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POVZETEK 

 

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami vnese v družinsko dinamiko številne spremembe, 

katerih breme v velikem delu nosijo sorojenci. Otrok, ki potrebuje dodatno pozornost staršev, 

njihov čas in skrb, neizbežno vpliva na vse plati sorojenčevega življenja. Čeprav so 

mnogokrat prikrajšani za starševsko pozornost, pa sorojenci veliko pripomorejo k lajšanju 

vsakodnevnih družinskih procesov – prevzamejo namreč vlogo skrbnika svojega brata/sestre s 

posebnimi potrebami. Čeprav se, posebno v času odraščanja in identitetnega zorenja, 

sorojenci srečujejo s podobnimi vprašanji in pomisleki kot njihovi starši, pa pogosto nimajo 

nikogar, s komer bi delili svoje skrbi – že tako obremenjenih staršev namreč ne želijo še 

dodatno vznemirjati, zato svoja čustva in stiske zadržijo zase.  

V teoretičnem delu naloge je poudarjena pomembnost odnosa med sorojenci. Le-ti namreč 

predstavljajo model, po katerem se razvija mlajši sorojenec. Če karkoli ovira ta odnos, lahko 

to vpliva na nadaljnje težave v razvoju. Ker v družinah z otroki s posebnimi potrebami 

sorojenci običajno preživijo skupaj več časa kot v družinah z normativnimi sorojenci, je skrb 

za zdrav razvoj vseh otrok bistvenega pomena. S pozitivnim odnosom in dobrim zgledom 

lahko starši vplivajo na to, kako se bo sorojenec v družini počutil in posledično na njegov 

odnos do otroka z motnjo v duševnem razvoju. Sodobne študije sicer opažajo vse več 

pozitivnih vplivov sobivanja z osebo s posebnimi potrebami, vendar ta pozitivni vpliv ni edini 

možni scenarij. Posebno pri otrocih, sorojencih, se lahko pojavijo izolacija, osamljenost, 

pretirana identifikacija, zamera, sram in občutek krivde.  

V empiričnem delu s kvalitativno raziskavo podamo vpogled v izkušnje v raziskavo 

vključenih sorojencev in mater otrok s posebnimi potrebami ter v načine njihovega soočanja z 

izzivi družinske dinamike. Navkljub dejstvu, da sorojenci odraščanje ob otroku s posebnimi 

potrebami v glavnem ocenjujejo kot pozitivno, tako sorojenci kot matere navajajo bolj 

sproščeno vzdušje ob krajših odsotnostih otrok s posebnimi potrebami, prav tako sorojenci 

prijateljem ne govorijo, da ima njihov brat/sestra posebne potrebe. Tudi matere priznavajo, da 

so čas, ki bi ga lahko namenile vsem družinskim članom, običajno namenjale otroku s 

posebnimi potrebami in s tem zapostavljale normativnega otroka, prihajalo je do očitnih razlik 

v vzgoji, do popuščanja na eni in prevelikih pričakovanj na drugi strani. Življenje z otrokom s 

posebnimi potrebami je namreč izziv za celotno družino, zato je pomembno, da strokovni 

delavci namenjajo pozornost tudi potrebam sorojencev, naj bo to v obliki pomoči 

specializiranih institucij ali podpornih skupin.  

Ključne besede: motnja v duševnem razvoju, otrok s posebnimi potrebami (OPP), sorojenci, 

podpora sorojencem 
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ABSTRACT 

 

Birth of a child with special needs brings numerous changes into family dynamics. The 

burden of those changes largely lies on the shoulders of the siblings. A child who needs 

parents' special attention, their time and care, inevitably affects all the parts of a sibling's life. 

Even though they are often deprived of their parents' attention, the siblings can help relieve 

daily family processes since they take over the role of a caretaker of their brother or sister 

with special needs. Despite the fact that especially during growing up and identity maturation 

the siblings encounter similar questions and hesitations as their parents, they often do not have 

anyone to share those worries with, since they do not wish to additionally trouble their already 

overburdened parents, therefore keeping their emotions and worries to themselves. 

In the theoretical part of the thesis I emphasise the importance of relationship between the 

siblings, since they represent the model through which the younger sibling develops. If this 

relationship is in any way hindered, it can affect further developmental problems. Care for 

healthy development of all children is crucial since the siblings spend more time together in 

families with children with special needs than in families with normative siblings. With a 

positive attitude and a good example, the parents can influence how the sibling will feel inside 

the family and consequently how his or her relationship with the child with a mental disorder 

will be. Modern studies have noticed more and more positive influences of coexistence with a 

person with special needs but that is not the only possible scenario. Isolation, loneliness, 

overidentification, grudge, shame and sense of guilt can appear especially in child siblings. 

The empirical part uses qualitative research to give an insight into the experiences of mothers 

and siblings of children with special needs and their ways of coping with the challenges of 

family dynamics. Despite the fact that siblings mostly evaluate growing up with a child with 

special needs as positive, both the siblings and the mothers list a more relaxed atmosphere 

during a shorter absence of children with special needs. Similarly, the siblings do not tell their 

friends that their brother or sister has special needs. Even the mothers admit that they usually 

dedicated the time they could dedicate to all family members to the child with special needs, 

therefore neglecting the normative child. There were obvious differences in upbringing and 

indulgence on one side and too high expectations on the other side. Living with a child with 

special needs is a challenge for the entire family, that is why it is important that professionals 

also give attention to the needs of siblings, may it be in the shape of assistance and help by 

specialised institutions or support groups. 

Key words: mental disorder, child with special needs (CSN), siblings, sibling support 
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1. UVOD 

»K maš sestro ali pač brata s posebnimi potrebami, mislim da, je tuki velik prilagajanja in 

razumevanja sorojenca, mogoč je včas res težko pač ja, staršem je res najteži, sam mislim, da 

je tud nam sorojencem težko.« (Sara, 17 let) 

Odraščanje v družini kot sorojenec brata ali sestre, ki ga zaznamuje zmerna motnja v 

duševnem razvoju, predstavlja specifično družinsko okolje, v katerem so otroci soočeni z 

izredno, nepričakovano in spremenjeno družinsko dinamiko in posledično vrsto izzivov. 

Družine, v katere se rodi otrok s posebnimi potrebami, razvijejo lastne mehanizme soočanja z 

vsakdanjim življenjem, med družinskimi člani se oblikujejo posebni odnosi. V takem okolju 

so pogostejše stresne situacije, sorojenec je dolžan prevzeti dodatne vloge skrbnika, pojavljajo 

se negativna čustva, kot sta krivda in sram, hkrati pa je sam deležen manj starševske 

pozornosti, saj se starši v večji meri osredotočajo na otroka s težavami v razvoju.  

Teoretična podlaga ob raziskovanju občutkov sorojencev v družinah z otrokom s posebnimi 

potrebami je skopo, tudi sicer je težko primerjati raziskovalno delo na tem področju, saj je 

situacija odvisna od starosti sorojenca, omejeno je število vključenih, diagnozo zmerne 

motnje v duševnem razvoju pogosto spremlja še kakšna druga zdravstvena težava. Večina 

dosedanjega raziskovalnega dela je usmerjenega na načine spoprijemanja in odzive staršev na 

diagnozo motnje v osebnem razvoju, odnos sorojenca do otroka s to diagnozo pa ostaja še 

vedno precej neraziskano področje, tako zaradi omejenega nabora družin, specifičnosti kot 

manjše primerljivosti posameznih družinskih situacij. 

Z magistrskim delom želim bolj poglobljeno raziskati problematiko, s katero sem se ukvarjala 

v diplomskem delu: vpliv odraščanja sorojencev brez posebnih potreb ob bratu ali sestri s 

posebnimi potrebami – z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Preučiti želim, na kakšen način 

in v kolikšni meri spremembe družinske dinamike, do katere pride ob rojstvu otroka s 

posebnimi potrebami, vplivajo na sorojenca brez posebnih potreb (doživljanja, nove izkušnje, 

spoprijemanje z življenjem v družini in zunaj nje – okolje, šola, vrstniki). Na podlagi 

opravljenih intervjujev želim preučiti tudi mnenja in ocene staršev (mater) o tem, kako 

ocenjujejo vpliv otroka s posebnimi potrebami na položaj in odnose z otrokom brez posebnih 

potreb. 

Sorojenci brez posebnih potreb bodo v nadaljevanju navedeni kot sorojenci.  
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2. TEORETIČNI DEL 

Skozi zgodovino je osebe z motnjo v duševnem razvoju spremljala stigma, največkrat so bili 

izključeni iz družbenega življenja in odkrito zavračani. Otroke, ki so odstopali od družbenega 

povprečja, so v starodavni Šparti odvrgli v gorovje Taygetos, v Atenah so jih puščali umirati 

ob cestah, Germani so jih stradali in puščali divjim zverem, v Rimu pa so otroke s posebnimi 

potrebami položili v koše in jih vrgli v reko Tibero. Da je treba bolehne otroke odstraniti iz 

družbe, sta zatrjevala celo Platon in Aristotel (Husar Dobravec, 2004, str. 9–10). V kulturah, v 

katerih so zdravje, lepota in družbeni prispevek predstavljali normo, so motnjo v razvoju 

razumeli kot popolnoma odstopajočo in nenormalno, posledica česar je bila skrajna oblika 

segregacije. V zadnjih desetletjih smo sicer priča vse bolje organizirani institucionalni skrbi 

za osebe s težavami v duševnem razvoju, ki pa se jim še zmeraj odvzema možnost 

samostojnega sprejemanja odločitev. Kako bi namreč duševno prizadeta oseba vedela, kaj 

sploh hoče, kaj je dobro zanjo?  

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organisation, WHO), je 10 % 

prebivalstva v razvitih državah in 12 % prebivalstva v državah v razvoju oseb s posebnimi 

potrebami (Saban in Arikan, 2013, str. 961). Motnja v duševnem razvoju se pojavi pri 1 do 

1,5, po nekaterih podatkih celo do 3 % (Hercigonja, 2000). Po podatkih držav članic Evropske 

unije (European Agency for Development in Special Needs Education in Eurydice) večina 

držav navaja, da je v celotni šolajoči se populaciji do 4 % otrok s posebnimi potrebami (razen 

Danska, Finska, Islandija in Estonija, ki navajajo 10 % otrok). V Sloveniji v populaciji 

šoloobveznih otrok, torej v osnovni, prepoznavamo približno 6,45 % otrok s posebnimi 

potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, od tega se jih približno 4,5 % vključuje v redni 

program osnovne šole (Opara idr., 2010, str. 15).  

Opredelitve invalidnosti in invalidnih oseb so podane tako na mednarodnem kot tudi na 

nacionalnem nivoju: 

Deklaracija o pravicah invalidov (1975, v Uršič, brez letnice, str. 25) poudarja, da je invalid 

vsaka oseba, »ki zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali duševnih 

sposobnostih ni sposobna sama delno ali v celoti zadovoljevati potreb normalnega 

individualnega in/ali družbenega življenja.«  

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (2006) le-te opredeljuje kot ljudi »z 

dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v 

povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito 

sodelovali v družbi.«  

Po 1. odstavku 3. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI, 2010) so invalidi 

»osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in senzoričnimi okvarami ter motnjami v 

duševnem razvoju, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot 

drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.« 

Po Opara idr. (2010, str. 14–15) je problem klasifikacije otrok s posebnimi potrebami eno 

ključnih vprašanj glede otrok s posebnimi potrebami. Pri tem ne gre zgolj za poimenovanje, 

temveč za osnovno vprašanje oziroma pojmovanje otrok s posebnimi potrebami. Ker se 

spreminja paradigma, se spreminja tudi pojem kot misel o biti stvari. Kako poimenovati in 

kako pojmovati posameznike, ki imajo posebne potrebe? Ali je skladno z novo filozofijo 

poimenovanje in s tem tudi etiketiranje drugačnih? S prenovo vzgoje in izobraževanja smo v 

Sloveniji uvedli pojem otrok s posebnimi potrebami. S tem smo tako kot drugod v razvitem 
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svetu želeli odmakniti pozornost od hibe, motnje in se usmeriti v posameznikove potrebe. Še 

toliko bolj, ker so z vidika vzgoje in izobraževanja zanimive njegove zmožnosti in 

sposobnosti, ne pa nesposobnosti. Zanimanje je usmerjeno v vprašanja, kaj in pod katerimi 

pogoji nekdo nekaj zmore in pod katerimi ne. Ali drugače, posameznika določajo sposobnosti 

in ne nesposobnosti – in te nas zanimajo. 

Ob naštetih definicijah vse preradi pozabljamo, da so osebe s posebnimi potrebami predvsem 

in najprej ljudje, ki si zaslužijo enako mero spoštovanja kot vsi drugi. Tudi zato je leta 2003 

več kot 400 udeležencev European Congress on Disability, zbranih v Madridu, razglasilo leto 

2003 za Evropsko leto invalidov. V Madridski deklaraciji (2003) udeleženci kongresa 

pozivajo k enakim pravicam, socialni vključenosti ter zahtevajo enake možnosti in ne 

miloščine (Madridska deklaracija, 2003):  

- Upravičenost do enakih človekovih pravic kot vsi drugi državljani. Prvi člen Splošne 

deklaracije človekovih pravic (1948) določa: Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo 

enako dostojanstvo in enake pravice. Z namenom doseganja tega cilja, morajo vse 

države spoštovati različnost znotraj države in si prizadevati k temu, da bi osebe s 

težavami v razvoju lahko uživale vse človekove pravice: državljanske, politične, 

socialne, ekonomske in kulturne, kot so priznane v različnih mednarodnih konvencijah, 

v pogodbi o Evropski uniji in v različnih nacionalnih ustavah. 

- Enako kot v mnogih drugih delih sveta je v zadnjih desetletjih tudi Evropska unija 

naredila velik korak naprej od zaščitniškega odnosa do invalidov k prizadevanju za to, 

da bi jim omogočili, da sami vodijo svoje življenje. Pristopi, ki so v veliki meri temeljili 

na usmiljenju in domnevni nemoči oseb s težavami v razvoju, danes veljajo za 

nesprejemljive. Delovanje se preusmerja od rehabilitacije posameznikov z namenom 

njihovega "prilagajanja" v družbo k celostni filozofiji o spreminjanju družbe, ki 

vključuje in upošteva potrebe vseh ljudi, vključno z invalidi. Ti zahtevajo enake 

možnosti in dostop do vseh družbenih koristi, to je integriranega izobraževanja, novih 

tehnologij, zdravstvenih in socialnih programov, športnih in prostočasnih aktivnosti, 

potrošniškega blaga, izdelkov in storitev. 

Kot rečeno, se odnos do šibkih in marginaliziranih v zadnjih letih spreminja. Številni 

mednarodni dokumenti usmerjajo svet v socialno občutljivejše in pravičnejše odnose, kar je še 

posebno razvidno iz skrbi, ki se namenja otrokom s posebnimi potrebami. Še pred pol stoletja 

so bili "prizadeti" v Evropi izključeni in brez možnosti šolanja, različne institucije, ki so bile 

organizirane po vrsti motnje, pa so bile manjvredne in pogosto odmaknjene od oči javnosti. 

Posameznikom z motnjo je bila odvzeta možnost izbire, naj je šlo za šolanje ali za življenje. 

Nekako na sredini 20. stoletja se je kot odgovor na neustrezno izločanje "prizadetih" v Evropi 

rodila ideja integracije, ki je pomenila vključevanje teh ljudi v normalno okolje v čim večji 

meri. A ideja integracije še ni pomenila, da smo vsi ljudje različni, vsi unikatni in da moramo 

različni živeti skupaj. To je jasno artikulirala šele ideja inkluzije. Ta je v zadnjih letih po vsem 

svetu sprožila spreminjanje pojmovanja drugačnih, tudi tistih z razvojnimi motnjami. To 

spreminjanje paradigme je prineslo spremembe v celotnem korpusu človekovega delovanja. 

Prineslo je spremembo krovnega naziva "otroci – osebe s posebnimi potrebami". Ta 

sprememba poimenovanja je pomenila tudi spremembo v pojmovanju teh oseb. Vse bolj smo 

spoznavali, da je primanjkljaj, ovira oziroma motnja le določena značilnost teh oseb, ki pa 

imajo, tako kot vsi ostali, mnogo drugih lastnosti in potencialov, zaradi česar so mnogo bolj 

podobni vsem drugim kot se od njih razlikujejo. In če ima nekdo primanjkljaj, motnjo ali 
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oviro, mu je treba ponuditi pomoč in prilagoditve, da bo aktivno prispeval v okolju (Opara 

idr., 2010, str. 7). 

2.1 Motnja v duševnem razvoju – opredelitev in klasifikacija 

Da bi lahko pisali o sorojencih oseb z motnjo v duševnem razvoju, je treba najprej definirati, 

kaj je motnja v duševnem razvoju. Ljudje namreč pogosto zamenjujejo pojem motnje v 

duševnem razvoju s pojmom duševne bolezni. Vendarle med njima obstajajo pomembne 

razlike, od katerih je morda najpomembnejša, da se duševno motnjo lahko zdravi, motnje v 

duševnem razvoju, ki se pojavi kot posledica nerazvitosti osrednjega živčnega sistema, pa ne 

(Poredoš Lavor in Radišić, 2011, str. 609). Poznavanje razlik je sicer ključno za primerno 

obravnavo ljudi iz obeh skupin.  

Če želimo zajeti vse pomembne vidike in stopnje duševnih motenj, moramo pri definiranju 

izpolnjevati več kriterijev (Nut, 2008, str. 341): kriterij za medicinsko definicijo je vzrok 

motnje, za socialno opredelitev je to stopnja socialne prilagojenosti ter za pedagoško  

področje sposobnost vzgoje in izobraževanja. Kljub izpolnjevanju vseh navedenih kriterijev 

ostaja vsaka oseba z motnjo v duševnem razvoju kompleksna osebnost, zato je nepopolna še 

tako podrobna definicija. 

V 20. stoletju so se pojavljale številne, na različnih kriterijih temelječe definicije motnje v 

duševnem razvoju. Te definicije povzemam po Bariču (2009, str. 4–5): 

- F. Tregold v definiciji, ki jo je podal leta 1937, trdi, da je motnja v duševnem razvoju 

stanje nepopolnega razvoja take vrste in stopnje, da se oseba ne more prilagoditi okolju 

in potrebuje stalen nadzor in pomoč odraslih oseb; 

- Po I. E. W. Wallinu (1950) je motnja v duševnem razvoju stanje resne in trajne 

poškodbe osrednjega živčnega sistema; 

- N. Sarson (1965) piše, da osebe z motnjo v duševnem razvoju zaradi občasnih ali 

dolgotrajnih dejavnikov delujejo intelektualno podnormalno, kar pomeni z zmanjšanimi 

intelektualnimi potenciali (opomba avtorice); 

- Luria (1971) navaja, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju, verjetno prebolele 

možgansko obolenje in je pri njih prišlo do nenormalnega razvoja centralnega živčnega 

sistema in resnih pomanjkljivosti v intelektualnem razvoju; 

- V. Kovačević (1971) navaja, da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju trajno 

znižane spoznavne sposobnosti in s tem tudi težave pri vključevanju;  

- M. Dolejši (1971) je zapisal daljšo opredelitev, in sicer da je motnja v duševnem 

razvoju razvojna motnja integracije psihičnih funkcij različnih stopenj z variabilno 

omejenostjo in celostno subnormalno inteligentnostjo. Le-ta je odvisna od različnih 

dejavnikov: porušena anatomsko fiziološka struktura in funkcija centralnega živčnega 

sistema ter njegovega zorenja, pomanjkljivo zadovoljevanje psihičnih potreb, kar ima za 

posledico senzorično, čustveno in kulturno deprivacijo, manj učinkovito učenje in 

posebnosti v razvoju motivacije. Opazen je tudi pomanjkljiv razvoj identifikacije in 

oblikovanja lastnega jaza, nerealno pričakovanje lastne uspešnosti in dejanske 

zmogljivosti, motnje v medosebnih odnosih in komunikaciji, impulzivnost, 

hiperaktivnost, znižana sposobnost uravnavanja in tvorjenja logičnih zvez, zmanjšano 
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mehanično in logično pomnjenje, preskakljiva pozornost, skromen besedni zaklad in 

okorelost izražanja ter motnje vizualne in motorične koordinacije. 

Danes je splošno sprejeta definicija, ki motnjo v duševnem razvoju opredeljuje kot motnjo, ki 

se pojavi pred osemnajstim letom starosti in za katero je značilna pomembna omejitev tako 

intelektualnega delovanja kot prilagojenega vedenja ter se kaže v pojmovnih, socialnih in 

praktičnih spretnostih prilagajanja (Marinč idr., 2015, str. 6). Vzroki so lahko prirojeni 

(genetske transformacije, dednost, okužbe matere, napake v presnavljanju, predčasni porod 

itd.) ali pridobljeni (nestimulativno okolje, okužbe otroka, bolezni z visokimi temperaturami, 

slaba prehrana, obporodne in poporodne poškodbe, zastrupitve s kemičnimi snovmi itd.) 

(Barič, 2009, str. 5). Zmanjšana je sposobnost za učenje, prav tako je pri posamezniku 

mogoče zaslediti pomembna kvalitativna in kvantitativna odstopanja na področju govora, 

motorike in vedenja. Upočasnjeni razvoj otrok s posebnimi potrebami spremljajo težave v 

doseganju družbeno sprejemljivega vedenja, značilnega za njegovo starostno skupino (Zuliani 

in Jurčić, 2010, str. 18). Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju se pogosto pojavijo težave 

pri zaznavanju in občutenju. Najpogostejše so težave z vidom (oseba zaznava samo predmete 

v centru vidnega polja, zelo težko povezuje predmete z okolico, pojavijo se tudi težave z 

ostrino in globino vida, širino vidnega polja, počasnostjo zaznavanja in obvladovanjem 

prostora), sluhom (slušna percepcija je slabša), občutljivost za bolečino (prevelika ali 

premajhna) ter težave z zaznavanjem prostora in časa. Predvsem pri osebah z lažjo motnjo v 

razvoju so pogoste tudi nizka samopodoba, pasivnost in nejevolja ob vključevanju v razne 

aktivnosti, saj se zavedajo svojih slabših sposobnosti (Barič, 2009, str. 14–15). Sicer imajo 

osebe z motnjami v duševnem razvoju večino potreb, ki jih imajo ostali ljudje: potrebe po 

socialnih stikih, varnosti, primerni nastanitvi, izobraževanju, zaposlitvi ipd. 

Različno obravnavane in poimenovane so bile tudi stopnje motenosti in iz njih navajajoče 

značilnosti. Najdlje je bila v uporabi danes zastarela in v praksi že opuščena klasifikacija, ki je 

delila osebe z motnjo v duševnem razvoju v naslednje skupine (Barič, 2009, str. 5): debilnost 

ali lažja oblika umske nerazvitosti (IQ 50–69); imbecilnost ali srednja oblika umske 

nerazvitosti (IQ 20–49); idiotija ali težka oblika umske nerazvitosti (IQ 0–19). 

T. i. količnik inteligentnosti (IQ) določimo s preizkusi inteligentnosti, pri čemer 

posameznikov rezultat primerjamo s povprečnimi rezultati njegove referenčne skupine. Na 

splošno ocena IQ do 70 ali 75 pomeni omejitev intelektualnega delovanja (AAIDD, 2017). Pri 

tem je nujno poudariti, da stopnje motnje ne opredeljujemo le na osnovi skupnega rezultata 

IQ, temveč na osnovni ugotovljenih prilagoditvenih funkcij (Marinč idr, 2015, str. 6). 

Posameznikovo stanje se oceni po 4.dimenzijah (Not, 2008, str. 343-344): 

- Prilagoditev vedenja predstavlja zmožnost posameznika usvojiti praktične in socialne 

veščine za normalno delovanje v vsakdanjem življenju (pisanje in branje, razvijanje 

odgovornosti, zaupanje, upoštevanje zakonov, priprava hrane, samostojnost pri 

oblačenju, jemanju zdravil, pri uporabi denarja, telefona itd.). 

- Vključevanje, interakcija in socialna vloga predstavlja sodelovanje in interakcijo osebe 

z duševno motnjo. Ta dimenzija je neposredno povezana s številom priložnosti, ki jih 

posameznik dobi, tako kakor tudi z odzivi okolice. Pri socialni vlogi so posebej 

pomembni ožji družinski člani otroka s posebnimi potrebami, ki se, tako kot sam otrok s 

posebnimi potrebami, mnogokrat soočajo s težavami pri interakciji tako v družini kot 

tudi pri sodelovanju z okolico.  
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- V dimenzijo zdravja uvrščamo tako telesno kot duševno zdravje. Osebe z motnjo v 

duševnem razvoju imajo razmeroma visoko tveganje za razvoj psihičnih in vedenjskih 

težav, ki se pojavljajo pri 25–60% otok s posebnimi potrebami. Poredoš Lavor in 

Radišić (2011, str. 609) postavljata številko še nekoliko više, na 30–60 % primerov, pri 

čemer gre večinoma za motnje razpoloženja in depresijo. Jeza, napadi besa, agresivnost, 

samopoškodovanje in destruktivnost so pogosto posledica neprimernega odnosa z 

okolico.  

- Kontekst predstavlja ekološki vidik, ki vključuje neposredno in širšo socialno okolje, 

sosedstvo ter izobraževalno-rehabilitacijske ustanove, ob tem pa upošteva tudi širši 

vpliv kulture, same družbe, sociopolitični vpliv ter drugo – torej razmere, v katerih 

posameznik živi.  

Med uveljavljenimi klasifikacijami glede stopnje IQ (Mednarodna klasifikacija bolezni in 

sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene – MKB, 2008; Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders – DSM, 2013; American Association on Intellectual 

and Developmental Disorders – AAIDD) se je najbolj uveljavila lestvica s štirimi stopnjami: 

lahka (IQ 50–69), zmerna (IQ 35–49), težja oz. huda (IQ 21–34) in težka oz. globoka (IQ 0–

20) motnja v duševnem razvoju. Ne smemo pa motnje v duševnem razvoju enačiti z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi, kar se pri otroku kaže kot neharmonični razvoj, vendar lahko ti 

otroci v primeru vključitve v program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo, 

kljub temu dosegajo minimalne standarde znanja (Barič, 2009, str. 8).  

Otroci z motnjo v duševnem razvoju po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2. 

člen ZUOPP-1, 2011) sodijo v skupino otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi odločbe o 

usmerjanju, ki jo izda Zavod RS za šolstvo, se jih uvrsti v ustrezen program ter zanje 

individualno oblikuje program, v katerem se predvidi cilje, metode dela, prilagoditve ter 

potrebne pripomočke. Model in intenzivnost podpore se določita glede na značilnosti 

posameznika. Podpora je lahko občasna (kratkotrajna pomoč, "epizodna" pomoč v trenutkih, 

ko gre posameznik skozi večje življenjske spremembe), omejena - delna (časovno omejena, a 

ne občasna pomoč), obsežna (časovno neomejena), redna (v nekaterih situacijah in pri 

določenih potrebah) ali celovita podpora (ko posameznik potrebuje trajno podporo v vseh 

življenjskih situacijah) (Not, 2008, str. 343). 

V nadaljevanju podrobneje opisujem prevladujoče značilnosti delovanja, ki se lahko 

pojavljajo pri večini otrok, uvrščenih v to skupino: 

- Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje in 

usvajanje splošnih znanj. Znižano je senzomotorično in miselno skladno delovanje ter 

sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni 

procesi potekajo bolj na konkretni kot abstraktni ravni. Prav tako je zanje značilna 

uporaba preprostejšega jezika in nagibanje k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah (Marinč idr., 2015, str. 6). Značilna sta kratkotrajna pozornost in 

koncentracija, kar je še posebno opazno pri kompleksih nalogah, pri katerih hitro 

obupajo. V prilagojenih pogojih učenja lahko otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

doseže temeljna šolska znanja, ki ne zagotavljajo pridobivanja minimalnih standardov 

znanja, določenih z izobraževalnimi programi. Ob ustreznem šolanju se otrok praviloma 

usposobi za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje (Barič, 2009, 

str. 8–15). 
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- Otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju ima posamezne sposobnosti različno 

razvite. V učnem procesu lahko usvoji osnove branja, pisanja in računanja, a je hkrati 

lahko na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) mnogo bolj uspešen. Pri 

učenju in poučevanju potrebujejo mladi z zmerno motnjo prilagoditve in konkretna 

ponazorila, sicer pa so sposobni sodelovati v preprostem razgovoru in razumejo 

navodila. Lahko uporabljajo tudi nadomestno komunikacijo. Svoje potrebe in želje 

znajo sporočati, pri vključevanju v socialno okolje potrebuje posebno podporo. Pri skrbi 

zase zmorejo preprosta opravila, sicer potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči 

vse življenje. Otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju se sicer usposobi za 

enostavna, nezahtevna opravila, vendar je le izjemoma sposoben za povsem neodvisno 

socialno življenje (Marinič idr., 2015, str. 7; Barič, 2009, str. 8). 

- Otrok s težjo motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobi za najenostavnejša 

opravila. Razume preprosta navodila in sporočila ter se nanje ustrezno odzove, prav 

tako zmore sporočati svoje potrebe in želje. Orientira se v ožjem okolju, vendar pri tem 

potrebuje varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo avtomatizirane, pri 

skrbi zase potrebuje pomoč drugih. Otrok s težjo motnjo v duševnem razvoju ima 

pogosto tudi gibalne težave, druge razvojne motnje in bolezni (Marinič idr., 2015, str. 7; 

Barič, 2009, str. 9). 

- Otrok s težko motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobi le za sodelovanje pri 

posameznih aktivnostih. Razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno, osnove 

govora in sporazumevanja se razvijejo le redko. Tak otrok potrebuje stalno nego, 

varstvo, pomoč in vodenje, saj je gibalno omejen. Pogoste so tudi težke dodatne motnje, 

bolezni in obolenja (Marinič idr., 2015, str. 7; Barič, 2009, str. 9). 

Kot že omenjeno, se pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju pojavljajo težave pri 

socializaciji in socialni integraciji. Pri socializaciji gre za kompleksen proces učenja, s 

katerim v interakciji z našim družbenim okoljem usvajamo znanje, vrednote in vedenja, nujno 

potrebne za vključenost v svoje življenjsko okolje (Hewstone in Ströbe, 2001). Skozi 

interakcijo z drugimi (sovrstniki, starši, učitelji) otrok usvaja in razvija veščine, potrebne za 

normalno delovanje v družbi. Socialni stiki z okolico vplivajo na kognitivni in čustveni razvoj 

otroka ter na izoblikovanje njegove samopodobe. Prek socialnih stikov dobi otrok tudi 

vpogled v to, katere situacije so čustveno obarvane, prav tako mu okolica predstavlja model in 

vzor za čustveno izražanje ter vodilo kako nadzorovati čustva. O pozitivnih rezultatih 

interakcije in socialne integracije govori tudi Sekušak-Galešev (1994, v Poredoš Lavor in 

Radišić, 2011, str. 610), ki meni, da je treba ob intelektualnih omejitvah otrok s posebnimi 

potrebami posebno pozornost usmeriti v osebnostne lastnosti in področja, na katerih je otrok s 

posebnimi potrebami močen. Z usmerjeno in kontinuirano podporo iz okolja se namreč 

poveča raven delovanja v vsakodnevnem življenju.  

Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju je pomembnost procesa socializacije še 

izrazitejša, saj se otroci s posebnimi potrebami učijo na konkretnih primerih in iz osebnih 

izkušenj, kar omogočajo socialni stiki in interakcije. Otroci z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju so odvisni od mnenja odraslih okoli sebe, sprejemajo socialna pravila obnašanja, do 

ljudi, ki so jim pomembni, gojijo močna čustva in so jim zvesti, prav tako imajo tudi željo in 

potrebo po pripadnosti družbi ali določeni skupini. Tudi otroci z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju kažejo zanimanje za sovrstnike, s katerimi prihajajo v stik, vendar se 

pogosto poistovetijo z osebo, ki jim je blizu, ki igra v njihovem življenju pomembno vlogo, 

ter postanejo "odvisni" od nje. Za razliko od njih otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju ne 
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kažejo zanimanja za vrstnike, temveč so odvisni od bližnjih ljudi, kot so starši ali rejniki. Za 

težko duševno motnjo so značilne stroge omejitve pri sporazumevanju in gibanju ter potreba 

po stalni pomoči in oskrbi, kar se v socialni sferi odraža kot potreba po psihofizični 

homeostazi in pomanjkanje zanimanja za materialno okolico (Zuliani in Juričić, 2012, str. 18–

19). 

Cilj izobraževanja otrok z motnjo v duševnem razvoju je sistematičen razvoj skrbi zase, 

motorike, komunikacije, čustvenega in socialnega vedenja ter na splošno doseganje čim večje 

stopnje samostojnosti, ki bi pripomogla k boljši integraciji otroka v vsakdanje življenje 

(Kauffman in Hung, 2009). Birch in Rouse (1992) poudarjata, da se lahko otrok s posebnimi 

potrebami skozi skupinsko interakcijo v naravnem kontekstu nauči razumeti, zapomniti in 

posplošiti informacije, ki prispevajo k njegovi sposobnosti prepoznavanja in reševanja težav, 

nadzora lastnega vedenja in boljši komunikaciji z ostalimi. Za uspešno razvijanje socializacije 

in ostalih veščin je dobro strukturiran program dela bistvenega pomena, prav tako je potreben 

individualiziran pristop, ki omogoča prilagoditev načina dela posameznikovim potrebam in 

potencialom (Kauffman in Hung, 2009). Kljub naštetemu skrb za duševno zdravje otroka s 

posebnimi potrebami najpogosteje zaostaja za skrbjo, ki se jo namenja drugim (telesnim) 

oblikam bolezni, celo za skrbjo, ki se jo namenja duševnim bolnikom. Kot že omenjeno, je 

osebnost oseb s težavami v duševnem razvoju, da se pri njih štirikrat pogosteje pojavijo 

duševne motnje (psihoze, odvisnost, nevroze, motnje osebnosti) ter da je za njihovo oskrbo 

nujno sodelovanje večjega števila strokovnjakov z različnih področij (psihologov, socialnih 

pedagogov, socialnih delavcev, delovnih terapevtov, medicinskih sester, psihiatrov …). Tudi 

v primeru splošne zdravstvene oskrbe je nujno sodelovanje več strokovnjakov, saj so to 

pogosto za osebe, ki ne govorijo, pri katerih se pojavi več bolezni, več hendikepov itd. 

(Kramarić, 2010, v Poredoš Lavor in Radišić, 2011, str. 611).  

2.2 Sorojenci otrok s posebnimi potrebami 

Družina je primarna celica in posledično so odnosi v njej med najpomembnejšimi vezami v 

posameznikovem življenju. Rojstvo otroka s posebnimi potrebami od vseh družinskih članov 

zahteva veliko mero prilagajanja (Harmer Cox, Marshall, Mandleco in Olsen, 2003, str. 397). 

V družino vnese stres, s katerim se posamezne družine spopadajo po svojih najboljših močeh. 

Dinamika družinskega življenja se spremeni, zato je treba za normalno delovanje družine 

mobilizirati vse moči. Kako se bodo prilagodile na novo situacijo, je v veliki meri odvisno od 

osebnostnih lastnosti družinskih članov, od tega, kakšne strategije soočanja s stresom 

uporabljajo, "odpornosti" družine ter od hitrosti, s katero lahko prilagodijo svoje družinske 

vloge. Pri tem sta nezanemarljiva tudi odziv okolice in podpora širše skupnosti (Bulić, 2013). 

Tudi sorojenci se soočijo s spremembami družinskih pravil: spremembo strukture, 

spremenjenimi ali novimi aktivnostmi, tudi s čustvi, kot sta krivda ali sram, zmanjšano 

starševsko pozornostjo in povečanjem stresa pri njih (Pilowsky, 2004, v Pliško, 2014, str. 14–

15). Zaradi zahtev otroka s posebnimi potrebami se lahko nezavedno zapostavi otroka brez 

posebnih potreb, kar lahko pri njem vodi do občutja manjvrednosti (Mikuš Kos, 1999).  

Odnos med sorojenci je zelo pomemben in zaznamuje posameznika, saj vzbudi doživljanje in 

izražanje tako močno pozitivnih kot tudi močno negativnih čustev. Od najzgodnejšega 

obdobja dalje je za odnose med sorojenci v primerjavi z drugimi socialnimi odnosi značilno 

doživljanje in nezavrto izražanje močnih pozitivnih in negativnih čustev, intimnost ter 

izjemen razpon razlik med pari sorojencev v izraženih značilnostih njihovega medosebnega 

odnosa (Dunn, 2003, v Kavčič in Zupančič, 2010, str. 96). Na odnos med sorojenci in njihovo 

socialno vedenje vplivajo različni dejavniki (starost, osebnost, struktura družine ter interakcija 
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v njej) (Wagner Jakab, Cvitković in Hojanić, 2006, str. 78). Sorojenci so tisti, ki za starši prvi 

vzpostavijo intenziven odnos med seboj ter predstavljajo model, po katerem se mlajši 

sorojenec spolno, moralno, govorno in motorično razvija (Wagner Jakab, Cvitković in 

Hojanić, 2006, str. 79). Če je odnos med njimi pozitiven, je tudi njihov razvoj boljši. Če 

karkoli ta odnos ovira, lahko to vpliva na nadaljnje težave v razvoju (Hastings, 2014, str. 6). 

Najbližji sorodniki predstavljajo otrokovo prvo socialno mrežo in osnovo za interakcijo z 

ljudmi zunaj družine. Odnos med sorojenci se začne kot tovarištvo pri igri, z leti pa se vloge, 

ki jih "igrajo", samo še poglobijo: sorojenci so učitelji, prijatelji, družabniki, zaščitniki, 

spremljevalci, sovražniki, tekmeci, zaupniki, vzor. Skupaj se učijo deliti, sklepati 

kompromise, reševati spore ter izražati občutja, pomembno vlogo igrajo tudi pri oblikovanju 

samozavesti. Furman in Buhrmester (1985) odnos med sorojenci od otroštva do zgodnje 

odraslosti opisujeta s tremi dimenzijami: rivalstvo (ljubosumje, tekmovanje za pozornost in 

naklonjenost staršev), konfliktnost (prepiri) in izražanje naklonjenosti (prosocialno vedenje, 

pozitivna čustva, sodelovanje znotraj diade, zvestoba, zaščitništvo). Posebne potrebe enega 

izmed sorojencev lahko na ta odnos močno vplivajo. 

Odnos s sorojencem je običajno najdaljši trajajoč intimni odnos v življenju in ima pomembno 

vlogo v posameznikovem razvoju, traja lahko tudi do 90 let ali več. V večini primerov 

sorojenci delijo preteklost in dediščino. Čeprav so sorojenci teoretično enakopravni, jih 

različni dejavniki (razlika v letih, sposobnostih, zmožnostih in priljubljenosti), lahko ločijo ali 

združijo. Običajno se lokacijsko in čustveno ločijo, ko odrastejo. Četudi so sorojenci skoraj 

vedno rivali, z leti začutijo močnejšo vez in so si pripravljeni pomagati v težkih trenutkih, ko 

je treba sklepati pomembne odločitve, pomagati bolnemu ali nuditi tolažbo ob izgubi 

partnerja. Pomoč med sorojenci je pomembna tudi v pozni starosti, saj si npr. nudijo dom in 

omogočajo samostojnost (Avioli, 1986, str. 3–4). 

Še posebno pomembno vlogo igra odnos s sorojencem v družinah otrok z motnjo v duševnem 

razvoju, v katerih obstaja potreba po razširjeni in podaljšani negi otroka s posebnimi 

potrebami, zato sorojenci skupaj preživijo več časa kot v družinah z obema ali več 

normativnimi sorojenci (Colnerič in Zupančič, 2013, str. 46). Študije vedenja sorojencev v 

družinah z otroki s posebnimi potrebami sicer kažejo nižjo raven konfliktnosti v primerjavi z 

normativnimi družinami, vendar pa bi težko zaključili, da so zato odnosi med sorojenci v njih 

bolj kakovostni. Določena raven sporov je za zdrav osebnostni razvoj namreč priporočljiva, 

saj otroci v varnem okolju vadijo njihovo razreševanje in tako razvijajo socialne spretnosti. V 

družinah z otroki s posebnimi potrebami je morda manj konfliktov zaradi nižjih sposobnosti 

slednjih, možno je tudi, da njihovi sorojenci zaradi občutkov krivde ali strahu pred tem, da bi 

jih starši odklonili ali da bi izgubili določene pravice, v manjši meri vstopajo v spore ali 

izražajo rivalstvo (Žiberna in Colnerič, 2014, str. 118). 

Na prilagajanje in oblikovanje odnosa med otrokom z motnjo v duševnem razvoju in 

njegovim sorojencem vpliva več dejavnikov (Seligman in Darling, 2007): 

 narava in stopnja otrokove motnje, 

 vedenje otroka z motnjo v razvoju, 

 kakovost odnosa med sorojencema, 

 odprtost v komunikaciji med starši in sorojencem, 

 duševno počutje staršev, 

 kakovost odnosa med starši in otrokom z motnjo. 

 



10 

 

K naštetim dejavnikom Meyer in Vadasy (2008, str. 8) dodajata še starost in spol, dostopnost 

storitev in podpore, finančne vire ter osebna in kulturna prepričanja. Pomembno vlogo v 

razvoju in prilagajanju  otrok  s  sorojencem  s  posebnimi potrebami igra tudi kontekst zunaj 

družine, npr. učni dosežki, oblikovanje novih prijateljstev itd. Uspešnost v širšem socialnem 

kontekstu lahko namreč prispeva k porastu samozaupanja, kar se odrazi tudi v  odnosu med 

sorojencema. Uspehi in neuspehi otrok se zrcalijo v družinskih odnosih na splošno ter lahko 

tako prispevajo k porastu naklonjenosti ali ljubosumja v odnosu do sorojenca z motnjo v 

duševnem razvoju, odvisno od narave odnosa med sorojenci ter dogodka zunaj družine 

(Dunn, Slomkowski in Beardsall, 1994, v Colnerič in Zupančič, 2013, str. 52).  

Posebna zdravstvena skrb in terapije za otroke s posebnimi potrebami so izčrpne, drage in ne 

polno krite s strani zavarovalnice, hkrati so učinkovite in dolgoročno izboljšajo življenje 

osebe s posebnimi potrebami. Terapije poleg visokih stroškov predstavljajo tudi časovni 

napor in na ta račun so "zdravi" sorojenci zapostavljeni tako z vidika časa in energije, hkrati 

pa lahko starši veliko skrbi za otroka s posebnimi potrebami, prelagajo na sorojenca (Goudie, 

Havercamp, Jamieson in Sahr, 2013; Saban in Arikan, 2013; Shivers in Kozimor, 2017). 

Obremenjenost staršev s posebnimi potrebami otroka (posebno ob postavitvi diagnoze in 

hospitalizaciji) povzroči, da se ostali sorojenci počutijo zanemarjene, zapostavljene in 

izolirane od staršev. Ti so namreč preveč obremenjeni in izčrpani ter preprosto nezmožni 

zaznati sorojenčev klic po pozornosti (Meyer in Vadasy, 2008, str. 20).  

Različna obravnava  sorojenca in otroka s posebnimi potrebami s strani staršev ne predstavlja 

nujno procesa v družini, ki bi vodil do bolj (ne)ugodnih razvojnih izidov pri posameznem 

otroku v primerjavi z njegovim sorojencem. Tako odzivanje najpogosteje odraža občutljivost 

staršev za razlike v razvojnih zahtevah in osebnostnih značilnostih njihovih otrok. Poleg tega 

je vsaj v srednjem otroštvu in zgodnjem mladostništvu bolj pomembno, da se starši do 

sorojencev vedejo pravično, kot da se vedejo do obeh (vseh) otrok enako. Otroci/mladostniki 

opaženega razlikovalnega odzivanja namreč večinoma ne razumejo kot nepravičnega, ampak 

ga utemeljujejo z razlikami med seboj in svojim sorojencem v starosti, osebnostnih 

značilnostih, potrebah, odnosu s starši. Razlikovalno odzivanje staršev je neugodno za 

otrokov razvoj, le če je izrazito in dosledno glede na člane družinskega sistema (Kavčič in 

Zupančič, 2006, str. 8). 

Na večino dejavnikov, ki vplivajo na prilagajanje in oblikovanje odnosa med otrokom s 

posebnimi potrebami in njegovim sorojencem, starši nimajo vpliva. Lahko pa s pozitivnim 

odnosom in dobrim zgledom vplivajo na to, kako se bo sorojenec v družini počutil, in 

posledično na njegov odnos do otroka s posebnimi potrebami. Raziskave so pokazale, da 

sorojenci kot najpomembnejši dejavnik, ki vpliva nanje, izpostavljajo predvsem odziv staršev 

s spremenjeno družinsko situacijo, ki jo predstavlja otroka s posebnimi potrebami. Gre za 

vprašanje primernega starševskega odziva in načina prilagoditve nanjo (Lobato, 1990). 

Odraščanje ob sorojencu s posebnimi potrebami je poseben razvojni kontekst, vpliv katerega 

na razvoj otroka brez posebnih potreb ni enoznačno opredeljen. Zgodnje študije s tega 

področja so se osredotočale predvsem na negativne posledice ter težave sorojencev otrok s 

posebnimi potrebami, ki so podobne sorojencem kronično bolnih otrok (Colnerič in Zupančič, 

2013, str. 44–45). Sagadin (2015) je identificirala široko paleto čustev, s katerimi se sorojenci 

soočajo:  

- pretirana identifikacija: sorojenci se sprašujejo ali celo bojijo, da imajo tudi sami 

podobne težave, kot jih ima brat ali sestra s posebnimi potrebami. Posebej predšolski 



11 

 

otroci zaradi nerazumevanja vzrokov težav še ne razumejo. Zmede so še pogostejše, če 

so težave nevidne;  

- prekomerna vključenost: Ko družinski član porabi preveč časa in energije za nego in 

pomoč bratu ali sestri s posebnimi potrebami ter zanemarja svoj prosti čas in druženje z 

vrstniki, lahko govorimo o prekomerni vključenosti. Slednje lahko vodi do izgorelosti 

(Strohm, 2005; Mayer in Vadasy, 2008);  

- sram: sorojence je pogosto sram nezaželene pozornosti, ki jo s svojim vedenjem ali 

zunanjim videzom povzroči brat ali sestra. V nelagodje in sram jih lahko spravijo tudi 

vprašanja, ki jih postavljajo prijatelji, sošolci in celo neznanci (Meyer in Vadasy, 2008);  

- krivda: sorojenci otrok s posebnimi potrebami v primerjavi z ostalimi doživljajo mnogo 

več občutkov krivde, ki se lahko pojavljajo v različnih oblikah: občutki odgovornosti 

zaradi posebnih potreb, krivda preživelega, krivda zaradi lastnih sposobnosti in zdravja, 

krivda zaradi značilnih sporov med sorojenci, krivda zaradi nege.  

- izolacija, osamljenost in izguba: zaradi svojega edinstvenega položaja se sorojenci 

počutijo drugačne od vrstnikov, prav tako se lahko počutijo izolirane tudi od drugih 

družinskih članov (Gallagher idr., 2006). Še posebno v družinah, v katerih sta le dva 

otroka, normalno razvijajoči se sorojenci pogrešajo brata ali sestro, s katerima bi se 

lahko igrali kakor vsi ostali in s katerima bi lahko delili misli, skrivnosti in sanje 

(Strohm, 2002);  

- skrbi: sorojenci se sprašujejo, ali se lahko nalezejo bolezni/stanja ter kaj se bo z 

njihovimi brati in sestrami dogajalo, ko bodo odrasli, ali lahko umrejo, kdo bo skrbel 

zanje (Meyer in Vadasy, 2008; Strohm, 2002; Gallagher idr., 2006). Pogosto razvijejo 

strahove ali celo fobije in že najmanjši simptom je zanje pokazatelj tega, da bodo tudi 

sami zboleli (Roland, 1994);  

- izolacija od vrstnikov: življenje sorojencev je drugačno od življenja njihovih vrstnikov, 

kar lahko vodi v občutke izoliranosti in drugačnosti. Ob strahu, kako se bodo vrstniki 

odzvali na brata/sestro s posebnimi potrebami, je večja tudi obremenjenost zaradi 

pomoči pri negi in varovanju (Strohm, 2002). Zaradi te sorojencem zmanjka časa za 

igranje z vrstniki in različne hobije;  

- pomanjkanje pozornosti staršev: obremenjenost staršev z otrokovimi posebnimi 

potrebami in boleznijo (posebno ob postavitvi diagnoze in hospitalizaciji) povzroči, da 

se ostali sorojenci počutijo zapostavljene in izolirane. Starši so obremenjeni, preveč 

izčrpani in preprosto nezmožni zaznati sorojenčev klic po pozornosti (Meyer in Vadasy, 

2008);  

- zamera: se pojavi, ko je brat ali sestra s posebnimi potrebami deležen več čustvenih in 

finančnih virov, nege in pozornosti. Čeprav starejši sorojenci že izražajo določeno 

razumevanje glede tega, vsi izrazijo določeno mero zavisti;  

- pritisk, želja po uspehu: starši zavedno ali nezavedno pritiskajo na sorojence, da s 

svojim uspehom kompenzirajo omejitve, ki jih imajo sorojenci s posebnimi potrebami. 

To lahko pri zdravih sorojencih povzroči zamero in anksioznost;  



12 

 

- neodvisnost: če se družina pretirano poveže in je pri sorojencu izražen močan občutek 

odgovornosti, se mora zelo boriti, da se osamosvoji (Strohm, 2002).  

Prav tako tudi pomoč med sorojenci ni vselej pozitivno sprejeta, lahko namreč predstavlja 

demoralizirajoč opomnik zmanjšane sposobnosti. Zaradi ranljivosti v težkih trenutkih je 

pomoč sorojenca lahko stresna in prej vodi v spore kot povezuje. Skrb za sorojenca s 

posebnimi potrebami lahko v poznih letih predstavlja veliko breme, predvsem občutek obveze 

je lahko naporen, saj zdrav posameznik potrebuje čedalje več časa za skrb zase (Avioli, 1986). 

Družini, ki se mora soočiti z rojstvom otroka s posebnimi potrebami, je na voljo veliko 

literature o tem, kako se spoprijeti/prilagoditi situaciji, vendar se jih večina osredotoča 

predvsem na starše (Pin-Ten Cate in Loots, 2000; Shivers in Kozimor, 2017; Bischoff in 

Tingstrom, 1991). Da bi se izognili vedenjskim in čustvenim težavam, lahko preventivno 

delujemo s povečevanjem števila informacij o otrocih s posebnimi potrebami, ki jih na 

ustrezen način posredujemo sorojencem. Ti imajo ob rojstvu brata ali sestre z motnjo v 

razvoju in tudi pozneje veliko vprašanj, dvomov in dilem. Nanašajo se lahko na številna 

področja in pomembno je, da so starši odprti pri poslušanju in odgovarjanju na otrokova 

vprašanja. Tudi Colnerič in Zupančič (2013, str. 45–46) se strinjata, da ima podpora 

sorojencem dolgotrajne pozitivne učinke na normativne sorojence, otroke z motnjami ter 

družino kot celoto. Podpora se lahko kaže kot posredovanje informacij o motnjah, srečanja z 

ostalimi sorojenci otrok z motnjami ter zagotavljanje priložnosti za predelavo skrbi in 

dvomov, povezanih z motnjo njihovega sorojenca. Sorojencem je treba omogočiti 

individualne dejavnosti s starši (brez brata/sestre s posebnimi potrebami) ter jih spodbujati k 

besednemu izražanju povsem normativnih občutij (npr. z zastavljanjem vprašanj, 

poslušanjem), tudi če so ta negativna. Po Dunnu idr. (1993, v Colnerič in Zupančič, 2013, str. 

45) je pomembno prepoznati "močna" področja osebnosti vseh otrok v družini ter posvečati 

skrb njihovi samopodobi, kar je pogoj za izboljšanje kakovosti odnosa med sorojencema. 

Kakovost tega odnosa namreč prispeva k nadaljnjem razvoju na številnih področjih življenja 

obeh otrok. 

Odraščanje ob otroku s posebnimi potrebami za njihove sorojence, kot opozarjajo nekateri 

avtorji (Banks idr., 2001; Dyke, Mulroy in Leonard, 2008; Stoneman, 2005; Williams, 1997), 

nima zgolj negativnih posledic. Pozitivne se kažejo kot osebnostne poteze, samoučnikovitost, 

sočutje, zrelost, vrednotenje lastnega zdravja, notranji nadzor, ter strpnost do različnosti 

(Colnerič in Zupančič, 2013, str. 45.)  

V nadaljevanju navajam raziskovalne izsledke, ki podrobneje predstavijo spoznanja o tem, kaj 

za sorojence brez posebnih potreb pomeni odraščanje ob bratu oziroma sestri s posebnimi 

potrebami.  

 

2.3 Pregled dosedanjih raziskav o vplivu otrok s posebnimi potrebami na sorojence 

V zadnjih dveh desetletjih je bilo opravljenih veliko raziskav o odnosih med sorojenci (Dunn, 

2003, v Kavčič in Zupančič, 2010, str.96), kljub temu pa ostajajo posledice sobivanja s 

sorojencem s posebnimi potrebami še vedno slabo raziskane. V preteklosti se je večina študij 

osredotočala predvsem na posledice za starše, le malo se jih je ukvarjalo z vprašanjem, s  čim 

se soočajo njihovi sorojenci. Posledično je sorojencem na voljo manj skupin za (samo)pomoč, 

informacij in strokovne podpore. V nadaljevanju zato poglejmo nekaj raziskav, opravljenih za 
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boljše razumevanje sorojenčevih občutkov, doživljanja ter posledic, ki jih prinaša odraščanje 

ob sorojencu s posebnimi potrebami.  

Predstavitev začenjam s celovito študijo z naslovom Ocenjevanje funkcionalne oslabelosti 

sorojencev otrok s posebnimi potrebami (Assessing functional impairment in sibling living 

with children with disability), ki so jo izvedle A. Goudie, S. Havercamp, B Jamieson, T. Sahr 

(2013):  

Otroci, rojeni z opaznimi zdravstvenimi težavami in invalidnostmi, dandanes v primerjavi s 

preteklostjo živijo dlje in dosegajo več zaradi razvoja medicine in delovne terapije. Število 

otrok, za katere skrbijo doma (in ne več v specializiranih institucijah), se je v zadnjih 50 letih 

podvojilo zaradi napredka tehnologije (ta je postala prenosna), spremembe razmišljanja in 

sprememb na področju zakonodaje. To so pomembni dosežki, vendar zahtevajo več 

pozornosti tudi za ostale družinske člane, posebno za sorojence otrok s posebnimi potrebami. 

Namen raziskave, ki so jo izvedle Goudie, Havercamp, Jamieson in Sahr (2013), je bil 

empirično preizkusiti, ali starši pri sorojencih brez posebnih potreb zaznavajo višjo stopnjo 

vedenjskih in čustvenih težav kot starši otrok brez težav v razvoju. 

Študija je bila naknadna sekundarna analiza podatkov, zbranih med "Medical Expenditure 

Panel Survey" (MEPS, Študijo o izdatkih v zdravstvu, 2008)1. Vanjo so bila vključena le 

gospodinjstva, ki so štela vsaj dva otroka (kar je posledično omogočilo vpogled v odnose med 

sorojenci, t. i. sibling relationship). Podatkom so glede na pomembnost/vpliv pripisali 

določene uteži in v statistični analizi podajajo rezultate v obliki utežnih odstotkov (ut. % v 

tabelah). 

 

Oblikovani sta bili dve skupini:  

1) družine z otroci s posebnimi potrebami, v njih je živelo 245 otrok (in je bil vsaj eden brez 

posebnih potreb), in 2) družine z normalno razvijajočimi se otroci, v takih družinah je živelo 

6564 otrok.  

Otroka so v kategorijo otrok s posebnimi potrebami razvrstili glede na odgovor staršev na 

vprašanje, ali so zmožnosti njihovih otrok ovirane ali omejene v primerjavi z otroci 

primerljive starosti (upoštevajoč fizične in umske sposobnosti ter zdravstvene težave). Starši 

so funkcionalno oslabelost otrok določali na podlagi "Kolumbijske skale oslabelosti" 

(Columbia Impairment Scale)2. Študija je vključevala 49,5 % deklic in 50,5 % fantkov vseh 

ras, starosti, izobrazbenih stopenj staršev in družinske sestave. 

Študija primerja rezultate petih enakomerno razporejenih ciklusov v dvoletnem obdobju. 

Vključene družine so spremljali v treh dvoletnih ciklusih (2005–2006), (2006–2007) in 

                                                           
1 MEPS je ameriška nacionalna študija, ki spremlja posameznike in družine, njihove delodajalce in 

ponudnike/izvajalce zdravstvenih storitev. Vključuje tudi vprašanja iz, Columbia Impairment Scale 

(CIS, "Kolumbijska skala oslabelosti"). Družine, ki jih vključijo v študijo, izberejo vsako leto posebej. 

2 Kolumbijska skala oslabelosti spremlja 13 kategorij oslabelosti, s katerimi se otrok lahko sooči v 

vsakdanjem življenju, in zajema medsebojne odnose, psihopatološko delovanje, obnašanje v šoli in 

izrabo prostega časa. 
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(2007–2008). V raziskavo so bile vključene družine z otroki, starimi med 5 in 17 let. Za vsako 

od 13 spremljanih kategorij so starši poročali, kako se otroci spoprijemajo in soočajo z njo z 

uporabo Likertove skale od 0 (otrok nima težav) do 4 (otrok ima velike težave). Točke so 

seštevali, rezultat ≥16 (vsota) je pomenil klinično opazno funkcionalno oslabelost. 

Starši so ocenili, da imajo sorojenci otrok s posebnimi potrebami v povprečju slabše splošno 

zdravstveno in mentalno zdravje ter hitreje zbolijo kot sorojenci normalno razvijajočih se 

otrok (preglednica 1). 

Preglednica 1: Primerjava zdravstvenega stanja otrok 

Zdravstveni status Odgovor 

Sorojenci normalno 

razvijajočih se otrok     

(ut. %) 

Sorojenci otrok s 

posebnimi potrebami    

(ut. %) 

Splošno zdravstveno 

stanje 

1 82,5 78,4 

2 17,5 21,6 

Mentalno zdravstveno 

stanje 

1 82,1 74,1 

2 17,9 25,9 

Manj zdravi kot drugi 

otroci 

3 4 5,7 

4 96 94,3 

Otroci hitro zbolijo 
3 18,8 26,4 

4 81,2 73,6 

Otroci bodo živeli zdravo 
3 96,1 90,1 

4 3,9 9,6 

 

Legenda: 1 odlično / zelo dobro, 2 dobro / sprejemljivo / slabo, 3 zagotovo drži / večinoma  

drži, 4 zagotovo ne drži /  ne drži / ne vem 

                 ut. % –utežni odstotek 

 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo sorojenci otrok s posebnimi potrebami močnejšo 

funkcionalno oslabelost na vseh 13 opazovanih kategorijah (kar je predstavljeno v preglednici 

2).  

Med ciklusi ponovnega spremljanja oziroma ocenjevanja (ki so si sledili po dveh letih), je 

opazno manjši porast ocenjene funkcionalne oslabelosti (CIS ≥16) sorojencev normalno 

razvijajočih se otrok (z 9,5 % na 10,3 %) v primerjavi s sorojenci otrok s posebnimi 

potrebami (s 16 % na 24,2 %). Pri sorojencih normalno razvijajočih se otrok gre za 8,5-

odstotni porast in pri sorojencih otrok s posebnimi potrebami za skoraj 50-odstotni porast. 
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Preglednica 2: Socialni stiki in vedenjske težave, primerjava sorojencev otrok s posebnimi 

potrebami in normalno razvijajočih se otrok 

Opazovana kategorija Sorojenci 

normalno 

razvijajočih se 

otrok 

Sorojenci otrok s 

posebnimi 

potrebami 

Težave v 

odnosih z/s … 

Materjo 32,2 ut. % 46,3 ut. % 

Očetom 32,8 ut. % 41,3 ut. % 

Ostalimi odraslimi 15,3 ut. % 27,9 ut. % 

Sorojenci 54,1 ut. % 66,3 ut. % 

Ostalimi otroki 24,0 ut. % 37,0 ut. % 

Psihopatološko 

delovanje 

Vpletanje v težave 25,2 ut. % 32,1 ut. % 

Ne-sreča ali žalost 32,9 ut. % 43,8 ut. % 

Živčnost ali strah 35,7 ut. % 49,0 ut. % 

Težave z odnosi doma 38,0 ut. % 53,4 ut. % 

Funkcioniranje 

v šoli, težave z/s 

… 

Vedenjem v šoli 20,1 ut. % 23,9 ut. % 

Opravljanjem domačih nalog 27,5 ut. % 38,1 ut. % 

Prosti čas 

Težava z "imeti se lepo" 11,8 ut. % 14,8 ut. % 

Vključevanje v športne 

aktivnosti / hobije 
21,9 ut. % 34,6 ut. % 

Funkcionalna oslabelost 

(CIS ≥16, drugi ciklus spremljanja) 
9,5 ut. % 16,0 ut. % 

Funkcionalna oslabelost  

(CIS ≥16, četrti ciklus spremljanja) 
10,3 ut. % 24,2 ut. % 

 

Legenda: ut. % –utežni odstotek 

 

Na podlagi odgovorov iz preglednice 2, ki so jih podali starši, ter z upoštevanjem 

demografskih značilnosti in družinskega ozadja, je bilo ugotovljeno, da so sorojenci otrok s 

posebnimi potrebami bolj nagnjeni k težavam pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov, 

vključevanju v šolske aktivnosti, preživljanju prostega časa in psihopatološkemu vedenju.  

Funkcionalna oslabelost sorojencev otrok s posebnimi potrebami je ključni pokazatelj, da so 

storitve oskrbe duševnega zdravja sorojencev otrok s posebnimi potrebami nujne. Za omejitev 

posledic in zmanjšanje negativnih vplivov (tako kratkoročnih kot dolgoročnih) je potrebna 

zgodnja obravnava. Priporočilo za zdravstvene delavce je, da se v takih primerih poslužujejo 

celovitega pristopa, ki vključuje celotno družino. 

Omenjena študija je bila v času objave največja znana empirična študija, ki je primerjala 

funkcionalne okvare sorojencev otrok s posebnimi potrebami. Sledila je tudi poteku 

funkcionalne oslabelosti med obdobji merjenja.  
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Nadaljujem s predstavitvijo empirične študije z naslovom Izkušnje sorojencev otrok s 

telesnimi motnjami: empirična raziskava (Experiences of siblings of children with physical 

disabilities: an empirical investigation), ki sta jo izvedla Pit-Ten Cate IM, Loots GM (2000):  

Cilj omenjene študije je bil raziskati izkušnje nizozemskih sorojencev. V raziskavo je bilo 

vključenih 43 družin, s katerimi so bili opravljeni intervjuji. Intervjuvani starši so vključeni v 

Nizozemsko društvo za otroke s telesnim motnjami in njihove starše3, Raziskovalci so se 

osredotočali na odnos sorojencev ter na odnose s starši in drugimi. Družine so bile izbrane 

naključno med družinami, ki so imele otroka s posebnimi potrebami in je bolehal za spino 

bifido, cerebralno paralizo ali več drugimi okvarami, hkrati pa so imeli še normalno 

razvijajočega se otroka, starega med 10 in 18 let. Sestava družin, vključenih v študijo, je 

prikazana v preglednici 3. 

Preglednica 3: Sestava družin, vključenih v študijo 

Spremenljivka  Frekvenca % 

Sorojenec Brat 15 34,9 

Sestra 28 65,1 

Otrok z invalidnostjo Moški 21 47,7 

Ženska 23 52,3 

Invalidnost Spina bifida 18 41,9 

Cerebralna paraliza 11 25,6 

Več okvar 14 32,6 

Družina  Oče, mama, sinovi, hčere 30 69,8 

Oče, mama, sinovi,  4 9,3 

Oče, mama, hčere 9 20,9 

Mama, sinovi, hčere 3 7,0 

Šolanje invalidnega otroka Običajni program 12 27,3 

Prilagojeni program 23 52,3 

Dnevni center 9 20,9 

Bivanje invalidnega 

otroka 

Doma  37 84,1 

V instituciji  7 15,9 

 

Študija je spremljala več področij: splošno dobro počutje sorojenca, odnos sorojenca z 

bratom/sestro s posebnimi potrebami, odnos z vrstniki in okolico, odnos s starši in reševanje 

težav. 

a) Odnos sorojenca z bratom/sestro s posebnimi potrebami 

Večina otrok je značajske karakteristike svojih invalidnih sorojencev opisala pozitivno: 

zabaven (41,9 %), vesel, spontan (32,6 %), prijeten (27,9 %), kljub temu pa so nekateri 

svojega sorojenca označili kot težavnega (37,2 %), vsiljivega ali nezmožnega (20,9 %). Ko so 

se soočili s težavami pri izbiri skupnih aktivnosti, se je 32,6 % sorojencev raje odločalo za 

zbralo drugo aktivnost kot iskalo možnosti, kako vključiti invalidnega otroka v npr. nogomet, 

                                                           
3 The Dutch Society of Children with Physical Disabilities and their Parents (BOSK). 
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rolkanje ali druge zunanje aktivnosti. Navkljub toleranci in razumevanju je vseeno prihajalo 

do nesoglasij. Kar 83,7 % sorojencev se je pričkalo zaradi malenkosti, a so se vseeno veliko 

zabavali. 16,3 % otrok je potožilo, da se zaradi invalidnosti sorojenca ne morejo prepirati in 

jim to povzroča stres. 

b) Odnos z vrstniki in okolico 

V študiji niso zaznali zapletov v odnosih z vrstniki in okolico zaradi invalidnega sorojenca.  

c) Odnos s starši 

Sorojenci so sprejeli dejstvo, da invalidni otrok potrebuje in prejme več pozornosti, ampak 

niso bili vedno popolnoma razumevajoči in 21 % si jih je želelo spremembo. 

d) Rešitve težav – potreba po pomoči in skrb 

Skoraj polovica vključenih sorojencev je že potrebovala in prejela pomoč glede stikov in 

odnosa z invalidnim sorojencem. Pomoč so v večini primerov nudili starši, ponekod tudi 

strokovni delavci ali učitelji. Večina (75 %) sorojencev je poročala, da jih skrbi za 

invalidnega sorojenca, največkrat glede njegove prihodnosti (36,5 %) ali zdravja (26,8 %).  

Avtorja zaključujeta, da navkljub dejstvu, da rezultati večine študij, s katerim sta se srečala 

ugotavljata, da imajo sorojenci otrok s posebnimi potrebami več težav s psihološkim 

prilagajanjem kot sorojenci razvijajočih se otrok. Rezultati njune študije niso pokazali resnih 

težav. Nekateri otroci se preprosto sprijaznijo s situacijo, kot je, drugi najdejo pozitivne strani, 

npr. preskakovanje vrst v zabaviščih, življenje v velikih, prilagojenih hišah itd. Kljub temu so 

intervjuvani otroci naleteli na številne stresne situacije, s katerimi se drugi najstniki ne 

soočajo. Sorojenci so poročali o težavah pri komuniciranju s sorojencem s telesno okvaro in 

izvajanju skupnih aktivnosti. Večina stresnih situacij je vsekakor povezana z oviro sorojenca 

ali njegovim bivanjem v bolnišnicah. Posledično večino sorojencev skrbi za prihodnost in 

zdravje invalidnih bratov in sester. Kot pomemben člen odnosa s starši so sorojenci invalidnih 

otrok izpostavili odprto komunikacijo in zaupanje. Kot pozitivno so navedli trud staršev, da se 

do vseh svojih otrok vedejo enakopravno, čeprav jim to ni vedno uspelo. Zaradi invalidnega 

sorojenca niso imeli težav na prijateljskem področju, motili so jih nenavadni odzivi 

neznancev.  

Sorojenci so, čeprav bi si pri soočanju z določenimi težavami želeli pomoč, poleg težkih 

trenutkov navajali tudi lepe. 

Nadaljujem s predstavitvijo študije z naslovom Otrok, starši in družinski dejavniki kot 

napovedi prilagoditve sorojencev otrok s posebnimi potrebami (Child, parent and family 

factors as predictsors of adjustment for siblings of children with a disability), ki sta jo izvedli 

Giallo R., Gavidia-Payne S. (2006):  

Sorojenci otrok s posebnimi potrebami se prilagodijo na posebnost, ki izvirajo iz drugačnih 

potreb njihovih bratov in sester, na različne načine. Navedena študija je preučevala vrsto 

dejavnikov, ki vplivajo o načinu prilagajanja. Raziskovalni vprašanji sta bili: 

1) Ali družinski dejavniki bolj vplivajo na napovedi prilagoditve sorojencev kot 

sorojenske ali starševske značilnosti? 
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2) Ali družinski dejavniki vplivajo na odnos med prilagajanjem sorojencev in drugimi 

socio–demografskimi, invalidskimi, sorojenskimi in starševskimi značilnostmi? 

V študijo je bilo vključenih 49 avstralskih družin, s sorojenci otrok s posebnimi potrebami 

(intelektualne, senzorične, telesne ali razvojne motnje). Starši so posredovali podatke o: 

 vsakodnevnih težavah, 

 prilagajanju na življenje s sorojenci (spoprijemanju s težavami), 

 naporu za starše, 

 starševstvu, 

 prilagodljivosti družine.  

Starši so poročali o demografskih značilnostih, prilagajanju sorojencev, vidik staršev in način, 

kako deluje družina. Podatke za raziskavo so zbirali z vprašalniki, ki so jih sorojenci 

večinoma izpolnili sami, po potrebi so jim pomagali starši. Socio–demografske značilnosti so 

prikazane v preglednici 4. 

Preglednica 4: Socio–demografske značilnosti družin, vključenih v študijo 

ZDRAV SOROJENEC STARŠI 

Povprečna starost sorojenca (leta) 11,16 Povprečna starost 43,10 

Starostni razpon (leta) 7–16 Odnos do 

otroka 

Biološka mati 44 

Spol 
Ženski 28 Biološki oče 5 

Moški 21 

Status  

Poročeni 39 

Kateri otrok v družini 

je vključen v študijo 

Prvi 33 
Zunajzakonska 

skupnost 
3 

Drugi 13 Ločeni  5 

Tretji 3 Samski 1 

Starost glede na otroka 

s posebnimi potrebami 

Starejši 39 Drugo 1 

Mlajši 10 

Poreklo 

Avstralci 39 

Udeleževanje skupin 

za pomoč sorojencem 

Da 24 Rojen drugje 9 

Ne 19 Drugo  1 

Neznano 6 
Jezik  

Angleški  48 

SOROJENEC S POSEBNIMI POTREBAMI Drugi  1 

Povprečna starost 9,91 let 

Zaposlitveni 

status 

anketiranca 

Za polni delovni čas 5 

Starostni razpon 2,92–22,33 let Krajši delovni čas 19 

Spol 
Moški 20 Nezaposlen 22 

Ženski 29 Neznano 3 

Vrsta 

invalidnosti 

Downov sindrom 16 
Odnos do 

otroka 

Biološka mati 5 

Intelektualna motnja 1 Biološki oče 37 

Avtizem 13 Neznano  6 

Razvojni zamik 2 Zaposlitveni Za polni delovni čas 36 
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Aspergerjev sindrom 2 status 

partnerja 
Krajši delovni čas 3 

Angelmanov 

sindrom4 
1 Nezaposlen 2 

Več invalidnosti 14 
SES – socialno ekonomski status5 

SEIFA – Index for Socio-economic 

Disadvantage, Indeks socialno 

ekonomske pomanjkljivosti6 

1024,9

1 
Stopnja 

invalidnosti, 

starševska 

ocena 

Blaga 13 

Srednja 22 

Resna  12 

Neznano  2 Povprečno število otrok v družini 2,61 

 

Ugotovljeno je bilo, da je mogoče na podlagi starševskih in družinskih dejavnikov bolje 

napovedati, kako se sorojenci prilagajajo otrokom s posebnimi potrebami kot njihove lastne 

izkušnje soočanja s stresom. Podrobneje so socialno-ekonomski status, pretekla udeležba v 

skupini za podporo sorojencem, starševski stres, družinski čas in rutine, družinski način 

reševanja problemov in komunikacija vplivali na to, kako se sorojenci soočajo s težavami.  

Sorojenci otrok s posebnimi potrebami so imeli opazno več izzivov pri prilagajanju s 

težavbimi situacijami in nižje ocene kakovosti medvrstniških (prosocialnih) stikov, kar je 

skladno z rezultati podobnih preteklih študij na tem področju. Rezultati nakazujejo, da se 

otroci iz socialno šibkejših družin teže prilagajajo na težave, udeležba v skupinah za pomoč 

sorojencem pa ublaži. 

Stres, s katerim so soočeni starši, ima velik vpliv pri napovedovanju, kako se sorojenci 

prilagajajo na težave. Hkrati z vključevanjem v družinske aktivnosti omogočajo izmenjavo 

pozitivnih izkušenj, socialno podporo in lažje reševanje težav. Otroci, ki izhajajo iz družin, v 

katerih se več pogovarjajo in so usmerjeni v reševanje težav, se lažje prilagodijo nanje, jih 

laže sprejemajo, kar poudarja velik pomen komunikacije in stanje celotne družine z otrokom s 

posebnimi potrebami. 

Kljub vsemu avtorji opozarjajo, da je treba upoštevati, da je bil v študijo vključen majhen 

nabor družin in rezultatov ne moremo posploševati. Poleg tega niso zastopane vse skupine in 

vzorec predstavljajo le družine, ki so bile pripravljene sodelovati. Prav tako je treba 

upoštevati, da se sorojenci z leti razvijajo in spreminjajo, s čimer se spreminja tudi njihova 

sposobnost prilagajanja na spremembe in soočanje s težavami. Vsekakor pa je študija 

pokazala, da imajo družinski dejavniki velik vpliv na sposobnost prilagajanja sorojencev 

otrok s posebnimi potrebami na težavne in stresne situacije in jih je treba upoštevati pri delu s 

sorojenci. 

   

                                                           
4 Angelmanov sindrom je genetsko pogojena bolezen. Pojavljajo se hude intelektualne, razvojne ter spalne motnje in 
epileptični napadi. Bolniki so večino časa nasmejani, srečni ter pogosto hiperaktivni. 
5 Socialno ekonomski status (SES) težko enoznačno opredelimo, saj je sestavljen iz veliko spremenljivk: prihodki in odhodki 
posameznikov (imetje) ter moč in ugled v družbi. Na splošno velja, da ljudje z višjim SES živijo bolje. 
6 Indeks SEIFA je razvil Avstralska statistična služba (Australian Bureau of Statistics) in je merilo za razvitost posameznega 
področja. Vrednost določijo na osnovi petletnega cenzusa. Vrednostim je pripisana področju, na katerem posameznik živi, 
ne posamezniku.Za povprečno vrednost so privzeli indeks 1000, kar pomeni, da so bile v študijo vključene družine, ki v 
povprečju živijo v regijah, ki so rahlo nad povprečjem Avstralije. 
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Sledi študija z naslovom Samozavest in tesnoba otrok z duševno zaostalimi sorojenci ali 

brez njih (The self-esteem and anxiety of children with and without mentally retarded 

siblings), ki sta jo izvedli Saban F in  Arikan D. (2013):  

Njen namen je bil določiti, kaj in v kolikšni meri vpliva na tesnobo in samozavest otrok, 

sorojencev otrok s posebnimi potrebami. Študija je vključevala 227 otrok brez posebnih 

potreb, starih med 15 in 18 let, od katerih jih je imelo 108 brate/sestre s posebnimi potrebami, 

119 pa normalno razvijajoče se sorojence. Študijo so izvajali med februarjem in junijem 2010.  

Za zbiranje in obdelovanje podatkov so uporabljali vprašalnike, Rosenbergovo skalo 

samozavesti (Rosenberg Self-Esteem Scale) in skalo anksioznosti (Trait Anxiety Scale, ki jo 

je razvil Spielberger s sodelavci (referenca: Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L. Lushene, R., 

Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, 

CA: Consulting Psychologists Press). Podrobnejši pregled študije je prikazan v preglednici 5. 

Preglednica 5: Demografske značilnosti otrok, vključenih v študijo 

Demografska značilnost SOMDR SONR 

Starost 15–16 59 61 

17–18 49 58 

Spol Moški 57 56 

Ženski 51 63 

Zaposlitveni status matere Zaposlena 9 6 

Gospodinja 99 113 

Zaposlitveni status očeta Delavec 28 20 

Zaposleni 40 53 

Samozaposleni 40 46 

Kateri otrok v družini je 

vključen v študijo  

Prvorojeni 24 39 

Drugorojeni 33 36 

Tretjerojeni 26 27 

Četrto rojeni ali več  25 17 

Skupaj  108 119 

 

Legenda: SOMDR – sorojenci otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

                 SONR – sorojenci otrok z normativnim razvojem  

 

Rezultati študije so pokazali, da se je 68,5 % otrok sorojencev balo, da bodo tudi oni zaostali, 

77,8 % otrok se je svojih sorojencev sramovalo, 4,6 % otrok se je čutilo krive za zaostalost 

sorojencev in 34,3 % jih je poročalo o težavah v družbi zaradi sorojenca s posebnimi 

potrebami. Tesnobnost sorojencev z bratom/sestro s posebnimi potrebami je višja v primerjavi 

s tesnobnostjo otrok z normalno razvijajočimi se sorojenci, toda opaznih razlik vseeno ni bilo. 

Natančnejši rezultati študije so predstavljeni v preglednici 6, podane so povprečne vrednosti. 
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Preglednica 6: Rezultati študije o samozavesti in tesnobi otrok z duševno zaostalimi sorojenci 

ali brez njih 

Demografska značilnost 

Aneksioznost – skala 20–80, 

samozavest – skala 0–6 

Sorojenci duševno 

zaostalih otrok 

Sorojenci normalno 

razvijajočih se otrok 

Tesnobnost  Samozavest Tesnobnost Samozavest 

Starost 15–16 41,69 1,64 43,31 2,01 

17–18 47,04 1,95 44,05 1,70 

Spol Moški 47,14 1,82 46,05 1,89 

Ženski 41,96 1,74 44,58 1,84 

Zaposlitveni 

status matere 

Zaposlena 43,11 1,88 38,83 0,83 

Gospodinja 44,21 1,77 43,92 1,92 

Zaposlitveni 

status očeta 

Delavec 44,28 1,82 41,10 1,20 

Zaposleni 43,75 1,55 45,01 1,84 

Samozaposleni  44,37 2,00 43,23 2,17 

Kateri otrok v 

družini je 

vključen v 

študijo 

Prvorojeni 43,29 1,62 44,66 1,84 

Drugorojeni 45,09 1,93 43,47 1,91 

Tretjerojeni 47,26 1,96 40,92 1,62 

Četrto rojeni ali 

več 

40,36 1,56 46,17 2,17 

  

Rezultati študije v preglednici 6 so pokazali, da je bila tesnobnost 17 do 18– letnih sorojencev 

otrok s posebnimi potrebami višja od tistih, ki so imeli normalno razvijajoče se sorojence 

(47.04 ± 7.3 oziroma 44.05 ± 11.23). Ugotovljeno je bilo, da na samozavest sorojenca 

brat/sestra s posebnimi potrebami ne vpliva. V povprečju je tesnobnost  sorojencev, ki imajo 

brata/sestro s posebnimi potrebami, višja v primerjavi s tistimi, ki imajo sorojenca brez 

posebnih potreb (47,00 oziroma 42,61). Primerjava tesnobnosti in samozavesti otroki ni 

pokazala opaznih razlik med otroci z ali brez sorojencev s posebnimi potrebami, čeprav je v 

povprečju tesnobnost otrok z bratom/sestro s posebnimi potrebami višja. Samozavest med 

otroki se ni opazno razlikovala ne glede na starost, spol, zaposlitveni status mame ali očeta 

ali, kateri otrok v družini so, tudi prisotnost sorojenca z motnjami v duševnem razvoju ni 

vplivala nanjo. 

Študija je pokazala, da je tesnobnost otrok z ali brez sorojencev s posebnimi potrebami 

narasla, ko je samozavest upadla.  

2.4 Primerjava in spoznanja študij 

Odraščanje z otrokom s posebnimi potrebami vpliva na vsakodnevno življenje sorojenca, na 

kar se slednji prilagaja, kakor zmore in najbolje zna. Raziskave so pokazale, da je večina 

sorojencev dobro prilagojena na situacijo.  Le manjši delež (˃10 %) je nagnjen k razvoju 

opaznih razlik pri prilagajanju na nastali položaj, kar je več kot pri sorojencih "zdravih" otrok. 

Vedenjske in čustvene funkcionalne okvare pri najstnikih so opredeljene kot manjša zmožnost 

vključevanja v socialne stike doma, v skupnosti in šoli v primerjavi z vrstniki (Goudie idr., 

2013; Pit-Ten Cate in Loots, 2000; Giallo in Gavidia-Payne, 2006; Bischoff in Tingstrom, 

1991). 
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Navkljub dejstvu, da so študije, predstavljene v poglavju 2.3, prikazovale različne 

metodologije in opazovale različne lastnosti ali posebnosti, ki jih prinaša življenje ob 

sorojencu s posebnimi potrebami, sem pripravila njihov kratki tabelarični pregled 

(preglednica 7), ki bo omogočil lažjo primerjavo glavnih spoznanj.  

Preglednica 7: Kratek povzetek študij, predstavljenih v poglavju 2.3 

Študija Vzorec Opazovana 

lastnost 

Metodologija Rezultat 

Ocenjevanje 

funkcionalne 

oslabelosti 

sorojencev 

otrok s 

posebnimi 

potrebami, 

A. Goudie, 

S. 

Havercamp, 

B Jamieson, 

T. Sahr 

(2013) 

Družine, ki so 

štele vsaj dva 

otroka, stara 

med 5 in 17 let: 

–družine z 

otroki s 

posebnimi 

potrebami, od 

katerih je bil 

vsaj eden brez 

posebnih 

potreb, ter 

– družine z 

normalno 

razvijajočimi se 

otroki. 

Ali starši pri 

sorojencih brez 

posebnih 

potreb 

zaznavajo višjo 

stopnjo 

vedenjskih in 

čustvenih težav 

v primerjavi s 

starši, ki imajo 

samo otroke 

brez težav v 

razvoju. 

Naknadna 

sekundarna 

analiza 

podatkov, 

zbranih med 

"Medical 

Expenditure 

Panel Survey" 

(MEPS, 

Študija o 

izdatkih v 

zdravstvu). 

Sorojenci otrok s 

posebnimi potrebami 

imajo v povprečju slabše 

splošno zdravstveno in 

mentalno zdravje ter 

hitreje zbolijo kot 

sorojenci normalno 

razvijajočih se otrok. 

Sorojenci otrok s 

posebnimi potrebami 

imajo močnejšo 

funkcionalno oslabelost 

na vseh 13 opazovanih 

kategorijah v primerjavi s 

sorojenci, ki odraščajo v 

družinah brez otroka s 

posebnimi potrebami. 

Izkušnje 

sorojencev 

otrok s 

telesnimi 

motnjami: 

empirična 

raziskava, 

Pit-Ten Cate 

IM, Loots 

GM (2000). 

Izbran 

naključno med 

družinami  

otrokom s 

posebnimi 

potrebami, ki je 

bolehal za 

spino bifido, 

cerebralno 

paralizo ali več 

drugimi 

okvarami, 

hkrati pa so 

vključevale še 

normalno 

razvijajočega 

se otroka, 

starega med 10 

in 18 let. 

Izkušnje 

nizozemskih 

sorojencev 

otrok s 

telesnimi 

okvarami. 

Vpliv 

odraščanja z 

OPP na odnos 

sorojencev z 

OPP, s starši in 

z drugimi. 

Intervjuji s 43 

družinami/ 

starši. 

Rezultati njune študije 

niso pokazali resnih 

težav. Nekateri otroci se 

sprijaznijo s situacijo, 

drugi najdejo pozitivne 

strani.  

Kljub temu so 

intervjuvani otroci 

naleteli na številne 

stresne situacije, s 

katerimi se drugi 

najstniki ne soočajo 

(težave pri 

komuniciranju z OPP in 

izvajanju skupnih 

aktivnosti).  

Večina stresnih situacij je 

povezana z oviro 

sorojenca ali njegovim 

bivanjem v bolnišnicah.  

Otrok, starši 49 avstralskih Vpliv Vprašalniki, ki Na podlagi starševskih in 



23 

 

in družinski 

dejavniki 

kot napovedi 

prilagoditve 

sorojencev 

otrok s 

posebnimi 

potrebami, 

Giallo R., 

Gavidia-

Payne S. 

(2006). 

družin, 

vključujoč 

sorojence otrok 

s posebnimi 

potrebami 

(intelektualne, 

senzorične, 

telesne ali 

razvojne 

motnje). 

družinskih 

dejavnikov na 

prilagoditve 

sorojencev in 

odnos med 

prilagajanjem 

sorojencev in 

drugimi socio–

demografskimi, 

invalidskimi, 

sorojenskimi in 

starševskimi 

značilnostmi. 

so jih izpolnili 

sorojenci (s 

pomočjo 

staršev, če je 

bilo treba). 

družinskih dejavnikov je 

mogoče bolje napovedati, 

kako se sorojenci 

prilagajajo na otroke s 

posebnimi potrebami, kot 

pa njihove lastne 

izkušnje ob soočanju s 

stresom. 

Podobno kot v preteklih 

študijah so ugotovili 

negativni vpliv 

odraščanja ob OPP, 

dodatno pa tudi, da se 

otroci iz socialno 

šibkejših družin teže 

prilagajajo na izzive. 

Udeležba v skupinah za 

samopomoč ublaži vpliv 

na sorojenca. 

Samozavest 

in tesnoba 

otrok z 

duševno 

zaostalimi 

sorojenci ali 

brez njih, 

Saban F., 

Arikan D. 

(2013). 

227 zdravih 

otrok, starih 

med 15 in 18 

let; 108, jih  je 

imelo duševno 

zaostale 

sorojence, 119 

pa normalno 

razvijajoče se 

sorojence. 

Kaj in v 

kolikšni meri 

vpliva na 

tesnobo in 

samozavest 

otrok, 

sorojencev 

otrok s 

posebnimi 

potrebami. 

Vprašalniki, 

Rosenbergova 

skala 

samozavesti in 

skala 

anksioznosti 

(po 

Spielbergerju). 

Primerjava tesnobnosti in 

samozavesti otrok ni 

pokazala opaznih razlik 

med otroki z ali brez 

sorojencev z duševnimi 

motnjami, čeprav je v 

povprečju tesnobnost 

otrok z duševno 

zaostalimi sorojenci 

višja. 

Študija je pokazala, da se 

je tesnobnost otrok z ali 

brez sorojencev, z 

duševnimi motnjami 

narasla, ko je samozavest 

upadla. 

 

Legenda: OPP –  otrok s posebnimi potrebami 

Glede na rezultate zgoraj predstavljenih študij otroci s posebnimi potrebami negativno 

vplivajo na samozavest sorojencev in povečujejo tesnobnost, kar posledično povzroča težave 

na vseh področjih. Otroci ustvarjajo samopodobo, ki temelji na informacijah, pridobljenih od 

staršev, sorojencev in prijateljev. Simptomi tesnobe pri otrocih so nezadovoljstvo, občutek 

praznine, pogosto jokanje, občutek nevrednosti in krivde, brezup, živčnost in stiska, 

vzkipljivost, motnje teka, motnje spanja, občutljivost, upad šolske uspešnosti, občutek 

zavrnitve in osamljenost. Pomemben dejavnik pri tem je tudi stopnja invalidnosti. Primerjava 

tesnobnosti in samozavesti otrok ni pokazala opaznih razlik med otroki z ali brez sorojencev s 
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posebnimi potrebami, čeprav je v povprečju tesnobnost otrok z duševno zaostalimi sorojenci 

višja (Saban in Arikan, 2013). 

Sorojenci otrok s posebnimi potrebami so imeli ocenjeno opazno več težav s prilagajanjem na 

težave situacije in nižje ocene kakovosti medvrstniških (prosocialnih) stikov, kar je skladno z 

rezultati preteklih študij na tem področju. Rezultati nakazujejo, da se otroci iz socialno 

šibkejših družin teže spopadajo z  izzivi, udeležba v skupinah za pomoč pa to ublaži (Giallo in 

Gavidia-Payne, 2006; Saban in Arikan, 2013). 

Meyer and Vadasy (2003, v Saban in Arikan, 2013, str. 962) sta težave, s katerimi se srečujejo 

sorojenci otrok s posebnimi potrebami, razdelila v 8 skupin: 

 občutek krivde zaradi invalidnosti brata/sestre, 

 občutek sramu in izogibanje stikom s sorojenci zaradi obnašanja ali videza, 

 občutek strahu, da bodo sami postali invalidi, 

 ljubosumje, ker so deležni manj pozornosti, 

 izolacija, ker jih je strah, da jih nihče ne razume, 

 pritisk, ker čutijo, da morajo več doseči z namenom kompenziranja invalidnosti 

sorojenca, 

 občutek, da morajo skrbeti za sorojenca, 

 občutek, da se morajo naučiti čim več o bolezni sorojenca. 

 

Odnos staršev do otroka s posebnimi potrebami je pomemben dejavnik pri prilagajanju 

sorojencev, saj način, na katerega se soočajo z nastalo situacijo, v veliki meri opredeljuje 

odziv sorojencev (Pit-Ten Cate in Loots, 2000, str. 400). Funkcionalna oslabelost sorojencev 

otrok s posebnimi potrebami je ključni pokazatelj, da je oskrba duševnega zdravja sorojencev 

otrok s posebnimi potrebami nujna. Za omejitev posledic in zmanjšanje negativnih vplivov 

(tako kratkoročnih kot dolgoročnih) je potrebna zgodnja obravnava. Priporočilo za 

zdravstvene delavce je, naj se v takih primerih poslužujejo celovitega pristopa, ki vključuje 

celotno družino [Goudie idr., 2013, str. 482). 

Redke študije so preučevale sinergijske vplive sobivanja s sorojencem, ki ima več kot eno 

vrsto težav v razvoju (npr. duševne bolezni in intelektualna in razvojna invalidnost), kar se 

izraža predvsem v opazni spremembi časa, ki ga starši namenijo normalno razvijajočemu se 

otroku. Sorojenci pogosteje poročajo o občutkih tesnobe, sovražnosti ali splošnega 

odklanjanja sorojenca kot v družinah, v katerih je samo ena vrsta posebnih potreb. Pozitivno 

je, so ugotovili, da dvojna diagnoza ne poveča stroškov oskrbe osebe s posebnimi potrebami 

in tako ne vpliva negativno na finančni položaj družine. Vsekakor je omenjena študija 

izpostavila pomembnost raziskovanja tega področja v bodoče, predvsem zaradi dejstva, da je 

sorojenski odnos najdaljši odnos v življenju posameznika (Shivers in Kozimor, 2017). 

Določene študije so pokazale negativne učinke pri udeležencih (zatiranje čustev in občutkov, 

občutki zapostavljenosti staršev, občutki krivde zaradi lastnega zdravja itd.), vendar bi težko 

izpostavili dejavnike, ki imajo izrazit negativni vpliv–sicer se pojavlja, vendar ni močno 

opazen (Goudie idr., 2013; Pit-Ten Cate in Loots, 2000). Drži, da so sorojenci otrok s 

posebnimi potrebami bolj nagnjeni k negativni samopodobi in ponotranjanju problemov, 

vendar so prepoznali tudi pozitivne posledice položaja (t. i. povezovanje s sorojenci (sibling 

bonding), boljši občutek za sočloveka, več strpnosti, večje samozavedanje, zrelost, 

neodvisnost) (Goudie idr., 2013; Pit-Ten Cate in Loots, 2000; Bischoff in Tingstrom, 1991; 

Dykens, 2005).  
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Sodobne študije o vplivu sobivanja z osebo s posebnimi potrebami se ne osredotočajo več 

samo na negativne poledice, ampak opažajo tudi pozitivne vplive, kar odpira nova vprašanja 

in tematike za raziskovanje omenjenega področja. O pozitivnih posledicah odraščanja ob 

sorojencu  s posebnimi potrebami piše Dykens (2005), ki ugotavlja, da se družine prilagodijo 

na situacijo in iz nje potegnejo najboljše, mnoge družine z otrokom s posebnimi potrebami 

celo živijo kvalitetnejše življenje kot tiste z normalno razvijajočimi se otroki. Veliko družin 

poroča tudi o pozitivnem vplivu življenja z osebo s posebnimi potrebami. Njeni družinski 

člani ocenjujejo, da so boljše osebe zaradi nastale situacije. Nekateri poročajo, da se zaradi 

osebe s posebnimi potrebami lažje soočajo z nepredvidljivimi situacijami, drugi gledajo na 

življenje kot na dobrino, sorojenci so naučeni strpnosti in potrpežljivosti, večjega sočutja, čuta 

za "družbeni prav", zvestobe itd.  

Dykens (2005, str 361) prepoznava dva koncepta dobrega počutja, povezana z življenjem z 

osebami s posebnimi potrebami: 

1. psihološko dobro počutje (psychological well-being), pri čemer se osredotoča 

predvsem na Aristotelovo definicijo dobrega počutja, t. i. eudaimonio ali doseganje 

posameznikovega potenciala. Psihološko dobro počutje je odvisno od več dejavnikov 

(genetika, delovanje možganov, zakonski stan, vera, osebnost, delo, finančno stanje in 

zdravje), še vedno pa ni jasno, kako sobivanje z osebo s posebnimi potrebami vpliva 

na psihološko dobro počutje; 

2. t. i. tri poti do sreče, pri čemer eno pot predstavljajo pozitivna čustva, drugo 

vključenost v aktivnosti, delo in odnose, tretja pot pa služi višjim ciljem, in sicer najti 

namen in smisel. Da so vse tri poti optimizirane, morajo biti posamezniki vključeni v 

delo, socialne stike in dejavnosti, da so njihove vrline in spretnosti čim bolj optimalno 

izkoriščene. 

Treba je opozoriti, da pozitivne posledice sobivanja z osebo s posebnimi potrebami niso edini 

mogoči scenarij. Nastali stres lahko namreč močno razrahlja družinske vezi, zato je treba na 

sobivanje z osebami s posebnimi potrebami gledati z obeh plati. Zgodi se tudi, da osebe zaradi 

kombinacije pozitivnih in negativnih izkušenj nihajo med razpoloženji, kar pa je čisto 

normalno (Dykens, 2005). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Vez med sorojenci je primarna, temeljna in ena najdolgotrajnejših (družinskih) vezi v 

življenju posameznika. Odnosi so lahko različni, od ljubezni, ignorance, sovraštva, 

tekmovalnosti do prijateljstva in zaupnosti, ne glede na vrsto medsebojnega odnosa pa je 

povezanost bratov in sester dosmrtna.  

Odraščanje v družini z osebo s posebnimi potrebami je svojevrstno – sorojenci otroka z 

motnjo v razvoju se morajo soočati s spremembami družinskih pravil: s strukturo in z 

aktivnostjo, s čustvi, kot sta krivda ali sram, z izgubo starševske pozornosti in s povečanjem 

stresa staršev (Pilowsky, 2004, v Pliško, 2014, str. 14–15). Kadar je v družini "drugačen" 

otrok, pa se večina pozornosti staršev osredotoči na njegove potrebe, na ta način se nezavedno 

zapostavlja sorojenca, kar slednjemu povzroči nelagodna občutja manjvrednosti. Otrok 

namreč težko sprejme razlago staršev, da sorojenec s posebnimi potrebami potrebuje pomoč, 

saj ne more dojeti, da se mora odpovedati svojim pravicam in ugodnostim na račun sorojenca 

(Mikuš Kos, 1999). 

Empirični del magistrskega dela je logično nadaljevanje diplomske naloge  Položaj 

sorojencev v družini z otokom s posebnimi potrebami (T. Skerlep, 2016). S kvalitativno 

raziskavo želimo dobiti globlji vpogled v izkušnje sorojencev otrok s posebnimi potrebami. 

Ugotoviti želimo, kakšna je njegova vloga v posebnih družinskih situacijah, njegova občutja 

ter prednosti in slabosti, ki jih prinaša odraščanje v taki družini. 

 

3.2 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je na osnovi pogovorov z vključenimi sorojenci, ter njihovimi mamami 

pridobiti opise njihovih izkušenj o odraščanju ob sorojencu s posebnimi potrebami in glede na 

odgovore bomo ugotavljali vpliv odraščanja sorojencev ob bratu ali sestri z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. Ugotoviti želimo, na kakšen način in v kolikšni meri spremembe 

družinskega sistema, ki se zgodijo z rojstvom otroka s posebnimi potrebami, vplivajo na 

sorojenca (glede doživljanja, novih izkušenj, spoprijemanja z življenjem v družini in zunaj nje 

–okolje, šola, vrstniki), ter mnenja in ocene mater o tem, kako opažajo, da otrok s posebnimi 

potrebami vpliva na položaj in odnose z otrokom brez posebnih potreb. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja so razdeljena v tri sklope: 1) za sorojence in mame, 2 ) za sorojence 

in 3) za mame. 

Raziskovalna vprašanja za sorojence in mame: 

RVSM1: Ali je prihod otroka s posebnimi potrebami v družino prinesel spremembe, kako ste 

se v preteklosti in kako se danes soočate s tem? 

RVSM2: Kako otrok s posebnimi potrebami vpliva na celotno družino in kako na vsakega 

družinskega člana posebej? 
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RVSM3: Kakšen pogled imate na družinsko dinamiko in odnose v družini ter kako se počutite 

v širšem okolju? 

Raziskovalna vprašanja za sorojence: 

RVS1: Kako doživljate odraščanje ob bratu ali sestri s posebnimi potrebami? 

RVS2: Kako opisujete odnos s sorojencem s posebnimi potrebami? 

RVS3: Kako ocenjujete svojo vključenost v pogovore o bratovem/sestrinem zdravstvenem 

stanju, izobraževanju in prihodnosti? 

RVS4: Kako opisujete delitev pozornosti staršev (predvsem mater) med vami in sorojencem s 

posebnimi potrebami? 

RVS5: Čutite potrebo po individualni podpori strokovnjakov ali delitvi izkušenj v skupinah z 

vrstniki, ki imajo prav tako sorojenca s posebnimi potrebami? 

Raziskovalna vprašanja za mame: 

RVM1: Kako vidite odnos med otroki in kakšen je vaš pogled na odraščanje otroka brez 

posebnih potreb? 

RVM2: Ali se z otrokom brez posebnih potreb pogovarjate o zdravstvenem stanju, 

izobraževanju in prihodnosti otroka s posebnimi potrebami?  

RVM3: Kako razporedite čas za skrb, nego, vzgojo in pogovor s svojimi otroki? 

RVM4: Ali poznate oblike pomoči sorojencem brez posebnih potreb in ali ste kdaj začutili, da 

vaš otrok brez posebnih potreb potrebuje kakršno koli obliko pomoči?  

3.4 Raziskovalna metodologija 

Empirični del dela predstavlja kvalitativna raziskava, izvedena v obliki delno strukturiranih 

pogovorov z izbranimi in prostovoljno sodelujočimi sorojenci in njihovimi mamami. Vnaprej 

oblikovana vprašanja so bila sestavljena z upoštevanjem dosedanjih spoznanj,  a hkrati so bila 

dovolj odprta, da so sogovorniki/ce prosto izražali svoje misli, doživetja, izkustva in čustva.  

3.4.1 Vzorec in postopek izbire vzorca  

Vzorec zajema pet sorojencev, otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju in njihove mame. 

Družine smo pridobili s pomočjo vodje Doma Centra Janeza Levca. Prav tako smo z njeno 

pomočjo iskali sorojence primerne starosti. Vsi otroci s posebnimi potrebami, katerih mame 

in sorojence smo intervjuvali, obiskujejo Center Janeza Levca. Intervjuvani sorojenci so stari 

med 16 in 20 let, živijo doma, za spolno heterogen vzorec smo vključili tako brate kot sestre 

otrok s posebnimi potrebami. Nekateri otroci s posebnimi potrebami med tednom bivajo doma 

in se domov vračajo le čez vikend, drugi živijo doma in so v ustanovi vključeni v dnevno 

varstvo. Vključili smo obe skupini, ker je vpliv otrok s posebnimi potrebami na sorojence 

različen. Za namene magistrskega dela smo intervjuvane in otroke s posebnimi potrebami 

preimenovali: 
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Ula (16-letno dekle, sestra Pia, stara 24 let (OPP), mati je Mojca); 

Rok (19-letni fant, brat Jan, star 16 let (OPP), mati je Irena); 

Sara (17-letno dekle, sestra Anja, stara 17 let, dvojčici (OPP), mati je Mihaela); 

Tamara (20-letno dekle, sestra Urška, stara 22 let (OPP), mati je Simona); 

Anže (19-letni fant, sestra Tjaša, stara 26 let (OPP), mati je Andreja). 

 

3.4.2 Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Za osnovni raziskovalni instrument smo izbrali delno strukturiran intervju, oblikovan na 

podlagi teoretičnih izhodišč in prilagojen intervjuvanim. Ker nas zanimajo predvsem njihove 

izkušnje in doživljanje, jih nismo omejevali z vprašanji zaprtega tipa, temveč smo vnaprej 

pripravljena temeljna vprašanja sproti dopolnjevali glede na njihove odgovore. Dosledno smo 

zagotovili varovanje osebnih podatkov oseb, vključenih v raziskavo. 

Ker je pomembno, da so intervjuvani med pogovorom sproščeni, smo se z vsakim izmed njih 

sestali individualno v prostorih ene od ustanov, v katerih bivajo otroci s posebnimi potrebami, 

oziroma v prostorih, ki so jih izbrali intervjuvani sami. Delno strukturiran intervju s 

postavljanjem dodatnih vprašanj glede na potek omogoča tudi več sproščenosti, kar se je 

izkazalo za dodatno prednost izbranega raziskovalnega instrumenta. 

 

3.4.3 Postopek obdelave podatkov 

Posnete pogovore smo najprej dobesedno pretipkali, nato pa na podlagi zapisov ločili 

vsebinska področja in glavne tematike, ki smo jih ilustrativno podkrepili z izjavami 

udeleženih v raziskavi. Pri prepisu smo bili pozorni na to, da smo intervjuje obdržali v izvirni 

obliki (pogovorni jezik vsakega intervjuvanca, zato mestoma ne sledimo slovničnim pravilom 

take navedbe so pisane poševno in v navednicah »primer«). S primerjalno analizo in 

združevanjem različnih tematskih sklopov smo oblikovali odgovore na postavljena 

raziskovalna vprašanja. V preteklosti pridobljeno celovito in vsebinsko bogato razumevanje 

nam je bilo v pomoč pri oblikovanju zaključkov in usmeritev. 

 

3.5 Rezultati in interpretacija 

Na osnovi zbranih podatkov smo oblikovali 4 vsebinska področja oziroma kategorije, ki jih v 

nadaljevanju podrobneje predstavljamo: 

- kategorija 1: Vpliv otroka s posebnimi potrebami na družinsko dinamiko; 

- kategorija 2: Vpliv otroka s posebnimi potrebami na položaj in odnose z otrokom brez 

posebnih potreb; 

- kategorija 3: Pričakovanja, ki jih starši gojijo do otrok brez posebnih potreb; 
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- kategorija 4: Vključevanje v sisteme, ki nudijo pomoč sorojencem brez posebnih 

potreb. 

Zaradi uporabe delno strukturiranega intervjuja se odgovori na vprašanja glede na opazovane 

kategorije prepletajo, zato je preglednejša analiza rezultatov po kategorijah predstavljena v 

poglavju 3.5.2 "Povzetek rezultatov po kategorijah." 

 

3.5.1 Odgovori na raziskovalna vprašanja in interpretacija 

RVSM1: Ali je prihod otroka s posebnimi potrebami v družino prinesel spremembe, 

kako ste se v preteklosti in kako se danes soočate s tem? 

Sorojenci drugačnega življenja ne poznajo. 

Iz odgovorov sorojencev izhaja, da ti posebnih sprememb v družini niso zaznali, kar je bodisi 

posledica tega, da je sorojenec otrok s posebnimi potrebami drugorojeni otrok v družini ali je 

starostna razlika med sorojencem in otrokom s posebnimi potrebami tako mala, da so skoraj 

že od ranega otroštva odraščali v spremenjeni, drugačni družini:  

»S Pio sm jst odraščala. Navadla sm se, druzga nism poznala«…« Ula  

»… itak to že od mejhnega s tem živiš. Recimo drugače bi blo, če bi kr naenkrat pr petnajstih 

letih se ta sprememba zgodila, da bi bil jst taprvi petnajst pa bi se ona (Tjaša) takrat rodila, 

bi blo po moje drgač. Ti če si od rojstva pač z nekom in se znaš z njim pogovarjat, znaš z 

njim, ga znaš tud kregat, znaš tud vedet, kako pristopt, kako mu povedat, da to pač ni u redu 

…« Anže  

»da bi (Jan) kej ne vem res vplivu name, na kakšne take bolj pomembne življenjske odločitve, 

mislm, da ne« Rok  

Spremembe v družinski dinamiki se pokažejo ob odsotnosti otroka s posebnimi 

potrebami. 

Ker smo v vzorec vključili tako otroke s posebnimi potrebami, ki v Domu Janeza Levca 

bivajo med tednom in se domov vračajo le čez vikend, kot tudi otroke s posebnimi potrebami, 

ki bivajo doma in so v Domu Janeza Levca le v dnevnem varstvu, so temu primerni tudi 

odgovori intervjuvanih sorojencev. Dnevna rutina v družini se je spremenila v primeru, ko se 

je otrok s posebnimi potrebami vpisal v Dom in je tam tudi bival: »… se je pol spremenil, k je 

šla Urška u Dom in je ni blo čez teden doma. Takrat so se zmanjšale težave in tud dinamika 

doma je bla drugačna. Na primer jst sm mela cel teden pač zase prostor in se nisem rabla 

prilagajat njej, kdaj bo kej za šolo nardila, pa tud motila me ni. Čez vikend je blo pol pač 

uredu. Mogoče, če bi bla doma, bi blo drgač «. Spremenjena dinamika je v družini vladala 

tudi v času, ko se je otrok s posebnimi potrebami za več dni udeležil tabora in s tem nekoliko 

razbremenil starše: »… takrat, ko je moj mlajši brat recimo mel kolonije, k je bil več časa 

odsoten, se prav za kakšen teden, se je tud vidl, da so se starši bl sprostil. Ni blo treba tok 

skrbet.« Iz tega lahko sklepamo, da je otrok s posebnimi potrebami v družino vnesel nekaj 

sprememb, čeprav jih sorojenci ne zaznavajo. 

V preteklosti so mame veliko svojega prostega časa posvečale otroku s posebnimi 

potrebami. 
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Iz odgovorov mater lahko razberemo, da so veliko prostega časa, ki bi ga s svojimi otroki 

lahko preživljale na igrišču, na sprehodu ali doma, skupaj z vsemi družinskimi člani, preživele 

v bolnišnicah, pri specialistih: logopedih, specialnih pedagogih, fizioterapevtih itd. Mami 

Simona in Mihaela pripovedujeta zelo podobni zgodbi. Obe opisujeta situacijo od vrtca 

naprej. Simona: »V vrtcu je mela specialnega pedagoga, pa potem še tedenske obravnave 

logopeda, fizioterapijo, socialni pedagog še izven vrtca «. Mama Mihaela v intervjuju 

nazorno opiše, kako je potekal teden pri njih: »Anja je mela u vrtcu obravnavo specialne 

pedagoginje dvakrat na mesec. Popoldan pa sm hodila z Anjo enkrat na teden k logopedu in 

enkrat na teden k specialnemu pedagogu, dvakrat na teden naju je mož peljal na fizioterapijo 

«. Podobno pripoveduje mama Andreja: »K se je Anže rodiu, smo mi že razne zadeve 

obiskoval od logopeda do specialnega psihologa pa motopedagoga «. Tudi mama Irena 

omenja obiske pri zdravniku: »… potem je pa ta odločba pršla, pol smo pa okol zdravnikov 

hodil«, ki sicer specialistov v intervjuju ne našteva, navaja pa težave, ki jih je imel otrok s 

posebnimi potrebami: »Primanjkljaj je bil na govornem področju, pa na začetku še tud slaba 

motorika rok pa nog …« iz tega lahko sklepamo, da je Irena s svojim Janom obiskovala vse 

specialiste, ki jih omenjajo tudi druge mame. 

V preteklosti mame niso zaznale, da je življenje ob otroku s posebnimi potrebami drugačno, 

saj so nenehno iskale rešitve in upale, da bo otrok napredoval, da bodo z obiski pri specialistih 

otroka nekako spravile v normalne okvirje. Mihaela v intervjuju opisuje svoje občutke. Imela 

je veliko željo, da bi odpravila to drugačnost, in ker se to ni zgodilo, je nenehno iskala rešitve, 

kako s svojim delom popraviti vse primanjkljaje. Obiskovala je zdravnike in upala, da se bo 

vse uredilo: »Takrat smo se boril in nismo razmišljali druzga kot to, kaj naredit, da bo Anja 

čim bol "normaln" otrok, da ne bo drugačna «. Mame so se zdaj večinoma sprijaznile s 

posebno družinsko situacijo in otroke sprejemajo takšne, kot so. 

Danes so mamam otroci sorojenci v veliko pomoč. 

Mami Irena in Mihaela v intervjuju povesta, da jim sorojenci sedaj pomagajo in jih na nek 

način razbremenijo. Naj bo to samo za krajše obdobje, ko je treba brata ali sestro odpeljati na 

kakšno interesno dejavnost, ali za daljši čas, ko si vzameta mama in oče nekaj časa zase. 

Mama Irena omeni, da so Roku, ko je opravil vozniški izpit, dali avto, da je hodil po brata v 

Dom: »… smo mu avto pustil in ga je recimo sam pršou iskat al pa na urice telovadbe pelu, to 

je blo «. Mama Mihaela pravi, da je sedaj veliko laže, ko je Sara starejša in ji lahko prepusti 

skrb za Anjo, če gresta z možem kam za dan ali dva: »… zdej k sta starejši mi je laži, če z 

možem km greva, pol naročim Sari, da skuha in da na nek način skrb za Anjo «.  

Predvsem se odgovori mam skladajo z zapisi stroke. Ivačič (2005) in Lupton in Fenwick 

(2001) (v: Krstulović 2012, str. 405) ugotavljajo, da rojstvo otroka z oviro starše postavi v 

negotov položaj. Skrb za takšnega otroka za družino pomeni veliko, nepričakovano krizo. Po 

Mikuš-Kos (1999) je treba v posamezni družini največkrat potrebno prilagoditi celoten 

sistem. Družinski člani preoblikujejo svoje vloge in prevzamejo nove. Tako mora na primer 

oče prevzeti del nege in skrbi za otroka, tudi morebitni drugi otroci v družini morajo postati 

bolj samostojni in staršem večkrat pomagati skrbeti za otroka s posebnimi potrebami. Starši in 

ostali družinski člani so običajno otroku pripravljeni nuditi vse, kar potrebuje, ter se 

popolnoma prilagoditi njegovim zahtevam in potrebam. 

 

RVSM2: Kako otrok s posebnimi potrebami vpliva na celotno družino in kako na 

vsakega družinskega člana posebej? 
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Sorojenci so pridobili sočutje, potrpljenje, zrelost, … 

Vsi sorojenci se strinjajo, da so s tem, da je v družini otrok s posebnimi potrebami, kvečjemu 

veliko pridobili, kar se kaže predvsem v sočutju, potrpljenju in zrelemu pogledu na svet: »… 

dala mi je (Tjaša) velik, dala mi je velik tega občutka za drugačne … To je v bistvu še največ, 

da sprejmem res vsakega, da res vsakemu dam priložnost.« Podobno razmišlja tudi Tamara: 

»Opazujem usazga, k ma neke posebne potrebe, k gre mimo mene. Že vidiš, aha ta pa ma 

neki. Tud probam ljudi razumet, na primer če vidim nekoga na avtobusu pa mi gre na živce 

po videzu al pa kej dela, k mi gre na živce, probam razmišljat, kaj pa ma on doma, da mogoče 

je kej, kar ga teži. Po moje sm mal več empatije dobila zaradi Neže. Mislim, da dobiš čist 

drgačen vpogled u življenje, ker pač velik ljudi sploh ne vid ljudi s posebnimi potrebami, ker 

jih mamo še zmer mau skrite u naši družbi in da tko pač doživiš večji ta vpogled, kdo vse je u 

naši družbi …« Sorojencem sta skupni odgovornost in skrbnost, ki jo čutijo do bratov/sester s 

posebnimi potrebami: »… sem vedno tud mal bolj za njo (Pio) poskrbela, tud če niso rekl, da 

morm «. 

Pri Anžetu sta se njegovo sočutje in pripravljenost pomagati pokazala že zelo zgodaj, v prvem 

razredu, ko se je edini pogovarjal s sošolcem, ki so ga vsi »na stran dajali«. Kot pravi, je 

»zelo hitro dojel, da je fant zlo podoben moji sestri (Tjaši) in sem bil jst u bistvu edini, ki sm z 

njim znou navezat stik, se z njim tudi pogovarjat, saj se s takimi ljudmi pač moraš znat 

pogovarjat in igrat«. Prek igre je tega sošolca vključil v razred in Anže je še danes ponosen 

na to, da se mu je sošolčeva mama po koncu devetletke prišla zahvalit za prijaznost in 

pripravljenost pomagati.  

Soočajo se s težavami, s strahom, stresom in z jezo. 

Sara spregovori o težavah in stresu, ki ga v družini povzroča Anja. Še posebej se težavne 

situacije kopičijo zdaj, ko sta obe s sestro v puberteti, ki močno vpliva predvsem na Anjino 

vedenje: »Misli, da ji je najhuj, da je ona najbolj boga. Sploh ne ve, kašen stres mam js u šoli, 

pa pridm dam pa je zadirčna do mene pa kok ji je težko. Js itak nikol ne rečm, da mi je grozn 

al pa kej, k pa kdaj kej omenm, pa itak reče, da je njej še huj, da jo noben ne razume, a u 

bistvu skos gleda sam nase, nikol se ne postau u mojo kožo. Js se pa u njeno skos in ji zard 

tega ne težim. Pa velikrat me kej užal k je jezna pa ji nikol nč ne zamerm k vem, da ne ve 

oziroma ne razume, kok so loh težke besede«. Anjino ravnanje vpliva tudi na njuno mamo, ki 

je »pol še do mene čudna, kar mi ni čist kul «. Da bi se prepirom in dodatnemu stresu v 

družini kar najbolj izognila, Sara marsikakšno grdo besedo, ki ji jo nameni sestra, raje požre 

in se umakne v svojo sobo. 

Vpliv otroka s posebnimi potrebami se kaže tudi v študijskih smereh, ki so jih sorojenci 

izbrali za nadaljevanje šolanja. Ula se je odločila za študij psihologije, zdi se ji namreč, da te 

otroci s posebnimi potrebami lahko veliko naučijo, Tamara hodi na Pedagoško fakulteto, 

izbrala je smer specialna pedagogika. Pravi, da je tu našla podporo in razumevanje pri 

študijskih kolegih: »V specialni pedagogiki ljudje razumejo, da maš ti, ne vem, tazga 

sorojenca (s posebnimi potrebami), sej te kej vprašajo, ampak razumejo te stvari in ne rabiš 

neki ful pojasnjevat. Dobr pojasnš, da ma to pa to pa to, pa kje se šola, in pol že sami mal 

povežejo.  Tud ne zdi se jim tok čudn, ker so pač tud oni izbral tako smer «. 

Predvsem pri Anžetu in Tamari je zaznati tudi negativni vpliv, ki se tiče socialnih situacij. 

Medtem ko Tamara neposredno priznava, da jo »socialne situacije naredijo mal živčno«, je 

pri Anžetu to mogoče razbrati iz njegovih odgovorov: »Js sm tak, da kamorkoli grem, probam 

predvidet tri, štiri, pet, deset situacij k se lahko zgodijo in v bistvu js kamorkoli grem, se že 
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probam sam prpraut na možne stvari in že prou razmišljam, kako bom odreagiral. Jst, 

kamorkoli grem, tud ne vem, k grem čez mesto, skos opazujem, pa gledam mal, kdo bi znou bit 

kej, al pa sploh zvečer, ko se dost stvari dogaja, pa mal predvidevam, kaj bi se lahko zgodil, 

kam uit «. 

Mame imajo dodatno skrb za otroka s posebnimi potrebami. 

Intervjuvane mame še vedno več časa ali večjo skrb namenjajo otroku s posebnimi potrebami, 

saj si le ti ne morejo sami strukturirati svojega časa. Mame poskrbijo za vse interesne 

dejavnosti, počitnice, druženja in podobno. Sedaj, ko so otroci s posebnimi potrebami starejši, 

jim iščejo različne zaposlitve. Vse mame se zavedajo, da je skrb za otroka s posebnimi 

potrebami skrb za vse življenje, saj se nikoli ne bo mogel znajti sam. Mama Andreja to potrdi 

»… .ona bo ceu življenje moj otrok, Anže bo šou, Anže bo dolžan skrbet za svojo družino, bo 

prevzel odgovornost za svoja dejanja, za use, kar bo neredu. Tjaša nikol ne bo prevzela 

nobene odgovornosti za nič in ji tud nobene odgovornosti ne moreš naložit «. 

Prav tako kot se mame zavedajo odgovornosti, da bodo morale do konca življenja skrbeti za 

otroka s posebnimi potrebami, prav tako sorojenci že zelo zgodaj razmišljajo o odgovornosti 

do brata ali sestre s posebnimi potrebami, ko staršev ne bo več. Mama Mojca v intervjuju 

pove zgodbo, ki se je zgodila na morju pod prho, ko je bila Ula stara 8 let: »Je bla stara osem 

let, na morju smo šle skup pod tuš Ula, Pia in jst, pa prav Ula, kje pa bo Pia k vaju dveh ne 

bo več. Ne vem, sm rekla, sej obstajajo varstveno delovni centri, razni domovi,… Me zgroženo 

pogleda Pia, pa si ti nora, veš, da bom jst skrbela zanjo … Da ti to reče osem, devet let star 

otrok, ostala sm brez besed «. Vpliv otroka s posebnimi potrebami je zelo močan, saj celotna 

družina razmišlja ne samo o sedanjosti in stvareh, ki se dogajajo danes, jutri, pojutrišnjem, 

temveč sorojenci otrok s posebnimi potrebami mislijo tudi na prihodnost svojih bratov in 

sester ter prevzamejo nase del odgovornosti tudi v času, ko staršev ne bo več. Andreja je 

prepričana, da bosta imela Anže in Tjaša poseben odnos tudi pozneje, ko bosta starejša, da bo 

Anže vedno skrbel za sestro oziroma poskrbel, da bo nekje na varnem in jo bo umestil v svoje 

družinsko življenje: »Mam občutek, da bo vedno najdu denar, pa magari dva šihta delu, da 

bo lohka Tjaši darilo kupu, da jo bo nekam pelu, na tekmo … Njegova žena bo mogla Tjašo 

sprejet, če ne ne bo njegova žena. Tko ga jst vidim, lahko se motim, ampak mislim, da se ne, 

vedno si bo čas uzeu in se posvetilu Tjaši «. 

Mame so ponosne na svoje otroke brez posebnih potreb, ker so odgovorni, tolerantni in  

sprejemajo drugačnost. 

Družinska dinamika privede do tega, da otroci brez posebnih potreb hitreje odrastejo, so bolj 

odgovorni, tolerantni, razumevajoči, sprejemajo drugačnost in že zelo zgodaj razmišljajo o 

prihodnosti. Iz intervjujev je mogoče razbrati, da so se štiri družine od petih že pogovarjale o 

prihodnosti, kar je opisano zgoraj. Se pa vseh pet mam strinja, da so njihovi otroci brez 

posebnih potreb prej odrasli in postali odgovorni, na kar so zelo ponosne. Mojca ponosno 

pove, da je Ula vedno poskrbela za Pio: »Tud tko dost odgovorna, vedno je skrbela za Pio …« 

Mame so zelo zadovoljne s tem, da so njihovi otroci brez posebnih potreb bolj odrasli od 

sovrstnikov, da se lahko nanje zanesejo. Andreja pravi, da je družinska situacija za njenega 

sina »... dodana vrednost njegovemu življenju«. Prav tako se Irena strinja s tem, da je njen sin 

prej dozorel kot njegovi sovrstniki: »Ja, je tud mal prej dozoru, bil bolj odgovoren recimo 

kokr njegovi vrstniki «. Mihaela meni, da ni samo družinska dinamika pripomogla k temu, da 

je njena hči brez posebnih potreb hitreje odrasla, pač pa tudi situacije, v katerih sta se hčerki 

znašli zunaj domačega okolja, npr. skupne počitnice, sprehodi, različna skupna druženja. 

Otrok s posebnimi potrebami je zelo nepredvidljiv, zaradi tega se mora sorojenec znajti v 
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vsaki situaciji. Včasih je to težko za starše, zato je razumljivo, da je otrokom še teže: »Sara je 

mogla vedet, kdaj mora odnehat, ji popustit, bit bolj prijazna al karkoli, da ni sprožila ihte, 

jeze al kaj bi rekla u Anji, ker se je potem začela Anja dret ne glede na to, kje sta bli «.  

Rojstvo otroka z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju prizadene vse družinske člane ter 

vpliva na dinamiko družinskega življenja (Trtnik, 2007, str. 492). Otrok s posebnimi 

potrebami postavi družino pred številne izzive, pri tem pa lahko ostanejo njegovi bratje in 

sestre spregledani (Žiberna in Colnerič 2014, str. 115). Vendar so sorojenci kot mlajši in zato 

najverjetneje dlje živeči družinski člani pomemben člen za načrtovanje prihodnosti svojih 

bratov in sester s posebnimi potrebami, ob tem pa so pogosto tudi močni zastopniki njihovih 

pravic (Wagner Jakab, Cvitković in Hojanić, 2006). Iz raziskav izhaja, da naj bi sorojenci 

pogosteje pomagali pri hišnih opravilih in skrbi za brata/sestro s posebnimi potrebami, čeprav 

samostojno tovrstna opravila redko izvajajo. Prav tako naj bi se tudi pogosteje odločali za 

socialne ali terapevtske poklice. Pri interpretaciji razlik v dejavnostih, vedenju in splošnih 

značilnostih med sorojencema v isti družini je treba upoštevati tudi možnost, da so morda le-

te precenjene zaradi učinka kontrasta, saj starši obstoječe razlike med sorojencema izrazito 

izpostavijo (Colnerič in Zupančič, 2013, str. 43–44). 

 

RVSM3: Kakšen pogled imate na družinsko dinamiko in odnose v družini ter kako se 

počutite v širšem okolju? 

Sorojenci čutijo napetost v družinski dinamiki ob navzočnosti otroka s posebnimi 

potrebami. 

O družinski dinamiki so izmed sorojencev spregovorili le Sara, Tamara in Rok. Medtem ko se 

Tamari njena družina ne zdi nič kaj posebnega, saj je bila Urška taka že pred njo in je sama 

šele pozneje prišla v družino, Rok opaža v družini določeno napetost in stres. To je bilo 

predvsem opazno v dnevih, ko je njegov mlajši brat odpotoval v kolonijo in so se starši kar 

»nekako sprostili«. Podobno tudi Sara opaža, da je v družini stres, ki se v času, ko sta dekleti 

v puberteti, samo še stopnjuje. Dinamiko v družini z otrokom s posebnimi potrebami kratko 

strne z besedami: »Če ne bi mela sestre s posebnimi potrebami, bi verjtn blo kej drugač, u 

glavnem pa laži za use «. 

Med svojimi vrstniki se sorojenci pogovoru o bratu/sestri s posebnimi potrebami raje 

izognejo. 

Vsem sorojencem je sicer skupno, da se o svojih bratih/sestrah s posebnimi potrebami s 

prijatelji in sošolci ne pogovarjajo kaj dosti, pravzaprav jih sploh ne omenjajo, če ni nujno:  

»Saj se niti tok ne pogovarjamo o teh stvareh, da bi se šli neke poglobljene družinske stvari, 

vejo za to in to je to …«, pravi Rok. 

»Tko, če jo kdo spozna, pa vpraša, kok je pa stara sestra, pa rečem ja triindvajset, a res, in 

pol nekak moram razložit to in pol tko nanese pogovor, drugač pa tko nikol ni no. Sej me ni 

sram pač, res, ampak ne morem to kr u pogovor vršt notr. Se mi zdi, da nočem, da to 

povdarjam «, pove Ula. 

»T,o da je s posebnimi potrebami, običajno ne govorim… Zdej k sm u gimnaziji u bistvu tega 

sploh ne govorim. Me sprašujejo tud po sestri, ampak se ne spuščam u detajle. Na kero šolo 

hod in podobn. Sej ne da se jo sramujem, sam ne vem, kako bi sošolci to sprejel «, pravi Sara. 



34 

 

Seveda kdaj nanese, da se povsem nepričakovano znajdejo v situaciji, v kateri je njihova 

"družinska skrivnost" nenadoma razkrita. Tamara pripoveduje: »K so prjatli pršli domov za 

moj rojstni dan k nam nepričakovano, pa je bla še Neža, itak je ona svoj šou nardila pa use je 

pokazala, kaj ma, pač ne vem, mau ti je joj, dej obnaši se čim bol normalno, pač kokr se znaš 

obanšat, k vem, da se zna lepo «. 

Kot sem zapisala že v prejšnjem odgovoru, se negativni vpliv sestre s posebnimi potrebami 

čuti predvsem pri Tamari in Anžetu. Anže se je zaradi sestre že v osnovni šoli počutil 

drugačnega od sošolcev: »Sm biu od vseh tridesetih v osnovni šoli poseben «, še danes 

preusmeri pogovor vedno, ko nanese na brate in sestre, saj noče razlagati, kako je z njegovo 

sestro. Tamaro, kot omenjeno, socialni stiki vedno delajo »malo živčno«, saj jo skrbi, kako bo 

zaradi sestre izpadla sama (»kako bo tud ona mene prikazala«). Njena negotovost in sram se 

hitro sprevržeta v jezo na okolico, saj »vidiš, da te gledajo mau postran«. Te skrbi se nekako 

»razkadijo« ob pravih prijateljih in fantu, ki njene družinske razmere že poznajo in jo 

»navkljub vsemu« sprejemajo. 

Mame se zavedajo, da je družinska dinamika usmerjena na otroka s posebnimi 

potrebami. 

Iz pogovorov z mamami je mogoče zaznati, da je družinska dinamika usmerjena na otroka s 

posebnimi potrebami. Mame povejo tudi, da slišijo očitke, da otroku s posebnimi potrebami,  

starši popuščajo pri vzgoji oziroma pri hišnih opravilih. Mama Simona pravi: »Tamara je 

doskrat rekla, da Urški popuščamo, ampak dejansko ne …« Iz pogovora z mamo Ireno 

razberemo podobno situacijo, kot jo omeni Simona. Irena, Rokova mama, pravi: »Učasih tud 

mal tko očita, da popustimo Janu, da nima reda, ampak več al manj ga kr ma no «. Mihaela 

omenja, da je velikokrat zaradi ljubega miru prosila Saro, naj se umakne, utihne, ji v 

marsičem popusti. Sara je zelo potrpežljiva in ustrežljiva. Odnosi v družini so bili odlični, če 

se je družina prilagajala otroku s posebnimi potrebami, v nasprotnem primeru so bili različni 

izpadi, izbruhi, pojasni mama Mihaela. Mame večinoma živijo v precepu med sorojencem in 

otrokom s posebnimi potrebami. To po navadi rešujejo tako, da sorojencu naročijo, ga prosijo, 

moledujejo, naj bo prijazen, popustljiv, prilagodljiv. Na neki način se v določenih situacijah 

pričakuje, da morajo sorojenci stvari razumeti bolj kot njihovi bratje ali sestre s posebnimi 

potrebami. V zameno za to nudijo sorojencem več svobode ali to kakorkoli drugače 

kompenzirajo. Mojca: »Nikol nisva tko komplicirala glih zato k vem, da je prikrajšana, da je 

dost odgovrna, da mislim, da ji morva tud določene stvari dovolt «. Tudi mama Andreja ima 

dogovor s sinom Anžetom, da je včasih bolje popustiti, da je mir pri hiši, četudi je kdaj 

naredila krivico: »Midva mava en tak dil, tud če sm bla kdaj taka, … mi da on odpustke. Za 

moje besede … A loh razumeš, a veš, da je tečna, a ne moreš razumet, ja, je blo to, … Mislm, 

a si dost str, a razumeš … Sigurn sm kdaj krivico nardila. Zato mu pa nudm drugačne 

ugodnosti …« 

Od otroka s posebnimi potrebami v večini primerov ne moreš zahtevati istih stvari kot od 

sorojenca. Mojca v intervjuju pove: »Nekak smo delal razliko, ja, zato k u bistvu od Pie si 

lahko manj zahtevu, metem od Ule smo verjeten bl zahteval, da posprav sobo, da določene 

stvari naredi «. Primanjkljaji otrok s posebnimi potrebami so različni, tudi njihova storilnost 

je omejena. Problemi nastanejo tudi pri razumevanju določenih stvari. Mihaela: »Anji mormo 

velik stvari razložit, k jih narobe razume, al jih pa sploh ne razume. Tud z vsem mora bit 

seznanjena, kaj se bo dogajal, jutr, pojutršnjem, … Mamo kr en koledar in tam je za cel teden 

napisan, kaj bomo počel in kdo ma kakšne obveznosti. Pol se ona boljš počut in ni tok stresov 

«. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo strukturiran dan, teden ali kakršen koli drug 
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dogodek. Vsem otrokom vnaprej predvideni dogodki predstavljajo manj stresa. Pri otokih s 

posebnimi potrebami je to še bolj izrazito. Težko se hitro prilagodijo novi situaciji. Mama 

Irena pravi za svojega sina Jana: »Za Jana pa sploh ni v redu, da hitr odreagiraš, pol je sam 

še slabš «. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo več varnosti kot otroci brez posebnih 

potreb in tudi več časa za določeno opravilo, kar lahko sorojenca včasih razjezi, ker ima tudi 

svoje obveznosti, ki od njega zahteva, da naredi stvari hitro, saj je njegov vsakdan prav tako 

zapolnjen z obveznostmi, ki se tičejo samo njega. Potem je tu še faza odraščanja, ko si želijo 

sorojenci, več zasebnosti, svobode, odločanja. Določene situacije privedejo do očitkov 

staršem o popustljivosti pri vzgoji brata ali sestre s posebnimi potrebami. Zgodi se tudi, da se 

stvari ne zgodijo tako, kot so si jih sorojenci zamislili ali načrtovali. Prihaja do prepirov med 

otroki, kar je čisto razumljivo. Iz Simoninega intervjuja lahko razberemo, da so se soočali s 

tovrstno problematiko. »Urška ne nardi tist moment … Ona ma celo mizo papirjev, barvank, 

barvic pa še na računalniku si štima musko. Sto stvari dela in potem, ko je treba pospravit, to 

ne more bit u sekundi … Pol pa papirček pozab in pol vpije Tamara, pa še to nisi pospravla 

pa še tuki je «. V tovrstnih primeri mame poskušajo poučiti sorojence, jim pojasnijo situacijo 

s čimer se gradi toleranca do drugačnosti. Mama Simona: »Zdej sm jst to Tamari razložila, sm 

rekla prit pa reč Urški, lej je že pozna ura, pospravit bo treba, gremo spat. Pejt se ti zrihtat 

pa prit nazaj bo ona pospravla ta čas. Lej Tamara bo še zmeri kakšna barvica ostala pa še 

zmer bo kakšn papirček ostal. Ne bod tuki tok sitna «. 

V širšem okolju mame laže spregovorijo o družinski situaciji.  

Iz intervjujev lahko razberemo, da jih prijatelji in znanci, ki njihovo družinsko situacijo že 

poznajo in ne potrebujejo pojasnil, sprejemajo takšne, kot so. Prav tako se v že znani družbi in 

domačem okolju zelo dobro počutijo. Mihaela pravi, da so vedno vsi poskrbeli, da se je Anja 

lahko vklopila v vsako dejavnost z ostalimi otroki. Starši prijateljev in znancev so svoje 

otroke nekako poučili, da morajo biti strpni do Anje, da se morajo igrati vsi skupaj. In tako je 

bilo. Vsako igro so prilagodili do te stopnje, da se je Anja igrala z njimi, ko se je naveličala 

igre in želela odmor pa so se otroci igrali po svoje. Igro so prilagodili težavnosti, ki so jo 

zmogli oni. »Se spomnim, ko so se otroci na morju kartal. So usi že znal remi, ker pa Anja ni 

znala računat, so se zmer kartal enko, če se je ona hotla kartat, ko je šla ona stran, so se pa 

začel remi «. V kraju, kjer živijo, je bila Anja gasilka, hodila je na vaje in le malokrat je 

manjkala. Čeprav je bila včasih na tekmovanju samo rezerva, se je medalje razveselila, ker je 

čutila, da je del ekipe. To ji je res veliko pomenilo. »Tok je rada hodila na gasilske vaje, tud 

enih ni spustila. Pr enih tekmah je sodelovala, pr enih je bla pa rezerva. Njej je blo važn, da 

je del ekipe. Najbolj je bla ponosna na kolajno, k jo je dobila na koncu tekme. To je blo 

največ vredn «. V intervjujih večina mater omeni, da se odnosi oziroma sam pogled na 

drugačnost spremenili, ko so šli sorojenci v srednjo šolo. To je faza, ko lahko sami odločajo, 

kaj bodo povedali in kaj ne. Tam se znajdejo v drugem kraju, na drugem mestu, kjer jih nihče 

ne pozna. Želijo biti samo oni in ne želijo nenehno razpredati o posebnih potrebah. Mama 

Irena je prepričana, da Martin ne pove v družbi, da ima brata s posebnimi potrebami. »Mislm, 

da jim nč kej dost noče povedat, sam da ma brata «. Enakega menja je Martina, »Mislm, da 

vejo sam tiste tri sošolke, k so ble pr ns, da drugim pa ni povedla, da ma sestro s posebnimi 

potrebami «. Pokaže se tudi to, da v svojo družbo ne želijo pripeljati brata ali sestre s 

posebnimi potrebami. Tamara Urške ne vzame s sabo na miklavževanje, čeprav, da jo je 

mama Simona želela prepričati, da bi ji,  lahko Urška celo pomagala. Tamara je animatorka za 

otroke v cerkvi in tudi s Sončkom sodeluje v času poletnih počitnic. Tudi poleti gresta na 

morje v različnih terminih. Tamara pravi: »Ne … Jst mam svojo družbo, ona ma svojo «. Tudi 

mama Andreja pove, da je bilo Anžetu dostikrat neprijetno v času pubertete, če se je sestra 

znašla v njegovi družbi. Saj sošolci niso čisto dobro razumeli, zakaj je njegova sestra takšna, 
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kot je: »…Tvoja sestra je pa ful čudna, kaj pa ji je, a je mulasta a je nataknjena …« S tega je 

zaznati, da družba še vedno ni sprejela drugačnosti oziroma je ne razume, ne pozna. Prav tako 

zunanji svet ne razume, da je zelo težko govoriti o stvareh, ki so ti težke. Zagotovo vsi rajši 

povemo lepe stvari kot tiste, ki nas bremenijo. Mama Andreja pove zgodbo, ko je srečala 

znanca in ta ni vedel, da ima otroka s posebnimi potrebami. Vsi večinoma mislijo, da je v 

družbi vse tako, kot mora biti, in če sam nimaš takšne družine, si zelo težko predstavljaš, kako 

je v družinah, v katerih je otrok s posebnimi potrebami. Večina ljudi sodi druge po zunanjosti. 

Andreja pravi, da so to težke stvari: »Sej tud jst sm težko odgovorila … K vsak pričakuje … 

Lušna mamica z dobrim avtom se je pripeljala, pa ma fajn torbico drago, kok je njej luštn a 

ne … Kam pa hčerka hod, na kero fakulteto? Kok pa mate hčerko staro? Pa rečem 26. Ja, sej 

zdej je pa že v službi, dela, a ne? A veste, še danes težko odgovorim na te stvari, ampak ne 

zato, k je to moja muka, ampak zato k tega ljudje enostavno ne razumejo, ne razumejo, da to 

obstaja «. 

Prilagajanje sorojenca je nekaj vsakdanjega. 

Odraščanje s sorojencem s posebnimi potrebami vpliva na vsakodnevno življenje otroka, na 

kar se slednji prilagaja, kakor zmore in najbolje zna. Mame izpostavljajo tudi potrebo po 

prilagajanju družinske dinamike otroku s posebnimi potrebami, saj je to način, da se izogibajo 

morebitnim sporom. Povedano se sklada tudi z zapisi v literaturi, Colnerič in Zupančič, 2013, 

str. 44–45, pravita, da je odraščanje ob sorojencu z motnjo v duševnem razvoju posebni 

razvojni kontekst, ki ga ni mogoče enoznačno opredeliti. Iz intervjujev lahko razberemo tako 

pozitivne kot tudi negativne vplive otroka s posebnimi potrebami na življenje sorojencev, na 

kar opozarjajo tudi drugi avtorji (Banks idr., 2001; Dyke, Mulroy in Leonard, 2008; 

Stoneman, 2005; Williams, 1997). Nekatera od izpostavljenih čustev opisuje tudi Sagadin 

(2015), npr: prekomerno vključenost staršev (in osredotočanje na otroka s posebnimi 

potrebami), sram sorojencev (zaradi neprimernega vedenja otroka s posebnimi potrebami ali 

nelagodje ob vprašanjih o sorojencu), osamitev od vrstnikov (predvsem zaradi strahu pred 

nerazumevanjem situacije) ter pomanjkanje pozornosti staršev zaradi velike potrebe po 

prilagajanju potrebam otroka s posebnimi potrebami. Negativne posledice odraščanja s 

sorojencem s posebnimi potrebami so ugotovili tudi Goudie, A., Havercamp, S. Jamieson, B. 

in Sahr. T., 2013, in sicer, da imajo sorojenci otrok s posebnimi potrebami več težav pri 

vzpostavljanju medsebojnih odnosov, vključevanju v šolske aktivnosti, preživljanju prostega 

časa. Vsekakor podobno kot Pit-Ten Cate, I. M. in Loots, G. M. P., 2000, mame ne zaznavajo 

resnejših težav pri razvoju sorojencev otrok s posebnimi potrebami. Demografskih kazalnikov 

vključenih družin nisem opazovala, tako da težko primerjam rezultate s študijo Giallo, R. in 

Gavidia-Payne, S., 2006. 

 

RVS1: Kako doživljate odraščanje ob bratu ali sestri s posebnimi potrebami? 

Odraščanje ob sorojencih s posebnimi potrebami intervjuvani doživljajo kot nekaj 

normalnega, saj drugega niti ne poznajo. Zavedajo se, da jim je bila že od otroštva naložena 

večja odgovornost kot marsikateremu izmed njihovih sovrstnikov. Ker so z njo odraščali, se 

jim zdi popolnoma sprejemljiva in so zanjo celo hvaležni. Vsak izmed sogovorcev je večkrat 

požrl kako "nepravico", da je bil le "mir pri hiši". 

Sara se spominja, da je že od nekdaj postavljala sestrino dobro počutje pred svoje: »Že ceu 

življenje gledam, da bo sestri laži, k je pač drugačna, da njej ne bo hudo. Raj jst kej potrpim, 

pa da se ma ona lepo. Pa k je kej narobe al pa k sta oči pa mami jezna nanjo, mi tud ni usen. 
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Vedno sm ji prvoščla najbolš «. Med odraščanjem ji je zmeraj pomagala, jo vključevala v 

svojo družbo: »… k nism hotla, da je skos doma pa da se z nobenim ne druž pa tud da ohranja 

stike, da ne bi bila zapostavljena «. Z leti so vse bolj prihajale na plan razlike med dekletoma 

in njune poti so se začele razhajati. Sara priznava, da je »odraščanje s sestro s posebnimi 

potrebami res težko«, večkrat pride do situacij, ki te spravijo v zadrego: »Takrat morš sam 

trikrat zadihat in narest neki, kar veš, da ne bo še slabš, in tko je že ceu lajf, pač pazt morm, 

kaj rečm, ena narobna beseda pa se lohk že začne dret po trgovini, ker nima tega občutka, kje 

in kaj lahko in kaj ne «. Seveda so tudi lepi trenutki, vendar sta trenutno na točki, ko 

prevladujejo slabi: »S tem sm se že sprjaznla, tko pač je «. 

Tudi Rok se ni nikoli počutil prikrajšanega, ker je odraščal ob bratu s posebnimi potrebami: 

»Ne vem, mogoče eni bi se, jst se nisem, res ne «. Kot moteče izpostavlja obdobje, ko sta še 

imela skupno sobo, saj se zaradi bratovega nenehnega prestavljanja stvari ni mogel 

osredotočiti na šolo. Prav tako so ga motile kakšne malenkosti, »recimo k je piu iz mojga 

kozarca, to je šlo men tko na živce«. Na splošno tudi Rok svoje odraščanje dojema kot 

normalno. Tudi Ula si je nekaj časa delila sobo s Pio, edina težava, ki jo ob tem omenja, je da 

jo je sestra večkrat ponoči zbudila, saj je ves čas hodila na stranišče. Sicer se Ula ne spominja, 

da bi se kdaj igrala s Pio, saj nista imeli enakih interesov. Jo je pa vključevala v igro, ko so se 

prišli k njej igrat prijatelji.  

Tamara se zgodnjega otroštva ob sestri spominja pozitivno, saj sta se ves čas skupaj igrali in 

»večinoma sva ble skup«. Že v ranih letih je začutila, da mora Urški pomagati, zato je do nje 

razvila zelo zaščitniški odnos, zmeraj jo je branila in se postavljala na njeno stran. Med igro je 

Tamara vedno želela imeti premoč, ustvarjala si je namišljene prijatelje in se spraševala, 

»kako bi blo, če bi mela nekoga, k bi se tko odzivu, koker se ti, na hiter, kokr ti hočeš, da mu 

ne rabš pomagat, da se igra s tabo, ampak da se pač normalno igra«. Med obiski jo je 

večkrat dajala na stran, saj Urška njihove igre mnogokrat ni mogla dohajati, zato je kar 

odpadla: »Nism se potrudila, k tist je bil moj čas in se pač jst z nekom igram, ker mam pač jst 

eno priložnost in ne bo zdej ona zravn neki svetla. Mislm, po moje sm učasih tko razmišljala, 

k učasih se mi zdi, da sm rabila to, pač enga druzga, k mi je lahko sledil «. Med intervjujem je 

tako večkrat dajala vtis, da jo še zdaj boli, ker se je do sestre s posebnimi potrebami obnašala 

"neprimerno", se ji ni dovolj posvečala oziroma je dajala več poudarka svojim interesom, 

željam in potrebam. 

Anže se je šele ob vstopu v osnovno šolo začel zavedati, da je Tjaša »drugačna«, saj so 

sorojenci njegovih sošolcev hodili na isto šolo, le njegove sestre ni bilo med njimi. Je bil pa 

od nekdaj vedno on kriv za vse, vendar je hitro dojel, da »ona pač res ne zna niti presodit niti 

čustveno niti moralno pač nima tega«. S tem ko je Tjašo začel dojemati kot drugačno, se je 

tudi njegov odnos spremenil, ni se več obremenjeval, če je bilo kaj narobe, nase je prevzemal 

krivdo za stvari, ki jih je zagrešila ona, »sej ona enostavno ni sposobna«. Če je v osnovni šoli 

še praznoval doma rojstne dneve, pa se je v srednji šoli to končalo. Ker je bil precej 

zaščitniški do sestre, je namreč ni želel izpostavljati, saj so »že u prvih parih tednih ble kakšne 

fore iz teh otrok«. Svoje pripovedovanje zaključi z besedami, v katerih se odražajo njegovi 

občutki o odraščanju s sestro s posebnimi potrebami: »Če pogledam nazaj, minusov res ni, 

samo plusi, jst nikol nobenega minusa nisem vidu, ker sm se pač s tem sprijaznu, če si 

primoran v to, to ni minus. Prej ko ga boš spremenu v plus, pač bo teb lažje, nobenmu 

drugemu. Tko da ja, u bistvu, če pogledam za nazaj, minusov ni, so kvečjemu plusi, veliko 

plusov za življenje s sestro «. 
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Odgovori sorojencev otrok s posebnimi potrebami so potrdili rezultate obravnavanih študij, in 

sicer da niso zaznali posebnosti pri odraščanju. Sočustvovanje z bratom/sestro s posebnimi 

potrebami, povečano skrb za sorojence s posebnimi potrebami in s tem povezan zaščitniški 

odnos ter skrivanje sorojenca s posebnimi potrebami pred množico, saj so bile družine z 

otrokom s posebnimi potrabmi prej izjema kot pravilo. Za razliko od študij, predstavljenih v 

teoretičnem delu (Giallo in Gavidia-Payne, 2006; Saban in Arikan, 2013), intervjuvanci 

izpostavljajo, da so se sposobni več in hitreje prilagajati nastalim situacijam, saj jim kaj 

drugega velikokrat ni preostalo. 

 

RVS2: Kako opisujete odnos z bratoma ali s sestro s posebnimi potrebami? 

Za intervjuvane sorojence so značilna izrazita čustva do bratov/sester s posebnimi potrebami. 

Vsi povedo, da imajo kljub določenim dodatnim obveznostim, ki jih prinaša življenje z osebo 

s posebnimi potrebami, svoje brate/sestre zelo radi in jih ne bi zamenjali za nič na svetu.  

Odnos z Janom Rok opisuje kot prijateljski, kljub zameram, ki jih je v mladosti gojil do brata: 

»… tud k sem bil mlajši, je blo men težko razumet, kr njemu je blo večina pozornosti 

posvečeno in recimo zarad tega ga jaz mal mogoče tud nisem maru …« Do Jana čuti 

naklonjenost, na podlagi svojih želja in potreb se poskuša vživeti vanj. Tako mu, čeprav ga 

starši ob svoji odsotnosti zadolžijo, da pazi na brata, da mir, mu pusti "dihati", saj: »…hočm, 

da je tud on sam neki cajta, k se mi zdi, k smo usi doma, da se usi okol njega skoz vrtimo in 

pač njemu to tud ni ušeč, k ga skoz en nadzorujre. Jst mu rečm, kaj mora narest in kaj ne sme, 

in pol je tko. Vsake tok cajta pridem gor pogledat, kaj dela in tko «. 

Ula drugega življenja, kot ga živi zdaj, niti ni poznala, kot pravi. V mladosti se je sicer kdaj 

pa kdaj jezila na Pio, saj nje niso kregali kot Ulo, danes pa pove, da »pač razume«. Včasih 

sicer razmišlja, da je ona »starejša sestra v družini« in kako bi bilo, če bi bila Pia "normalna", 

sanjari o stvareh, ki bi jo Pia kot starejša sestra lahko naučila– »o mejkapu pa o laseh pa 

oblačila bi si posojali pa use«, vendar jo ima kljub vsemu zelo rada in je ne bi zamenjala za 

nič na svetu.  

Tudi Anže ima sestro nadvse rad, iz njegovih odgovorov je mogoče razbrati celo ponos. Sicer 

je njun odnos pristen, oba sta zagrizena navijača slovenskih nogometnih klubov, čeprav vsak 

navija za svojo ekipo, kar kdaj zna privesti do sporov. Tjaša je njegov glavni informator o 

tekmah, ki so tistega dne na sporedu: »Js pridm recimo zvečer domov in vprašam; Tjaša, kaj 

je dons zvečer na tv-ju. Pove mi, keri športi so, in sem takoj na tekočem. Pa ob vikendih, k so 

bli ti zimski športi, zjutri ob devetih se zbudim, Tjaša, kaj je dans, keri športi. Ob devetih prva 

vožnja ženske, ob desetih smučanje, prva vožnja moški, slalom, in je povedala za ceu vikend 

naprej «. Izredno ponosen je tudi na odnos, ki ga Tjaša lahko vzpostavi z otroki– ti jo namreč 

"obožujejo". Je pa pri njem zaznati tudi veliko jeze, ki je usmerjena predvsem v šolski sistem, 

ki »take otroke sili, da vegetirajo«, ter zakrivanje oči pred resnico: »Ravnatelj in vsi so jo čist 

odpikal, če bi mela ona takrat nekoga, grem stavit, bi ona zdaj komot fakulteto delala, u 

bistvu bi jo že končala. Smo gledali zadnjič ene zvezke iz prvega razreda, poštevanka in use je 

šlo, ulomki, use, use, pol je pa pršla sm, kle je blo pa tko, da so ble same stare gospe in one so 

jim dale računalnik, risanke za gledat, pobarvanke za pobarvat, in to je blo to, vegetacija, 

takrat je šlo use navzdol «. Kljub občasnim sporom zamer do nje ne more gojiti, saj jih tudi 

ona ne: »Ona se lahko stepe, joka, bes, use, in čez 10 minut potem čist drugo in pol tud ti ne 

moreš bit jezen «.  
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Zala je sestro v otroštvu velikokrat želela nadvladati pri igri, prav tako jo je pogosto zmotilo, 

da Urška ni naredila stvari, za katere je Zala želela, da jih: »Tud ona ma močno voljo, tko da 

se mi ni velikrat pustila«. Zaradi tega se je velikokrat raje igrala sama, saj se ji ni dalo »bit 

potrpežljiva z njo«. Danes se njun odnos izboljšuje, saj zaradi študijske smeri, ki jo je izbrala, 

sestro bolj razume in je z njo tudi bolj potrpežljiva, ob tem se je tudi Urška bolj razvila in 

»ratala mislim tko bl dojemljiva in tud tko se lahko z njo vse pogovarjaš«. Občasno sicer še 

pride do sporov med sestrama, posebej, ko se Urška vrne čez vikend domov ali so počitnice, 

»k njej je pol že na primer že dolgčas mau doma, pa tud men gre že tud mal na živce, če mi tm 

skoz teži«. Zala si ob tem zastavi zanimivo vprašanje, in sicer se sprašuje, ali ji gre sestra na 

živce zaradi posebnih potreb ali iz preprostega dejstva, da je pač njena sestra. Prihodnosti brez 

nje si sploh ne more predstavljati, zmeraj vidi ob sebi Urško: »Jst si tko predstavljam, da bo, 

tko lepo «. 

Sara svoj trenutni odnos s sestro ocenjuje kot ne ravno najboljšega oziroma ne takega, kot bi 

si želela. Trenutne težave v njunem odnosu bi sicer lahko pripisali temu, da sta obe zakorakali 

v puberteto, kar že samo po sebi prinaša določene spremembe, če pa temu dodamo še posebne 

potrebe ene izmed dvojčic, se lahko že tako težavno obdobje odraščanja še zaostri. Sestri se 

ne pogovarjata veliko, le osnovne stvari, tudi sami ne hodita ven, pogosti so prepiri zaradi 

"brezveznih stvari". Da ne bi odnosa še poslabšala, se Sara velikokrat umakne v svojo sobo in 

pusti Anjo na miru. Kljub trenutnim težavam se imata radi in bi druga za drugo naredili vse: 

»Čepru se učas res ne marava, vem, da bi obedve nardile use ena za drugo. K je men težko al 

pa če kej rabm, tud sestra spusti use iz rok in mi pomaga in enako js njej. Mogoč je res to sam 

obodbje, k je bl težko, no, upam. Pa čeprou je velik težkih trenutkov in kašnih  čudnih besed, 

vem, da se mava usen rade in da bi si pomagale u usakm primeru, pač ni nama usen ena za 

drugo «. 

Kot je mogoče razbrati iz odgovorov, se odnosi med sorojenci in sorojenci s posebnimi 

potrebami v osnovi ne razlikujejo veliko od odnosov med sorojenci brez posebnih potreb. 

Njihova medsebojna čustva so pristna, iskrena in močno prijateljska, iz odgovorov je vidna 

naklonjenost do sorojenca s posebnimi potrebami. Vsekakor pa kdaj pa kdaj, kot v vsakem 

sorojenskem odnosu, nastanejo manjši prepiri. 

 

RVS3: Kako ocenjujete vključenost v pogovore o bratovem/sestrinem zdravstvenem 

stanju, izobraževanju in prihodnosti? 

Začutili so drugačnost, jo sprejeli in živijo s tem. 

Izkušnje sorojencev se skladajo v točki, kako so izvedeli, da je njihov brat/sestra drugačen. 

Nobenemu niso diagnoze sorojenca s posebnimi potrebami posebej predstavili. Sami so 

nekako že v otroštvu opazili, da starši in okolica z bratom/sestro s posebnimi potrebami 

ravnajo drugače, z večjo pazljivostjo in previdnostjo. Tamara danes, ko je starejša in 

predvsem v študijske namene, starše večkrat povpraša o sestrini diagnozi. Starši niso otroke 

nikoli prav posebej vključevali v pogovor o diagnozi brata/sestre s posebnimi potrebami. 

Od intervjuvanih sorojencev je bil Rok še najmanj vključen v pogovor o zdravstvenem stanju 

brata. Priznava, da je začutil potrebo po informacijah in pogovoru, posebno, ko je bil mlajši, 

vendar jih ni dobil. Čeprav je bratu večkrat delal družbo pri logopedu, se niti ni popolnoma 

zavedal, zakaj je tam. Je tudi edini, ki ni razmišljal o prihodnosti brata, o tem, kdo bo skrbel 

zanj, čeprav danes večkrat prevzame skrb zanj, posebno, ko gresta skupaj na sprehod. Na 
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sestro večkrat popazi tudi Ula, predvsem ji pomaga pri oblačenju, jo opomni, da se mora 

počesati, ji  zaveže vezalke. S starši se je o Pijini prihodnosti pogovarjala, predvsem se ji zdi 

pomembno, da, če se staršem kaj zgodi, Pia ostane z njo, saj »hočm skrbet zanjo, sej je moja 

sestra in jo mam ful rada in bom poskrbela, če se kej zgodi«. 

Kot rečeno, tudi Tamara v otroštvu ni bila vključena v pogovore o zdravstvenem stanju svoje 

sestre. Čeprav se ji je velikokrat pridružila pri plavanju na Soči, se ji nikoli ni zdelo, da tja 

hodita zaradi Urše, pač da ju je »mami vpisala na plavanje in sva plavali«. Večkrat je šla tudi 

z Uršo na tabor, vendar so ji starši pred odhodom zmeraj »rekli, da naj ne teži Urši, da bojo že 

spremljevalci poskrbel zanjo«, v upanju, da Tamaro vsaj malo razbremenijo skrbi za sestro. 

Kljub temu je Tamara še vedno pazila na sestro, saj ji je bilo to samoumevno. Prav tako ji je 

samoumevno, da Urško oprha, saj ji je nekako logično, da ko umije sebe, umije še njo. Pri 

tem je podala dokaj komično razlago, ki pa vendarle pokaže bistvo, in sicer je umivanje Urše 

primerjala s pomivanjem posode: »Valda raj počneš kej druzga, ampak tud to nardiš, no, ker 

pač kokr pač pomijem posodo, skopam Urško, u takm smislu, da mi ni neko zdej breme, ne «. 

Čeprav sta dvojčici, se Sara velikokrat počuti kot starejša sestra, »sej sem ji morala pomagat, 

ko česa sama ni zmogla, al mi je pa mami naročila, da ji pomagam«. Pomagati sestri ji, 

predvsem zaradi vzgoje, ni bilo nikoli odveč. Če je med odraščanjem že opažala razlike med 

sabo in Anjo, danes ve vse o Anjini diagnozi, saj se doma o tem odkrito pogovarjajo. Prav 

tako je redno vključena v pogovore o »prihodnosti in delu, pa izobrazbi sestre«, ki ji »mami 

pa oči želita najboljš, najbolj pa, da ne bo odvisna od nobenga, da bo čim bolj samostojna, 

ampak da bo mela vedno mene, če bo kej rabila«. 

Anžeta so starši zmeraj poskušali razbremeniti skrbi za sestro. Ko so se kam odpravili, so 

Tjašo odpeljali k babici, da je imel tudi Anže nekaj časa zase. Kljub temu se v družini kar 

precej pogovarjajo o Tjašini prihodnosti in Anže se tudi v prihodnosti vidi kot Tjašin skrbnik: 

»Men ne bi blo problem recimo poskrbet zanjo, pač ne vem, tudi če bi imel hišo, bi mela ona 

eno sobo. Mislim, ne vem, kaj bo čez dvajset let, ampak pri meni se bo vedno najdu prostor «. 

Intervjuvanci odgovarjajo, da posebnega pogovora o stanju sorojenca s posebnimi potrebami 

ni bilo, ampak so sami ugotovili, da njihovi bratje/sestre niso popolnoma zdravi. Pozneje med 

odraščanjem so s starši govorili o tem, vendar razen Tamare, ki vprašanja postavlja tudi zaradi 

študija, v nobeni družini temu niso posvečali posebne pozornosti. Sorojenci so izpostavili, da 

pri posameznih opravilih pomagajo staršem, vendar kaj več starši ne pričakujejo od njih. 

Vsekakor pa bodo pozneje še naprej aktivno del življenja sorojenca s posebnimi potrebami, 

saj si drugačnega načina življenja ne predstavljajo. 

 

RVS4: Kako opisujete delitev pozornosti staršev (predvsem mater) med vami in 

sorojencem s posebnimi potrebami? 

Sorojenci ne poročajo, da bi bili zaradi brata/sestre s posebnimi potrebami pretirano 

prikrajšani. Predvsem iz pripovedovanja Roka in Ule je mogoče razbrati, da sta bila večkrat 

prikrajšana za pozornost staršev: »K sem bil mlajši, je blo to men težko razumet, pač kr njemu 

je blo večina pozornosti posvečeno «. To sta nato dobila predvsem v času, ko sta bila 

brat/sestra s posebnimi potrebami odsotna: »Takrt k gre Pia na tabore, takrt smo bl skup«. 

»Seveda so si tud vzel čas, je pa to blo večinoma takrat, k je moj mlajši brat šu recimo na 

razne kolonije in je bil več časa odsotnen, se prav za kakšn teden «. Podobno je bilo tudi pri 

Sari. Pove, kako so se z Anjo starši učili, ji pomagali in da ji to ni bilo prav, vendar je »mogla 
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to sprejet, sej sta mi (starša) rekla, da rabi pomoč, ker se ne more tko učit, kokr se lahko jst«. 

Danes, ko sta obe s sestro že starejši in do določene mere samostojni, si tudi mama vzame več 

časa za Saro, gre z njo »kdaj u kšn shopping, na kavo in kej podobnega. Tud k rabim kšn 

nasvet al pa pogovor, se vedno usedeva in pogovoriva«. Kljub vsemu še zdaj zaradi želje po 

materini pozornosti prihaja do prepirov med sestrama, saj Anja »velikokrat nakaže, da si želi 

uso pozornost, od mami in zato ji grem tud na žiuce, ker si tud jst želim z njo pogovorit, sam u 

takih primerih se jst umaknm«. 

Nasprotno so se Tamari in Anžetu starši posvečali enako kot sestri s posebnimi potrebami. Če 

Urška dobi več mamine pozornosti čez vikend, se mama Tamari bolj posveča med tednom, ko 

je Urška v Domu. Temu, da v otroštvu ni čutila prikrajšanosti za mamino pozornost, Tamara 

pripisuje tudi svojo samostojnost, saj je že od nekdaj raje vse počela sama in staršev pri igri 

pravzaprav ni potrebovala.  

Sagadin, 2015, je v široki paleti čustev, s katerimi se soočajo sorojenci, med drugimi 

izpostavila tudi pomanjkanje pozornosti staršev, kar so intervjuvanci potrdili, vendar hkrati v 

isti sapi poudarjali, da so se starši potrudili in kompenzirali nastale razlike v namenjenem 

času. Z nekaterimi so starši razvili posebne rituale, da so nadoknadili primanjkljaj pozornosti. 

Podobno zaznavata tudi Pit-Ten Cate, I. M. in Loots, G. M. P., (2000), ki kot enega od 

rezultatov raziskave navajata, da so sorojenci sprejeli dejstvo, da invalidni otrok potrebuje in 

prejme več pozornosti, ampak niso bili vedno popolnoma razumevajoči petina otrok, 

vključenih v študijo, si je želela spremembo. 

 

RVS 5: Čutite potrebo po individualni podpori strokovnjakov ali delitvi izkušenj v 

skupinah z vrstniki, ki imajo prav tako sorojenca s posebnimi potrebami? 

Sorojenci sami večinoma pogovora s specialistom niso pogrešali, niti se zanj ne bi odločili, so 

pa, nasprotno, vsi izrazili željo oz. pripravljenost za pogovor s skupino ljudi (sorojenci), ki 

imajo enake izkušnje kot oni.  

Anže je že od otroštva pogrešal nekoga, s katerim bi lahko spletel posebno vez, nekoga, s 

»komer bi si bila enaka in hkrati različna od ostalih«. Že odkar ve, je on namreč edini »v 

osnovni šoli, gimnaziji, med prijatelji«, ki ima sorojenca s posebnimi potrebami, kot tak se 

počuti posebnega, drugačnega od drugih. Tudi Sara se v šoli in s prijatelji nikoli ni mogla 

povsem odkrito pogovarjati o Anji, saj »mal otrok oziroma pač najstnikov sploh razume take 

stvari, zato si to velikokrat drugače predstavljajo, kot je u resnici. Jst pa nočm, da si naredijo 

slabo luč o moji sestri, zato po navadi ne govorim ush stvari. Sej rabijo pol še veliko 

podrobnosti in razlage«. Podobno kot Anže je tudi ona pogrešala nekoga, ki »se mu isto 

dogaja doma. Ta bi vedu, o čem se gre, in me razumel. Lahko bi si izmenjala mišljenje in 

podobno«. Idejo o podpornih skupinah za sorojence zato v celoti pozdravlja in jo podpira.  

Rok bi se skupinskega pogovora udeležil predvsem iz praktičnih razlogov, in sicer da bi se 

naučil pravilno ravnati v neprijetnih situacijah z bratom s posebnimi potrebami, ne da bi mu s 

tem povzročal dodatni stres ali mu kako drugače škodil: »Da recimo ne vplivaš slabo s tem, k 

ga recimo nadereš, da bi nekak pač vedu, kaj naredit v takem primeru, k recimo on naredi 

kakšno stvar, k jo ne sme, kako moraš ti takrat odreagirat, da on ne bi z nekim nasiljem 

odgovoru …« Podobnih napotkov bi bila v času odraščanja vesela tudi Tamara, ki je 

potrebovala usmeritve predvsem glede, kako se primerno odzvati, ko ima sestra s posebnimi 

potrebami enega svojih izbruhov, »začne trmarit, se metat po tleh«. Sicer pravi, da sama 
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nikoli ni pomislila na pogovor s tretjo osebo, saj je zmeraj sama »obračunala z Urško« oz. se 

je zaupala mami, ki je nato situacijo rešila. Med študijem je pridobila že dovolj znanja, da zna 

sestro ob izbruhih umiriti s pogovarjanjem. 

Intervjuvanci niso bili deležni posebnih pogovorov s strokovnjaki, niti niso čutili potrebe po 

njih. Najbolj so si želeli pogovorov s sebi enakimi, torej sorojenci otrok s posebnimi 

potrebami, npr. skupine za samopomoč ali Sibshope, saj želijo pridobiti več informacij in 

napotkov, kako živeti s svojim sorojencem. Njihovi odgovori se skladajo z dognanji Sagadin 

(2015, str. 24), ki ugotavlja, da si sorojenci želijo spoznati druge sorojence in njihove družine, 

ki jim s svojimi edinstvenimi izkušnjami dajo vedeti, da niso sami, prav tako pa dobijo 

priložnost, da spregovorijo v razmeroma varnem in nestigmatiziranem okolju. Meyer in 

Vadasy (2008) s strokovnim vodnikom, ki sta ga izdala za oporo pri organiziranju delavnic za 

sorojence, sledita prav cilju, da bi sorojencem oseb s posebnimi potrebami zagotovila, da v 

sproščenem okolju spoznajo druge sorojence, ki so se znašli v podobni situaciji. Treba jim je 

zagotoviti, da se lahko pogovorijo o skupnih radostih in skrbeh, ki jih prinaša življenje z 

bratom/sestro s posebnimi potrebami in da se iz praktičnih primerov ostalih naučijo, kako se 

odzvati v določenih situacijah. Delavnice vidita tudi kot odlično priložnost, da se starši in 

strokovnjaki poučijo o skrbeh, ki pogosto tarejo sorojence. 

 

RVM1: Kako vidite odnos med otroki in kakšen je vaš pogled na odraščanje otroka brez 

posebnih potreb? 

Otroci imajo poglobljen odnos, čuti se skrb in odgovornost sorojenca do brata/sestre s 

posebnimi potrebami. 

Mame opisujejo odnos med otroki kot zelo ljubeč, topel, skrben ter pokroviteljski. Mama 

Mojca pojasni, da je odnos med Ulo in Pio zelo topel. To pripisuje skupnemu odraščanju in 

posledično sprejemanju situacije takšne, kot je: »Odnos med njima je bil tak, topu, no, 

mogoče zato, k je Ula od pruga dneva odraščala s tem. Nekak jo je sprejela, njej je blo to pač 

normalno «. Poglobljen odnos, skrb, povezanost, čut odgovornosti sorojencev se vidi tudi, ko 

staršev ni doma. Takrat so tudi otroci s posebnimi potrebami drugačni, bolj poslušni, umirjeni, 

prepuščeni vodenju svojega brata ali sestre brez posebnih potreb. Mama Irena pravi, da Rok 

in Jan lepo delujeta skupaj, še posebno, če nje ni zraven: »Drgač zlo lepo funkcionirata, 

posebi, če mene ni zravn. Če mu povemo, zdej boš pa pr Roku, to sploh ni nobenga problema 

in je vse v redu «. Tudi Mihaela meni podobno mnenja kot Irena, da so otroci, ko so sami, 

veliko bolj usklajeni glede razporeditve del ali se bolj zavedajo, kdo ima vodilno vlogo, če 

staršev ni, oziroma kdo je odgovoren. Takrat tudi otrok s posebnimi potrebami popusti pri 

svojih muhah. Mihaela v intervjuju pohvali odnos med Saro in Anjo: »Takrat k sta sami, je 

čist drugač. Stopta skup, si razdelita delo. Se znata tud pocrkljat al pa spita v eni postelji. 

Drugač je pa velik enga krega, vsej zdej u času pubertete «. Simona pove, da je bila Tamara 

do Urše že v vrtcu zelo pokroviteljska. Na počitnicah, ki sta jih vsako leto preživljali s 

Sončkom v Vrtičah, je bilo vedno poskrbljeno za Urškino spremstvo in pomoč, da je bila 

Tamara na počitnicah lahko brez skrbi in sproščeno uživala. Tamara ni nikoli poslušala 

maminih navodil, naj na počitnicah pusti sestro Urško, ker ima vso potrebno pomoč od 

spremljevalca: »Useen mal jo je mela na oku. Urša je to, pa Urša je un, čista skrb. Sej pravm, 

s tem da je vedla, da ji ni treba, no. Da bo obrisana, pa da bo oblečene, pa da ne bo odpeta al 

pa take čist osnovne stvari, da bo urejena, no, tko tist, k je ona mislila, da mora tko bit. Jst 

mislm, da jo je skoz čekirala «. Večinoma mame opisujejo, da sorojencem ni bilo treba prav 

posebej naročati, naj pazijo na svoje brate/sestre s posebnimi potrebami. Vse to so storili čisto 
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spontano, na lastno pobudo. Preverili so, če so njihovi bratje/sestre s posebnimi potrebami 

primerno oblečeni, obuti, kako prečkajo cesto, ali imajo brezhibno kolo, da se jim kaj ne 

zgodi. Anže je bil po pripovedovanju mame Andreje zelo skrben in zaščitniški do sestre 

Tjaše, že ko je bil še otrok. Ni dovolil, da bi se kdorkoli grdo obnašal, do njegove sestre. 

Mama pripoveduje, da se je to dogajalo, še ko je bil še v vozičku: »Je Anže iz vozička skoču u 

družinskega prijatla. Hotu je to njegovo obnašanje do Tjaše preprečit, no, tko zlo se je razjezu 

nad njegovim obnašanjem do Tjaše. Zlo zaščitniški ves čas. Še zdej, kamor kol je Tjaša šla, je 

bla ta skrb, briga, a so pršli.« Andreja pravi, da je pri njih skrb obojestranska. Tudi če Anže 

kam gre, Tjaša sprašuje po njem. Sedaj si tudi sama dopisujeta s pomočjo elektronskih 

medijev, če sta narazen. Ko prideta skupaj, je med njima polno topline, ljubezni: »Onadva, k 

od nekje prideta, k se dolg ne vidita, k ga ona stisne, k se onadva objameta, k je ta objem tko 

iskren, in pol tko mu še tko reče" joj, kok si ti luškan", al pa kok maš lepo frizuro, si biu pr 

frizerju? Ooo, kok si pa ti lepa,…« Anže je zelo hitro dojel, da ima starejšo sestro, ki je 

drugačna in ji mora na neki način pomagati, jo zaščititi in paziti nanjo: »Dej, bl si zaveš 

gojzerje, ker če nauš mela dobr zavezane, te bojo ožulil…A ti bremze na kolesu dobr delajo, 

dej, da preverm …« Vsega tega mu mama Andreja ni nikoli naročila, vse je delal na lastno 

pobudo.  

Sorojenci so samostojni, strpni in imajo občutek za sočloveka.   

Vse intervjuvane mame za svoje otroke brez posebnih potreb pravijo, da so hitro odrasli, 

postali prej bolj samostojni, odgovorni kot njihovi vrstniki, na to so tudi vse ponosne. 

Nekatere potrdijo, da je bilo njihovim otrokom brez posebnih potreb velikokrat tudi težko, 

največkrat v času pubertete. Mama Andreja in Mihaela omenita, da je v puberteti za sorojence 

teže, saj jih njihovi sošolci ne razumejo oziroma ne razumejo posebnih potreb. Mihaela pravi, 

ko je šla Sara v sredno šolo in zamenjala družbo, ter dobila nove sošolke, sestre ni več vzela s 

sabo v družbo. »Ko je bla u devetmu razredu, jo je še sabo vzela, ko je šla s sošolkam kam. Pa 

ji je Anja pred sošolkam sceno nardila, k sta km šle, pa jo je drugič spet sabo vzela. Mogoče 

zato, k so use sošolke vedle, kakšna je Anja, pa se tud one niso kej dost zmenle za to. Zdej, k 

hod, na gimnazijo jo, ne vzame več s sabo. Sej se mi zdi to čist normalno. Vem pa, da ji je blo 

z Anjo velikrat težko, k sta ble u družbi «. Simona opisuje, da je Tamara odraščala v okolju, v 

katerem je imela sestro s posebnimi potrebami, prav tako je v sosednji hiši živela sestrična s 

posebnimi potrebami. »Takšno okolje je mela, dva taka otroka s posebnimi potrebami, 

mogoče se ji je zdel to čist tko normalno, ne najdem besed, tko pač je blo in se mogoče sploh 

ni s tem obremenjevala al pa ne, ve no «. Tamaro mama opisuje kot samotarko: »Jst bom tko 

rekla, naša Tamara je precej samotarska al kako bi rekla. Ona je bla sama seb zadost, ona je 

znala samo sebe zanimirat, ona ni popoldan iskala prijateljstva izven doma, mogoč tud zato, k 

mamo veliko dvorišče, mamo drevesa. Ona je plezala, se s kolesom vozila po dvorišču, v 

glavnem nekak. Mogoče je mela dopoldan že dost družbe, tko da popoldan dejansko niti ni 

iskala neki ekstra, da bi se družla «. Sorojenci so se na neki način učili od staršev, kako 

morajo ravnati s svojimi brati in sestrami s posebnimi potrebami. Andreja pohvali Anžeta: 

»Velik je poslušu, opazoval in se mu je tok usidral notr, da je vedu, da se neki dogaja, in zato 

tud to drugačnost tok sprejema, ne sam motnje, tud debelost … On je dojel, da je treba Tjaši 

pomagat, ne pomagat, da je drugačna …« Mama Irena omeni, da je bil problem z vstopom v 

sredno šolo, saj se Janu ni dalo dopovedati, da potrebuje Rok mir. Pozneje, ko so naredili 

ločeni sobi, je bilo veliko laže. Irena pravi, da ji je žal, da je čakala tako dolgo: »Mela sta do 

njegovga 15 leta sobo skupi. Ko je šou u prvi letnik srednje šole, sta dobila usak svojo sobo. 

Tko da tuki je biu problem, problem so ble igrače, ko sta bla mlajša, k mu je doskrat kej uzeu, 

polomu, premaknu. Tuki je biu ta problem, tko da ko bi to vedl, bi mogoče že par let prej ga 

mejčkn izoliral, kar se tega tiče, zarad zasebnosti, teh njegovih stvari. Je meu od letal, 
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sestavljank, te stvari so ga zanimale «. Prav tako mami Mihaela in Simona omenita, da je bilo 

treba z vstopom v srednjo šolo otroke ločiti in omogočiti vsakemu svojo zasebnost. Tako sta 

Sara in Tamara dobili svojo sobo in zasebnost. 

Mame so v intervjujih izpostavile predvsem pozitivne vplive otrok s posebnimi potrebami na 

sorojence, podobno pravijo tudi Goudie idr., 2013; Pit-Ten Cate in Loots, 2000; Bischoff in 

Tingstrom, 1991; Dykens, 2005, ki so prepoznali tudi pozitivne posledice (t. i. povezovanje s 

sorojenci (sibling bonding), boljši občutek za sočloveka, več strpnosti, boljše samozavedanje, 

zrelost, neodvisnost). Mame v intervjujih niso omenjale negativnih posledic odraščanja z 

bratom/sestro s posebnimi potrebami, ki jih omenjena literatura tudi navaja. 

 

RVM2: Ali se z otrokom brez posebnih potreb pogovarjate o zdravstvenem stanju, 

izobraževanju in prihodnosti otroka s posebnimi potrebami?  

Pogovorov niso imeli, bilo je samoumevno, da tako je. 

Iz odgovorov mater je razvidno, da prav posebnega pogovora o zdravstvenem stanju 

bratov/sester s posebnimi potrebami s sorojenci niso načenjale. Mame razlagajo, da so se 

sorojenci, tudi če so bili mlajši, znašli v tej situaciji in nekako razumeli stvari, ki so se 

dogajale okoli njih. Andreja pravi, da je Anže že zelo hitro opazil, da ima drugačno sestro: 

»Zlo rano je začeu to opažat, da je pač Tjaša drugačna «. Tudi mama Mihaela prav posebne 

pozornosti ni namenjala pogovoru s Saro: »Men se je zdel, da je Sara zmeri zraven in da vid, 

da Anja ne zmore, ona pa. Zdel se mi je, da bi jo s tem mogoče obremenjevala. Sej zdej ne 

vem točn, a sm tkrt sploh razmišlala o tem, da bi mogla Sari kej razložt «. Mama Mihaela je 

specialiste obiskovale z obema otrokoma. Mogoče se ji je zdelo prav to samoumevno, da 

otrok brez posebnih potreb vidi razliko in je sproti seznanjen s tem, da se nekaj dogaja z 

njegovim bratom/sestro s posebnimi potrebami. Mama Irena pravi, da so se štiri leta 

udeleževali srečanj na Zvezi Sožitje, kjer so s pomočjo delavnic dobili podporo in 

informacije, kako delovati z otrokom s posebnimi potrebami/zmerna motnja. »Ta štiriletni 

ciklus, Rok je bil star 15 let, prve dve leti se je udeležil, potem pa ni več šu z nami «. Tudi 

mama Simona je omenila, da je na začetku obe dekleti peljala k logopedu: »V bistvu začela 

naju je spremljat samo k logopedu in to, ko je bla u prvem razredu, ker se mi je zdel, da je 

začela jecljat …« Pozneje so se izkazali skupni obiski za Urško moteči in dobili sta različne 

termine za obiske pri logopedu. 

Mame so spregovorile o izobraževanju sorojencev, njihovi samostojnosti in visokih 

kriterijih  uspešnosti. 

Mame o izobraževanju svojih otrok brez posebnih potreb pravijo, da so se sami odločili, 

katero srednjo šolo bodo obiskovali in kaj bodo študirali. Mojca za svojo hčer Ulo pravi, da 

čeprav, nikoli ni pritiskala nanjo, da mora imeti dobre ocene, jih je imela. V osnovni šoli je 

bila vseh devet let odlična. Ulina mama je prepričana, da si je sama postavila visoka merila   

uspeha in ni zadovoljna z vsako oceno: »Tud zdej, u srednji šoli, nikoli je nismo forsiral, da se 

mora učit, men je važn, da si pozitivna, da greš naprej. Se spomnim, k je u osnovni prvo 

trojko dobila, tist strah, mami, trojko sm dobila. Ja, prov, ja še očiju povej. Ne, ne bom. 

Povej! On prav o.k. Ula je prčakvala, da bo kregana. On jo je vprašu, a si zadovoljna? Ne! 

No, in to je to! Ona si sama neka visoka merila postav. Tud za Poljane se je sama odločila «. 

Za Roka je mama Irena rekla, da se je že v sedmem razredu odločil, kam se bo vpisal, ko 

konča osnovno šolo. Res se je vpisal na izbrano šolo. Simona v intervjuju opisuje, kako je 
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bilo s Tamaro do petega razreda. Vsak dan po službi je morala delati z njo domačo nalogo. 

Sedaj, ko je Tamara starejša, se pogovarjata, kako zelo si je želela imeti mamo samo zase in z 

njeno pomočjo delati za šolo. Mamino prijaznost je Tamara s pridom izkoriščala. Takoj ko je 

mama to ugotovila, jo je oštela, in od takrat dalje je Tamara vzela šolo v svoje roke in delala 

šolske stvari čisto sama, in to zelo uspešno: »A se spomniš, kakšn je blo«. Med intervjujem sta 

obujali spomine. Tamara pripoveduje: »Dokler si ti iz službe pršla, sm jst televizijo gledala, 

pol je blo treba pa kej nardit za šolo, je bla pa že panika, pa mi je časa zmanjkal«. Mama 

Simona: »Pol sm te pa odrezala, sm rekla, dost! S tem da sm ji dost grdo rekla, sm rekla, veš 

kaj, Tamara, nisi butasta, ne rabiš met petke, za štirke se znaš pa tud sama naučit, in mam do 

kle gor (pokaže z roko nad glavo), mislm dost, in še mal z drugačnim tonom, in od tistega 

dneva naprej je blo use drugač. Ona je šolo vzela v svoje roke in je blo brez problema «. 

Mihaela za svojo Saro pravi, da so ji glede šole zelo malo pomagali. Mogoče prve tri razrede, 

da je dobila občutek za šolsko delo. Potem je sama znala sesti za mizo in se učiti. »Prav s to 

svojo pridnostjo smo učasih pozabil, da jo mamo «, ponosno pove mama. Tudi sedaj, ko je v 

gimnaziji, če ji kaj ne gre, se organizira in poišče pomoč pri sošolkah. Občutek daje, kot da 

noče biti v breme. »Zmer reče, mami, ti maš že tko dost dela z Anjo «. Tudi Sara se je sama 

odločila za gimnazijo, tudi izbrala jo je že v osmem razredu.  

Pričakovanj ni, so le želje, da bi sorojenci umestili v svoje življenje brate/sestre s 

posebnimi potrebami. 

Štiri od petih mam so se o prihodnosti svojih otrok že pogovarjale s sorojenci. Od njih ne 

pričakujejo, da bodo skrbeli za svoje brate in sestre s posebnimi potrebami. Andreja vidi njun 

odnos tako, da bo Anže Tjašo nekako umestil v svoje življenje. Mogoče bo to ogled kakšne 

tekme ali kar kakšna majhna pozornost, darilce za sestro. »Mam občutek, da bo vedno najdu 

denar, pa magar dva šihta delu, da bo njej kupu darilo, da jo bo lohk nekam pelu, na eno 

tekmo «. Tudi Simona od Tamare ne pričakuje ničesar. V smislu, da bi morala kakorkoli 

skrbeti za sestro Urško. O tem so se tudi pogovarjali: »Tamara to ve, odkar je na svet, da je 

ona zato na svetu, ker smo mi to hotl … Urška je taka, ti si taka, in ti boš z Urško, kar boš ti 

hotla. To Tamara ve od nekdaj «. Tudi Mojca ne pričakuje od Ule, da bo skrbela za sestro s 

posebnimi potrebami: »Ne vem, nekak ne pričakujem, ona bo mela svojo družino, ne morem 

zdej od nje zahtevat, da bo mogla do smrti za Pio skrbet «. Je pa Ula že pri osmih spraševala 

mamo o tem, kaj bo s Pio, in bila pripravljena skrbeti zanjo. Mihaela meni podobno kot ostale 

mame, da bo treba najti rešitev za Anjo, da Sare ne bo obremenjevala. Prizadeva si, da bi 

postala Anja čim bolj samostojna. Anjo vidi v stanovanjski skupini med sebi enakimi. 

Praznike in rojstne dneve, pa si želi, da bi dekleti preživeli skupaj: »Zlo rada bi vidla, da bi 

ble za praznike skup. Sam to je moja želja. Kako bo, se bo pa Sara sama odločla takrt, k bo za 

to čas «.  

Mame so v intervjujih potrdile odgovore sorojencev na vprašanje RVS3, da posebnih 

pogovorov o zdravstvenem stanju sorojencev s posebnimi potrebami ni bilo. Odločitev o 

nadaljnjem študiju so sorojenci prevzeli sami. Prav tako so izpostavile, da od sorojencev ne 

pričakujejo, da bodo skrbeli za brate/sestre s posebnimi potrebami, kljub pa temu želijo, da 

bodo navzoči v njihovih življenjih. 

 

RVM3: Kako razporedite čas za skrb, nego, vzgojo in pogovor s svojimi otroki? 

Razlike se pojavljajo ravno zaradi zdravstvenega stanja otrok s posebnimi potrebami. 
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Iz intervjujev mam je razvidno, da so na neki način delale razlike pri vzgoji otrok. V nekaterih 

družinah zaradi nezmožnosti enako opravljenega dela: »Nekak smo delal razliko, ja, zato k u 

bistvu od Pije si lahko zahtevu manj, metem ko od Ule smo verjetn bl zahteval, da pospravi 

sobo, da določene stvari nardi «, pove mama Mojca. Podobno izkušnjo navaja tudi mama 

Mihaela: »Ja, je bla drugačna vzgoja. U tem smislu, da je Sara opravlala bol zahtevan 

opravila kot Anja. Pa še dons je tko. Ker enostavno od Anje nismo mogl isto zahtevat «. Tudi 

mama Irena pravi, da je od Roka več pričakovala, ga imela za bolj odraslega, razumnega: »Ja, 

sigurn je to blo, da je blo pr Roku mogoče, ga maš prezgodi za odraslega, tko da sigurn so ble 

razlike, da ni blo vedno tko prov «. Ravno zaradi nepredvidljivosti otrok s posebnimi 

potrebami in nezmožnosti nadzorovanja čustev so sorojenci tudi večkrat popustili, se umaknili 

in se odzvali bolj zrelo. Ob različnih izpadih se je Rok umaknil in s tem preprečil prepir. S 

tem je pokazal svojo zrelost: »Pol se je pa Rok na lep način umaknu. Da bi ga hotu 

poškodovat, tko to ni blo. Prej Jan njega, če je biu jezn «. Mama Andreja opiše vzgojo in 

pojasni, da se je odločala sproti in se poskušala v ključnih situacijah odzvati na način, za 

katerega je mnenja, da je za njihovo družino najbolj optimalen. Z Anžetom sta imela dogovor, 

da je v določenih primerih popustil sestri zaradi ljubega miru: »Pa če že sm kdaj pustila, bom 

rekla, zarad lubga miru, k Tjaša se je znala tud doskrat kej natrmat. Al pa sm pogledala 

Anžeta, sej veš, ne … Pa sva midva to pol skompenzirala, tisti moment se mi je zdel to 

najboljši. Krivica k sm jo mogoče njemu nardila, je blo na drugi strani za Tjašo to najboljši. 

Tist moment «. Težave oziroma neenakost pri vzgoji lahko pripišemo tudi temu, da imajo 

morda otroci s posebnimi potrebami z zmerno motnjo tudi telesne šibkosti. Mama Simona v 

intervjuju pove, da je obe hčerki vzgajala enako: »Obe enako. Zato ker stvari Urška razume 

vse in nisem odstopala od ničesar. Res enak je mogla Tamara nardit kot Urška, dejansko 

enak. Razen kar je pomoč, kar ji moraš pomagat. Vem, da si čevljev nikol ne bo znala zavezat, 

ker jih enostavno ne more zarad ene roke, ker je roka tok slabo motorična. Sicer pa mora 

pospravt, mora odnest «.  

Kvalitetno preživljanje prostega časa mater s sorojenci. 

Vse mame opišejo, da si za sorojence vzamejo čas, tako za pogovor kot tudi za skupno 

preživljanje prostega časa. Večinoma so opisale preživljanje prostega časa s sorojencem kot 

enodnevno ali popoldanska druženja. Ena od njih je omenila večdnevne počitnice. Irena te 

počitnice označi za nujno potrebo: »… K drgač si kr misliš, da ne bi mogl spelat «. Največkrat 

so šli Irena, Rok in babica v času prvomajskih ali jesenskih počitnic na ogled kakšne 

prestolnice. Počitnice so večinoma trajale 4 do 7 dni. Irena opisuje ta oddih kot potrebo, da so 

si nabrali novih moči za naprej. V tem času je oče ostal doma z Janom. Tovrstne počitnice so 

začeli izvajati že takrat, ko je Rok hodil v prvi razred. Mojca, Mihaela, Simona in Andreja 

pravijo, da si vzamejo za otroke vedno čas, ko jih potrebujejo. Odnos z otroki opisujejo kot 

zelo poseben, v določenih trenutkih prijateljski. Mame so njihove zaupnice in zaveznice. 

Simona si vzame čas za Tamaro, kadar ga potrebuje. Sami preživita popoldne in se v miru 

pogovarjata o različnih stvareh: »Midve še zdej popoldne greva, tko da mava svoj pogovor, da 

Urško pustiva doma «. Mojca pravi, da ima tak odnos z Ulo, da si ga lahko vsaka mama samo 

želi. Mihaela si čas za svojo Saro vzame, ko jo ta potrebuje. Ko je bila mlajša, sta je bila to 

igra ali samo crkljanje, čez čas, ko je začela odraščati, so to postali pogovori, različne razlage, 

načrtovanja, nakupovanja. Pomembni so tudi dosežki sorojencev v šoli ali na športnih 

področjih. Vsak otrok se želi dokazati staršem, kako dober je. Mihaela pravi, da je to nekako 

uravnovesila, Anji je posvetila popoldanski čas, ko je z njo obiskovala specialiste, logopede, 

fizioterapijo … Za Saro si je vzela čas, ko je imela Sara kros v šoli, šla jo je spodbujat in 

navijat zanjo: »Še dobr, da sem šla lahko iz službe in dopoldan navijala na krosu za Saro, 

popoldan po službi pa z Anjo delala vaje pr logopedinji «. Odhodov iz službe ni bilo veliko, 
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niso bili neka stalnica. So bila pa stalnica obiski pri zdravnikih z Anjo. Mihaelin mož je 

velikokrat priskočil na pomoč in se veliko posvečal Sari. Skupaj sta delala tudi kakšne naloge 

ali kolesarila. Mogoče se je zaradi tega med njima spletla prav posebna vez: »Dobr, da mam 

tazga moža, zmer je bil zraven, al pa če jst nism mogla, je šou on «. Pri skrbi za otroke ima 

zagotovo zelo pomembno vlogo tudi oče. Tudi Andreja si vzame čas za Anžeta. Takrat imata 

čas zase, se pogovorita o vseh težavah, ki ju tarejo, razčistita določene stvari, se pogovarjata 

in uživata. Imata prav poseben dan, ko se usedeta v avto in se kam odpeljeta, gresta v kino, na 

bowling. Zaveda se tega, da jo Anže potrebuje tudi samo zase, da ima svoj dan: »Midva mava 

najine štose, k greva sama km, se usedeva u kabrioleta, pa se odpeleva, pa je najin dan. K on 

tud mene rab, sam mene, brez Tjaše «.  

Mame se zavedajo neenakomerno porazdeljene pozornosti. Poskušajo imeti kar se da 

primerljiv odnos do obeh otrok. Prav tako vidijo, da sorojenci popuščajo bratom/sestram s 

posebnimi potrebami. Trudijo se, vzeti si čas za sorojence, ko jih potrebujejo. Prav tako si 

vzamejo načrtno čas zanje, preživijo z njimi sproščeno poldne, mogoče dan ali počitnice. 

Nekatere mame so izpostavile tudi pomen aktivne vključenosti očetov in njihov prispevek k 

lažjemu spopadanju s situacijo. 

 

RVM4: Ali poznate oblike pomoči sorojencem brez posebnih potreb in ali ste kdaj 

začutili, da vaš otrok brez posebnih potreb potrebuje katero od njih?  

Vse intervjuvane mame poznajo Zvezi Sožitje in Sonček ter zvezo društev za cerebralno 

paralizo. Od petih je le mama Irena omenila, da so sodelovali z Zvezo Sožitje. Pohvalila je 

sodelovanje med zvezo in njeno družino ter ga tudi priporoča drugim. Opozorila je na slabost 

poznega vključevanja sorojencev, saj bi jih po njenem mnenju potreboval že prej, ne šele pri 

15 letih. Programi, ki so se jih udeležili, so bili v večji meri usmerjeni na očeta, mamo in 

otroka s posebnimi potrebami. Rok je bil, ko so imeli ostali družinski člani predavanja in 

delavnice, tam sam ali v družbi vzgojiteljic. Irena pravi: »Smo bli bol na obroke skup al pa 

zvečer na bazenu «. Mama Simona nima dobrih izkušenj z Zvezo Sožitje, omenja, da so 

prehitevali z odločitvami in jih nenehno silili v različne vrste pomoči, kar jim ni bilo všeč. 

Želeli so, da bi delo potekalo počasneje, po korakih. Njihov otrok s posebnimi potrebami je 

napredoval in v tistem trenutku jim je bilo to najbolj pomembno. Mama Simona: »… A veste, 

da mi je že pr dveh letih zmer, kadar me je vidla, rekla, ja, kam bo pa šla Urška u šolo, ja, 

veste, morte že mal razmišljat …« Pri otrocih, ki imajo posebne potrebe, zmerno motnjo, se 

razvoj zelo različno odvija. V enem stadiju zelo napredujejo, pride pa obdobje, ko se nič ne 

dogaja, so tudi padci, ko je vsak dan slabše. Mama Simona je povedala: »Mene zanima iz 

dneva v dan, kok je Urška napredovala, mene je to zanimal …« Andreja, Mojca in Mihaela 

niso nikoli sodelovale z nobeno od zgoraj omenjenih zvez.  

Veliko vlogo ima družina kot celota, njena povezanost, moč in podpora. 

Nobena od mam ni začutila, da bi njihov otrok brez posebnih potreb potreboval kakršno koli 

pomoč. Družine so se zdele samozadostne, dovolj močne. Mama Simona omenja moč 

družine: »Da smo bli tok močni sami kot družina, da dejansko nismo rabl, ne vem, nismo 

čutil, da rabmo pomoč, zato ker mi smo tud tko družina. Midva z možem sva iste stvari počela 

naprej, kot sva jih delala pred Urško, isti prijatelji so ostal, na iste konce smo hodil, oba sva 

se s špotam ukvarjala, samo še Urška je pršla. Dobr je blo. Velik popoldnevov je blo njenih, 

tko smo vzel, jst ne znam drgač povedat «. Tudi Mojca opiše svojo družino kot močno. Niso 

čutili, da potrebujejo kakšno pomoč. »… Enostavno nismo čutil potrebe, da bi se bl vključeval 
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u to «. Prav tako Andreja ni nikoli pomislila, da bi poiskala kakšno pomoč, ne za družino ne 

za Anžeta: »Jst nism nikol kakšne ekstra velike stiske pr Anžetu opazla «. Družino opisuje kot 

povezano v smislu, da so vse počeli skupaj: »Skoz smo nekje skupi, mož je športnik, mi smo 

use skup delal, lazl smo vsepovsod, skoz je naša povezava, kamorkoli smo šli, smo šli skup …« 

Tudi mama Mihaela ni razmišljala o tem, da bi Sara potrebovala kakršno koli pomoč, saj je 

bila zelo zaposlena z Anjo: »Takrat sem se soočala s takšno situacijo, k je bla men tuja, in ja, 

mela sem velik dela z Anjo in sm iskala vse možne rešitve sam zanjo. Za Saro sm vedla, da je 

dobr poskrbljen, k je moj mož prevzel vlogo mame in očeta. Nikol nism pomislila, da Sara 

doživlja kakšno stisko «. Iz pogovora z mamami je razvidno, da se vse zavedajo, da otrokom 

brez posebnih potreb velikokrat ni bilo lahko, da zanje zares ni poskrbljeno, da jih nihče ne 

omenja. Mama Andreja: »Lejte, ja, za Anžeta jst verjamem, da mu ni doskrt blo super truper, 

Tjaša je tud težka kot slon pa so lune …« Tudi mama Irena za svojega sina Roka pravi: 

»Drgač pa sigurn ni blo lahko, pa da se je mogoče bl zapru pa ni kej dost hotu povedat «. 

Simona pa: »Dejansko se vrti vse okol otroka s posebnimi potrebami, potem recimo še mal 

okol staršev, dejansko so ti otroci pozableni …« Simona v intervjuju pove, da je zelo 

pomembno, kakšna je družina, v kateri je otrok s posebnimi potrebami. Pri njih so vso 

podporo namenjali tudi sorojencu: »Mislm, da je tuki res pomembno, u kakšni družini ta 

sorojenec raste …«  

Mame podpirajo možnost o različnih oblikah pomoči za sorojence.  

Iz intervjujev Irene, Andreje Mojce in Mihaele je razvidno, da bi svoje otroke brez posebnih 

potreb vključile v različne oblike pomoči za sorojence, če te nebi bile bolj namenjene 

srečanjem sorojencev brez bratov ali sester s posebnimi potrebami. Irena omeni celo to, da bi 

bilo super, če bi bile te delavnice že takoj, ko se otroci zavedajo svoje družinske situacije, ne 

pri 15 letih: »Za Roka bi blo mogoče bolš, da bi to pr štrnajsth, petnajstih al pa mogoče pr 

desetih «. Irena, Andreja in Mihaela bi šle celo z njimi na tovrstne delavnice. Irena bi tudi čez 

vikend ostala na kakšnih delavnicah s sinom. Predlagala je aktivnosti za celotno družino: »Ja, 

bi, al pa da bi bli kakšen vikend seminar za sorojence, da gremo skupi zraven, bi blo fajn «. 

Andreja tudi ne vidi ničesar slabega v tem, da bi Anže obiskal kakšno delavnico za sorojence. 

Na vprašanje, če bi ga zanimalo, je odgovorila: »Pa seveda bi ga, to bi se mi zdel, mogoče bi 

šla jst z njim tja «. Mihaela vidi v tem samo pozitivne stvari: »Men se zdi to super, verjeten bi 

šla jst tud z njo, vsej prvič «. Tudi Mojca bi Tamari predstavila, kako in kaj, ne bi pa je silila: 

»Čist odvisn od njene želje pa potrebe «. 

Od izbranih družin imata le dve izkušnje z zvezami/društvi za pomoč. Ena mama je 

navdušena nad aktivnostmi, ampak bi želela zgodnejše vključevanje otroka brez posebnih 

potreb. Druga ima slabo izkušnjo, saj je imela občutek, da se vse prehitro dogaja in da se 

pogovarjajo o stvareh, za katere je še čas. Ostale tri mame nimajo izkušenj z zvezami/društvi 

za pomoč, bi bile pa za takšno pomoč hvaležne, čeprav so bile družine večinoma 

samozadostne. Iz intervjujev je razvidno, da bi mame svoje otroke brez posebnih potreb 

vključile v različne oblike pomoči za sorojence, če bi bile te bolj namenjene srečanjem 

sorojencev samih. Želele bi si tudi kakšne vikend delavnice, ki bi bila namenjena staršem in 

sorojencem.  

V preteklem letu (2017) so v zvezi Sožitje organizirali delavnice za sorojence, in sicer so jih  

razdelili v dve starostni skupini. Ena skupina je bila za sorojence, stare od 8 do 13 let, in 

druga za sorojence, stare od 13 do 18 let. Delavnice potekajo 6 dni, v času poletnih počitnic. 

V program so vključeni tudi različni strokovnjaki, psiholog, specialni pedagog in drugi. Letos 

(2018) so jih na srečanju obiskale tudi Tačke pomagačke in popestrile program.  
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3.5.2 Povzetek rezultatov po kategorijah 

Kategorija 1: Vpliv otroka s posebnimi potrebami na družinsko dinamiko 

Glede vpliva otroka s posebnimi porabami na družinsko dinamiko so tako sorojenci kot mame 

dejali, da posebnih sprememb ni bilo. To je močno povezano s tem, da so sorojenci večinoma 

mlajši ali so bili še zelo mladi, ko so dobili brata/sestro s posebnimi potrebami.  

Sorojenci so v glavnem izpostavili, da način življenja dojemajo kot normalen, saj drugega ne 

poznajo. Poudarjajo, da je dnevna rutina družine odvisna od tega, ali brat/sestra s posebnimi 

potrebami biva z njimi ali v ustanovi in se vrača domov le čez vikende. Nekateri sorojenci 

opažajo več napetosti in stresa, kar je opazno predvsem v spremembah dnevne rutine, ko se je 

brat/sestra udeležil večdnevnih aktivnosti od doma in se je situacija rahlo umirila. Dokler so si 

s sorojenci s posebnimi potrebami delili sobe, so bile stresne situacije pogostejše in opaznejše, 

ob osamosvojitvi se je položaj umiril. Zavedajo se, da jim je naložena večja odgovornost kot 

vrstnikom, ampak jo sprejemajo brez težav, prav tako se laže prilagajajo in umikajo pred 

konfliktnimi situacijami, da bi ohranili mir. Zaradi odraščanja z bratom/sestro s posebnimi 

potrebami se ne čutijo prikrajšane, ampak vidijo v tem pozitivne lastnosti, med drugim tudi, 

da jim je uspelo razviti občutek odgovornosti. Navkljub večinoma pozitivnemu odnosu s 

sorojenci s posebnimi potrebami se intervjuvanci o svojih bratih/sestrah s posebnimi 

potrebami s prijatelji in sošolci ne pogovarjajo kaj dosti, pravzaprav jih sploh ne omenjajo, če 

ni nujno, saj čutijo, da jih težko razumejo. 

Mame na drugi strani izpostavljajo, da so veliko časa, ki bi ga s svojimi otroki lahko preživele 

na igrišču, na sprehodu ali doma, v družbi vseh družinskih članov, preživele po ustanovah, pri 

specialistih. Na splošno se niso veliko ukvarjale z vprašanjem, koliko obstoj otroka s 

posebnimi potrebami vpliva na njihovo življenje, ampak so se nenehno trudile in iskale 

rešitve, da bi lahko vsi zaživeli kar se da normalno življenje. Kljub temu so delale razlike v 

vzgoji otrok, včasih preprosto zaradi fizične oslabelosti otroka s posebnimi potrebami, 

ponekod tudi, da bi se ognili prepirom. 

 

Kategorija 2: Vpliv otroka s posebnimi potrebami na položaj in odnos z otrokom brez 

posebnih potreb 

Vsi v raziskavo vključeni sorojenci se strinjajo, da so z bratom/sestro s posebnimi potrebami 

pridobili predvsem sočutje, resnost, odgovornost, pripravljenost pomagati. Poleg tega, so tudi 

bolj skrbni, previdnejši pri načrtovanju različnih aktivnosti, saj se trudijo predvideti različne 

situacije. Vse to je vplivalo tudi na izbiro študijskih smeri anketirancev, ki so v tej starostni 

skupini. Zaradi dodatne, privzgojene odgovornosti se tudi zavedajo, da bodo morali za 

brata/sestro s posebnimi potrebami skrbeti, ko staršev ne bo več, čeprav ti tega od njih ne 

pričakujejo, še manj zahtevajo. Pri intervjuvanih sorojencih se pojavijo pozitivna čustva do 

bratov/sester s posebnimi potrebami, vsi povejo, da imajo kljub določenim dodatnim 

obveznostim, ki jih prinaša življenje z osebo s posebnimi potrebami, svoje brate/sestre zelo 

radi in jih ne bi zamenjali za nič na svetu.  

Negativni vplivi bratov/sester s posebnimi potrebami se čutijo pri Tamari, Anžetu in Sari. 

Anže se je zaradi sestre že v osnovni šoli počutil drugačnega od sošolcev, Sara je izpostavila 

negativni vpliv sestre s posebnimi potrebami, saj sta obe dvojčici hkrati v puberteti, ki je že 

sama po sebi težavno obdobje. Da bi se izognili sporom, marsikatero grdo besedo presliši in 
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se umakne. Tamari je s sestro s posebnimi potrebami najteže v socialnih situacijah. Pogledi 

drugih jo naredijo nervozno, saj ne želi izstopati. 

Mame so izpostavile več kot dobrodošlo pomoč sorojencev, saj jih na neki način 

razbremenijo, sploh sedaj, ko so dovolj odrasli, da za kakšen dan ali dva poskrbijo za 

brata/sestro s posebnimi potrebami in tako staršem omogočijo kratek dopust. Mame na vsak 

način namenijo več pozornosti otroku s posebnimi potrebami, poskrbijo za njegove interesne 

dejavnosti, počitnice, druženje in podobno, sedaj, ko so starejši, jim iščejo različne zaposlitve. 

Zavedajo se, da bodo morale skrbeti zanje do konca življenja, saj nikoli ne bodo popolnoma 

samostojni. Sorojenci jim pogosto očitajo, da imajo dvojna merila/pričakovanja. Mame 

velikokrat prosijo sorojence, naj se v stresnih situacijah umaknejo in popuščajo, nato z njimi 

kompenzirajo na drugih področjih, tudi tako, da jim nudijo več svobode. Marsikdaj se ne 

morejo izogniti dvojnim merilom, saj otroci s posebnimi potrebami fizično niso zmožni 

vsega, kar lahko naredijo sorojenci. Opazile so, da je konfliktnih situacij manj, ko so otroci 

sami doma. Takrat so otroci s posebnimi potrebami bolj poslušni, umirjeni in prepuščeni 

vodenju brata ali sestre brez posebnih potreb. Mame se trudijo, sorojencem omogočati 

zasebnost, ki je pomembna predvsem v najstniških letih, ter jim namenijo pozornost na druge 

načine, s kratkimi izleti, potepi ali posebnimi rituali. Za svoje otroke brez posebnih potreb 

pravijo, da so hitro odrasli in postali bolj samostojni in da so v primerjavi z vrstniki bolj 

odgovorni, na kar so tudi ponosne. 

 

Kategorija 3: Pričakovanja, ki jih starši gojijo do sorojencev 

Sorojenci so povedali, da na trenutke skrbijo za svoje brate/sestre s posebnimi potrebami in s 

kakšnimi opravili pomagajo staršem, recimo gredo iskat brata/sestro s posebnimi potrebami, 

jih pomagajo umiti, obleči, … Ob odsotnosti jih starši zadolžijo, da skrbijo za sorojence s 

posebnimi potrebami, tako jih razbremenijo, da si lahko privoščijo kakšen skupni pobeg. 

Čeprav jim starši govorijo, da ni samoumevno, da bodo skrbeli za sorojence s posebnimi 

potrebami, se čutijo dolžne. 

Mame so izpostavile, da svojim otrokom brez posebnih potreb puščajo svobodno izbiro pri 

odločitvah, vezanih na izobraževanje, da opažajo, da si tudi sami postavljajo visoke kriterije, 

ki se jih nato trudijo doseči. Večinoma so se o prihodnosti otrok s posebnimi potrebami že 

pogovarjale s sorojenci in poudarile, da ne pričakujejo, da bodo skrbeli zanje, si pa želijo, da 

bi jih bodo vseeno aktivno vključevali v svoje življenje. Nikakor ne pričakujejo, da bodo 

bratje/sestre s posebnimi potrebami čez leta breme svojih sorojencev. 

 

Kategorija 4: Vključevanje v sisteme, ki nudijo pomoč sorojencem brez posebnih potreb 

Od izbranih družin imata le dve izkušnje z zvezami/društvi za pomoč.  

Sorojenci niso bili deležni posebnih pogovorov s strokovnjaki, niti niso čutili potrebe po njih, 

bolj opazna je bila potreba po pogovorih s sebi enakimi, sorojenci otrok s posebnimi 

potrebami. V glavnem so želeli pridobiti več informacij in napotkov, kako živeti z 

bratom/sestro s posebnimi potrebami.  

Mame v glavnem nimajo izkušenj z vključevanjem v sisteme, ki nudijo pomoč sorojencem. 

Mama, ki ima sicer pozitivno izkušnjo z vključevanjem sorojenca v aktivnosti, je izpostavila 
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pozno vključevanje, ter premalo osredotočenosti na sorojenca, druga mama ima slabo 

izkušnjo, saj je imela občutek, da se vse prehitro dogaja. Ostale mame bi bile hvaležne za 

takšno pomoč. Vse pa bi svoje otroke brez posebnih potreb vključile v različne oblike pomoči 

za sorojence, če bi bile bolj namenjene srečanjem sorojencev samih. Želele bi si tudi kakšne 

vikend delavnice, za starše in sorojence. 
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4. SKLEP 

Kljub zavedanju, da otroci s posebnimi potrebami vplivajo na razvoj svojih sorojencev, je ta 

tematika še vedno premalo raziskana. Večina študij se osredotoča na starše, posebej ko mame, 

očetje in sorojenci so v tem oziru močno zapostavljeni. Glede na dejstvo, da je vez med 

sorojenci primarna, temeljna in ena najdolgotrajnejših (družinskih) vezi v življenju 

posameznika, odraščanje ob bratu/sestri s posebnimi potrebami zagotovo pusti sledi na njem. 

Ob pregledu literature smo ugotovili, da raziskovalci ne opažajo samo slabih ali dobrih 

posledic odraščanja ob sorojencu s posebnimi potrebami, zato smo se odločili v empiričnem 

delu raziskovati, kako odraščanje ob otroku z zmerno motnjo v duševnem razvoju vpliva na 

sorojence in mame. Vzorec vključuje 5 sorojencev in 5 mam. S kvalitativno raziskavo smo 

želeli dobiti globlji vpogled v izkušnje sorojencev in ugotoviti, kakšna je vloga otroka s 

posebnimi potrebami v posebnih družinskih situacijah, ter prednosti in slabosti, ki jih prinaša 

odraščanje v taki družini. 

Za kvalitetni delno strukturirani pogovor z izbranimi in prostovoljno sodelujočimi sorojenci in 

njihovimi mamami smo pripravili 3 sklope vprašanj, za sorojence in mame (3 vprašanja), za 

sorojence (5 vprašanj) in za mame (4 vprašanja). Osredotočili smo se na vpliv otroka s 

posebnimi potrebami na družinsko dinamiko, položaj in odnos z otrokom brez posebnih 

potreb, pričakovanja, ki jih starši gojijo do otrok brez posebnih potreb, in na to, ali so se 

družine vključevale v sisteme, ki nudijo pomoč sorojencem, ter kakšne so njihove izkušnje s 

tem. 

Za vpliv otroka s posebnimi potrebami na družinsko dinamiko so se tako sorojenci kot mame 

strinjali, da posebnih sprememb ni bilo, kar je zelo verjetno povezano z dejstvom, da 

sorojenci ne poznajo drugačnega načina življenja ali se ga ne spomnijo, saj so bili še zelo 

mladi, ko so dobili brata/sestro s posebnimi potrebami. Kljub temu so izpostavili, da na 

družinsko dinamiko vpliva navzočnost brata/sestra s posebnimi potrebami, saj je vzdušje ob 

krajših odsotnostih bolj sproščeno. V glavnem odraščanje ob bratu/sestri s posebnimi 

potrebami vidijo kot pozitivno, saj jih je naučilo strpnosti in odgovornosti, sočutja, resnosti in 

pripravljenosti pomagati, kljub temu raje zadržijo zase, da imajo brata/sestro s posebnimi 

potrebami, saj čutijo, da jih prijatelji težko razumejo. Anketiranci ugotavljajo, da je 

odraščanje ob sorojencu s posebnimi potrebami kljub vsemu vplivalo, na njihovo izbiro 

študijskih smeri. Mame čutijo, da so na trenutke veliko pozornosti namenjale otroku s 

posebnimi potrebami, ta čas pa bi drugače namenile vsem družinskim članom. O situaciji, v 

kateri so, niso veliko razmišljale, saj so bile osredotočene na iskanje rešitev in omogočanje 

čim bolj normalnega življenja vsem družinskim članom. Priznajo, da so kljub vsemu delale 

razlike pri vzgoji otrok in sorojence prosile, naj popustijo, se umaknejo in se tako izognejo 

prepirom. Enako so potrdili intervjuvani sorojenci. 

Sorojenci veliko pripomorejo k lajšanju vsakodnevnih družinskih procesov, saj skrbijo za 

svoje brate/sestre s posebnimi potrebami, koliko lahko/zmorejo. Navkljub dejstvu, da starši 

poudarjajo, da sorojenci niso odgovorni za svoje brate/sestre s posebnimi potrebami v odrasli 

dobi, vsi nekako čutijo, da bodo skrbeli zanje.  

Družine so imele malo izkušenj s sistemi, ki nudijo pomoč sorojencem. Aktivno sta bili vanje 

vključeni le dve družini, ki izpostavljata pozno vključevanje sorojenca v podporne aktivnosti. 

Sorojenci so poudarjali potrebo po vključevanju v t. i. Sibshope ali podporne skupine za 

sorojence, saj bi se tam pogovarjali s sebi enakimi, sorojenci otrok s posebnimi potrebami. 
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Mame so povedale, da bi bilo vključevanje otroka brez posebnih potreb v razne skupine za 

pomoč dobrodošlo, če bi bile bolj namenjene srečanjem sorojencev samih, želele bi si tudi 

kakšne vikend delavnice, namenjene staršem in otrokom brez posebnih potreb. 

Zaključimo lahko, da je življenje z bratom/sestro s posebnimi potrebami izziv za celotno 

družino in vpliva tudi na sorojenca. Za potrebe sorojencev otrok/mladostnikov/odraslih s 

posebnimi potrebami je premalo poskrbljeno, predvsem s strani specializiranih institucij. 

Sorojenci od staršev sicer dobivajo informacije o bolezni brata/sestre s posebnimi potrebami, 

a nimajo nikogar, s komer bi lahko delili svoje strahove, vsakodnevne skrbi. Kljub temu 

ocenjujem, da je v nasprotju z literaturo, pregledano v teoretičnem delu, ki omenja predvsem 

slabe posledice odraščanja ob otroku s posebnimi potrebami, vsaj na vzorcu, opazovanem v 

empiričnem delu raziskave, vpliv tega večinoma pozitiven. Sorojenci so vseeno izkazali 

interes za vključevanje v podporne skupine, saj čutijo potrebo po pogovarjanju s sebi enakimi. 

Prav je torej, da se posvetimo tudi njihovim potrebam in jim pomagamo. 
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