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POVZETEK 
 

Diplomsko delo predstavlja študijo primera, v katerem je kot pomoč učencu z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnostjo uporabljena masaţa. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljena različna poimenovanja motnje 

pozornosti s hiperaktivnostjo in definicije motnje. Med naštetimi vzroki za nastanek 

motnje je tudi disfunkcija moţganov, zato so v nadaljevanju podrobneje opisani nevrološki 

procesi oseb z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, medikamentozno zdravljenje teh 

oseb in moţna tveganja. Kot alternativno moţnost, da bi se izognili tveganjem, ki jih 

prinaša medikamentozno zdravljene, je za premagovanje teţav, povezanih z motnjo, in 

soočanje s stresom, ki ga motnja sproţa, predstavljena masaţa, njen vpliv na telo, osnovne 

masaţne tehnike, masaţa dlani in stopal ter samomasaţa. 

 

Empirični del naloge zajema dva meseca trajajočo študijo primera, v katerem je 

predstavljen proces uporabe masaţe kot tehnike sproščanja za umiritev učenca z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnostjo. Naloga predstavlja metode in postopke, ki so bile 

uporabljene za predstavitev in razumevanje masaţe in njenih učinkov ter izvajanje 

samomasaţe. Za ugotavljanje sprememb v vedenju učenca so bile uporabljene ocenjevalne 

lestvice, ki so jih izpolnjevali učenec in njegovi učitelji, ter test impulzivnosti, vse je bilo 

izvedeno pred zaključkom in po zaključku izvajanja masaţe. Rezultati so pokazali učenčev 

napredek na področju opozicionalnega vedenja, adhd indexa in hiperaktivnosti. 

 

 

 

Ključne besede: 

motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, moţgani, sproščanje, masaţa 
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SUMMARY 
 

This thesis presents a case study in which a pupil with attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) is given a massage. 

 

The theoretical part consists of various appellations of the ADHD and its definitions. Since 

one of the listed causes for the disorder is brain dysfunction, neurological processes in 

patients with the said disorder, medicinal treatment and potential risks are further 

described. As an alternative option to avoid the risks of medicinal treatments, this thesis 

presents the massage, its impact on the body, basic techniques, hand and foot massage and 

self massage to overcome and cope with the disorder-related issues and stress. 

 

The empirical part includes a two-month case study that presents the process of using the 

massage as a relaxing technique to soothe a pupil with the ADHD. The thesis comprises 

methods and procedures used for the presentation and comprehension of the massage, its 

effects as well as practicing the self massage. Before and after the massage, both the pupil 

and their teachers filled evaluation forms and an impulsivity test. The results showed that 

the pupil has made progress in the fields of oppositional behavior, ADHD index and 

hyperactivity. 

 

 

 

Keywords: 

attention deficit hyperactivity disorder, brain, relaxation, massage 
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I UVOD 

 

Predstavljajte si, kako leţite na masaţni mizi. Takoj ko vas nekdo začne masirati, se vaše 

telo sprosti. Mišice se sprostijo, ţivčni sistem se umiri. Zdaj si predstavljajte, kako se 

počutite po masaţi – umirjeno, sproščeno, lahkotno … Masaţa ni le vir uţitkov, temveč je 

izjemno sredstvo za zmanjševanje napetosti. 

 

Vsak, ki je bil kdaj deleţen masaţe, pozna in razume njen vpliv, zato se je odrasli pogosto 

posluţujejo. Kaj pa masaţa za otroke in mladostnike? Ali lahko masaţa pomaga otrokom, 

ki imajo preveč energije, ki funkcionirajo, kot da bi jih poganjal motor in se ne morejo 

umiriti, otrokom, ki so označeni kot hiperaktivni otroci z motnjo pozornosti? 

 

Temo za diplomsko nalogo sem izbrala v času pedagoške prakse, ki sem jo opravljala na 

redni osnovni šoli. Opazovala sem mentorico, kako je vsakodnevno tekala po šolskih 

hodnikih in iskala učence z motnjo ADHD. Ti učenci so namreč morali vzeti tabletko 

Ritalina ali katerega drugega stimulansa, da so normalno funkcionirali do zvonjenja, ki je 

naznanjalo konec pouka. Večkrat sem opazovala, kako ena sama tableta vpliva na vedenje 

učencev – delovali so odsotno, zmedeno. Z mentorico sva se veliko pogovarjali o 

negativnih vplivih zdravil, zato sem začela razmišljati o alternativnih moţnostih, ki bi 

učencem z motnjo ADHD pomagale podobno kot jemanje zdravil, hkrati pa ne bi imele 

negativnih posledic. S proučevanjem delovanja stimulansov sem ugotovila, kako le-ti 

vplivajo na delovanje moţganov. Ugotovila sem, katere ţleze, hormoni, nevrotransmitorji 

delujejo na te dele moţganov, in da delovanje ţlez lahko spodbudimo z masaţo točk na 

dlaneh in stopalih. 

 

Prvi del diplomske naloge predstavlja teoretični uvod, kjer je predstavljena motnja ADHD, 

nevrologija oseb z ADHD in kako se delovanje moţganov oseb z ADHD razlikuje od 

delovanja moţganov oseb brez motnje. Raziskave namreč kaţejo, da deli moţganov oseb z 

ADHD delujejo drugače kot pri osebah brez motnje. V nadaljevanju sta opisana 

medikamentozno zdravljenje motnje ADHD in vpliv zdravil na delovanje moţganov. Sledi 

poglavje o sproščanju, masaţi kot tehniki sproščanja, pozitivnih vplivih masaţe in 

postopkih masaţe. V naslednjem poglavju predstavim vpliv masaţe na delovanje 

moţganov, na funkcioniranje osebe z ADHD in dosedanje raziskave. Ugotavljala bom, ali 
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lahko s pomočjo masaţe/samomasaţe spodbudimo delovanje moţganov do te mere, da se 

zmanjšajo simptomi motnje ADHD. 

 

Empirični del diplomske naloge je namenjen predstavitvi študije primera. Predstavila bom 

učenca z ADHD, ki je vključen v redno osnovnošolsko izobraţevanje. Opisala bom 

učenca, postopek učenja masaţe/samomasaţe, izvajanje samomasaţe in vsakodnevne 

situacije, v katerih učenec samostojno uporablja samomasaţo. Predstavila bom rezultate 

vpliva uporabe samomasaţe, kot jih zaznavajo učenec, učitelji in starši. 
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II TEORETIČNE OSNOVE 

 

1 MOTNJA POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO 

 

1.1 POIMENOVANJA  

 

Motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo so začeli strokovnjaki obravnavati ţe zelo zgodaj, 

vendar so jo skozi zgodovino poimenovali zelo različno. Leta 1902 je George Still 

opozarjal na nenormalna stanja pri otrocih, ki jih je poimenoval kot nenormalna 

zmogljivost za uporabo pozornosti, prisoten nemir, samopoškodovanje in uničevalnost 

(Kocijan - Hercigonja, Buljan -Flander, Vučkovič 2004 po Kesič Dimic, 2009, str. 28). 

Govoril je o problemu v »moralni kontroli« pri otrocih brez intelektualnih deficitov.  

 

Po prvi svetovni vojni (1917–1918) se je pojavila epidemija gripe in encefalitisa, ki je 

odigrala pomembno vlogo v zgodovini motnje. Veliko otrok, ki so preboleli encenfalitis, je 

kazalo spremembe v vedenju, kot so impulzivnost, razdraţljivost, agresivnost, teţave z 

osredotočenjem, nekontrolirano izraţanje čustev. Za vse to so iskali vzroke v poškodbi 

moţganov in motnjo diagnosticirali kot minimalno cerebralno disfunkcijo.  

 

Leta 1968 je Ameriška psihiatrična zveza motnjo poimenovala kot »hiperkinetična reakcija 

v otroštvu«. Leta 1980 je prišlo do spremembe poimenovanja, ker je Virginia Douglas iz 

Kanade ugotovila, da imajo otroci največ teţav z vzdrţevanjem pozornosti in kontrolo 

impulzivnosti. Postavljena je bila diagnoza ADD (attention deficit disorder), označena z 

razvojnimi ekstremi nezbranosti in impulzivnosti. Termin ADHD se je pojavil leta 1987, 

označen kot večplastna lista simptomov pozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti.  

 

Pri nas je Mikuš - Kosova (1971) uvedla izraz nemirnost, ki pa je preveč splošen in se ga 

opušča. 

 

Za hiperaktivnost, teţave v pozornosti, impulzivnost ni enotnega izraza. Uporabljajo se 

naslednja poimenovanja: 

1. Minimalna cerebralna disfunkcija (MCD) in minimalna cerebralna oškodovanost, ki 

sta lahko vzrok in prisotni, ne pa tudi nujni značilnosti hiperkinetične motnje (Barkley 
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1991 po Rotvejn Pajič, 2002, str. 30). Uporablja se kot opis hiperaktivnosti in teţav pri 

učenju. To poimenovanje je napačno, ker pomeni, da je hiperaktivnost vedno rezultat 

neke bolezni, ki vpliva na moţgane. 

2. Hiperkinetična motnja (HKM) ali hiperkinetični sindrom (HKS) je ena pogostejših 

oznak, ki pa je premalo točna s strokovnega stališča. 

3. ADD – Attention Deficit Disorder (motnja pozornosti) je navadno le del motnje.  

4. ADHD – Attention Deficit and Hyperactive Disorder (primanjkljaj pozornosti in 

motnja hiperaktivnosti). Poimenovanje je uvedla Ameriška psihiatrična zveza in je 

danes najbolj uveljavljeno in širše opredeljuje motnjo – izraz zajema pomanjkljivo 

pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost.  

 

V diplomskem delu uporabljam izraz ADHD, ki je danes najbolj uveljavljen.  

 

1.2 DEFINICIJE HIPERAKTIVNOSTI Z MOTNJO POZORNOSTI 

 

Zaradi različnih pogledov na problematiko je v literaturi predstavljenih veliko definicij o 

motnjah pozornosti in hiperaktivnosti. Vse definicije pa zajemajo naslednje simptome: 

nepozornost, nemirnost, impulzivnost in prekomerna aktivnost. 

 

1.2.1 DEFINICIJA PO DSM – IV 

 

Definicija je zapisana v diagnostičnem priročniku DSM – IV – TR (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) Ameriške psihiatrične zveze (APA). Klasifikacija 

za tovrstne teţave uporablja naziv primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti 

(ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Najnovejša klasifikacija je iz leta 

1994 in je ena najbolj razširjenih in uveljavljenih definicij. 

 

Kriterije za postavitev diagnoze opredeljuje glede na področja teţav, kot so znaki 

nepozornosti, nemirnosti in impulzivnosti (Parker 2000 in Iversen 2006 po Kesič Dimic, 

2009, str. 24–27): 
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Znaki nepozornosti:  

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

preostalih dejavnostih; 

 teţko se usmeri v novo dejavnost, ne dokonča naloge do konca, teţko se uči novo 

snov; 

 teţko se osredotoči na eno dejavnost in kmalu postane zdolgočasen; 

 ima teţave pri vzdrţevanju pozornosti ob vodenih nalogah ali igri; 

 če ga dejavnost zanima in motivira, nima teţav z osredotočenjem; 

 občutek daje, kot da nas ne posluša, čeprav mu govorimo direktno; 

 ne sledi navodilom, ne dokonča nalog in svojih zaposlitev; 

 ima teţave z organizacijo pri nalogah in dejavnostih; 

 pogosto zavrača naloge, kjer je potreben miselni napor; 

 pogosto izgublja stvari (igrače, šolske potrebščine, copate …); 

 hitro ga zmoti zunanji dejavnik; 

 pogosto deluje zasanjan, otopel, počasen; 

 domača naloga je muka; pozabi si zabeleţiti, kaj je za nalogo ali zvezek pozabi v 

šoli. Domov ne prinese učbenika ali prinese napačnega. Če domačo nalogo ţe 

dokonča, je polna napak in popravkov; 

 pogosto pozablja na svoje obveznosti; 

 večinoma ne moti pouka in sedi pri miru, vendar ni popolnoma pri stvari, kljub 

našemu občutku, da dela. 

Znaki nemirnosti (hiperaktivnosti): 

 je stalno v gibanju; 

 pogosto maha z rokami ali nogami in se pozibava na stolu; 

 prijema predmete okoli sebe, nenehno govori; 

 pogosto vstane s sedeţa in hodi po prostoru, čeprav se od njega pričakuje sedenje; 

 v neprimernih situacijah vztrajno teka naokoli in pleza; 

 pri igranju in poljubnih dejavnostih se teţko tiho zaposli; 

 je kot stalno vključen »motor«; 

 prekomerno govori. 
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Znaki impulzivnosti: 

 pogosto odgovori, še preden je slišal vprašanje do konca; 

 ne premisli, preden odreagira; 

 pogosto izbruhne z neprimernimi komentarji; 

 brez zadrţkov izraţa svoja čustva; 

 ne zaveda se posledic svojih dejanj; 

 teţko počaka na vrsto; 

 pogosto moti preostale ali se vmeša v njihove aktivnosti (vpada v igro, v besedo 

…); 

 če je razburjen, lahko vrstniku vzame igračo ali ga udari; 

 raje se odloči za kratke naloge, in ne za tiste, ki so dolgotrajne narave. 

 

Otroci imajo pogosto znake iz vseh treh ali vsaj dveh skupin. Čiste tipe, ki ustrezajo le 

znakom ene skupine, najdemo zelo teţko. Za potrditev diagnoze morajo veljati naslednji 

kriteriji (Ipavec, 2002, str. 7–8): 

1. opaţati moramo najmanj šest simptomov nepozornosti, ki morajo vztrajati vsaj šest 

mesecev; 

2. opaţati moramo najmanj pet simptomov nemirnosti in hiperaktivnosti, ki morajo 

vztrajati vsaj šest mesecev; 

3. nekateri simptomi, teţave se pojavijo pred sedmim letom starosti; 

4. nekateri simptomi, teţave morajo biti prisotne vsaj v dveh ali več situacijah (v šoli, 

doma, med vrstniki); 

5. prisotne morajo biti klinično pomembne teţave v funkcioniranju na socialnem, 

spoznavnem (šolskem) in delovnem področju; 

6. teţave se ne pojavljajo izključno v okviru persistentnih razvojnih motenj, psihoze, 

shizofrenije, anksioznosti ali osebnostnih motenj.  

 

Glede na prevladovanje posameznih glavnih simptomov, to je motene pozornosti, 

hiperaktivnosti ali impulzivnosti, ločimo tri tipe ADHD-ja (Ipavec, 2002, str. 9):  

1. predvsem izraţena »pomanjkljiva pozornost«: v zadnjih šestih mesecih so bili izraţeni 

kriteriji kategorije Nepozornost, medtem ko kriteriji kategorije Hiperaktivnost – 

impulzivnost niso bili doseţeni;  
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2. predvsem izraţena »hiperaktivnost – impulzivnost«: v zadnjih šestih mesecih so bili 

predvsem izraţeni kriteriji kategorije Hiperaktivnost – impulzivnost, ne pa tudi 

kriteriji kategorije Nepozornost; 

3. kombinirana oblika: v zadnjih šestih mesecih so bili izraţeni kriteriji vseh kategorij. 

 

Diagnostičnih kriterijev DSM ne smemo nikoli uporabljati neodvisno, ampak vedno v 

okviru širše diagnostične sheme ob podrobni razvojni in socialni anamnezi. 

 

1.2.2 DEFINICIJA PO ICD – 10 

 

ICD – 10 je najnovejša oblika klasifikacije bolezni, teţav in motenj, ki jo je izdala 

Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization's Classification of Disease) 

in ima po svoji definiciji značaj univerzalne klasifikacije. Uporabljamo jo tudi v Sloveniji. 

Po ICD – 10 se označuje hiperkinetični sindrom kot strokovni izraz za motnjo, ki se 

pojavlja pri otrocih, pri katerih ugotovimo navzočnost dveh simptomov: hiperaktivnosti in 

motnje pozornosti. 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni ICD-10 (Rotvejn Pajič 2002 po Kesič Dimic, 2009, str. 

23) hiperkinetično motnjo uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se začnejo 

navadno v otroštvu ali adolescenci, in jih pri tem opisuje kot »skupino motenj«, za katero 

so značilni zgodnji nastanek (navadno v prvih letih ţivljenja), pomanjkljiva vztrajnost pri 

dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, teţnja seliti se od ene aktivnosti do druge, 

ne da bi katerokoli dokončal, skupaj z dezorganizirano slabo usmerjeno in pretirano 

aktivnostjo. Pridruţene so lahko še druge motnje. Hiperkinetični otroci so pogosto 

impulzivni, nagibajo se k nezgodam in se pogosto znajdejo v disciplinskih konfliktih 

zaradi nepremišljenih kršitev pravil, ne pa iz namernega kljubovanja. Njihovi odnosi z 

odraslimi so pogosto brez socialnih zavor, manjka jim za našo kulturo običajne opreznosti 

in zadrţanosti. Med drugimi otroki so manj priljubljeni in lahko postanejo izolirani. 

Prizadetost kognitivnih funkcij je splošna, pogostejši so specifični zaostanki v motoričnem 

in govornem razvoju. Sekundarni znaki vključujejo disocialno vedenje in nizko 

samospoštovanje. 
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Po mednarodni klasifikaciji ICD – 10 prepoznavamo pet simptomov:  

1. zgodnji začetek v predšolskem obdobju (v prvih petih letih);  

2. kombinacija prevelike dejavnosti, delno motenega in nenadzorovanega vedenja z 

izraţeno nepozornostjo;  

3. pomanjkanje vztrajnosti pri nalogah, ki zahtevajo kognitivno (spoznavno) dejavnost;  

4. teţnja po hitri menjavi dejavnosti, po nepredvidljivem prehajanju iz ene v drugo 

dejavnost, ne da bi prvo dokončali;  

5. dezorganiziranost v gibalnih dejavnostih, pomanjkanje sposobnosti za usmerjanje 

gibalne dejavnosti in preveč gibalne dejavnosti (tekanje sem in tja, menjanje prostora, 

teţave z usklajevanjem gibov, čačkasta pisava, teţave pri risarskih spretnostih, delu z 

zvezki) (Zidar, 2005, str. 51).  

 

V okviru termina hiperkinetični sindrom so v tej definiciji opredeljene tri kategorije: 

1. Enostavna motnja aktivnosti in pozornosti, pri kateri sta glavni manifestaciji 

kratkotrajna pozornost in distraktibilnost. V zgodnjem otroštvu je najbolj izstopajoč 

sindrom disinhibirana, slabo organizirana in slabo regulirana hiperaktivnost. V 

adolescenci jo nadomesti hipoaktivnost. Pogosto je prisotna tudi impulzivnost, 

menjave razpoloţenja in agresivnost ter zaostanki v specifičnih sposobnostih in teţave 

v odnosih z vrstniki. Najpogosteje so enostavne motnje aktivnosti pozornosti 

diagnosticirajo v šolskem obdobju, predvsem med 7. in 10. letom. Pogoste pa so tudi 

še v adolescenci, kjer impulzivnost in pomanjkanje inhibicije lahko delno pogojujeta 

tudi vedenjske odklone. V predšolskem obdobju je ta vrsta redkejša, ker sta v tem 

obdobju povečana aktivnost in kratkotrajna pozornost normalni razvojni značilnosti, 

hkrati pa otrok še ni postavljen pred storilnostne zahteve in socialne norme, ki bi 

zahtevale višji nivo aktivnosti in pozornosti. 

2. Hiperkinetični sindrom z razvojnim zaostankom je prav tako pogost. Otroci imajo 

teţave predvsem na specifičnih kognitivnih področjih (teţave pri branju, pisanju, 

računanju ...). Najpogosteje je ta vrsta teţav prisotna med 7. in 14. letom. Po tem 

obdobju so spremljajoče motnje večinoma ţe kompenzirane. 

3. Hiperkinetični sindrom z motnjo socialnega vedenja, ki vključuje agresivno in 

destruktivno vedenje, je manj pogost in z vidika prognoze dokaj tvegan (Pulec 1998 

po Ipavec, 2002, str. 9–10). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Sitar Maruša; diplomsko delo 

9 

1.3 POJAVNOST IN VZROKI 

 

Pojavnost motnje ADHD v populaciji je od 3 do 5 odstotkov. Zaradi raznolike ozkosti 

oziroma širokosti klasifikacije teţav pa v literaturi zasledimo tudi 10-odstotno pojavnost. 

Brecelj Kobetova (Matos 2002 po Kesič Dimic, 2009, str. 29) celo navaja, da naj bi bil 

odstotek hiperkinetičnih motenj v Evropi med 10 in 19 odstotkov otroške populacije, kar bi 

v Sloveniji pomenilo med 20.000 in 40.000 otrok do 14. leta starosti. 

 

Prevladuje tudi mnenje, da je pojavnost večja pri dečkih kot pri deklicah, vendar Smith in 

Strick opozarjata, da sta enako zastopana oba spola, le da deklic ne opazimo zaradi 

odsotnosti agresivnega in motečega vedenja. Prav zaradi tega večkrat ustrezno pomoč 

prejemajo dečki, deklice pa ostanejo izvzete in razvijajo dodatne motnje in teţave. 

Raziskava na Oxfordu je pokazala, da je motnja pogostejša v mestnih kot podeţelskih 

okoljih ter da ima 50 odstotkov teh otrok teţave z vedenjem. Ingersolova navaja, da je 

motnja najpogosteje diagnosticirana v ZDA, vendar je v resnici njena pojavnost po vsem 

svetu podobna oziroma enaka. Gre le za razlike v diagnostičnih praksah (Kesič Dimic, 

2009, str. 29–30). 

 

Vzrok za opisane teţave je za zdaj še neznan. Moţni vzrok je lahko posledica naslednjih 

dejavnikov:  

 dedna obremenjenost,  

 drugačno delovanje kemičnih reakcij v moţganih,  

 nepravilno delovanje ščitnice,  

 prenatalna izpostavljenost alkoholu, medikamentom, strupom iz okolja,  

 prebolele zgodnje otroške bolezni,  

 poškodbe glave,  

 uţivanje umetnih dodatkov v hrani,  

 večja izpostavljenost pesticidom, kemikalijam, 

 manj zgodnejše gibalne stimulacije,  

 vpliv kulture in tehnologije,  

 višja pričakovanja šole in druţbe,  

 prisotnost stresnih situacij,  

 manj gibanja ... 
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1.3.1 DISFUNKCIJA MOŢGANOV KOT VZROK MOTNJE ADHD 

 

Za doseganje pozornosti in koncentracije je treba obvladati več predhodnih stopenj. 

Najprej je treba izbrati nekaj, na kar se koncentriramo. V okolju moramo ignorirati vse 

drugo, kar zavaja našo pozornost. Stanje budnosti in koncentracije je treba vzdrţevati. 

Potrebna pa je tudi sposobnost, da svojo koncentracijo glede na potrebe preusmerimo na 

kaj drugega. Zgoraj navedene sposobnosti so predpogoj za samostojno ţivljenje, delo, 

učenje novih sposobnosti in celo za odnose v druţbi (Powell, 2007, str. 88). Pri osebah z 

ADHD je ta skupek duševnih sposobnosti pogosto okvarjen, ker so povezane predvsem z 

delovanjem čelnega reţnja moţganov, ki pri teh osebah ne deluje pravilno. 

 

Raziskave kaţejo, da se pri posameznikih z motnjo ADHD pojavljajo specifični vzorci 

moţganskih valov. Pri njih je opaziti, da deli moţganov, ki nadzorujejo pozornost, 

uporabljajo manj glukoze, s čimer nakazujejo manjšo moţgansko aktivnost. Iz tega izhaja, 

da je niţja aktivnost v nekaterih delih moţganov vzrok nepozornosti pri posamezniku (Raz 

2004 po Kesič Dimic, 2009, str. 30). 

 

Zakonca Elium navajata ugotovitve, da imajo otroci in odrasli, ki so manj sposobni 

nadzorovati svoje vedenje (ki delujejo, še preden premislijo) in imajo znake hiperaktivnosti 

(ne morejo sedeti pri miru, ne morejo se koncentrirati, misli jim nenehno begajo), na 

prednjem delu moţganov biokemično disfunkcijo. To je del moţganov, v katerem se 

porajajo odločitve o prepovedih, prioritetah in načinu vedenja. Raziskovalci so prepričani, 

da se motnja ADHD pojavlja, kadar je ta del moţganov neaktiven (Kesič Dimic, 2009, str. 

30). 

 

Študije, ki so bile opravljene v drugi polovici 19. stoletja (Fernier 1876 in Sandberg 2002 

po Kesič Dimic, 2009, str. 30–31) so pokazale, da je odstranitev frontalnega dela 

moţganov pri opicah povzročila pretirano nemirnost in slabo koncentracijo. V tridesetih 

letih dvajsetega stoletja so nekatere raziskave pokazale podobnosti v vedenju pri opicah, ki 

so jim odstranili omenjeni del moţganov, in hiperaktivnih otrocih. To je bilo razumljeno 

kot dokaz, ki podpira tezo, da je hiperkinetično vedenje pri otrocih odraz disfunkcije v 

delovanju sprednjega dela moţganov (Kesič Dimic, 2009, str. 31). 
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2 NEVROLOŠKI PROCESI OSEB Z ADHD 

 

National institute of Mental Health (NIMH) je z raziskavami odkril, da imajo otroci z 

motnjo ADHD 3–4 odstotke manjšo moţgansko prostornino v več moţganskih področjih 

kot enako stari otroci brez motnje.  

 

Najnovejše raziskave oddelka za nevrobiologijo Yale univerze 

(http://newideas.net/adhd/neurology, 5. 12. 2010), ki opisujejo, kaj se nevrološko dogaja v 

moţganih oseb z motnjo ADHD, kaţejo več področij moţganov, ki jih je prizadela motnja. 

Med njimi so: 

 čelni (frontalni) reţenj, 

 zaviralni mehanizmi moţganske skorje, 

 limbični sistem, 

 retikularni aktivacijski sistem. 

 

Vsako od teh področij moţganov je povezano z različnimi funkcijami v moţganih.  

 

Na sliki je vzorec Q-EEG dveh otrok z motnjo ADHD v primerjavi z dvema otrokoma brez 

motnje. Pri otrocih z motnjo ADHD se kaţe povečana dejavnost moţganov na tetra in alfa 

območju, ki je posledica pomanjkanja nadzora moţganske skorje. Prav besedna zveza 

»pomanjkanje nadzora« pa najbolje opiše osebe z motnjo ADHD. 

 

Slika 1: Prikaz moţganskih valov pri osebi brez motnje ADHD in osebi z motnjo ADHD 

(http://newideas.net/adhd/neurology, 5. 12. 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newideas.net/adhd/neurology
http://newideas.net/adhd/neurology
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ČELNI ALI FRONTALNI REŢENJ MOŢGANOV 

 

Čelni ali frontalni reţenj je področje moţganov, ki leţi na sprednjem delu obeh 

moţganskih hemisfer. Je predel, ki se je v procesu filogeneze najkasneje razvil in je tesno 

povezan z višjimi psihičnimi procesi. V tem predelu je sedeţ najvišjih psihičnih funkcij, 

kot so abstraktno mišljenje, čustvovanje, načrtovanje, samokontrola, zavestna regulacija 

vedenja. Čelni predeli moţganske skorje imajo tudi bogato povezavo s predeli, ki leţijo 

pod skorjo. Področja čelnega reţnja nadzorujejo, uravnavajo in vzpodbujajo gibanje. 

Sprednji deli tega področja sodelujejo v časovni organizaciji vedenja. Neko vedenje je 

običajno sestavljeno iz vrste manjših, drobnih enot, ki morajo biti ustrezno razporejene 

znotraj časa in prostora. Prav ti predeli pa nam omogočajo sprotni zapis ţe opravljenega 

(začasni, kratkotrajni, delovni spomin) kot tudi razporejanje v času in prostoru ter sprotno 

prilagajanje spremembam. Za smotrno vedenje je potrebno posamezne gibalne vzpodbude 

ojačiti, druge spet oslabiti; skratka, gibalni vzorec mora biti dovolj okreten, da ga lahko 

prilagajamo glede na spremembe časa in prostora. Pri okvarah čelnih predelov lahko pride 

do nekontroliranega ali neobvladanega vedenja (Podgoršek, 2000, str. 21).  

 

Čelni reţenj nam omogoča osredotočenost na nalogo, koncentracijo, ustrezne odločitve, 

načrtovanje, motivacijo in spomin. Omogoča nam tudi ustrezno vedenje v dani situaciji. V 

primeru drugačnega oziroma omejenega delovanja čelnega reţnja so opazne predvsem 

spremembe na področju vedenja. Značilno je neučinkovito interpretiranje informacij iz 

okolja, neustrezno prilagajanje vedenja dani situaciji, motnje v socialnih situacijah, 

neodgovorno vedenje, slabše sledenje navodilom, pogostejše izpostavljanje socialnim 

situacijam … Za osebe, katerih čelni reţenj deluje drugače, je značilno, da ne zmorejo 

dovolj učinkovito razbrati iz informacij, ki jih dobijo iz okolja, kaj je potrebno v njihovem 

vedenju spremeniti ali prilagoditi, da bi bilo njihovo vedenje v dani situaciji najustreznejše. 

To lahko vodi tudi do motenj v socialnih situacijah, ker tako vedenje lahko postane 

neodgovorno in slabše sledi splošnim navodilom. 

 

ZAVIRALNI MEHANIZMI MOŢGANSKE SKORJE 

 

Moţganska skorja, ki prekriva skoraj vse srednje moţgane, je odgovorna za naše 

doţivljanje in vedenje. Obsega četrtino prostornine moţganov in vsebuje kar tri četrtine 
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vseh nevronov. Znanstveniki pravijo, da je naloga 70 odstotkov moţganov, da zavira 

delovanje preostalih 30 odstotkov moţganov.  

 

Zaviralni mehanizmi moţganske skorje zavirajo hiperaktivno vedenje, neprimerno 

izraţanje v dani situaciji in izraţanje jeze v neprimernih trenutkih. Kadar zaviralni 

mehanizmi v moţganski skorji ne delujejo učinkovito, se to kaţe preko impulzivnega 

vedenja, naglih odločitev, hitre jeze in hiperaktivnosti. 

 

LIMBIČNI SISTEM 

 

Limbični sistem je del srednjih možganov. Gre za prstanasto oblikovan predel v notranjosti 

moţganov, ki obdaja vrhnji del medmoţganov in moţganskega debla. Odgovoren je za 

nekatere vegetativne funkcije, čustvene reakcije, učenje in spomin.  

 

Če je limbični sistem prevzdraţen, so značilni nihanje razpoloţenja in izbruhi jeze. 

Normalno delovanje limbičnega sistema omogoča spremembe čustvovanja, normalno 

raven energije, običajno rutino spanja in učinkovito soočanje s stresom. 

 

Neustrezno delovanje enega, dveh ali vseh treh področij moţganov se izraţa v različnih 

tipih (profilih) oseb z motnjo ADHD. 

 

RETIKULARNI AKTIVACIJSKI SISTEM IN ADHD 

 

Novejša funkcionalna merjenja moţganov so pokazala, da se (lahko) zavedamo le ene 

šestine procesov, ki potekajo v njih, ostalih pet šestin pa intenzivno dela ves dan, le da ne 

vemo, kaj. Retikularni aktivacijski sistem prepreda vse moţgane, njegova naloga pa je v 

tem, da se »odloča«, ali je informacijo treba poslati v zavedni ali nezavedni del moţganov. 

Retikularni aktivacijski sistem je center pozornosti v moţganih. Je »stikalo za vklop« 

moţganov in center motivacije. Povezan je s hrbtenjačo, ki sprejme informacije 

neposredno iz čutov. Je zelo kompleksna skupina nevronov, ki sluţi kot stičišče za signale 

iz zunanjega sveta in notranjosti. Pomembno vpliva na učenje, spomin, samokontrolo, 

stopnjo motorične aktivnosti, motivacijo in zbranost.  

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veliki_mo%C5%BEgani&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Medmo%C5%BEgani&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo%C5%BEgansko_deblo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vegetativno_%C5%BEiv%C4%8Devje
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Custvo
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C4%8Denje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spomin
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Retikularni aktivacijski sistem je središče za vse druge sisteme, ki sodelujejo pri učenju, 

samonadzoru in motivaciji. Ko deluje normalno, zagotavlja ţivčne povezave, ki so 

potrebne za predelavo in učenje informacij in sposobnost osredotočanja na nalogo. 

Pomembno vlogo igra pri samonadzoru, impulzivnosti, motivaciji … 

 

Če retikualrni aktivacijski sistem ne vzdraţi nevronov moţganske skorje v zadostni meri, 

se pojavijo teţave pri učenju, slab spomin, malo samokontrole ... V primeru, da retikularni 

aktivacijski sistem nevrone vzdraţi v preveliki meri, se to kaţe kot prekomerni odzivi na 

draţljaje, prekomerno govorjenje, dotikanje stvari in hiperaktivnost. 

 

2.1 NEVROTRANSMITERJI ALI ŢIVČNI PRENAŠALCI 

 

Ţivčni prenašalci ali nevrotransmitorji so skupina heterogenih biokemičnih snovi, ki 

prenašajo informacije med nevroni preko sinaps. Ţivčni prenašalec se sintetizira v 

presinaptičnem nevronu, se skladišči v mešičkih in se v sinaptično reţo sprosti zaradi 

akcijskega potenciala, ki pripotuje vzdolţ presinaptičnega nevrona. Molekule ţivčnega 

prenašalca doseţejo preko sinaptične reţe receptorje na postsinaptičnem nevronu in 

izzovejo ustrezen biološki odgovor v postsinaptičnem nevronu. Ţivčni prenašalci se v 

sinaptični reţi po različnih poteh razgrajujejo, deloma se lahko znova resorbirajo v 

presinaptični nevron. V glavnem razdelimo ţivčne prenašalce na ekscitatorne in 

inhibitorne. Prvi spodbujajo širjenje akcijskega potenciala po nevronih in povzročajo 

depolarizacijo celične membrane, drugi pa zavirajo potovanje potenciala po nevronih in 

membrano hiperpolarizirajo. Najpomembnejši ekscitatorni prenašalec v osrednjem 

ţivčevju je glutamat, najpomembnejši inhibitorni pa γ-aminomaslena kislina v osrednjem 

ţivčevju in glicin v obkrajnem ţivčevju. Drugi pomembni ţivčni prenašalci so še dopamin, 

noradrenalin, acetilholin, adrenalin in serotonin. 

 

DOPAMIN 

 

Dopamin je ţivčni prenašalec ali nevrotransmiter. Nevrone, v katerih je ţivčni prenašalec 

dopamin, najdemo predvsem v osrednjem ţivčevju, zlasti v srednjih moţganih. Osnovna 

naloga dopamina je, da po telesu prenaša občutek ugodja. Ta nevrotransmiter poţivljajoče 

vpliva na srce, krvni obtok in presnovo. Mobilizira lahko energijske dele telesa. Učinkuje 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nevron
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sinapsa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Akcijski_potencial
http://sl.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28biokemija%29
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Resorpcija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Depolarizacija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperpolarizacija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednje_%C5%BEiv%C4%8Devje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednje_%C5%BEiv%C4%8Devje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glutamat
http://sl.wikipedia.org/wiki/%CE%93-aminomaslena_kislina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Obkrajno_%C5%BEiv%C4%8Devje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Acetilholin
http://sl.wikipedia.org/wiki/Adrenalin
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na našo dejavnost, aktivnost in dobro voljo. Spodbuja mišljenje, če ga je veliko, lahko vodi 

tudi v prekomerno domišljijo, ki se kaţe v krajših dnevnih sanjarjenjih. Preveliko 

pomanjkanje lahko povzroča nemotiviranost, brezvoljnost in čustveno praznino. 

 

NORADRENALIN 

 

Noradrenalin je ţivčni prenašalec simpatičnega ţivčevja in hormon, ki ga izloča sredica 

nadledvične ţleze. Poleg serotonina je to eden najpomembnejših »hormonov sreče«. 

Noradrenalin poţivlja moţgane, predvsem pa spodbuja sposobnost zaznavanja, motivacijo 

in energijo. Prav tako učinkuje kot antidepresiv.  Raziskave so pokazale, da v stresnih 

situacijah noradrenalin izboljšuje miselno zbranost ter poskrbi celo za optimizem in 

evforijo. Zaradi noradrenalina se še posebno intenzivno spominjamo veselih dogodkov ali 

močnih čustev. Deluje zlasti na gladko mišičje ţil odvodnic, kjer po vezavi na 

adrenergične receptorje povzroči njihovo skrčenje ter posledično porast krvnega tlaka. 

Sprošča se iz simpatičnih ţivčnih končičev. Vpliva tudi na osrednje ţivčevje, in sicer na 

predele, odgovorne za zvečano pozornost in impulzivnost. Sprošča se zlasti v stresnih 

razmerah, zato spada med tako imenovane stresne hormone. Telo pripravi na »boj ali 

beg« (pospešijo se srčni utrip, glikogenoliza, glukoneogeneza, poveča se mišična 

pripravljenost ...).  

 

GLUTAMAT 

 

Glutamat je najbolj razširjen ekcitatorni ţivčni prenašalec. Zaradi vloge pri sinaptični 

plastičnosti je glutamat pomemben pri zaznavnih procesih, kot sta učenje in pomnjenje. 

 

2.2 NEVROTRANSMITERJI IN ADHD 

 

Eno tretjino nevrotransmiterjev v moţganih predstavlja glutamat. Novejše raziskave 

moţganov preiskujejo zapleteno razmerje med glutamatom, dopaminom in noradrenalinom  

pri delovanju predčelnega korteksa. Nevrologija se odmika od predpostavke, da so glavni 

povzročitelj ADHD teţave povezane z dopaminom ali noradrenalinom. Razumeti skuša 

mreţo odnosov med dopaminom, noradrenalinom in glutamatom – glavnih ţivčnih 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gladko_mi%C5%A1i%C4%8Dje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odvodnica&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adrenoceptor&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krvni_tlak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednje_%C5%BEiv%C4%8Devje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stres
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sr%C4%8Dni_utrip&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glikogenoliza&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukoneogeneza&action=edit&redlink=1
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prenašalcev v moţganih – in njihovo povezavo z ADHD. Premajhna ali prevelika količina 

nevrotransmiterjev lahko povzroča teţave v delovanju moţganov. 

 

Eden od vodilnih raziskovalcev tega področja je Amy Arnsten, ki deluje na oddelku za 

nevrobiologijo Yale univerze. Raziskuje molekularni vpliv na višje kognitivne funkcije 

prefrontalne moţganske skorje, njegov cilj pa je razvoj racionalnega zdravljenja 

kognitivnih motenj in duševnih bolezni. Raziskave so osredotočene na to, kako 

katekolamin (adrenalin in noradrenalin), norepinephrin in dopamin vplivajo na kognitivno 

delovanje in fiziologijo prefrontalne moţganske skorje preko znotrajceličnih moţganskih 

mehanizmov. 

 

Dokazal je, da odnos med dopaminom in noradrenalinom in njuno razmerje vplivata na 

kognitivne funkcije, kot so osredotočenost, pozornost in spomin. Prevelika ali premajhna 

količina teh dveh ţivčnih prenašalcev zavira delovanje moţganskih celic. 

 

Raziskave so pogosto osredotočene na a-2 receptor v čelnem reţnju. V povezavi z 

receptorjem so zaznali prednosti noradrenalina in dokazali koristi spodbujanja teh območji 

z zdravili guanfacin (alfa-2-agonist), ki povečujejo proizvodnjo glutamata v moţganski 

skorji čelnega raţnja. Dokazano je, da se ob blokadi alfa-2 receptorja v moţganski skorji 

čelnega reţnja pojavljajo simptomi ADHD, ki vključujejo pomanjkanje samozavedanja, 

impulzivnost in hiperaktivnost (http://newideas.net/adhd/neurology, 5. 12. 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newideas.net/adhd/neurology
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3 MEDIKAMENTOZNO ZDRAVLJENJE 

 

Trenutne raziskave (Harvard Medical School) kaţejo, da motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti delno povzroča pomanjkanje noradrenalina v retikularnem aktivacijskem 

sistemu. Z zdravili – stimulansi – zvišujejo raven noradrenalina v tem delu moţganov in 

povečujejo stopnjo in učinke noradrenalina in dopamina v čelnem reţnju. Med najbolj 

znanimi stimulansi je ritalin, ki zmerno stimulira centralno ţivčni sistem in posledično 

izboljšuje simptome ADHD v 75 odstotkih. Vendar ima tudi neţelene učinke, kot so 

bolečine v glavi, teţave s spanjem, razdraţenost, halucinacije, visok krvni pritisk, psihoze 

...  

 

Ta oblika zdravljenja deluje dobro pri otrocih, ki so premalo vzburjeni. Pri preveč 

vzburjenih otrocih pa lahko povzroča teţave s spanjem, tesnobo, razdraţljivostjo. Za te 

posameznike zdravniki ponavadi predpišejo klonadin, ki je zaviralec noradrenalina, ali 

antidepresiv, kot je prozac. 

 

Ţe Bradley (Iversen 2006 po Kesič Dimic, 2009, str. 65) je leta 1937 poročal o ugodnem 

učinku amfetamina (droge, ki zvišuje raven norepinefrina, serotonina in dopamina v 

moţganih). V raziskavo je zajel 30 otrok v starosti od 5 do 14 let, ki so imeli vedenjske 

motnje tako močno izraţene, da bi jih lahko sprejeli v bolnišnično zdravljenje. Zdravil jih 

je en teden. Zaznati je bilo vidne spremembe v vedenju, vključujoč kontrolirane čustvene 

odzive, manj agresivno glasno in dominantno vedenje. Najbolj pa so bile očitne 

spremembe v vedenju pri pouku. 

 

Iversen (2006 po Kesič Dimic, 2009, str. 65) poudarja, da medtem ko je medicinska poraba 

amfetaminov v zadnjih letih v upadu, pa njihova uporaba pri zdravljenju otrok z ADHD 

beleţi visoko rast. Dve vodilni zdravili iz te skupine – ritalin (metilfenidat) in adderal 

(mešanica soli amfetaminov) – sta dosegli skupno letno prodajo več kot 2 milijardi 

dolarjev z 20-odstotno rastjo. Zaradi ţe omenjene razlike v diagnosticiranju med ZDA in 

Evropo je kar 85 odstotkov svetovne porabe amfetaminov in njihovih derivatov za terapijo 

zdravljenja ADHD uporabljenih pri ameriških otrocih. Te razlike pa se postopno 

zmanjšujejo. 
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Tako pri nas kot v tujini je razširjeno obvladovanje simptomov motnje ADHD z 

medikamenti. Poznamo jih pod različnimi imeni, vsem pa je skupna učinkovina 

metilfenidatov klorid. 

 

3.1 METILFENIDATOV KLORID 

 

Metilfenidat je psihostimulant. Predpisujejo ga za zdravljenje motnje pozornosti s 

hiperaktivnostjo, narkolepsijo, depresijo … Učinkovina metilfenidat je spodbujevalec 

osrednjega ţivčnega sistema in pri osebah zviša/podaljša obdobje pozornosti in zmanjšuje 

utrujenost ter impulzivno vedenje. 

 

Zdravilo, ki vsebuje to učinkovino, deluje tako, da v moţganih izboljšuje aktivnost 

določenih predelov, ki so sicer premalo aktivni. Zmerno stimulira centralnoţivčni sistem 

(aktivacija moţganske skorje). Po svojem delovanju je močan zaviralec dopamina in 

prevzema noradrenalina in monoaminskih nevronov z afiniteto vezave na kateholaminske 

receptorje. Volkow in Swanson (Iversen 2006 po Kesič Dimic, 2009, str. 67) sta pokazala, 

da so klinični oralni odmerki metilfenidata povzročili več kot 50-odstotno blokado 

dopaminskih receptorskih mest v moţganih, kar je primerljivo z učinkom močnega 

psihostimulansa kokaina, ki prav tako deluje kot zaviralec prevzema dopamina v 

moţganih.  

 

Metilfenidat se hitro absorbira po oralnem zauţitju in doseţe maksimalne koncentracije v 

krvi v roku od 1 do 3 ur. Presnavlja se v jetrih, tako da v plazmi pri otrocih lahko doseţe 

vsebnost 11 do 53 odstotkov. Zdravilo ima tudi relativno kratek čas delovanja, ker se hitro 

presnavlja in izloča; njegov dejanski čas delovanja je od 3 do 4 ure. Razvoj novih 

tehnoloških oblik je omogočil izdelavo zdravila z metilfenidatom s podaljšanim 

sproščanjem, kar podaljša učinkovanje zdravila na 7 do 8 ur. To sta zdravili concerta in 

metadate. 

 

Uporaba zdravila in posledice jemanja zdravila so še dokaj neraziskane. Kot vsa zdravila 

imajo tudi zdravila, ki vsebujejo učinkovino metilfenidat, neţelene učinke, ki pa se ne 

pojavljajo pri vseh bolnikih. Navadno so blagi do zmerni in na splošno prehodni. To so 

oteţeno dihanje, visoka vročina, teţave z govorom, nervoza, neobvladljivo trzanje, 
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modrice, rdečine na koţi, nespečnost, zmanjšanje apetita, bruhanje, vrtoglavice, glavoboli, 

spremembe srčnega utripa, povišan krvni tlak, koţni izpuščaji, bolečine v trebuhu, izguba 

telesne teţe, prebavne teţave, psihoze, depresija. Kot dolgotrajne posledice jemanja 

zdravila pa so se do sedaj pojavile: izguba apetita, tremor, mišični krči, povišana telesna 

temperatura, anksioznost, nemirnost, paranoja, halucinacije, zblode in čezmerna ponovitev 

določenega gibanja.  

 

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 

(http://www.jazmp.si/objave/Metilfenidat_20090209.pdf, 18. 5. 2011) opozarja javnost, da 

je Evropska agencija za zdravila (EMEA) zaključila oceno varnosti zdravil, ki vsebujejo 

metilfenidat. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) je presodil, da 

koristi teh zdravil odtehtajo tveganja pri zdravljenju motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 

pri otrocih, starih 6 let in več, ter mladostnikih. Obenem je oblikovala priporočila za čim 

bolj varno uporabo teh zdravil.  

 

Metilfenidat je v EU na voljo od leta 1950 pod različnimi imeni, vključno ritalin, concerta, 

medikinet in rubifen. Za zdravljenje ADHD se uporablja kot del obseţnega programa 

zdravljenja, ki vključuje psihološko, socialno in izobraţevalno obravnavo, kadar drugi 

ukrepi za zdravljenje niso zadostni. 

 

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) je ocenil medifenidat kot moţen 

vzrok srčno-ţilnih zapletov (zvišan krvni tlak, povečan srčni utrip in aritmija) in tveganja 

za moţgansko-ţilne dogodke (migrena, moţganska kap, ishemija osrednjega ţivčevja). 

Poleg tega so pregledali podatke glede tveganja za psihiatrične motnje, učinka metilfendata 

na rast in spolno dozorevanje in učinke pri dolgotrajnem zdravljenju. Presodili so, da nujni 

ukrepi glede uporabe zdravil z metifendantom niso potrebni. Da pa bi bila uporaba teh 

zdravil kar najbolj varna, so potrebna nova priporočila glede predpisovanja, obravnave 

pred uvedbo zdravila ter glede spremljanja bolnika med zdravljenjem. 

 Pred uvedbo zdravljenja je treba vse bolnike preveriti glede morebitnih motenj 

krvnega tlaka in srčnega utripa. Prav tako je treba preveriti druţinsko anamnezo 

srčno-ţilnih bolezni. Zdravljenje bolnikov s tovrstnimi teţavami naj se ne prične 

brez ocene ustreznega specialista. 

 Med zdravljenjem je treba redno kontrolirati krvni tlak in frekvenco srčnega utripa. 

V primeru kakršnekoli motnje je treba le-to takoj raziskati. 

http://www.jazmp.si/objave/Metilfenidat_20090209.pdf
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 Podatkov o učinkih merilfenidata je malo. Pri bolnikih, ki se zdravijo več kot eno 

leto, naj zdravnik zdravljenje prekine najmanj enkrat na leto in oceni, ali je 

neprekinjeno zdravljenje z metilfenidatom potrebno. 

 Uporaba metilfenidata lahko povzroči ali poslabša nekatere psihiatrične motnje, 

npr. depresijo, samomorilne misli, sovraţnost, psihozo ali manijo. Pred uvedbo 

zdravljenja je treba vse bolnike skrbno preveriti glede prej navedenih motenj in 

med zdravljenjem redno spremljati simptome le-teh. 

 Med zdravljenjem je treba nadzirati telesno maso in višino bolnika. 

 

Poleg tega je CHMP zahteval dodatne ukrepe za zmanjševanje tveganja, vključno s 

pripravo izobraţevalnih gradiv za zdravnike in uvedbo nadaljnjih študij predvsem glede 

učinkov dolgotrajne uporabe metilfenidata.  

 

Zavedati se moramo, da psihostimulansi ne zdravijo simptomov, povezanih s 

hiperaktivnostjo in kratkotrajno pozornostjo, ker je vzrok stanja neznan, marveč jih le 

omilijo.  

 

3.1.1 RITALIN 

 

Ritalin (generično ime učinkovine je metilfenidat) je zdravilo, ki spada med 

psihostimulanse in učinkovine za obnavljanje celic centralnega ţivčnega sistema. V 

Sloveniji je to eno izmed treh zdravil, ki je registrirano za zdravljenje nemirnih oseb s 

kratkotrajno pozornostjo in pri narkoleptičnih pacientih. Drugo zdravilo je concerta, tudi z 

aktivno učinkovino metilfenidat. Tretje zdravilo je strattera z aktivno učinkovino 

atomoksetin, ki ne spada v skupino amfetaminskih zdravil in tudi ni narkotik, deluje pa kot 

selektivni zaviralec prevzema noradrenalina v moţganih.  

 

Zdravilo ritalin vsebuje zdravilno učinkovino metilfenidatov klorid. Zdravilo deluje tako, 

da v moţganih izboljšuje aktivnost določenih predelov, ki so sicer premalo aktivni in 

posledično izboljšuje pozornost in koncentracijo ter omejuje impulzivno vedenje. 

 

Največ ritalina predpišejo v ZDA (90 odstotkov vse svetovne porabe), kjer je tudi največ 

polemik glede smiselnosti njegove uporabe. Mnogi menijo, da je ritalin varno in blago 

zdravilo, ker ga uporablja toliko otrok. Ameriška vlada ga klasificira kot psihoaktivno 
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drogo, ki vsebuje kokain in morfin, in opozarja na moţno zasvojenost. The Food and Drug 

Administration (FDA) zahteva označevanje (black box warning) na vseh zdravilih, ki 

vsebujejo metilfenidat. To pomeni, da ima uţivanje ritalina lahko resne, tudi ţivljenjsko 

ogroţujoče posledice. 

 

Slika 2: FDA black box opozorilo  

(http://ritalinsideeffects.net, 17. 5. 2011) 

 

 

Opozarjajo tudi, da ritalin lahko vodi k zasvojenosti in da ga je treba zavarovati pred 

zlorabo. Preprodaja oziroma nenadzorovano uţivanje zdravila lahko škoduje zdravju in je z 

zakonom prepovedano.  

 

Nekateri stranski učinki so podobni tistim, ki jih povzročajo visoki odmerki amfetamina. 

Ti so: neobičajno gibanje in vztrajanje pri tem gibanju, lizanje ustnic, tleskanje z jezikom, 

stereotipna vedenja, motnje spanja, izguba apetita. Posledice jemanja zdravila so tudi 

nespečnost, izguba telesne teţe, glavoboli, izguba apetita, bolečine v trebuhu, spremembe v 

srčnem utripu in tlaku, preobčutljivost, razdraţljivost in nevrotičnost. 

 

Tako kot za vsako bolezen in njeno zdravljenje obstaja veliko načinov in njihovih 

zagovornikov, se podobno dogaja tudi pri ritalinu. Lahko bi celo dejali, da v ZDA poteka 

pravcata vojna med zagovorniki in nasprotniki, saj eni podpirajo farmacevtsko industrijo, 

drugi pa jo skušajo zrušiti in so strogo proti uporabi medikamentov. V slovenski javnosti 

še ni opaziti takšnih razhajanj, vendar se ţe pojavljajo članki in dileme, ki najbrţ temeljijo 

predvsem na informacijah in raziskavah iz ZDA. Veliko ljudi meni, da je ritalin derivat 

kokaina, kar je neresnično, saj vemo, da kokain pridobivajo iz koke (naravna učinkovina), 

metilfenidat pa je popolnoma sintetično pridobljena učinkovina (umetna snov). Veliko 

analiz, opravljenih na osebah, ki so jih zdravili s psihostimulansi, je pokazalo, da se 

največje spremembe pokaţejo v obliki izboljšanja vedenja in učnega uspeha (predvsem kot 

dokončanje nalog in natančnost pri reševanju kontrolnih nalog). Zavedati se moramo, da 

http://ritalinsideeffects.net/
http://www.drugenquirer.com/side_effects/stimulants/cfr_schedule2.html
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ritalin ne sme biti prva in edina pomoč otroku s hiperaktivnostjo in kratkotrajno 

pozornostjo, temveč le moţno dopolnilo vsem drugim oblikam pomoči. 

 

V Sloveniji je v izogib zlorabam predpisovanje ritalina omejeno na pedopsihiatre (teh je 

pribliţno 20) in na lekarne, ki jih je za predpisovanje in izdajanje pooblastilo Ministrstvo 

RS za zdravje. Predpisovanje je tako strogo nadzorovano, da so vsi recepti v dvojniku, 

zdravilo pa je na voljo samo v nekaterih lekarnah.  

 

Argumenti za in proti jemanju zdravila ritalin 

 

ZA: 

 Parker (2000 po Kesič Dimic, 2009, str. 72–73) navaja naslednje dokazane 

spremembe, ki so se pojavile pri večini otrok, ki so se zdravili s 

psihostimulativnimi medikamenti:  

- zmanjšanje pretirane aktivnosti na normalno raven; 

- zmanjšanje prekomernega govorjenja in motenja razreda; 

- izboljšanje rokopisa in čitljivosti nalog; 

- izboljšano nadzorovanje fine motorike; 

- boljša pozornost pri nalogah; 

- izboljšanje kratkoročnega spomina; 

- zmanjšanje impulzivnosti; 

- zvišanje šolske produktivnosti; 

- manj nedokončanih nalog; 

- boljši samonadzor, zmanjšanje jeze; 

- zmanjšanje ukazovalnega vedenja nad vrstniki; 

- zmanjšanje verbalne in fizične aktivnosti med vrstniki; 

- boljši socialni status med vrstniki; 

- izboljšanje odnosa s starši in učitelji. 

 Gadow (Smith in Strick 1991 po Kesič Dimic, 2009, str. 73) je v svojih raziskavah 

prikazal tudi vpliv ritalina na izboljšanje otrokovega rokopisa. 

 Brecelj Kobetova (Matos 2002 po Kesič Dimic, 2009, str. 71) zagovarja jemanje 

ritalina, če otroku pomaga iz začaranega kroga stalnih neuspehov. 
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PROTI: 

 Psihostimulansi ne zdravijo simptomov motnje ADHD, ker je vzrok stanja 

vsesplošno neznan, temveč jih le omilijo. 

 Blockova (Kesič Dimic, 2009, str. 71) zdravilo poimenuje »pediatrični kokain«, saj 

metilfenidat učinkuje na isti receptor v moţganih kot kokain. 

 Hartmann (Kesič Dimic, 2009, str. 72) navaja raziskave, ki so pokazale, da 

uţivanje metifenidata pri podganah v času rasti povzroči trajno izgubo polovico 

nevrotransmiterskih prenašalcev (za kar 25 odstotkov v 45 dneh), pri odrasli 

podgani pa je šlo za izgubo 50 odstotkov prenašalcev v 70 dneh. Prav tako navaja, 

da otroci, ki so bili zdravljeni v času šolanja, podobno kot odrasli ne dosegajo 

boljših doseţkov kot vrstniki z enakimi teţavami, ki niso uţivali medikamentov. 

 Jacobs (Kesič Dimic, 2009, str. 72) navaja ugotovitve, da ritalin na moţganih miši 

povzroča podobne spremembe kot amfitamini in kokain. Ritalin deluje le kratek 

čas. Spodbujevala, kot sta ritalin in amfetamin, imajo močne negativne učinke na 

moţgane: slabijo krvni obtok, povzročajo motnje v presnovi glukoze, najbrţ pa 

povzročajo tudi trajno atrofijo moţganov. 

 Dr. Bregin (Kesič Dimic, 2009, str. 72) je opisal zombi učinek – otrok se po uţitju 

zdravila obnaša pokorno, ker kemikalije otopijo oziroma zadušijo njegove višje 

moţganske funkcije. Otopijo tisti del otrokovih moţganov, ki zahteva ustvarjalnost, 

svobodo, igro, energično dejavnost, dosleden red in navdihujoče izobraţevalne 

dejavnosti. 

 

3.1.2 DR. GLASSER: PSIHIATRIJA JE LAHKO NEVARNA ZA VAŠE DUŠEVNO 

ZDRAVJE 

 

Psihiater W. Glasser, avtor številnih knjig, ima izreden smisel za enostavno predstavitev 

vprašanj sodobnega človeka glede duševnega zdravja, pa tudi pogum za to, da ponudi 

sorazmerno enostavne rešitve za soočanje s teţavami. Glasser v knjigi Opozorilo: 

Psihiatrija je lahko nevarna za vaše duševno zdravje ne kritizira psihiatrije kar počez. 

Glavna tema knjige je, kako utrjevati duševno zdravje brez psihofarmakov in včasih 

sočasno z njimi. Skrbijo ga predvsem nepotrebni posegi v človeški organizem, ki lahko s 

svojo silnostjo ali dolgotrajnostjo (psihofarmakoterapija) bolnika trajno poškodujejo. 

Razvoj psihofarmakologije je sicer v psihiatrijo prinesel tudi prednosti, saj je umiritev 
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bolnika z zdravili bolnišnicam omogočila opustitev drugih prisilnih ukrepov, bolj 

sproščeno ozračje, in s tem bolnike obvaroval pred novimi stiskami. Vendar se te terapije 

uporabljajo vse bolj na široko ne le za »bolnike«, pri katerih se domnevajo organski vzroki 

njihovih teţav, ampak tudi za veliko število ljudi zunaj bolnišnic, ki jim ponuja kemično 

ustvarjeno zadovoljstvo, nekakšno legalizirano omamljanje. Ţal se močna kemična 

sredstva uporabljajo tudi pri otrocih, ki imajo teţave s prilagoditvijo šolskim zahtevam – 

posebno, če so nemirni in moteči za učitelja. Biološko usmerjena psihiatrija je nedvomno 

na pohodu kljub mnogim raziskavam neodvisnih raziskovalcev, ki kaţejo na nezadostno 

preverjenost psihiatričnih zdravil glede stranskih učinkov in morebitnih trajnih posledic za 

uporabnike. 

 

»Ko vam bo psihiater iz zdruţbe povedal diagnozo, vam bo rekel tudi, da vaše teţave 

povzroča nevrokemično neravnovesje v moţganih. Prav nič ga ne moti, da za tako izjavo 

nima veljavnih dokazov. Njegova zdrava pamet mu pove, da je nemogoče, da bi imeli 

znake, kakršni so opisani v DSM-IV, ter bi imeli hkrati še vedno fizično in kemično 

normalne moţgane.« (Glasser, 2003, str. 33)  

 

»Ta danes prevladujoča psihiatrična praksa, ki jo agresivno oglašujejo z milijoni dolarjev 

iz farmacevtske industrije, je tako uspešna, da so jo sprejeli tako psihiatri kot tudi mnogi 

splošni zdravniki, socialni delavci in svetovalci. Na ta način ravna večina uradov 

zdravstvenega zavarovanja, javnost pa to sprejema, ker nima prostega dostopa do resnice. 

Ljudem je všeč preprostost trditve: če imaš psihološke teţave, si bolan, za povrnitev 

duševnega zdravja pa potrebuješ tableto.« (Glasser, 2003, str. 39)  

 

»Ljudje se ne zavedajo, da z jemanjem močnih psihofarmakov tvegajo, da jim poškodujejo 

moţgane in povzročijo resnične duševne bolezni. Vaš zdravnik lahko takšnim poškodbam 

reče stranski učinki, vendar pa kemikalije, ki pridejo v moţgane, niso prav nič »stranske«. 

Joseph Glenmuller v svoji knjigi opozarja na te stranske učinke in razlaga tudi, da se 

nekateri pojavijo takrat, ko zdravilo prenehamo jemati, tako da celo odvajanje od zdravila 

ni brez nevarnosti.« (Glasser, 2003, str. 39)  

 

»Joanin sin je dober primer za to, kako psihiatri šolarjem, ki v šoli ne sodelujejo, ker je ne 

marajo, postavijo diagnozo motnje pomanjkanja pozornosti ali pa motnje hiperaktivnega 

pomanjkanja pozornosti. Zdravljenje z ritalinom ali podobnimi zdravili samo potrjuje, kar 
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veliko psihiatrov in pediatrov ţe verjame, in sicer, da je bolje uporabiti zdravila kot 

zastaviti svoj ugled in druţbeni vpliv za resnično teţavo: za izboljšanje šol, da bi učenci v 

njih dovolj uţivali, da bi bili pozorni ter da bi se učili v okolju, kjer ne bi potrebovali 

zdravil. To zgrešeno ravnanje psihiatrov je v šolah povzročilo epidemijo »duševnih 

bolezni«, ki jih je treba zdraviti z zdravili (Glasser, 2003, str. 45). 

 

»Paradoksalno je, da mediji zaskrbljeno pišejo o narkomanskih dojenčkih, ki se rodijo ţe 

zasvojeni s kokainom, hkrati pa močno podpirajo rabo sintetičnega kokaina ritalina za 

otroke, ki so v šoli nesrečni. Neka ţenska je na lokalni televiziji pripovedovala, da je 

zasvojena z ritalinom, ki ga je zmlela in vdihavala skozi nosnice. Ko ji zdravnik ni več 

predpisal ritalina, je poskusila kokain in povedala, da ji to ni povzročilo nobenih teţav. 

Izkušnja je bila povsem ista. To bi torej dajali svojemu otroku? Ko začnete jemati 

psihofarmake, jih bo morda treba jemati več let, da bodo vzdrţevali »ravnovesje« vaših 

moţganov. Opozorili vas bodo tudi, da bo morda treba odmerek povečati ali zamenjati z 

močnejšim zdravilom, če učinki ne bodo več zadostni, oziroma bo videti, da zdravilo ne 

deluje več. Taka zdravila vplivajo na moţgane na še ne raziskane načine – najbrţ ne bodo 

nikoli raziskani. Ve se le, da pogosto naredijo veliko škode.« (Glasser, 2003, str. 46) 
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4 STRES IN SPROŠČANJE 

 

Čeprav odrasli vidimo otroke kot vesele in brezskrbne, je tudi stres del otroškega ţivljenja. 

 

Splošno znana je definicija stresa, da je to odgovor organizma na zunanje okoliščine. 

Psihiatri opredeljujejo stres kot dogajanje, ki zmoti človekovo notranje ravnovesje in 

aktivira njegove prilagoditvene procese. 

 

Stres je definiran kot fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se 

poskuša prilagoditi in privaditi potencialno škodljivim ali ogroţajočim dejavnikom, ki jih 

imenujemo stresorji. Stresor je dogodek, situacija, oseba ali predmet, ki ga posameznik 

doţivi kot stresni element in zamaje njegovo ravnovesje, posledica pa je stresna reakcija. 

Stresnost neke situacije ali dogodka ni za vse ljudi enaka. Stresnost določajo 

posameznikova osebnost, starost, njegove izkušnje, vrednote, prepričanja, energetska 

opremljenost, okoliščine, v katerih se pojavi, ter širše in oţje okolje, v katerem ţivi oseba. 

Veliko vlogo pri vplivanju stresa ima ţivljenjska in miselna naravnanost posameznika, 

trdnost in kakovost medsebojnih odnosov z ljudmi, ki ga obdajajo. Določen dogodek je 

lahko za nekoga stresor, za drugega pa dobrodošla spodbuda v ţivljenju. 

 

Naše telo se na stresne situacije odziva nezavedno. V telesu se zgodijo naslednje 

spremembe: 

 poviša se krvni tlak; 

 moţgani preko ţivčnega sistema aktivirajo nadledvične ţleze, da začnejo v 

povečani meri izločati hormona adrenalin in noradrenalin; 

 ko prideta hormona v krvni obtok, pospešita srčni utrip; 

 v mišicah se mobilizira dodatna energija (maščobe in sladkor) za dodatno moč; 

 poveča se število rdečih krvnih telesc, ki zvišujejo preskrbo telesa s kisikom. 

 

Če je stres prisoten dalj časa, se fiziološki odzivi stopnjujejo. Posledice so glavobol, 

utrujenost, depresija, bolečine, izguba apetita, razdraţljivost, zmedenost … 

 

Določena mera stresa je normalna. Takšnemu stresu, ki nas spodbuja k ţivljenjskim 

izzivom, izpolnjevanju delovnih nalog in iskanju rešitev, pravimo zdravi oziroma pozitivni 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Fiziologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Psihologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vedenje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stresor&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ravnovesje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stresna_reakcija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Osebnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vrednota
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prepri%C4%8Danje&action=edit&redlink=1
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stres. Majhne količine stresa čutijo otroci na primer pred preizkusom znanja ali pred 

spoznavanjem novih ljudi. Tudi manjši stresi so pozitivni, saj otroka spodbujajo k učenju 

in soočenju z novim izzivom. Zdrav stres doţivijo otroci pri učenju novih spretnosti, saj 

stres čutijo zaradi razburjenja in pričakovanja. Učinki pozitivnega stresa so: visoka 

motiviranost, pozitivna vznemirjenost, druţabnost, občutek zadovoljstva in sreče, 

umirjenost, samozavest in odločnost. Teţave se začnejo, ko se običajen stres spremeni v 

preveliko količino stresa oziroma v negativni stres. Preveč stresa otroci čutijo kot stisko. 

Najpogostejši razlogi za negativni stres pri otrocih so prepiri med starši ali ločitev, 

ponovna poroka enega od staršev, smrt, dolgotrajna bolezen, zloraba, selitev, nasilje, 

naravne katastrofe, nerazumevanje s prijatelji, izločanje iz druţbe, prehude obremenitve v 

šoli, nasilje … Posledice dolgotrajnega negativnega stresa so bolečine v ţelodcu, teţave s 

spanjem, napadi jeze, infekcije … Otroci, ki so pod stresom se pri aktivnostih teţko 

zberejo in ne zdrţijo dalj časa. Postanejo nezadovoljni, nemirni, razdraţljivi. Znamenja 

negativnega stresa sta zniţana intelektualna sposobnost in neučinkovita komunikacija z 

okolico. 

 

Dobro bi bilo, da bi znanje o tem, kako se sprostiti, kako slediti svojemu ritmu, se umiriti 

in odpraviti napetost, obremenitev, prišlo v vsakdanjo uporabo v šolah. 

 

Mlademu človeku mora ţe v šolskih klopeh priti v zavest: 

 da ima sam v sebi vse moţnosti in danosti za učenje zbranosti in zaupanja v 

samega sebe; 

 da je to umetnost, ki se je lahko vedno nauči; 

 da si more in sme vedno jemati čas za uravnavanje notranjega ravnoteţja (Uranjek 

1995 po Ipavec, 2002, str. 29). 

 

Čeprav je namen šole akademska izobrazba, pa je izrednega pomena, da učencem 

zagotovimo izkušnje in znanja o obvladovanju stresa in vedenja o tem, kako naj ţivi 

polnejše. Pravo merilo uspeha je srečen, zdrav, dobro prilagojen otrok, ki se zna učinkovito 

spoprijeti z izzivi ţivljenja. Otroke je treba naučiti različnih tehnik sproščanja, ki jih bodo 

lahko uporabili v različnih situacijah. Naučene tehnike izboljšajo jasnost razmišljanja in 

otrokovo osredotočenost. Sposobnost jasnega mišljenja, obvladovanja čustev in sproščanja 

stresa daje otrokom moţnost, da se odlikujejo na vseh področjih ţivljenja: v procesu 

šolskega izobraţevanja, v druţbi in pri izvenšolskih dejavnostih. 
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Poznamo več različnih tehnik sproščanja: 

 telesne vaje, 

 masaţa, 

 aromaterapija, 

 meditacija, 

 dihalne vaje, 

 vizualizacija (Giradon 2001 po Ipavec, 2002, str. 30).  
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5 MASAŽA 

 

Masaţa je terapija z dotikom, ki ne prinaša le neverjetnega zadovoljstva in sprostitve, 

temveč tudi neštete koristi za zdravje. Masaţa lahko sprosti napetost v telesu, pomiri um in 

nahrani dušo, s tem pa sočasno zdravi na različnih ravneh. Masaţa pod koţo sproţi 

zapletene postopke – hormoni in »signalne snovi« prenašajo sporočila v moţgane in nazaj. 

Sporočila so lahko spodbujajoča ali pomirjajoča. Znano je, da dotik zvišuje raven 

oksitocina, hormona, ki nas sprošča, to pa je v našem hitrem in sodobnem ţivljenju nujno, 

če hočemo znova vzpostaviti telesno, čustveno in duševno ravnovesje. 

 

Najpomembnejše, kar z masaţo doseţemo, je torej sprostitev. Poleg tega, da zbudi takojšen 

občutek umirjenosti, ima sprostitev še druge, globlje učinke na telo: uravnoteţi ţivčni in 

hormonski sistem, kar vodi k boljšemu delovanju moţganov. Koristna je tudi za srce. 

Občutek tesnobe ali napetosti povzroča hitrejše bitje srca, sprostitev z masaţo ga 

upočasnjuje. Take spremembe se dogajajo nezavedno in trajajo še nekaj časa po masaţi. 

 

Masaţa se je razvila iz naše nagonske potrebe, da z dotikom lajšamo bolečino – bolečo 

okončino na primer gladimo ali drţimo. Masaţa je za masiranca izredno sproščujoča in 

učinkovito odpravlja teţave, ki jih povzroča stres. V masaţi se na splošno uporablja več 

kot tri tisoč masaţnih gibov, vendar lahko učinkovito masiramo, če poznamo le tri ali štiri 

izmed njih.  

 

Masaţa je najbrţ najstarejša in najpreprostejša oblika zdravljenja. V tradicionalnih 

kulturah, še zlasti na Vzhodu, se zdi povsem samoumevno, da redna masaţa koristi ljudem 

vseh starosti. Pri nas na Zahodu so koristnost masaţe sicer vedno prepoznavali v športu, 

šele pred nedavnim pa se je njena raba preselila tudi na druga področja. 

 

Po masaţi se poveča delovanje hormonov, ki izboljšujejo počutje in zmanjšajo delovanje 

tako imenovanih stresnih hormonov. Zviša se raven dopamina, ki vpliva na našo aktivnost, 

usmerja pozornost in izboljšuje počutje. Prav tako se zviša raven serotonina, ki nas umirja. 

Zaradi vpliva masaţe se zviša tudi raven endorfinov, enkefalina, oksitocina in rastnega 

hormona.  Zniţa pa se raven kortizola in ostalih glukokortikoidov, ki veljajo za stresne 

hormone. 
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5.1 ZGODOVINA MASAŢE 

 

Masaţa ima verjetno tako dolgo zgodovino kot človeštvo. Je nekaj, kar vsi počnemo 

nagonsko. Opice, ki se čohajo, ţivali, ki si liţejo rane, ljudje, ki si podrgnemo boleč sklep.  

 

Različne oblike masaţe in polaganja rok ţe tisočletja uporabljajo za zdravljenje in lajšanje 

bolezni. Za starogrške in starorimske zdravnike je bila masaţa eno najpomembnejših 

sredstev zdravljenja. V začetku petega stoletja pred našim štetjem je Hipokrat – »oče 

zgodovine« – zapisal: »Zdravnik mora znati marsikaj, še zlasti pa drgniti … Kajti z 

drgnjenjem lahko utrdimo razmajan sklep in razrahljamo otrdelega.«  

 

Pliniju, znanemu rimskemu naravoslovcu, so z rednim drgnjenjem lajšali astmo, Julija 

Cezarja, ki ga je mučila epilepsija, pa so vsak dan ščipali po celem telesu in mu tako lajšali 

navralgije in glavobole. Po padcu Rima je zdravilstvo v Evropi le počasi napredovalo in 

proučevanje ter razvijanje tehnik klasičnega obdobja sta bila prepuščena Arabcem. 

Avicena, arabski filozof in zdravnik, je zapisal, da je cilj masaţe »razprševanje oslabljenih 

snovi, ki jih najdemo v mišicah in jih telesna vadba ne more pregnati«. V srednjem veku se 

zaradi odpora do vseh mesnih uţitkov o masaţi ni veliko govorilo. V začetku devetnajstega 

stoletja je Šved Per Henrik Ling razvil tehniko, ki jo danes imenujemo švedska masaţa; v 

njej je zdruţil svoje znanje o gimnastiki in fiziologiji ter kitajske, egipčanske, grške in 

rimske tehnike. Leta 1813 so v Stockholmu ustanovili prvo šolo, ki je v svoj urnik 

vključila tudi masaţo. V današnjih časih je zdravilna vrednost masaţe ponovno priznana in 

masaţa cveti in se razvija po vsem zahodnem svetu tako med laiki kot med strokovnjaki 

(Lidel, 1989, str. 10–12). 

 

V zdravstveni negi zopet dobiva upravičeno mesto kot dopolnilo k drugim zdravstvenim 

postopkom in kot sredstvo, ki nam pomaga ohranjati zdravje.  

 

5.2 POMEN DOTIKA 

 

Dotik pomeni odnos z okoljem, ki je zunaj nas, s tlemi pod nogami. Za ljudi in za ţivali je 

dotik ţivljenjskega pomena. Tolaţi, daje občutek topline, ugodja, gotovosti in ţivljenjske 

moči.  
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Od vseh čutov se najprej razvije dotik. Dojenčki raziskujejo in doumevajo svet predvsem z 

dotikanjem in ljubeči dotiki staršev so bistvenega pomena za njihov razvoj. Če je naša 

potreba po dotikanju zadovoljena, odraščamo zdravo, če pa je nepotešena, je razvoj lahko 

moten. Ljubkovanje in boţanje, ki smo ju deleţni v otroštvu, sta osnova zdrave 

samopodobe in nam dajeta občutek sprejetosti in ljubezni. Ameriški psiholog S. M. Jourard 

je pokazal, da je pogostost dotikanja tesno povezana s človekovo samozavestjo in 

občutenjem lastne vrednosti. 

 

Poskusi na mladičih primatov so dokazali, kako bistvenega pomena je telesni stik s toploto, 

skrbno materjo, in kako lahko pomanjkanje takšnega dotikanja zavre telesni in čustveni 

razvoj. Človekov občutek za resničnost namreč temelji na občutju dotika. 

 

Dotikanje je govorica, s katero nagonsko kaţemo svoja občutja. »Malo bova poboţala, pa 

bo,« je naš naravni odziv na otrokove buške in rane; roke nemudoma poloţimo na vročično 

čelo ali pa z njimi potešimo boleč trebušček ali glavobol. Tudi čustvena prizadetost vzbudi 

takojšen odziv. Z objemom, boţanjem in gladenjem izkazujemo svojo naklonjenost, 

razumevanje in tolaţbo. Kadar nas kaj boli in smo sami, se zibamo in objemamo, z rokami 

podpremo trudno glavo in samodejno masiramo boleče ude (Lidel, 1989, str. 14). 

 

Zdravilna vrednost dotika dobiva vse večjo veljavo in številne terapije z dotikom v veliki 

meri uporabljajo v klasičnem zdravstvu za odpravljanje bolečin, lajšanje nevšečnosti in 

izboljševanje funkcionalnega delovanja telesa. 

 

5.3 OBLIKE MASAŢE 

 

Poznamo več vrst masaţe. Posamezne vrste masaţ se med seboj razlikujejo predvsem po 

intenzivnosti na določenem delu telesa in namenu, ki ga ţelimo z masaţo doseči. 

 

K masaţi v oţjem smislu sodijo: 

 klasična ali terapevtska masaţa, 

 globinska masaţa oziroma masaţa veznega tkiva, 

 refleksna masaţa, in 

 limfna drenaţa. (Masaţa, 2008, str. 7) 
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5.3.1 REFLEKSNA MASAŢA – REFLEKSOTERAPIJA 

 

Refleksoterapija je terapevtska metoda, ki s pritiskanjem na posamezne cone stopala ali 

dlani sprosti in harmonizira celotno telo in tako ugodno vpliva na človekovo zdravje in 

počutje.  

 

Kot iznajditelja refleksne masaţe se v literaturi pojavljata tako ameriški zdravnik W. 

Fitzgerald kot angleška maserka Eunice D. Ingham (Masaţa, 2008, str. 55). Njuna metoda, 

po kateri pritiskamo na določene točke stopala/dlani, temelji na prepričanju, da so dlani in 

stopala mikrokozmos, v katerem se odraţa celotno telo. Posamezne točke na dlaneh in 

stopalih so torej povezane z določenimi deli telesa (organi, organskimi sistemi) in odraţajo 

stanje posameznih delov. Boleče ali spremenjene cone navadno odraţajo blokado 

pripadajočega organa, ki je sprva zgolj energetska in ne pomeni nujno ţe manifestirane 

bolezni. S pritiskom na posamezne cone sproţimo odziv (refleks) v ustreznih telesnih delih 

in uravnoteţimo njihovo delovanje, posledično pa delovanje celotnega organizma.  

 

Učinki refleksne masaţe so: 

 je preventivna metoda za vzdrţevanje zdravja, 

 izboljša koncentracijo in mentalne funkcije, 

 zvišuje naravno odpornost, 

 iz telesa izloča strupe, 

 izboljšuje prekrvavitev telesa, 

 povzroča globok spanec, 

 povečuje čustveno ravnovesje, 

 stimulira ustvarjalnost, 

 poţivlja energijo, sprošča, 

 zdravi vzrok bolezni, 

 izboljšuje medsebojne odnose. 

 

Najpomembnejše refleksne točke so prikazane na sliki. Če ţelimo vplivati na določen 

telesni organ, na sliki poiščemo z njim povezano refleksno točko. Nato to točko poiščemo 

še na stopalu/dlani ter nanjo pritiskamo s palcem pribliţno dve minuti. Ţe z malo vaje 
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lahko doseţemo neverjeten učinek, na primer ublaţitev bolečine pri glavobolu. Ob pojavu 

bolečine takoj zmanjšamo moč pritiskanja. 

 

Slika 3: Shema refleksnih točk stopala  

(Korošec, 2009) 

 

 

Slika 4: Shema refleksnih točk dlani 

(Korošec, 2009) 
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Tabela 1: Refleksne točke dlani in stopal  

(Korošec, 2009) 

 

1. hipofiza 23. trebušna slinavka 45. jajčniki – moda 

2. glava 24. jetra 46. limfne ţleze prsi, glava 

3. moţgani 25. ţolčnik 47. limfne ţleze trebuha 

4. čelni sinus 26. nadledvične ţleze 48. Sapnik 

5. mali moţgani 27. ledvice 49. srednje uho 

6. češarika 28. sečevod 50. prsi 

7. sence 29. mehur 51. mandlji 

8. nos 30. tanko črevo 52. spodnja čeljust 

9. zatilje 31. prehod iz tankega v 

debelo črevo 

53. zgornja čeljust 

10. vrat 32. slepo črevo 54. ţrelnica 

11. oči 33. navzgorno črevo 55. ishiatični ţivec 

12. ušesa 34. prečno črevo 56. dimlje 

13. rame 35. navzdolno črevo 57. maternica 

14. trapeziodna mišica 36. zadnje črevo 58. vagina-penis 

15. priţeljc 37. danka 59. debelo črevo 

16. ščitnica 38. stegna 60. vratna vretenca 

17. obščitnične ţleze 39. srce 61. prsna vretenca 

18. pljuča 40. vranica 62. ledvena vretenca 

19. bronhialni kanal 41. koleno 63. trtica, kriţ 

20. sončni pleteţ 42. trebuh 64. hrbtenica 

21. ţelodec 43. kolk 65. ţivci 

22. dvanajstnik 44. prepona 66. roka 

 

5.4 KORISTNOST MASAŢE 

 

Masaţa učinkuje na vseh ravneh. Na telesni ravni sprošča in krepi mišice; pospešuje venski 

pretok krvi, zvišuje raven hemoglobina; razteza vezivno tkivo sklepov. Na duševni ravni 

masaţa ne odpravlja le stresa in napetosti, ampak pripomore tudi k temu, da se človek zave 

svojega telesa kot celote, delov telesa, s katerimi je v stiku, in tistih, ki se mu zdijo 

»odrezani«.  
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5.4.1 PSIHIČNI UČINEK MASAŢE 

 

Masaţa spodbuja sproščanje napetosti. Skrbna masaţa vzbuja dobro počutje, vliva 

zaupanje, sprošča in razveseljuje. Sprosti lahko tudi precejšen del energije, ki jo sicer 

porabimo zaradi napetosti. Ţe samo vsestransko koristen in funkcionalno dober učinek na 

vse telo prispeva k izboljšanju duševnega počutja. Temu se pridruţi še splošno ugodje ob 

dotikanju. Masaţa deluje na samozaupanje in pomirja (Maxswell-Hudson v Zavrnik, 1995, 

str. 55). 

 

5.4.2 FIZIČNI UČINEK MASAŢE NA TELO 

 

Fizično delovanje zajema skoraj vsa tkiva. Pri tem se ne omejuje samo na izboljšanje toka 

krvi in limfe, temveč posredno tudi zelo ugodno deluje na vegetativni ţivčni sistem. V 

splošnem učinkuje tudi na presnovo, prebavo in izločanje prekomerne vode iz telesa. S 

stimulacijo limfnega sistema pospešuje izločanje odpadnih snovi (Šef v Zavrnik, 1995, str. 

55). 

 

Vsaka masaţa temelji na zelo preprostem dejstvu, da lahko z masiranjem določenih delov 

na zunanjosti telesa vplivamo na določeno delovanje v notranjosti, ga uravnavamo in 

usmerjamo. Ta vpliv je lahko različen: ali deluje preko obrobnega ţivčevja na središčno v 

hrbtenjači in moţganih ter nato na organe; ali pa se pospešuje krvni in bioenergetski 

pretok, izboljšuje prekrvavitev, ureja metabolizem kisika, mikroelektrične spremembe, 

ionsko izmenjavo in s tem obrambnim mehanizmom organizma omogoča uspešno 

povratno delovanje na neko določeno območje (Osojnik v Zavrnik, 1995, str. 55). 

 

5.4.3 UČINEK MASAŢE NA MIŠIČEVJE 

 

Učinek masaţe je najtrajnejši na mišičevju. Gre za izboljšanje prekrvavljenosti zaradi 

boljšega dovajanja kisika, glukoze in ostalih snovi ter hitrejšega odvajanja presnovkov, 

zlasti mlečne kisline, ki povzroča utrujenost v mišicah. Z ustrezno masaţo se omehčajo in 

raztegnejo posamezne mišične skupine in odstranjujejo mišične zatrdline, ki največkrat 

povzročijo motnje v lokalni presnovi, pa tudi previsok ali predolgotrajen mišični tonus. Z 

masaţo mlahavo mišičje okrepimo in sproščamo ter olajšamo boleče mišične spazme (Šef 

v Zavrnik, 1995, str. 55). 
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5.5 OSNOVNE TEHNIKE – MASAŢNI PRIJEMI 

 

Masaţo sestavlja relativno majhno število različnih prijemov, ki jih na različne načine 

ponavljamo. Med najbolj značilne uvrščamo gladenje, gnetenje, udarjanje, vtiranje in 

raztezanje. Gibe izvajamo različno hitro in z različnim pritiskom, pomembna pa sta ritem 

in povezanost posameznih gibov. 

 

1. GLADENJE 

Je najbolj preprost in učinkovit prijem. Ritmično, tekoče gladenje je osnova masaţe. 

Izvajamo ga lahko na kateremkoli delu telesa, za začetek in konec masaţe ali kot 

predhodne potegljaje, ki ugladijo prehod iz ene zvrsti gibov v drugo. Celotno dlan 

narahlo poloţimo na določen del telesa, pri čemer je palec rahlo odmaknjen. Počasi, 

enakomerno in neprekinjeno gladimo vzdolţ mišic. Gladenje uporabljamo za 

vzpostavljanje in prekinjanje stika, sprostitev masiranca, za povezovanje različnih 

delov telesa, za ogrevanje mišic. Gladenje pa tudi spodbuja krvni in limfni obtok in 

povzroči sproščanje. 

 

2. GNETENJE 

Gnetenje je splošno poimenovanje vseh prijemov, s katerimi pritiskamo, stiskamo in 

svaljkamo mišice pod koţo. Je srednje globok prijem. Osnovni princip gnetenja je v 

tem, da s palcem in kazalcem ali s palcem, kazalcem, sredincem zgrabimo koţo in 

mišičevje na določeni točki in ju ritmično vzdigujemo. Med gnetenjem roki po navadi 

izmenjujemo. Tehniko uporabljamo pri predpripravi na globinsko masaţo, za 

razbijanje vozličkov napetosti, spodbujanje krvnega obtoka in izločanje odpadnih 

snovi. 

 

3. UDARJANJE 

Udarjanje imenujemo tako zaradi zvoka, ki ga slišimo med masaţo. Pri udarjanju z 

dlanema izmenjaje hitro ritmično udarjamo. Poznamo več načinov udarjanja, in sicer 

sekanje, udarjanje s pestmi, udarjanje z vbočenima dlanema in ščipanje. Tehniko 

uporabljamo za izboljšanje obtoka v določenemu predelu, krepitev in poţivljanje 

predelov mehkih tkiv in spodbujanje ţivčnih končičev. 
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4. VTIRANJE 

Prijem pri vtiranju je globok in osredotočen. Izvajamo ga po gladenju in gnetenju. Pri 

tem gibu uporabljamo predvsem konice prstov, palca in blazinico dlani. Vtiranje 

uporabljamo za zmanjševanje edemov, raztezanje in sproščanje vozličkov napetosti, 

lajšanje močne in utripajoče bolečine iz vej glavnega ţivčnega sistema. 

 

5.6 MASAŢA DLANI 

 

1. GLADENJE 

Masiranca primemo za roko in jo gladimo z dlanjo druge roke. Pritiskamo proti 

zapestju, potem drsimo nazaj. 

 

5. GLADENJE S PALCEMA 

Roko obrnemo in jo podpremo s prsti. S palcema gladimo hrbtno stran od začetka 

prstov proti zapestju in pri tem palca pahljačasto razmikamo navzven. 

 

6. GLADENJE IN RAZTEZANJE 

Z eno roko gladimo proti zapestju; prste in palca pomikamo po roki navzgor. Namesto 

da bi zdrsnili nazaj, močno nategnemo eno stran roke, druga roka pa med tem gladi 

proti zapestju. 

 

7. MASAŢA PRSTOV 

Z eno roko drţimo roko masiranca, z dlanjo navzdol, z drugo obdelujemo vsak prst. 

Močno gladimo od jagodice do členka, potem stiskamo po vsem prstu. 

 

S palcem kroţno pritiskamo okrog vsakega sklepa, potem zaokroţimo s prstom dvakrat 

v obe smeri. Slednjič naredimo pest in vklenemo prst med dva svoja prsta. Rahlo ga 

nategnemo, da sprostimo sklepe. Ne masiramo sunkovito. 

 

Ko pridemo do palca, zamenjamo roki in ga globoko in temeljito zmasiramo. 

Pritiskamo močno in čvrsto. Zasukamo roko in ob korenu palca močno kroţno 

pritiskamo po vsem mišičnem predelu. 
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8. GLADENJE MED KITAMI 

Zasukamo roko na drugo stran in jo podpremo s svojimi prsti. Gladimo s palcema v 

brazdah med kitami. Začnemo med členki in gladimo proti zapestju, palca naj si 

sledita. To v vsaki vdolbini nekajkrat ponovimo, potem roko obrnemo in jo gladimo 

tako kot na začetku. 

 

9. GLADENJE S ČLENKI 

Eno roko stisnemo v pest, z drugo pa podpiramo roko masiranca, ki naj bo obrnjena z 

dlanjo navzgor. Pomikamo pest po celi dlani, členki naj gladijo z valujočimi kroţnimi 

kretnjami. Spreminjamo pritisk od globokega do rahlega. 

 

10. RAZTEZANJE DLANI 

Svoji roki obrnemo z dlanmi navzgor in z mezincema prepletemo roko masiranca tako, 

da z enim oklenemo njegov mezinec, z drugim pa palec. Prsti naj od spodaj podpirajo 

roko, ko jo razpremo, da nategnemo dlan. Ti gibi sproščajo napetost z dlani. 

 

Gladimo naprej, mezinca naj bosta še naprej prepletena z roko masiranca. Obrnemo 

palca, poloţimo ju na dlan in celo pregladimo s pahljačastimi kretnjami. Potem s 

palcem pritiskamo v majhnih krogih po vsej dlani. 

 

11. MASAŢA ZAPESTJA 

S prsti podpremo roko in s palcema gladimo okrog in okrog zapestja. Začnemo na 

zunanji strani in gladimo navzgor in navzven. Obrnemo roko in na drugi strani 

postopek ponovimo. Proti telesu močno pritiskamo, nazaj pa drsimo. 

 

12. ZAKLJUČNI PRIJEM 

Gladimo celo dlan, potem jo obrnemo in poloţimo med svoje dlani. Močno tiščimo 

nekaj sekund. Sprostimo pritisk in počasi drsimo z rokama čez prste. Nekajkrat 

ponovimo. 
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5.7 MASAŢA STOPAL 

 

Le redke stvari sproščajo tako učinkovito kot masaţa nog. Stopalo, še posebej podplat, 

vsebuje na tisoče ţivčnih končičev; s tem ko jih masiramo, poţivimo celo telo. Stopala 

lahko masiramo na številne načine. 

 

1. GLADENJE 

Masaţo začnemo z gladenjem, da se stopalo navadi na dotik. Vzamemo stopalo med 

dlani in z obema rokama čvrsto gladimo od prstov proti telesu. Ko pridemo do 

gleţnjev, zasukamo dlani in se z lahnimi potegi vrnemo k prstom. To stopala ogreje. 

Ponovimo najmanj štirikrat. 

 

2. GLADENJE S PALCEMA 

Stopalo od spodaj podpremo s prsti in poloţimo palca na vrh ob prstni osnovi. S 

palcema gladimo po stopalu navzgor, pahljačasto ju razširimo proti stranem in drsimo 

nazaj k prstom. V naslednjem koraku gladimo s prstoma izmenično, z enim palcem 

navzgor, medtem ko naj drugi drsi ob straneh navzdol. Gibi so lahko nekoliko daljši 

kot prej in naj seţejo do gleţnja. 

 

3. MASAŢA NOŢNIH PRSTOV 

Prste najprej pretegnemo, da se ogrejejo. Vzamemo stopalo med dlani tik nad noţnimi 

prsti in kroţimo z dlanema. Masiramo vsak prst posebej. Stisnemo ga in svaljkamo, 

kroţimo z njim v obe smeri, potem pa ga rahlo povlečemo k sebi. Ko pridemo do 

noţnega palca, ga zmasiramo zelo temeljito. Stiskamo ga okrog in okrog korena. Vse 

prste zajamemo z eno dlanjo, jih rahlo upognemo naprej in nazaj. 

 

4. GLADENJE MED KITAMI 

Podpremo stopalo z obema rokama, prsti naj bodo spodaj, palca zgoraj. Gladimo v 

vsaki brazdi med kitami, pri čemer si palca sledita. Gladimo s palcema po stopalu 

navzgor proti gleţnju. 
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5. PRITISKANJE 

Podpremo stopalo s prsti zgoraj in palcem spodaj. Z enim palcem na vrhu drugega 

močno pritiskamo na podplat tri do sedem sekund, se s palcema premaknemo pribliţno 

za centimeter in ponovimo. Obdelamo vso blazinico in stopalo po sredini. 

 

6. GLADENJE LOKA 

Po tem poţivljajočem delu umirimo nogo z gladenjem. Ena roka naj počiva na vrhu 

stopala, z dlanjo druge pa močno gladimo po glavnem loku. Zaoblimo dlan, da se 

prilagodi obliki stopala, in gladimo od blazinice do pete. Nalahno potegnemo spet na 

začetek in gibe ponovimo najmanj štirikrat. 

 

7. GLADENJE S ČLENKI 

Obdrţimo eno roko na vrhu stopala in zaokroţimo prste druge roke, da lahko masiramo 

stopalo z valujočimi, kroţnimi gibi srednjih prstnih členkov. Čvrsto obdelamo ves 

podplat.  

 

8. KROŢNI PRITISK 

Gladimo celo nogo tako kot na začetku, potem kroţno pritiskamo okrog gleţnja, z 

vsake strani z eno roko. Pritisnemo močno, ko zakroţimo navzgor proti nogi, in lahno, 

ko zaokroţimo navzdol. Ob straneh in zadnjem delu gleţnja uporabljamo sredinca, 

spredaj pa palca. 

 

9. SEKANJE 

Z eno roko trdno drţimo stopalo in z zunanjo stranjo druge udarjamo po podplatu. Ti 

gibi morajo biti hitri in lahki, zato naj bo roka zelo sproščena in gibčna. Udarjamo po 

podplatu z obema rokama. Ti gibi so še hitrejši, učinkujejo pa zelo poţivljajoče in 

prijetno.  

 

10. GLADENJE 

Masaţa se končuje, zato gladimo celo stopalo, da ga po prejšnjih čvrstih udarcih 

umirimo. Gladimo tako kot na začetku, z obema rokama navzgor proti gleţnju, potem 

zdrsnemo narahlo nazaj. Zaključimo tako, da nogo nekaj sekund drţimo, potem z 

rokama narahlo zdrsnemo prek prstov. 
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11. ZAKLJUČNI PRIJEM 

Ko masaţo končamo, odmaknemo roke zelo počasi in narahlo. Tako bo v nogah ostal 

občutek lahkotnosti. Zajamemo gleţenj z desno dlanjo, leva pa naj počiva na vrhu 

stopala. Rahlo povlečemo stopalo k sebi. Pri tem noge ne vzdigujemo, ampak jo le 

rahlo nategnemo. Nateg popustimo in z desnico zdrsnemo pod stopalo. Tako ga drţimo 

pet sekund. Dlan prilagodimo stopalu, drsimo proti prstom in čisto počasi zdrsnemo iz 

njih. To ponovimo trikrat. 

 

5.8 MASAŢA ZA OTROKE 

 

Masaţa je odličen način, da vzpostavimo in utrdimo vez z otrokom, saj je dotik za vsakega 

otroka nujno potreben za razvoj, dobro počutje in občutek varnosti. Masaţa predstavlja 

prijeten način sporazumevanja z otrokom, izboljša otrokovo počutje, pomaga otroku pri 

prepoznavanju lastnega telesa kot celote, sprošča napetosti, ki so nastale zaradi stresa ali 

nelagodja. 

 

Z masaţo lahko začnemo takoj po porodu, saj je masaţa najbolj učinkovita v prvih šestih 

mesecih otrokovega ţivljenja. Po devetem mesecu se otrok začne gibati in s tem 

raziskovati ter spoznavati svet okoli sebe, zato je lahko manj navdušen za masaţo ali jo 

odklanja. Zato je treba masaţo prilagoditi otrokovim ţeljam in potrebam. Masaţa lahko 

postane del igre, ki jo lahko popestrimo z raznimi otroku zanimivimi pesmicami ali igrami, 

ki jih prilagajamo glede na starost. 

 

Otroka masiramo po dlaneh/stopalih. Pripovedujemo mu pesmico in z osnovnimi 

masaţnimi prijemi ponazarjamo besedilo.  

 

Medved stopa cop, cop, cop. 

Zajček skače hop, hop, hop. 

Mala miška pa hiti, 

joj, kam se ji mudi. 

Mama boţa sem ter tja, 

ker me ona rada ima. 
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Prve kapljice deţja tiho padajo na tla, 

zdaj deţuje ţe močno, 

lije, lije vse mokro. 

Toča ta ti ropota kot orehi padli bi z neba, 

joj grmi, grmi beţimo, 

urno, urno vsi se skrijmo. 

 

Otroci lahko izvajajo masaţo samostojno, lahko jih masirajo odrasli ali pa se masirajo med 

seboj. V Veliki Britaniji in na Irskem ţe vključujejo masaţo v osnovne šole. The Massage 

in Schools Programme (http://www.massageinschools.com, 15. 4. 2011) je bil predstavljen 

leta 2000. Je hiter in učinkovit način za izboljšanje kvalitete ţivljenja v šoli.  S pomočjo 

masaţe se učenci umirijo, izboljša se njihova koncentracija, postanejo samozavestnejši, 

manj agresivni, izboljšajo se njihove motorične spretnosti, naučijo se medsebojnega 

spoštovanja, socialnih spretnosti, poleg tega pa se tudi zabavajo. Ciljna skupina so učenci, 

stari od 4 do 12 let. Učenci si medsebojno deset do petnajst minut masirajo hrbet, glavo, 

roke in dlani.  

 

V literaturi lahko najdemo veliko zanimivih masaţnih iger, ki so namenjene izvajanju 

masaţe med poukom. Namenjene so predvsem umirjanju in sprostitvi otrok v razredu.  

 

Igra Pometamo 

 

Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleţe na trebuh, drugi pa poklekne ob njem. Z robom 

dlani drsi po telesu leţečega, kot bi zbiral na kup drobtinice na mizi. Ko se otroku zazdi, da 

je pometel ţe vse drobtinice, jih z obema dlanema pobere, se dvigne in odnese smeti v koš, 

kjer strese dlani. Na ta način lahko pometemo proč slabo voljo, jezo, glasnost …  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.massageinschools.com/
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6 SAMOMASAŽA 

 

Samomasaţa je izraz za masaţo samega sebe. Samomasaţa ni tako prijetna kot masaţa, ki 

jo izvaja nekdo drug, vendar je prav tako učinkovita. Če jo izvajamo počasi in ritmično, 

lahko odpravimo napetosti in se sprostimo. Pozitivna lastnost samomasaţe je, da sami 

najbolje vemo, kje nas boli in zbada. Sami se lahko masiramo kadarkoli in masaţo 

prilagajamo glede na svoje potrebe – lahko izberemo hitre in poţivljajoče ali pa počasne in 

uspavajoče gibe. Samomasaţo lahko izvajamo zjutraj, da si naberemo moči za delo, ali 

zvečer. da se umirimo.  

 

Sami si najlaţe zmasiramo stopala in dlani, ramena in obraz. Stopala si lahko masiramo 

med gledanjem televizije, dlani pa med poslušanjem predavanja, pogovorom … 

Samomasaţo lahko izvajamo oblečeni, kar povečuje moţnosti za izvajanje. Poskrbeti 

moramo le za udobno namestitev. 

 

Učenje samomasaţe je zelo preprosto in je zato primerno tudi za otroke. Osvojiti je treba le 

nekaj masaţnih prijemov in gibov. 

 

6.1 SAMOMASAŢA DLANI 

 

1. Roki sklenemo tako, da prepletemo prste. Sklenjeni roki kroţno premikamo in 

drgnemo eno ob drugo, da ju ogrejemo. 

 

2. S prsti objamemo zapestje in ga zmasiramo s kroţnimi gibi. Najprej na notranji, potem 

na zunanji strani. 

 

3. Eno roko, z dlanjo obrnjeno navzgor, poloţimo na koleno. Gladimo jo z dlanjo druge 

roke. Z rahlim pritiskom jo pogladimo proti zapestju, potem jo neţno poboţamo nazaj. 

 

4. Dlan masiramo s kroţnimi gibi. Začnemo pri zapestju in potujemo proti vsakemu 

prstu. 
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5. S palcem pogladimo dlan med kostmi. Začnemo pri zapestju in gladimo v smeri 

prstov. 

 

6. Dlan obrnemo in jo podpremo s prsti. S palcem gladimo hrbtno stran dlani od zapestja 

proti prstom. 

 

7. Pomasiramo vsak prst posebej. Močno ga stisnemo in s palcem in kazalcem 

posvaljkamo. Vsak prst rahlo povlečemo. 

 

6.2 SAMOMASAŢA STOPAL 

 

Usedemo se v udoben poloţaj, lahko na tla ali v naslonjač, tako da lahko z rokami 

doseţemo stopala in smo še vedno sproščeni. Če smo manj gibčni, si pod kolena poloţimo 

blazine. Če sedimo, naj eno stopalo počiva na nasprotnem stegnu. Če raje leţimo, eno nogo 

upognemo, drugo stopalo pa naj počiva na dvignjenem stegnu.  

 

1. Eno roko poloţimo na nart, drugo pa pod podplat in rahlo gladimo od noţnih prstov 

proti gleţnju. Z rokami zdrsnemo nazaj k prstom in ponovimo. 

 

2. Z eno roko podpremo stopalo in obdelamo vsak prst posebej. Močno ga stiskamo in 

potem s palcem in kazalcem posvaljkamo vsak sklep posebej. Vsak prst rahlo 

povlečemo. 

 

3. Z enim palcem na drugem čvrsto vlečemo črto po sredini podplata navzdol. Potem v 

več vrstah pritiskamo na obeh straneh. Nazadnje s palcem kroţno pritiskamo po 

glavnem loku in blazinici stopala. 

 

4. Stopalo podpremo z eno roko, drugo pa nalahno zaokroţimo v pest. Cel podplat 

gladimo s členki tako, da s prsti valujoče kroţimo. 

 

5. Z eno roko še vedno drţimo stopalo, z drugo udarjamo po podplatu. Roko sunkovito 

odmaknemo, kakor hitro se dotakne stopala. 
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6. S prsti gladimo okrog gleţnja – krepko, ko gladite proti nogi, in neţno, ko drsite nazaj. 

Zaključimo z gladenjem stopala kot na začetku. 
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7 MASAŽA IN ADHD 

 

Touch Research Institute Univerze v Miamiju (http://www6.miami.edu/touch-

research/Massage.html, 22. 2. 2011) je v več kot sto raziskavah preučeval pozitivne vplive 

terapije z dotikom oziroma masaţne terapije na delovanje in zdravstveno stanje ljudi v 

različnih starostnih skupinah. Med pomembnimi raziskovalnimi ugotovitvami so pozitivni 

vplivi masaţe na povečanje telesne teţe pri nedonošenih otrocih, vpliv masaţe na boljšo 

pozornost in koncentracijo, izboljšanje matematičnih predstav, zmanjšanje stresa, 

povečanje telesne odpornosti (v boju z rakom in boleznijo HIV), zmanjšanje avtoimunskih 

teţav (okrepljena pljučna funkcija pri astmi) … 

 

V raziskavo Touch Research inštituta je bilo vključenih 30 otrok in mladostnikov, starih od 

7 do 18 let, vsi so imeli diagnosticirano motnjo pozornosti oziroma motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo. Otroci so bili naključno razdeljeni v dve skupini – masaţno in kontrolno 

skupino. Otroci v masaţni skupini so bili en mesec deleţni terapije z masaţo, in sicer 

dvakrat tedensko po dvajset minut. Rezultati so pokazali izboljšanje razpoloţenja otrok v 

masaţni skupini – razpoloţenje so otroci ponazarjali z risanjem obrazov (veselih/ţalostnih) 

in z lestvico na termometru. Pri otrocih v masaţni skupini se je izboljšalo tudi vedenje v 

razredu na področjih, ki jih zajema Connerjeva ocenjevalna lestvica (anksioznost, 

zasanjanost in hiperaktivnost). Pri otrocih v kontrolni skupini niso bile opaţene nobene 

spremembe. Raziskovalci so zaključili, da masaţna terapija pozitivno vpliva na otroke in 

mladostnike z ADHD, kar se kaţe predvsem v kratkoročnem boljšem razpoloţenju in 

dolgoročnem bolj primernem vedenju v razredu (http://www6.miami.edu/touch-

research/Massage.html, 22. 2. 2011).  

 

Pozitivne vplive masaţe je pokazala tudi druga raziskava tega inštituta. V raziskavo je bilo 

vključenih 28 mladostnikov z ADHD. Polovica mladostnikov je bila deleţna terapije z 

masaţo, druga polovica pa relaksacijske terapije deset šolskih dni. Mladostniki, ki so bili 

deleţni terapije z masaţo, so opazili in opisali spremembe v splošnem počutju in 

razpoloţenju (bili so bolj veseli in mirnejši). Po dveh tednih terapije so učitelji zaznali 

večjo vztrajnost pri šolskih nalogah in niţjo hiperaktivnost na podlagi ocenjevalne lestvice. 

Pri mladostnikih, ki so bili deleţni relaksacijske terapije, sprememb niso zaznali.  

http://www6.miami.edu/touch-research/Massage.html
http://www6.miami.edu/touch-research/Massage.html
http://www6.miami.edu/touch-research/Massage.html
http://www6.miami.edu/touch-research/Massage.html
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Vključitev masaţe v otrokovo vsakdanje ţivljenje pomaga k izboljšanju koncentracije, 

samozavesti, osredotočenosti. Raziskave kaţejo, da sta dovolj ţe dve dvajsetminutni 

masaţi tedensko. Ker ti otroci teţko ohranjajo koncentracijo daljše časovno obdobje, je 

bolje, da so masaţe krajše in jih izvajamo večkrat. Masaţo izvajamo v mirnem prostoru, na 

blazini ali udobnem stolu. Otrok je med masaţo oblečen. 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Pojavnost motnje ADHD v populaciji je 3–5 odstotkov. Zaradi različnih kriterijev pri 

diagnosticiranju pa v literaturi zasledimo tudi 10-odstotno pojavnost. V slovenskem 

prostoru še nimamo ustreznih študij, ki bi dolgoročno in sistematično spremljale razvoj 

otrok z motnjo ADHD, v tujini, kjer je fenomen ADHD mnogo dlje in temeljiteje raziskan, 

pa ugotavljajo, da do obdobja adolescence večina (60–80 %) otrok z ADHD občasno ali 

stalno prejema medikacijo (npr. stimulans ritalin). Z zdravili – stimulansi – zvišujejo raven 

noradrenalina in dopamina v moţganih. Ritalin zmerno stimulira centralno ţivčni sistem in 

posledično izboljšuje simptome ADHD v 75 odstotkih. Obstajajo pa različne tehnike in 

metode, ki naj bi imele enake učinke na delovanje moţganov kot medikamentozno 

zdravljenje, in ena izmed njih je tudi masaţa. Masaţa vpliva na telo podobno kot 

stimulans, saj povečuje delovanje nevrotransmiterjev. Zato predvidevam, da bi lahko z 

uporabo masaţe in samomasaţe učinkovito spodbudili delo moţganov do te mere, da bi se 

zmanjšali simptomi motnje ADHD. V tem primeru bi bila lahko masaţa ustrezna 

alternativna moţnost medikamentoznemu zdravljenju. 

 

8.1 NAMEN RAZISKAVE 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali lahko s pomočjo masaţe/samomasaţe spodbudimo 

delovanje moţganov do te mere, da se zmanjšajo simptomi motnje ADHD. Dalje je bil 

namen ugotoviti, kako masaţa deluje na funkcioniranje telesa in ali se vpliv masaţe odraţa 

v funkcioniranju učenca z ADHD v vsakodnevnih šolskih situacijah. V okviru raziskave 

sem ţelela proučiti, ali spremembe v funkcioniranju učenca opaţajo učitelji, starši in 

učenec. 
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8.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

8.2.1 CILJI 

 

1. naučiti učenca z motnjo ADHD masaţe/samomasaţe ter uporabo le-te v stresnih 

situacijah (med poukom, pred ocenjevanjem znanja, v konfliktnih situacijah) ter 

preveriti, ali masaţa pripomore k učinkovitejšemu funkcioniranju učenca v vsakdanjih 

učnih situacijah; 

 

2. prikazati uporabo masaţe za otroka z ADHD. 

 

8.2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

1. Ali je učenca z motnjo ADHD mogoče naučiti masaţe in samomasaţe? 

 

2. Ali učenec z motnjo ADHD uporablja samomasaţo kot način sproščanja v vsakdanjih 

učnih situacijah? 

 

3. Ali se učenec po izvajanju samomasaţe ali prejemu masaţe umiri? 

 

4. Ali lahko z redno uporabo masaţe/samomasaţe povečamo pozornost in zmanjšamo 

impulzivnost učenca z motnjo ADHD? 

 

5. Ali se vpliv masaţe kaţe v izboljšanju vedenja učenca v razredu in doma, kar opazijo 

tudi učitelji in starši? 

 

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Sitar Maruša; diplomsko delo 

50 

9 METODOLOGIJA 

 

9.1 METODE RAZISKOVANJA 

 

Odločila sem se za etnografsko študijo primera, za katero je po Strenhauseu značilno 

opazovanje z udeleţbo, podprto z intervjujem (Sagadin, 1991, str. 466).  

 

S pomočjo učiteljic in šolske svetovalne sluţbe sem izbrala učenca, ki ima diagnosticirano 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Podatke o učencu sem pridobila s pomočjo obstoječe 

dokumentacije (strokovno mnenje, odločba o usmerjanju, individualiziran program) in 

pogovora s starši, učitelji in učencem ter opazovanjem učenca v razredu. Za uporabo 

podatkov v namene študija sem pridobila dovoljenje mame s pogojem, da upoštevam 

varovanje osebnih podatkov, zato sem v diplomski nalogi uporabila izmišljeno ime. Izbrala 

sem ime Andraţ. 

 

Učiteljica slovenskega jezika, specialna in rehabilitacijska pedagoginja in učenčeva 

razredničarka so pred začetkom učenja in izvajanja masaţe s pomočjo Ocenjevalne lestvice 

za učitelje – Diagnostični kriterij za diagnosticiranje ADHD po DSM – IV (Diagnostic and 

Statistical Manual) ocenile učenčevo funkcioniranje v šolskem prostoru. Z vsako od 

učiteljic sem naredila tudi krajši intervju, s katerim sem pridobila ključne informacije o 

učencu.  

 

Za sodelovanje sem prosila tudi učenca. Predstavila sem mu namen in potek raziskave. 

Učencu sem se predstavila in z njim naredila krajši intervju, da sva se spoznala. Učenca 

sem testirala s Testom primerjanja znanih oblik. Učenec je svoje vedenje ocenil na 

Barkleyevi ocenjevalni lestvici za otroke z ADHD.  

 

Sledila so posamezna srečanja z učencem. Srečevala sva se dvakrat tedensko po 20 minut. 

Eno srečanje je bilo v času pred poukom, drugo pa po pouku. V šestih srečanjih sem 

učenca naučila izvajati masaţo in samomasaţo. Naslednjih deset srečanj pa je učenec 

samostojno izvajal samomasaţo.  
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Ob koncu srečanj sem učenca ponovno testirala s Testom primerjanja znanih oblik. Učenec 

je ponovno ocenil svoje vedenje na Barkleyevi ocenjevalni lestvici, učiteljice pa so ga 

ponovno ocenile z Ocenjevalno lestvico za učitelje – Diagnostični kriterij za 

diagnosticiranje ADHD po DSM – IV (Diagnostic and Statistical Manual). 

 

9.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

V študijo je vključen deček Andraţ z znaki sindroma ADHD. Učenec v tem šolskem letu 

obiskuje šesti razred redne osnovne šole v Kamniku. Rojen je bil leta 1998 kot prvi otrok v 

druţini. Nosečnost in porod sta potekala brez posebnosti, po Apgarjevi lestvici je bil 

ocenjen z 9. Ţe v predšolskem obdobju so starši opazili pretirano nemirnost. Mama ga 

opisuje kot zelo nemirnega in radovednega dečka, ki ni imel nikjer obstanka. Vrtca ni 

obiskoval. Na začetku šolanja se izrazitejše teţave niso pojavljale. Učiteljice so spregledale 

drobni nemir in miselno odsotnost, saj deček ni bil moteč pri pouku. Zaradi izrazito 

dobrega pomnjenja ni imel teţav s šolsko snovjo. Teţave so postale izrazitejše v petem 

razredu osnovne šole. Učenec je pogosto spregledal podrobnosti pri nalogi, narobe prepisal 

podatke, zamenjal računski znak, izpuščal črke pri branju in pisanju ... Zaradi poslabšanja 

učnega uspeha in stresa je postal razdraţljiv in prepirljiv. Teţave je opazila učiteljica in v 

obravnavo vključila šolsko svetovalno sluţbo, ki je za učenca predlagala postopek 

usmerjanja. Učenec je ponavljal peti razred. Leta 2009 mu je bila izdana odločba – učenec 

je bil usmerjen v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo v obsegu štirih ur tedensko. Dve uri sta namenjeni za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj in ju izvaja specialni pedagog, dve uri učne pomoči pa 

izvaja učitelj.    

 

Dečkove intelektualne sposobnosti so v območju normalne inteligentnosti. Izstopajo 

izrazite razlike med doseţki na posameznih področjih intelektualnega delovanja. Zaradi 

strahu pred neuspehom in odkrenljive pozornosti lahko sklepamo, da je dečkovo 

funkcioniranje v storilnostni situaciji nekoliko slabše od dejanskih sposobnosti. Vedenjska 

slika je za starost manj zrela. 

 

Pri šolskem delu ima teţave predvsem pri branju in zapisovanju. Bere zatikajoče, maliči 

besede, piše hitro, izpušča črke, ne zapisuje ločil. Pisava je zaradi impulzivnosti in hitrega 
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tempa pisanja teţe berljiva. Pri matematiki pogosto narobe prepiše podatke, spregleda 

podatke, spregleda računski predznak … Poštevanka je usvojena, vendar se pri računanju 

pogosto zmoti. 

 

Koncentracija je slabše razvita. Prisoten je droben nemir rok, nog, zibanje na stolu, 

vstajanje med poukom. Deček pouka ne moti, večkrat pa se med uro zasanja. Motivacija je 

izredno nizka, predvsem na področjih, kjer ima učenec teţave (pisanje). Slabše razvita je 

tudi organiziranost – učenec pogosto pozablja šolske pripomočke, domače naloge, datume 

ocenjevanja znanja in potrebuje stalno kontrolo.  

 

Dečkovo močno področje je motorika. Zelo rad ima športno vzgojo. V prostem času je 

športno aktiven in na drţavnih tekmovanjih dosega visoke rezultate. 

 

9.3 INSTRUMENTARIJ 

 

Uporabila sem: 

1. Connersovo ocenjevalno lestvico CTRS-R za odkrivanje, diagnosticiranje in 

usmerjanje otrok s teţavami pozornosti in hiperaktivnostjo. Ocenjevalna lestvica 

za učitelje. Diagnostični kriterij za diagnosticiranje ADHD po DSM – IV (Diagnostic 

and Statistical manual) – povzela sem jo iz magistrskega dela S. Pulec (1998). 

 

Ocenjevalno lestvico sestavlja 33 trditev. Učitelj oceni učenca za vsako od trditev 

glede na to, v kolikšni meri je bilo opisano vedenje pri otroku problem v zadnjem 

mesecu. Če vedenje ni značilno za otroka, se sploh ne pojavlja, ali le zelo redko, učitelj 

izbere oceno 0. Če je opisano vedenje zelo značilno in pogosto pri otroku, izbere oceno 

3. Za vmesne ocene izbere med ocenama 1 ali 2.  

 

2. Barkleyjevo lestvico za otroke z ADHD (Barkley Russell in Kevin Murphy, 2006) 

 

Učenec oceni svoje vedenje, ki ga opisujejo posamezne trditve, glede na pogostost 

pojavljanja. Če se vedenje pojavlja zelo pogosto, trditev oceni s 3, če se vedenje ne 

pojavlja, trditev oceni z 0. Za vmesne ocene izbere med ocenama 1 ali 2.  
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3. Preizkus impulzivnosti: Test primerjanja znanih oblik (Kagan, 1964) 

 

Test je izdelal Kagan s sodelavci. Sestavljen je iz serije nalog, ki zahtevajo vizualno 

razločevanje in razčlenjevanje. Testirancu pokaţemo sliko znane podobe (standard) in 

šest podobnih slik, od katerih pa je le ena popolnoma enaka standardu. Testiranec mora 

najti tisto, ki je popolnoma enaka standardu. Test je sestavljen iz 12 nalog, najpogosteje 

se uporablja za merjenje nagnjenosti k impulzivnemu ali refleksivnemu vedenju v 

šolskem obdobju. Najpomembnejši spremenljivki sta čas in število napak. 

 

4. Kontrolno listo vedenja, kamor je učenec beleţil pogostost uporabe samomasaţe. 

 

9.4 OBDELAVA PODATKOV 

 

Connersova ocenjevalna lestvica CTRS-R za odkrivanje, diagnosticiranje in 

usmerjanje otrok s teţavami pozornosti in hiperaktivnostjo. Ocenjevalna lestvica za 

učitelje – Diagnostični kriterij za diagnosticiranje ADHD po DSM – IV (Diagnostic 

and Statistical manual) 

 

Ocenjevalno lestvico za učitelje so izpolnile tri učiteljice. V tabeli 3 sem prikazala ocene 

učiteljic za vsako od trditev in aritmetično sredino teh ocen pred učenjem in uporabo 

masaţe. Surove rezultate sem pretvorila v standarizirane rezultate (T-vrednosti) in jih 

interpretirala s pomočjo tabele 2. Učenčev profil pred učenjem in izvajanjem masaţe sem 

prikazala z grafom 1.  
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Tabela 2: Okvirne smernice za interpretacijo T-vrednosti 

T-vrednosti Smernice za interpretacijo 

> 70 Izrazito atipičen rezultat (nakazuje izrazite teţave) 

66 – 70 Zmerno atipičen rezultat (nakazuje izrazite teţave) 

61 – 65 Srednje atipičen rezultat (nakazuje moţne izrazite teţave) 

56 – 60 Rahlo atipičen rezultat (mejni rezultat, ki ţe nakazuje potrebo po 

povečani pozornosti) 

45 – 55 Povprečje (običajen rezultat, ki ni zaskrbljujoč) 

40 – 44 Rahlo atipičen rezultat (nizki rezultati so dobri – dodatna pozornost je 

nepotrebna) 

35 – 39 Srednje atipičen rezultat (nizki rezultati so dobri) 

30 – 34 Zmerno atipičen rezultat (nizki rezultati so dobri) 

< 30 Izrazito atipičen rezultat (nizki rezultati so dobri) 

   

Po končanem učenju in izvajanju masaţe so učiteljice ponovno ocenile učenca s pomočjo 

Ocenjevalne lestvice za učitelje. Ocene in povprečno oceno za vsako od trditev sem 

prikazala v tabeli 3. Učenčev profil sem predstavila z grafom 2. 

 

V tabeli 4 sem primerjala začetno in končno povprečno vrednost aritmetičnih ocen za 

vsako od trditev na ocenjevalni lestvici. Graf 3 prikazuje primerjavo učenčevega profila 

pred učenjem in izvajanjem masaţe in po njej. 

 

Pri predstavitvi rezultatov ocenjevalne lestvice sem uporabila naslednje spremenljivke: 

X1: ocena razredničarke; 

X2: ocena učiteljice slovenskega jezika; 

X3: ocena specialne in rehabilitacijske pedagoginje; 

Mz: aritmetična sredina ocen (začetna); 

Mk: aritmetična sredina ocen (končna) 
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Barkleyjeva lestvica za otroke z ADHD  

 

V tabeli 7 so prikazane ocene učenca za vsako od trditev pred učenjem in izvajanjem 

masaţe ter po učenju in dvomesečnem izvajanju masaţe. Trditve, kjer se oceni razlikujeta, 

so odebeljene.  
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

10.1 OPIS SREČANJ 

 

10.1.1 SPOZNAVANJE IN UČENJE MASAŢE 

 

PRVO SREČANJE 

 

Cilj prvega srečanja je bilo medsebojno spoznavanje. Učenca sem ţelela čim bolje spoznati 

in se mu predstaviti. Po krajšem pogovoru sem ga prosila, naj zapre oči. Na dlani sem mu 

kanila nekaj kapljic mandljevega olja. Nisem podala nobenih navodil, ampak sem zgolj 

opazovala učenčevo dejavnost. Učenec je olje povohal in pravilno ugotovil, da ima na 

dlani masaţno olje. Razmazal si ga je po dlaneh, dlani gnetel in gladil. Opazovala sem 

njegove gibe in ugotovila, da je zmasiral ključne točke, ki jih zajema masaţa dlani. Učenec 

je pri dejavnosti vztrajal pet minut, kar se mi je zdelo glede na njegove teţave z 

odkrenljivo pozornostjo veliko. Opisal je svoje občutke – povedal je, da ga masaţa sprošča 

in da se po njej počuti, kot da bi lebdel. Masaţe se nikoli ni učil, sam je ne uporablja, 

včasih mu hrbet zmasirajo starši. Glede na to, da učenec ne pozna tehnike masaţe dlani in 

da je pri samomasaţi uporabil vse ključne gibe in zmasiral vse ključne točke, lahko 

sklepam, da samomasaţo izvajamo instinktivno. 

 

Po končanem poizkusu sem mu razloţila namen srečanj. Učenec je pokazal veliko 

zanimanje za nadaljnja srečanja. Učencu sem predlagala, da bi poskusila tudi z masaţo 

stopal, vendar je moj predlog zavrnil. Povedal je, da je zelo ţgečkljiv in da mu je dotikanje 

stopal neprijetno. Učenčevo ţeljo sem upoštevala in prilagodila nadaljnja srečanja tako, da 

sva vključila le masaţo dlani. 

 

DRUGO SREČANJE 

 

Cilj drugega srečanja je bil prikazati učencu postopek masaţe dlani in se z učencem 

pogovoriti o občutkih po masaţi. Z učencem sem ţe v okviru prvega srečanja vzpostavila 

zaupanje, ki je potrebno za izvajanje masaţe. Učencu sem po vseh predvidenih korakih 

zmasirala dlani. Za masaţo celotnih dlani sem potrebovala pribliţno deset minut. 

Uporabila sem mandljevo masaţno olje. Učenec je bil med masaţo sproščen, kar sem 
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lahko razbrala s pomočjo obrazne mimike. Večkrat je vmes tudi zaprl oči. Masaţo je opisal 

kot izredno prijetno. Najbolj mu je bila všeč masaţa prstov. Po masaţi se je počutil 

sproščenega in je povedal, da je umirjen in bi najraje zaspal. Učenca sem vprašala, če si je 

zapomnil postopek izvajanja masaţe –postopek masaţe je skoraj v celoti pravilno opisal.  

 

TRETJE SREČANJE  

 

Cilj tretjega srečanja je bil predstaviti učencu refleksne točke dlani in mu razloţiti, kako 

spodbujanje določenih točk vpliva na njegovo telo in delovanje moţganov. Zanimalo me 

je, ali lahko učencu brez predznanja o ţlezah, moţganih, refleksnih točkah predstavim 

vpliv masaţe tako, da bo učenec razumel, zakaj in kako masaţa vpliva na pozornost, 

koncentracijo, vedenje … Učencu sem pokazala shemo refleksnih točk dlani. Učenec je v 

legendi prebral, na katere organe, ţleze vpliva masaţa. Nekaj njemu zanimivih točk je 

poiskal na sliki (shemi) in na svoji dlani. Učenca nisem usmerjala. Pustila sem, da je 

aktiven in da samostojno raziskuje. S preprosto razlago sem mu razloţila, kako vpliva 

masaţa določene točke na določen organ. Učenec je razlago razumel. Za delo je bil 

motiviran, veliko je tudi spraševal. Nekaj izrazov še ni poznal in je potreboval dodatno 

razlago. Izraze si je zelo hitro zapomnil, zato menim, da bi lahko takšno izkustveno učenje 

uporabili tudi pri učenju biologije človeka. 

 

Slika 5: Shema refleksnih točk dlani  

(Korošec, 2009) 
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ČETRTO SREČANJE 

 

Cilj srečanja je bil izdelati načrt dlani. Učenca sem povprašala o prejšnjem srečanju. 

Učenec je ustrezno opisal, kako je prejšnje srečanje potekalo in kaj se je novega naučil. 

Zapomnil si je tudi nekaj novih izrazov. S pomočjo sheme za refleksoterapijo dlani, ki jo je 

spoznal v okviru prejšnjega srečanja, sva izdelala načrt dlani za samomasaţo. Učenec je 

občrtal svojo desno in svojo levo dlan. Na podlagi pisnih navodil je na shemi poiskal 

zahtevane točke in jih vrisal na sliki svojih dlani. Vrisal je točke, ki vplivajo na delovanje 

moţganov, oči, ušes, nadledvične ţleze, hipofizo, češariko, glavo, ščitnico in obščitnično 

ţlezo. Načrta obeh dlani sva plastificirala. Učenec je na načrt desne dlani z alkoholnim 

flomastrom vpisal poimenovanje posameznih točk. Zanimalo me je, ali se bo učenec v 

okviru srečanj naučil poimenovanja in lege točk tudi brez uporabe načrta. 

 

Slika 6: Izdelan načrt leve in desne dlani 
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PETO SREČANJE 

 

Cilj petega srečanja je bil izdelati navodila za samomasaţo. Učenec je ţe poznal potek 

izvajanja masaţe. S pomočjo literature sva oblikovala krajša navodila. Učenec je navodila 

zapisal na računalnik in jim dodal slike. Izdelala sva kartončke za vizualno oporo, jih 

plastificirala in spela v knjiţico, ki jo bo učenec kasneje uporabljal pri samomasaţi. 

 

Navodila: 

 

OGREVANJE 

1. Skleni roki tako, da prepleteš prste. Sklenjeni roki kroţno premikaj, da ogreješ dlani. 

2. Eno roko (z dlanjo obrnjeno navzgor) poloţi na koleno. Gladi jo z dlanjo druge roke. 

Z rahlim pritiskom jo pogladi proti zapestju, potem jo neţno poboţaj nazaj.  

3. Dlan obrni in jo podpri s prsti. S palcem gladi hrbtno stran dlani od zapestja proti 

prstom. Dobro pogladi med kostmi.  

 

MASAŢA ZAPESTJA 

4. S prsti objemi zapestje in ga masiraj s kroţnimi gibi. Najprej na notranji, potem na 

zunanji strani. 

 

MASAŢA PRSTOV 

5. Pomasiraj vsak prst posebej. Močno ga stisni in potem s palcem in kazalcem 

posvaljkaj. Vsak prst rahlo povleci. 

 

MASAŢA DLANI 

6. Dlan masiraj s kroţnimi gibi. Začni pri zapestju in potuj proti vsakemu prstu. 

7. Pritisni na vsako refleksno točko. Pritiskaj vsaj 20 sekund.  

 

ZAKLJUČEK MASAŢE 

8. Zaključi masaţo z gladenjem dlani od prstov do zapestja. 

 

ŠESTO SREČANJE 

 

Cilj šestega srečanja je bil predstaviti učencu pripomočke, ki jih lahko uporablja za 

samomasaţo. Z zanimivimi pripomočki sem ţelela še dodatno povečati motivacijo za 

izvajanje masaţe in učencu ponuditi obliko sproščanja, ki jo lahko uporablja tudi med 
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poukom, da se sprosti ali laţe ohranja pozornost. Učencu sem predstavila različne 

pripomočke: masaţne ţogice različnih tekstur in velikosti, lesene valje in balon, napolnjen 

z moko. 

 

10.1.2 IZVAJANJE SAMOMASAŢE 

 

Izvajanju masaţe je bilo namenjenih deset srečanj. Učenec je bil za izvajanje masaţe 

motiviran in je na srečanja redno prihajal. S seboj je tudi vestno prinašal navodila za 

izvajanje samomasaţe in načrt dlani. Učenec si je prvih šest srečanj pomagal z branjem in 

sledenjem navodilom, kasneje pa je postopek samomasaţe usvojil in navodil ni več 

potreboval. Največjo teţavo so mu predstavljale refleksne točke dlani – načrt leve in desne 

dlani je uporabljal vseh deset srečanj. Usvojil je imena posameznih točk in je zato njihovo 

poimenovanje lahko zbrisal z načrta. V začetnih srečanjih je teţko vztrajal 20 sekund pri 

vsaki refleksni točki, v zadnjih srečanjih je bilo opaziti povečanje vztrajnosti. 
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10.1.3 SAMOSTOJNO IZVAJANJE SAMOMASAŢE  

 

Z učencem sva se dogovorila, da bo masaţo izvajal tudi povsem samostojno, kadar bo po 

izvajanju čutil potrebo. Učencu sem naredila tabelo, kamor je vpisoval situacijo, ob kateri 

je začutil potrebo po izvajanju samomasaţe. Zabeleţil je tudi počutje pred izvajanjem in po 

izvajanju samomasaţe. 

 

Tabela 3: Situacija, ki je učenca spodbudila k izvajanju samomasaţe, in počutje pred 

izvajanjem masaţe in po njej 

SITUACIJA POČUTJE PRED / PO MASAŢI 

 

 

Strah me je ustnega ocenjevanja znanja. 

  

Pozabil sem šolske potrebščine, ki jih 

nujno potrebujem. 

  

Jezen sem na sošolca, ker mi je skril 

torbo.  

  

Pozabil sem, da pišemo matematični 

test. Ničesar ne znam. 

  

Naloga (dejavnost) me dolgočasi. 

  

Strah me je ustnega ocenjevanja znanja. 

  

Med pisanjem testa. 
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Učenec je samomasaţo uporabljal v šolskih situacijah, ko je bil pod stresom. Situacije so 

predvsem v povezavi z ocenjevanjem znanja. Samomasaţo je samostojno izvajal 

sedemkrat. Povedal je, da se je po uporabi masaţe počutil bolje, bolj sproščeno in da je 

laţe razmišljal. Nikoli ni izvajal celotnega postopka samomasaţe, ampak le del masaţnih 

prijemov in masaţnih točk, ki so ga pomirili. Povedal je tudi, da je samomasaţo večkrat 

delno izvajal med poukom (med poslušanjem šolske snovi), kar mu je pomagalo, da se je 

laţe skoncentriral in ohranjal pozornost. 

 

10.2 CONNERSOVA OCENJEVALNA LESTVICA CTRS-R 

 

Tabela 4: Ocene treh učiteljic in povprečna ocena za posamezno trditev Ocenjevalne 

lestvice za učitelje pred učenjem in izvajanjem masaţe 

  X1 X2 X3 Mz 

1. Zmotijo ga nebistveni zunanji draţljaji, je zlahka 

odkrenljiv. 

2 3 3 2,6 

2. Kljubovalen, uporniški. 1 2 1 1,3 

3. Pozablja stvari, ki jih je ţe znal. 2 1 3 2 

4. Aktivno kljubuje ali odklanja izvršitev zahtev 

odraslih. 

0 3 0 1 

5. Je vedno v gibanju, deluje, kot bi ga poganjal 

motor. 

1 3 3 2,3 

6. Ima teţave pri zapisu (črkovanje, pravopis). 2 3 3 2,6 

7. Ne zna vzpostaviti prijateljstva. 0 1 0 0,3 

8. Ne more biti pri miru. 1 3 3 2,3 

9. Je zamerljiv, sovraţen.. 0 1 0 0,3 

10. Zapušča svoj prostor, ko se pričakuje, da bo 

mirno sedel na mestu. 

1 2 2 1,6 

11. Prisotni drobni gibi rok, nog ali zvijanje na stolu. 1 3 3 2,3 

12. Bere slabše kot vrstniki. 2 2 3 2,3 

13. Konfliktov z vrstniki ne zna razreševati na 

primeren način (npr. začne jokati, toţari …). 

0 1 0 0,3 

14. Njegova pozornost je kratkotrajna. 2 2 3 2,3 

15. Ugovarja, se prepira z odraslimi. 1 2 1 1,3 
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16. Je pozoren le na tisto, kar ga res zanima. 1 2 3 2 

17. Teţko počaka, da pride na vrsto. 2 2 2 2 

18. Nima pravih prijateljev. 1 2 0 1 

19. Ima teţave pri vztrajanju, vzdrţevanju pozornosti 

pri nalogi ali igri. 

2 2 3 2,3 

20. Prisotni so razpoloţenjski izbruhi, eksplozivno, 

nepredvidljivo vedenje. 

3 3 1 2,3 

21. Slabo računa. 3 1 3 2,3 

22. Zmoti, prekinja aktivnosti drugih (npr. brez 

občutka vpada v pogovor, igro). 

1 3 1 1,6 

23. Teţko se tiho in mirno igra, vključuje v 

prostočasne aktivnosti. 

1 2 1 1,3 

24. Ne dokonča stvari, ki jih je začel. 3 2 3 2,6 

25. Ne sledi navodilom in ne zmore dokončati 

šolskega dela (ni posledica uporništva ali 

nerazumevanja navodil). 

3 2 2 2,3 

26. Vzdraţljiv, impulziven. 1 3 2 2 

27. Nemiren, vedno v gibanju. 1 3 3 2,3 

28. Videti je, da ga skupina, vrstniki ne sprejemajo. 0 2 0 0,6 

29. Zdi se, kot da ne sliši. 1 3 1 1,3 

30. Zaradi nepazljivost pogosto dela napake pri 

šolskem delu. 

1 3 3 2,3 

31. Teţe sledi organizirani, usmerjeni gibalni 

aktivnosti (npr. prehiteva, izvaja po svoje). 

2 3 2 2,3 

32. Je izbran med zadnjimi za sodelovanje v 

skupinskem delu ali igri. 

0 3 0 1 

33. Je zelo počasen pri šolskem delu, vedno med 

zadnjimi. 

1 1 3 1,6 
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OPOZICIONALNO VEDENJE (2, 4, 9, 15, 20): 0,4 

Točke: 1,3 + 1 + 0,3 + 1,3 + 2,3 = 6,2 

 

UČNE TEŢAVE (3, 6, 12, 21, 33): 0,73 

Točke: 2 + 2,6 + 2,3 + 2,3 + 1,6 = 10,8 

 

ASOCIALNO VEDENJE (7, 13, 18, 28, 32): 0,2 

Točke: 0,3 + 0,3 + 1 + 0,6 + 1 = 3,2 

 

HIPERAKTIVNOST (5, 10, 17, 23, 26, 31): 0,64 

Točke: 2,3 + 1,6 + 2 + 1,3 + 2 + 2,3 = 11,5 

 

ADHD INDEX (1, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30): 0,72 

Točke: 2,6 + 2,3 + 2,3 + 2,3 + 2 + 2,3 + 1,6 + 2,6 + 2,3 + 2 + 2,3 + 1,3 + 2,3 =  28,2 

 

Graf 1: Profil učenca pred učenjem in izvajanjem masaţe 
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INTERPRETACIJA 

 

ADHD INDEX: Surov rezultat na testu je 28.2, kar ustreza T-vrednosti 63. Pri učencu so 

nakazane moţne izrazite teţave. 

 

HIPERAKTIVNOST: Surov rezultat na testu je 11.5, kar ustreza T – vrednosti med 56 in 

58. Rezultat je rahlo atipičen in nakazuje potrebo po povečani pozornosti. 

 

ASOCIALNO VEDENJE: Surov rezultat na testu je 3.2, kar ustreza T – vrednosti 48. 

Rezultat je običajen in ni zaskrbljujoč. 

 

UČNE TEŢAVE: Surov rezultat na testu je 10.8, kar ustreza T – vrednosti 61. Pri učencu 

so nakazane moţne izrazite teţave. 

 

OPOZICIONALNO VEDENJE: Surov rezultat na testu je 6.2, kar ustreza T – vrednosti 

57. Rezultat je običajen in ni zaskrbljujoč. 
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Tabela 5: Ocene treh učiteljic in povprečna ocena za posamezno trditev Ocenjevalne 

lestvice za učitelje po učenju in izvajanju masaţe 

  X1 X2 X3 Mk 

1. Zmotijo ga nebistveni zunanji draţljaji, je 

zlahka odkrenljiv. 

2 2 2 2 

2. Kljubovalen, uporniški. 1 1 1 1 

3. Pozablja stvari, ki jih je ţe znal. 2 1 2 1,7 

4. Aktivno kljubuje ali odklanja izvršitev zahtev 

odraslih. 

0 2 0 0,7 

5. Je vedno v gibanju, deluje, kot bi ga poganjal 

motor. 

1 2 2 1,7 

6. Ima teţave pri zapisu (črkovanje, pravopis). 2 3 3 2,7 

7. Ne zna vzpostaviti prijateljstva. 0 1 0 0,3 

8. Ne more biti pri miru. 1 2 2 1,7 

9. Je zamerljiv, sovraţen. 0 1 0 0,3 

10. Zapušča svoj prostor, ko se pričakuje, da bo 

mirno sedel na mestu. 

0 1 1 0,7 

11. Prisotni drobni gibi rok, nog ali zvijanje na 

stolu. 

1 2 2 1,7 

12. Bere slabše kot vrstniki. 2 2 3 2,3 

13. Konfliktov z vrstniki ne zna razreševati na 

primeren način (npr. začne jokati, toţari …). 

0 1 0 0,3 

14. Njegova pozornost je kratkotrajna. 1 2 3 2 

15. Ugovarja, se prepira z odraslimi. 0 1 1 0,7 

16. Je pozoren le na tisto, kar ga res zanima. 1 2 2 1,7 

17. Teţko počaka, da pride na vrsto. 1 1 2 1,3 

18. Nima pravih prijateljev. 1 2 0 1 

19. Ima teţave pri vztrajanju, vzdrţevanju 

pozornosti pri nalogi ali igri. 

2 2 2 2 

20. Prisotni so razpoloţenjski izbruhi, eksplozivno, 

nepredvidljivo vedenje. 

2 2 0 1,3 

21. Slabo računa. 3 1 3 2,3 
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22. Zmoti, prekinja aktivnosti drugih (npr. brez 

občutka vpada v pogovor, igro). 

1 2 1 1,3 

23. Teţko se tiho in mirno igra, vključuje v 

prostočasne aktivnosti. 

1 1 1 1 

24. Ne dokonča stvari, ki jih je začel. 2 1 2 1,7 

25. Ne sledi navodilom in ne zmore dokončati 

šolskega dela (ni posledica uporništva ali 

nerazumevanja navodil). 

2 2 1 1,7 

26. Vzdraţljiv, impulziven. 1 2 2 1,7 

27. Nemiren, vedno v gibanju. 1 2 2 1,7 

28. Videti je, da ga skupina, vrstniki ne sprejemajo. 0 1 0 0,3 

29. Zdi se, kot da ne sliši. 1 2 1 0,6 

30. Zaradi nepazljivost pogosto dela napake pri 

šolskem delu. 

1 2 3 2 

31. Teţe sledi organizirani, usmerjeni gibalni 

aktivnosti (npr. prehiteva, izvaja po svoje). 

2 2 1 1,7 

32. Je izbran med zadnjimi za sodelovanje v 

skupinskem delu ali igri. 

0 2 0 0,7 

33. Je zelo počasen pri šolskem delu, vedno med 

zadnjimi. 

1 1 3 1,7 
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OPOZICIONALNO VEDENJE (2, 4, 9, 15, 20):  0,27 

Točke: 1 + 0,7 + 0,3 + 0,7 + 1,3 = 4 

 

UČNE TEŢAVE (3, 6, 12, 21, 33):  0,73 

Točke: 1,7 + 2,7 + 2,3 + 2,3 + 1,7 = 10,7 

 

ASOCIALNO VEDENJE (7, 13, 18, 28, 32): 0,2 

Točke: 0,3 + 0,3 + 1 + 0,3 + 0,7 = 2,6 

 

HIPERAKTIVNOST (5, 10, 17, 23, 26, 31): 0,44 

Točke: 1,7 + 0,7 + 1,3 + 1 +1,7 + 1,7 = 8,1 

 

ADHD INDEX (1, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30): 0,56 

Točke: 2 + 1,7 + 1,7 + 2 + 1,7 + 2 + 1,3 + 1,7 + 1,7 + 1,7 + 1,7 + 0,6 + 2 = 21,8 

 

Graf 2: Profil učenca po učenju in izvajanju masaţe 
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INTERPRETACIJA 

 

ADHD INDEX: Surov rezultat na testu je 21.8, kar ustreza T – vrednosti 57. Rezultat je 

rahlo atipičen in nakazuje potrebo po povečani pozornosti. 

HIPERAKTIVNOST: Surov rezultat na testu je 8.1, kar ustreza T – vrednosti med 52. 

Rezultat je običajen in ni zaskrbljujoč. 

 

ASOCIALNO VEDENJE: Surov rezultat na testu je 2.6, kar ustreza T – vrednosti med 46 

in 48. Rezultat je običajen in ni zaskrbljujoč. 

 

UČNE TEŢAVE: Surov rezultat na testu je 10.7, kar ustreza T – vrednosti med 57 in 59. 

Rezultat je rahlo atipičen in nakazuje potrebo po povečani pozornosti. 

 

OPOZICIONALNO VEDENJE: Surov rezultat na testu je 4, kar ustreza T – vrednosti 52. 

Rezultat je običajen in ni zaskrbljujoč. 
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Tabela 6: Primerjava povprečnih ocen za posamezno trditev pred učenjem in izvajanjem 

masaţe in po njej 

  Mz Mk 

1. Zmotijo ga nebistveni zunanji draţljaji, je zlahka 

odkrenljiv. 

2,6 2 

2. Kljubovalen, uporniški. 1,3 1 

3. Pozablja stvari, ki jih je ţe znal. 2 1,7 

4. Aktivno kljubuje ali odklanja izvršitev zahtev 

odraslih. 

1 0,7 

5. Je vedno v gibanju, deluje, kot bi ga poganjal motor. 2,3 1,7 

6. Ima teţave pri zapisu (črkovanje, pravopis). 2,6 2,7 

7. Ne zna vzpostaviti prijateljstva. 0,3 0,3 

8. Ne more biti pri miru. 2,3 1,7 

9. Je zamerljiv, sovraţen. 0,3 0,3 

10. Zapušča svoj prostor, ko se pričakuje, da bo mirno 

sedel na mestu. 

1,6 0,7 

11. Prisotni drobni gibi rok, nog ali zvijanje na stolu. 2,3 1,7 

12. Bere slabše kot vrstniki. 2,3 2,3 

13. Konfliktov z vrstniki ne zna razreševati na primeren 

način (npr. začne jokati, toţari …). 

0,3 0,3 

14. Njegova pozornost je kratkotrajna. 2,3 2 

15. Ugovarja, se prepira z odraslimi. 1,3 0,7 

16. Je pozoren le na tisto, kar ga res zanima. 2 1,7 

17. Teţko počaka, da pride na vrsto. 2 1,3 

18. Nima pravih prijateljev. 1 1 

19. Ima teţave pri vztrajanju, vzdrţevanju pozornosti pri 

nalogi ali igri. 

2,3 2 

20. Prisotni so razpoloţenjski izbruhi, eksplozivno, 

nepredvidljivo vedenje. 

2,3 1,3 

21. Slabo računa. 2,3 2,3 

22. Zmoti, prekinja aktivnosti drugih (npr. brez občutka 

vpada v pogovor, igro). 

1,6 1,3 
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23. Teţko se tiho in mirno igra, vključuje v prostočasne 

aktivnosti. 

1,3 1 

24. Ne dokonča stvari, ki jih je začel. 2,6 1,7 

25. Ne sledi navodilom in ne zmore dokončati šolskega 

dela (ni posledica uporništva ali nerazumevanja 

navodil). 

2,3 1,7 

26. Vzdraţljiv, impulziven. 2 1,7 

27. Nemiren, vedno v gibanju 2,3 1,7 

28. Videti je, da ga skupina, vrstniki ne sprejemajo. 0,6 0,3 

29. Zdi se, kot da ne sliši. 1,3 0,6 

30. Zaradi nepazljivost pogosto dela napake pri šolskem 

delu. 

2,3 2 

31. Teţe sledi organizirani, usmerjeni gibalni aktivnosti 

(npr. prehiteva, izvaja po svoje). 

2,3 1,7 

32. Je izbran med zadnjimi za sodelovanje v skupinskem 

delu ali igri. 

1 0,7 

33. Je zelo počasen pri šolskem delu, vedno med 

zadnjimi. 

1,6 

 

1,7 

 

 

Graf 3: Primerjava profilov učenca pred učenjem in po učenju in izvajanju masaţe 
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10.3 BARKLEYEVA LESTVICA ZA OTROKE Z ADHD  

 

Tabela 7: Učenčeva ocena za posamezno trditev pred učenjem in po učenju in izvajanju 

masaţe 

 ZAČETNA 

OCENA 

KONČNA 

OCENA 

Ne opazim podrobnosti, detajlov in naredim napake zaradi 

nepozornosti. 

3 2 

Mencam z rokami, brcam z nogami ali se zvijam na stolu. 3 2 

Teţave imam pri ohranjanju koncentracije pri nalogah ali 

zabavnih aktivnostih. 

1 1 

Med uro vstajam s stola. 1 1 

Ne poslušam, ko mi kaj govorijo. 2 1 

Sem nemiren. 2 1 

Ne sledim navodilom in ne morem dokončati naloge ali dela. 1 1 

Teţave imam pri vključevanju v zabavne aktivnosti. 0 0 

Teţave imam pri organiziranju nalog in aktivnosti. 0 0 

Počutim se, kot da bi me poganjal motor in se teţko umirim. 3 2 

Ne maram nalog in se izogibam nalogam, ki zahtevajo miselni 

napor. 

2 2 

Preveč govorim. 2 2 

Imam teţave pri »tihem« delu. 1 1 

Izgubljam stvari, ki jih potrebujem (za izdelavo naloge, za druge 

dejavnosti). 

2 2 

Odgovorim, še preden vprašanje slišim do konca. 2 1 

Hitro me zmotijo stvari. 3 2 

Teţko počakam, da pridem na vrsto. 3 3 

Sem pozabljiv. 1 1 

Sem razdraţljiv. 2 1 

Prepiram se z odraslimi. 1 1 

Odklanjam prošnje in se upiram pravilom, ki mi jih postavijo 

odrasli. 

1 1 

Zavestno motim ljudi. 1 1 
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Za moje napake in neprimerno vedenje obtoţim druge ljudi. 0 0 

Sem občutljiv in me ljudje hitro razdraţijo. 1 1 

Sem jezen in zamerljiv. 2 1 

Sem zahrbten in maščevalen. 2 1 

 

Pri desetih trditvah je opazna razlika med začetnim in končnim ocenjevanjem. Pri vseh 

desetih trditvah se je ocena zmanjšala za eno oceno. Učenec opaţa napredek predvsem na 

področju opozicionalnega vedenja (trditve: Sem razdraţljiv. Sem jezen in zamerljiv. Sem 

zahrbten in maščevalen.) in ADHD indexa (trditve: Ne opazim podrobnosti, detajlov in 

naredim napake zaradi nepozornosti. Mencam z rokami, brcam z nogami ali se zvijam na 

stolu. Ne poslušam, ko mi kaj govorijo. Sem nemiren.; Odgovorim, še preden vprašanje 

slišim do konca. Hitro me zmotijo stvari.). Izboljšanje se kaţe tudi na področju 

hiperaktivnosti (trditev: Počutim se, kot da bi me poganjal motor in se teţko umirim.). 
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10.4 PREIZKUS IMPULZIVNOSTI – TEST PRIMERJANJA ZNANIH 

OBLIK 

Tabela 8: Število napak in čas reševanja na Testu primerjanja znanih oblik pred učenjem in 

po učenju in izvajanju masaţe 

Št. NALOGA  VARIANTA                   /   ČAS (s) 

   R1 R2 Č1 Č2 

1. SKODELICA 4   3 7 

2. METER 1   7 10 

3. RACA 7   11 12 

4. LIST 4   6 8 

5. ŠKARJE 7   5 6 

6. MAČKA 5   7 12 

7. RAKETA 7   13 14 

8. TELEVIZIJA 2   6 8 

9. ŠOTOR 2   3 9 

10. HIŠA 1   6 10 

11. LADJA 7   12 11 

12. LUČ 1   10 10 

SKUPNO ŠTEVILO NAPAK 8 6   

    POVPREČNI ČAS REŠEVANJA 7,5 s 9,75 s 

 

R1 – pravilnost/nepravilnost rezultata pred učenjem in izvajanjem masaţe 

R2 – pravilnost/nepravilnost rezultata po učenju in izvajanju masaţe 

Č1 – čas reševanja naloge pred učenjem in izvajanjem masaţe 

Č2 – čas reševanja naloge po učenju in izvajanju masaţe 

 

Pred učenjem in izvajanjem masaţe je učenec le v štirih primerih našel tisto sliko, ki je 

popolnoma enaka standardu. Osem primerov je rešil nepravilno. Povprečen čas reševanja 

posameznega primera je bil 7,5 sekunde. Naloge so se stopnjevale po teţavnosti. Učenec je 

bil za reševanje motiviran. Pri začetnih primerih je deloval zbrano, proti koncu reševanja je 

koncentracija upadla. Osmi in deveti primer je pravilno rešil z ugibanjem. Med reševanjem 

se je pozibaval s stolom, brcal z nogami in si grizel nohte.  
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Po učenju in izvajanju masaţe je učenec pravilno rešil 6 primerov. Število napak se je 

zmanjšalo z osem napak ob prvem testiranju na šest napak. Za vsako od nalog je v 

povprečju porabil 9,75 sekunde, kar je 2 sekundi več kot pri prvem testiranju. Kljub temu 

da je bila motiviranost za reševanje manjša kot pri prvem testiranju, je deloval bolj zbrano. 

Opazno se je zmanjšal drobni nemir. 

 

Učenec je pri drugem testiranju reševal bolj natančno in premišljeno. Zaključim lahko, da 

se vpliv masaţe pri učencu odraţa v manjši impulzivnosti. 
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11 POVZETKI IN ZAKLJUČKI 

 

11.1 PREGLED RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

 

RV 1: 

Ali je učenca z motnjo ADHD mogoče naučiti masaţe in samomasaţe? 

 

Da, učenca z motnjo ADHD je mogoče naučiti tako masaţe kot tudi samomasaţe. V 

začetnih korakih učenja je treba zagotoviti motivacijo in povečati interes učenca za učenje. 

Menim, da je pomembno in potrebno učencu prikazati namen učenja masaţe in koristi, ki 

mu jih bo uporaba masaţe prinesla. Razlaga naj bo prilagojena učenčevi starosti in 

predznanju. Upoštevati je treba učenčeve ţelje, interese ter učni stil učenca. Učenje masaţe 

naj poteka na zanimiv način, preko različnih senzornih poti. Pri učenju je treba uporabljati 

različne, učencu zanimive pripomočke (sheme, masaţne pripomočke, slike). Učenec naj bo 

v največji moţni meri vključen v proces učenja kot aktiven udeleţenec – sam naj si izdela 

navodila za masaţo, načrt izvajanja masaţe, urnik izvajanja masaţe … Učenje naj poteka 

postopno in sistematično; preko igre in zabavnih aktivnosti. Pri učenju mlajših otrok lahko 

uporabimo tudi različne pesmi o postopku masaţe, ki povečajo pomnjenje. Učencem lahko 

tudi pobarvamo dele dlani, refleksne točke; učenci pobarvano dlan lahko tiskajo … 

 

RV 2: 

Ali učenec z motnjo ADHD uporablja samomasaţo kot način sproščanja v vsakdanjih 

učnih situacijah? 

 

Da, učenec je samomasaţo uporabljal samostojno predvsem v šolskem prostoru. Doma se 

samomasaţe ni posluţeval. Samomasaţo je uporabljal kot način sproščanja v stresnih 

situacijah, ki so bile povezane predvsem z ocenjevanjem znanja. Samomasaţo je uporabil 

tudi za umiritev po konfliktu s sošolcem in v situaciji, ko ni imel s seboj nujno potrebnih 

šolskih pripomočkov. Povedal je, da je samomasaţo večkrat uporabil tudi med poukom – 

med poslušanjem razlage – saj je tako laţe ohranjal koncentracijo in sedel na svojem stolu. 

Samomasaţe ni izvajal v celoti, ampak si je zmasiral le nekaj delov dlani in refleksnih 

točk.  
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RV 3: 

Ali se učenec po izvajanju samomasaţe ali prejemu masaţe umiri? 

 

Da, učenec se umiri tako po prejemu masaţe kot tudi po izvajanju samomasaţe. Občutke 

po uporabi masaţe je opisal z besedami: »Počutim se, kot da bi lebdel.« »Tako sem 

umirjen, da bi lahko zaspal.« »Nisem več ţivčen.« »Počutim se, kot bi sedel na oblaku.« … 

Po izvajanju masaţe sem opazila, da učenec bolje sledi navodilom, manj govori, govor je 

bil počasnejši, tok misli pa ustrezen in neprekinjen. Učenec je sedel na svojem stolu, ni 

vstajal, manj prisoten je bil droben nemir rok in nog. 

 

RV 4: 

Ali lahko z redno uporabo masaţe/samomasaţe povečamo pozornost in zmanjšamo 

impulzivnost učenca z motnjo ADHD? 

 

Z večjo umirjenostjo učenca se je povečala tudi njegova pozornost. Koncentracija se je 

izboljšala, kar sem opazila predvsem na področju sledenja navodilom. Učenec je skozi 

učenje masaţe postal vztrajnejši pri dejavnostih. Na začetku učenja je teţko vztrajal pri 

masaţi refleksnih točk 20 sekund, proti koncu srečanj teţava ni bila več prisotna. Učenec 

je dokončal naloge. Dejavnost je manj prekinjal z neustreznim govorjenjem, manj je bil 

prisoten droben nemir rok in nog, proti koncu srečanj sva lahko sedela ob oknu, saj je 

učenec kljub zunanjim draţljajem ustrezno ohranjal koncentracijo. Zmanjšala se je tudi 

impulzivnost – učenec je pri različnih dejavnostih postal natančnejši. 

 

RV 5: 

Ali se vpliv masaţe kaţe v izboljšanju vedenja učenca v razredu in doma, kar opazijo tudi 

učitelji in starši? 

 

Učitelji so opazili napredek predvsem na področju pozornosti in koncentracije. Zaznali so 

manj drobnega nemira rok in nog, manj neustreznega vstajanja s stola, boljše poslušanje in 

sledenje navodilom, daljše vztrajanje pri izvajanju dejavnosti. Zaznali so tudi napredek na 

področju socialnih odnosov. Povedali so, da se učenec v konfliktnih situacijah odziva 

mirnejše, impulzivne reakcije so postale bolj mile. Opazno se je zmanjšalo tako število 

konfliktov z učitelji kot tudi s sošolci. Učenec konfliktne situacije rešuje primerno, manj je 

agresivnih verbalnih napadov. 
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Starši so spremembe pri učencu zaznali podobno kot učitelji. Povedali so, da je napredek 

opazen predvsem na področju koncentracije. Učenec je doma dokončal domačo nalogo, 

dalj časa ohranjal koncentracijo pri branju in pisanju. Zaradi manjše impulzivnosti je pri 

branju in pisanju naredil manj napak. Strpnejši je postal v odnosu s sorojenci in starši. 

Starši ocenjujejo da se je fizično in verbalno agresivno vedenje zmanjšalo za polovico. 
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IV SKLEP 

 

V času svojega študija in dela v redni osnovni šoli sem spoznala, da ima večina usmerjenih 

otrok odločbo zaradi motnje ADHD. Podatki o pojavnosti motnje so zaradi različnih 

kriterijev diagnosticiranja zelo različni. Pojavlja se tudi podatek o 10–19-odstotni 

pojavnosti, kar bi v Sloveniji pomenilo 20.000 do 40.000 otrok do 14 leta starosti. V 

pogovoru z učitelji in starši sem spoznala, da iščejo različne načine in metode, s katerimi bi 

pomagali otroku z motnjo ADHD. 

 

Kot eden izmed vzrokov za nastanek motnje je drugačno delovanje kemičnih reakcij v 

moţganih. Raziskave kaţejo, da se pri osebah z motnjo ADHD pojavljajo specifični vzorci 

moţganskih valov. Del moţganov – frontalni reţenj – je manj aktiven, posledice slabše 

aktivnosti pa so slabša osredotočenost, koncentracija, neustrezne odločitve, slabša 

motivacija in spomin, neustrezno vedenje v dani situaciji in nemirnost. 

 

Zdravila – stimulansi – zvišujejo raven noradrenalina in povečujejo stopnjo in učinke 

noradrenalina in dopamina v frontalnem reţnju. Med najbolj znanimi zdravili je ritalin, ki 

zmerno stimulira celoten centralno ţivčni sistem in posledično izboljšuje simptome ADHD 

v 75 odstotkih. Medikamentozno zdravljenje je v porastu. Dve vodilni zdravili – ritalin in 

adderal – sta dosegli skupno letno prodajo več kot 2 milijardi dolarjev z 20-odstotno rastjo. 

Uporaba zdravila in posledice jemanja zdravila so še dokaj neraziskane. Pojavijo se lahko 

naslednji stranski učinki: stereotipna vedenja, motnje spanja, izguba telesne teţe, 

glavoboli, spremembe v srčnem utripu in krvnem tlaku, razdraţljivost, nevrotičnost … 

Čeprav jemanje stimulansov začasno umiri otroka in mu omogoča večjo storilnost in boljše 

funkcioniranje v dani situaciji, so starši do jemanja zdravil nezaupljivi. V ZDA poteka 

pravcata vojna med zagovorniki in nasprotniki stimulansov. Čeprav v Sloveniji še ni 

opaziti takšnih razhajanj, se ţe pojavljajo članki in dileme, ki temeljijo predvsem na 

raziskavah iz ZDA. Prav zaradi dilem in nezaupanja v zdravila sem ţelela staršem, 

učiteljem in učencem ponuditi alternativno moţnost za premagovanje teţav. 

 

Raziskave so pokazale, da terapija z dotikom oziroma masaţna terapija vpliva na delovanje 

in zdravstveno stanje ljudi v različnih starostnih skupinah. Masaţa pozitivno vpliva tudi na 

otroke in mladostnike z motnjo ADHD, kar se kaţe predvsem v kratkoročnem boljšem 
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razpoloţenju, dolgoročnem bolj primernem vedenju v razredu, večji vztrajnosti pri šolskih 

nalogah in niţji hiperaktivnosti. 

 

Masaţa pod koţo sproţi zapletene postopke – hormoni in »signalne snovi« prenašajo 

sporočila v moţgane in nazaj. Sporočila so lahko spodbujajoča ali pomirjujoča. Masaţa 

spodbuja delovanje hormonov, ki izboljšujejo počutje, in zmanjša delovanje stresnih 

hormonov. Ena veja masaţe je refleksoterapija. Temelji na prepričanju, da so dlani in 

stopala mikrokozmos, v katerem se odraţa celotno telo. S pritiskom na posamezne cone 

sproţimo odziv v ustreznih telesnih delih in uravnoteţimo njihovo delovanje, posledično 

pa delovanje celotnega organizma. 

 

Masaţo sestavlja relativno majhno število masaţnih prijemov, ki jih na različne načine 

ponavljamo. Najbolj značilni so gladenje, gnetenje, udarjanje, vtiranje in raztezanje. Ker je 

izvajanje masaţe in samomasaţe tako preprosto, je primerna tudi za otroke. V tujini 

masaţo ţe uporabljajo v okviru pouka. Učenci se masira sam ali ga masira sošolec. Da je 

masaţa tudi zabavna, jo lahko oblikujemo v razne igre ali popestrimo s pesmicami. 

 

V diplomski naloge sem s pomočjo študije primera ugotavljala, ali lahko s pomočjo 

masaţe spodbudimo delovanje moţganov do te mere, da se zmanjšajo simptomi motnje 

ADHD in s tem izboljšamo funkcioniranje učenca v vsakdanjih šolskih situacijah. 

 

Učenca sem v okviru šestih srečanj naučila izvajati masaţo, naslednji deset srečanj pa je 

samostojno izvajal samomasaţo. Z učencem sva pripravila navodila za izvajanje 

samomasaţe, učenec pa je beleţil, v katerih situacijah je samomasaţo izvajal. Primerjala 

sem ocene učiteljev o funkcioniranju učenca pred začetkom srečanj in po srečanjih. Prav 

tako sem primerjala samooceno učenca in mnenje staršev. 

 

Ugotovila sem, da je učenca mogoče naučiti masaţe in samomasaţe, da učenec 

samomasaţo uporablja predvsem v stresnih situacijah v povezavi z ocenjevanjem znanja, 

da masaţa učenca umiri in zmanjšuje impulzivnost. Vse te spremembe pa so opazili tudi 

starši, učitelji ter učenec. 

 

Ob izvajanju srečanj sem bila pozitivno presenečena nad visoko motiviranostjo učenca za 

izvajanje samomasaţe. Učenec je na srečanja rad prihajal in je s seboj redno prinašal 
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pripomočke. Tudi njegovi učitelji so pokazali zanimanje za masaţo. Ţeleli so pojasnila, 

nasvete in ideje za delo z učenci z ADHD.  

 

Menim, da je masaţa preprost in zabaven način za sprostitev in izboljšanje počutja in bi jo 

bilo smiselno vključiti v pouk. Ker nam izvajanje masaţe vzame malo časa, pripomočkov 

pa ne potrebujemo, jo lahko vključimo na različne načine. Lahko jo izvaja specialni in 

rehabilitacijski pedagog v okviru dodatne strokovne pomoči individualno z učencem na 

začetku učne ure. Lahko jo izvaja razrednik v okviru razrednih ur s celotnim razredom – 

samomasaţo, kot tehniko sproščanja, ali masaţne igre, kjer učenci masirajo drug drugega 

za izboljšanje odnosov v razredu. Masaţo lahko ponudimo tudi kot obšolsko dejavnost ali 

kot umiritev učencev pred začetkom pouka. Potrebno bi bilo masaţo predstaviti učiteljem, 

učitelje naučiti masaţe in načinov, kako lahko na zabaven način znanje o njej posredujejo 

učencem. Vsi učitelji naj bi masaţo izvajali in poučevali na enak način, zato je smiselno, 

da bi poenotili načine in pripomočke (kartice z navodili, zgodbice, pesmice). 

 

Čeprav je namen šole akademska izobrazba, pa je izrednega pomena, da učencem 

zagotovimo izkušnje in znanja o obvladovanju stresa in vedenja o tem, kako naj ţivi 

polnejše. Pravo merilo uspeha je srečen, zdrav, dobro prilagojen otrok, ki se zna učinkovito 

spoprijeti z izzivi ţivljenja.  
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VI PRILOGE 

 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA UČENCE 

Spodaj so navedene trditve. Pri vsaki obkroţi številko, ki najbolje opisuje tvoje vedenje. 

0 – vedenje se nikoli ne pojavlja ali se pojavlja redko 

1 – vedenje se včasih pojavlja 

2 – vedenje se pogosto pojavlja 

3 – vedenje se pojavlja zelo pogosto 

 

Trditev 

nikoli 

ali 

redko 

 

včasih 

 

pogosto 

zelo 

pogosto 

Ne opazim podrobnosti, detajlov in naredim napake zaradi 

nepozornosti. 

0 1 2 3 

Mencam z rokami, brcam z nogami ali se zvijam na stolu. 0 1 2 3 

Teţave imam pri ohranjanju koncentracije pri nalogah ali zabavnih 

aktivnostih. 

0 1 2 3 

Med uro vstajam iz stola. 0 1 2 3 

Ne poslušam, ko mi kaj govorijo. 0 1 2 3 

Sem nemiren. 0 1 2 3 

Ne sledim navodilom in ne morem dokončati naloge ali dela. 0 1 2 3 

Teţave imam pri vključevanju v zabavne aktivnosti. 0 1 2 3 

Teţave imam pri organiziranju nalog in aktivnosti. 0 1 2 3 

Počutim se, kot da bi me poganjal motor in se teţko umirim. 0 1 2 3 

Ne maram in se izogibam nalogam, ki zahtevajo miselni napor. 0 1 2 3 

Preveč govorim. 0 1 2 3 

Imam teţave pri »tihem« delu. 0 1 2 3 

Izgubljam stvari, ki jih potrebujem (za izdelavo naloge, za druge 

dejavnosti). 

0 1 2 3 

Odgovorim, še preden vprašanje slišim do konca. 0 1 2 3 

Hitro me zmotijo stvari. 0 1 2 3 

  



 

 

  



 

 

Teţko počakam, da pridem na vrsto. 0 1 2 3 

Sem pozabljiv. 0 1 2 3 

Sem razdraţljiv. 0 1 2 3 

Prepiram se z odraslimi. 0 1 2 3 

Odklanjam prošnje in se upiram pravilom, ki mi jih postavijo odrasli. 0 1 2 3 

Zavestno motim ljudi. 0 1 2 3 

Za svoje napake in neprimerno vedenje obtoţim druge ljudi. 0 1 2 3 

Sem občutljiv in me ljudje hitro razdraţijo. 0 1 2 3 

Sem jezen in zamerljiv. 0 1 2 3 

Sem zahrbten in maščevalen. 0 1 2 3 

 

 

  



 

 

  



 

 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA UČITELJE 

 

Ime otroka: ___________________________                                 Datum: ______________________ 

 

Spodaj so navedene trditve, ki označujejo otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Ob vsaki trditvi 

označite pogostost pojavljanja. Prosim Vas, da nobene trditve ne izpustite. 

 

 NE 

VELJA 

(nikoli, 

redko) 

MALO 

VELJA 

(občasno) 

KAR 

VELJA 

(pogosto) 

ZELO 

VELJA 

(zelo 

pogosto) 

1. Zmotijo ga nebistveni zunanji draţljaji, je zlahka 

odkrenljiv 

0 1 2 3 

2. Kljubovalen, uporniški 0 1 2 3 

3. Pozablja stvari, ki jih je ţe znal 0 1 2 3 

4. Aktivno kljubuje ali odklanja izvršitev zahtev 

odraslih 

0 1 2 3 

5. Je vedno v gibanju, deluje, kot bi ga poganjal motor 0 1 2 3 

6. Ima teţave pri zapisu (črkovanje, pravopis) 0 1 2 3 

7. Ne zna vzpostaviti prijateljstva 0 1 2 3 

8. Ne more biti pri miru 0 1 2 3 

9. Je zamerljiv, sovraţen 0 1 2 3 

10. Zapušča svoj prostor, ko se pričakuje, da bo mirno 

sedel na mestu 

0 1 2 3 

11. Prisotni drobni gibi rok, nog ali zvijanje na stolu 0 1 2 3 

12. Bere slabše kot vrtniki 0 1 2 3 

13. Konfliktov z vrstniki ne zna razreševati na primeren 

način (npr. začne jokati, toţari…) 

0 1 2 3 

14. Njegova pozornost je kratkotrajna 0 1 2 3 

15. Ugovarja, se prepira z odraslimi 0 1 2 3 

16. Je pozoren le na tisto, kar ga res zanima 0 1 2 3 

17. Teţko počaka, da pride na vrsto 0 1 2 3 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

18. Nima pravih prijateljev 0 1 2 3 

19. Ima teţave pri vztrajanju, vzdrţevanju pozornosti 

pri nalogi ali igri 

0 1 2 3 

20. Prisotni so razpoloţenjski izbruhi, eksplozivno, 

nepredvidljivo vedenje 

0 1 2 3 

21. Slabo računa 0 1 2 3 

22. Zmoti, prekinja aktivnosti drugih (npr. brez občutka 

vpada v pogovor, igro) 

0 1 2 3 

23. Teţko se tiho in mirno igra, vključuje v prostočasne 

aktivnosti 

0 1 2 3 

24. Ne dokonča stvari, ki jih je začel 0 1 2 3 

25. Ne sledi navodilom in ne zmore dokončati šolskega 

dela (ni posledica uporništva ali nerazumevanja 

navodil) 

0 1 2 3 

26. Vzdraţljiv, impulziven 0 1 2 3 

27. Nemiren, vedno v gibanju 0 1 2 3 

28. Videti je, da ga skupina, vrstniki ne sprejemajo 0 1 2 3 

29. Zdi se, kot da ne sliši 0 1 2 3 

30. Zaradi nepazljivost pogosto dela napake pri 

šolskem delu 

0 1 2 3 

31. Teţe sledi organizirani, usmerjeni gibalni aktivnosti 

(npr. prehiteva, izvaja po svoje) 

0 1 2 3 

32. Je izbran med zadnjimi za sodelovanje v 

skupinskem delu ali igri 

0 1 2 3 

33. Je zelo počasen pri šolskem delu, vedno med 

zadnjimi 

0 1 2 3 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

NAVODILA ZA SAMOMASAŢO DLANI, KI JIH JE PRIPRAVIL UČENEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAŽA DLANI 

 

 

OGREVANJE 

1. Skleni roki tako, da prepleteš prste. Sklenjeni 

roki krožno premikaj, da ogreješ dlani. 

                               

2. Eno roko (z dlanjo obrnjeno navzgor) položi na 

koleno. Gladi jo z dlanjo druge roke. Z rahlim 

pritiskom jo pogladi proti zapestju, potem jo 

nežno pobožaj nazaj.  

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

3. Dlan obrni in jo podpri s prsti. S palcem gladi 

hrbtno stran dlani od zapestja proti prstom. 

Dobro pogladi med kostmi.  

 

                           

 
MASAŽA ZAPESTJA 

4. S prsti objemi zapestje in ga masiraj s krožnimi 

gibi. Najprej na notranji, potem na zunanji strani. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MASAŽA PRSTOV 

5. Pomasiraj vsak prst posebej. Močno ga stisni in 

potem s palcem in kazalcem posvaljkaj. Vsak 

prst rahlo povleci. 

  

 
MASAŽA DLANI 

6. Dlan masiraj s krožnimi gibi. Začni pri zapestju 

in potuj proti vsakemu prstu. 

7. Pritisni na vsako refleksno točko. Pritiskaj vsaj 

20 sekund.  

                          

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK MASAŽE 

8. Zaključi masažo z gladenjem dlani od prstov do 

zapestja. 

 

 


