Rotvejn Pajič, 2011).  

Pristop vključuje (Rotvejn Pajič, 2011): 

 razvijanje različnih veščin, strategij in spretnosti (socialne spretnosti, komunikacija, 

bonton, pravila …), 

 sodelovanje med starši, šolo in drugimi strokovnjaki, 

 pomoč podpornih skupin staršev, 

 pomoč prostovoljcev, 

 pomoč pri organizaciji vsakodnevnega življenja, 
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 pomoč pri zagotavljanju morebitnih pravic, ki so jih otroci in starši lahko deležni.  

 

Pedagoški pristop 

 

Pedagoški pristop je usmerjen na funkcioniranje v šolskem okolju. Stremi k temu, da je otrok 

kljub motnji učno uspešen v skladu s svojimi zmožnostmi. Vključuje prilagojeno izvajanje 

izobraževalnega procesa (individualizirane in diferencirane metode, oblike poučevanja, 

preverjanja ter ocenjevanja znanja), primerno ureditev učnega okolja (ureditev učilnice, 

kotiček za umik, razni pripomočki, organizacija v razredu …) in specifične strategije pomoči 

in podpore (učenje učnih, organizacijskih, metakognitivnih strategij …) (Rotvejn Pajič, 

2015).  

Pomembno je, da otroka spodbujamo in mu omogočimo, da prek svojih močnih področij 

krepi občutek lastne vrednosti ter izboljšuje svojo samopotrditev (Caf, 2010b). (Kakšne so te 

oblike pomoči, si poglejmo v spodnji tabeli. 

 

 

Slika 3: Težave in  pedagoške oblike pomoči (Dowdy 1998, v Caf, 2010b, str. 69). 

 

TEŽAVE OBLIKE POMOČI 

  Postavimo kratkoročne cilje 

 Podajamo jasna, kratka in enostavna navodila 

 Navodila večkrat po potrebi ponovimo 

 Najprej z otrokom vzpostavimo očesni stik in šele potem začnemo 

podajati navodila 

 Otroku povemo, kaj od njega pričakujemo 

 Zaposlitev naj vključuje le eno opravilo 

 Delo razdelimo na manjše enote 

 Zmanjšamo število domačih nalog 

 S posebnim, vnaprej dogovorjenim signalom otroka opomnimo, da 

nadaljuje z delom 

 Povečamo razdaljo med klopmi ali stoli 

 V pouk vpletemo različne igre in vaje za izboljšanje pozornosti 

(risanje slik po navodilih, sledenje navodilom, vaje sledenja, vaje 

opazovanja, vaje obeh hemisfer, dihalne vaje) 

 Otroka naučimo tehnike samoopazovanja, skupaj izdelamo 

samoocenjevalni list in se dogovorimo za znake, ki jih bo otrok pri 

tem uporabljal 
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 Skupaj z otrokom oblikujemo pravila vedenja 

 Pravila naj bodo kratka in jasna 

 Pravila sprotno pregledamo 

 Otroka spodbujamo, da se opazuje in beleži svoje vedenje 

 Spodbujamo pozitivno vedenje s pohvalami, posebnimi znaki ipd. 

 Otroku dajemo pogoste in predvsem sprotne povratne informacije 

  Otroku dajemo možnost, da lahko stoji ob tem, ko dela 

 Poiščemo načine, da se otrok sprehodi po prostoru, kaj prinese, 

razdeli material za delo ipd. 

 V delo vključujemo igre in aktivnosti, kjer lahko otroci na 

konstruktiven način sproščajo napetosti 

 V šolske aktivnosti in učenje vključujemo gibanje 

 

 

Podpora družini 

 

Družina in odnosi v njej, kot otrokovo/mladostnikovo primarno okolje prispevajo in 

vzdržujejo njegove vedenjske odzive, zato se intervence usmerjajo na ožje in tudi na širše 

člane družine (Bendel, 2012).  Znano je, da so slabe socialne kompetence in razvojno-

socialni primanjkljaji otrok in mladostnikov močno povezani z načinom interakcije in 

komunikacije, izhajajočim iz primarne družine (Kobolt, 2001). V vsakem primeru se morajo 

zavoljo pozitivne klime in zaradi zmanjševanja/preprečevanja težav vsi družinski člani truditi 

za ustvarjanje stabilnega okolja kljub večkrat motečim dejavnikom vedenja (Bendel, 2012).  

 

Pristop podpore in usmerjanja staršev se je v tujini celo izkazal za enega izmed primernejših 

in učinkovitejših za zmanjšanje agresivnega, neželenega, asocialnega in nemirnega vedenja 

pri otrocih (Anastopoulos, Smith in Wien, 1998, v prav tam), a je potrebno dodati, da je 

program najbolj uspešen pri mlajših otrocih, starih do 10. let, in ni toliko priporočljiv pri 

tistih s sočasno pojavljajočimi se motnjami (Bendel, 2012). Tudi več drugim družinskim 

pristopom (na primer – reševanje problemov in trening komunikacije, strukturalna družinska 

terapija ter trening obvladovanja otrokovega vedenja za starše) za obravnavo družinskih 

konfliktov z mladostniki z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo avtorji pripisujejo visoko 

učinkovitost. Učinki so predvsem na področju zmanjševanja konfliktov, vzpostavljanju 

pozitivne komunikacije, preprečevanju izbruhov jeze, zmanjševanju ponotranjanja težav, 

boljše šolske uspešnosti ... (Barkley idr., 2001, v Bendel, 2012, str. 61). Pri nas se lahko 

starši, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok, udeležijo treninga starševstva, 

imenovanega Neverjetna leta. Treningi na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem 

predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov kognitivni, socialni in 

čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno 

starševstvo namreč krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo 

težavno vedenje otrok. Trening pa je namenjen le staršem otrok od 3. do 8. leta starosti 

(http://neverjetna-leta.si).  
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Za izjemno učinkovitega velja komunikacijski trening z metodo uporabe videa ter njegova 

analiza (»Video-home training«), kjer je ključni element podpore vnašanje pozitivnih 

sprememb v družinsko komunikacijo pri vsakodnevnih opravilih. Z uporabo te metode so v 

veliko primerih preprečili izločitev otroka z izrazitimi adaptacijskimi in integracijskimi 

težavami iz družine, ker so se zaradi boljšega odnosa in interakcije med starši in 

otroki/mladostniki vedenjske težave otrok zmanjšale, ponekod celo odpravile (Kobolt, 2001, 

str. 241). Omenjena metoda ima številne prednosti. Med njimi so: podpora družini v njenem 

domačem okolju, visoka stopnja individualizacije in upoštevanje specifične situacije ter 

potreb vsakega izmed družinskih članov (prav tam). Žal je pristop v Sloveniji še dokaj 

nepoznan (Zabukovec, 2015).  

 

Tudi T. Bendel (2012)  piše o pojavnosti različnih družinskih terapij v zadnjem obdobju. 

Rezultati so kot pri ostalih pristopih zelo spodbudni. Ustvarjajo namreč  trajnejše spremembe 

v primerjavi z nudenjem individualne podpore.   

Seveda  so tudi pogoji izvedbe in učinki teh pristopov kompleksnejši, kot se morda zdi na 

prvi vtis – saj zahtevajo veliko mero pripravljenosti vseh družinskih članov za spremembe in 

v večini primerov tudi finančni vložek, kar na žalost pomeni nedostopnost za mnoge družine.  

 
 

3.3.  Celostna obravnava 

 

»Celostno zdravljenje je pristop k zdravljenju, ki povezuje telesno in duševno komponento 

bolezni. Somatski zdravnik obravnava biološki vidik zdravljenja, psihološki in socialni vidik 

pa je v domeni pedopsihiatričnega tima, ki ga obvezno sestavljajo pedopsihiater, psiholog, 

socialni delavec, pedagog in medicinska sestra. Tak model zdravljenja, ki v obravnavo 

vključuje različne strokovnjake, otroku omogoča najboljšo oskrbo tako na duševnem kot tudi 

na somatskem področju« (Beganovič, Mal in Mušič, 2011, str. 48).  

 

Brez aktiviranja posameznikovega okolja ne moremo pričakovati osebnih in odnosnih 

sprememb, saj brez tega posameznik ne dobi novih življenjskih izkušenj (Kobolt in Rapuš 

Pavel, 2006). O tem spregovori tudi B. Caf (2010a), ki glede na svoje izkušnje pri delu opaža, 

kako pomembno je, da obravnava ni osredotočena le na posameznika. V proces se mora 

vključevati celotno družino, rejnike, vzgojitelje, učitelje in druge pomembne osebe v 

mladostnikovem življenju. Prav tako tudi vse institucije, kjer je posameznik obravnavan in 

kjer se mu zagotavljata učna, svetovalna ali terapevtska podpora ter pomoč. Na ta način so 

intervencije osredotočene na vsa pomembna področja pri posamezniku ter vključujejo zanj 

pomembne osebe, s katerimi preživlja veliko časa. B. Caf (2010b, str. 68) zapiše: 

»…obravnava otrok je učinkovita, kadar je celovita ter prilagojena posebnostim vsakega 

otroka, hkrati pa je usmerjena v preprečevanje razvoja sekundarnih posledic osnovnih težav. 

V domačem okolju so zanj pomembne ustaljene in predvidljive življenjske razmere ter 

spodbujanje h konstruktivnim dejavnostim, ki niso dolgotrajne in preveč enolične. Pomembno 

je, da ima otrok dovolj možnosti za telesno sprostitev in za užitek«. 
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Kot že omenjeno, obstaja več načinov obravnave oziroma intervencij. Medicinski model je 

usmerjen v medikamentozno terapijo s psihostimulansi, v psihoterapiji je večji poudarek na 

vedenjsko-kognitivni terapiji. V slovenskem prostoru sta manj znani gibalno-plesna in 

psihomotorična terapija, ki sta v svetu uveljavljeni (Caf, 2010b).  

Visoka učinkovitost se pripisuje kombiniranemu tipu obravnave, kot na primer 

medikamentozni terapiji z eno izmed psihoterapij, saj naj bi bila učinkovitost večja (Barkley, 

2006 v prav tam). 

T. Cestnik (2012, str. 44) pravi, da posebnost otrok z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo 

zahteva prilagojene metode in tehnike dela in k temu spodbudno doda: »Zavest, da je 

specifične metode in tehnike možno uporabljati tudi pri delu z drugimi otroki, zagotovo 

približa uporabo tovrstnih pristopov« (str. 44). 

 

Premik pozornosti od problemov k virom in močem  

Socialna pedagogika je usmerjena v iskanje človekovih potencialov, virov in močnih 

področij, za kar je kot prvi pogoj potrebna pozitivna percepcija oziroma pozitivna in 

soustvarjalna naravnanost tistega, ki nudi podporo, oporo in pomoč, da lahko 

otrok/mladostnik razišče svoje sposobnosti in potenciale.  

Otroka/mladostnika z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo tako kot ostale najprej 

ocenjujemo glede na njegovo obnašanje, vedenje in dosežke, zaradi česar je hitro razumljen 

napačno. Če ga uspemo videti kot otroka/mladega, kot osebnost, ki si želi biti sprejeta, 

ljubljena in razumljena, je naša pozitivna percepcija lažja, prav tako pa soočanje s konflikti, 

ki nastajajo. Pomembno je, da si prizadevamo za oseben in srčen pristop, da spodbujamo 

njihove pozitivne lastnosti, talente in močna področja (Šket Kamenšek, 2012).  

Strong in Flanagan (2011)  posameznike s to motnjo opišeta kot osebe z neomejenimi 

zalogami energije ter 'neizčrpnimi vrelci ustvarjalnosti'. Ti posamezniki znajo slediti svojim 

tveganim idejam neustrašno in z vsem zaupanjem. Psihiater Edward Hallowell, ki ima tudi 

sam diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo in disleksijo, jih opiše s prispodobo 

»dirkalnega avta, ki ima eno težavo – namreč le kolesarske zavore«. Osebe s tovrstnimi 

težavami opiše kot izjemno močne, sposobne, a s šibkimi zavorami, zaradi katerih se 

negativni simptomi pojavljajo. Meni, da lahko negativne lastnosti spreobrnemo v pozitivne – 

raztresenost v radovednost, impulzivnost v kreativnost in hiperaktivnost v 

konstruktivno energijo. A to je mogoče doseči le s pozitivno usmerjenim pristopom 

(Hallowell, 2012).  

Močna področja predstavljajo varovalne dejavnike, omilijo lahko negativne posledice 

določenega primanjkljaja, hkrati pa omogočajo razkritje kompenzacijskih mehanizmov pri 

posamezniku, s pomočjo katerih lahko oblikujemo učinkovite oblike pomoči in preventivne 

programe (Caf, 2015).  J. Grah (2013) pravi, da je spoštovanje močnih področij in 

raznolikosti vseh otrok pomemben element učinkovitega učnega okolja, saj je za napredek 

otroka potrebno, da učitelji in starši zaupajo v njegove sposobnosti ter mu hkrati ustvarijo 

čim več pogojev za pridobivanje pozitivnih izkušenj. Ferek (2010) nam skozi svojo izkušnjo 
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v delu 'Hiperaktivni sanjari' opiše, kako pomembno je poznavanje otrokovih močnih 

področjih ter kako nevaren in za otroka naporen in nerazumljiv je obraten pristop. Z 

osredotočenostjo na močne točke mu osmislimo učenje, ponudimo takšno obliko učenja, ki je 

v skladu z njihovim načinom razmišljanja. Ferek (prav tam) poudari, da njihovo 

razmišljanje ni klasično, linearno, temveč pojmovno. Če želijo neko snov razumeti, si jo 

morajo vizualno predstavljati s pomočjo lastnih pojmov. Ljudje s pojmovnim načinom 

razmišljanja so uspešni na področjih, ki zahtevajo vizualizacijo, razumevanje širše 

perspektive, razmišljanje izven okvirjev, vizualizacijo abstraktnih matematičnih pojmov, 

razumevanje kart in grafov ...  

Področje močnih točk pri učencih s posebnimi potrebami je slabo raziskano (z nekaj 

izjemami pri disleksiji) (Magajna, Pečjak, 2008), a kot vidimo, je za uspeh otrok ključnega 

pomena. »Prepoznavanje in spodbujanje otrokovih močnih področjih je tesno povezano s 

tem, kakšno predstavo bo imel otrok o sebi. Otrok, ki ga drugi spoštujejo in cenijo njegove 

potenciale ali močna področja ter jih ustrezno spodbujajo, bo imel dobro samopodobo v 

primerjavi z otrokom, katerega močna področja niso opažena ali spodbujana« (Caf, 2015, 

str. 94).  Pozitivni pristop k problemu nam omogoča, da smo bolj osredotočeni na dobro, 

usmerja nas k delu s talenti in znanji posameznika, prek česar višamo samopodobo, učno 

uspešnost in ne nazadnje tudi boljšo sprejemanje  v okolju.  

Integriran model sodelovanja ocenjevanja in interveniranja 

Dober primer celostne obravnave je tudi integriran model sodelovanja, ocenjevanja in 

interveniranja. Model je usmerjen v življenjski prostor uporabnika, umaknjen od 

administrativnih oblik dela in se usmerja v obvladovanje vsakdana. Upošteva povezavo 

uporabnikovega življenjskega polja, njegov odnos s strokovnjakom/-i in prav tako odnos med 

strokovnjaki, ki sodelujejo pri podpori in obravnavi (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). 

Pomembno je, da uporabnik aktivno sodeluje, kar spodbuja njegovo enakopravno in 

soodgovorno participacijo v interakciji s strokovnjaki. Takšen sodelovalni odnos ne 

predpostavlja, da strokovnjak (pa naj bo to zdravnik, terapevt, učitelj ...) o uporabniku ve več, 

kot ve on sam. Cilj obravnave ni v tem, da se upoštevajo odločitve strokovnjakov, temveč da 

pri teh odločitvah sodeluje uporabnik sam. »Sodelovalni pristop omogoča spoštovanje pravic 

uporabnikov, da izražajo svoje mnenje, s čimer upoštevamo, da uporabniki sami sebe 

najbolje poznajo, omogoča tudi dogovarjanje, aktivacijo in motivacijo uporabnikov ter s tem 

večjo soodgovornost za razreševanje problemske situacije, kar je ključni cilj socialno-

pedagoškega ocenjevanja in interveniranja« (prav tam, str. 62). Celostno obravnavo 

zagotavlja naslednje načelo modela – sodelovanje strok in celostno razumevanje, torej 

interdisciplinarnost. Zapisala sem že, da je idealen pristop za obravnavo motnje pozornosti 

s hiperaktivnostjo kombinacija različnih, kar pomeni razumevanje, na katerih področjih 

problemske situacije nastajajo, da se lahko temu primerno med seboj povezujejo različne 

stroke (medicina, psihologija, socialno delo, socialna pedagogika) (prav tam). 

Perspektive, ki jih je pomembno upoštevati pri obravnavi in razumevanju posameznika 

(Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 63): 
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Medicinska perspektiva 

- Analiza somatskega in nevrološkega stanja 

- Klasifikaciji DSM, ICD 

Psihodinamska perspektiva 

- Vpogled v skrite, delujoče dejavnike 

      posameznikovega čustvovanja, odzivanja   

- Razumevanje dinamike v družinski skupini 

Etično moralna perspektiva 

- Razmislek strok o etičnosti svojega delovanja  

- Upoštevanje posameznikovih normativnih in  

vrednostnih orientacij 

Humanistična perspektiva 

- Spoštovanje subjektivnega  sveta 

- Spodbujanje rasti, razvoja in moči 

Vedenjska perspektiva 

- Razumevanje kognitivnega procesiranja: zaznave, 

      selekcija, kategorizacije, vedenjski vzorci 

Družbena 

- Vpliv, moči, pričakovanja in zahteve socialnega okolja ter kulturni vzorci 

 

Zadnje načelo integriranega modela sodelovalnega ocenjevanja in interveniranje je krožnost 

procesa ocenjevanja in interveniranja, ki poteka v štirih korakih (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006, str. 64): 

 ocena življenjskega položaja in problemske situacije – socialno-pedagoška anamneza 

(Müller, 1994, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2006), 

 povzemanje razumevanja in oblikovanja konsenzov, 

 ukrepanje (posegi, intervencije) in 

 evalvacija, vrednotenje in analiza potekov.  
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Slika 4: Krožnost procesa ocenjevanja (Kobolt, 1998, str. 289; Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, 

str. 64) 

V prvem interaktivnem koraku se strokovnjak ne zadovolji s poimenovanjem in 

razvrščanjem simptomov motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, temveč skuša skupaj s 

posameznikom pojasniti pomen, opredeliti določeno problemsko situacijo in (skupaj) iskati 

rešitve. Dogovorita se, kaj lahko posameznik (v našem primeru otrok/mladostnik) naredi sam 

in pri katerih korakih potrebuje pomoč  (prav tam). Pri drugem koraku, ko se vzpostavlja 

razumevanje in oblikuje konsenze, strokovnjak za lažjo orientacijo sledi Müllerjevemu 

(1994, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 68) vprašalnemu krogu: 
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Slika 5: Vprašalni krog v procesu ocenjevanja in ukrepanja (Kobolt, 1998, str. 289; Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2006, str. 64) 

 

Sledi tretji korak, ukrepanje oziroma razreševanje problemske situacije. Pri njem4 je 

potrebna zavezanost teoretskim in strokovnim osnovam profesij in etičnim standardom 

(Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Rezultat delovanja je odvisen od odnosa, ki se razvije in od 

aktivnosti uporabnika. »Smiselno si je postaviti vprašanja: kaj je najnujneje storiti, da se 

prepreči naraščanje problema? Kaj ustvarja razbremenitev? Katere so priložnosti za skupno 

ukrepanje? Kakšna je odgovornost uporabnikov? Kakšna je odgovornost tima? Pomembno  

je razlikovati med posegi, ki naj bi spremenili položaj, in med tistimi, ki naj bi spremenili 

vedenje in motivacijo« (prav tam, str. 70). Primerno okolje se ustvarja z odprtim, strpnim 

pogledom in z dopuščanjem avtonomije. Zadnji korak je evalvacija, vrednotenje in analiza 

                                                 
4 Elementi tretjega koraka – ukrepanje, posegi, intervencije (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, str. 69: 

- zavezanost etičnim in strokovnim standardom, 
- varovanje pravic vpletenih do lastne interpretacije in odločitve o ravnanju, 
- usmerjenost v samopotrjevalne potenciale, 
- krepitev varovalnih in poskus zmanjšanja ogrožajočih dejavnikov, 
- razbremenjevanje napetosti in konfliktov, 
- komunikacije med vpletenimi v problemsko situacijo, 
- intervencije kot usposobitev za samopomoč, 
- razvoj novih vedenjskih stilov, ki vodijo do učinkovitejšega poravnavanja s seboj in okoljem, 
- doseganje spremenjenih doživljajskih leg, 
- pridobivanje novih kompetenc, 
- usklajeno delovanje ter komunikacijsko razvidno sodelovanje med člani tima. 

Kaj je za koga 
problem?

Kaj je moj 
problem?

Kakšna so 
pričakovanja 

posameznikov/ 
opcije?

Kdo razpolaga 
s katerimi 
sredstvi?

Kaj je v 
situaciji 

najnujnejše?

Kd je za kaj 
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pristojen?

Kaj lahko 
storim jaz?
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potekov, kjer preverjamo, ali so usklajena pričakovanja in poteki intervencij; ustreznost 

dogajanja in sprejetih dogovorov; analiza novih potreb in novih pomembnih sprememb; 

preverjanje uresničevanja načrta in učinkov intervencij; prepoznavnost napredka in 

preverjanje strokovnosti ter etičnosti postopka (prav tam, str. 71).  Zadnji korak mora biti del 

že vsakega prejšnjega – sprotno lastno reflektiranje. Avtorici (prav tam) o modelu zapišeta, 

da ima funkcijo okvirnega zemljevida, za realizacijo katerega je potrebno razumevanje 

delovanja sistemov uporabnikovega življenja (njegovo delovanje, vloge).  

 

3.4.  Obravnava otrok v Sloveniji  

 

Motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ter otroke s specifičnimi učnimi težavami v slovenskem 

okolju prepoznavamo od leta 1970. Z njimi se je takrat začela ukvarjati Vzgojna 

posvetovalnica v Ljubljani (danes Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v 

Ljubljani). Začela je razvijati doktrino celostne pomoči otroku in družini  in svoje delo širiti 

skozi različne seminarje za šolske delavce. Danes je to področje vključeno v kurikule študija 

psihologije, socialne pedagogike in tudi drugih znanosti. Že v sedemdesetih letih so tudi v 

Sloveniji začeli za obravnavo in zdravljenje uporabljati zdravilo Ritalin (Mikuš Kos, 2002). 

V slovenskem okolju naj bi se že od nekdaj zavedali, da je pomoč najnujnejša na šolskem 

področju, ker se težave najpogosteje pojavljajo zaradi šibkih zmogljivosti pri prilagajanju 

standardom pričakovanega vedenja in tudi zato, ker sta učitelj in/ali šolski svetovalec glavna 

oziroma najpogostejša pomočnika ali ne-pomočnika tem otrokom oziroma mladostnikom 

(prav tam).  

Po besedah  Beganović, Mal in Mušič (2011) se je v zadnjih letih zaradi vse pogostejšega 

pojavljanja tovrstnih težav mreža pomoči precej razširila. Tako so v slovenskem okolju 

ustanovili pedopsihiatrične ambulante, medtem ko najtežje oblike motnje zdravijo na otroški 

psihiatriji Pediatrične klinike v Ljubljani. Pravijo, da se obravnave oziroma zdravljenja 

lotevajo interdisciplinarno, zagovarjajo timsko delo. Uporabljajo model celostnega 

zdravljenja, ki združuje telesno in duševno komponento. 

Pri bolnišnični obravnavi strokovnjaki velik pomen predpisujejo medicinski sestri (ali bratu), 

ki je z otrokom največ v stiku – prav tako tudi s starši. Pomembno je, da dobro pozna 

karakteristike motnje, da zna otroku pomagati pri premagovanju vsakodnevnih težav. Tudi s 

starši vzpostavlja pomemben stik, zato mora poznati vidike zdravljenja. Prvi stik staršev z 

oddelčno sestro je zelo pomemben, saj se takrat oblikuje neka stopnja zaupanja, na podlagi 

katere bodo kasneje sodelovali. Odnosu s starši je na oddelku posvečeno veliko pozornosti. 

Zdravniško osebje se mora zavedati, da je staršem težko in jih na nikakršen način ne sme 

obsojati – hkrati naj bi jim pomagali pri adaptaciji občutka, da za stanje otroka niso krivi 

sami (Beganovič, Mal in Mušič, 2011). 

 

Poleg svetovalnega centra in pedopsihatričnih oddelkov najdemo kar veliko ponudnikov, ki 

se ukvarjajo s pomočjo in podporo otrokom, mladostnikom in družinskim članom pri 

soočanju z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (Zavod Mavričnih Bojevnikov, šola 

osebnosti Viljema Ščuke, zavod Aleksandra, center Motus, Familylab, Psihološka 

posvetovalnica Kameleon ...). Zdi se, da se ponudba širi ter zavedanje in osveščanje o 
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težavah na področju te motnje rasteta. V ta namen je bila nedavno (14. 4. 2017) organizirana 

celodnevna konferenca na zdravstveni fakulteti z naslovom »Tako velik, pa še vedno 

nevzgojen: mavričnost otrok z ADHD«, ki sta jo organizirala zavod Mavrični bojevniki ter 

Zdravstvena fakulteta.  

 

4. OTROCI Z MOTNJO POZORNOSTI S 

HIPERAKTIVNOSTJO, KOT (PRE)IZKUŠNJA ZA 

SOCIALNO OKOLJE  
 

4.1.  (Pre)izkušnja v šoli 

 

Učenci z izstopajočim vedenjem, še posebno tisti z znaki nepozornosti, impulzivnosti  in 

hiperaktivnosti, so glede na študije podvrženi k večjemu tveganju za učno neuspešnost in za 

težave na socialnem področju (DuPaul in Eckert, 1997, v Pulec Lah, 2013). S. Pulec Lah 

(2013)  v svojem delu citira A. Mikuš Kos (1993, str. 8), ki pravi takole: »Učenci z ADHD 

niso po meri šole«, k temu pa doda »šola ni po meri učencev z ADHD« (str. 283). 

 

Glede na statistične podatke ima danes vsak učitelj v svojem razredu vsaj enega učenca z 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo (Zgonik, 2014; Pulec Lah, 2013).  Otrok oziroma 

mladostnik, ki je nepozoren in zraven še hiperaktiven in morda impulziven, s svojim 

vedenjem in odzivanjem učiteljem predstavlja izziv in uganko, kako se mu približati. Večkrat  

tak učenec pomeni za učitelja tudi izvor njegovega kroničnega stresa (Pulec Lah, 2002). 

Učenčeva uspešnost ima veliko opraviti z učiteljevo pripravljenostjo za aktivno vključitev v 

delo z njim, za kar so ključna njegova znanja in prepričanja,. Pomembna je tudi podpora 

učitelju pri načrtovanju in izvajanju poučevalne prakse za zadovoljitev raznolikih učnih 

potreb, ki jih imajo učenci v njegovem/njenem razredu (Pfiffner in Barkley, 1989, v Pulec 

Lah, 2013). Dober odnos med učencem in učiteljem navadno spodbudno in dolgoročno 

vpliva na otrokov socialni in akademski napredek, medtem ko lahko slab, negativen odnos 

dolgoročno vpliva na poslabšanje nizkih akademskih in socialnih dosežkov teh otrok. Ob tem  

zmanjšuje motivacijo za učenje in sodelovanje ter niža otrokovo samozavest (Barkley, 2000). 

Barkley (prav tam) pravi: »Dejstvo je, da je za uspeh učenca z ADHD v šoli najpomembnejši 

njegov učitelj« (str. 277). Podobna raziskava je bila opravljena v Sloveniji, in sicer na vzorcu 

petih razredov četrtošolcev, ki je pokazala, da je od odnosa, ki ga ima otrok z motnjo 

pozornosti s hiperaktivnostjo z razredničarko, odvisen njegov socialni položaj v razredu – če 

je dober, je tudi odnos dober, žal pa poteka tudi v obratni smeri (Šket, 2001, v Šket 

Kamenšek, 2012). 

S. Pulec Lah (2013) je v svoji raziskavi o dejavnikih učiteljeve usposobljenosti za poučevanje 

učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo odkrila, da so učitelji po večini seznanjeni 

predvsem z osnovnimi dejstvi o motnji pozornosti s hiperaktivnostjo (s ključnimi znaki 

težav), medtem ko izkazujejo manj znanja o naravi težav ter o učinkoviti obravnavi. Njihovo 

znanje je omejeno zlasti na področje učinkovitih elementov poučevanja (splošno nudenje 
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pomoči v razredu, organizacija dela/pouka, interakcije z učenci in starši), slabše pa so 

seznanjeni z specifičnimi in priporočenimi prilagoditvami. Avtorica piše: »Manj ustrezno in 

pomanjkljivo je poznavanje učinkovitih elementov poučevanja na področjih, ki so ključnega 

pomena za uspešnost učenca z ADHD v šolskem okolju: učinkovito prilagajanje poučevanja 

(nalog, aktivnosti in materialov), uravnavanje in usmerjanje vedenja, preverjanje in 

ocenjevanje znanja« (prav tam, str. 284).  

Učiteljica Nives Zelenjak, v intervjuju z novinarko Dela  pove: »Učitelj, ki želi takšnemu 

otroku zares pomagati, bo našel način. Dejstvo je, da so hiperkinetični otroci zmožni 

ogromno delati, nikakor niso leni ali nesposobni. Pri delu z njimi uporabljam le pozitivno 

kritiko, saj graja ni učinkovita« (Cah, 2013).  

 

Učiteljem bi bilo potrebno omogočiti podporo pri poznavanju dejstev o fenomenu motnje in 

obravnavi učencev, da bi lahko napredovali do globljega razumevanja narave težav in pomoči 

učencem. To bi jim omogočalo večjo raven uporabnega znanja in vključevanje ustreznih 

principov za poučevanje učencev z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo v vsakdanji 

poučevalni praksi. Takšna podpora bi morala biti kontinuirana, zajemati pa bi morala tudi 

svetovanje in konkretno pomoč (Pulec Lah, 2013). 

 

»V kolikor učitelj pokaže, da je zaskrbljen, da razume problem in težave, da želi pomagati, 

vendar ima nad vsem še vedno nadzor on, je večja možnost, da bo z učencem z ADHD imel 

lepši in lažji odnos kot pa učitelj, ki od teh problemov beži ali pa se na njih odziva z 

grožnjami ter kaznovanjem« (Sheppard, 1993, str. 22, v Maček, 2015). 

 

Priporočljive strategije za boljši odnos  med učencem/dijakom in učiteljem so:  

 Ozaveščanje učiteljev o motnji (Pulec Lah, 2013), ki hkrati pripomore, da se učitelji 

zavedajo izvora otrokov težav, ki ne izhaja iz njegove hudobije (Pulec Lah, 2005, v 

Šket Kamenšek, 2012). 

 Prilagoditve v okolju (struktura, jasno vodenje navodil, doslednost, rutina, tempo – 

skladen z otrokovimi zmožnostmi za povečanje učinkovitosti, ki se z naklonjenostjo 

in podporo odraslega še zviša) (Šket Kamenšek, 2012).  

 Vnaprejšnje izogibanje konfliktnim situacijam, ki zmanjšujejo verjetnost čustvenih 

izpadov (Hughes, Cooper, 2007, v Šket Kamenšek, 2012). 

 

4.2.  (Pre)izkušnja za starše 

 

»Najtežje se je bilo soočati z občutki, da sva slaba starša oziroma, da ne znava vzgajati 

svojih otrok. Ves čas sva se spraševala, kaj sva storila narobe? Kje sva skrenila s poti? Zakaj 

se Aleš tako obnaša?« (v Kesič Dimic, 2009, str. 135). 

 

Simptomi otrok in mladostnikov z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo se v domačem okolju 

kažejo zelo intenzivno. S svojim vedenjem velikokrat jezijo, nagajajo in impulzivno izražajo 

svoje nezadovoljstvo, starši pa lahko njihovo vedenje in reakcije doživljajo zelo frustrirajoče 

in osebno. Njihovo vedenje zna biti prav tako zelo nevarno in nepremišljeno, kar pri starših 
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povzroča strah in dodaten stres. Impulzivnost se izkazuje tudi na področjih, ki niso fizično 

nevarna, so pa za starše naporna –  burne reakcije, ko morajo prenehati z njim ljubo 

aktivnostjo, nezadovoljstvo, ko morajo slediti dnevni rutini in domačim pravilom, kot recimo 

pri jedi sedeti pri miru in ne jesti stoje in z rokami, kadar morajo v večernem času prenehati 

gledati televizijo ali končati z igricami na računalniku, ker je čas za spanje. Takšne reakcije 

pri starših nemalokrat spodbudijo razburjenje in jezo, kar se hitro lahko konča s konfliktom, 

povzdigovanjem glasu in kaznovanjem (Kapalka, 2010). Ti otroci in mladostniki slabo 

sprejemajo in doživljajo kakršnekoli frustracije, zato se velikokrat upirajo, ne ubogajo, 

protestirajo. Svoje frustracije morda celo izražajo  fizično in nasilno z raznimi brcami v 

različne stvari, z metanjem stvari, včasih so celo nasilni do staršev. Večina interakcij je 

posledično negativnih, posledica  so nezaželeni odzivi  in ponovni občutek neodobravanja s 

strani okolja, kar neredko vodi do novih in globljih težav (Kapalka, 2010).   

 

Starši navadno izvajajo prisilne in odklonilne vzgojne stile, pogosto se počutijo, da jim 

primanjkuje starševskih sposobnosti (Lange idr., 2005, v Bandel, 2012). »Starši so bolj 

nagnjeni k neodobravanju, imajo bolj stroge zahteve ter so bolj kritični do svojih otrok, ki 

imajo ADHD« (Bandel, 2012, str. 59).  

T. Bandel (prav tam, str. 61) je na podlagi analize več tujih raziskav sklenila, da družine z 

otroki z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo slabše delujejo na različnih področjih, za njih je 

značilno: »več konfliktov med partnerji, nizka povezanost med člani, slabša komunikacija in 

zmožnosti reševanja konfliktov, zmanjšana organiziranost, odsotnost čustvene odzivnosti, 

topline in vključenosti staršev, večje zavračanje otrok, šibko postavljene zahteve in pravila 

ter nestalne vloge«.  

 

Za vzdrževanje družinske stabilnosti in uravnoteženosti se mora prav vsak družinski sistem 

prilagoditi posamezniku z motnjo. Te prilagoditve niso lahke, so obsežne in vplivajo na prav 

vse družinske člane in njihove vloge: starše, partnerje, sorojence in tudi ostale sorodnike, s 

sabo pa prinašajo marsikatere frustracije in stres (Bandel, prav tam). Ker je otrok oziroma 

mladostnik slabo organiziran, je za pozitivne rezultate nadvse pomembno, da starši in družina 

zagotovijo strukturirano družinsko okolje, ki je, kolikor je to mogoče, predvidljivo in 

stanovitno, ne nazadnje pa tudi pozitivno in spodbudno (Kesič Dimic, 2009; Beganovič, Mal 

in Mušič, 2011; Strong in Flanagan, 2011). »Starši lahko otroku postavijo trdne okvire 

poteka vsakodnevnih dejavnosti, kar ugodno vpliva na zmanjšanje njegovega notranjega 

nemira. Ustrezna vzgojna prizadevanja in učna pomoč staršev lahko otroku olajšajo 

obvladovanje disciplinskih in delovnih zahtev šole. Starše moramo spodbujati, da otroku 

omogočijo, da se razvija na tistih področjih, kjer lahko dosega zadovoljive uspehe. To 

namreč ugodno vpliva na njegovo samopodobo in zmanjša negativni vpliv neuspehov, ki jih 

doživlja v šoli. Nemiren otrok v šolskem okolju pogosto doživlja neuspehe, življenjske stiske, 

spore in odklonitve, kar ogroža njegov razvoj. Zanj sta tako še posebej pomembni družinska 

podpora in zaščita« (Beganovič, Mal in Mušič, 2011, str. 48).  

 

Na že omenjeni konferenci  »Tako velik, pa še vedno nevzgojen; mavričnost otrok z 

ADHD«, je mama otroka z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo z nami delila svojo izkušnjo 
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in navdihujoče podelila naslednje: »Življenje z njim je bilo zelo pestro. Če me vprašate 

zdajle, ali mi je kaj žal za to, kar smo dali skozi – mi ni čisto nič žal. Jaz sem neizmerno 

hvaležna tem izkušnjam, ki sem jih – ali pa bom govorila o celotni družini: smo neizmerno 

hvaležni, da smo dobili takega otroka, ki nas je tako veliko naučil. On je en velik učitelj. 

Mislim, da so ti otroci gonilo nekega napredka in si rečem – če njih ne bi bilo, bi še vedno 

živeli v jamah. Zdaj, kaj je pomembno, ko spremljate takega otroka? Da mu ves čas stojite ob 

strani in to, kar se morda sliši obrabljeno – ta brezpogojna ljubezen: da ga sprejmete takega, 

kot je, da ne obupate pri tem in ga spodbujate ...« (Novak, 2017). 

 

5. KRITIČNI POGLED NA MOTNJO POZORNOSTI S 

HIPERAKTIVNOSTJO 
 

Že v začetku sem prikazala pregled različnih diskurzov, iz katerih izhajajo aktualne teorije in 

modeli obravnave te motnje. Pozornost sem posvetila ozadju in pomenu poimenovanja in 

razlikam med težavami in motnjo. V tem poglavju pišem o  izhodiščih razumevanja in 

obravnavanja ter aktualnih polemikah o motnji pozornosti s hiperaktivnostjo.  

Današnji čas od posameznika zahteva veliko – storilnost in učinkovitost sta visoko 

postavljeni vrednoti. Zahtevana je dolgotrajna koncentracija, točnost, natančnost, sposobnost 

sedenja in sledenja, tudi pri še tako dolgočasnih učnih/službenih zadevah, premišljene 

reakcije, predvidljive rešitve … (Gregorič Kumpreščak, 2015). Visoke zahteve se pojavljajo 

na vseh področjih  našega življenja, pa naj bo to šolsko, službeno ali družinsko. Tako pri 

mladih, kot tudi pri ostalih starostnih skupinah, pri katerih prevladajo ogrožajoči/rizični 

dejavniki, ki so posledica osebnostnih značilnosti, posebnih potreb, socialnega okolja …, se 

pri izpolnjevanju teh zahtev zaplete, kar povzroča moteče vedenje  (Kobolt, 2010a).  

Slepili bi se, če bi zanikali povezavo med razširjenostjo diagnoze in zahtevnostjo šolskega 

sistema. Na to opozarja nemalo strokovnjakov (Kobolt, 2010a; Gregorič Kumpreščak, 2015; 

Honkastila, 2016; Frances 2016). “Če vemo, da je hiperaktivnost simptomatika hiperkinetične 

motnje, ki najprej izzveni, potem je razumljivo, da otrokom, ki so vstopali v šolo pri 7–8 letih, 

ni delala več takšnih težav kot današnjim – mlajšim prvošolčkom. Otroci so bili v še ne tako 

davni preteklosti po šoli prosti ali pa vključeni v pomembno manj popoldanskih aktivnosti kot 

dandanes in njihova morebitna motnja pozornosti ni imela toliko »prostora«, da postane 

problem. Gibanje je bilo nekoč̌ nekaj naravnega in danega vsem otrokom, danes pa 

ugotavljamo, da so dandanašnji otroci gibalno nesposobni” –  zapiše H. Gregorič 

Kumpreščak  (2015, str. 5).  

Povezave s starostjo otroka/mladostnika ob postavljeni diagnozi raziskujejo še drugi 

strokovnjaki. Frances (2016) nam v članku, kjer razmišlja o (pre)veliki pojavnosti diagnoze, 

predstavi rezultate petih različnih raziskav, ki so preverjale povezavo motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo med najmlajšimi in najstarejšimi v razredu (torej s starostjo otrok v razredu 

v mesecih). Rezultati so naslednji:  
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- Na Tajvanu je bila v vzorcu skoraj 400.000 otrok, starih med 4–17 let, ugotovljena 

61  % večja verjetnost,  da bodo diagnosticirani otroci, rojeni v zadnjem mesecu leta – 

torej najmlajši (Mu-Hong Chen, Wen-Hsuan idr, 2016).  

- V Kanadi je vzorec zajemal dobrih 900.000 otrok, starih med 6–12 let, študija je 

pokazala, da obstaja 30 % večja verjetnost,  da bodo s to motnjo diagnosticirani 

najmlajši fantje v razredu. Verjetnost, da bodo diagnozo dobile najmlajše deklice, pa 

je bila kar 69 % (Morrow, Garland, idr., 2012).  

- Na Islandiji je podobna raziskava zajela okoli 12.000 otrok med 9–12 letom in 

pokazala, da je imelo 52 % najmlajših fantov večjo verjetnost za diagnozo v 

primerjavi z ostalimi, starejšimi v razredu, verjetnost pri deklicah pa je bila kar 73 % 

večja (Zoëga, Valdimarstottir & Hernandez, 2012).  

- Dve podobni raziskavi sta bili narejeni v ZDA. V longitudinalni študiji Elderja (2010) 

je bilo v vzorcu, ki je zajemal več kot 11.000 otrok, ugotovljeno, da imajo najmlajši v 

razredu kar 122 % večjo verjetnost, da bodo diagnosticirani z motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo. Tudi druga raziskava v ZDA je pokazala večjo verjetnost 

diagnosticiranja motnje pozornosti s hiperaktivnostjo najmlajšim v razredu, a tokrat 

za 27 % (Evans, Morrill in Parente, 2010).  

Podatki nakazujejo, da imajo v razredu mlajši otroci pogosteje postavljeno diagnozo kot 

starejši. 

 

Podobne raziskave v slovenskem okolju sicer ni bilo narejene, a se o tej problematiki 

sprašujejo tudi slovenski strokovnjaki. M. Hudoklin (2014, v Zgonik, 2014), ki meni, da je 

diagnosticiranja  motnje pozornosti s hiperaktivnostjo preveč, je v intervjuju z novinarjem 

Mladine povedala, da danes od otrok že zelo zgodaj pričakujemo, da bodo zmožni 

dolgotrajne pozornosti, kar je v nasprotju z njihovo razvojno stopnjo. Na tem mestu izpostavi 

devetletko. Pove, da od otrok pri šestih letih pričakujemo, da bodo pri miru sedeli 45 minut, 

kar se je včasih zahtevalo od sedemletnikov. Opozori, da je iz razvojnega vidika razlika 

velika. Avtor članka (prav tam) se na tem mestu kritično sprašuje: »Lahko da gre za 

naključje, a ravno po tem letu je po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje začelo 

število receptov za zdravila za zdravljenje ADHD v Sloveniji naglo naraščati. V desetih letih 

se je potrojilo«.  

 

David Cohen (2006) izpostavi »uporabnost« diagnoze. Po njegovem mnenju močno 

pripomore k  zmanjševanju občutka krivde – v milijonih modernih družin motnjo uporabljajo 

(ali bolje rečeno – jo lahko uporabljajo) za lajšanje vesti. Pravi, da ne smemo zanikati 

možnosti, da ta nalepka prinaša občutek močnega olajšanja za starše, ki se počutijo nemočne 

ob številnih pritiskih. Ta sindrom je koristen tudi na drugih področjih, ki niso zanemarljivi – 

eden od teh je prav zagotovo raziskovanje same motnje, drugi, morda največji, pa so zdravila. 

V analizi je ugotovil, da je bilo od leta 1960 izvedenih in financiranih na tisoče raziskav 

predvsem v farmacevtske in nevro-znanstvene namene. Vsak mesec je objavljenih približno 

20 člankov na to temo in na stotine znanstvenikov ta trenutek raziskuje kognitivne 

sposobnosti otrok in odraslih z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Zanimiva je tudi 

uporaba prispodobe »stražarjev ADHD«, katero Cohen (2006) pripiše farmacevtskim 
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proizvajalcem. Čeprav se ta prispodoba bolj navezuje na ameriško okolje, kjer imajo 

farmacevtske družbe več neposrednega vpliva na uporabnike zdravil. 

Cohen (2006) je prepričan da je nalepka uporabna tudi za institucije, predvsem za šolsko 

okolje, saj priskrbi alibi za pogoste napake in težave sistema.  Daje namreč odgovor na to, 

zakaj se nekaterim otrokom ne uspe prilagoditi sistemu in s tem »opere krivdo sistema« in jo  

pripiše posamezniku (prav tam).  

 

V drugem kontekstu, a relevantno tudi za to področje, koncept šolskega sistema kritizira 

Rutar (2016). Zdi se mu skorajda neverjetno, da predstavniki šolskega sistema ne upoštevajo 

spoznanj sodobne kognitivne znanosti, ki razlaga delovanje možganov. Pravi, da je videti, kot 

da nimajo prav posebne volje, da bi se od nje učili in spreminjali šolski sistem, da  bi deloval 

bolj usklajeno z znanstvenimi spoznanji, kar bi posledično bilo prijazneje do učencev in do 

učiteljev (Rutar, 2017a). Da šolski sistem ne deluje dobro, utemelji s tezo, da je v šolah 

preveč učenja na pamet, kar sploh ni v skladu z delovanjem naših možganov, ki so 

»evolucijsko narejeni za kreativno postavljanje hipotez, ustvarjalno reševanje problemov in 

proizvodnjo nove vednosti«, šola pa otroke aktivno zasipava z velikimi količinami abstraktnih 

informacij, katere možgani sproti zavračajo (https://za-misli.si/kolumne/dusan-rutar/3205-

mozgani-ucenci-in-sola, pregledano dne 14. 4. 2017). Prav tako je po njegovem mnenju (prav 

tam) preveč testov z vnaprej predvidenimi odgovori na vprašanja, ki zopet ne delujejo v 

skladu z delovanjem možganov in so premalo kreativni. Kot tretje izpostavi še količino stresa 

v šoli: »Učenci morajo nenehno ugibati, kaj bi učitelji radi slišali od njih, da bi jim ustregli, 

saj hočejo dobre ocene. In potem se učitelj pritožuje čez učence, da se učijo samo za ocene! 

Kdo se tukaj spreneveda: saj je že sam sistem narejen za točke in ocene in kredite in 

natančno določene odgovore, ki jih učitelji radi slišijo, za učence pa je daleč najbolje, da se 

jih naučijo na pamet in jih potem stresajo pred učitelje. Učenci se učijo natančno tako, kot je 

treba, ker so razumna in inteligentna bitja« (prav tam). Že res, da avtor neposredno ne 

izpostavlja povezave z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, a njegova razlaga pripomore k 

razumevanju (nekonsistentnih) zahtev šolskega sistema.  

 

Rutar (2002) je že petnajst let nazaj opozoril na pomanjkanje kritične pedagogike v šolskem 

okolju, ki se postavlja na stran tistih ljudi, ki so v družbenem polju 'hendikepirani', kar 

pomeni, da so na nek način odrezani od družbenih, ekonomskih in političnih možnosti. Skozi 

kritično pedagogiko lahko šolo razumemo kot zgodovinski prostor, v katerem je določeno 

kdo, kaj in zakaj govori. S tem želi povedati, da šole nekaj načrtno vključujejo, medtem ko 

drugo prav tako načrtno izključujejo. Posledice tega se kažejo v opredeljevanju 

»normalnosti« v šolskem okolju. Opredeljevanje in poudarjanje otrokovih dispozicij ter 

sposobnosti je, kot pravi (prav tam) del tradicionalnega pristopa k človeku kot osamljenemu 

bitju in razvijanju njegovega odnosa do stvari – kapitalizma.  Razumevanje tega fenomena 

današnje družbe je pomembno, saj lahko razloži težave na mnogih področjih, zagotovo tudi 

na šolskem. Avtor razloži, da so produkt takšne družbe  »razsuti  starši, hiper-zaščitniške 

matere in odsotni očetje, ki so bolj podobni zombijem in živčnim razvalinam, kot pa odraslim, 

zrelim, samozavestnim osebam, ki jih otroci za svoj razum nujno potrebujejo. Učitelji in 

vzgojitelji so nenehno pod stresom, razpeti med totalno promiskuiteto in načelom trde roke, 

https://za-misli.si/kolumne/dusan-rutar/3205-mozgani-ucenci-in-sola
https://za-misli.si/kolumne/dusan-rutar/3205-mozgani-ucenci-in-sola
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ki se ga izredno bojijo, saj vedo, da so tam nekje starši, ki se neprestano sklicujejo na pravice 

otrok« (Rutar, 2014). Prav tako je tukaj tudi potreba po brezpogojnem uspehu – za lažji oris 

uporabi prispodobo hitrega vlaka, ki nikogar ne čaka. A dejstvo je, da vsi ljudje preprosto ne 

zdržijo takšne tekme, takrat pa se zavrti začaran krog prilagajanja kapitalističnemu življenju, 

ki je v nasprotju s spoznanji psihologije osebnosti, razvojne psihologije, nevroznanosti in 

kognitivne znanosti … (prav tam).  Mislim, da bi se sprenevedali, če bi zapisano označili za 

nepomembno. Tudi pediater Diller (1998, v Cohen, 2006) opozarja na eno izmed največjih 

sporočil ameriške kulture (ki je danes relevantno za skoraj ves svet): biti srečen in uspešen. 

Za trajne težave, razočaranja in žalost ni prostora, še več, potrebno jih je poraziti, v tem 

primeru z zdravili in predalčkanjem.  

6. TEMELJNA SPOROČILA TEORETIČNEGA DELA 
 

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo je diagnostična oznaka za tiste (včasih je veljalo, da to 

velja samo za otroke, danes vemo, da je motnja prisotna tudi v obdobju mladostništva in 

odraslosti), ki imajo težave s pomanjkljivo pozornostjo, nemirom/hiperaktivnostjo in  

impulzivnostjo. Težave se morajo v času otroštva pojavljati na vseh treh področjih, vsaj eno 

leto (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Motnja ni fenomen današnjega časa, znana je že od konca osemnajstega stoletja, le z 

drugačnim poimenovanjem, ki se je s časom spreminjalo (Honkastila, 2016) 

Najpogosteje uporabljeni klasifikaciji za diagnosticiranje motnje sta klasifikacija ameriške 

psihiatrične zveze, DSM – V  in klasifikacija mednarodne zdravstvene organizacije MKB – 

10. V evropskem okolju naj bi se uporabljala klasifikacija MKB, ki ima strožje kriterije, a je 

starejša – zato se danes v praksi pogosteje uporaba novejša,  DSM – V (APA, 2013; MKB -

10, 1995).  

 

Opis, razumevanje in smernice za obravnavo večinsko, vključno z obema klasifikacijama, 

izhajajo iz medicinskega diskurza, s fokusom na bolj ali manj vidne primanjkljaje 

(Razpotnik, 2012; Caf, 2015), ki posredno vpliva na percepcijo in metode dela 

strokovnjakov.  Namesto znanja o primanjkljajih in diagnozi  pa je potrebno znanje, ki 

pomaga razumeti, kako oseba s takšno diagnozo živi in kaj najbolj potrebuje za uspešno 

udejstvovanje v okolju. S tem področjem se ukvarja diskurz socialnega dela in socialne 

pedagogike, ki skušata posameznika razumeti kot kompleksno bitje in iščeta pot iz dane 

situacije (Razpotnik, 2012). Koristneje je osredotočanje na drugačen način sprejemanja, 

predelovanja informacij, izkazovanja znanja ..., kot pa na deficite.  

Prav tako so besede, ki se uporabljajo za označevanje ljudi z diagnozami, pogosto 

stigmatizirajoče in ko otroka/mladega enkrat označijo za problematičnega, kasneje težko uide 

tej percepciji (Kesič Dimic, 2009).  

 

Stroka piše, da težave teh otrok/mladostnikov pomembno ovirajo funkcioniranje na vseh 

pomembnih področjih življenja – na učnem, socialnem, šolskem in domačem. Problematično 

vedenje naj bi se kazalo predvsem zaradi težav s prilagoditvenimi sposobnostmi 

(komunikacijske sposobnosti, socialne in praktične spretnosti, samonadzorovanje). Primarni 
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vedenjski odzivi (simptomi) se kažejo predvsem na treh področjih: nepozornost, 

nemirnost/hiperaktivnost in impulzivnost (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011; Kesič Dimic, 

2009). Kot posledica pritiskov in konfliktov okolja ter neustrezno in nepravočasno obravnavo 

se pojavljajo tudi sekundarni odzivi tako na vedenjskem kot tudi na čustvenem in socialnem 

področju – zaskrbljenost, zdolgočasenost, izguba motivacije, frustriranost, slabo 

samovrednotenje, motnje spanja, obup ...  Na tak način večkrat delujejo pod pragom svojih 

zmogljivosti, težko zdržijo napor, upade jim interes in v tistem hrepenijo po nečem 

stimulativnejšem (Kavkler, 2015; Rotvejn Pajič, 2010; Barkley, 2006, v Rotvejn Pajič, 2010). 

Kot dodaten izziv motnji pozornosti s hiperaktivnostjo je obdobje mladostništva, obdobje 

burnih sprememb, ko sta v nesorazmerju limbični (čustva, motivacija... ) in prefrontalni 

(presoja, kontrola impulzov...) možganski del. Gre za čas nepremišljenih odločitev in 

notranjega nemira (Kobolt, 2010). Prihaja tudi do sprememb jedrnih simptomov motnje – 

hiperaktivnost se lahko postavi v ozadje, bolj izrazito pa prihaja do notranjega nemira, 

napetosti, izogibanje situacijam, ki zahtevajo mirnost in zbranost. Povečuje se impulzivnost, 

predvsem na področju medosebnih odnosov (Belec, 2015b).  

Zelo pogosto se poleg motnje pozornosti s hiperaktivnostjo istočasno pojavljajo še druge 

težave, motnje na področju duševnega zdravja, kar imenujemo komorbidnost. V obdobju 

mladostništva se najpogosteje so-pojavijo vedenjske, aksiozne in depresivne motnje, 

specifične učne težave, bipolarnost, zloraba psihoaktivnih snovi in kompulzivno prenajedanje 

(Bandel, 2015).  

  

Vzroki oziroma ugibanja o nastanku motnje se generalno delijo na tri skupine, na biološke, 

ekološke in psihološke. Večinsko jih pripisujejo prepletu genetskih in okoljskih dejavnikov, 

ki modificirajo razvoj možganov in povzročajo spremembe v njihovi strukturi in delovanju 

(Bandel, 2012; Cestnik; 2012). 

Nastanek motečega vedenja lahko razumemo s pomočjo modela SIVI, ki pozornost usmerja 

na štiri temeljne dejavnike, ki vsak posebej predstavljajo kompleksno in prepleteno polje 

različnih dejavnikov – Skupina (pripadajoče skupine), Individuum (biološke, razvojne in 

druge značilnosti posameznika), Vzgoja (značilnosti vzgoje, vrednot...), Institucija (vrednote 

kulture šole, tudi družine) (Vec, 2011; Vec, 2015).  

Z vidika biopsihološke interpretacije lahko motnjo razumemo kot nezmožnost prilagajanja – 

adaptacije in posledično neustrezno odzivanje na pričakovanje okolja Van der Doef, 1992, v 

Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).  

Nezmožnost prilagajanja pa je mogoče razumeti tudi iz vidika odpovedi ega – motnjo 

frustracijske tolerance (izbruh že ob minimalni frustraciji) (Redl, 1980).  

Da lahko pojavljanje težav resnično razumemo, je ključno poznavanje njegovega 

življenjskega polja (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).  

Obravnava je navadno biopsihosocialna, zajema torej biološko (zdravila, prehrana, delovanje 

možganov ...), psihološko (spopadanje s primarnimi vedenjskimi odzivi in z njimi 

povezanimi občutki) in socialno (učinkovito življenjsko funkcioniranje) raven (Strong in 

Flanagan, 2011). 

Najpogostejša oblika pomoči je še vedno medikamentozna terapija, ki naj bi se nadgradila s 

psihološkimi, socialnimi in pedagoškimi pristopi (Rotvejn Pajič, 2015). 
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Najučinkovitejša je celostna obravnava, ki aktivira oba pola – posameznika in njegovo 

okolje. Celostni pristop zagovarja vključitev celotne družine, vzgojiteljev, učiteljev in drugih 

pomembnih oseb v mladostnikovem življenju ter tudi vse institucije, kjer je posameznik 

obravnavan (Tomori, 1999; Kobolt in Rapuš Pavel, 2006, Caf, 2010a).  

Pozornost moramo od problemov usmeriti k virom in močem, kot narekuje diskurz socialne 

pedagogike. Če uspemo mladostnika z motnjo videti kot osebnost, ki si želi biti sprejeta, 

ljubljena in razumljena je naša pozitivna percepcija lažja in tako je lažje tudi soočanje ob 

konfliktih, ki nastajajo. Pomembno je, da spodbujamo pozitivne lastnosti, talente in močna 

področja (Šket Kamenšek, 2012). 

Kot primer v življenjski prostor usmerjene celostne obravnave je integriran model 

sodelovanja in ocenjevanja interveniranja, ki spodbuja aktivno sodelovanje posameznika, 

torej soustvarjalni delovni odnos, ki pri razumevanju posameznika upošteva različne 

perspektive (medicinsko, psihodinamsko, etično moralno, vedenjsko in družbeno) (Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2006).  

 

Mreža pomoči  za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo v Sloveniji se je v zadnjih letih zaradi 

vse pogostejšega pojavljanja diagnoze razširila (Beganović, Mal in Mušič, 2011). Poleg 

Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše najdemo še pedopsihatrične ambulante 

pa tudi nemalo število privatnih organizacij, ki nudijo pomoč na tem področju, zavedanje in 

osveščanje o motnji raste 

 

Otrok/mladostnik z motnjo predstavlja velik izziv in velikokrat izvor kroničnega stresa  za 

učitelje. Pogosto so slabo opremljeni z znanjem, kako se učencu približati, manjka jim 

praktičnega znanja in zunanje podpore. Učenčeva uspešnost pa je velikokrat zelo odvisna 

prav od njegove pripravljenosti za aktivno vključitev v delo z njim, za kar so ključna njegova 

znanja in prepričanja. Če učitelj pokaže mero pripravljenosti in zaskrbljenosti, razumevanja 

problema in težav, a ima vseeno nadzor nad situacijo on, je velika možnost za dober odnos z 

učencem (Pulec Lah, 2002; Pulec Lah, 2013) 

 

Vedenjski odzivi so zelo močni tudi v domačem okolju, starši reakcije svojih otrok doživljajo 

zelo frustrirajoče in osebno, kar nemalokrat povzroča stres, razburjenje, jezo in začaran krog 

konfliktov. Ves čas so prisotni občutki krivde in slabe samopodobe (Kapalka, 2010). Za 

družine z otroki, ki imajo motnjo pozornosti s  hiperaktivnostjo, je značilnih več konfliktov 

med partnerji, nizka povezanost med člani, večje zavračanje otrok, šibko postavljene zahteve, 

nestalne vloge ... za učinkovito delovanje so potrebne številne prilagoditve, predvsem 

struktura okolja (Bandel, 2012).  

 

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo je v svetu in pri nas deležna številnih kritik in polemik. 

Strokovnjaki se sprašujejo, ali je za tako pogosto pojavnost krivo zahtevno šolsko – učno in 

storilnostno naravnano okolje, ki je za otroke precej obremenjujoče (Gregorič Kumpreščak, 

2015; Kobolt, 2010a). Je pa tudi rigidno in nepripravljeno na spremembe, ki jih narekujejo 

nova odkritja kognitivne znanosti o delovanju možganov. Ta namreč dokazuje, da šolski 
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sistem ne deluje konsistentno z njihovim delovanjem, kar zavira njihov razvoj in povzroča 

mnoga neželena stanja (Rutar, 2016).  

Polemike se vrstijo tudi o zdravilih, dobičkih farmacevtskih družb, zrelosti otrok v razredu, 

uporabnosti diagnoze za področje znanosti, lajšanju občutka krivde in odgovornosti za starše, 

sistem ...  

Motnja je dosedaj že zelo dobro raziskana in kot kaže bo spoznanj vedno več. A kot nam 

narekuje socialno pedagoški diskurz, namesto znanja o diagnozi potrebujemo takšnega, ki 

nam pomaga razumeti, kako oseba z diagnozo živi, kako ta vpliva na njeno življenje, kako 

nanjo vplivajo morebitna zdravila, ali imajo dovolj moči ... Omenjeno upoštevam in 

raziskujem v empiričnem delu.   
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo je zelo pogosto diagnosticirana. Zajema med 5–7 % 

svetovne populacije – med otroci in mladostniki je svetovna prevalenca 5,29 % in med 

odraslimi 2–4 % (Shaw idr. 2012). Je dokaj dobro raziskana in znanstveno podkrepljena v 

domačem in svetovnem okolju. Že pred enajstimi leti je bilo mesečno objavljenih povprečno 

dvajset znanstvenih člankov, prav tako se je izvajalo na stotine raziskav (Cohen, 2006). Ni pa 

veliko del in raziskav na temo izkušenj in doživljanja tistih, ki »so diagnozo dobili«  in onih, 

ki so z njimi v vsakodnevnem stiku – starši in učitelji.   

Zaradi pogostega pojavljanja motnje v  obdobju odraščanja se zdi, da je postala opredelitev 

že »popularna«, kar lahko pomeni tudi, da ob stiku z nemirnim otrokom (pre)hitro pomislimo 

prav nanjo. V procesu zbiranja podatkov sem večkrat pomislila, da je diagnoza morda le 

odgovor na potrebe institucije in na zahteve, ki jih družbeni in šolski sistem postavlja. Da gre 

tako za nevrobiološko stanje, ki otroku onemogoča konstruktivno funkcioniranje v okolju, a 

hkrati tudi za neustrezne družbene zahteve.  

Raziskovalni problem opredelim kot raziskovanje osebnih zgodb in doživljanja ter izkušenj 

izbranih mladostnikov, ki se soočata s to diagnozo. K sodelovanju sem povabila tudi njune 

starše  ̶  najpomembnejše osebe v njunem življenju ter učitelje, ki ju spremljajo v šolskem 

okolju.   

 

7.1.  Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja  

 

S pomočjo osebnih izkušenj tistih, ki živijo, oziroma se vsakodnevno srečujejo s to diagnozo, 

sem želela pridobiti vpogled v njihovo doživljanje, samoocenjevanje, soočanje ter v koristi 

in/ali bremena, ki jih diagnoza povzroči. Pri tem sem izhajala iz perspektiv dveh izbranih 

mladostnikov, njunih mam ter dveh učiteljev, ki sta ju izbrala mladostnika. Oblikovala sem 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV 1: Kako mladostnika doživljata samega sebe? 

RV 1a: Na katerih področjih mladostnika prepoznavata svoje močne točke? Kakšne njune 

moči in sposobnosti prepoznavata  materi in izbrana učitelja? 

RV 2: V kakšnih okoliščinah mladostnika in njuni materi občutijo in ocenjujejo diagnozo kot 

pozitivno (pomoč, podpora) ter v kakšnih kot negativno (breme, stigma). Kaj prevlada? 

RV 3: Kako materi doživljata vzgojno vlogo in kako je diagnoza vplivala na njuno 

razumevanje, doživljanje in ravnanje ? 

RV 3a: Kje najdeta materi vire pomoči in podporo pri vzgoji? Kaj najbolj pogrešata in kaj 

ocenjujeta kot dobrodošlo podporo? 

RV 4: Kako se izbrana mladostnika spominjajta odnosov izbranih učiteljev do njiju?  
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RV 4a: Kdaj (v kakšnem primeru) sta mladostnika učitelja doživljala kot nekoga, ki jima 

pomaga na njuni poti, in kdaj kot nekoga, ki jima to pot otežuje? 

RV 5: Kako učitelja opišeta svoj odnos z mladostnikoma? 

8.  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Uporabila sem  kvalitativni raziskovalni pristop. S pomočjo delno usmerjenih pogovorov sem 

v namensko izbranem vzorcu dveh mladostnikov, njunih mater in izbranih učiteljev 

pridobivala njihove izkušnje s soočanjem z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, mnenja in 

ocene o doživljanju samega sebe, odnosov s socialnim okoljem ter v oblike podpore. 

Raziskovalni problem želim razumeti in razložiti iz njihovega vidika, pri čemer se zavedam, 

da pridobljeni podatki niso prenosljivi na izkušnje drugih mladih in njihovih staršev in 

učiteljev. 

 

8.1. Vzorec  

 

Vzorec je namenski. Vključuje tri ciljne skupine oziroma tri pare – dva mladostnika, z 

diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, stara 15 in 18 let, oba sta (po naključju) 

moškega spola. Vključuje njuni mami in dva učitelja, ki izbrana učenca trenutno poučujeta. 

Pri navezovanju stika z mladostnikoma in materama je bilo v pomoč društvo Eternia, s 

katerim že dlje časa sodelujem prek prostovoljnega dela. V obeh primerih sem od njega 

dobila kontakt mladostnikovih mam, katerima sem poslala prošnjo za sodelovanje prek 

elektronske pošte. Mami sta za sodelovanje vprašali oba fanta. Mladostnika sem po pogovoru 

prosila, da sta me usmerila do učiteljev. Z obema učiteljema sem v začetku komunicirala prek 

elektronske pošte, kjer smo se dogovorili za srečanje. 

 

8.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Raziskovalni inštrument je delno strukturiran pogovor. Uporabljala sem vprašanja odprtega 

tipa in spodbujala naracijo  – pripoved sogovornikov. Z vsako osebo sem opravila en 

pogovor, ki sem ga z njihovim dovoljenjem snemala in dobesedno zapisala. Pri tem sem 

varovala zasebnost osebnih podatkov.  

Veljavnost in zanesljivost sem zagotovila s tem, da so jasno opisani vsi koraki raziskovanja, 

pretipkane intervjuje sem poslala v avtorizacijo vsem intervjuvancem, svojo vpletenost v 

proces raziskovanja sem sprotno reflektirala 

 

8.3. Postopki analize podatkov 

 

Intervjuje sem posnela, pretipkala in za vsebinsko analizo uporabila pristop tematskih mrež 

oziroma mreže tem v zapisih. Kvalitativni pristopi, kot je uporabljena tehnika, odkrivajo, 

opisujejo, dekodirajo, prevajajo in odkrivajo pomene določenih pojavov (Easterby Smith, 

Thorpe in Lowe, 2005, v Roblek, 2009).  Kot narekuje teorija, je analiza potekala v 

naslednjem zaporedju (Roblek, 2009): 
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 formulacija problema; 

 načrtovanje pogovorov; 

 izvedba pogovorov; 

 analiza;  

 vrednotenje rezultatov. 

 

Tehnika tematske analize s pomočjo tematskih mrež vključuje praktične in uporabne 

postopke, ki olajšajo razkritje posamičnih korakov v analitičnem procesu. Prav tako 

pomagajo pri organiziranju analize in predstavitvi rezultatov (prav tam).   

Z njo sem ponazorila in upodobila strukturo pojavljajočih oziroma prisotnih tem v pogovoru. 

Iz pretipkanega besedila sem najprej določila osnovne teme, ki zajemajo splošen opis 

dogodkov, ki  sem jih kasneje, z namenom kratkega pregleda in opredelitve bolj abstraktnih 

načel, združila v kategorije oziroma organizirane teme. V nadaljevanju sem oblikovala 

skupne teme, ki predstavljajo povezavo glavnih vsebinskih metafor in s tem besedila kot 

celote.  

Vsa uporabljena imena so izmišljena. Prav tako so vsi podatki, ki bi omogočili identifikacijo 

posameznikov zakriti ali spremenjeni. 

9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Elemente rezultatov nizam po naslednjem vrstnem redu: 

 

Slika 6: Rezultati  

 

PRIMER A 

 

 Opis konteksta  

 Analiza tem  iz različnih perspektiv  

 Povzemalne ugotovitve  

PRIMER B  

 

 Opis konteksta  

 Analiza tem  iz različnih perspektiv  

 Povzemalne ugotovitve  

INTERPRETATIVNI POVZETKI IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA  
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9.1. Primer A - MIHA 

 

9.1.1. Oris konteksta 

 

Z Mihom se poznava iz poletnih taborov, na katerih sodelujem kot prostovoljka, mentorica. 

Tabori so posebno namenjeni otrokom, ki imajo motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Oba se 

taborov udeležujeva vse od začetka – do zdaj štiri poletja. Sicer nikoli nisem bila njegova 

mentorica, tako da se poznava bolj površinsko – iz skupinskih dejavnosti. Poznanstvo pa je 

pomagalo, da je najino srečanje potekalo bolj sproščeno.  

Za pogovor z njim sem se dogovarjala prek njegove mame. Ker se je s tem strinjal, smo se 

dogovorili za kraj in datum srečanja. 

Dogovorila sva se, da se dobiva proti večeru kar pri njih doma. Ravno v tistem času pa so 

imeli doma spor, ki se je primarno začel med očetom in mamo (ki sta ločena), vendar se je 

tudi Miha močno razburil, tako da je odšel od doma. Uspelo nama je, da sva se našla v bližini 

bloka, povabila sem ga v bližnjo kavarno na pijačo (po predhodnem dogovoru z mamo). V 

začetku je bil vidno in močno razburjen, predvajal mi je prepir med staršema, katerega je 

posnel in kričal, da jih ima dovolj. Do kavarne se je umiril in ko sva začela govoriti o njem, 

se je tudi razpoloženje spremenilo v sproščenega. Ob koncu pogovora me je povabil še k 

njemu, da mi pokaže svojo zbirko rap komadov, ki jih je napisal sam. 

Pogovor je trajal približno uro in pol. Kasneje sva še nekaj časa preživela skupaj pri njih 

doma, kjer sem na tiho prebirala njegove komade, saj ni želel, da jih slišijo tudi drugi 

družinski člani.  

 

Z njegovo mamo sem se za pogovor dogovorila teden kasneje. Dobili sva se pred blokom in 

sva se na njen predlog odpravili na sprehod, na koncu sva se ustavili še na kavi. Pogovor je 

potekal zelo sproščeno, sogovornica je z mano delila veliko njenih stisk, ki jih je v času 

Mihovega odraščanja doživljala.  

Pogovor je trajal uro in dvajset minut. 

 

Miha sem med pogovorom vprašala tudi o učiteljih, ki so mu pri srcu. Posebej je izpostavil 

učitelja zgodovine in geografije, ki je po njegovih besedah »legenda«. Ker je Miha čez 

teden nameščen v vzgojnem zavodu, tam tudi obiskuje šolo. Prek poznanstva vzgojiteljice v 

vzgojnem zavodu sem vzpostavila stik tudi z učiteljem. Zelo je bil pripravljen na 

sodelovanje, zato sva se dogovorila za srečanje kjer sva se pogovarjala o učenju v zavodu in 

o njegovi izkušnji z Mihom. Pogovor je trajal približno 45 minut.  
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9.1.1. Analiza določenih tem iz različnih perspektiv  

 

   Slika 7: Samodoživljanje/ doživljanje 

 
 Miha sebe velikokrat doživlja, kot zelo sposobnega – na več področjih (»js sem tako, a veš tisto surfanje na umetnem valu, no, meni so rekli, da je to ful težko, 

ampak pol sem šou js probat in mi je šlo res super. Pa tut dostikrat mi grejo dobro stvari, ki jih še nism probal. Tako velik stvari mi gre dobro od rok«). Tudi 

sošolci iz prve šole so ga v prvih razredih dojemali kot kreativnega, radi so mu sledili, kar si je zelo zapomnil (»...ampak vedno je bilo tako, dej, Miha ti povej, ti 

imaš dobre ideje. Nevem, kot da bi me vsi sošolci imeli tako zelo radi, pa bi se z mano pogovarjali, ane – da sem jim ful nevem kaj«). Čuti, da ima  sposobnost 

medsebojnega zbliževanja ljudi (»Pa znam zelo dobro folk zbliževat. V šoli smo – z vsemi sem se dobro zastopil, pa tut naredu sem, da so se drugi«). Zaveda se, 

da ima dobro razvite ročne spretnosti (»kleklam, štrikam, pletem...«), še posebno dobro izdeluje iz lesa (»drgač v sobi imam en čoln, tak lesen – učitelj za 

tehniko me je pohvalil«). Ko se odloči za določeno stvar, pravi, da jo perfektno izpelje (»pač to pomeni, da ko se odločim js za eno stvar, jo naredim 

perfektno«).  

Pravi, da ima ogromno idej za kar zasluge pripisuje svoji diagnozi (»ful idej imam, več kot ostali. Če ne bi imel ADHDja, mogoče ne bi vedel, da bi lahko imel 

toliko idej«). Pove, da ima  včasih tudi občutek, da ga nekateri ljudje zaradi diagnoze tretirajo drugače (»...ene par ljudi mal čudno gleda, zato k ... oni to 

tretirajo tako kot bolezen«), zaradi česar mu je hudo (»nevem, včasih mi je hudo, ko se probam s kom dobit, pol pa pač starši ne pustijo, da bi se z mano dobili« 

... »tako ponavadi pokličem al pa napišem, če bi se kdo družil z mano, vedno nihče nima cajta, pol pa gledam slike na snepu, pa so vsi vzuni«). Ob takih 

trenutkih velikokrat joka in obžaluje svoja pretekla dejanja (»dostikrat se jokam, pač ponoči mi je tako ... se vležem v posteljo pa mi je pač ... jokam. Zakva 

sem šou to naredit? Sej zdej, če pogledam nazaj, mi je ful žal, da sem to naredil«). 

Miha si je močno zapomnil določene pohvale v življenju ( »...in sem bil pri učiteljici angleščine še pohvaljen. Pač, to je nenavadno, men angleški jezik mi ne 

gre, res...«  T: »vidim, da si si zelo zapomnil to pohvalo«. M: »jaa, tist no, ko sva se vedno kregala, pol pa ... je rekla, Miha, danes si bil pa priden, res morem te 

pohvalit.... In pol sem bil res vesel...«), naučil pa se je biti zadovoljen tudi brez nje oziroma kot pravi sam, se zaveda, kdaj nekaj dobro opravi (»na koncu sem se 

navadil, da če me drugi ne pohvalijo, js sam presodim, a je kej dobro ali ne, pa sem sam vesel«,  »...sej ne rečem, sej je dobro, paše dobit pohvalo. Ampak saj ti 

sam veš, a si dobro ali slabo naredil«). 

 

Mama pove, da sta z očetom od vsega začetka vedela, da je Miha drugačen (»mi smo že od samega rojstva oziroma, ko je bil majhen in je začel ta njegov jaz na 

dan prihajati, smo videl, da je pač malo bolj poseben«), kar sta občutila kot pozitivno lastnost, ki mu bo pomagala v življenju (»ampak to sva midva z 

očijem vidla tako, kot dobro stvar«, »super, ne, ta se bo pa znašel v življenju«). Tudi kasneje, ko so se že pojavljale vedenjske težave, ga mama zaznava 

pozitivno (»on je tako pritegnil svoje sošolce ... ni skušal biti nekakšen vodja, ampak ja – pritegnil jih je. Ne načrtno, to je bil stranski učinek«, »on je odličnjak, 

pameten, razgledan, kreativen, ful si zapomni...«, »rad govori, zelo je zaupljiv in potem mu je lažje, ker zna dat ven«), kar je opaziti tudi na dan pogovora (»tok 

ima enih idej, vztrajnosti, ko neki počne«). 

Sčasoma je postajalo njegovo vedenje naporno,  (»mal težje je bilo, ko smo želeli kam iti med vikendom, pa se je on pač upiral, pa ne bi ... enostavno se je 

zadeva ustavila«, »ampak to se je potem samo stopnjevalo«). Poudari, da na začetku ni nikoli pomislila, da je Mihovo stanje bolezensko, kar so ji kasneje 

sporočali strokovnjaki in šolsko okolje (»ampak nevem, midva to nisva videla kot eno bolezen, ali pa da je kej tako ...«,  »takrat smo prvič izvedeli, da naj bi bila 

to neka napaka, ane«), njegovo vedenje je namreč videla bolj kot izraz notranje stiske (»so bile ful stiske, ki so se samo stopnjevale«) in glede na to, da je bil 

Miha do četrtega razreda odličen učenec, ni razumela, od kje izhajaja ta percpecija okolja (»Amm... takrat je bil še vedno super učenec, ne... tako, da jaz sem 

pač... ne vem nisem razumela, kaj tako komplicirajo okoli tega«). 

Kasneje se je neželeno vedenje preneslo tudi v domače okolje (»dejstvo je, da je potem začel tudi tako grdo odgovarjati in se grdo obnašati«). Ko so 

strokovnjaki potrdili, da ima Miha motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, je to težko razumela in sprejemala (»da so tudi potrdili, da je adhdjevc«, »to je blo 
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res težko razumeti, ker noben od naju adhdja sploh ni poznal, sploh nisva vedela, kaj to je ...«, »v glavnem je bilo najhujš to, da si v bistvu ... soočen z nečim, kar 

sploh ne poznaš – pri vseh možnih zadevah«). Posebno težko je bilo v času, ko se je vrnil iz pedopsihiatrije v šolo,  (»samo je bilo že vse vnaprej 

pripravljeno. Vse je bilo nastrojeno – da pač pride en fant, ki je grozen in je že v štartu zaškripalo«, »težko je bilo, težko to sprejmeš«). 

V času, ko jih je prvič zapustil oče, je Miha prevzel njegovo »moško« vlogo, kar je bilo posebno zahtevno (»tak,da tisto je bilo pa res najhujše, ker je Miha 

takrat prevzel vlogo najstarejšega moškega in se je začel isto obnašati, kot on«, »orng stresno, jaz sem prepričana ... tut astmo sem vmes dobila. Res sem težko 

dihala na trenutke, tako mi je bilo hudo«). 

V nekem trenutku ni več zmogla shajati z njegovim vedenjem (»ampak js enostavno nisem zmogla. V enem trenutku sem si pač mogla priznati, da ne gre več«), 

saj so skoraj vso pozornost vedno posvečali njemu (»vse je bilo sam okoli Miha, tudi za brata je bilo zelo naporno, skos je bil na stranskem tiru«).  Pove, da je 

sama pri sebi postavila mejo, čez katero ni šla (»jaz sem pač sama pri sebi imela eno mejo – če bo Miha karkoli fizičnega proti men naredil, kar je enkrat že in 

sem ga tudi opozorila, da naslednjič, ko se to zgodi, bo mogel v zavod«). Izrazi svoje zavedanje, da je Miha naporen za okolje (T: »testira človeka ali kako?« A: 

»ja, stalno to dela. In vedno znova ...  to more bit tko naporno. Jaz se zavedam tega. Tudi v šoli se na najšibkejšo učiteljico spravi. Res je neprimerno«). 

Mama verjame, da bo z leti bolje, kar se je že pokazalo (»ampak letos je bilo dobro, no... super!«, »vsako leto bo boljše. Raste – izkušnje nabira«). Pravi, da 

ga doma tudi zdaj, ko je večino časa v zavodu, dobro sprejemajo in da ga imajo radi (»s tem, da on pač čuti, da je lepo sprejet. Tut vsakič ko pride nazaj. Da ga 

imamo radi, ane«). 

 

 

Iz učiteljeve razlage dobim občutek, da ga doživlja kot bistrega (»ko recimo vem, da je kaj takega, da bo drugim težko, ko niso temu dorasli, se ponavadi kar na 

njega obrnem. Vem, da je eden redkih, ki ima dovolj logičnega razmišljanja«, »zna, veš, tisto – kaj pa smo do zdaj povedali? To, to to ...«), a napornega učenca 

(»v besedo rad zelo sega«, »začetek ure ponavadi traja, traja, traja ... da un zalaufa«, »je eden tistih, ki je zelo tipal« ...). Opiše ga tudi kot sprevrženega (»vidim 

pa pri njemu, da ga spolnost zelo zanima. Tut že kake kar malo sprevržene stvari«, »v glavnem ja, spolnost. Sprevrženost!«). 

Ugotovil je, da je za Miha pomemben občutek 'fer odnosa' (»ampak on pač mora imet občutek, da ti nisi tukaj, da pač njega zajbavaš«) 

 

Slika 8: Šolsko okolje kot začetek in središče neželenih vedenjskih odzivov 

 

 

Miha se je dvakrat prešolal. Najprej je obiskoval osnovno šolo v svojem okrožju (»moja prva šola je bila X, pol sem tam pač imel probleme ...«), kjer so se v 

tretjem razredu začele pojavljati težave, zgodil se je prvi incident (»Učiteljica mi je obljubila, da mi bo dala neke slikce tovornjakov, ane... iz matematičnega 

učbenika. In ona je to vrgla v smeti. V tistem trenutku sem jih pa js pač vzel iz smeti, ker sem jih hotel izrezati, ker so mi bili simpatični ti tovornjaki, avti pa 

motorji, ane. Pol mi jih je pa hotela vzet, js ji pa nisem dovolil, ker kaj mi zdaj uzemaš to, če si mi obljubila, pa zakaj jih nebi smel iz smeti vzet? Pol je pa hotela 

še bolj vzet, js sem pa rezal in sem pol tako s škarjami proti njej ... in takrat se je začelo«). Ko nadaljuje razlago o šoli, izpostavlja predvsem negativne 

dogodke, ki so vplivali na njegovo nadaljnjo pot in prešolanje. Podoben incident se je pojavil v 5. razredu (»pol se je pa pojavilo to še v 5. razredu. Nisem se 

zastopil med poukom, pa sem šel ven iz razreda, pač odkorakal sem, ker mi ni pasalo, pa sem se razpizdil«), kar je postala njegova stalnica (»pol se je pa to 

začelo konstantno dogajati, pa so mi enkrat prepovedal v 6. razred«). Psihologa v šoli je obiskoval vse od 4. razreda (»psihologu sem konstantno hodil že od 4. 

razreda, tako vsako uro skoraj«), h kateremu je na začetku hodil rad, saj je imel prijeten kavč (»in poj so pa nov kavč pri psihologu imel, pol sem pa še rajši 

hodil, vsako uro sem ga pršel obiskati« ). Psiholog mu je razlagal, da je njegov svet narobe svet. Miha je začutil tudi, da mu je začel ukazovati, česar ni 

prenesel (»narobe svet mi je razlagal, pač nekaj, da to ni prav, da je to narobe svet .... in iz tega se je potem zgodilo, da se mi pa enkrat ni dalo, pač ne boš ti 

men kle ukazoval«), kar je po njegovih besedah pripeljajo do naslednjega izbruha, zaradi katerega so mu prepovedali v šolo v naslednjih dveh dneh (»In pol sem 

celo uro žvižgal v avli. Pač tko, šola ma atrij, tko prav notri neko zelenje, šumo ... in sem stopil tja čez okno in sem se začel dreti ... pač ne dreti, žvižgat sem 
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začel na polno in sem 45 minut in še več sem žvižgal na polno. In so se pritoževali iz vseh učilnc, da jih motim – itak nisem dojel, kaj sem delal, ampak nekako se 

nisem znal ustavti, ker mi je bilo tako fajn delati ta zvok. Pol so mi prepovedali – poklicali so policaje, k sem pač še nekaj naredil in sem se skril pod stopnice. 

Stopnice so ble tko, pač železne pa je ena raztegnjena pa sem šel noter, pa zvezke sem zagradil, ker sem hotel imet mir. Pa so mi težil cel cajt in se mi je spet 

odpeljalo, pol so pa klicali policaje. Dobil sem prepoved za dva dni hoditi v šolo, da se malo skuliram«). Prepovedi se ni držal, saj mu je bilo doma dolgčas, zato 

je pobegnil od doma v šolo (»Ampak doma ... če si brez Tvja, brez interneta ... zelo težko zdržiš, ane. Pa še nonota sem imel. On je pa itak bolj tak ... počasen, 

ane, in pol sem se oblekel in sem šel v šolo«). Kljub prepovedi, da je prisoten v šoli, je lahko sodeloval pri uri angleščine, kjer je bil za svoje vedenje celo 

pohvajen (»In sem bil pr učiteljici angleščine še pohvaljen. In pol sem bil res vesel, naslednjo uro ...«). Naslednjo uro so imeli na urniku slovenščino, katero je 

poučevala ravnateljica, ki ga je poslala domov (»pol smo imel pa slovenščino, slovenščino je pa ravnateljica poučevala pa so me pol prijeli in so rekli naj grem 

domov). Domov si ni želel iti, saj se je želel biti v družbi, med svojimi sošolci. Doma mu ni bilo prijetno. Kljub vsem težavam v šoli, je rad bil tam. Stiska ga je 

privedla do naslednjega vedenjskega izbruha, ki je zopet vključeval policijo in celo hospitalizacijo na pedopsihiatrični oddelek (»js sm pa vdrl noter v 

razred, vrata sem cuknu, tko da so se snela in sem šel noter in pol učiteljica je imela na mizi svetleče škarje, a veste tist, ko je zlato, ko so bila pozlačena pa je že 

dol odpadlo pa so taka srebrna in se je men tko ful zabliskal v oči in js tisto samo primem v roko, ne, k sm bil razpizdjen in pol so me obtožili, da sm hotel enega 

zaštihati. Sam osebno nobenga nisem hotel zaštihat ... ker js sem imel svoj razred, še zdej ga imam najrajši. Pač res tiste legende smo bili res ... Pol so me – tko 

psiholog je skočil name, da me bo ustavil, in pol takrat je imel še čupo, pa sem mu tko ene par strgal, lase ane ... pol je psiholog nehal, je šel stran. In pol je še 

ravnateljica pršla, ona je imela pa tko roko med vrati in sem se tako razpizdil, da sem zaloputnil una vrata ane, in sem pač, ne vem točno, kaj se je zgodil – zvito 

je imela al neki tazga, pač pol je valda policijo klicala ... /.../ pol so klicali PPO ane ...«). Vmes je šolo obiskoval na pedopsihiatričnem oddelku, novo šolsko 

leto pa je nadaljeval na stari šoli. 

 Težave z Mihom so najbolj do izraza  prihajale  v šoli (»ampak se je pa potem začelo v šoli«) Miha je bil v začetku zelo uspešen učenec (»v šoli je bilo v 

bistvu tako, odličen učenec – vedno pohvaljen«). Ko je v četrtem razredu zamenjal učiteljico, ki je bila precej avtoritativna, se je zgodba o neželenem vedenju v 

šoli začela (»ampak ta je bila pa bolj avtoritativna učiteljica, zelo na šarf. Drugače kot pedagoginja zelo v redu, ampak tako brez potrpljenja – treba je bilo 

takoj odreagirati in sem že takoj vedela, da bosta ona dva hitro prišla v spor in dejansko se je to pol tudo zgodilo«). Kar je mama doživljala, kot izraz Mihovih 

stisk, ki jih je tam doživljal (»ampak to niso bli spori, to so ble v bistvu njegove stiske«, »so ble ful stiske, k so se sam stopnjevale«). Ne starši ne učiteljica niso 

bili več kos njegovemu vedenju, zato jih je šola napotila k strokovnjaku, s katerim so potem nekaj časa sodelovali in od katerega so prvič izvedeli o 

motnji pozornosti s hiperaktivnostjo (»v glavnem pol je šola sodelovala s tem šolskim terapevtom in so nas kar k njemu poslali«). Njegovo vedenje se je 

kazalo predvsem kot trma in kljubovanje (»da je tako naporen in trmast na svoje momente, da noče poslušati in se noče ukloniti in da noče z rdečim pisati, če se 

reče, da je treba z rdečim pisati in da ugovarja, dela po svoje med poukom ...«). Ko je bilo tako hudo, da ni hodil več v šolo, so ga hospitalizirali na 

pedopsihiatriji, kjer je obiskoval tudi pouk, 5. razred je nadlajeval na šoli, kar je bila nova negativna izkušnja (» 5. razred je pol naprej hodil v šolo nazaj, sam je 

bilo že vse vnaprej pripravljeno, vse je bilo nastrojeno – da pač pride en fant, k je grozen in tako je že v štartu zaškripalo«), kar je pripeljalo do tega, da v šolo ni 

smel več (»tako da okoli novega leta... on sploh ni smel več v šolo hodt, ker je pač bil zelo moteč«).  

Miha je vmes dobil diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, prav tako je dobil odločbo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki pa kljub veliki 

angažiranosti mame ni prinesla občutnih sprememb, saj je bila šola »gluha« za njegove potrebe (»pa je dobil odločbo. Ful sem se angažirala in sem veliko 

truda vložila«, »ja, js sem mislila, da bo pol lažje, ne. Da bo tako, kot pravijo, učno pomoč, uno, tretje ... Ampak tega na njegovi šoli tudi slišat niso hoteli. Pač 

nimamo, konc. Najdite si drugo šolo«). Ker šola ni imela socialnega pedagoga, ga je najela sama (»sem šla do ravnateljice in sem rekla, da poznam jaz 

socialne pedagoge, ane. In da, če lahko jaz plačam socialno pedagoginjo, da bo zraven sedela. Ja, to pa lahko. Se pravi brez odločbe – na mesec sem plačevala 

500 eurov za eno punco«). Miha je v šoli doživljal hude stiske, kar se je kazalo z močnim odklonilnim vedenjem (»On je pršu v šolo pa se šou pod stopnice skrit 

pa ni vn pršu in je tam žvižgal cel dan. In js ko sem prišla, ga splh nisem spoznala. Tako res grozno, taka huda huda stiska. Ker je vedu, da ga nihče ne bo 

razumel, ane ...« ). 
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 V zadnjem letu učitelj nima večjih težav z Mihovim vedenjem pri pouku. Pogosteje so se pojavljale v začetku (»Miha je bil od začetka kar tiho. Potem pa je 

začel s svojim vedenjem – zlo rad je recimo mizo k sebi dal in se delal, da strela. In to jelenovo rukanje, lovci bi ga lahko suvereno uporabili za tekmovanje 

rukanja pa za klicanje samic. Ampak je ... nisem jaz nikoli, da bi se ga kaj fizično dotaknil al pa da bi mu kaj grozil – malo potrpežljivosti, kakšen pogovor pa 

mislim, da je po nekaj urah izvenelo«).  

Težava se še vedno konstantno pojavlja v času spraševanja (»zdaj pa edino spraševanje – takrat zna bit težavica«, »kot adhdjevc je ful problem, ko sprašujem in 

on ni vprašan, ane«), saj vedno najprej vpraša tiste, ki so dobili najboljše ocene, da se lahko drugi učijo od njih (»in zdej, ker je on pač najboljši – js imam tak 

sistem,  ker mi še vedno ni cilj, da bi koga zajebal in mu dal cvek, zato najprej vprašam tiste najboljše«). Takrat se raje dogovori, da ga prevzame nekdo drug 

(»dobesedno se takrat celo probam zmenit pa ker je vedno ravno socialna pedagoginja tam, se probam zmenit, da takrat ona njega vzame in kej delata posebi«).  

Kot neželeno vedenje opiše njegovo seganje v besedo in nezmožnost odlaganja  (»tudi v besedo rad zelo sega«, »pa rad v besedo sež pa če bi rad kej povedal 

onemu tja čez, ne bo počakal in prosil za besedo, ampak bo kar reku«).  

 

  Slika 9: Hospitalizacije in obravnava na pedopsihiatričnem oddelku  

 
 Miha o pedopsihiatričnem oddelku govori s posebno težo in žalostjo v glasu. Sliši se, da mu tam ni bilo všeč, kar tudi pove ( »tam mi ni blo fajn«). Iz 

njegovega pripovedovanja sem ujela, da je bil tja hospitaliziran trikrat – po incidentu v šoli, odpeljali so ga tudi od doma, ko so sosedje klicali policijo (»Pa so 

sosedje poklicali policijo pa so pršli ...«  »Moj fotr je rebrca delal, js sem se tam pizdil v sobi pa so pol oni k men prišli v mojo sobo ... da me bodo odpeljali na 

PPO«). Prav tako so ga hospitalizirali, ko je grozil, da bo skočil iz balkona, (»ja, hotel sem iz balkona skočt, ane«). Na oddelku je obiskoval šolo, kjer so mu 

prav tako prepovedali obiskovati pouk (»učiteljica za standardni pouk mi je prepovedala hoditi v šolo. Nevem zakaj točn že ... nisem smel!«). Šola pa mu je 

takrat bila pomembna, saj ni želel zaostajati za vrstniki, želel si je vrniti nazaj na osnovno šolo (»Takrat sem z vesljem delal v šoli,  to je kar čudno, da 

sem js rad delal. Nekak me je potegnil, k nisem hotu zaostat za svojim razredu«). Pravi, da je bilo vse vredu, dokler ni prišel nekdo, ki mu je začel težit, kar naj 

bi bil povod novega izbruha (»Ker sem se dobro štekal, sem delu vse, dokler ni pršel nek baldi, nevem, kako mu je blo ime, in mi je tip pobral vse zvezke. Pol 

sem pa ... spet se mi je odfukal«). Miha nadaljuje, da so ga tudi od tam poslali domov, saj so ga dojeli kot brezupen primer (»Pol so me dal pa ven, kakor 

... so me fuknal ven, kao, da sem brazupen primer, da z mano nimajo več kaj delati, da sem samo sranje«).  

 S pedopsihiatričnim oddelkom so se prvič srečali, ko jih je tja napotil njihov prvi terapevt, saj naj bi primer presegal njegove zmožnosti ( » ... in takrat je šolski 

terapevt rekel, da to presega njegove sposobnosti terapij in nas je napotil na kliniko, na PPO«). Pove, da so tam doživeli pravi šok že pri sprejemu (»tam 

smo pa potem doživeli šok – kje ste pa bili do zdaj?!«, »kregani smo bili, kaj se gremo in zakaj nismo prej pršli«). Miha so takoj zadražali na oddelku in pričeli 

z zdravljenjem (»to zdaj takoj zdravit, pa tablete, uno tretje ... zadržali so ga tam, ker ni hodil v šolo«). Seznanili so jih z njegovim stanjem in potrdili diagnozo 

(»da so tut potrdil, da je adhdjevc«).  Njegova prva hospitalizacija je trajala tri tedne, naslednja pa štiri (»mislim, da je bil najprej tri tedne, pa pol še štir«). 

Žalostno pove, da je Miha na oddelku trpel (»ni mu bilo dobro na PPOju, ni želel sodelovati. Nič mu ni štimal, nič mu ni blo logično, kaj se tam dogaja«). 

Zaradi nesodelovanja in odklanjanja očesnega stika so mu skoraj diagnosticirali še motnjo avtističnega spektra (»hoteli so mu dati še diagnozo avtizma ali nekaj 

in sem bila js ful proti. Kaj za vraga?! Ona mi je stalno dopovedovala, da nima očesnega stika in podobno«), kar pa je po njenem mnenju Miha delal nalašč 

(»bolj kot sem jaz njej, da on to zanalašč dela, ker pač čuti, da mu je gorje naredila ... ampak ona še bolj – nene, to je avtizem). Vse skupaj je pripeljalo do 

tega, da je začela dvomiti v strokovno delo (»nevem, no, sej verjamem, da so strokovnjaki in ja ... so mi dobro razložil, kaj je ADHD, sam kakšne stvari pa res 

niso bile«). Vsi skupaj so izkušnjo s pedopsihiatričnim oddelkom doživeli kot neprijetno (»u glavnem, vsi smo imeli zelo slabo izkušnjo«).  
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Slika 10: Prešolanje in nova zavrnitev 

 
 Prva dva meseca v 6. razredu je obiskoval še prvo OŠ, potem pa so ga prešolali na produkcijsko šolo. Pove, da ga itak nikjer niso želeli imeti, ker so tako vsi 

vedeli, kakšen je. Spomni se, da bi ga vzeli na Waldorfski šoli, pa so žal bili preveč okupirani (»Pol so me pa še premestili na drugo šolo. Moja mtka, ane, ona 

je poklicala vse šole v Ljubljani, pa me noben ni bil pripravljen vzeti. Zato ker sem pač, ker delam preveč problemov, baje. Edin Waldorfska me je hotela 

sprejeti, ampak je imela v razredu že dva avtista, pol so se pa odločili, da imajo že s temi dovolj dela, tako da z mano ne bi. Pol so me dal pa na ... edina 

pripravljena šola je bla Nove Jarše, pač mladinski dom Jarše«). Da ga niso želeli sprejet na druge šole, je dojel kot zaroto (»meni osebno se zdi – poznam ene 

par modelov ... pomoje jih je socialna obvestila, da me niso hoteli vzeti«).  

Na novi šoli je bilo v začetku vse v redu, najprej je rabil nekaj časa, da se je navadil in spoznal učitelje (»Js sem tako, vedno nucam nekaj časa, da se 

prilagodim pol pa ... dokler ne pogruntam učiteljev, je vse vredu. Pol prva dva mesca, tri je bilo vse v redu ...«). Kmalu pa so se zopet začele težave (»pol sem 

imel spet probleme z učitelji. Raporte sem imel«). Njegovo vedenje je bilo velikokrat žaljivo in nesprejemljivo (»pol sem pa  učiteljicam govoril, da so kurbe in 

take scene«, »... sem socialni delavki, ammm, sem vrgel mizico na prste, ne«), kljub temu pove, da so bili kar prijazni, pravzaprav popustljivi (»So bili še tko 

prjazni, da so mi kljub cveku pr angeščini naprej spustil«), vendar so tudi oni obupali nad njim (»Nekak so me eno leto zadržali«, »poj nasledn let se mi je pa 

zgodil ... so spet rekli,  da ne morejo več«). En mesec je nato ostal doma, kjer se ni šolal, nato pa so ga namestili v vzgojni zavod, kar je sam dojel kot 

edino možnost  ( »in pol je bil zavod edini odgovor za to«). 

 Mama ni več videla smisla pri vztrajanju na tej šoli (»Tudi on se ni dobro počutil, čisto je bil znerviran. In to pol nima smisla«), zato ga je poskusila prepisati  

drugam (»če ne bo njegova šola, bo pa druga in sem poslala na 25 šol prošnjo«). Vse šole so zavrnile njeno prošnjo, razlog pripisuje diagnozi (»prepričana 

sem, da če ne bi opisala, da gre za adhd, bi dobili šolo. Takoj ko je bilo adhd, joooj, mi imamo takih dost«). Nekateri so predlagali, da ga vpiše na posebno šolo, 

kar ni sprejela (»dejte ga na posebno šolo – in kako naj dam js Miha na posebno šolo?! On je odličnjak, pameten, razgledan, krativen, ful si zapomni. Kako ga 

naj dam na posebno šolo?!«). Sprejela bi ga le Waldorfska šola, vendar v nižji razred (»Na waldorfski so imeli že v razredu dve mongoloitki, ki sta terjali ful 

pozornosti in da si pač žal ne morejo privoščiti še enega,  ki potrebuje toliko pozornosti. Razen, če bi šel en razred nižje ...«). V šoli so potem predlagali vpis na 

produkcijsko šolo, kar se je tudi zgodilo (»pol je pa eden omenil to šolo v Jaršah, da to je pa to in pol nekako se je tudi šola angažirala. Za Jarše so pa tudi oni, 

kao so oni zrihtali, da je šel tja«). V začetku je izgledalo dobro, vendar ni trajalo dolgo. Mama ni imela nadzora nad Mihom, zaradi česar jo je tudi močno 

skrbelo (»tam je zgledal sprva v redu, ampak mene je ves čas tam skrbelo«, »tam se mi je tako zdelo ... tako bolj ... šola se jim je začela ob devetih, konec so bili 

ob pol dvanajstih, pol enih ... jaz nisem imela nobene kontrole – niti kdaj pride v šolo niti kaj dela in sem imela skos en tak občutek, da zna biti kaj«, »in v 

bistvu me je v enem določenem trenutku zlo zaskrbel«, »k nisem vedla kaj zjutri dela, kaj popoldne«). Meni, da je Miha iz produkcijske šole prevzel kar nekaj 

negativnih vedenjskih vzorcev (»tam so pač učenci, ki kadijo cigarete, travo ... kradejo vespe ... starši so iz res različnih okolij«, »spoznal je res tisto, kar prej 

ni«), kar se je kazalo predvsem v šolskih izostankih in pretiranemu zapravljanju svojih prihrankov (»začel je nehodit v šolo«, »vse svoje prihranke je skuril – v 

BTC je hodil neke hamburgerje jest«, »tko čisto narobe je vse začel«) v šoli pa je spet postal neobvladljiv (»in tudi v šoli se je začel isti vzorc ponavljati – 

neobvladljivost«). Ponovno so ga izključili (»in so rekli, da ne morejo več in je spet moral biti nekaj časa doma«).  
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Slika 11: Odnos z očetom in mamo ter odnos med staršema 

 
 Ko sem ga vprašala, kdo je Miha, je najprej povedal, da sovraži svojo družino (»Miha sovraži svojo familijo«), kar je verjetno bil odziv na prepir, ki so ga imeli 

doma pred najinim srečanjem. Miha trenutno živi z mamo in svojim bratom. Oče se je odselil več kot dve leti nazaj, v letošnjem letu pa sta se tudi uradno 

ločila (»ona dva sta se letos ločila, ampak nista pa tko že prej dve leti pa pol ... nista imela stikov«). Na začetku mu je bilo všeč, da nista več živela skupaj, saj 

se ni dobro razumel z očetom ((»prvo mi je bilo všeč, ker se s fotrom nisem dobro  zastopil), imela sta številna trenja, večkrat pove, da sta se pretepala (»s 

fotrom sva se skos tepla, ker sem pač js bil tak in se nisva zastopila, k sem bil tak nenenene«, »tut policijo so klicali, ko sva se tepla«, »midva, ko sva se stepla, 

sva se tako do krvi, ane«). Njegovega načina vzgoje ni razumel, saj je sam deloval obratno, kot je učil njega (»k on je bil tko, recimo ni dovolil telefona, kaj boš 

s tem, to uničuje možgane in pol si je sam kupil enak telefon!«, »in on je doskrat tako naredil, da je govoril, kaj ne smemo, on je pa lih to delal«). Pove, da sta 

se starša ogromno prekregala in še vedno se, kadar sta skupaj, kar ga zelo razburi (»mislim, še enkrat se skregata, pa se bo men čist odpeljalo«). Starša se še 

vedno veliko obiskujeta, kar mu gre zelo na jetra,  saj se ves čas prerekata (»lej, saj če pogledaš – večino folka ima ločene starše. Sam oni so tko, da se ne 

obiskujejo več, moja dva se pa cel čas obiskujeta in pol mi gre na kurac, k mtka ima druga pravila in fotr ima drugo«, »pol k sta skup, proba fotr pač nekako 

biti glavni v bajti, pol se pa skregata zaradi tega«, »vedno se začneta neki jebat v glavo«). Počuti se krivega, da sta se starša ločila (»nekak, js se včasih 

sekiram, da sta se starša zaradi mene ločila«, »ker vedno sta se zaradi mene kregala«). Oče je navadno udrihal po njem, medtem ko ga je mami branila (»in 

pol je fotr rekel, valda je nevzgojen, mami pa ... ona me je pa vedno probala branit«, »in pol sta se zarad mene, ker sta imela drugačno mišljenje«). Ko sem  

želela nadaljevati pogovor o odnosu s starši, je Miha preusmeril pogovor (»ej, ena iz tabora dela kle, ti rečem...). Brata v pogovoru skoraj ne omeni. 

 

 Odnosi doma so bili in še vedno so vse prej kot mirni (»še zmeraj prihaja do kakih čustvenih izbruhov, ane. K pač naredimo ful napeto situacijo v 

stanovanju in Miha to takoj frrrrr, čisto ponori – njega pač to tako razburi«). Ko so se pričele težave z Mihom, se je poslabšal odnos med njim in očetom 

(»in vmes se je zelo poslabšal odnos med očetom in Mihom, ker je pač oče tudi zlo tako hotel od njega, ane. Zelo sta se začela prepirati in je šlo samo 

navzdol«). Oče je verjel v trdo vzgojo, kar je večkrat privedlo do hudih konfliktov, ki niso izključevali fizične sile (»oče ni želel kaj preveč poslušati, kaj bi bilo 

treba, in je ostajal pri svojem trdem načinu vzgoje, zato sva se tudi midva začela razhajati, ane, ker sem bila jaz postavljena v trenutke, ko sem se mogla 

dejansko fizično postaviti med niju in ukrepati«).  

Strokovnjaki so poudarjali pomen mirnega okolja, česar jim ni uspelo vzdrževati (»bolj kot so nam govorili, da moramo ustvarjat mirno okolje, bolj ni 

blo tega mirnega okolja«). Odnosi so postajali vedno bolj napeti in zgodil se je za vse skupaj pretresljiv dogodek (»vsi smo postajali živčni, na koncu se je to 

tako zgodilo z enim dogodkom, ko sta bila ona dva sama doma in Miha ni zdržal in v bistvu se je to tudi na tem obisku pri šolskem terapevtu opazilo. Miha se 

je tresel in očija risal v vseh možnih grdih oblikah, kot  da se samo dere na njega, da ga davi in take stvari, ane, in se ni mogel nehati tresti ... «).  

Ko so Mihu diagnosticirali motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, oče ni bil pripravljen sprejemati nasvetov, ostajal je pri svojem (»oče sicer ni želel kaj preveč 

poslušati, kaj bi bilo treba, in je ostajal pri svojem trdem načinu vzgoje). Po maminih besedah, se tudi oče zelo težko kontrolira (»oče je tudi po naravi kolerik 

pa tudi njemu se je zelo težko kontrolirati«, »to so res eni tretji afekti in ful stvari narejenih v teh afektih«) 

Odnosi med staršema so se začeli krhati, kar je bilo za mamo zelo naporno (»to je pač dost hudo. Enega imaš rad, drugega imaš tudi rad in ne razumeš, 

zakaj se to ne da razumsko rešit«). Ker oče ni več zmogel, jih je zapustil (»potem pa še partner za piko na i – en dan je rekel, da ne zmore več in je šel. Sicer je 

prišel nazaj za kak teden, ampak pol spet ...«), kar je bila zanjo zelo težka izkušnja ( »eh, tako da to – tisto je bilo pa res najhujše. Ker je Miha takrat prevzel 

vlogo najstarejšega moškega in se je začel obnašati isto kot on«), za vse je ostala sama (»ko nas je oče zapustil, jaz nisem nikamor mogla it. 24 ur sem mogla 

biti doma«). Čez nekaj časa se je oče umiril in začel pomagati, da si je mama lahko vzela nekaj časa zase (»pol čez ene pol leta, se je pa tudi oče malo umirl pa 

pomagal, da sem lahko šla kdaj na badminton in tako ...«), kar je imelo svojo ceno (»so bili pa drugi problemi – zvečer sem mogla pol poslušati, kar je imel on 

za povedati, kar res zelo utruja, ampak ...«).  

Mama se je trudila, da bi otroka z očetom imela dober odnos, to se ji zdi zelo pomembno  (»spodbujala sem, da tako ne more biti, želela sem, da 
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izboljšajo odnos«, »očkoti so nasploh pomembni pri fantih«)., Sčasoma so se odnosi med očetom in otrokoma začeli izboljševati. Oče je obiskoval terapije 

čustvenega kontroliranja, zapovedane iz strani centra za socialno delo, kar je, kot pravi mama, pomagalo (»je pa res, no, da je on tudi dobil opozorilo CSDja 

in je imel zapovedane terapije za čustveno kontroliranje in oh in sploh. In je takrat res naredil nekaj stvari, se kar pozna. Od takrat je kar v redu z obema 

otrokoma. Ona dva namreč več kot pol leta sploh nista hotela iti k njemu in pol se to počasi rešuje«, »moram rečti, da je nekako razmislil in se spremenil 

dejansko. Dobro dela, vidim, da se imajo ful fajn z otroki. Da ga imata rada, da so spet prjatelji«).  

Zaveda se, da je bila situacija tako težka tudi zaradi slabega partnerskega odnosa (»js vrjamem, da če partnerja to skupej iščeta, je to toliko lažje. Pač pri 

nas je pač vmes pršlo še to, da sva se še midva začela razhajati, to je še toliko večji čustven udarec – in za otroka, za mene in za tadruzga otroka«), a zaključi, 

da smo konec koncev le ljudje (»če bi uspel tut to znižat zdej pa brez tega funkcionirat, bi mogoče še šlo. Ampak sej smo sam ljudje konc koncev, ne mormo tok 

zlo spet kontrolirat«). 

Tudi za Mihovega mlajšega bratca je bila situacija naporna, ves čas je bil na stranskem tiru (»tut za tamlajšega brata je to blo zlo, zlo naporno, skos je bil na 

stranskem tiru. Vse je blo sam okol Miha, tut Miha se je začel na njega spravljati ...«). 

 

 

Slika 12: Medikamentozna in nefarmakološka obravnava 

 
 Miha je v preteklosti imel predpisano medikamentozno terapijo, vendar sedaj ni več tako.  

Pove, da je jemal zdravila, ko je hodil na  prvo šolo, ampak ko je ugotovil, da jih ne potrebuje, ker je dovolj sposoben brez – jih je na skrivaj pljuval ven 

(»ampak sem jih dal kle zadaj. Sem šel na sekret in sem jih pljunil ven«, »na začetku sem jih še jemal, pol mi je pa enkrat preskočilo, da js ne nucam zdravil, da 

sem dost sposoben...«). Pove, da kljub temu, da tablet ni zaužil, so ljudje okoli njega trdili, da je njegove vedenje boljše (»folk je trdil, da sem ful boljše, a js jih 

sploh nisem jemal«). Pravi, da zdravila pri njem ne delujejo oziroma ne verjame v njih (»ja, pač, men zdravila osebno niso pomagala, pač sem bil 

prepričan, da mi nočejo in pol mi niso«, »Tako, dve uri je držalo, pol se mi je pa strgalo«). Do zdravil je večkrat čutil odpor, tudi zato, ker si je deklica, ki jo je 

spoznal na pedopsihiatričnem oddelku, skušala vzeti življenje s preveliko dozo zdravil  (»ampak pol so me peljal na PPO in js nisem hotel jemati zdravil, res 

sem imel odpor« »ker tut na PPO je bila ena tipica, ki se je probala ubiti z njimi ... in od takrat naprej sem imel, že tako sem imel odpor, pol sem ga pa še bolj 

dobil, ker se mi je zdelo, da če lahko s tem narediš umor, mislim – sebe umoriš, pač ne bom js tega jedel«. 

Poleg omenjenega pedopsihiatričnega oddelka, kjer je bil večkrat hospitaliziran, se spomni obravnave  pri več drugih strokovnjakih (»lej, js sem imel sedem al 

devet psihologov«, »ta šolski terapevt je bil en, pa ena na PPO in še en pred tem ... k enemu bioterapevtu smo šli, pa sem bil pr enemu drugemu terapevtu še ... 

zih bi se še kej našlo«). Povedal je, da ga je bioterapevt pripravil do tega, da se je zjokal, kar je edina stvar, ki jo omeni od poteka obravnavae  (»ko sem bil pri 

temu bioterapevtu, pa človek ... sploh ne vem kako me je prisilil, ampak js sem se začel jokati«). Kot najboljšo terapijo pa navede kar svoje lastno pisanje 

besedil (»ja v bistvu, ko sem živčen ali pa ko bi rad nekaj povedal, napišem js rep komad in pol nekako je dosti lažje. Kot da bi se o tem zdej pogovarjal s 

psihologom dva dni na polno, sam da je v izi«) 

M
IH

A
 

 



58 
 
 

 Na prvo obravnavo so bili napoteni s strani šole (»v glavnem pol, je šola sodelovala s tem terapevtom, so nas kar k njemu poslali«). Ker naj bi primer 

presegal zmožnosti terapevta, jih je napotil na pedopsihiatrično kliniko ( »je šolski terapevt rekel, da to presega njegove sposobnosti terapij in nas je 

napotil na kliniko, na PPO«), kjer so ga zadržali (»tam smo pa potem doživeli šok – kje ste pa bili do sedaj?! Kje pa, pa kako ... to zdaj takoj zdravit, pa tablete 

uno tretje ... zadržali so ga tam, ker ni hodil v šolo«). Predpisali so mu medikamentozno terapijo, ki so jo vmes zaradi stranskih učinkov spremenili (»pol uni so 

mu dali ena zdravila, pa so ugotovil, da majo prevelike stranske učinke, pa so mu dal druga zdravila še zraven ...«). Zaradi depresivnosti so mu želeli predpisati 

še nova zdravila, s čimer se mama ni strinjala (»pa so ugotovili, da verjetno še depresijo povzročajo pa so mu hoteli dati še tretje ... pa sem js rekla, da ne. Ne 

more zdaj kar tri zdravila pa še proti depresiji, ko se meni nikoli ni zdel depresiven, ane«). Pove, da so tudi na oddelku nad njim obupali (»no, pol so pa oni 

tudi obupali nad njim pa so rekli, naj si nekoga drugega poiščemo«). 

Nad pedopsihatričnim oddelkom je bila zelo razočarana (»nevem, no, sej verjamem, da so strokovnjaki in ja, so mi dobro razložil, kaj je ADHD, sam kakšne 

stvari pa res niso bile ... tudi tako sama sem se zelo krivo počutila za določene stvari. V glavnem, vsi smo imeli zelo slabo izkušnjo«). 

Našli so novo zdravnico, ki je ugotovila, da zdravila pri Mihu sploh ne delujejo (»potem smo šli pa k drugi doktorici, ki je ugotovila, da njemu te tablete, ko so 

mu jih tam predpisali, sploh ne primejo, ona je pač slučajno imela že dva taka primera in je rekla, da se to zelo redko zgodi, ampak da obstaja in ni razlage 

zakaj, ampak pač ne primejo«), zato so prekinili z medikamentozno terapijo. Terapijo so nadaljevali pri drugem terpavetu5, kar opiše kot uspešno sodelovanje 

(pa smo se odločili nadaljevati z drugim terapevtom,  kar je bilo od vsega še najbolj uspešno. Miha  ga je sprejemal in ga je poslušal ... smo bili vmes še pri 

dveh drugih, pa ni šlo ...«).  

Pove, da so skupno sodelovali s sedmimi strokovnjaki (»5, 6, 7 strokovnjakov je blo že vključenih – sej jaz sem vedela, kaj je. Sam eno pot najdit – to je 

najtežje«). 

 

Tudi na šolskem področju se je mama angažirala in na svoj račun Mihu zagotovila pomoč v šoli (»... če lahko js plačam socialno pedagoginjo, da bo 

zraven sedela – ja, to pa lahko. Se pravi, brez odločbe ... na mesec sem plačvala 500 evrov za eno punco. In je ona sedela zraven njega in je z njim delala«), kar 

je sicer delovalo le kratek čas, saj so odnosi v šoli šli čez rob (»tako je bilo že daleč, da te tablete je še kar mogel jesti, pa niso pomagale ... pa on jih ni želel in 

jaz sem vztrajala, da naj jih ... ker je šola tako rekla«).  

Kot pomoč zase pove, da ji je najbolj pomagal šport (»če jaz ne bi športa imela pa teh prijateljev, s katerimi sem lahko v športu šla, ane...  to je bla največja 

opora«). Očetu pa terapija, na katero je moral iti (»je pa res, no, da je on tudi dobil opozorilo od CSDja, in je imel zapovedane terapije za čustveno 

kontroliranje in oh in sploh in je takrat res naredil nekaj stvari«). 

Kot najuspešnejša pa se je izkazala obravnava v vzgojnem zavodu, kar so materi strokovnjaki svetovali že dlje časa (»kar so nam pa tako že nekaj časa 

nekak svetovali vsi te strokovnjaki«, »najtežja odločitev, dejansko najtežja odločitev, ampak morem rečti, da dobra! Ker je pač nekako pršlo do enega ... videl 

se je napredek. In se je v bistvu dobro izšlo. Saj mi je še vedno hudo, sam pač ko vidiš, da gre na boljše – je pa fajn«). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Zaradi zagotavljanja anonimnosti njegovega imena ne uporabljam. 
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Slika 13:  (Ne)zmožnost kontroliranja lastnih vedenjskih izbruhov – »Acting out« 

 
 Velike težave ima z nadziranjem svojih vedenjskih izbruhov. Po navadi se mu stvari nabirajo, kar naenkrat pa izgubi lastno kontrolo (»in pol se mi je že 

od prej nabiralo in pol kar ... hotel sem nekaj. Kot da bi hotel zdaj razbiti vse«, »pač, ponavadi se takole začnem tresti pa imam občutek, da bi rad nekaj nardil, 

ane, pa možgani mi govorijo dej to, dej tisto«). Velikokrat se zaveda, da dela nekaj narobe, pa se žal ne zna ustaviti (»ponavadi se zavedam, da to delam, 

sam pač ne znam se ustavti, krkr rinem naprej«, »drgač se mi je pa tudi že zgodilo, da nisem sploh vedel, kaj sem naredil, pa sem bil na koncu sam kriv«). 

Zgodi se, da se ne spomni, kaj se je dogajalo (»ponavad se sploh ne spomnim, kaj sem vse naredil«, »sj tudi doma s fotrom sem se stepu tko miljonkrat, ampak 

od tega se spomnim samo enkrat«). V šoli so si učitelji po navodilih skrbno zapisovali, kako se je obnašal, kar je večkrat čutil kot zaroto (»ponavad se sploh ne 

zavedam, tut enkrat na šoli – ravnatlca je rekla učiteljem, naj si zapisujejo, kaj js delam med poukom, kako se obnašam, kakšne odzive ... oni so si to zapisali in 

pol ne vem, a so takrat hotli nardit frko, so mi pa pač, kako se že reče ... amm, obtožila me je, da sem nekaj naredil. Meni ni bilo nič jasno ...«). Ta občutek pa 

ga je pogosto privedel do novega izbruha (»in js nisem vedu, kva sem zdj naredu, pa se mi je spet odpel pa sem začel butat z vrati in v hidrant boksat«). Zdelo 

se mu je, da vsi vse vedo o njem (»kar vsi so vedeli zgodbo o meni in mi ni bilo jasno pet postov, a zastopiš?«). Če ima občutek, da so ljudje do njega 

nekorektni, to vrača (»so mi hoteli vse pobrati, pa sem jih pol zabavu v glavo...«) 

V zadnjem času pravi, da se zna že bolje kontrolirati, le včasih še gre čez rob (»taprvo leto, ko sem bil na taboru, sem enga   tamalega  počil. Tistga nisem 

... js sem se že takrat probu brzdat, pa je bila fora, ki je bil tamli ... ko mi je cel cajt težil zaradi mojega Hendrika (plišastega medvedka (op. avtorice))« ) 

 

 Odkar je v zavodu, je situacija veliko boljša, a do izbruhov še vedno prihaja (»Men sicer povejo ... se še zgodi, da ma kakšne izpade. Ampak definitivno 

niso takega obsega, ane«, »še zmer prihaja do kakih čustvenih izbruhov, ane«). Najbolj ga razburijo napete situacije doma (»ko pač naredimo ful napeto 

situacijo v stanovanju in Miha to takoj frrrr, čisto ponori – njega pač to tako razburi ...«), takrat je njegovo vedenje zelo destruktivno in lahko traja dlje časa 

(»se še kar pozna prejšnji petek (en teden nazaj – op. avtorice) – ga je pretresel. Sem šele poli zvedla, da se je tukaj okoli znašal nad prometnim znakom, pa eno 

flašu je razbil pa tako. V zavodu je imel pol v četrtek še en izpad ...). Zna pa tudi že sam prepoznati, kdaj potrebuje pomoč  (»ampak je kr sam šou k 

psihologinji, sta se pogovorila in je blo boljše. Zdaj je pa tudi v redu«). 
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Slika 14: Vzgojni zavod kot razplet ... 

 

 

Mihu je v zavodu generalno všeč, pravi celo, da mu gre vse bolje (»in nekako ... zelo mi je všeč v zavodu. K eni pravijo, da je težko, ker nisi doma pa take 

scene, saj ne rečem, saj ne uživam tam, doma je res boljše, ampak nekako ... boljše mi gre v šoli, vse mi gre boljše!«). Vedenjski izbruhi se sicer še vedno 

pojavljajo (»ženska me je razpizdila, pol sem ji pa prijel puščico pa sem jo dobesedno zabrisl v njo«). 

 Premestitev v vzgojni zavod je bila kot pravi dobra, ampak ena izmed težjih odločitev (»najtežja odločitev, dejansko najtežja odločitev, ampak morem 

rečti, da dobra!«). Za zavod se je odločila, ker po njenih besedah ni več zmogla sama (»ampak js enostavno nisem zmogla«, »v enem trenutku sem si pač mogla 

priznat, da to ne gre več«). Ključni dejavnik pri odločitvi je bilo Mihovo fizično nasilje nad njo (» ... če bo Miha karkoli fizičnega proti men naredu, kar je 

enkrat že in sem ga tudi opozorila, da naslednjič, ko se bo to zgodil, bo moral iti v zavod«, »istočasno se je tudi ena napetost med nama nardila, da je vrgel eno 

smetišnco, tako fizično je orng zabrisal in sva se pol kar zmenila«). Miha do zavoda ni bil odklonilen, saj je vedel, da lahko ob naslednjem fizičnem izbruhu to 

pričakuje (»do zavoda potem ni bil tako odklonilen, ker je vedel, kot sem že prej rekla, da ko se naslednjič zgodi, da gre. Potem nisem dala več druge možnosti, 

kar je vedel«).  

Še vedno ji je kdaj hudo, ker je Miha v zavodu, ampak se zaveda, da je to samo dobro (»sej mi je še vedno hudo, sam, pač, ko vidiš, da gre na boljš – je pa 

fajn«), saj je zelo napredoval in pridobil, ona pa si je lahko malo odpočila (»dobil je na samozavesti, jaz sem se lahko odpočila«. »Ampak se pa zna hitreje 

umirit, kr sam gre k psihologinji«, »v zavodu pa res obvladajo, jaz ne vem ... tako pač, nekaj imajo, kar en tak otrok rabi. Jaz ful vidim, da je fajn. Osebje se 

menjava in je spočito ane«). Izboljšala se je tudi domača klima (»bratca rad vidi zdaj, ane. Tko, da v bistvu se že veselimo, da ko bo prišu, da bomo znali 

skup«). 

 

 

Učitelj prepozna, da se je Mihovo vedenje s časom umirilo (»od začetka je bil kar tiho. Potem je pa začel s tem svojim vedenjem / ... / pa mislim, da je po nekaj 

urah izvenelo in potem se je čist ... od tega, da je bilo pet, šest rukov na uro, do tega, da je imel samo enga in zdj pa že kako leto nima nič«). Težave z njegovim 

vedenjem se sicer še vedno pojavljajo ob določenih situacijah (»zdaj pa edino spraševanje – takrat zna bit težavica, pa rad v besedo seže«).  
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Slika 15 : Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo je ...  

 
 Ve, da ima diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, kar opiše tudi v lastnem rap komadu, ki govori o njem (»...mam ADHD, še sam ne vem, kva to je, to 

je kokr ena bolezen, čeprou nevem, če to je kj resn6...«) Ob vprašanju, kaj to je, odgovori, da so ga drugi naučili, da je to bolezen (»men so vedno v bolnici 

govorili, da je to bolezen«), s čimer se sam ne strinja (»... ampak js sem pa vedno to jemal kot prednost ane«, »js nimam nobenega problema s tem, sem zelo 

vesel, da imam ADHD«). Kasneje prizna, da diagnoze v začetku ni dojemal kot prednost, še posebno ga je motilo dejstvo, da se je vedno tako hitro razjezil (»na 

začetku mi je to šlo na kurac, ane, ker sem se hitro razjezil pa take scene«). Ko ga sprašujem o motnji, temo naveže na zdravila (»...js sem jedel zdravila v šoli 

... na začetku sem jih še jemal, pol mi je pa enkrat preskočilo, da js ne nucam zdravil, da sem dost sposoben«). Doda, da je vse odvisno od njegove volje, in da 

se je sposoben brzdati brez zdravil (»če sem js odločen, da bom ... da se bom kontroliral, se bom kontroliru!«). Največjo težavo, ki jo zanj povzroča motnja, vidi 

v preskakovanju od ene zadeve k drugi (»edino pri meni je problem, ko ponavadi začnem eno stvar ... ampak pol mi je druga tako všeč, da hočm uno, ampak 

pol bi spet to, pol se pa izgubim«, »pač to je največji problem ADHDja, da nisem vztrajen pri enih stvareh«).  

Na vprašanje, kaj bi bilo drugače, če ne bi imel motnje, pove, da se starša morda ne bi ločila. Čuti, da je za ločitev kriv on. (»včasih se sekiram, da sta se 

starša zaradi mene ločila«, »ker vedno sta se zaradi mene kregala, M. je naredil to, M. je naredil tisto...), kasneje pove tudi,  da verjetno ne bi imel toliko idej 

(»če ne bi mel ADHDja mogoče ne bi vedel, da bi lahko imel toliko idej, ampak če bi pa izvedu, bi pa to zelo pogrešal«). Na koncu zanimivo doda, da je 

diagnoza le papir (»glej, saj če ima en ADHD, drug ima pa avtizem ... sej to je isto. Če ima nekdo raka, en pa ADHD al pa če nima nič. To ti je samo papir, 

samo predelano drevo«). Generalno svojo diagnozo dojema kot nekaj dobrega, prizna pa, da se vedno najdejo ljudje, ki znajo gledati drugače  (»se pa 

najdejo ljudje, ja, k te tretirajo drugače, zto k nevem, se njemu to ne zdi dobr, normalno ...« 

 Da je z Mihom 'nekaj narobe' je prvič izvedela na obravnavi, na katero jih je napotila šola (»takrat smo prvič izvedeli, da bi naj bila to ena napaka ane, ena 

bolezen«, »in ja, smo hodil k temu šolskemu terapevtu, amm ... in nam je on malo bolj sploh razložil, kaj to sploh je ADHD, ampak na sploh ni nič omenju te 

diagnoze. Čez srečanja smo pol izvedeli«). Zares so diagnozo spoznali na pedopsihiatričnem oddelku, kjer je dobil uradno diagnozo  (»v bistvu smo takrat prvič 

izvedeli, kaj je ta ADHD dejansko. Da so tudi potrdili, da je adhdjevc« »pol smo se pač spoznavali s tem in učili«). Ob tem jim ni bilo lahko (»v glavnem je bilo 

najhujše to, da si v bistvu, amm ... soočen z nečem, kar sploh ne poznaš«).  

Diagnozo doživlja bolj kot ne negativno, saj kot pravi, si z njo nimajo kaj pomagat – čuti celo, da je pripomogla k temu, da Miha niso sprejeli na drugo 

šolo (»prepričana sem, da če ne bi opisala, da gre za ADHD, bi dobili šolo. Takoj ko je bilo adhd, joooj, mi imamo takih dost«, »mi si s to diagnozo nimamo kej 

pomagati« »zdravila ne pomagajo in nam je čisto vseeno – a je diagnoza ali ne, stanje je pač tako, kot je«). 

 Učitelj večkrat uporabi izraz 'ADHDjevc' in pove, da z njimi ne dela najrajši (»kot adhdjevc je pa ful problem ...«, »lej, jaz načeloma nerad delam s temi adhdji, 

raje s kakimi agresivci«), saj so zanj naporni (»adhdjovci, ko v eno kljuvajo, v eno podjebavajo, v eno težijo, v eno jamrajo – takšni so mi najhujši, recimo«, 

»unikatne situacije. Res pravi adhdjevci so meni najhujši«).  

Kljub temu da z njimi ne dela rad – prepozna, kaj je pomembno vključevati v delo, za to je, kot pravi, razvil dober občutek (»res je pomembno, da čim 

bolj zanimivo in preprosto uro narediš in da uporabljaš čim več različnih pripomočkov«, »fulfulful različnih stvari«, »čimbolj pestro«, »in vidiš, da jih ravno to 

dostikrat, tut te adhdjevce, če že prej ni bil mir, je pa potem, ko je treba zapisat. Sam moraš imet pa občutek, prav žilico – ni recepta«).  

 

                                                 
6 V tiskani obliki ne bom uporabila celotnega besedila, saj me je Miha tako prosil. Dovolil pa mi je, da ga zapišem v delčkih.  
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Slika 16: Mihova močna področja in interesi 
 

 

Ukvarja se s številnimi ročnimi spretnostmi (»kleklam, štrikam, pletem ...«, »Rad izdeluje iz lesa, ko bo velik, bo mizar... pač lesar« - opisuje sebe v tretji osebi 

(op. avtorice), s katerimi se ne ukvarja, kadar je nemiren (»ne, ne kleklam, takrat sem žiučn«). Prav tako piše svoje rap komade ( »rad repa« - opisuje sebe v 

tretji osebi (op. avtorice), ki zanj delujejo terapevtsko (»v bistvu,  ko sem živčen, ali pa ko bi rad nekaj  povedal, napišem js rep komad in pol nekako je dosti 

lažje, kot da bi se o tem pogovarjal z enmu psihologom, nevem – dva dni na polno sam, da je v izi«). Zelo rad se pogovarja ( »js se drugače res zelo rad 

pogovarjam, tak človek sem. Tko, če nisem jezen, pa če en začne pogovor, se js takoj vključim. Rad se pogovarjam«), kar je tudi učinkovit način pomirjanja zanj 

(T: »kaj ti pomaga, da se umiriš«? M: »pogovor«). Njegov najnovejši hobi pa je tudi snemanje in montiranje videov (... »prvič nisem mel pojma, kako delaš 

videe, ampak pol mi je steklo, sem se naučil. Ogledi mi res ful rastejo«).  

Miha pove tudi, da je zelo rad v središču pozornosti (»rad sem v središču pozornosti«),  kar sem tudi sama opazila na poletnih taborih, saj je vedno rad nastopal 

in se izpostavljal pred drugimi. 

 

Mama je pozorna na njegove pozitivne lastnosti, večkrat je bilo slišati, da o njih govori s ponosom (»on je tako pritegnu svoje sošolce ... ni skušal biti nek 

vodja, ampak ja – pritegnil jih je. Ne načrtno, to je bil nek stranski učinek«, »on je odličnjak, pameten, razgledan, kreativen, fuul si zapomni...«).  

Pove, da ima Miha številne hobije in da je vedno kaj počel,  (»pa on je vedno rad neki počel, tko da ...« ). Vse od vrtca dalje je že izžareval svojo kreativnost 

(»tut v vrtcu je bil že zelo kreativen«, »tako smo opazili, da je bil kar tako kot en vodja v teh kreativnih pogledih«), katero je razvijal skozi različne aktivnosti – 

babica ga je navdušila nad štrikanjem in kleklanjem  (konkretno štrikanje in kleklanje ga je pač moja mama, ko je doma tam iz Idirje in on je to takoj zapopadel 

...«) drugače pa se zamoti s tistim, kar pač pride pod roke (»skos neaji dela – iz papirja, folije, lesa ...«, »vmes je hodil tudi na modelarski krožek in je res delal 

tako dobre izdelke!!«) njegov najnovejši hobi pa je pisanje besedil ( ... odkar piše rape in besedila, se pa še s tem mal več ukvarja«).   

Kot pozitivno prepoznava tudi njegovo sposobnost zaupanja ljudem in pripravljenost za pogovor (rad govori, zelo je zaupljiv in potem mu je lažje, ker zna dat 

vn«) 

Mama prav tako pove, da se je zelo sposoben truditi za cilje, ki si jih postavi – na nek način predstavljajo esencialno vrednost za njegov napredek (»ma 

cilj in on rabi cilje. Potem dela v tej smeri maksimalno. In se trudi ...«). 

 Miha v začetku opiše kot bistrega učenca (»tukaj je med top 2, rahlo je nadpovprečen, no«, »vem, da je eden redkih, ki ima dovolj logičnega mišljenja«), zato se 

med poukom rad obrne nanj (»in recimo, ko vem, da je kaj takega, da bo drugim težko, ko niso temu dorasli, se ponavadi kar na Miha obrnem«). 

Ko učitelja vprašam, če bi mi lahko povedal kaj več o njegovih močnih področjih, se vprašanju izogiba. Priporoči mi, da preberem v literaturi, katere so 

specifično močne točke teh otrok (»to nevem, mogoče bi bilo bolje, da to najdeš kje v kakšni literaturi, kaj so ... jaz to ne vem na pamet«). Ko želim s primerom 

o njegovi bistrosti nakazati, da me ne zanima splošno, temveč specifično za Miha, pove da tudi v tem pogledu ni na njem nič posebnega (»bister je za te naše 

razmere v zavodu, pač, ja ... sej je ... ampak ne izstopa med normalnimi«).  
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Slika 17: »Legende«, osebe, ki jim zaupam ... 

 
 Miha si posebno zapomni osebe, ob katerih se je dobro počutil. Redko kdaj koga hitro spusti k sebi, najprej rad človeka oceni, stestira in si vzame nekaj časa, da 

ga spozna ("js sem tak, nikoli na prvo žogo. Js vedno pregledam okolico ...«, »v zavod, ko sem prišel, eni so se takoj vključili noter ... js sem pa nucu tko, 

teden/mesec, da sem poštekal, kakšen je folk, s katerim se zdaj lahka zafrkavam, ane. Tko da js to vedno delam«). Posebno mesto pri njem ima poletni tabor in 

ljudje v njem (»nekak, tist k spoznaš ... ta člouk je dober, ta tut... pol pa na koncu ugotoviš, da ste vsi tem taboru tist res ...  da SMO vsi res legende. Res se z 

vsemi družim, k je res tist dober filing«). Na taboru je pridobil močan občutek pripadnosti, kar mu ogromno pomeni. Tam je spoznal tudi osebo, vodjo 

tabora, ki ga posebno navdihuje in ki je postala njegov vzornik (»on je legenda, če bi si lohk fotra izbiru – bi bil to on. Kot da bi človek ... nevem. Predstavljam 

se, da bi bil on, ko bom odrastu«) 

Tudi iz zanj manj prijetnih okolij (šola, PPO) si je zapomnil osebe, ki so bile do njega dobre, ki jim je zaupal »učitlca za likovni pouk, ona je bla pa tut – z njo 

sem se zlo dobr zastopu, ane. Ona je bla pa res legenda zame«, »ja, reku sem, da je učitelj zgodovine legenda, pač«, »vedno razloži stvari, predn jih napiše, pač 

tko pr njemu zastopmo vse, kar nam pove«, »tist je bil legenda, reševalc, k so me odpelal«). 

 

Poletni tabor in organizacijo, ki ga organiziram prepoznava kot nekaj dobrega za njegovo dušo in predvsem rast samozavesti. A v začetku s to samozavestjo 

ni znal dobro shajati (»on je prišu iz tabora naduvan, kot nevem kaj. Nastopu je z vsem, kar je mel«, »on je res en teden nad tlemi hodu«). O tem se je 

pogovorila z vodjo tabora (»sej takrat sva se z vodjo pogovarjala pol ... sem rekla, sej je vse fajn in prav – js otroka rada vidim, da je tko samozavesten. Ampak 

vseen je prišu tok nabildan pa tko ... in je reku, da se zaveda tega – da je par feedbackov dobu, da kokr jim je v glavo preveč vcepu, kok so oni posebni in kako 

bojo oni spremenil svet in oh in sploh«). Po zadnjem taboru (njegovem četrtem) pa je stanje po maminem mnenju bilo veliko boljše (»super je, da ima te 

izkušnje, ampak mora tut tukej znat hendlat. Ampak letos je blo dobr, no, super«) 

 

Ko se srečava, še preden začnem snemati mi učitelj pove, kako zanimivo mu je slišati, da je kot dober primer učitelja (legende) izbral njega, saj sam nikoli ni 

dobil tega občutka.  
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9.1.1. Povzemalne ugotovitve 

 

Miha je trenutno nameščen v vzgojnem zavodu, kjer se ima večino časa dobro. Le takrat 

ne, ko je potrebno čistiti njihove prostore, kar se menda dogaja zelo pogosto (tudi večkrat 

dnevno). Mama in učitelj poročata, da še vedno sicer prihaja do neželenega vedenja, saj 

neprestano išče pozornost – a je tega občutno manj. Naučil se je prepoznati znake, ki se 

dogajajo znotraj njega, preden pride do izbruha, zato velikokrat sam poišče pomoč.  

Njegova velika potreba je občutek pripadnosti – kar glede na opise raznih dogodkov 

zagotovo najde  v  poletnih taborih, kamor se že leta vrača, saj je tam spoznal tudi svojega 

vzornika in inspiracijo.   

Miha je bister fant, kar prihaja do izraza tako v šoli kot v  pogovoru z njim. Veliko zna in 

veliko zmore, kar potrdi tudi njegov učitelj. 

Miha je od nekdaj blestel na številnih področjih, saj je pravi mojster v ročnih spretnostih 

(obdelovanje lesa in drugih materialov ... ), kar so poudarili vsi trije sogovorniki. Našel je 

tudi svojo strast, pisanje besedil, ki je zanj terapevtsko, hkrati pa je nekaj oprijemljivega, s 

čimer se lahko pokaže. In kot mi pove ob zadnjem srečanju, mu je uspelo nastopiti že s tremi 

svojimi raperskimi idoli, ki so v Sloveniji močno uveljavljeni.  

Sama diagnoza po njegovem mnenju ni prinesla specifičnih sprememb, vsaj ne pozitivnih. Že 

res, da so starši dobili nekaj oprijemljivega, kaj se zares dogaja, a jim, kot pove mama, to ni 

prineslo nobenih ugodnosti, saj odločbe tako ali tako ni dobil, ker v šoli niso imeli ustreznega 

kadra. So pa po mnenju mame zaradi diagnoze naleteli na številna zaprta vrata. 

 

Povzemalne ugotovitve sem namenoma začela pisati iz pozitivnega vidika. V teoretskem 

delu smo namreč spoznali, kako pomembna in zaželena je pozitivna percepcija in 

usmerjenost na močne točke, ki jih Mihu ne manjka. Je pa res, da je celotna Mihova zgodba 

vse prej kot pozitivna in prijetna – je zelo pisana in močno zaznamovana s številnimi 

neprijetnimi dogodki, okoliščinami in odnosi. Že od nekdaj drugačen fant7 je v življenju kot 

vsak posameznik srečeval ljudi, ki so se na njegovo drugačnost odzivali pozitivno, in ljudi, ki 

tega niso zmogli. Glede na opise sogovornikov pa lahko sklepam, da je bilo tistih negativnih 

izkušenj, žal, več, kar je zaznamovalo njegovo pot. Starša sta njegovo drugačnost – 

kreativnost, trmo, močan značaj – v začetku doživljala kot pozitivne lastnosti, a jih okolje ni 

zmoglo sprejeti enako. Oba sogovornika povesta, da so se negativne izkušnje in situacije 

pričele v osnovni šoli. V začetku odličnjak, ki se je dobro razumel s sošolci, ki so celo radi 

sledili njegovim idejam, se je srečal, po maminih besedah, z avtoritativno učiteljico, s katero 

nista našla skupne besede. Šolsko okolje se je začelo osredotočati (zgolj) na težave, kar se 

v praksi zelo pogosto dogaja (Magajna in Pečjak, 2008). Mihovo vedenje je bilo za okolico, 

tudi domačo, kmalu preveč zahtevno, zato so po nasvetu šole začeli sodelovati s strokovnjaki, 

ki so ocenili, da ima motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Nihče ni diagnoze sprejel zlahka. 

Mama je verjela in še vedno verjame, da je Mihovo neželeno vedenje izraz notranjih stisk, 

medtem ko je oče večji del krivde pripisoval nevzgojenosti, kot rešitev zanj pa je bila 'trša 

                                                 
7 Kot drugačnega ga je v pogovoru opisala njegova mami, kar pa v nobenem primeru ni mišljeno iz negativne 

predispozicije, temveč prej obratno.  
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vzgoja'. Kljub odgovorom na vprašanje, kaj se z Mihom dogaja, in napotkom za soočanje in 

pomoč, jim kot družini ni uspelo vzdrževati tistega najpomembnejšega – mirnega okolja, 

kar prizna mama sama.  

Domače okolje je za vse skupaj postajalo vedno bolj naporno, kar se je kazalo tudi v 

Mihovem vedenju. Starša oziroma mama je bila kljub vsemu zelo angažirana za pomoč, ki jo 

je iskala pri mnogih strokovnjakih, sinu je celo sama plačala socialno pedagoginjo kot 

spremljevalko v šoli, ker ta ni zagotovila ustreznega kadra. Šola v tistem času ni imela 

zagotovljenega ustreznega strokovnega kadra, kar lahko pomeni tudi to, da niso bili 

sposobni njegovih težav uvideti skozi drugačno perspektivo. 

Že res, da so Miha težave z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo močno ovirale na 

pomembnih področjih življenja – na učnem, socialnem, šolskem in domačem, kar je 

značilnost motnje (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). A se glede na njegovo zgodbo lahko 

vprašamo o izvoru vsega tega. Nikakor se ne smemo ustaviti le na njem, kot posamezniku, 

temveč lahko vidimo, da so nanj in na njegovo situacijo močno vplivali dejavniki okolja – 

predvsem šola in družina. Z bistrostjo pri njem ni zaznati težav, niti ne s praktičnostjo ali 

asocialnostjo. Zaznati je težave predvsem na področju samonadzorovanja ter na celotnem 

področju težav z impulzivnostjo: ne premisli, preden odreagira, izbruh neprimernih 

komentarjev, izražanje čustev brez zadržkov, nezavedanje posledic lastnih dejanj, motenje 

ostalih ... (Kesič Dimic, 2009).  Ker v začetku ni bil deležen primerne obravnave, je 

posledično razvil številne škodljive vedenjske vzorce, zaradi katerih se je začel vrteti v 

začaranem krogu (Ščuka, 2015b).  

Predvidevam, da je šolsko okolje izhajalo iz medicinskega diskurza, osredotočenega na 

težave in probleme in na iskanje krivca, kar je v šolskem kontekstu lahko zelo škodljivo, kot 

se je v tem primeru tudi izkazalo. Morda niso zmogli pogleda iz socialno-pedagoškega 

diskurza, ki bi jim morda lahko ponudil boljši, celovitejši vpogled in soočanje z Mihovimi 

težavami, stiskami, doživljanjem, domačim kontekstom ... (Razpotnik, 2012; Dekleva, 2015; 

Caf, 2015). S fokusiranjem na »v čem/s kom je problem« in  ne na »kaj se dogaja« (Müller, 

2006) je Miha postajal glavni krivec za vse, njegovo vedenje pa je bilo (pre)naporno za 

strokovnjake in učitelje v šoli. Ovire, zavračanje okolja in posledično stiske so se začele 

pojavljati na vsakem koraku. Po mnenju K. Kesič Dimic  otrok, katerega okolica enkrat 

označi za problematičnega, kasneje težko uide takšni percepciji (Kesič Dimic, 2009). Ob tem 

pa obstaja nevarnost, da ko otrok prejme to patološko nalepko, včasih tudi sam z obnašanjem 

potrdi to stigmo in s tem povezana pričakovanja, saj ponotranji to miselnost (Mattner, 2002 v 

Kesič Dimic, 2009). Miha je to res kontinuirano potrjeval, za okolico je postajal nevzdržen, 

zato so ga tudi že zgodaj (4. razred) hospitalizirali na pedopsihiatričnem oddelku. Tudi 

tam ni doživel pozitivne izkušnje, temveč obratno, skorajda travmatično izkušnjo. 

Negativno izkušnjo imata tudi starša, mama v pogovoru namreč pove, da se je tam počutila 

zelo krivo za Mihovo stanje.  

V praktično vseh okoljih in od vseh ljudi okoli sebe je prejemal kritiko in zavračanje, zaradi 

česar je brez dvoma razvil negativni občutek lastne vrednosti, kar kot pogost primer v 

praksi navede tudi Ščuka (2015a). 

Mihu so predpisali zdravila, ki po oceni neimenovane strokovnjakinje (po navedbah mame) 

niso imela nobenega učinka. Doživeli so tudi (neuraden) pritisk iz šole, da mora jemati 
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zdravila, če želi tam ostati. Niti v šoli niti na pedopsihiatričnem oddelku niso našli skupnega 

jezika, vsi skupaj pa so močno trpeli. Starša sta se zaradi vseh pritiskov začela razhajati, 

odnosi doma so se začeli rušiti, prisotno je bilo celo fizično nasilje, ki je seveda stanje še 

poslabšalo. Kot navaja T. Bendel (2012) družinski odnosi pomembno vplivajo na izboljšanje, 

poslabšanje oziroma vzdrževanje določenih vedenjskih odzivov otroka/mladostnika. In kot 

piše A. Kobolt (2001) so slabe socialne kompetence otrok in mladostnikov močno povezane 

z načinom interakcije in komunikacije, izhajajoče iz primarne družine. Glede na povedano s 

strani sogovornikov sklepam, da njihov način medsebojne komunikacije ni bil in še vedno ni 

najbolj adekvaten. Res je, da je za vzdrževanje družinske stabilnosti in uravnoteženosti 

potrebnih veliko prilagoditev otroku z motnjo, ki pa seveda zahtevajo veliko dela in so vse 

prej kot lahke. V praksi pa se žal kaže, da starši večinoma izvajajo prisilne in odklonilne 

vzgojne stile, kar ne izboljša stanja, temveč ga kvečjemu poslabša. Posledično se  starši 

nemalokrat počutijo nemočne in ne nazadnje menijo, da jim primanjkuje starševskih 

sposobnosti (Bendel, 2012). Sklepam lahko, da se je prav to dogajalo v primeru Mihove 

družine.  

Mihovo vedenje v šoli in doma je postajalo  nesprejemljivo in stiske zelo močne. Mama ni 

več zdržala pritiska, skušala ga je prešolati, a  ga nihče ni želel vzeti, kar nikakor ni bila 

prijetna izkušnja. Oče se je odselil, mama pa je doživljala kar najtežje trenutke v njenem 

življenju, saj je ostala sama z vsem, kar je imela na pladnju. Uspelo ji je prešolati Miha na 

produkcijsko šolo, kjer je bilo v začetku videti dovolj dobro, a ni trajalo dolgo. Miha tudi tam 

ni zdržal dolgo, zato nekaj časa ni hodil v šolo. Zaradi fizičnega nasilja nad mamo pa ga je 

mama vpisala v vzgojni zavod, kar so ji že prej svetovali strokovnjaki. Znano je, da ti 

otroci/mladostniki zelo težko sprejemajo in doživljajo frustracije, na njih se hitro neprimerno 

odzovejo in protestirajo, velikokrat jih izražajo celo fizično in nasilno – tudi do staršev – zato 

so interakcije pogosto negativne, rezultati pa neželeni. Ponovno se razvije občutek 

neodobravanja s strani okolja, kar pripelje do novih in globljih težav (Kapalka, 2010).  

Odkar je Miha v zavodu, so se stvari umirile, mama si je odpočila, Miha pa je našel svoj 

prostor, kjer mu je lažje. Raje prihaja domov, spoznal pa je tudi, da ga imajo v družini zelo 

radi, česar prej ni najbolj razumel, pove mama.  

Njegova celotna življenjska zgodba se pozna pri njegovi samozavesti in  doživljanju sebe. 

Večkrat sicer izpostavi, da je zelo ponosen, da ima motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, saj 

je le zaradi nje takšen, kot je, poln energije in kreativnosti, kar je zagotovo pozitivno 

mišljenje za dvig samopodobe. Pokaže obžalovanje za njegovo preteklo vedenje – saj ima 

zaradi tega manj prijateljev oziroma se ti družijo brez njega, a se enostavno ni znal ustaviti. 

Boli ga, ko starši  njegovim prijateljem prepovejo druženje z njim. Težko mu je kontrolirati 

svoje impulze in čustva, zelo hitro se razburi. Še posebno takrat, ko se prepirata starša, 

česar preprosto ne prenese. Ko je okolje mirno in pozitivno, je takšen tudi on. Ne smemo pa 

pozabiti, da je vstopil v obdobje mladostništva in ga bo po vsej verjetnosti zanimalo mnogo 

stvari, katerih odrasli svet ne bo razumel. Upam le, da se  bodo vsi skupaj znali mirno soočati 

s tem izzivom.  
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9.2. PRIMER B – JAKA  

 

9.2.1. Oris konteksta 

 

Jaka in njegove družine od prej nisem poznala. Z njegovo mami sva se dogovorili za 

srečanje pri njih doma. Doživela sem zelo topel sprejem, pred samim pogovorom so me 

povabili še na kosilo, kjer smo sproščeno pokramljali. Pogovor ob kosilu je bil super uvod v 

začetek pogovora z Jakom. Doma so bili vsi družinski člani – njegov brat dvojček, mlajša 

sestrica in oba starša. Kljub temu so za pogovor prijazno zagotovili mirno okolje. Pogovor z 

Jakom je potekal zelo sproščeno in odprto. Sam je naznanil, da ima ogromno povedati. Imela 

sem občutek, da je ob pogovoru užival. 

Diagnozo ima od prvega letnika gimnazije, težave pa se kažejo predvsem na področju 

koncentracije in pozornosti. Hiperaktivnost je v zadnjih letih, kot pravi, izzvenela. Odločbe v 

šoli nima, saj je sam ne želi. Nedolgo nazaj so testirali njegov IQ, kjer je dobil potrditev, da 

je nadpovprečno inteligenten, na kar se tudi zelo zanaša. Pogovor je trajal uro in pol. Da je 

lažje začel pripovedovati zgodbo o sebi, sem ga spodbudila, naj si predstavlja, da piševa 

scenarij za film. V času poletja se namreč redno udeležuje filmskih delavnic, kar ima zelo 

rad. Ideja o načinu prepovedovanja skozi »filmski scenarij« mu je bila zelo všeč.  

Tudi pogovor z njegovo mamo je bil sproščen, dajala je občutek iskrenosti. Po poklicu je 

socialna pedagoginja, zaposlena v osnovni šoli, kjer največ časa dela z otroki, ki imajo 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. V pogovoru je velikokrat govorila iz vidika 

strokovnjakinje, hkrati pa je o sebi kot mami govorila zelo kritično. Kot pravi, je kot 

strokovnjakinja zelo dobra, kot mama otroku z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo pa ima 

številne težave.  

Učiteljičin kontakt sem izbrskala iz spletne strani gimnazije. Dobili sva se kar v šoli pred 

začetkom pouka. Poučevati ga je pričela prejšnje leto, letos pa je postala njegova 

razredničarka. Pri  delu z njim se zelo trudi, kar morda izhaja tudi iz tega, da ima sama otroka 

s posebnimi potrebami in je zelo potrpežljiva.  

Pogovor ni potekal tako sproščeno kot so ostali, a sem vseeno dobila veliko informacij. 

Pogovarjali sva se približno 40 minut.  
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9.2.2. Analiza določenih tem iz različnih perspektiv 

 

Slika 18: Samodoživljanje/Doživljanje 

 
 Opiše se kot umetniško dušo, ki je doma v glasbi in ne v šoli, katera ni narejena po njegovi meri (»torej, jaz sem bolj takšna umetniška duša, bi rekel. Nisem lih 

za šolo, bi rekel«).Pove, da je zelo pameten (»ja, pač, zelo pameten človek sem«). Pravi, da je že od nekdaj drugačen na več področjih (»pač ... drugačen sem bil 

in vedno mi je bil dolgčas«, »nikoli nisem bil mainstream... vedno delam stvari po svoje«, »drugače tudi moj humor zelo izstopa. Črn humor imam rad, pa, 

nevem, take fucked up stvari«, »pač znam drgače narditi. Inovativno ...«). Z nikomur se ga ne da primerjati, čuti da je edinstven (»tak, zanimiv zelo. Pač ... 

nisem vsakdanji. Z nobenim se me ne da primerjati, ker nekatere se da s kom tako ... pri meni se pa res ne da. Jaz sem pa čisto poseben«). 
Navajen je, da je vse od osnovne šole glavni krivec za težave (Pač, okej, sem bil naporen za učitelje ... oziroma zmeraj  sem bil vsega kriv, ampak jim pač 

odpustim. Sem se že navadil pol, da sem vsega kriv ...«). Kljub vsemu misli, da je njegovo razmišljanje preprosto, ampak to težje pokaže (»ma, js drgač zelo 

logično in preprosto razmišljam, ampak je to težko prikazat«). 

V četrtem razredu je imel težave z zdravjem, ki so na njem pustile vidne, stigmatizirajoče posledice (»pol pa četrti razred ... uf, kar dolgo se je vleklo to ... 

bakterijska bolezen, kraste ... in zarad tega so se začeli pol vzdevki, pol se je pa sam stopnjevalo«). 

Zaradi vsega, kar se mu je v življenju zgodilo in se še vedno dogaja, ima težave s čustvovanjem, zase pravi, da je apatičen (»V teh letih zdej sem ful energije 

zgubu ... sem jo preusmerjal zarad vsega, kar se je dogajal, in pol mi jo je zmanjkal, da sem zdej takšen zelo apatičen človek«,  »Kot bi bil psihopat skor že«, 

»Glede na to, kako dolg že nisem kakšnih čustev čutu/izkazoval ...  ne vem, ka sploh rečt. Zapiral sem jih tok, da ... nevem. Mislim, da sem kakšen ključ zgubil«), 

a tudi rezilenten (»ja, no ... po vsem tem, kar se mi je zgodil, je še čuden da sem žv. Žilav sem ... zelo«). 

Drugače pa je z dušo in telesom glasbenik, ponosen basist (»basisti smo res posebni. Enkrat, ko si ... ne nehaš bit«). Glasba mu ogromno pomeni, prav tako 

tudi igrice, saj je to področje, s katerim se lahko izkaže za dobrega (»paše mi, ker sem vsaj na ta način dober, če že v šoli nisem. Ok, tut v igricah sem dober 

... tako v takih stvareh sem dober, ko niso najbolj resnične ...«). 

Posebno naporna zanj so srečanja s psihiatrom, kjer se počuti zelo slabo (»Ker to je tako ... tam sedim zraven in poslušam, kako sem nedorasel. To je vse, 

kar poslušam ... razmišljam, da bi nehal hodit, ker itak mi nič ne pomaga. Tam sem, da mi zbijajo samopodobo. Tri leta sem rabil, da sem jo zgradil neko –  

samopodobo ... pol ti jo pa tam zbija nekdo«). 

 

Pove, da je Jaka že od nekdaj izstopal (»predvsem drugačnega. Skos je izstopal. Drugačen je bil že od vrtca naprej«). Opiše ga kot izredno bistrega in 

inteligentnega otroka, kar pa sicer doživlja bolj kot breme in ne kot olajševalno okolišlino  (»To je njegov križ, sicer. Ga ne rešuje. Ker zelo velik 

razmišlja. To so vsi povedal, da je veliko lažje, če niso tako inteligentni ti otroci, ker potem ne razmišljajo skos. On pa skos tuhta, tuhta, tuhta in mu nikoli ne 

prideš do konca ...«). Njegovo inteligenco je v srednji šoli začela doživljati kot oteževalno okoliščino, ko se je izkazalo, da samo bistrost ni več dovolj, učenja 

pa ni bil navajen (»Do 9. razreda je on vse skompenziral s svojo bistrostjo, medtem ko je v SŠ bilo to premalo, potem se mu je pa začelo vse rušiti«) 

 

Nekje, malo globje, se zaveda, da je Jaka izjemen otrok s številnimi darovi ( »včeraj, ko sem ga gledala, kako igra to bas kitaro – sem rekla, pa mater, ej, 

mislim,  otrok res zna. Ta oseba zna igrat to kitaro. Vsi mi to povejo, vsi«, »al pa, ko se recimo pogovarjamo, on tok velik stvari ve«, »tako je razgledan«, »ker 

to je res, res, res krasen otrok«). Trenutno pa ga doživlja bolj kot lenuha, ki se ne trudi dovolj za šolo, ki je njej osebno zelo pomembna (»tudi drugi z drugimi 

očmi vidijo krasnega otroka – jaz pa vidim enega lenuha, ko se mu ne da učiti, ne. To je zlo problematično iz mojega vidika. Ampak ti vidiš otroka in se ti te 

močne točke potem zdijo zanemarljive«, »takšna škoda se mi zdi, da to ne pade na plodna tla, ker toliko stvari ve«).  
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Njuna prva medsebojna izkušnja je bila v drugem letniku pri njenem predmetu, ki sicer ni bila najboljša. Kljub temu da je Jaka odlično delal pri pouku, ni 

opravljal domačih obveznosti in podobno. Ker je razredničarka vztrajala pri svojem, sta od takrat naprej razvila super odnos (»ampak takrat tista 

izkušnja, ko sem bila jaz trmasta, on pa tudi – na koncu je dnevnike napisal in od takrat imava krasen odnos«). Meni, da je Jaka zanimiv fant in na podlagi 

njunega celotnega pogovora dobim občutek, da se zanj res trudi (»res je zanimiv fant«). Z njim je razvila prav poseben odnos, kateremu posveča veliko časa, 

prav tako si je vzela čas, da ga spozna – njega in njegove navade (»on deluje v razredu tako, da  kar ga zanima – tam bo sodeloval«, »oziroma če se res 

dogovoriva in da mu zagrozim – lej, če ne boš mel, boš vprašan, ker to je pa res grožnja, ki pri njemu zaleže – potem ima eno, dve ure nekaj  s sabo«, »mislim, 

da znam vzpostaviti mejo in se mu hkrati približati, da se z njim pogovarjam«). 

Opiše ga kot umski potencial in enega redkih, ki zna odgovoriti kar na najtežja vprašanja kljub zelo slabemu učnemu uspehu (»vidim ga kot nek umski 

potencial, da bi lahko gimnazijo takole delal«). Ob stvareh, ki so njemu zanimive in pomembne, je lahko popolnoma skoncentriran dlje časa (»pri glasbi lahko 

sedi dve/tri ure. Koncentrirano v neki dvorani igra, medtem ko pri pouku je pa prvih 10/15 minut okej, pol je pa konec«). Prav tako ga opiše kot 

samozavestnega fanta, ki je zelo ponosen na svojo inteligenco in se nanjo (preveč) zanaša (»ja, on je zelo samozavesten, ker je tudi meni takoj povedal, da ko so 

ga k temu psihiatru začeli vlačiti, so ga testirali in so ugotovili, da je zelo bister. To zdej vsakič pove in tudi nekaterim sodelavcem je povedal, da on je itak zelo 

bister, in je rekel, da se za njega ni za bati, da ne bi naredil«, »nerealna pričakovanja ima«). 

Največji Jakov problem je, da nima učnih navad ter da se prehitro izgubi in odtava v svoj svet (»po drugi strani so pa tukaj te njegove težave, ki ga 

ovirajo predvsem v tem, da ne zapisuje, da se vmes kar  izgubi. On pade v svoj svet«, »ker ko se on usede in se začne učiti, se tudi nauči, da dejansko pridemo 

do pozitivne ocene«).  

 

 

Slika 19: Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo 
 

 Diagnozo je dobil šele v prvem letniku gimnazije, ko so se začele težave z ocenami (»amm ... mislim, da v prvem letniku«). Do diagnoze pravi, da je bil zelo 

skeptičen, v postopek ga je prepričala mama (»zelo sem bil skeptičen. Mama je bila bolj za te zadeve. Že kr mal fanatična skoraj«). V osnovni šoli je imel 

več težav s hiperaktivnostjo kot s pozornostjo, kar se je v najstniških letih obrnilo ( »ja, pač takšen vtis so dobili o meni ... ker sem bil ful naspidiran, 

hiperaktiven. Kot da bi bil na amfimetaminih ... zdj pa nisem več«, »v teh letih zdej sem ful energije izgubil ... sem jo preusmerjal zaradi vsega, kar se je 

dogajalo, in pol mi jo je zmanjkalo, da sem zdej takšen zelo apatičen človek«).  

Vzroka za svoje težave ne pripisuje motnji, temveč občutkom tesnobe in nizke samozavesti, ki se mu pogosto pojavljajo (posebno v preteklosti) (»Js sicer ne 

mislim, da imam te simptome ADD in tako ... ampak js bi rekel, da je to posledica vse te tesnobe in nizke samozavesti. Da mi je zaradi tega šla pol 

koncentracija. Ne mislim, da se zaradi tega add/adhd kar pozablja stvari«). O diagnozi je nasploh skeptičen (sem še vedno malo skeptičen glede vsega tega. 

Pač tako ...  ni trdnih dokazov, da bi imel. Pač, ko sem delal teste enkrat, se je izkazalo, da imam čisto povprečne rezultate. Kdaj celo nadpovprečno hitrost in 

tako. Pač predelava informacij je okej.  Bolj je odvisno vse od situacije, v kateri sem«). 

Po njegovih besedah je motnja pozornosti s hiperaktivnostjo nalepka, kriminal in celo kraja (»bolj kot ne je nalepkica. Saj ne, da ni problemov s tam ... 

ampak jaz mislim, da je oznaka za nekoga, ki ima malo višek energije  in da ga dajo pol na zdravila, da mu to energijo zbijejo stran. Jaz mislim, da je to 

kriminal, da človeku tako energijo stran zbiješ. To je kraja pomoje«). 

Posebno ga moti, ko nekdo določeno situacijo poveže z motnjo, kar doživi kot občutek krivde, tudi kot stigmo (»nevem, ko ti kdo govori, da je to zato, ker imaš 

adhd karkoli ... pač, ker potem te to začne nažirat, kot da sem sam kriv, da mam to ... kot ena nalepka. Sej nisem jaz imel nič pri temu, da bi lahko na to vplival. 

In vedno ti lahko kdo kej reče – to je zato, ker imaš ADHD. To zna biti potem kar hudo, zna boleti. Počutiš se malo izobčenega«). 

 

Svoje stanje (in ne diagnoze) ocenjuje kot pritežno pozitivno (»pri meni lahko rečem, da bolj pozitivno ... pri nekaterih drgače verjamem, da je lahko bolj 
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negativno, sploh če je izrazito, ker potem se res težko skoncentriraš in pozabljaš stvari. Mislim, saj jaz jih tudi, ampak dobro ... jaz imam še druge razloge za to 

...«). Kot negativno lastnost pa vidi  predvsem v trenutkih, ko mora biti zbran na področjih, ki mu niso pri srcu (»slabo je pa takrat, ko bi lahko pri 

kakem učenju. Da bi se bolje učil, no... pa da bi bil boljši pri športu recimo ...«) 

 

Čeprav je kazal očitne znake motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, od začetka niso čutili potrebe po obisku strokovnjaka, saj je Jaka v šoli vse dobro 

kompenziral s svojo bistrostjo, hkrati pa je imel glasbo, ki ga je pomirjala (»Ampak prej res nismo čutili te potrebe, ker je on tako fajn to kompenziral. Muzika 

je bila zelo pomembna v njegovem življenju in ga je zelo, zelo pomirjala in zelo je stvari shendlu z muziko«). Zanimivo je, da mama kot strokovnjakinja druge 

starše v podobnih situacijah spodbuja, da čimprej obiščejo strokovnjaka, sama pa je ob tem čutila odpor (»jaz sem se otepala pedopsihiatra res zelo dolgo. 

Ampak to je res hecno, ane. Ker v službi jaz vse mame čimprej napotim – pojdite, pojdite. Kaj je bil zadržek tukaj? Vedno je bilo videti, da je drugačen, da ima 

... on je meni že zdavnaj rekel, ko nas je učiteljica povabila na pogovor,  da pri matematiki ne piše. On je meni takrat rekel, glej mama, jaz nemorem ... jaz če 

pišem, jaz nič ne slišim... če pa jaz poslušam, pa ne morem pisat. To je bilo meni popolnoma jasno. Deljena pozornost, izmenično ... ne zmore delati dveh stvari 

hkrati. Je bilo zelo jasno – on, ta njegova inteligenca ... on je vse kompenziral – ga je reševala, ane.«).  

Prelomen dogodek zanjo je bil komentar Jakove učiteljice, ki je opisovala njegovo vedenje in potrebo po premikanju (»Mogoče je bil en prelomen moment, ko 

sem jaz ... ko me je svetovalna delavka v šolo poklicala in mi povedala, da so šli v en rudnik soli v Salzburgu, in je rekla, da ga je gledala, ko so jim razlagali ... 

Jaka je bil pa kot lev v kletki. Okrog cele skupine je moral hodit ... in je rekla, da si je mislila, če mu reče, naj stoji pri miru, ne bo mogel več nič slišat. On je 

moral hodit, da je sploh lahko poslušal. Hkrati pa je vse slišal. Recimo tudi, ko me je učiteljica klicala ... da je on edini, ki zna to kemijo. Edini, ki jo zna na 

takem nivoju, pa nima niti enga zapiska narejenga. In ta diagnoza je potem postala realna za mene«). 

V prvem letniku je dobil diagnozo, kar je zanjo bila težka in stigmatizirajoča izkušnja (»No ... jaz moram tako reči ... to je psihiatrična diagnoza. In ni 

lahko imet otroka s psihiatrično diagnozo. In tudi verjetno njemu ni lahko biti oseba s to diagnozo. Se pravi, ko imaš ti enkrat ADHD, po vseh lestvicah nekam 

pašeš. Pač ni bilo meni to lahko, njemu tudi ni bilo«). Pove, da tudi Jaku ni bilo lahko, na začetku je bil do diagnoze celo odklonilen (»ko smo se začeli 

pogovarjat o tem, da bi morda vidli, če gre za to motnjo pozornosti, je bil zelo odklonilen na začetku«), šele ko se je prepričal, da bo še vedno sprejet v razredu,  

se je strinjal z obiskom strokovnjaka (»Potem se je pa začelo spreminjati. On je meni povedal ... ali sva bila skupaj pri svetovalni delavki ... no, pač, da je on 

potipal teren po razredu. Da je v razredu malo vprašal, kako bi bilo, če bi on imel diagnozo ... in phh, oni imajo vse sorte v razredu, ne«). 

Diagnoze motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ne doživlja več kot nalepko (T: »ne služi, kot neka nalepka ...« M: »ne, a-a. Ne sploh ne. Sploh ne. Kvečjemu 

obratno ...«). Doživlja jo pozitivno in kot olajšanje, kar je tudi njena strokovna izkušnja ter mnenje (»mislim jaz tudi lažje velikokrat razmišljam o tem kot 

strokovnjak – kolikokrat je staršem po prejemu diagnoze lažje. Ker se končno tega občutka krivde znebijo, da niso oni krivi. Ker otrok, ki ima motnjo 

pozornosti, ni zato, ker bi vzgoja bila neuspešna. Otrok, ki ima to motnjo, je nima zato, ker bi bila vzgoja neuspešna – pač to je lahko dodatni ogrožujoči 

dejavnik – al pa varovalni. Ampak otrok se je tak rodil«, »ta diagnoza absolutno ni – tudi iz vidika staršev – ni slaba. Ker končno si lahko ffjuuu – otrok je 

takšen in ne zaradi mene. Jaz sem naredil vse, kar bi najboljše lahko. Oziroma kar sem najbolje znal«). 

Verjame, da imajo posameznki z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo dobre in slabe dneve in da se moramo zavedati, da ob dobrih zmorejo vse, medtem ko v 

času slabih dni ne zmorejo veliko (»jaz lahko stopim pred ljudi in rečem – otroci z ADHD imajo dobre in slabe dneve. In ob dobrih dnevih vse zmorejo! V 

slabih dnevih ne zmorejo nič«). Razloži, da starši delajo največjo napako, ko jih v času dobrih dni karajo za vse, kar se je prej slabega zgodilo, kar 

počne tudi sama (»In kaj mi naredimo v dobrih dnevih? Ko on končno zna povedati, koliko je 3x3, mu oponašamo: aha, danes pa znaš. Aha, včeraj pa nisi.  Se 

nisi mogel že včeraj to naučiti. In ga kregamo. Ta en dober dan v tem tednu, ga kregamo. In to jaz delam«). Njen nasvet drugim staršem  je negovanje dobrih 

trenutkov (»Negovanje pozitivnih trenutkov pa jih videt«, »zato bi to bil moj nasvet, če je možno – tiste dobre dneve, tiste dobre trenutke, tiste dobre stvari – 

samo to dobro in nič drugega zraven«). 
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Svoje znanje za delo z mladostniki, ki imajo posebne potrebe, črpa iz lastne izkušnje (»ja, jaz imam tudi domačo izkušnjo s sinom, ki ima  poleg tega, da je 

predvsem hiperaktiven in da ima motnjo pozornosti še en kup drugih težav. ... in potem imam kar veliko izkušenj in kilometrine s takimi fanti«). 

Delo z Jakom ji je izziv, nikoli pa ni pomislila, da bi z njim bilo kaj narobe (»meni je bolj kot izziv kaj narediti. Nikakor pa ne, da je s tem otrokom kaj narobe, 

ali pa, da ne bo mogel ... to meni sploh ni«). 

Do zdaj si ni pridobil odločbe, kar mu razredničarka močno priporoča, saj bi mu prilagojen čas in svoj prostor na maturi prišel zelo prav (»Imel bi možnost 

glede na diagnozo, da bi pisal maturo v svojem prostoru, da bi imel podaljšan čas pisanja, da bi lahko – dostikrat pri tej diagnozi pustijo, da kandidat med 

izpitom vstane, se pretegne, se sprehodi ... Te zadeve bi zagotovo ... ali pa recimo, da bi zaprosili, da bi v dveh delih delal maturo«, »sva se že pogovarjala o 

tem, ampak noče nič kaj slišat. Zdaj ima pa še par dni časa, v 4. letniku pa potem tudi, če dobi odločbo, ni več primerna za maturo«). 

Razredničarka je dobila občutek, da se odločbe najbolj brani mama in, da o njej ne želi ničesar slišati (»ampak nekako mama to ne sprejema. In potem sem pač 

pustila zadevo tako kot je ... Ampak enostavno starši, konkretno mama ni hotela o tem nič kej dosti slišat«). 

Kljub temu da nima odločbe, so se z učitelji dogovorili za določene prilagoditve, katerih pa po večini niti ne koristi (»je pa tko ja, ker nima odločbe, je 

bil potem dogovor, da se lahko dogovarja z učitelji za ocenjevanje, čeprav je tako vsepovsod napovedano spraševanje in ocenjevanje. Da naprimer, če ima slab 

dan, lahko reče, bom drugič vprašan. Ampak on teh zadev sploh ne koristi. Tut npr. imel je možnost, da bi šel pisat k profesorju, ki je za dijake s posebnimi 

potrebami. Da bi pri njemu odpisal, pa tega nikol ni koristu«). 

 

Slika 20: Domače okolje in izstopajoč odnos z mamo 
 

 V pogovoru je bil najbolj izpostavljen odnos z mamo, ki ga zelo obremenjuje. Obremenjujoč je že vse od osnovne šole, saj je vedno skušala urediti 

situacijo, pa ji jo je po njegovem mnenju uspelo le poslabšati (»če sem pol mami kaj povedal, je ponavadi pol samo še poslabšala situacijo, ker je šla k njim na 

dom ali pa jih je klicala in so se pol še iz tega delali norca. Jaz sem itak groza – to so vsi vedeli. Kar vsi so bili neki zdravniki in so vse vedel, kaj je z mano. 

Jah...«). 

Tudi pobuda za začetek postopka diagnosticiranja je prišla iz njene strani, Jaka jo opiše kot fanatično na tem področju (»zelo sem bil skeptičen. Mama je bila 

bolj za te zadeve. Že kar malo fanatična skor.  Kar meša se ji že od tega ... od vsega kar naj bi bilo zdaj, kaj naj bi bil problem ... jaoo ...«). Ve, da ima kot 

strokovnjakinja znanje na tem področju, a meni, da je izpuščala določena dejstva (»uporablja to znanje, ampak malo je spuščala dejstva, ki so se zgodila v 

preteklosti«). Ker se je vedno skušala vtikati in urejati težave, ki so se mu dogajale, je začel določene stvari tudi prikrivati (»mama je spuščala ena dejstva ... 

sicer vsega ni vedela, ker ji nisem razlagal, ker mi je šlo že malo na živce, ker je probala urediti stvari po svoje  in pol je tako kot sem prej rekel, klicarila ... in 

to valda ni pomagalo. Pa mi je šlo to na živce, ker je to delala, in nisem pol več razlagal, kaj se mi je dogajalo«). 

V svojem življenju si želi več miru, več prostora za dihanje, kar mu po njegovem mnenju omejuje mama. Upal je, da bo v srednji šoli bolje, pa so se 

stvari še poslabšale zaradi slabih ocen (»pol sem že mislil, da bo v prvem letniku drugače ... ko sem že mislil, da imam mir pred ljudmi, pol me je pa začela še 

mama gnajvit. Pač ni bilo tako, da bi bilo nevem kaj ... ampak je gnjavla. Mislil sem, da bo že malo miru, da bi delal po svoje brez motečih faktorjev zraven in 

pol je začela še mama zraven«, »in ko je bila reakcija mame, kot da je to en največji kriminal! In sem se potem zelo slabo počutu – na prvo negativno oceno 

(op.avtorja))« 

Zaradi njegovih slabih delovnih navad, se mama že v začetku ni strinjala, da se vpiše na gimnazijo. Ta močan dvom pa pušča posledice na njegovi samozavesti 

(»nevem, že ko sem pač povedal, da grem v gimnazijo, mi je že od vsega začetka govorila, da nisem zadost priden za tja. Da ne bom zmogel, da ne vem kaj ... in 

to mislim, da mi je že kr stopilo v samozavest, da mi ne bo ratal. To ne krivim sam sebe, da mi ne gre. Ker jaz sem za gimnazijo, sam pač vem, da sem prelen ... 

ampak ona je men že leto pa pol prej vcepala v glavo, da meni to ne bo šlo. Pač kok mi bo pa lahko šlo, če je ona prepričana, da ne bo«).  

 

Okolje, v katerem živi, doživlja kot toksično (»ja, sej probavam. Tuki sem res ... bi lahko  rekel, da že skoraj v toksičnem okolju. Pač mama premleva vse 
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možno ,.. mogoče imam tudi to po njej, če je to kaj gensko pogojeno. Mislim, da sem se od nje naučil to. Ona je še hujš kot jaz s temi problemi. 100x«).  

 

O bratu dvojčku in sestrici ni govoril veliko, pravi pa, da se razumejo (»ja, zdej se ja ... pa tut s sestrco, ki je zdej stara sedem let se dobr razumem«).  

 

Z očetom pravi, da ima dober odnos, a ta po njegovem mnenju prevečkrat drži z mamo (»z njim se tudi dobro razumem. Se zgodi, da ... mal mi gresta na 

živce pri prepirih, ker tudi če ve, da imam jaz kaj prav ... da prav mami – pač 'da, draga' način. Dva proti ena je potem ... dve velesili«), prav tako je tudi on 

kdaj tisti, ki tečnari (»ampak tut on zna kej tečnarit«). 

 

Doma imajo tudi psa, za katerega pravi, da zanj najbolj skrbita z bratom (»sicer naj bi bil od vseh, ampak je bolj od mene pa od brata. Midva najbolj skrbiva za 

njega, ga ven furava in tako. Umivava tudi ... razen za jest, no ...«). Kuža je zanj super družba, rad se stisne k njemu (»super mi je tako. Prijazen je in cartek, se 

ga da stisnit. Ful velika in topla igrača je. Boljše kot ženske. Sicer ženske še nisem tako stiskal ...«) 

 

Jakova drugačnost je močno vplivala na družinske odnose. Kar se jim je v začetku zdelo zanimivo, je hitro postalo naporno, posebno ob stiku z okoljem 

(»nekaj časa je bil tudi nam zanimiva ta drugačnost, potem pa ni bila več tako zanimiva, ko je tudi okolje neko ... meni se je zdelo... nas pač to ni nič motilo, 

ampak je potem okolje pokazalo svoje«). Niso znali dobro odreagirati, zato so po njenem mnenju storili škodo (»tle pa mi nismo znali najbolje shendlat 

tega. nismo vedeli, kako mu pomagati. Pa smo s tem malo škode naredili, več, kot bi bilo treba. Pač ti sam pri sebi razumeš, ne veš pa, kako prav odreagirati. 

Res je težko ...«).  

Soočala se je z raznimi občutki krivde in pametovanjem iz okolja (»Težko ti je, ne. Res, zelo ti je težko, ves čas ene misli, kaj si narobe naredil. Pol slišiš 

ljudi, ko ti rečejo – dej ti meni njega. Za en teden naj pride k meni – boš videla. Pa hiperprotektivna, pa  nevem kaj vse, ne.  Nardiš nekaj v dobri veri, da bo 

prav, pa nardiš vse narobe«). Posledično so vsi bili v stiski (»tako čutiš tega otroka, ko je v stiski. Ti si v stiski, vsi smo v stiski«) zaradi česar so se prepirali, 

svet pa se je začel vrteti okoli Jake (»Potem se vsi prepiramo, pa vse se okoli njega vrti ...  zdaj se res vse okoli njega vrti, cel cajt. Naša cela družina se vrti 

samo okoli njega že dolga leta. Vse se okoli njega dogaja«). 

 

Mama se zaveda, da otrok z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo potrebuje jasne meje in strukture, česar Jaku ne zmore zagotavljati, ker je sama 

nestrukturirana (»nek otrok, ki ima motnjo pozornosti rabi zelo jasno strukturo in zelo jasno okolje. In te stukture mu jaz ne morem dati, ker sem sama precej 

nestrukturirana in mi je zelo, zelo težko...«).  

Je zelo emocionalna in impulzivna, veliko govori in debatira, s čimer pri Jaku ne pride daleč – večkrat reče stvari, ki jih kasneje obžaluje in z njimi 

preseneti sama sebe ( »ko začnem – govorim, govorim, govorim ... in pol me ta čustva kar prevrejo. In pol na koncu iz enega pogovora nastane en prepir, 

hud«. »Ko ta čustva stopijo zraven, je kot da si na avto-pilotu. Povozijo razum. Izrečeš stvari, ko jih ne bi drugače človek nikoli izrekel. Včasih si rečem, mater, 

ej ... pa v službi nikoli nebi česa takega izrekla otroku. Nikoli in nikdar, doma pa tistemu, ki ga imaš najrajši. Ko ga imaš najraj na svetu, ko je tvoje bitje, ne. 

Pa mu toliko hudega narediš. To je res čudno. Res je čudno. Ta čustva. Tako si želiš za njega dobrega, pa si želiš, da bi mu uspelo, da mu rata. Ko te je strah, 

kaj bo. In si želiš ... in iz te želje narediš toliko škode. Sigurno ni lahko bit starš takemu otroku«). 

Kot otežujočo okoliščino pa vidi tudi obdobje mladostništva (»po drugi strani je pa najstnik, kar pomeni da mu možgani delujejo čisto drugače, kot bi mogli. In 

se vse sesuje. Recimo, on ima zelo jasna navodila, kako in kaj. In ko kaj rečem se takoj skregava, ker sva čist na nasprotnih – druga valovna dolžina. To naše 

funkcioniranje. To je samo še dodatno breme«). 

Njen mož pa je ravno obratno – človek, ki k problemu pristopa razumsko (»moj mož je pa zelo razumen. Takoj je, tak proti pol«), a pravi, da mu ne daje 

dovolj prostora pri soočanju z družinskimi situacijami in (slabo) prevzame sama (»v bistvu je pa problem, ko jaz mu ne dam dosti prostora no, da bi on to ... on 

bi verjetno velikokrat stvari dosti bolj shendlu od mene. Razumsko pristopi, ja, no. Nič ni veliko cigumigu. Pri meni je tega veliko. Skos imam v glavi, da moraš, 

kakor če želiš dober biti, moraš čimmanj besed ... no talking no emotions. Manj, ko govoriš, manj se čustveno razburiš. Jaz imam pa recimo obratno ...«). 

Zanjo je zelo pomemben in čeprav deluje drugače kot ona, ji je v veliko podporo (»jaz velikokrat rečem, da js sploh ne vem, kaj bi brez njega, no. On je pa 
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... on je pa res en tak. Tak moj proti pol in hkrati en support – čist, čist vedno se lahko na njega naslonim. Vedno, vedno ... sploh ne vem, kako bi drugače, če ne 

bi imela njega. Če ne bi imela drug drugega. Meni se zdi, da midva sva ... zelo se  razumeva, zelo se imava rada in da ta ljubezen  je eno tako močno lepilo, no. 

steber, ki drži vse to pokonci«). Zna jo ustaviti in jo usmeriti, da se bolje odziva (»jaz sem taka cela kot, da imam ene 16 datotek odprtih. On mi jih pa pomaga 

mal zapret, da se malo najdem, pa tako malo razumsko, ne ... tako, glih tisto kar rabim jaz na drugi strani.  Tudi to včasih, da reče, zdej pa dovolj, ane. Nehi 

kričat, zdej pa nehi. Ustavi me«). 

 

Vsi skupaj se trudijo, da bi Jaku bilo lažje. Celo psa so kupili v upanju, da bo v njem našel zaupnika (»tudi psa smo zarad tega kupili, ne.  Čeprav  on zdaj 

najmanj s psom, ne.  Ampak res si ga je zelo želel in se nam je zdelo to zelo dobro, da bo imel enega sogovornika,  prijatelja. Edini, ko ga bo čutil. Sej on tudi 

tako doživlja zdaj tega psa, sam manj intenzivno, kot smo mi mislili, da bo«). Prav tako ga na vso moč podpirajo pri glasbi, kolikor se da (»veš, pa ta kitara pa 

ta muzika ... vse naredimo, da bi ta muzika šla naprej. Kupujemo mu kitare, ojačevalce ... vozimo ga na bigband in v Kobarid in vse povsod vozimo ... da bi se 

jačalo to njegovo močno področje«). 

 

Učiteljica je ob prvem stiku z mamo v drugem letniku zaznala njen trud a hkrati tudi nemoč. (»Ampak takrat sem jaz takoj videla, da je mama dosti 

nemočna oziroma da se sicer trudi in da vse najbolj kar lahko nardi, ampak enostavno nima več moči«, »odkar sem jaz razrednik, se ni nikoli oglasila, sva se 

pa po telefonu pogovarjali in imam skos občutek ene take njene nemoči«). Občutek ima, da so domači v teh letih vse svoje moči usmerili v Jaka in da zdaj ta 

moč enostavno peha (»Ne more več in dejansko tisti občutek nekje v ozadju, da so vse njemu posvetili, vse njemu prilagodili in da enostavno zdajle po vseh teh 

letih počasi ne morejo več. Imajo, bom rekla grdo, po vseh teh letih tega dost«). 

 

Tudi Jaka ji v šoli potarna o domačih odnosih – povedal je tudi, da želi stran, ker mu težijo (»to je tudi meni že večkrat povedal, sploh da želi it, ane«, »pa 

potem, da mu doma težijo«). Večkrat se poskuša z njim o tem pogovoriti in pomagati, da spremeni percepcijo (»to večkrat izpostavi, sem rekla, veš, verjamem, 

da ti težijo. Sam, a ti hočejo dobro ali slabo? In vedno reče, saj vem, da mi hočejo dobro, ampak jaz tega ne prenesem«). Razredničarki je zanimivo, da velik 

del krivde za oteženo učenje zvrača na psa, ki naj bi ga moral ves čas voziti na sprehod (»začel je, da kako se on ne zmore učit, ker mora psa sprehajat. To je 

bila glavna izpostavljena tema«). Učiteljica se je z njim poskušala o tem pogovoriti in osvetliti problem (»in potem sva se pogovarjala o tem psu in sva 

ugotovila, da ga morata z bratom izmenično peljat na sprehod, kar pomeni pol ure sprehoda. In potem sva ugotovila, koliko ima popoldne časa in kako mora 

razporediti ta čas, da se lahko in uči in pelje psa na sprehod. Ampak tist pes je bil kriv za to, da ni uspešen pri matematiki, pa sva potem nekako prišla do tega, 

da mogoče poluren sprehod pomeni samo relaksacijo za njega, da lahko gre potem lažje nazaj h knjigam«)  

 

Slika 21: Vrstniki, občutek pripadnosti 
 

 Začetek osnovne šole zanj predstavlja pozitiven spomin (»prvo bi najprej prikazal pristop v osnovno šolo. To je bil zelo pomemben dogodek. Tak prijeten, ni 

kaj«). V četrtem razredu je postal žrtev medvrstniškega nasilja. Primarno izhajajoč iz njegove prekomerne telesne teže, kasneje pa zaradi zdravstvenih 

težav, ki so imele fizične posledice na njegovem telesu (»pol bi kar hitro pokazal, kako se je začelo že to zajbavanje ... najprej zaradi telesne teže – vse okoli 

tega ...«, »pol pa četrti razred ... uf, kar dolgo se je vleklo to. .. bakterijska bolezen, kraste ... in zaradi tega so se začeli pol vzdevki, pol se je pa sam 

stopnjevalo. Pol so začeli pa že dobivat samozavest, pol je bila pa še učiteljica taka, da jim je samozavest dvigovala in pol se je situacija še poslabšala. Pol, ko 

so bili pa samozavestni, jih pa skoraj ni bilo več možnost ustaviti. Sem jih mogu mal stisnt v kot. Od 4. razreda potem sem bil zelo na slabem glasu«). Slabi 

odnosi so trajali skozi večino osovnega šolanja, šele v zadnjih dveh letih se je začel postavljati zase, včasih tudi z nasiljem (»V 8., 9. ... sem se sicer že znal malo 

za sebe postavit. Začel sem malo se branit in tako«, »pol sem včasih izkoristil ta karate. Pač, da sem jim mel pokazat, kaj bo, če se mi slučajno še kdaj 

približajo. Sej ni bilo treba velikokrat«).  

Ko pogleda nazaj na vrstnike v času osnovne šole meni, da so bili zanj preveč otročji, da bi se z njimi lahko razumel (»V osnovni šoli so pač preveč otročaji. Js 
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sem bil pač ful bolj odrasel od njih in to je kar težava. Nemorš debatirat. Ker je tako, kot bi z golobom igral šah. Ni važno, kako si dober, bo golob zmer sam 

naokol hodu in sral. Boljše je, da obupaš in opustiš, pa greš stran, kar se je pač men zgodilo. Mal sem ignoriral in tako ...«).  

Odkar pa obiskuje gimnazijo, je vse veliko bolje (»tukaj je pa veliko boljše«). Čuti, da nekam pripada (»pač zdej imam občutek pripadnosti«, »bolj tako no ... 

druženje. To mi je fajn. Imam neke prijatelje ...«). Tudi prijateljev ima veliko, tako v šoli kot drugje (T: »kaj pa prijatelji?«, J: »teh imam pa zdaj kar dost. No, 

teh pravih imam tri, štiri ... nekaj takega. Pa saj to je kar dober. Drgače imam pa sošolce pa to ... ko se videvamo tako – jih mam pa več. Iz šole, iz muzke ...pač 

so prjatelji, niso pa uni ful dobri. Da bi bili več kot 100 % ...«). 

 

Tudi mama pove, da ima zelo slabe spomine na osnovno šolo. V gimnazijo pa že od začetka zelo rad hodi, saj se tam počuti sprejetega in pomembnega 

(»razred ga resnično zelo sprejema. In on sam zato hodi v to šolo, ker mu je tako lepo med vrstniki. V OŠ je bilo obema zelo težko in sta komaj čakala, da 

gresta. In zdej jima je tako lepo – že od prvega dneva, od infomativca sta zaljubljena v to šolo. Tako lepo je, ko se čutita sprejeta in pomembna. In tam sta del 

nečesa večjega«) 

 

Pove, da so ga sošolci res zelo dobro sprejeli v razred (»ta gimnazijski razred ga je res dobro sprejel – takšnega, kot je«) za kar ima veliko srečo, saj se tudi 

sošolci trudijo zanj (»imel je veliko srečo, da je prišel v razred, kjer so ga krasno sprejel. Nikoli nisem imela občutka, da bi ga kdorkoli postrani gledal – da bi 

se kdaj jezil na njega ali karkoli. Kvečjemu mu hočejo pomagati, ali ga pustijo pri miru. V skrajnem primeru rečejo: Jaka, mir dej ... Jaka, to tako ne bo šlo. 

Tako, da ga zelo hitro postavijo na svoje mesto«). 

Tudi sošolci so razlog, da se na popravnih izpitih na koncu zelo potrudi, da mu uspe ostati z njimi (»vedno na popravnih se je recimo zelo potrudil, da je 

naredil. In tudi jaz večkrat napeljem na to zadevo v smislu, kaj bo, če boš ponavljal? Kaj bo, če boš izgubil ljudi, ki jih imaš okoli sebe v razredu?«). 

 

Letos, ko je stanje v šoli slabše, mu je že predstavila nove nižje razrede v upanju, da ga vsaj malo spodbudi (»enostavno sem mu že predstavlja zdejšne druge 

letnike. Kam boš šel, v a ali b? Ker, če bo šlo tako naprej, boš ponavlju. In vsakič reče, da bo kar tukaj ostal, kjer je. Sem rekla prav, potem pa kaj boš naredu? 

Ja, naučit se bo treba ...«). 

 

Slika 22: Glasba, svet kamor spadam 
 

 Glasba mu pomeni kar največ v življenju, je edina stvar  poleg svojega intelekta, v katero ne dvomi  (»pač, do zdaj sem v vse stvari dvomu pri seb – razen 

v intelekt in znanje v muzki«, T: »kaj pa tebi muzika v življenju pomeni?«  J: »uuf, nevem ... vse. Res vse!«). Je nekaj, kar mu daje največjo potrditev (»paše 

mi, ker sem vsaj na ta način dober, če že v šoli nisem«).   

Ob vprašanju, kakšno vlogo bi imela glasba v filmu, pove, da nekaj vedno prisotnega, paralelnega (»prikazoval bi jo kot stalni faktor v filmu. Kot paralelna črta 

zraven ...«). Ob izvajanju in poslušanju pravi, da se počuti, kot da je zadrogiran (»muzko bi lahko dal v film tako ... kot en kup kokaina in pol sam glavo notr 

direkt. Neki takega no«, »tako je – escape from reality. Na tak način, kot igrica ... kot bi bil odvisen«, »tako kot bi bil odvisen od muzike – kot droga. Je kar 

taka dobra droga ...«). 

V lokalnem bigbandu igra kontrabas, ima pa tudi svoj bend, kjer igra bas kitaro ( »Drgače imam tudi svoj bend – dva iz bigbanda sta rabila še basista, pa sem 

se js pridružil, zdaj iščemo pa še vokal ...«).Znajde se pri igranju vseh žanrov (»swing, jazz, funk, blues... znam pa tudi več stvari igrat – jive, vse no ... tudi 

narodno zabavno sem že igral, sam ta mi ne paše tako«). Je zelo ponosen basist (»basisti smo res posebni. Enkrat ko si ... ne nehaš bit«) 

Kljub vsemu pa glasba ni nekaj, s čimer se želi ukvarjati poklicno, saj ni dovolj dobičkonosna (»lahko bi tudi začel kej služit s tem, sam pač ne kot primarni vir, 

ker pač ni dost.  V Sloveniji ni denarja v glasbi, razen če igraš govejo muziko, kar pa meni ne ustreza«). 
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V sproščenem začetnem pogovoru, katerega nisem snemala, izvem, da je bilo petje edina rešitev, da so Jaka kot dojenčka sploh lahko pomirili. Ko je bil še 

otrok, je izvajala terapijo TLP (the listening program) (»... ker je imel eno terapijo TLP in je poslušal muzko«). Skozi osnovno šolo je bila glasba tisto, kar ga je 

najbolj pomirajalo (»muzika je bila zelo pomembna v njegovem življenju in ga je zelo, zelo pomirjala in zelo je stvari shendlal z muziko«). 

Zaveda se, da je glasba njegovo najmočnejše področje, kar premalokrat vidi, saj je v ospredju šolski uspeh. (»v nekem svetlem trenutku si mislim, lej, ne 

... včeraj, ko sem ga gledala, kako igra to bas kitaro – sem rekla pa mater, ej, otrok res zna! Ta oseba zna igrat to kitaro. Vsi mi to povejo, vsi! Takšna škoda se 

mi zdi, da to ne pade na plodna tla!«). 

Vsi skupaj se zelo trudijo, da mu omogočajo nemoteno ukvarjanje z glasbo (»pa veš, ta kitara pa ta muzka ... vse naredimo, da bi ta muzka šla naprej. 

Kupujemo mu kitare, ojačevalce ... vozimo ga na bigband in v Kobarid in vse povsod vozimo, da bi se jačalo to njegovo močno področje«).  

 

Slika 23: Šola – prostor varnosti in težav 
 

 V osnovno šolo ni rad hodil, saj je bilo obdobje po tretjem razredu zanj psihično zelo naporno (»prvi, drugi, tretji razred so bili res super. Pač, okej, sem bil 

naporen za učitelje ... oziroma zmeraj sem bil vsega kriv, ampak jim pač odpustim. Sem se že navadil pol, da sem vsega kriv ...«, »Od 4. razreda potem sem bil 

zelo na slabem glasu«). Ni pa imel težav z uspehom (»sem imel pa zelo lepe ocene. Res. Nisem glih rad hodil, ampak ocene so bile pa fajn«). 

Težave z uspehom so se pričele v gimnaziji, izhajajoče iz nedelovnih navad ( »ker js sem za gimnazijo, sam pač vem, da sem prelen ...«). V prvem letniku je 

dobil prvo negativno oceno in ob tem doživel hudo reakcijo okolja (»po krompirjevih počitnicah v prvem letniku, ko sem dobil prvi šut, kar ni bil problem sam 

po seb, ampak reakcija okolja, ki je prišla zaradi tega šuta. In, ko je bila reakcija mame, kot da je to en največji kriminal! In sem se potem zelo slabo počutil« ). 

Zaradi reakcije okolja in njegovega slabega počutja se je začel začaran krog slabih ocen (»in pol sem ... pač stvari začel preveč premlevat in sem izgubljal 

energijo, pol se je začelo pa ful vlečt in se je krog sklenu. Od takrat so pol začeli šuti kar padat ... sicer je bil prvi letnik še kar okej, drugi je bil hujši. Sem ga 

skor padu. Sem bil na izrednih rokih že«). 

Pravi, da ni narejen po meri šole, ne ustreza mu šolski sistem,  ne razume niti, zakaj se je potrebno učit na pamet (»Nisem lih za šolo bi rekel. pač ne 

maram glih matematke pa nobenega računanja in tako ... zanima me skor noben predmet. Izrazito pa čutim odpor do športne vzgoje v šoli. Sej js vem, da je 

pomembno. Ampak je ratalo že dosadno ...  zato ker je tok enih stvari, ki ti pač ne pridejo prav al pa so tam samo za to, da stvari zakomplicirajo. Pa pol še tako 

nasploh ... dobiš neko oceno in to pač nič ne pomen. Ne to, koliko si delu, koliko znaš, ampak sam, koliko si zapomniš. To mi res ni logično, zakaj bi tako človek 

mogel«) 

 

Največjo težavo zanj predstavljata koncentracija in učenje ( »slabo je pa takrat, ko bi lahko pr kakem učenju – da bi se bolj učil, no ...«, »lahko se zgodi, da 

se potem v šoli začnem koncentrirat na stvari, za kar ni fajn, da se. Neprijetne stvari recimo ... ko mi poberejo vso energije«). K učenju se še posebno težko 

spravi (»enkrat ko sem noter, je pol dobro – tisto bi lahko pol kar delal. Ja ... začetek in tista prva ura učenja je pri meni problem. Prva ura je kritična, druga 

pol že gre ... tretja že pol ni problem ...«). 

Zelo dobro pa mu gre angleščina ( »v osnovni šoli sem bil najboljši, pa tudi zdaj mi zelo gre. Pa s kolegi se v angleščini pogovarjamo in moj inner voice je tudi 

angleški. Bližji mi je ta jezik ...eleganten je. In več se da povedati, lepše besede so«). Žal mu je, da ni več glasbe, rad ima tudi zgodovino (»pol škoda, da 

nimamo več glasbe ... to mi je ful šlo, itak.  Na maturo bom vzel recimo zgodovino, ker mi je kar okej« ).  

Idealni pouk bi zanj izgledal drugače – premikanje po razredu, aktivno sodelovanje in timsko delo (»js ne bi dal, da bi tam sedeli. Ampak da se aktivno 

sodeluje. Recimo v timu. Sodelovanje med vsemi, povezano. To js vidim, kot produktivno delo. Ne pa da en enim razlaga, drugi pa spijo zraven«). 

 

Šola oziroma gimnazija pa je tudi njegov prostor varnosti, tu je našel prijatelje in občutek, da nekam pripada (»pač zdqj imam občutek pripadnosti«, 

»bolj tako, no ... druženje. To mi je fajn. Imam neke prijatelje ...«). 
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Šola je področje, ki je za mamo izjemnega pomena (»ker je meni to tako pomembno. Meni. Pa to šolo nardit ... kero koli šolo, no, bi želela, da naredi«). V 

osnovni šoli z ocenami ni bilo težav, ni se mu bilo potrebno niti učiti, saj si je vse zapomnil (»ta njegova inteligenca ... on je vse kompenziru – ga je reševala, 

ne. Nikoli se ni doma učil«, »do 9. razreda je on vse skompenziral s svojo bistrostjo«). 

V srednji šoli so se začele težave v šoli, ni zmogel več slediti, ne da bi se doma učil, kar je bila zanj neznanka in šok (»medtem ko je v SŠ bilo to premalo, 

potem se mu je pa začelo vse rušiti. Ocene so drastično padale pa on je čutil nek tak notranji nemir ... to sicer ni meni zaupal, ampak psihologinji v 

zdravstvenem domu«). 

Ker ima vsako leto slabe ocene, ga bolj nadzoruje (»res je pa tudi to, da jaz njemu težim  – dej, pet enk imaš trenutno«). Upala je, da ga bo popravni izpit v 

prvem letniku prestrašil in da se bo zato v prihodnosti bolj trudil – a temu ni bilo tako, saj je tam zelo užival (»jaz sem mislila, da ko bo imel popravne izpite, da 

to bo grozno in na koncu koncev super izkušnja. Da jih ne bo več nikoli imel. Prvo leto je prišel – veš, kako je bilo fajn. Mi smo se tako zabaval, jaz sem končno 

učiteljice lahko malo nasmejal. Mi smo se tako zabavali pr slovenščini. Pr kemiji je pa itak dol padla od sreče, ko sem znal vse za drugi letnik povedat. Pa je 

dobil štirke  na popravcih. Vesel kot radio je pršel domov. Tako je bil srečen.  To je bilo največ, kar se mu je lahko zgodili – da se je imel fajn. Jaz sem pa 

mislila, kako bo to grozno in da bo rekel, da nikoli več noče tako ...«).  

Potarna, da je vsako leto enako, zato si potihem želi, da bi razred ponavljal (»vsako let ista slika. Nevem točno, kaj se bo zgodilo. V bistvu men ... jaz bi si 

želela, da bi ponavljal. Mislim, da bi bilo tudi za njega dobro iz vidika učnega uspeha pa iz vidika, da lahko dozori v tem času«). Po drugi strani pa bi to bilo 

slabo iz vidika občutka pripadnosti, saj se res odlično počuti v družbi svojih sošolcev, kar je glede na slabe izkušnje v osnovni šoli ogromnega pomena 

(»Čeprav me po drugi strani tudi skrbi, ker to okolje – ta razred ga resnično zelo sprejema. In on sam zato hodi v to šolo, ker mu je tako lepo med vrstniki. V 

OŠ je bilo obema zelo težko in sta komaj čakala, da greta. In zdaj jima je tako lepo«). 

V šoli nima odločbe, ker je ne želi imeti (»v šoli ne želi imeti odločbe. Ne želi je imet in je nima. Men je zelo hudo, zaradi tega ker se mi zdi super, da bi imel, 

ampak ne želi. Za faks ... za maturo ...«), imel pa je sklenjeno pedagoško pogodbo z učitelji – njihov interni načrt dela, ki daje poudarek na ustno 

ocenjevanje (»lani je imel sklenjeno neko pedagoško pogodbo v šoli, ki so jo oni naredili, nek načrt. Tut psihologinja njegova je šla tja na pogovor in je imel 

nek načrt, v tem smislu, da ima poudarek na ustnem. Ker pisanje je njemu res težko. Da se tudi lahko sam zmeni, kdaj bo vprašan in tko«.). Letos si je ni 

priskbel, a so učitelji kljub temu zelo poslušni do njega in ga cenijo (»letos pa se te pogodbe ni ...ni si je niti priskrbel, ampak učitelji so še vedno zelo 

prilagodljivi ... meni se zdi, da vidijo neko vrednost v njemu. Neko dodatno vrednost«). 

Pove, da ga učitelji res maksimalno sprejemajo in da je njihov odnos več kot korekten (»meni se zdi, da ga učitelji ultra tolerirajo«, »tudi v šolskem orkestru 

igra in ga prepoznajo, da je zlo dober. So igral tudi predsedniku in tako. In pol sem jaz tam sedela ... in je  prišla svetovalna delovka do mene, pa je rekla – 

veste, čisto vsak otrok tukaj ima svojo zgodbo in svoj velik problem. Točno to sem si rekla. Te mlade duše kle, ne. Kake vrednosti so v njih. Ena tam napiše cel 

mjuzikl sama, un ga uglasbi in tako. In je res ... in jaz mislim, da učitelji v tej šoli v večini to vidijo«) 

Šola ima po njenem mnenju dodano vrednost, saj se trudi za vsakega posameznika (»ta šola je res ... eno dodano vrednost ima ta šola. Za njih je vsak 

otrok vreden truda. Razredničarka je rekla ... lejte, on je tudi moj, ne sam vaš ... vredni so truda! Kultura šole je res... super, no!«). 

 

Z razredničarko imata dober odnos, a vendar nista začela na najboljši način. Jaka je sicer zelo dobro sodeloval pri pouku, težave pa so se pojavile pri domačih 

obveznostih in pisanju (»sva imela prvo tako resno izkušnjo v drugem letniku pri laboratorijskih vajah, ko je bilo treba pisat dnevnike. On je bil krasen pri 

vajah, vse je naredil. Ko je bilo potrebno pa dnevnike napisat, pa ni bilo prvega dnevnika pa drugega dnevnika pa tretjega dnevnika. Čeprav je imel jasna 

pravila – napisana, kdaj je treba, kako je treba, protokol ...«). 

V šoli dobro sodeluje pri predmetih, ki ga zanimajo, tudi če je snov zahtevna (»on deluje v razredu tako, da kar ga zanima, tam bo sodeloval. Tudi kakšne 

težke problemske naloge – je običajno on eden redkih, ki se oglasi in pravilno odgovori«).  

Nikoli pa nima ničesar zapisano ali urejeno, kar je za učitelje moteče (»ampak, ko je pa treba kaj napisati nima nobenih zapiskov. Tudi zapiskov, ki bi jih moral 

samo skopirati od teh powerpointov, pa samo prepisovati – tega on nikoli nima«). Uredi jih le z grožnjo s strani učiteljev (»oziroma če se res dogovoriva in da 

mu zagrozim – lej, če ne boš imel, boš vprašan. Ker to je pa res grožnja, ki pri njemu zaleže – potem ima eno, dve ure nakaj s seboj«) 

Pri pouku večkrat uporablja pripomočke, ki ga pomirjajo in so mu dovoljeni s strani šole, saj drugače nikoli ne moti pouka (»drgač pa sedi in ali ima Rubikovo 
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kocko s sabo, ali ima tako florescentno vzmet in se s tistim igra celo uro. In nikoli ne moti pouka. Tudi drugi profesorji nikoli ne pojamrajo, da moti pouk, da bi 

ostajal, da bi, nevem ... kakšne glasove spuščal, nikoli. Ampak sam to – zgleda, da se s tem zamoti, da se igra«). Uporaba teh pripomočkov nekaterim učiteljem 

sicer ne ustreza, a jim je razredničarka razložila, zakaj je to sprejemljivo (»nekatere profesorje moti, s tem da sem jim vsem dala vedeti, da je to pač potreba, ki 

jo ima in da s tem sam sebe umirja. Nekateri razumejo, nekateri slabše«). 

Kot že omenjeno, z njegovim vedenjem v šoli ni težav, te se pojavljajo pri uspehu in zapiskih (»z Jakom v razredu res ni naporno. Za učitelje je pa predvsem 

to, kako ga spravit do pozitivne ocene. Edina težava, ki jo je pri njemu videti, je, kako ga animirati, dobesedno animirati, da se bo naučil za pozitivno oceno. 

Da se bo dejansko vsedel, ker ko se on vsede in se začne učiti, se tudi nauči«). Težave se pojavljajo pri starejših profersorjih, ki imajo izoblikovana določena 

pričakovanja od učencev (»nekateri imajo pa strašne težave s tem, bom rekla - starejši profesorji, kjer se pričakuje: ko pridem v razred pozdravite, pišete, 

dvigujete roke, odgovarjate, ko vas pokličem – ne delajte ničesar drugega. No, ti imajo pa kar težave. Pa tudi v bistvu pač odvisno od človeka do človeka«). 

Največ težav se pojavlja pri matematiki, kjer niti ne sledi niti ne dela domačih nalog (»z matematiko ima hude težave, s tem da sva zdej z mamo ugotavljali, pa s 

profesorjem matematike, da v celem šolskem letu ni naredil ene domače naloge. Da ni naredil praktično nobenih zapiskov«). A Jaka nerealno pričakuje, da se 

bodo težave rešile (»pričakuje pa nekako, da bo kr čudežno naredil pa da bo na inštrukcije šel enkrat dvakrat pa bo naredil. Nerealna pričakovanja ima glede 

matematike«). Težave so tudi pri kemiji in zgodovini (»je pa potem težava tudi pri kemiji, zgodovini – mislim, da ima tukaj samo eno pozitivno oceno v celem 

šolskem letu«). Dobro pa mu gre angleščina, pri drugih predmetih pa je ravno dovolj za pozitivno (»angleščina mu gre dobro. V bistvu povsod je nekje na 

dvojkah«).   

Razredničarka skupaj z njim išče rešitve, dela načrte in sklepa dogovore, katerih pa se slabo drži in odlaša svojo odgovornost (»zdaj sva imela dolge 

razgovore o tem, kako bo prišel do zapiskov. Sem rekla v redu, zmeni se s sošolko, ki ti bo dala zapiske. in se dogovori, katere zapiske rabiš. Ne bova celoletne 

snovi kopirala, zmeni se s sošolko, da ti prinese, in ti bom jaz skopirala. V šoli ti bom vse skopirala in bova dala v mapo, ker drgače se pr njemu vse stvari 

izgubijo. To je nekje 3 tedne nazaj. Še zdaj ne vem, katere zapiske naj mu kopiram oziroma od koga. Sem mu pa dala jasno vedet, dogovori se s sošolci. In vsi 

sošolci so mu prpravljeni posodit zapiske, ampak enostavo ni – ni še dojel, da je tako rekoč konec pouka, on ima še zmeraj dovolj časa, kar skos ponavlja«). 

Velikokrat izkoristi priložnost, da se z njim pogovori kar na hodniku, če recimo pozabi iti v razred (»dostikrat tukaj na stopnicah sedi in večkrat se zgodi, da 

sam sedi, ker sošolci grejo že v razred, on pa kar pozabi. Šele, ko ugotovi, da je okoli njega mir, potem ugotovi, da je treba iti v razred. Al pa zadnjič pri 

nemščini so se igral neko igro vlog in je bil zunaj in sva se tut ene 3/4min pogovarjala, dokler ni mogel v razred it. Takrat se marsikej zmeniva«). Trudi se, da 

ga nikoli ne izpostavlja pred ostalimi (»ker ga pa nikoli ne izpostavljam pred sošolci«). 

Razvidno je, da je razredničarka z njim razvila dober odnos. Zelo se trudi in neprestano ugotavlja, kaj je tisto, ki bi njemu najbolj pomagalo oziroma ga kar 

najbolj motiviralo za delo (»Zdaj sama pri sebi iščem strategijo, kako ga dejansko na nevsiljiv način spomniti – čez tri dni imaš kontrolno, čez dva dni imaš 

kontrolno ... jutri imaš kontrolno.  Ker enostavno pozabi«). 

Ker je tudi razredničarki omenil, da je bilo na popravnih izpitih zabavno, mu je predlagala, da tudi šolo opravlja po izpitih, kar pa je zanj nesprejemljivo, saj je 

rad v svojem razredu (»okej, če ti je pa tako super, pa hodi na popravne izpite. Tut meni je rekel, da saj ni bilo nič kaj takega na popravnih. Sem rekla, kaj pa 

če bi ti delal po izpitih? Ja ne, to pa nebi. Sem rekla, daj hodi na izpite, če tako rad hodiš ... ne, on tega pa ne bi, ker v razredu se ma pa fajn«) 

 

Na koncu optimistično doda, da se njegovo stanje zelo izboljšuje in da je viden napredek (»Pa tudi pri Jaku opažam – v prvem letniku smo se pogovarjali 

na vsaki konferenci – je bil nekako izpostavljen. V drugem letniku pa – če primerjam zdajle s tretjim – je bistveno boljše. Se mi zdi, da je nek napredek«).  
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Slika 24: Ko grem od doma bo vse lažje ... 
 

 Kljub temu, da je končno našel prostor, kamor spada (prijatelji, sošolci, bend), ima večkrat občutek, da je nesrečen predvsem zaradi okolja, v 

katerem živi (»tako je, kot da bi me nekdo imel na tleh, s kolenom na vratu in pol bi te spraševal, zakaj ne morš dihat. Pa rekel bi ti dihaj, dihaj. Nekdo ti 

zapira pot in pol reče, zakaj ne moreš mimo ... pač ne gre skupaj. Kot da te en jebe v glavo. Bullys!!«). Verjame, da bo vse bolje, ko bo odšel od doma (»ko bo 

faks, mislim, da bo vse boljše. Prva stvar je, da bom stran od doma ... stran od te toksičnosti. Da ne bo noben pršel noter in mi začel težit pa da morm to 

poslušat. Ne bo toliko motečih faktorjev zraven ...«, »primarno je to, da grem stran od doma ... ker pol se bom lahko že sam znajdel. Ne rabim človeka, da me 

komandira okoli ... kakor se pač to zdaj dogaja« ). 

Pravi, da se zaveda, da bo moral trdo delati, da se bo to lahko uresničilo (»sicer vprašanje, če me bojo kje sprejel, no ...  drugo leto bom delal na 100 %, da bo 

boljše ...«).  

 

Nekako si želi, da bi lahko začel znova, nekje, kjer ga ne poznajo (»pa pol, ko bom na faksu, si želim tudi na kako izmenjavo ... to bi res ful. Kaka Švedska ... pa 

ful so dobri v angleščni, kar je meni super. Sam mogoče nisem lih za nove ljudi spoznavat – ampak tam me noben ne pozna, pa je fajn. No, pač ... to je najboljši 

del, da začneš lahka znova. Drugič, ko začneš znova, se da veliko stvari zajebat, tretjič gre pa rado, ane ... čeprav se mi zdi, da je bilo tudi že drugič kar okej. 

Oziroma za odlično oceno«). 

 

Tudi ona zaznava njegovo čakanje in upanje na prihodnost, ko bo po njegovem vse lažje, zato se z njim pogovarja o odgovornosti in spremembah, ki prihajajo 

(»zdej sva se tudi ogromno z Jakom pogovarjala, kaj pomeni biti polnoleten, ker bo čez par dni star 18, in sva se pogovarjala o tem. Kaj pomeni to, kaj pomeni 

odgovornost. Ker če dones nekaj nardiš, si mladoleten in ne odgovarjaš oziroma bistveno manj kot čez par dni, ko boš polnoleten ... pa mislim, da ni čisto dobr 

dojel te razlike. V bistvu mislim, da sploh nima občutka, kaj pomeni bit polnoleten in da se bo karkoli spremenilo ...«). 
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Slika 25: Pomoč in obravnava 
 

 Že dve leti hodi na obravnavo k psihologinji, eno leto pa k psihiatru ( »eno let. Psihologinji pa dve leti«). O psihologinji sam ne pove veliko, obravnave pri 

psihiatru pa ne mara najbolj, saj slabo vpliva na njegovo samozavest (»ker to je tako ... tam sedim zraven in poslušam, kako sem nedorasel. To je vse, kar 

poslušam ... razmišljam, da bi nehal hodit, ker itak mi nič ne pomaga. Tam sem, da mi zbijajo samopodobo. Tri leta sem rabil, da sem jo zgradil neko 

samopodobo ... pol ti jo pa tam zbija nekdo. Če grem sam, pa tak dohter pol reče, naj pokličemo starše. Ker on jim pol začne govorit svoje mnenje pa to. Pol je 

pa tako dohter najhujši. Tok o tem, da je dohter. Ko naj bi nekaj zdravu. Naj bi za nekaj koristil, pa za nič ne koristi, mater. Sam poslušam, kako nisem dober. 

In nedorasel, pa čez en mesec bom polnoleten«).  

 

Jaka ima medikamentozni support, pove mama, ki pogreša še nekaj zraven – vodenje, katerega mu sama ne zmore nuditi ( »veš, kaj jaz pogrešam. Zdaj on 

je nek ADHD otrok, ane. Ali pa ADD ... recimo... in zdaj mi vemo, da ma on medikamentozni support, zdaj bi pa rabil nekoga, ko bi mu pomagal strukturirat 

okolje. Jaz to ne zmorem. Ne morem. Evo, ne morem«, »meni vsi rečejo, kakor je – zdaj ma zdravila, zdaj je pa treba nekaj delat. Ampak, kdo bo zdaj delal.  

Jaz sem zato šla po pomoč, ker ne zmorem«). Želela bi si nekoga zunanjega, ki bi mu pomagal predvsem pri socialnih veščinah (»Nekdo, ki bi mu pomagal pri 

tej impulzivnosti. Nekdo, ki bi mu pomagal do uvida, do razumskih odločitev ...) in uravnavanju čustev, saj je velikokrat zelo jezen in nemiren (»on je rekel, da 

mora velikrat nekam udarit in da udari v zid ... da udari in udari. Potem smo mu to boksarsko vrečo kupili, da je šla ta silna jeza ... vlekla se je pa ta jeza od 

prej – na svoje sovrstnike. Pa tut jeza na nas, na šolo, na vse«) 

Omenjeno mu sicer nudi psihologinja, s katero ima dober odnos, a se znatno premalo srečujeta ( »tak človek je sigurno njegova psihologinja, ampak on 

pride z njo v stik enkrat na tri mesece. Pol se pa še zgodi, da ne more in potem je enkrat na štiri mesce. Ker ona dva se ...  nardita plane in on je en teden 

popolnoma zagret. Potem mu po mejlu kaj pošlje. Ona dva sta v stiku. Ampak bi moral njo videti«). Potrebuje namreč veliko zunanje strukture (»rabi zunanjo 

kontrolo. On če bi notranjo kontrolo zmogel, bi jo že zdavnaj mel«). 

Iskala je tudi samoplačniško pomoč, pa ne najde nikogar primernega (»pa jaz v tem okolju niti samoplačniškega ne najdem, ne«).  

Tudi ona potrebuje podporo, ki je ima, kot pravi, premalo. Vendar je niti ne išče, saj ima preveč obveznosti in tako ostaja pri možu in prijateljicah 

(»premalo ga dobivam, no. Za mene, ko ga toliko rabim. Res pa je, da ga tudi ne poiščem ... sigurno dobivam od svojih kolegic in od svojega moža. Da bi pa 

kak strokovni support iskala, ga pa nisem. Letos me je sicer Jakova psihologinja povabila na ena skupinska srečanja in sigurno bi se jih udeležila, če ne bi 

imela preveč študijskih obveznosti. Veliko, veliko sem si letos v službi zadala in ne zmorem več. Ampak 100 % bi bilo to za mene dobro in bi sigurno šla«). Po 

njenem mnenju bi potrebovala tako kot vsi starši z otroki, ki imajo motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, potrditev, da dela dobro in po svojih 

najboljših močeh (»in se mi zdi, da res to starši »nucamo« – ta feedback. Da kar delaš, delaš najbolj prav kot lahko v tistem trenutku, kokr zmoreš in da 

nisi sam«). 

 

Slika 26: Zdravila so kriminal 
 

 Jaka ima medikamentozno terapijo. Najprej je jemal ritalin, sedaj pa concerto (»ja,  pač podaljšano sproščanje-concerto«, T: »si kdaj bil na ritalinu? J: »ja, 

tisto je bilo še kar okej. Zdaj mi je pa dozo concerte še povečal na 54 mg tablete«). Pravi, da mu gredo zdravila na živce, zato jih ne jemlje redno (»na živce 

mi gre. Včasih vzamem, včasih pa ne ... na živce mi gre«). Ne mara jih predvsem zaradi stranskih učinkov, ki jih povzročajo (»nasploh mi grejo zdravila na 

živce, ker imajo en želen efekt, ostalih je pa toliko neželenih ...«). Neželen učinek, ki ga doživlja, je predvsem občutek tesnobe (»pol se pač zgodi, da se slabo 

počutim zaradi tega zdravila. Ne zato, ker telo ne bi preneslo, ampak zato, ker se začnem koncentrirat na stvari, ki mi niso prijetne«, »super se počutim, nisem 

tako tesnoben pa to (ko je bil brez zdravil (op. avtorice) Ne morem pa  se lih koncentrirat dober«). 

Zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo z zdravili opiše kot krajo in kriminal (»da ga dajo pol na zdravila, da mu to energijo zbijejo stran. Js 
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mislim, da je to kriminal, da človeku tako energijo stran zbiješ. To je kraja pomoje«), saj človeku okradejo energijo (»ja, energijo. Potem sem apatičen. Še bolj 

kot kadarkoli ...«).  

Pove, da  mama in razredničarka sicer trdita, da je, odkar je na zdravilih, boljše (»razredničarka pravi, da je fajn, da jih jem. Mama isto ... me sili, da to jem. 

Njej itak ne bi pasalo, če bi šel dol iz zdravil ... ampak,sej je to moja odločitev«). Kljub temu se bo s  psihiatrom skušal dogovoriti za nižjo dozo zdravila 

(»kmalu imam spet termin, pa bom rekel, da bi šel vsaj na 37 mg... tisto je bilo še dokaj okej. Pač, okej, niso mi vzele toliko energije«). Res si želi, da bi lahko 

bil brez zdravil (»kaj ti pomaga, če se lahko koncentiraš, če nimaš pol energije ...  raje bi bil brez, no«).  

Želel bi si, da bi strokovnjaki izhajali iz lastnih izkušenj, saj meni, da drugače ne morejo razumeti, kaj se zares dogaja (»škoda je, da se ima tiste, ki postavljajo 

diagnoze, za pametne. To je sam eno sranje. Nočejo delati škode, ok. Ampak, če ne razumejo, kako je, zakaj to delajo? Naj najprej probajo sami. Naj jejo sami 

zdravila, pa bodo videli kako fino je to vsak dan jest. Naj preizkusijo, preden dajo. On govori iz knjige ne iz izkušenj. Js govorim pa iz izkušenj. Kar je najbolj 

pomembno«). 

 

 

Učiteljica meni, da se njegovo stanje izboljšuje, kar bi lahko bila posledica medikamentozne terapije (»v bistvu je zdaj, odkar ga poznam, boljše. Ampak 

je pa res, da je vmes šel tudi na zdravila, tako da je zdaj na medikamentozni terapiji«, » ... da je veliko manj nervozen in da lažje sledi«). Pove, da je v začetku 

bil proti zdravilom, sedaj pa je z njimi zadovoljen (»tudi lani so želeli uvesti zdravila, pa je bil on tisti prvi, ki je rekel, da ne. S tem da zdej je pa zadovoljen. 

Vsaj jaz sem dobila ta občutek, da je zadovoljen ...«) 

Je pa tudi ona mnenja, da zdravila prinesejo določeno stigmo (»ker takoj, ko nekdo dobi zdravila, posebej taka, ki sodijo nekak na področje psihiatrije, 

dejansko nekak takoj postane označen«). 
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9.2.3. Povzemalne ugotovitve  

 

Tako kot v prejšnjem primeru se v povzemalnih ugotovitvah pogovorov trudim dajati 

prednost pozitivnim ugotovitvam, lastnostim... Ugotavljam, da sogovorniki govorijo pretežno 

o težavah in izzivih, ki so jih imeli. Zato sami morda pozabljajo in izgubijo tiste lepe 

trenutke. Verjetno res zato, ker so sami ponotranjili svojo situacijo in sebe kot negativno 

izkušnjo, kar se kaže kot posledica naučene nemoči8. 

Jaka ima diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, a komponente hiperaktivnosti pri 

njem, kot navajajo sogovorniki, ni več opaziti. Da lahko hiperaktivnost v času adolescence 

izzveni, razloži Belec (2015b), ki piše, da se ta neredko spremeni v notranji nemir, kar se 

zagotovo dogaja v Jakovem primeru.  

Področjem, ki so mu ljuba, lahko brez težav posveča neomejene količine časa in 

pozornosti, medtem ko se za tista, zanj nezanimiva, s težavo zbere, še težje pa jim sledi dlje 

časa, velikokrat tudi pozablja na (za okolje) pomembne stvari. Kar pa je glede na razlago K. 

Kesič Dimic (2009) v poglavju o primarnih vedenjskih odzivih pričakovano, izvemo namreč, 

da so to pričakovane značilnosti motnje – veliko energije in volje za interesna področja in 

izrazite težave pri neljubih področjih. 

Jakovo področje zanimanja je zagotovo glasba, kateri lahko posveti neomejeno količino 

časa. Igra kontrabas in bas kitaro in je na vlogo basista zelo ponosen. Igra v bigbandu in v 

svojem lastnem bendu, obvlada skoraj vse žanre, prav tako zelo rad glasbo samo posluša, saj 

mu predstavlja pomiritev in odmik. Igra in uživa tudi v računalniških igricah. Uspeh na 

omenjenih področjih mu pomeni potrditev, ki je ne dobi v šolskem okolju.  

 

Šola je njegov prostor varnosti, a hkrati izrazitih učnih težav. Je zelo sposoben in bister 

fant, kar pa v šolskem kontekstu le redko pride do izraza. 

Rešuje najtežje problemske naloge, razmišlja kompleksno, a ima kljub temu slabe ocene in 

vsako leto popravne izpite. Sam pove, da ni za šolo. Učiteljica pove, da ga vidi kot veliki 

potencial, a ga žal ne zna oziroma ne zmore izkoristiti.  

V osnovni šoli je zaradi svoje drugačnosti in stigme zelo trpel, čutil se je osamljenega, kar 

po navedbah Klassena (2004 v Belec, 2015a) ni nenavadno, saj se pogosto dogaja, da  imajo 

posamezniki z motnjo manj prijateljev, šibko socialno mrežo in se počutijo odklanjane s 

strani vrstnikov. V srednji šoli pa je zavoljo dobrih pedagogov, ki so pripravljeni vlagati v 

odnose, in tudi zaradi čudovitega razreda, v katerem se je znašel, zgodba drugačna. Našel je 

prostor, kjer se zelo dobro počuti. Končno je pridobil občutek pripadnosti in sprejetost – 

okoli sebe ima vrstnike, ki ga sprejemajo, kar ga vidno osrečuje.  

 

Ker se je bal, da se bo zgodilo enako kot v osnovni šoli – stigma, zavračanje s strani 

vrstnikov, je diagnozo v začetku doživljal kot nalepko in stigmo, zato je ni želel imeti, kar 

potrjuje tezo T. Lamovca (1998), ki pravi, da diagnoza, izhajajoča iz medicinskega diskurza, 

postane stigmatizirajoča, kadar je uporabljena na drugih poljih, kot je recimo šolsko. Tudi 

Metljak, A. Kobolt in Š. Potočnik (2010) opozarjajo, da lahko negativna sporočila zlahka 

                                                 
8Naučena nemoč je pojav, ki je nastal kot posledica številnih dogodkov, na ketere posameznik ne zmore 

vplivati. Je naučen občutek,  da karkoli bo posameznik storil v namen izboljšanja situacije, je brezupno, saj ne 

glede na svoje odzive ne dobi tistega, kar bi si želel (Seligman, 1992) 
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ustvarijo slabo in omejeno podobo, tako družbe/okolja, kot tudi doživljanje samega 

posameznika in posledično poglabljanje težav in razvijanje novih. Na srečo v Jakovem 

primeru temu ni bilo tako, saj ima zelo razumevajoč razred. Ko se je prepričal, da to ne bo 

spremenilo situacije v razredu, in da ga bodo sošolci še vedno sprejemali, je privolil v 

diagnostični pregled. 

Tam so ocenili, da je nadpovprečno inteligenten, s čimer se sedaj rad pohvali. Razloži, da 

njegove ocene niso odraz njegove inteligence, temveč šolskega sistema, ki se mu zdi neumen 

in neuporaben, kar zanimivo sovpada z mislijo Rutarja (2016) o nesmiselnem šolskem 

sistemu, ki deluje v nasprotju z učinkovitim delovanjem naših možganov, saj je preveč učenja 

na pamet in testov, pri katerih se pričakuje točno določene odgovore na vprašanja, kar pa 

ubija človeško kreativnost.  

Veliko pojavljajočih se težav sovpada z značilnostmi težav s pozornostjo (Kesič, Dimic, 

2009): pouka v večini primerov ne moti, a vseeno ni popolnoma pri stvari, pozablja na 

obveznosti, zmotijo ga zunanji dejavniki, izgublja stvari, težave ima z organizacijo dela, ne 

sledi navodilom in ne dokonča svojih zaposlitev, ima težave pri vodenih dejavnostih, težko se 

usmeri v novo dejavnost, podrobnostim ne namenja dovolj pozornosti, dela napake pri 

šolskem delu in pri preostalih dejavnostih ...Veliko časa porabi za samo pripravo na 

učenje in tudi najmanjši šum ga lahko zmoti. To, da ima v mislih, da mora peljati še psa na 

sprehod, mu onemogoči, da se tisti dan zbere in loti učenja. Kot pravijo Barkley (2000), 

Klassen (2004 v Belec, 2015a) in Belec (2015b), posamezniki zaradi teh značilnosti pogosto 

delujejo pod pragom svojih zmogljivosti, čeprav so – kot je to v Jakovem primeru – lahko 

celo nadpovprečno inteligentni. 

Njegova mama in učiteljica njegovo inteligenco doživljata kot 'križ' in ne kot olajševalno 

okoliščino, saj posledično veliko razmišlja in tuhta – tudi o neprijetnih stvareh. Pri njem se 

nikoli ni pojavljalo neželeno 'acting-out' vedenje, ampak le to, da je velikokrat odsoten. 

Učitelje včasih moti njegova uporaba pripomočkov (žogice, Rubikova kocka, spirala ...) med 

poukom, a jih je razredničarka podučila, da ga pomirjajo, zato mu je to dovoljeno. 

Razredničarka se zelo trudi za njun dober odnos, vanj vlaga veliko časa in pozornosti. 

Trudi se iskati nove in nove rešitve za njegovo boljše funkcioniranje  in motivacijo. Dober 

odnos med učencem in učiteljem pa, kot pravi Barkley (2000), spodbudno in dolgoročno 

vpliva na mladostnikov socialni in akademski napredek, kar se v tem primeru pozna na vseh 

področjih, še posebej na socialnem področju. 

Jaka kot največjo težavo vidi domače odnose. Vse, kar si želi, je mir in da mu nihče ne 

diha za vrat. Njegova mama je zelo intenzivna ter ekstravertirana oseba, česar Jaka ne 

prenese in doživlja kot velik napor, breme. Sicer izrazi svoje zavedanje, da mu mama želi 

dobro, a kljub temu ne zmore shajati s tem in si zelo želi od doma. Vse upe polaga v 

prihodnost – na trenutek, ko bo lahko odšel. 

Mama se kot strokovnjakinja – socialna pedagoginja, ki v šoli dela z otroki z motnjo 

pozornosti s hiperaktivnostjo, zaveda, da Jaka ni takšen nalašč in da ni lenuh, ki se mu ne 

ljubi, a to vseeno pretežko sprejme in ponotranji. Šola je zanjo velika vrednota, zato zelo trpi, 

ko Jaku ne gre dobro. Nanj je jezna, hkrati pa se čuti zelo nemočno. Zaveda se ključnega 

pomena strukturiranega okolja, kar poudarjajo tudi strokovnjaki (Kesič Dimic, 2009; 

Beganovič, Mal in Mušič, 2011; Strong in Flanagan, 2011), ki pravijo, da je zaradi 
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mladostnikove slabe organizacije nadvse pomembno, da starši in družina zagotovijo 

strukturirano družinsko okolje, a ji ga ne uspe vzpostaviti niti zase, pove sama.  

Isti avtorji (prav tam) prav tako poudarjajo pomen spodbudnega in pozitivnega okolja, kjer v 

našem primeru zopet nastopi nevšečnost. Mama sicer prepoznava njegova močna 

področja in se trudi osredotočati nanje, a pravi, da enostavno ne gre in da je to v 

'drugem planu'. Podobno razloži tudi T. Bandel (2012), in sicer da so starši bolj nagnjeni k 

neodobravanju, strožjim zahtevam in kritičnosti do otrok, ki imajo motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo.  

Mami je zelo žal, da ne najde nikogar, ki bi se z Jakom lahko več strokovno ukvarjal. Zdaj se 

namreč videva le s psihologinjo, ki mu zelo pomaga, a se ne vidita pogosto. Ima sicer 

zdravila, a ta brez primerne hkratne obravnave ne spremenijo dovolj. Jaka zdravil ne jemlje 

rad, saj pove, da so mu pobrala vso energijo. Sicer mu pomagajo pri koncentraciji, a se zato 

prevečkrat koncentrira na negativne stvari. K psihiatru ne gre rad, saj tam trpi njegova 

samozavest, ker naj bi ga na obravnavi le kritiziral in našteval njegove negativne lastnosti, na 

koncu pa mu predpiše zdravila, od česar, po njegovih besedah, nima nič.  
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10.  INTERPRETATIVNI POVZETKI IN ODGOVORI NA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 
Raziskovalno vprašanje 1: Kako mladostnika doživljata samega sebe? 

 

Namen raziskovalnega vprašanja je bil prisluhniti mladostnikoma in ugotoviti, kako 

doživljata sebe kot osebi. Želela sem dobiti vpogled v to, ali ima diagnoza vpliv na njuno 

doživljanje in ali je del tega samodoživljanja ali se pojavlja kot nekaj zunanjega, nekaj izven 

njiju. Negativna sporočila, ki jih mladostnika prejemata od okolja (pri obema je trenutno sicer 

bolje kot v preteklosti), hitro ustvarijo slabo in omejeno podobo in doživljanje, kar 

posledično vodi v poglabljanje težav in razvijanje novih – že vnaprej pričakovani neuspeh, 

strah, občutek brezupa, izgubo motivacije ... (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). 

 

 

A Menim, da je Mihovo doživljanje samega sebe odvisno predvsem od situacije, v 

kateri je. Zaveda se svojih sposobnosti, a so te velikokrat v ozadju zaradi neželenega 

vedenja, ki ga okolica ne sprejema. Navadno  mu je žal za svoje izbruhe in 

nesprejemljivo vedenje, začenja se zavedati posledic, ki jih to prinaša, a se prav tako 

zdi, da tudi sam večkrat ne razume, od kje izhajajo izbruhi. 

Veliko mu pomeni zunanja potrditev, zato jo neprestano išče, čeprav ne vedno na 

pravi način. Ko mu nekaj dobrega uspe, je na to izjemno ponosen, kar brez težav 

pokaže. 

V življenju je doživel veliko padcev, neodobravanja in zavrnitev, čuti se krivega za 

ločitev svojih staršev ... skratka, v sebi nosi veliko breme.  

Sklepam, da je njegovo vedenje tudi obrambni mehanizem, saj skuša zaščititi svojo 

ranljivost. 

Kako je doživljal svojo diagnozo prej, iz povedanega ne morem sklepati. Dobila 

sem občutek, da je diagnoza postala del njega. Čuti, da ga dela posebnega. Pravi, da 

ljudje diagnozo velikokrat vidijo kot bolezen, a on ve, da je to njegova prednost. Ko 

opisuje sebe kot fanta z diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo se mi pred 

očmi prikaže trditev Stronga in Flanagana (2011), ki pravita, da so to osebe z 

neomejenimi zalogami energije ter neizčrpnimi vrelci ustvarjalnosti, ki svojim 

(velikokrat tveganim) idejam sledijo neustrašno in z vsem zaupanjem. 

Mladi s to motnjo imajo zaradi neustreznih socialnih vzorcev, zaradi katerih je 

najbližja okolica usmerjena v pretirano kritiziranje, pogosteje razvit negativen 

občutek lastne vrednosti, kar se pozna na njihovem vedenju (vzkipljivost ...) (Ščuka, 

2015a). Med pogovorom sem zaznala, da je to bil pogost del Mihove realnosti, a 

odkar je nameščen v zavodu in ima prostor 'kjer lahko diha' in več potrditev s strani 

okolja (čemur pripomorejo tudi poletni tabori), se to znatno izboljšuje. Dobila sem 

občutek, da ločuje med sabo v preteklosti in med sabo zdaj. 

 

B Jaka sebe doživlja kot drugačnega in nerazumljenega s strani okolice, predvsem 

domače. Kot zelo dojemajoč in bister fant se zaveda bremena in nalepke diagnoze in 

svoje drugačnosti. Z diagnozo se ni poistovetil, saj omeni, da ni pravih dokazov o 

tem, da ima motnjo. Zaradi česar si niti ne želi imeti ugodnosti, ki bi jih lahko kot 

otrok s posebnimi potrebami imel – želi biti takšen kot drugi. Zaveda se, da 

diagnoza s sabo prinaša stigmo, ki predstavlja neželeno drugačnost v okolju 
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(Goffmann, 2008).   

 

Zelo hudo zanj je bilo obdobje osnovne šole, kjer je zelo trpel in se počutil zelo 

osamljenega. V zadnjih letih, odkar obiskuje gimnazijo, je ojačal svojo samozavest, 

saj je končno našel prostor, kamor spada, in prijatelje, zato ga zelo boli, če kdo pred 

njimi izpostavlja diagnozo.  

Na srečo je na gimnaziji našel vrstnike, ki ga sprejemajo, in pedagoge, ki se trudijo 

za to, da mu v šoli kljub težavam uspe. Uspeva jim, da Jaka vidijo kot mladostnika, 

ki je njim enak, ki si tako kot ostali želi biti sprejet, ljubljen in razumljen, zato jim 

kljub težavam s pozornostjo uspe ohranjati pozitivno percepcijo in posledično 

oseben, srčen pristop (Šket Kamenšek, 2012). 

Svojo samozavest gradi predvsem z glasbo in uspehom pri računalniških igricah. 

Zelo je ponosen na svoj inteligenčni kvocient, ki je nadpovprečno visok. Jasno 

izrazi, da je pameten.  

 

 

 

Raziskovalno vprašanje 1a: Na katerih področjih mladostnika prepoznavata svoje močne 

točke? Kakšne njune moči in sposobnosti prepoznavata  materi in  izbrana učitelja? 

 

Upoštevajoč teoretični  del in tudi  socialno-pedagoške vrednote vemo, kako pomembno je, 

da izhajamo iz močnih točk, ki imajo vlogo varovalnih dejavnikov v posameznikovem 

življenju. Zelo pomembno je, da tudi ostali vidijo, prepoznavajo in spoštujejo močna 

področja ter raznolikost mladostnikov, ki si tako kot vsi ostali želijo biti ljubljeni in sprejeti. 

Brez tega namreč težko zagotovimo spodbudno in učinkovito okolje, pa naj bo to domače ali 

učno  (Grah, 2013). Vemo, da je v praksi, izhajajoči iz medicinskega in laičnega diskurza, 

percepcija otrok/mladostnikov pretežno negativna (Ferek, 2010; Razpotnik, 2012; Caf, 2015 

...), kar pa narekuje nadaljnjo obravnavo.  

Ker se v obdobju mladostništva pogosto sopojavljajo tudi anksiozne in depresivne motnje 

(Belec, 2015; Watkins, 2002), je pomembno, da smo pozorni na samopodobo mladostnikov. 

Zavedanje svoje lastne vrednosti pa deluje kot varovalni dejavnik. 

Namen raziskovalnega vprašanja je ugotoviti, v kolikšni meri je pri materah, ki sta 

mladostnikoma najbližji, in učiteljih, ki prav tako pomembno krepita mladostnikova 

življenja, prisotno zavedanje o močnih področjih. 

 

A Zaveda se svoje bistrosti in kreativnosti. Ve, da je dober v ročnih spretnostih in da 

zna biti dober sogovornik. Zelo rad piše besedila rap pesmi, na katera je tudi zelo 

ponosen. Tudi svojo diagnozo je začel doživljati kot nekaj pozitivnega, kar je del 

njega.  

Kljub številnim odporom, ki jih je doživel v okolju, in težavam je sposoben videti 

svoja močna področja, kar je zelo pozitivno. 

 

Njegova mama ga je že od malega videla, kot drugačnega, a v pozitivni luči. Zanjo je 

bil vedno kreativen fant, ki je s svojo karizmo in zanimivimi idejami pritegnil tudi 

ostale. Občuduje njegove ročne spretnosti. Pravi, da je bister fant.  

 

Učitelj omeni, da je Miha najboljši v svojem razredu. Veliko zna in da se za to ne 
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rabi niti učiti. Sposoben je reševati težje problemske naloge. Tudi on prepoznava 

njegove ročne spretnosti in poudari, da je njegovo vedenje vedno boljše.  

 

B Prvo mesto njegovih aktivnosti in interesov si delita glasbeno udejstvovanje in 

inteligenčni kvocient. Prav tako je ponosen na svoje znanje in uspehe pri 

računalniških igricah. Čuti, da spada na gimnazijo, saj je zelo inteligenten. Kljub 

težavam, ki jih ima v šoli, je po njegovem mnenju gimnazija prostor zanj, na kar je 

ponosen.  

 

Njegova mama občuduje njegovo razgledanost in smisel za glasbo, znova in znova jo 

zna presenetiti. V veliki večini pa ji njegova močna področja ne pomenijo toliko, saj 

je zanjo najpomembnejša šola, kjer Jaka ne blesti. Vseeno se trudi, da mu zagotovi 

vse, kar je možno, na glasbenem področju.  

 

Učiteljica pravi, da je zelo zanimiv in bister fant. Prav tako jo fascinira njegova 

zmožnost za zbranost pri izvajanju glasbe. Pohvali tudi njegovo pripravljenost za 

sodelovanje na vseh šolskih prireditvah. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: V kakšnih okoliščinah mladostnika in njuni materi občutijo in 

ocenjujejo diagnozo kot pozitivno (pomoč, podpora) ter v kakšnih kot negativno 

(breme, stigma). Kaj prevlada? 

 

Diagnoza motnje poznosti s hiperaktivnostjo po DSM-V lestvici spada med nevrološko-

razvojno motnjo, glede na klasifikacijo svetovne zdravstvene organizacije pa v skupino 

čustveno vedenjskih motenj (APA, 2013; MKB -10, 1995). Ne glede na to, iz katerega 

stališča želimo pogledati, je oznaka stigmatizirajoča in negativna, saj govorimo o motnji, 

težavah, problemih in neželenem vedenju (Gregorič Kumpreščak, 2015). Iz tega bi lahko 

sklepali, da jo kot negativno doživljajo tudi sogovorniki. Spoznali pa smo tudi, da diagnoza 

lahko služi kot namen zmanjšanja občutka krivde v družini (lajšanje vesti) ter prav tako v 

institucijah, kjer se krivda pripiše posamezniku in ne sistemu (Cohen, 2006). Zanima me, na 

kakšen način jo občutijo moji sogovorniki skozi svoje izkušnje.  

 

 

A Miha pravi, da je na svojo diagnozo ponosen, z njo se poistoveti. Pravi, da ima samo 

zaradi tega toliko energije in čuti, da ga dela posebnega. Kot negativno jo doživlja v 

stiku z ljudmi, ki imajo predsodke do drugačnosti. Zelo zanimivo je njegovo 

mišljenje o diagnozi: »Glej, sej če ima en ADHD, drug ima pa avtizem … sej to je 

isto – če ima kdo raka, en pa ADHD al pa če nima nič. To ti je samo papir, samo 

predelano drevo«.  

O svoji diagnozi je napisal celo raperski komad, s katerim jo želi nekoč predstaviti 

javnosti in razbijati stereotipe.  

 

Diagnoza je za mamo v začetku predstavljala šok, vmes žarek upanja in na koncu 

razočaranje. Šok, ker si nikoli ni mislila, da je njegovo stanje klasificirano kot 

bolezensko; upanje na izboljšanje, ker je verjela v pomoč in usmerjanje 

strokovnjakov; razočaranje, ker je prinesla le dodatno stigmo brez (uporabne) 

pomoči. Diagnoza motnje pozornosti s hiperaktivnostjo je zanjo brezpredmetna 

oziroma prej v breme kot v korist. Kar bi skozi njeno razlago o diagnozi lahko 

razbrali kot pozitivno je edukacija o motnji in posledično boljše razumevanje 
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Mihovih težav.  

Tudi pomoč, ki so jo prejeli od strokovnjakov, zanjo v večini primerov ni bila 

pozitivna izkušnja – še najmanj v šoli in na pedospihiatričnem oddelku, kjer si je od 

začetka veliko več obetala. 

B Jaka diagnozo opiše kot nalepko, ki označuje ljudi. Do nje ima močne predsodke in 

zato ni želel začeti postopka usmerjanja. Še vedno pravi, da ni pravih dokazov, da jo 

sploh  ima. Boli ga, če nekdo izpostavlja njegovo diagnozo, saj se počuti krivega in 

izobčenega – občutek ima, da ga loči od drugih, »normalnih«.  

Da bi diagnozo doživljal kot nekaj pozitivnega, ne omeni.  

 

Mama meni, da je diagnoza lahko zelo pozitivna, saj staršem prinaša občutek 

olajšanja in spoznanje, da za težave niso krivi oni in njihova vzgoja, ampak se je 

otrok takšen rodil. Prav tako vidi pozitivno plat pri pomoči in podpori, ki jo 

posameznik lahko pridobi, če ima diagnozo. Menim, da je to delno njeno strokovno 

mnenje in pri tem izhaja iz delovnih izkušenj. Njej sami od začetka namreč ni bilo 

lahko in je diagnozo doživljala kot stigmo. Povedala je, da gre konec koncev za 

psihiatrično diagnozo, na podlagi katere človek »po vseh lestvicah nekam paše«. 

Obiska pri strokovnjaku se je tako močno otepala in si ni želela priznati, da ima Jaka 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, kljub zanjo jasnim znakom.  

 

Tudi ona si je predstavljala, da bo Jaka deležen boljše obravnave. To, da so mu 

predpisali zdravila in da se s psihologinjo sreča v dobrem primeru enkrat na mesec, 

nikakor ni dovolj. Obžaluje tudi, da Jaka zavrača pomoč, saj ne želi niti slišati o 

odločbi, kar bi mu po njenem mnenju lahko zelo pomagalo, posebno na maturi. 

 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako materi doživljata vzgojno vlogo in kako je diagnoza 

vplivala na njuno razumevanje, doživljanje in ravnanje ? 

 

Podobno kot pri prejšnjem vprašanju je tudi na tem mestu v ospredju zanimanje o tem, kako 

svoji vlogi doživljata materi – kaj se je z njima in njunimi občutki dogajalo pred in po 

prejemu diagnoze. Se je morda kaj spremenilo, je bilo lažje, morda težje? Je diagnoza s sabo 

prinesla kakšne spremembe v vzgojnih pristopih? Dejstvo je, da se vedenjski odzivi v 

domačem okolju kažejo zelo intenzivno, kar pri starših povzroča strah in stres. Starši so tako 

v velikih stiskah, doživljajo občutke nemoči in dvomijo v svoje vzgojne sposobnosti 

(Kapalka, 2010). Doma so potrebne številne prilagoditve, kar zopet hitro prinese dodatne 

frustracije (Bandel, 2012).  

 

A Večino časa se je počutila zelo nemočno, izčrpano, obupano in izgubljeno. Zelo je 

pogrešala podporo partnerja. Zaveda se, da je partnerski odnos prispeval k 

Mihovemu slabemu stanju, saj z možem nista znala najti skupne besede pri vzgoji. 

Trudila se je razumeti Miha, večkrat je bila tista, ki je stopila vmes med njega in 

očeta, ko so stvari odšle izpod nadzora.  

Kot družini jim ni uspelo vzpostaviti mirnega okolja, ki bi ga Miha močno 

potreboval. Po očetovem odhodu je bil zanjo izjemno naporen čas, šele ko je Miha 

odšel v zavod in si je od vsega skupaj odpočila, so lahko stvari zopet postavili na 

noge. 

 

B Jakova mama je strokovnjakinja, socialna pedagoginja, ki se dnevno ukvarja z otroki 
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z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Pri delu pravi, da je zelo dobra, medtem ko 

doma po lastnih besedah »pogrne na celi črti«. Kljub temu da ji je teorija jasna kot 

beli dan, razumevanja ne zmore prenesti v lastno domačo situacijo. Vse tisto, kar 

drugače v službi uči starše, sama ne zmore izpolnjevati. Pove, da je zelo čustveno 

vpletena in da preveč razmišlja. Zaveda se svoje impulzivnosti in intenzivnosti, ki 

Jaka odbijajo, pa vendar ne zmore drugače. Počuti se zelo nemočno in razcepljeno.  

 

 

Raziskovalno vprašanje 3a: Kje najdeta materi vire pomoči in podporo pri vzgoji? Kaj 

najbolj pogrešata in kaj ocenjujeta kot dobrodošlo podporo? 

 

Tako kot otroci/mladostniki potrebujejo pomoč, jo potrebujejo tudi njihovi starši. Znano je, 

da je najučinkovitejša celostna podpora, ki vključuje oba pola – posameznika z motnjo in 

njegovo okolje (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006).  

Namen tega vprašanja je ugotoviti, ali sta materi sploh bili vključeni v kakršno koli obliko 

pomoči in kaj jima je najbolj pomagalo ter kaj sta pogrešali.  

 

A V največjo pomoč ji je bil šport, brez katerega si ne predstavlja, kako bi zdržala. 

Pomagali so ji tudi starši. Pove, da se brez tako razumevajočih sodelavcev in vodstva 

v službi ne bi izšlo, saj je v času, ko je imel Miha največ težav, skoraj vsakodnevno 

predčasno odhajala iz službe. 

Eno izmed večjih razočaranj zanjo sta pedopsihiatričen oddelek in šola. Na oddelku 

je pridobila velik občutek krivde – prav tako pove, da Miha nikakor niso razumeli. 

Želela bi si tudi, da bi osebje na Mihovi prvi osnovni šoli pokazalo več posluha in 

podpore.  

Kot že omenjeno zgoraj, je pogrešala podporo in konstruktiven odnos s partnerjem. 

Šibke partnerske vezi, nesoglasja in pogosti konflikti so sicer pri starših otrok z 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo precej pogosti, prav tako je velikokrat prisotna 

nizka povezanost med družinskimi člani, slabša komunikacija in odsotnost čustvene 

odzivnosti, topline ter večje zavračanje otrok (Bandel, 2012).  

 

Zelo je zadovoljna z odločitvijo, da je Miha vpisala v vzgojni zavod, kjer res dobro 

delajo z njim, njihovi odnosi pa so se rešili krča, v katerem so bili.  

B Vire najde pri svojem partnerju, brez katerega po njenem mnenju ne bi zdržala. Prav 

tako ima dobre odnose s sodelavko in kolegicami, kar ji veliko pomeni – saj so njeno 

zrcalo, podpora in usmeritev.  

V zadnjem letu se je odločila več storiti zase, zato se je vpisala na izredni študij 

področja, ki jo zanima. Zaveda se, da bi ji zelo prav prišla kakšna skupina za starše s 

podobnimi izkušnjami, a trenutno ne najde časa. 

 

Zelo pogreša dodatno obravnavo za Jaka, saj ne najde ničesar stalnega in 

konstantnega, on pa bi to zelo potreboval.  

 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako se izbrana mladostnika spominjajta odnosov izbranih 

učiteljev do njiju?  

 

Šola  za otroke/mladostnike predstavlja ali ugodno ali neugodno okoliščino, kar predstavlja 

bodisi zaščitni ali ogrožajoči dejavnik (Bras, 1997). Glede na to, da sta mladostnika učitelja 

izbrala kot dobra, zanju prijetna učitelja, govorimo o zaščitnem dejavniku. Dober odnos med 
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učencem in učiteljem deluje spodbudno in dolgoročno pozitivno vpliva na socialni in 

akademski napredek (Barkley, 2000).  

Namen vprašanja pa je spoznati, zakaj sta jih mladostnika sploh prepoznala kot dobra 

učitelja.  

 

A Miha učitelja poimenuje kot legendo, ki zna dobro razložiti snov in ne teži s 

pretiranim zapisovanjem. Zelo mu je všeč, ker najprej dobro razloži, v razlago 

vključi učence in šele naknadno zapišejo snov v zvezek. Predmet (zgodovina, 

geografija) po njegovi oceni nima velike teže, saj razloži, da teh predmetov prej ni 

maral in da so mu postala všeč, odkar jih poučuje on.  

B Jaka pravi, da mu največ pomeni to, da ga učitelji razumejo in da so po njegovih 

besedah pripravljeni »sodelovati«. Izpostavi tudi, da se razredničarka zelo trudi in ga 

spodbuja k sodelovanju. Pri njej mu uspe, da ne zatava v svojih mislih, saj predava 

zelo zanimivo.  

 

Raziskovalno vprašanje 4a: Kdaj (v kakšnem primeru) sta mladostnika učitelja doživljala 

kot nekoga, ki jima pomaga na njuni poti, in kdaj kot nekoga, ki jima to pot otežuje? 

 

V ospredju vprašanja je, kaj mladostnika doživljata kot podporno in kaj kot zanju manj 

primerno ravnanje učiteljev.   

 

 

 

A Miha ne prenese avtoritete in krivice – v primeru, da pri osebah, s katerimi je v 

odnosu, to doživi, v odnos ne zaupa več, njegovo vedenje pa je zelo izzivalno. Vedno 

osebo najprej 'stestira' na svoj način.  

Rad ima učitelje, s katerimi se lahko pogovarja, in tiste, ob katerih čuti pozitivno 

energijo oziroma dober namen – takrat je njegovo vedenje večinoma primerno in 

spoštljivo.  

B Tudi Jaku je pomemben predvsem občutek, da ga učitelj razume, ne rine vanj in mu 

pusti dihati in se izražati na njegov način.  

O tem, kaj mu pri učiteljih ni všeč, ne govori veliko, kot najbolj negativno si je 

zapomnil učiteljico iz osnovne šole, ki mu je lažno obljubljala pomoč pri slabih 

odnosih s sošolci. Nikoli naj ne bi ukrepala, kot mu je obljubila.  

 

 

Raziskovalno vprašanje 5: Kako učitelja opišeta svoj odnos z mladostnikoma? 

 

Podatki govorijo, da učenci s motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo nemalokrat učiteljem 

predstavljajo izziv, uganko in tudi izvor kroničnega stresa (Pulec Lah, 2013). Glede na to, da 

mladostnika navedena učitelja doživljata kot dobra učitelja se poraja vprašanje, ali so občutki 

obojestranski in zakaj je/ni temu tako.  

 

A Učitelj je presenečen, ko mu povem, da ga je Miha izbral za najljubšega učitelja, saj 

tega sam ni občutil. V začetku njun odnos ni bil dober, saj je bilo Mihovo vedenje 

zanj zelo naporno, ker je ves čas motil pouk. To se je sicer izboljšalo, težave se 

pojavljajo le še občasno. Pove, da je sicer res eden izmed boljših v razredu, da je 

bister – a je nepotrpežljiv in da res zahteva veliko pozornosti.  
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B Njun odnos opiše kot dober. Sama se močno trudi, da z njim vzpostavlja korekten, 

topel, a profesionalen odnos. Zaveda se, da se mora za pozitivne rezultate spoznavati 

njegov svet. Zato ga nikoli ne izpostavlja pred drugimi, skuša govoriti njegov jezik, 

katerega se uči tudi iz lastnih izkušenj s svojim sinom. Trudi se ga vključevati v vse 

odločitve, prav tako skupaj iščeta rešitve in se dogovarjata o naslednjih korakih. Jaka 

opiše kot zanimivega fanta in si zelo želi najti tehniko dela, ki bo Jaku pomagala pri 

motivaciji.  

 

 

Raziskovalno vprašanje 5a: Kako je diagnoza vplivala na učiteljev odnos z 

mladostnikoma? Ali učitelja zaznata spremembo v odnosu, odkar imata mladostnika 

diagnosticirano motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo? 

 

Diagnoza  s sabo prinaša  določeno stigmo (Zaviršek, 2000). Ko je otrok/mladostnik enkrat 

označen kot problematičen (kar jezikovna premena motnje zagotovo prinaša), je tej percepciji 

težko ubežati (Kesič Dimic, 2009). Posameznik, ki s seboj nosi to stigmo, s seboj nosi tudi 

določena pričakovanja od okolice (Mattner, 2002 v Kesič Dimic, 2009). Primarni namen je 

bil ugotoviti, ali je diagnoza s seboj prinesla spremembo v razumevanju in občutenju 

mladostnika iz strani učiteljev in kakšna je ta sprememba bila? Pozitivna ali negativna?  

 

A Učitelj mladostnika pred pridobitvijo diagnoze ni poznal. Pravi, da je tudi navajen 

drugačnih, izzivalnih otrok, saj je to stalnica v vzgojnem zavodu. Otrok s to diagnozo 

sicer nima najbolj rad, saj so zanj preveč nepredvidljivi in naporni za obvladanje.  

B Razredničarka ima svojo lastno, domačo izkušnjo z otrokom, ki ima motnjo 

pozornosti s hiperaktivnostjo, zato diagnoza ni vplivala na dojemanje in sprejemanje 

Jaka. Pravi, da ji je v velik izziv, kako ga pripraviti in motivirati za delo. Njena 

filozofija je, da se je vredno truditi za vsakega posameznika, kar zanimivo izpostavi 

tudi njegova mama.  

Zanj se bori tudi pri drugih učiteljih. Razložiti jim skuša njegov svet in kaj je zanj 

pomembno, da dobro funkcionira.  

 

  



 91 

11. SMERNICE, PREDLOGI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE IN OMEJITVE RAZISKAVE 

Mladostnikoma veliko pomeni občutek pripadnosti in uspešnosti, na kar v večji meri vpliva 

okolje s svojimi povratnimi sporočili. V šoli so k temu občutku v obeh primerih prispevali 

predvsem osebnost, motivacija in angažiranost učiteljev. Na pozitivno usmerjeno motivacijo 

in angažiranost učiteljev težko neposredno vplivamo. Verjamem pa, da je korak bližje temu 

ozaveščanje o pomembnosti iskanja in osredotočanja na močna področja otrok in 

mladostnikov z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo.   

Kot koristno vidim tudi večjo uveljavitev socialno-pedagoškega diskurza v pedagoških 

ustanovah ter poklicih pomoči (šola, vzgojni zavodi, bolnišnice, pedopsihiatrični oddelek …). 

Slednje se sicer kaže tudi že v praksi – na zdravstveni fakulteti v Ljubljani so v že prej 

omenjeni konferenci pokazali interes in potrebo po izobraževanju in usposabljanju 

zdravstvenega osebja (Rebolj, Milavec Kapun in Sotirov, 2017). 

Večjo pozornosti bi bilo treba nameniti tudi ugotovitvam kognitivne znanosti o delovanju 

človeških možganov in temu prilagoditi pedagoško prakso. V pouk bi bilo dobro vključevati 

več sodelovalnega učenja. Na podlagi izpovedi obeh mladostnikov lahko namreč sklepamo, 

da ju zanimiv in vključujoč pristop stimulira in spodbudi k sodelovanju.  Tudi usmerjenost na 

manj »akademske« dejavnosti, kjer bi se otroci in mladostniki lahko potrdili in bolj usmerili 

na  svoja močna področja, bi bila dobrodošla. V konkretnem primeru bi obema 

mladostnikoma, denimo, ustrezalo bolj projektno delo (npr. filmske delavnice, glasbene 

delavnice in morda celo projekti, kjer bi se jim izkazalo več zaupanja in odgovornosti – 

organizacija dogodka, nastop …). 

Pozitivna praksa, ki bi jo veljalo posnemati, je usmerjenost Jakove učiteljice v delo na 

razredni klimi in medosebnih odnosih. Jaku namreč prav to daje največjo potrditev in 

občutek pripadnosti. Povsod bi bilo smiselno poiskati dejavnost in razredni cilj, ki bi 

vključeval aktivnost vseh učencev in to kar se da zgodaj.  

Na podlagi teoretske raziskave vidim, da je področje motnje pozornosti in hiperaktivnosti v 

kontekstu različnih diskurzov, dobro raziskano. Tudi teoretične smernice za obravnavo so 

dobre (celostna obravnava, sodelovalni odnos, usmeritev na močne točke ...). Manjka pa 

praktičnih nasvetov tako za šolske delavce, strokovnjake in predvsem za starše. Trditi si 

upam (in hkrati želim), da se nihče zjutraj ne zbudi z namenom učencu/svojemu otroku 

zagreniti dan in oteževati življenje, kar je velikokrat rezultat dneva – težava je v tem, da 

velikokrat ne vidimo, ne znamo dobro odreagirati oziroma ne prepoznamo, kje so dejanske 

potrebe določenega posameznika. Zato si želim, da bi v prihodnje našli čim več praktičnih in 

izvedljivih nasvetov.  
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11.1. Omejitve raziskave 

V raziskavo sta sicer zajeta le dva primera, a iz perspektive različnih oseb, kar mi je 

omogočilo zastavljen raziskovalni problem spoznati večplastno. Ne le iz vidika posameznika, 

ki ima motnjo, temveč tudi iz izkušenj močno vpletenih mater in učiteljev. Torej tistih, ki so 

v proces diagnoze vpleteni tako neposredno kot tudi posredno.  

V prihodnje bi bilo v raziskavo smiselno vključiti več mladostnikov in oba starša (v kolikor 

bi to bilo mogoče). Prav tako bi bilo dobro pogovor z mladostnikom večkrat ponoviti, v 

različnih obdobjih (začetek šolskega leta, nekje vmes, morda v drugem razredu/letniku …).    

Zanimivo bi se bilo pogovoriti tudi s tistimi učitelji, pri katerih imata mladostnika več težav 

in primerjati ugotovitve z učiteljem predmeta, ki ga mladostnika rada obiskujeta.  

Eno izmed omejitev, ki se je pokazala pri raziskavi, je predstavljal strah sogovornikov 

(predvsem učiteljev in ene izmed mater) zaradi osebne izpostavljenosti, čeprav sem 

poudarila, da je pogovor anonimen, zaradi česar sem prikrila del informacij, ki bi preveč 

razkrile osebno identiteto sogovornikov. Pri enem izmed učiteljev sem zaznala tudi 

zadržanost ob izjavah o starših.   

Zagotovo kot omejitev prepoznam kratkoročnost izpeljave raziskave, katera bi verjetno z 

večjo osebno vpletenostjo in dolgotrajnim spremljanjem prinesla bogatejše rezultate.  
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12. ZAKLJUČEK 
 

Raziskava mi je odprla vpogled v svet dveh mladostnikov. Spoznala sem njuno diagnozo, 

njuni resnici, želje, stiske ... Prav tako sta v povezavi z mladostnikovima diagnozama osebno 

zgodbo podelili tudi njuni materi in izbrana učitelja. 

Brez dvoma sta obe zgodbi zelo pisani, obe sta težki, naporni in predvsem tudi različni. 

Različni, kot sta različna posameznika, in različni tudi v smislu same motnje. V enem 

primeru prihaja do izraza pozornost, v drugem hiperaktivnost in impulzivnost. Eden od 

mladostnikov je zasanjan in odsoten, medtem ko je drugi prisoten povsod in ne vedno v 

pozitivnem smislu. Skupna jima je predvsem želja po pripadnosti v okolju.  

 

V zaključnih mislih se usmerjam predvsem na naslednje ugotovitve raziskave9: 

 

 V praksi se pojavlja problem pomanjkanja podpore in ustrezne pomoči strokovnih 

institucij mladostnikom. 

 Šola10 in učitelja se izkažejo kot podporni dejavnik. 

 Velikega pomena je predvsem odnos učiteljev in drugih strokovnjakov do 

mladostnikov. 

 Učitelja prepoznavata mladostnikova močna področja in skušata vzpostaviti dober 

odnos. 

 Materi si ne glede na stopnjo ozaveščenosti o motnji pozornosti s hiperaktivnostjo 

želita večje podpore zunanjega okolja. 

 

V obeh primerih so sogovorniki (predvsem mami) zaznali pomanjkanje ustrezne pomoči  

strokovnih institucij. V Mihovem primeru bi izpostavila predvsem pedopsihiatrični oddelek, 

kjer je vsa družina, a predvsem Miha, doživela zelo slabo izkušnjo, kar ni v skladu s 

pričakovanji oziroma z namenom institucije kot take. V obeh primerih pa se pojavi problem 

pomanjkanja ustrezne podpore. Jakova mama izrecno izpostavi, da je obravnava pri 

psihologinji dobra in dobrodošla, a žal preredka.  

Oba sta imela (Jaka ima še vedno) predpisano medikamentozno terapijo, katera je 

najučinkovitejša ob hkratni nefarmakološki obravnavi (Belec, 2015a), ki jima ni 

zagotovljena. T. Bandel (2012) piše, da bi se medikamentozna oblika terapije pri otrocih in 

mladostnikih predpisala šele takrat, ko se druge, nefarmakološke oblike izkažejo za 

neučinkovite. Zanimivo je, da se je v Mihovem primeru ravno medikamentozna obravnava 

izkazala kot tista neučinkovita.  

V teoriji zagovarjana celostna obravnava (Caf, 2010; Belec, 2015a; Rotvejn Pajič, 2015 ...) se 

v praksi izkaže kot prava »znanstvena fantastika«, v tem primeru je nobeden od mladostnikov 

ni deležen. Hkrati pa večino korakov zahteva veliko angažiranost staršev in tudi učiteljev.  

 

                                                 
9 Ugotovitve so vezane izključno na raziskovana primera in se jih ne da posplošiti na ostale primere. 
10 V obeh primerih gre za šolo, ki ju mladostnika trenutno obiskujeta, in ne za šole, ki sta jih obiskovala pred 

tem.  
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Ugotavljam, da šola in izbrana učitelja predstavljata varovalni dejavnik za mladostnika. Oba 

mladostnika se v šolah, ki ju trenutno obiskujeta, zelo dobro počutita. Miha obiskuje šolo v 

vzgojnem zavodu, kjer z učnim uspehom nima težav. Jaka obiskuje gimnazijo, kjer so se 

prvič začele pojavljati (velike) težave z uspehom. A kljub temu je šola poleg sveta glasbe 

njegov »varen kraj«. Zasluge za takšno počutje v obeh primerih predpisujem predvsem 

učiteljem, ki se trudijo, da vzpostavljajo prijazno okolje. Nihče od njiju v pogovoru o šoli 

namreč ni izpostavljal zanimive snovi, področij zanimanja ... oba sta izpostavila predvsem 

odnos, učitelje, kot osebe in način njihovega dela.  Pri učiteljih sogovornikih sem zaznala, da 

se trudita vzpostavljati dober odnos, razmišljata o ustreznih pristopih in modelih učenja, ki so 

primerni za njiju. Prav tako oba (a v večji meri Jakova učiteljica) prepoznavata 

mladostnikova močna področja in jih pri svojem delu tudi dobro izpostavljata.  

Prav tako sem ugotovila, da je šola v obeh primerih v preteklosti predstavljala velik 

ogrožajoč dejavnik. Jaka se je v osnovni šoli počutil drugačnega in zelo osamljenega, vendar 

z uspehom ni imel težav. Tudi Miha ni imel večjih težav z uspehom. V njegovem primeru so 

se pojavljale zelo izrazite čustvene in vedenjske težave, ki so ga pripeljale do zadržanja na 

pedopsihiatričnem oddelku. Iz pogovora z mamo in Mihom sklepam, da je k temu veliko 

prispevala neposlušnost in nepripravljenost osnovne šole za sodelovanje in razumevanje stisk 

in težav, ki jih je imel.  

Zavedam se, da na tem mestu ne morem ničesar posploševati, a sem kljub temu prepričana, 

da bi večja mera pozitivne percepcije pripomogla k izboljšanju številnih primerov.  

 

Obe materi bi si želeli več podpore s  strani zunanjega okolja. Mihova mama je največji 

manko doživljala pri svojem partnerju, Mihovem očetu. Tudi od strokovnjakov ni dobila 

veliko, pove. Jakova mama pa je sama strokovnjakinja, socialna pedagoginja, ki je o motnji 

dobro ozaveščena, a s težavo vnaša teorijo in praktično znanje iz službe v domače okolje. Ne 

dvomim, da se obe materi, vsaka na svoj način,  trudita po svojih najboljših močeh, da bi 

fantoma kar najbolj pomagali. Pri tem pa se velikokrat tudi malo izgubita.  

Diagnozo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo lahko na podlagi izkušenj sogovornikov 

opišem kot nekaj, kar mladostnika dela drugačnega in posebnega v pozitivnem smislu. Oba 

imata zmožnost posvečanja ogromno časa in pozornosti področjem, ki ju zanimata. In v teh 

področjih oba blestita, pravzaprav sta izjemna. Oba sta čudovita, iskrena in zgovorna 

sogovornika, ki sta hkrati zelo bistra, čeprav neposredno tega ne morem pripisovati motnji. 

Ob tem zelo težko uporabljam izraz motnja, ki je tako negativno zaznamovan in je, kot sem 

ugotovila tudi na podlagi te raziskave, predvsem uporaben za zunanje okolje, za katerega so 

te lastnosti (večinoma) prevelik izziv. 

 

Naj svoje zaključne misli usmerim v socialne pedagoge. Na podlagi celotne raziskave si 

upam trditi, da je vloga socialnih pedagogov na področju dela s posamezniki, ki imajo 

neposredno oziroma posredno izkušnjo z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, ključna. Pri 

delu namreč izhajamo iz uporabnika, njegove življenjske situacije in dojemanja sveta ter se 

osredotočamo na krepitev uporabnikove moči (Gril, 2015), kar pa je točno to, kar 

sogovorniki izpostavljajo, da sami najbolj pogrešajo.  
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Nadejam se, da bo ključna vloga nas, socialnih pedagogov, v bližnji prihodnosti prepoznana 

tudi v drugih institucijah, kot so recimo bolnišnice, kjer bi s svojim znanjem, kompetencami 

in srčnostjo lahko pripomogli k boljši in celostni obravnavi vseh vpletenih.  
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Ščuka, V. (2015c). Otroci in mladostniki z motnjo pozornosti: prepoznavanje dogajanja. 

Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše (17): 66, 34–35. 
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