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POVZETEK 

Osrednji namen magistrskega dela je bil raziskati vsakodnevno doživljanje 

starševstva v družini z otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), 

izzive, ki se pojavljajo med starševstvom, ter doživljanje sodelovanja/odnosa 

staršev z učitelji oz. šolo. S pridobljenimi ugotovitvami smo želeli izboljšati in 

poglobiti razumevanje in znanje pri različnih strokovnjakih (svetovalnih 

delavcih, učiteljih, specialno-rehabilitacijskih pedagogih…), ki delajo z otrokom 

z motnjo ADHD in njegovo družino kar bi lahko pripomoglo k oblikovanju bolj 

celostnih pristopov in pomoči tem družinam. Prek Digitalne knjižnice Univerze 

v Ljubljani (DiKul) smo tako poiskali članke, objavljene v obdobju 2000–2016, 

v katerih so raziskovalci poročali o doživljanju in izzivih staršev otroka z ADHD 

v kontekstu starševstva. V pregled literature je bilo vključenih 67 raziskovalnih 

člankov. Od tega je bilo 22 kvalitativnih raziskav, 43 kvantitativnih raziskav in 

2 pregleda literature, ki so proučevali starševsko doživljanje in percepcijo 

starševstva otroku z motnjo ADHD, doživljanje stigme v okviru bližnjega in 

širšega socialnega okolja, vpliv motnje na partnerski podsistem, odnos med 

starši in učitelji ter vpliv starševske simptomatike motnje ADHD na proces 

starševstva. V izbranih člankih se veliko avtorjev opira tudi na dognanja drugih 

raziskav, zato smo jih po smislu in potrebi naknadno poiskali, proučili in vključili 

v svojo raziskavo. Za izbrane članke smo izpisali ključne podatke (avtor, leto 

izida, vzorec, metoda, ključne raziskovalne ugotovitve) in jih na osnovi 

ugotovitev raziskav in izpostavljenih konstruktov razvrstili v pomensko 

povezane kategorije in podkategorije. Ugotovitve raziskav, v povezavi z 

doživljanjem staršev, smo združili v smiselne pomenske sklope in jih povezali 

v okviru Bronfenbrennerjeve bioekološke teorije razvoja glede na posamezne 

mikrosisteme in njihove glavne značilnosti. 

Spoznali smo, da starši otroka z motnjo ADHD v vsakdanjem življenju 

doživljajo več stresa in da poročajo o težavnih odnosih tako z otrokom z motnjo 

kot tudi v partnerskem odnosu. Dodaten izziv zanje je pogosto nerazumevanje 

motnje s strani socialnega okolja, kjer so velikokrat tarča stigmatizirajočih kritik 

in predsodkov. Ti starši pogosto trpijo za pomanjkanjem socialne opore. Še 

posebno ranljivi so starši, ki imajo motnjo ADHD, saj ta v veliki meri vpliva na 

njihove starševske veščine in doživljanje. Moteno je tudi sodelovanje med 

starši in šolo, ki je neredko vir stigme in občutka krivde, ker učitelji pogosto ne 

razumejo in ne poznajo dovolj narave učenčeve motnje in njenega vpliva na 

celoten družinski sistem kar lahko vodi v poslabšanje odnosov na ravni starš- 

učitelj.  

 

Ključne besede: motnja pozornosti in hiperaktivnosti – ADHD, izkušnja 

starševstva, odnos starši–učitelji, ekosistemska teorija, stigma.  



 
 

ABSTRACT 

The main purpose of the master's thesis was to investigate the daily 

experience of parenting in a family with a child with attention deficit and 

hyperactivity (ADHD), the challenges that occur during parenting, and the 

experience of parent-teacher relationship. With the findings we wanted to 

improve and deepen the understanding and knowledge of various 

professionals working with a child with ADHD disorder and his family, which 

could help to create more integrated approaches and help these families. 

Through the Digital Library of the University of Ljubljana (DiKul), we sought 

articles published in the period 2000-2016 in which researchers reported on 

the experience and challenges of the parents of the child with ADHD in the 

context of parenting. 67 research articles were included in the literature review. 

Of these, there were 22 qualitative research, 43 quantitative research and 2 

literature reviews that examined parental experiences and the perception of 

parenting for a child with ADHD disorder. In selected articles, many authors 

also rely on the findings of other research, which is why we have subsequently 

sought, studied and included them in their research in terms of their need and 

need. For the selected articles, we have published key data (author, year of 

publication, sample, method, key research findings) and classified them into 

semantically related categories and subcategories based on the findings of 

research and exposed constructs. The findings of the research, combined with 

the experience of parents, were combined into meaningful semantic 

assemblies and linked in the framework of Bronfenbrenner's bioecological 

theory of development with respect to individual microsystems and their main 

characteristics. 

We have found that parents of children with ADHD disorder experience more 

stress in their everyday lives and that they report difficult relationships with 

both the disabled and the partner. An additional challenge for them is often the 

lack of understanding of social disorders, which are often the target of 

stigmatizing criticism and prejudice. These parents often suffer from a lack of 

social support. Particularly vulnerable are parents who have a disorder of 

ADHD, as this greatly affects their parental skills and experience. Also, 

cooperation between parents and the school is a disturbing source of stigma 

and a sense of guilt because teachers often do not understand and do not 

know enough about the nature of the pupil's disorder and its impact on the 

entire family system, which can lead to a deterioration of relationships at the 

parent-teacher level. 

 

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder – ADHD, parenting ADHD 

child, relationship parent-teacher, ecosystem theory, stigma. 
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1 UVOD 

Do konca  

 

Doživeti, izživeti, preživeti, 

predrhteti, pretrpeti 

otroštvo svojih otrok, 

zorenje 

in odhod. 

 

Hoditi pred njimi, 

z njimi, 

za njimi. 

Do konca. (Neža Maurer) 

 

Starševstvo kot sam pojem in ključen dejavnik varne navezanosti so v 

preteklosti različni avtorji opredeljevali na različne načine: kot stanje 

mišljenja, kulturno pogojeno obdobje v življenju, osebno odločitev, 

psihološko in biološko tranzicijo v življenju in pravzaprav biološko nujo za 

ohranitev človeškega rodu (Mayes idr., 2011). Če pogledamo koncept 

starševstva še globlje, na bolj odnosni ravni, je starševstvo del človeške 

narave, katerega namen je vzdrževanje in ustvarjanje odnosa zaupanja in 

varnosti med otrokom in staršem (Kompan Erzar in Poljanec, 2009). 

Opredelitev, ki morda najbolj smiselno opredeli funkcijo in morebitne ovire 

starševstva, med katere spada tudi nevrorazvojna motnja ADHD, pa je, da 

gre pri starševstvu za zapleten proces, katerega težavnost narekujejo 

heterogene značilnosti otroka, kompleksnost razvojnih procesov in 

prisotnost zahteve po kontinuirani skrbi za otroka (Crnic in Low, 2002). 

Starševstvo naj bi tako najbolj zaznamovali vsakdanji izzivi in osebne 

izkušnje v medsebojnem odnosu med starši in otrokom. Veliko dnevnih 

izkušenj je tako lahko izvor starševskega veselja, občutkov kompetentnosti 

in samozavesti (ob uspešnem premagovanju vsakodnevnih izzivov, pred 

katere so postavljeni starši), prav tako pa je lahko starševstvo za starše velik 

vir stresa (Crnic in Low, 2002). Starši so neposreden dejavnik otrokovega 

razvoja, saj s svojim vedenjem neposredno vplivajo na zorenje otrokovih 

možganov in s tem na njihov socialno-emocionalni razvoj (Sunderland, 

2006). Zaradi tako pomembne funkcije je dobro vedeti, kaj vpliva na proces 

starševstva, kaj ga v kontekstu motnje ADHD lahko ovira in kaj podpre. Zato 

nas zanima, kaj sploh opredeljuje in definira starševstvo otroku s posebnimi 

potrebami, natančneje starševstvo otroku z motnjo ADHD. Ali ti starši 

doživljajo drugačna čustva med procesom starševstva kot drugi starši? S 

kakšnimi dnevnimi izzivi se soočajo in kakšna je njihova percepcija 

sodelovanja z različnimi socialnimi okolji (socialnim, šolskim)? Ali je sploh 

mogoče starševske izkušnje pri vzgoji otroka z motno ADHD tako približati 
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strokovnim delavcem, da bi te starše resnično bolje razumeli in jim 

učinkoviteje pomagali? 

Kot trdi Krstulović (2012) so sodobni starši pogosto ujeti v vzorce in subtilna 

sporočila družbe o tem, kakšno bi moralo biti starševstvo, kar jih pogosto 

potisne v notranji razkol med kulturno konstrukcijo starševstva in njihovim 

lastnim doživljanjem starševstva. Govorimo predvsem o družbeni 

konstrukciji starševstva, ki promovira miselnost, da starševstvo prinaša v 

družino le radost in novo življenje, alternativnega doživljanja pa ne 

obravnava in priznava (Krstulović, 2012). Takšno ekskluzivno stališče 

splošne družbe je pravzaprav zelo diskriminatorno do tistih staršev, ki svoje 

vloge morebiti ne doživljajo tako radostno, in obenem omogoča sistemsko 

prezrtost prepoznave potreb staršev otrok s posebnimi potrebami, med njimi 

tudi potreb in doživljanje staršev otroka z motnjo ADHD. Starši otrok s 

posebnimi potrebami svojo skrbstveno vlogo pogosteje doživljajo kot 

naporno in polno preprek, kar pa lahko razumejo le redki, največkrat tisti z 

lastno ali podobno izkušnjo starševstva (Krstulović, 2012). Zanimivo je tudi 

to, da je družbeno sprejemljiv konstrukt v zvezi s starševstvom občutek 

fizične obremenjenosti zaradi svoje starševske vloge. Pripovedovanje o 

čustvenih obremenitvah staršev pa ni družbeno zaželeno (Krstulović, 2012). 

Navedene trditve nam dajejo uvid v dokaj rigidne družbene konstrukte, ki so 

(še) prisotni v miselnosti množice in lahko negativno prispevajo k še dodatni 

stigmatizaciji duševnega zdravja staršev po svetu in v naši državi. Ob branju 

strokovne literature bralec kmalu spozna, da je starševstvo otroku z motnjo 

ADHD zelo kompleksno in večkrat ogromen izziv (predvsem zaradi 

otrokovega vedenja), ki lahko v starših poleg pozitivnih občutij sproža tudi 

izrazito negativne emocije, kar pa je v nasprotju z družbenimi pričakovanji. 

Motnja ADHD je namreč opredeljena ravno na ravni vedenja, ki je pogosto 

odstopajoče (impulzivnost, hiperaktivnost …), s pogosto pridruženimi 

čustveno-vedenjskimi motnjami. 

 A. Kobolt idr. (2008) v kontekstu različnih čustveno-vedenjskih motenj 

opozarjajo na osiromašen pogled razumevanja težav/motenj, ki 

posameznika reducira na njegovo vedenje, ki pa je le del posameznika in 

nam ne daje vpogleda v celoto posameznika (njegov čustveni, kognitivni 

svet). Kot navajajo A. Kobolt idr., (2008), je takšno redukcionistično gledanje 

še vedno pogosto del mnogih svetovalnih in terapevtskih pristopov, ki v 

dobri nameri želijo posameznika zreducirati zgolj na vedenjsko komponento 

in ki utrjuje zmotno prepričanje, da se posameznika lahko poljubno 

spreminja, korigira in prilagaja želenim družbenim pričakovanjem. Tak način 

razmišljanja opazimo tudi v različnih vedenjsko-kognitivnih pristopih, ki se 

jih največkrat uporablja in priporoča kot učinkovito pomoč in podporo družini 

otroka z motnjo ADHD. Ti pristopi so sicer zelo učinkoviti, saj spremenijo 

vedenjsko komponento otroka in družine, obenem pa pogosto zanemarjajo 
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čustveno doživljanje vseh vpletenih – torej so premalo holistični. 

Posameznik je namreč organizem, v katerem so kognitivni, motivacijski in 

emocionalni procesi medsebojno povezani in efektivno integrirani. 

Izvor zgoraj navedene paradigme, osredinjene na otroka kot vir veselja, je 

mogoče iskati v zgodovinskem okviru in razvoju družbenega in miselnega 

odnosa do otroka in vzgoje skozi čas. Kot navaja T. Lamovec (1998) so 

strokovnjaki, predvsem psihologi, po vojni odkrili fenomen »otroka«, ki je bil 

dolga stoletja prezrt. Prvič v zgodovini se je tako začelo o otrocih govoriti 

kot o osebah, ki imajo svoje potrebe, čustva in lastno osebnost, ne pa kot o 

pomanjšanih odraslih. V tem času se je tudi prvič začelo govoriti o pomenu 

materinstva in vlogi matere za vzgojo in razvoj otrok. Sama ideja o 

pomembnosti materinstva vsekakor ni sporna, kljub temu pa je postavljanje 

materinske vloge na piedestal prineslo tudi mnoge negativne posledice na 

nivoju miselnih konstruktov tedanje in sedanje družbe. Po drugi svetovni 

vojni je namreč »mati« postala dežurni krivec za vsakršno otrokovo 

odstopanje od običajnega razvoja, svoje potrebe pa je morala za ohranitev 

statusa »dobre mame« pogosto potlačiti in zanikati, kar je negativno vplivalo 

na njeno duševno zdravje (Lamovec, 1998). Podobno navaja tudi C. P. 

Cosser (2005), in sicer da je v povojnem času prevladovalo prepričanje, da 

je za lažje oblike motnje ADHD krivo neustrezno družinsko okolje, 

neustrezna vzgoja. Ta ideja se je celo v strokovnih sferah (edukacije) 

ohranila do danes. Vzporednice niso naključne. Tudi ostale sodobne 

raziskave kažejo, da prav matere otrok z motnjo ADHD še vedno pogosto 

poročajo o občutku krivde in dvomu v svojo lastno vzgojno kompetentnost 

ter da so žrtve socialne izolacije, katere izvor predstavlja prav socialno 

okolje kot npr. šolsko ali domače okolje, ki bi moralo biti ravno nasprotno, 

torej podporno in ne zavračajoče. Kljub novemu valu razmišljanja v 

šestdesetih letih, ki zamenja podobo uslužne matere in postavlja na prvo 

mesto svobodo, potrebe in neodvisnost žensk, pa tudi ta miselnost ni 

prinesla velikih sprememb v laični miselnosti glede vzroka motnje ADHD. 

Velik vpliv na to ima predvsem kompleksnost motnje, ki preprečuje 

natančno etiologijo in s tem omogoča razmah različnih napačnih negativnih, 

stereotipnih predpostavk o motnji in vseh, ki jih motnja 

posredno/neposredno zadeva. 

Podpora družini otroka s posebnimi potrebami je bila tako skozi zgodovino 

in je še vedno pretežno usmerjena v pomoč in podporo otroku, ob tem pa 

so starši, ki so eden izmed ključnih dejavnikov otrokovega razvoja, 

spregledani (Jurišić, 2012; Melamed, 2002). To je po eni strani razumljivo 

in smiselno, saj je na področju posebnih potreb najprej prevladoval 

predvsem medicinski model, ki v ospredje postavlja posameznikov deficit, 

šele kasneje pa se je razvil njemu nasproten socialni model, ki je v ospredje 

postavil osebo in njegove zmožnosti. V nasprotju s to miselnostjo pa so že 
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nekateri raziskovalci tistega časa, kot je npr. Bowlby (Erzar in Kompan 

Erzar, 2011), v zgodnjih sedemdesetih letih tega stoletja opozarjali na 

pomen dela s celotno družino, predvsem s starši, če želimo doseči 

kakovostnejšo in učinkovitejšo obravnavo otroka. Pri tem je izhajal iz ideje 

družinskega sistemskega pristopa, ki temelji na predpostavki 

medsebojnega vpliva članov sistema (družine). Tako otrokove posebne 

potrebe vplivajo na celotno družinsko delovanje, kot tudi družina vpliva na 

njegov razvojni izid (Melamed, 2002), saj je otrok pravzaprav le del širšega 

sistema – svoje družine. Prav starši pa so tudi eden izmed ključnih 

dejavnikov otrokovega razvoja (osebnostnega, emocionalnega in 

vedenjskega) (Moges in Weber, 2014) in zato je razumevanje strokovnih 

delavcev staršev ključnega pomena. Kot je videti, družba in strokovna 

javnost stalno prehajata od nekega ožjega mikrosistemskega pogleda, 

usmerjenega zgolj na posameznika, na širši, sistemski pogled, in obratno, 

verjetno pod vplivom političnih in eksosistemskih kulturnih dejavnikov. Zato 

je na neposredni okoljski ravni, kot navaja A. Kobolt idr., (2008), pomembno 

evalvirati, govoriti o različnih pogledih (socialnih, psiholoških in pedagoških 

strok) na določeno motnjo, ker lahko te s svojimi klasifikacijami in 

prevladujočimi pogledi usodno zaznamujejo posameznikov razvoj in 

prispevajo k še dodatni stigmatizaciji njega in njegovih najbližjih (družine), 

ne pa k njenemu odpravljanju. Večina literature v kontekstu posebnih potreb 

se torej opira na otroka, namen tega magistrskega dela pa je pogledati na 

motnjo ADHD še z vidika staršev in njihovega doživljanja. 

R. Eichenstein (2015) opisuje pojem starševstva otroku z netipičnem 

razvojem v smislu starševstva, pri katerem pride do odstopanj od običajnih 

starševskih pričakovanj o funkcioniranju otroka na različnih življenjskih 

področjih (učnem, vedenjskem, psihološkem, telesnem). Starševstvo otroku 

z netipičnim razvojem, kamor nedvomno sodi tudi motnja ADHD, povzroča 

v starših mnoge emocionalne stiske in odzive, ki poglabljajo stres in 

posledično lahko ogrožajo starševsko duševno zdravje. V preteklosti 

duševno zdravje staršev in njihovo doživljanje nista bila predmet pomoči in 

zanimanja, sodobne raziskave mnogih avtorjev (R. Eichenstein, 2015) pa 

potrjujejo, da starševsko psihosocialno zdravje neposredno vpliva na 

otrokovo stanje in njegov izid (bidirekcionalna povezanost). Ta bolj 

holističen pristop k obravnavi družine otroka s posebnimi potrebami je 

vsekakor dobrodošel, še zlasti pa je pomemben pri obravnavi tako 

kompleksne motnje, kot je motnja ADHD, ki prizadene vsa področja 

človekovega delovanja in njegove družine. Zdi pa se, da je tako razmišljanje 

pogosto zaslediti v sodobni literaturi le na papirju, v praksi pa je slika 

pogosto popolnoma drugačna. V Sloveniji imamo kar nekaj združenj in 

neprofitnih organizacij staršev, ki vključujejo starše in otroke z različnimi 

posebnimi potrebami (z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, 

osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane osebe itd.). 
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Otrokom in staršem otrok z ADHD pa je specializirano namenjeno le društvo 

Zavod Mavrični bojevniki. To je presenetljiv podatek, saj je motnja ADHD 

ena najpogostejših nevrorazvojnih motenj tega časa, po podatkih, 

pridobljenih s spleta, se z njo sooča kar med 5,29 % in 7,1 % otrok in 

mladostnikov svetovne populacije (ADHD Institute, 2017), kar je veliko večja 

prevalenca v primerjavi z ostalimi skupinami razvojnih motenj (Family 

Systems Theory, 2017). Za Slovenijo točnega podatka o številu diagnoz 

ADHD ni, predvideva pa se, da ima motnjo ADHD od 3 % do 5 % 

šoloobveznih otrok (P. Podlogar, 2015). ADHD je kompleksna, heterogena 

in nevrorazvojna motnja. Kaže se na ravneh vedenja in vpliva na vsa 

področja posameznikovega delovanja (telesni, socialno-emocionalni, 

kognitivni nivo) v različnih socialnih okoljih (domačem, šolskem) (Hall-Lord 

idr., 2014). Otroci z motnjo ADHD imajo tako pogoste težave na področju 

regulacije emocij, lastne aktivnosti in vzdrževanja zadovoljivega nivoja 

pozornosti ter primanjkljaje pri kontroli notranjih impulzov, kar pogosto vodi 

v neželeno vedenje (Barkley, 2013). V preteklosti je bila motnja ADHD tarča 

različnih pogledov in perspektiv (psihoanalize, medicine, izobraževanja). Te 

stroke še danes nimajo enotnega pogleda na motnjo in pogosto ponujajo 

zelo redukcionističen pogled nanjo in njen izvor.Vse bolj pa se uveljavlja 

integriran, biosocialen pogled na motnjo ADHD, ki predvideva, da naj bi bila 

motnja ADHD posledica vpliva kombinacije prevladujočih genetskih ter 

bioloških in socialnih dejavnikov (Barkley, 2013). 

Da bi področje obravnave in pomoči družinam moralo biti bolj celostno 

usmerjeno, torej tudi v pomoč in podporo staršem, menita tudi slovenski 

raziskovalki B. Kobal Tomc in T. Narat (2017). Starši otrok s posebnimi 

potrebami imajo omejen dostop do psihosocialne pomoči v okviru 

strokovnih ustanov za duševno zdravje ter različnih društev staršev. 

Sodelovanje med temi ustanovami je največkrat omejeno na osebne 

interese posameznikov in zelo pomanjkljivo. Slovenija je bila ena izmed 

redkih evropskih držav, ki dolgo ni imela urejene zakonske podlage na 

področju zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin. 

Šele leta 2017 je bil sprejet zakon o celostni obravnavi predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami PP – ZOPOPP, ki pa bo stopil v veljavo šele leta 2019. 

Obenem pa se nam poraja vprašanje, in sicer ali je zgodnja obravnava, ki 

bi med drugim omogočila psihosocialno pomoč celi družini, res dovolj za 

zadostitev starševskim potrebam po pomoči, ki pa niso časovno omejene in 

se spreminjajo ter ostajajo prisotne cel čas otrokovega razvoja. Zgodnja 

obravnava je ključni temelj, ki omogoča vzpostavitev ustrezne podpore in 

pomoči družini v prihodnosti, obenem pa le prvi korak v nizu skrbi in 

podpore, ki jo potrebuje družina z otrokom s posebnimi potrebami v 

celotnem življenjskem ciklu. 
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Sprejem zakona o celostni zgodnji obravnavi je zelo dobrodošel z vidika 

sprememb na širši družbeni oz. na eksosistemski ravni, če pogledamo z 

vidika bioekološke teorije (Bronfenbrenner, 1978). J. Murgel (2016) navaja, 

da je dosedanja pomoč in podpora otrokom z motnjami v razvoju: 

neenakomerno porazdeljena, nedostopna vsem in nesistemsko urejena. 

Vse to pa opredeljuje zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami kot 

nezadostno in manj učinkovito v primerjavi z zastavljenimi evropskimi 

standardi. V nadaljevanju eksplicitno izpostavlja pomen dostopa do 

psihosocialne pomoči staršem otrok s posebnimi potrebami, saj ti pogosto 

ostanejo preobremenjeni s skrbjo za otroka in nazadovoljenimi lastnimi 

psihosocialnimi potrebami. Ključni cilj novega zakona je povezati že 

obstoječe pomoči in sisteme (zdravstveni, socialni in izobraževalni) ter 

omogočiti pomoč in podporo celotni družini in ne samo otroku, kot je do 

sedaj prevladujoča praksa.  

V publikaciji z naslovom Zgodnja obravnava v otroštvu – napredek in razvoj 

2005-2010 (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju 

posebnih potreb, 2010), njeni avtorji navajajo, da je glavna naloga ukrepov 

politike zgodnje obravnave na področju Evrope zagotavljati pomoč in 

podporo, ki sta osredotočeni na celotno družino. Večina držav v Evropi tako 

ponuja raznovrstne programe in tečaje usposabljanj za starše otrok s 

posebnimi potrebami glede na otrokovo specifiko primanjkljajev. Za 

Slovenijo žal ni podatkov, kakšne oblike pomoči in strokovne programe naj 

bi imeli starši teh otrok na voljo, prikazani in opisani so samo modeli drugih 

držav. Na strani Svetovalnega centra Ljubljana npr. najdemo omejene 

podatke o skupini za starše otrok z ADHD, ki jo vodijo različni strokovnjaki, 

našli smo tudi psihoterapevtski inštitut (Addictiva), ki ponuja vključitev v 

podporno skupino za starše otroka z motnjo ADHD. V okviru zdravstvenega 

zavarovanja se izvaja tudi program Neverjetna leta, ki sicer ni namenjen 

izključno staršem otrok z ADHD, ampak staršem otrok z izzivalnim 

vedenjem oz. motnjami vedenja. Vedno bolj prepoznavno je tudi delovanje 

društva Mavrični bojevniki, ki ponuja različne programe za otroke z motnjo 

ADHD in nudi tudi podporo staršem. Nikjer pa ni evidentiranega 

specializiranega strokovnega programa, ki bi se izvajal v okviru 

zdravstvenega zavarovanja kot možnost psihosocialne celostne pomoči 

prav staršem otrok z motnjo ADHD. Omenjene podporne skupine imajo 

pomembno psihoedukativno vlogo staršev o sami motnji, hkrati pa 

omogočajo medsebojno delitev izkušenj staršev, ne vemo pa koliko v resnici 

naslovijo posameznikove čustvene stiske in kakšen domet imajo v 

intrapsiho posameznih staršev. Prav tako je dostop do te psihosocialne 

pomoči omejen na večja slovenska mesta, kar je v nasprotju z že zgoraj 

navedeno paradigmo dostopnosti pomoči. Prek branja poročila pa smo 

zaznali, da se pod pojmom sodelovanja z družino največkrat, tudi v 

kontekstu drugih držav, razume različne oblike vključevanja staršev v 
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proces obravnave otroka in izmenjavo informacij med starši in strokovnimi 

službami, ki nudijo družini oporo. Pri tem pa pogrešamo zavedanje in 

morebitno usmerjenost v resnične psihosocialne potrebe staršev, ki ne bi 

bila vezana zgolj na potrebe pri negi in skrbi za otroka. Med priporočili v 

poročilu je eksplicitno omenjen tudi pojem kontinuirane podpore in pomoči. 

To je po našem mnenju ena izmed ključnih usmeritev, saj je v Sloveniji 

podpora in pomoč otroku in družini časovno omejena, kar pomeni, da imata 

družina in otrok s posebnimi potrebami dostop do strokovne in dodatne 

pomoči le do konca otrokovega šolanja oz. dopolnjenega 26. leta. Po 

zaključku šolanja pa se še ta pomoč ukine, kljub temu da veliko otrok oz. 

mladostnikov s posebnimi potrebami ostane doma pri starših in jih ti pogosto 

nadalje vzdržujejo. V kontekstu motnje ADHD pa je slika pogosto še 

drugačna. Za mladostnike z motnjo ADHD ni redko, kot navaja Barkley 

(2013), da ti šolanja žal pogosto sploh ne zaključijo ali so iz njega pogosteje 

izključeni (posledica neželenega vedenja in nezmožnosti sledenja učnem 

procesu), kar okrni njihove zaposlitvene zmožnosti, to pa niža njihovo 

stopnjo samostojnosti in neodvisnosti. 

Ko govorimo o družini otroka z motnjo ADHD, pravzaprav govorimo tudi o 

t. i. ranljivi družini. Za ranljive družine je značilno, da je interakcija med 

zunanjim svetom in družino prekinjena, pogosto pa zaznamo tudi različne 

obrambne drže družine, ki pa so posledica dolgotrajne izpostavljenosti 

neučinkovitim modelom pomoči. Te družine imajo največkrat omajano 

zaupanje v različne strokovne inštitucije in si je treba njihovo zaupanje šele 

znova pridobiti (Bauwkamp in Bauwkamp, 2014). Med dejavniki, ki nižajo 

učinkovitost pomoči, ki so je deležne te družine, pa so naslednja dejstva 

(Bauwkamp in Bauwkamp, 2014): 

 pomoč ne podpre družinskih potreb. Večina pristopov dela z 

ranljivimi družinami, med katere spada tudi družina oz. starši otroka 

z motnjo ADHD, poteka po strogo predpisanih pravilih in protokolih, 

ki ukalupljajo strokovnega delavca, hkrati pa mu ob pomanjkanju 

strategij in izkušenj na tem področju omogočajo občutek varnosti; 

 proces pomoči je razpršen. Če se navezujemo na bioekološko 

paradigmo, vidimo, da otrokova motnja nikoli ne nastopi izolirano 

zunaj družinskega konteksta. Večina strokovnjakov, s katerimi se 

srečujejo starši otrok z motnjo ADHD, pa se spozna zgolj na svoje 

strokovno področje, timsko sodelovanje med različnimi izvajalci 

pomoči tem družinam pa je še vedno pomanjkljivo (na to 

problematiko opozarja tudi J. Murgel). Tako se strokovnjaki, kot so 

specialni pedagogi, socialni pedagogi, psihologi ipd., pri svojem delu 

večinoma usmerjajo na otrokove individualne potrebe, medtem ko so 

potrebe staršev oz. družine otroka pogosto spregledane. 

Problematika motnje ADHD, je, kot vemo, že sama po sebi zelo 
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kompleksna in obsega vsa področja posameznikovega delovanja in 

njegove družine, tako da sta multisistemska obravnava in 

medsistemsko povezovanje nujna; 

 procesi pomoči le »gasijo požar«. Večina ponujenih pristopov 

pomoči je osredotočenih na blaženje določenih otrokovih deficitov na 

različnih področjih (akademskem, socialnem), hkrati pa te obravnave 

ne dajejo zadostnih rezultatov, saj ne vidijo vzroka za pojav 

določenega vedenja oz. globljih interakcijskih vzorcev v družini. To 

pogosto vidimo tudi na primeru družin otroka z motnjo ADHD, ko se 

skuša implementirati neke strategije na ravni šolskega okolja, ki pa 

niso izvedljive in usklajene z domačim okoljem otroka. Strokovni 

delavci, ki nudijo podporo, se zato pogosto čutijo nemočne in šibke, 

ko intervencija ne uspe, kot so si želeli, enaka občutja pa zasledimo 

tudi pri družini otroka s posebnimi potrebami; 

 delo s pretiranim številom strokovnih delavcev. Kljub temu da je 

multisistemska obravnava otroka in njegove družine ključna, je pri 

tem pomembno, da družina ni izpostavljena prevelikem številu 

strokovnih delavcev, saj to pogosto prelaga na starše otrok s 

posebnimi potrebami še več zahtev in pričakovanj, ki jim že tako ne 

zmorejo slediti. Družina tako neredko zaključi, da od pomoči ni 

koristi, a se ji ni mogoče izogniti, zato pogosto razvije 

kompenzacijske strategije soočanja s strokovnimi delavci. Med 

interakcijo staršev in strokovnjakov lahko pride naprimer do 

minimaliziranja težav, s katerimi se sooča družina, samo zato, ker 

starši ne želijo še dodatnega nabora napotkov, ki bi jim bili naloženi. 

Tako do pravega procesa pomoči družini sploh ne pride; 

 prelaganje odgovornosti. Strokovni delavci pogosto predstavljajo 

le člen v mreži podpore družinam s posebnimi potrebami, zato lahko 

pride do pojava razpršene odgovornosti. Če se procesi podpore 

pomoči ne odvijajo tako, kot bi si želeli, je najlaže odgovornost 

prevaliti na drug člen podpore in pomoči. Poleg tega je to prelaganje 

odgovornosti in ponavljajoči se nizi neuspešnih intervencij pogosto 

dolgotrajni, družina pa je hitro spremenljiv organizem. Tudi ta pojav 

pogosto vidimo pri družinah otroka z motnjo ADHD. Prelaganje 

odgovornosti za otrokove težave se tako na žalost pogosto dogaja 

med šolskim okoljem in starši kot tudi različnimi strokovnimi 

ustanovami in starši. 

Glede na zgoraj predstavljeno problematiko družin otroka z motnjo ADHD 

je namen našega magistrskega dela s pomočjo pregleda literature raziskati 

izkušnje in doživljanje staršev otroka z motnjo ADHD, da bi pri strokovnjakih 

izboljšali in poglobili razumevanje teh družin in s tem posledično prispevali 

k oblikovanju bolj celostnih pristopov pomoči in podpore tem družinam. 

Tako bomo na začetku predstavili Bronfenbrennerjevo teorijo razvoja 
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posameznika, ki poudarja prepletenost in soodvisnost posameznika in 

njegovega okolja, kar je tudi rdeča nit pričujočega dela. Ključna 

predpostavka je torej, da je za učinkovito pomoč in podporo otroku treba 

razumeti in pomagati njegovi celotni družini, še zlasti staršem, saj so eden 

najpomembnejših dejavnikov otrokovega razvoja. V nadaljevanju dela 

bomo predstavili določene splošnejše značilnosti družine otroka z motnjo 

ADHD, kasneje pa se bomo podrobno poglobili v proces soočanja staršev 

z diagnozo motnje pri njihovem otroku. Pri vsaki fazi procesa bomo navedli 

tudi nevrobiološke mehanizme, značilne za vsako izmed faz soočanja. Nato 

bomo predstavili razvojno naravnan model pomoči staršem otroka z motnjo 

ADHD, ki natančno opredeljuje morebitne izzive in prepreke starševstva v 

času razvoja otroka z motnjo ADHD in s tem nudi globlje razumevanje 

družinske dinamike teh družin. Na podlagi proučene literature smo 

oblikovali hipotezo, da je starševstvo otroku z motnjo ADHD bistveno večji 

izziv kot starševstvo nevrotipičnemu otroku in lahko vodi v neravnovesje 

med zahtevami in zmožnostmi posameznika. Zato se bomo v nadaljevanju 

posvetili starševskemu stresu ter raziskali njegove vzroke in posledice. 

Starši otroka z motnjo ADHD so praviloma vključeni tudi v otrokov 

izobraževalni proces in tako redno prihajajo v stik z otrokovimi učitelji. Zato 

nas zanima tudi njihovo doživljanje sodelovanja s šolo, natančneje učitelji, 

saj je to okolje, v katerem so ti starši še vedno prepogosto izpostavljeni 

stereotipnim prepričanjem o krivdi za otrokove morebitne vedenjsko 

neustrezne odzive in s tem povezano stigmo. Vse te stresne interakcije s 

šolskim osebjem pa za starše lahko predstavlja dodaten dejavnik tveganja 

za uspešno starševstvo, ki negativno vpliva tako na njihovo duševno zdravje 

kot tudi razvoj otroka. Predstavili bomo vzroke morebitnega manj 

uspešnega sodelovanja, pogoje za uspešno sodelovanje ter nekaj implikacij 

za izboljšanje sodelovanja. Nazadnje se bomo posvetili še fenomenu stigme 

in ponotranjene krivde, čemur so pogosto izpostavljeni starši otroka z 

motnjo ADHD, predvsem v različnih socialnih okoljih. 
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2 NAMEN IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

MAGISTRSKEGA DELA 

Prepoznava in raziskovanje starševskega doživljanja in vsakdanjih izzivov, 

s katerimi se soočajo starši otrok z motnjo ADHD, sta smiselna, saj se na ta 

način pri strokovnjakih poglobi razumevanje same motnje. Pridobljeno 

znanje in poglobljen uvid v to tematiko v prihodnje omogoči oblikovanje 

učinkovitejših pristopov pomoči, ki bodo naravnani bolj celostno – kjer bo v 

ospredju celotna družina otroka z motnjo in ne samo otrok. Na osnovi 

proučene literature ugotavljamo, da je med starši otrok z motnjo ADHD 

duševno zdravje pogosto okrnjeno (zaradi izpostavljenosti različnim 

dejavnikom stresa v različnih socialnih okoljih, lastnih simptomov motnje 

ADHD ipd.). Poznavanje dejavnikov tveganja, ki so jim izpostavljeni starši, 

in vpogled v njihove lastne izkušnje starševstva so v veliko pomoč pri 

načrtovanju njihove pomoči in podpore. Po Bronfenbrennerjevi bioekološki 

teoriji otrokove motnje namreč ne moremo izolirati iz konteksta družine, saj 

sta medsebojno odvisna in v stalni interakciji. Če gledamo globalne 

mikrokazalce, pa bi pomoč staršem in celotni družini znižala stroške 

obravnave otrok z motnjo ADHD, kar tudi ni zanemarljivo.  

Proučevanje odnosa staršev otroka z motnjo ADHD in učiteljev pa se nam 

zdi smiselno, ker je šola pomemben dejavnik v življenju otroka, saj v njenem 

okolju preživi veliko časa. Šolsko okolje lahko deluje tudi varovalno – v tem 

primeru blaži simptome motnje ADHD. V obratnem primeru pa samo še 

poglablja stiske družine otroka z motnjo ADHD. Posledično vpliva na 

življenjski izid otroka (raven izobraževanja, ki jo bo uspel doseči, prihodnjo 

zaposlitev), in če pogledamo še širše, neposredno vpliva tudi na dinamiko 

in interakcije celotne družine. S šolo so neposredno povezani tudi otrokovi 

starši, ki spremljajo učni proces, se udeležujejo pogovornih ur, roditeljskih 

sestankov. Tudi na tem področju je v literaturi zaslediti opažanja velikega 

razkoraka med teorijo in prakso, kar lahko pripišemo različnim dejavnikom 

(neznana, multikavzalna etiologija motnje ADHD, kulturno ukoreninjena 

prepričanja o motnji in vzroku zanjo, pomanjkanje znanja in razumevanja 

značilnosti motnje, neenakovredna razmerja moči med starši in učitelji ipd.). 

Tako vidimo, da so odnosi med starši in učitelji otroka z motnjo ADHD 

velikokrat konfliktni in ne sodelovalni, kot so želena pričakovanja raznih 

teoretskih struj ter inštitucij in organizacij s področja vzgoje in izobraževanja. 

V magistrski nalogi iščemo odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1) Kakšno je doživljanje starševstva v kontekstu otrokove motnje ADHD in 

kakšen je vpliv motnje na družinsko delovanje? 2) Kateri so najpogostejši 

izzivi starševstva pri vzgoji otroka z ADHD, s katerimi se soočajo starši? 3) 

Kako starši otrok z ADHD doživljajo odnos/sodelovanje z učitelji? 4) Kako 

se razlikuje dojemanje motnje ADHD z vidika ekosistemske teorije in teorije 

navezanosti? 



11 

Ko smo se odločili za bolj poglobljeno proučevanje doživljanja in percepcij 

staršev, ne želimo, da se naša prizadevanja razumejo, kot da pomoč in 

podpora otroku z motnjo ADHD ni ključnega pomena, saj navsezadnje 

motnja ADHD neposredno vpliva na otrokovo učinkovitost na vseh 

pomembnih področjih delovanja in zato nujno potrebuje pomoč, ki je na 

voljo. Za sistematično proučevanje, ki je bolj usmerjeno na starševsko 

doživljanje, percepcije družinskega življenja in odnosa s šolo smo se 

odločili, ker: 

 je motnja ADHD v literaturi največkrat že obravnavana s poudarkom na 

pomoči otroku in le posredno staršem (npr. Barkley, 2013; L. Rotvejn 

Pajič in S. Pulec Lah, 2011); 

 v Sloveniji do sedaj še ni bilo takšnega pregleda literature z 

obravnavanega področja;  

 ker po načelu bidirekcionalnosti otrokova motnja ADHD vpliva na 

družinsko delovanje in interakcije, otrokov izid, delovno okolje starša in 

posredno na gospodarski, socialni in zdravstveni sistem države; 

 želimo razširiti pomanjkljivo razumevanje in poznavanje vpliva motnje 

na družinsko dinamiko in izkušnjo starševstva med strokovnjaki, 

predvsem šolskimi, kar bi lahko pripomoglo k boljšemu sodelovalnemu 

odnosu med starši otroka z motnjo ADHD in njegovimi učitelji;  

 s pomočjo višje ravni znanja s področja starševskega doživljanja in 

vpliva motnje na družinski sistem želimo omogočiti razvoj bolj celostno 

naravnanih programov podpore in pomoči družinam otroka z motnjo 

ADHD; 

 podrobnejše razumevanje starševske perspektive in izzivov, s katerimi 

se soočajo, lahko pripomore k odpravljanju negativnih stereotipnih 

predstav laične in strokovne javnosti o starševstvu in izvoru motnje 

ADHD;  

 višji nivo znanja s področja starševskega doživljanja lahko pomaga 

znižati nivo stigme, ki so ji starši otroka z motnjo ADHD pogosto 

izpostavljeni.  

 

Glavni cilji magistrskega dela so tako: 

 proučiti raziskave, ki obravnavajo starševsko doživljanje motnje ADHD 

in njen vpliv na družinsko dinamiko; 

 ugotoviti, kateri so najpogostejši izzivi starševstva pri vzgoji otroka z 

ADHD; 

 spoznati, kako starši otrok z ADHD doživljajo svoj odnos/sodelovanje z 

učitelji; 

 opredeliti povezavo med motnjo ADHD in starševskim stresom. 
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Kot doprinos magistrske naloge specialno pedagoškem področju vidimo 

pregled literature s področja proučevanja doživljanja izzivov starševstva in 

sodelovanja v kontekstu otrokove motnje pozornosti in hiperaktivnosti, 

objavljene v obdobju 2000–2016 v tem, da bomo z  njim pridobili vpogled v 

to sorazmerno neraziskano tematiko. S tem utegnemo prispevati k bolj 

poglobljenemu razumevanju strokovnjakov, ki se soočajo z družinami otrok 

z motnjo ADHD, in oblikovanju bolj celostnih pristopov pomoči. Tako bi se 

zvišala kakovost dostopne pomoči in podpore na trgu. 

V nadaljevanju je opisana metodologija, s pomočjo katere smo našli 

relevantne znanstvenoraziskovalne članke, ki smo jih vključili v pregled. 

Nato so opisani pridobljeni rezultati (število pridobljenih člankov, velikost 

posameznega vzorca, relevantni izsledki raziskav). Sledi še razprava o 

pridobljenih rezultatih. 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 Raziskovalne metode 

V teoretični raziskavi je bil uporabljen tako deskriptivni kot eksplikativni 

pristop. Uporabljene so bile metode deskripcije, komparacije, analize–

sinteze, abstrakcije–konkretizacije. 

3.1.1 Vzorec 

V pregled literature so bile vključene kvantitativne in kvalitativne raziskave, 

literatura, katerih vzorec sestavljajo starši v zakonski/zunajzakonski zvezi, 

starši samohranilci otrok z ADHD ter učitelji, ki poučujejo otroka z ADHD. 

Vključene so bile le študije, ki obravnavajo doživljanje starševstva in 

izkušnje staršev (perspektive, odnos, percepcije) otroka z ADHD, ter 

raziskave, ki raziskujejo odnos starš–učitelj s poudarkom na sodelovanju, 

doživljanju stigme, negativnih percepcij in najpogostejših ovir na področju 

sodelovanja šola–družina. V raziskavi je bil kot otrok pojmovan otrok ali 

mladostnik v starostnem obdobju od 6 do 18 let, ki živi doma pri starših. 

Stopnja izraženih otrokovih simptomov motnje ADHD ni vplivala na 

vključitev v raziskavo, ker to ni predmet raziskovanja. 

3.1.2 Iskanje in izbira člankov 

Leta 2016 smo opravili pregled različnih raziskovalnih baz v okviru digitalne 

knjižnice Univerze v Ljubljani, kot so: PubMed, CINAHL, Medline, 

ScenceDirect, PsychINFO itd. Namen je bil najti raziskovalne članke, v 

katerih so avtorji opisali doživljanje staršev otroka z motnjo ADHD, 

najpogostejše izzive, s katerimi se ti starši soočajo, ter sodelovanje staršev 

s šolo. Pridobivanje relevantnih raziskav prek elektronskih baz podatkov ter 

ostale literature je potekalo od začetka junija do konca julija 2016. V prilogi 

A so podane informacije o iskanju znanstvenoraziskovalnih člankov.  

Pri pregledu literature smo za vključitev v raziskavo upoštevali naslednje 

kriterije vključitve: 

 vzorec raziskave vključuje starše otroka/mladostnika z motnjo ADHD 

v starostnem obsegu od 6 do18 let,  

 raziskava proučuje osebno izkušnjo/percepcijo starševstva otroku z 

ADHD, 

 raziskava raziskuje izkušnjo sodelovanja/odnosa med starši otroka z 

ADHD in učitelji,  

 raziskava je napisana v angleškem jeziku,  

 raziskava je recenzirana,  

 raziskava je bila objavljena v časovnem obdobju 2000–2016.  
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V proučevanje smo vključili vse članke, ki so obravnavali kakršenkoli vidik 

starševskega doživljanja v kontekstu otrokove motnje ADHD in odnosa 

staršev s šolo. Ker nas je v kontekstu starševskega doživljanja zanimalo 

tudi starševsko duševno zdravje, smo v pregled vključili tudi konstrukt stresa 

in stigme, ki imata oba velik vpliv na duševno zdravje staršev. 

Kriteriji izključitve raziskav v podrobnejši pregled literature pa so bili 

naslednji: 

 raziskava ne proučuje doživljanja starševstva otroka z ADHD,  

 raziskava ne raziskuje doživljanja sodelovanja/odnosa med starši 

otroka z motnjo ADHD in učitelji,  

 raziskava je bila izdana pred letom 2000, 

 raziskava ni bila recenzirana. 

3.1.3 Kodiranje informacij o vzorcu 

Pri prebiranju raziskovalnih člankov smo si izpisovali naslednje podatke o 

proučevani raziskavi in vzorcu: 

 ali je raziskava kvalitativna ali kvantitativna, 

 ali vzorec sestavljajo starši otrok v starosti od 6 do18 let,  

 prevladujoči spol staršev v raziskavi, 

 doživljanje in izkušnje starševstva otroku z motnjo ADHD 

(perspektiva, odnos, percepcije, družinska dinamika), 

 odnos starš–učitelj s poudarkom na sodelovanju in ovirah uspešnega 

sodelovanja, 

 odnos starš–šola in doživljanje stigme, 

 odnos starš–šola in prisotnost negativnih percepcij. 

3.1.4 Iskanje strokovnih raziskovalnih člankov 

Elektronsko dostopne vire – strokovne članke smo pridobili na podlagi 

dvostopenjske analize podatkov, zbranih po različnih bazah: PubMed, 

CINAHL, Medline, ScienceDirect, PsycINFO in ostalih različnih bazah 

dostopnih preko DiKul-a. Ključne besede iskanja so bile razdeljene v tri 

glavne podteme s povezanimi ključnimi pojmi raziskovanja: doživljanje 

starševstva otroka z ADHD (angl. attention deficit hyperactivity disorder, 

living experiences, daily struggles, parenting), težave in izzivi starševstva 

(angl. parent-child relations, family dynamic, parenting stress, parental 

mental health, mariagge satisfaction, emotional challenges, stigma), 

doživljanje odnosa z učitelji (collaboration with teachers, parent- teacher 

relationship, partnership, teacher perceptions toward ADHD). Če pod 

izbrano kombinacijo besed nismo našli primernih zadetkov, smo iskalno 

zahtevo spremenili. V prilogi A so navedeni le iskalni pojmi, ki so vodili do 
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zadetkov, ostalih kombinacij iskalnih pojmov nismo vključili v tabelarni 

prikaz. Pri iskanju po elektronskih bazah podatkov smo najdene rezultate 

omejili na pojav zgoraj navedenih ključnih besed v naslovu članka. Dodatno 

smo med iskanjem raziskovalnih člankov prepoznali pomen vpliva 

starševske motnje ADHD na starševstvo in poiskali še raziskave s tega 

področja. Izbrane iskalne pojme smo umestili glede na pripadajoče različne 

mikrosistemske ravni in jih tako tudi prikazali. V prilogi B so prikazani 

naknadno dodani znanstvenoraziskovalni članki. 

3.1.5 Postopki obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene iz relevantnih strokovnih raziskav, smo v skladu z 

vsebino pregleda literature sistematično predstavili v obliki tabel, v katerih 

so navedene informacije o: podrobnostih posamezne študije (avtor, kraj, 

leto izida), vzorcu, metodi raziskave in rezultatih raziskave v povezavi z 

raziskovalnimi vprašanji. Pridobljene podatke iz večinoma kvalitativnih 

raziskav smo razvrstili v pomensko povezane kategorije in podteme, med 

seboj primerjali ugotovitve že narejenih raziskav ter jih kritično ovrednotili. 

Te kategorije smo nadalje povezali v sintezo ugotovitev v okviru smiselnega 

teoretskega okvirja – Bronfenbrennerjeve bioekološke teorije sistemov z 

namenom posredovanja podatkov, ki bi lahko bili uporabni za strokovnjake 

in druge, ki vstopajo v stik z družinami otroka z ADHD.  

3.2 Uporabljeni viri 

Primarni vir podatkov pregleda literature so bili kombinacija kvalitativnih 

fenomenoloških študij in kvantitativnih raziskav, predstavljenih v obliki 

člankov, ter že obstoječi pregledi literature. V primeru pomanjkanja 

ustreznih primarnih virov za namene raziskave smo po potrebi vključili v 

pregled literature tudi sekundarne vire (različna poročila na izbrano temo, 

knjižno literaturo, izsledke raznih domačih in tujih doktorskih disertacij, ki 

sovpadajo z našo temo raziskovanja), dodatne podatke pa smo iskali tudi 

prek referenc, navedenih na koncu prebranih strokovnih člankov. Pri 

poglobljeni teoretični obravnavi teme smo večinoma posegali po primarnih 

virih – dostopni tuji in domači knjižni literaturi, pri raziskovalnem delu 

pregleda literature pa, kot je že bilo omenjeno, po tujih kvalitativnih in 

kvantitativnih raziskavah objavljenih v člankih od 2000 do 2016. 

Izsledki že narejenih pregledov literature po področjih 

Preden smo se v magistrskem delu lotili lastnega pregleda 

znanstvenoraziskovalnih člankov, smo želeli zbrati ugotovitve že narejenih 

pregledov literature s proučevanega področja. Tako smo pridobili že 

narejene preglede literature s področja vpliva otrokove motnje ADHD na 

družino, doživljanje stresa v teh družinah in sodelovanje staršev otroka z 
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motnjo ADHD in šolo. Ugotovitve so predstavljene v nadaljevanju 

(predstavitev po področjih). 

Vpliv otrokove motnje ADHD v kontekstu družine in doživljanje staršev  

Daley, Sayal in Tarver (2014) so pregledali 9 znanstveno raziskovalnih 

člankov izdanih med obdobjem 1998 in 2013. Teme, ki so jih preučevali so 

bile motnja ADHD in starševstvo, interakcija starš- otrok z motnjo ADHD, 

trening starševstva in starševske intervencije. Ugotovili so, da: 

 se ne da določiti vzročno-posledične narave med starševskimi 

vzgojnimi praksami in otrokovim neželenim vedenjem – zveza je 

bidirekcionalna, 

 je podpora staršem pomembna pri prekinitvi ciklusa neželenih vedenj 

otroka, 

 imajo starševski simptomi motnje ADHD velik vpliv na starševske 

veščine in zmožnosti. 

Johnston in Mash (2001) sta v svojem pregledu znanstveno raziskovalnih 

člankov (točno št. raziskovalnih člankov v pregledu ni navedeno) izdanih v 

zadnjih dvajsetih letih, raziskovala bidirekcionalni vpliv staršev na otroka z 

motnjo ADHD in družinsko dinamiko v družinah otroka z motnjo. Pregled 

literature je sistematično razdeljen in vsebuje različne sekcije družinskega 

življenja: interakcijo starš–otrok z motnjo ADHD, starševsko zadovoljstvo v 

partnerskem odnosu, splošno funkcioniranje teh družin, starševske 

kognicije in starševsko psihološko delovanje. Ugotovila sta, da: 

 je v družinah otroka z motnjo ADHD prisotnih več konfliktov, 

partnerskih konfliktov in večja količina manj uspešnih starševskih 

praks, 

 najbolj konfliktne odnose beležijo v družinah s kombiniranim 

podtipom motnje ADHD pri otroku,  

 na področju socialne interakcije beležijo, da so matere otrok z motnjo 

ADHD bolj direktivne in negativne ter manj socialno naravnane, 

obenem pa so otroci manj poslušni in bolj negativno naravnani do 

mater, 

 se najbolj negativne interakcijske vzorce beleži med mlajšimi dečki 

in njihovimi materami, 

 je opaziti ekvifinalnost vzrokov za določene razvojne poti pri otroku z 

motnjo ADHD (od vedenjskih motenj, do vpliva starševske prakse 

ipd.), 

 starši otrok z motnjo ADHD doživljajo več stresa kot starši v družinah 

otroka brez motnje – stres izhaja predvsem iz socialne interakcije 

med starši in otrokom, 
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 starši otroka z motnjo ADHD poročajo o nižjih občutjih lastne 

kompetentnosti pri vzgoji otroka,  

 je med starši otrok z motnjo ADHD prisotne več psihopatološke 

simptomatike (motenj razpoloženja, anksioznih motenj, zlorabe 

prepovedanih substanc). 

J. Theule (2010) je v metaanalizi proučila 44 člankov, izdanih v obdobju 

1983–2007, ki proučujejo starševski stres v povezavi z otrokovo motnjo 

ADHD. Ugotovitve metaanalize so naslednje: 

 starši otrok z motnjo ADHD izkušajo pomembno višjo raven stresa 

kot starši otrok brez motnje ADHD, 

 simptomi kombiniranega podtipa motnje ADHD so največji prediktor 

starševskega stresa in simptomi nepozornosti ne vplivajo na raven 

stresa, 

 prisotnost otrokovih eksternaliziranih in internaliziranih motenj vpliva 

na starševski stres,  

 stresu so izpostavljeni tako očetje kot matere, v celoti pa matere 

doživljajo višjo raven stresa kot očetje, 

 starševsko duševno zdravje in prisotnost različnih duševnih obolenj 

pomembno vplivata na doživljanje stresa (prisotnost simptomov 

depresije). 

Sodelovanje šole s starši otroka z motnjo ADHD 

Prav tako smo proučevali odnos in sodelovanje šole oz. učiteljev z družino 

otroka z motnjo ADHD. Hay, Kos in Richdale (2006) so v svoji analizi 

strokovnih raziskovalnih člankov (točno št. člankov in obdobje v katerem so 

bili izdani ni navedeno) preučevali težave otrok z motnjo ADHD v šoli, 

njihovo znanje o sami motnji in odnos do učencev z motnjo ADHD ter 

obstoječo šolsko prakso poučevanja teh otrok. Ugotovili so, da: 

 kljub naraščanju ozaveščenosti in znanja učiteljev o motnji ADHD, ti 

še vedno niso dovolj poučeni o vplivu motnje na družino, 

 učitelji posedujejo premalo znanja o duševnem stanju staršev otroka 

z motnjo ADHD, saj ti večkrat trpijo za simptomi raznih 

razpoloženjskih motenj in so pod stresom,  

 se učitelji ne zavedajo pomena starševskih simptomov motnje ADHD 

pri načrtovanju določenih sestankov in aktivnosti za vključevanje 

staršev v šolski proces. 

V zadnji pregled literature s tega področja, so Gwernan-Jones idr. (2015) 

vključili 6 kvalitativnih raziskav, izdanih med letoma 1996 in 2011, ki 

proučujejo prav izkušnje staršev otroka z motnjo ADHD in šolo. Izpostavili 

pa so naslednje ugotovitve: 
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 dobri odnosi med starši otroka z motnjo ADHD in učitelji so prej 

želeno pričakovanje kot realnost, 

 večina staršev poroča o konfliktnih razmerjih s šolo in nerešenimi 

problemi svojih otrok, 

 matere se v primeru šolskih težav otroka pogosto vključujejo v šolski 

proces, a so pri tem največkrat neuspešne in zavrnjene s strani 

učiteljev, 

 še vedno je prevladujoči model komunikacije med starši in učitelji 

enostranski – vloga učitelja kot tistega, ki ve, starševska vloga pa je 

pasivni izvrševalec učiteljevih nasvetov, 

 učitelji se pogosto čutijo ogrožene v svoji vlogi predvsem zaradi 

naraščajočega števila staršev, ki posedujejo znanje o motnji ADHD 

na ravni strokovnjakov, 

 vzrok konfliktnih odnosov med starši otroka z motnjo ADHD in učitelji 

je pogosto največji tam, kjer učitelji še vedno posredno ali 

neposredno krivijo starše za otrokovo stanje (prevladujoča 

psihosocialna paradigma). 

Če povzamemo zgoraj navedene rezultate preteklih pregledov literature, 

opazimo prevladujočo ugotovitev, da v družinah otroka z motnjo ADHD 

starši doživljajo višjo raven stresa. Ta najpogosteje izvira iz socialne 

interakcije z otrokom z motnjo, kjer pridejo do izraza njegove težave na 

področju vedenja. Na področju družinske dinamike pa vidimo, da je v 

družinah prisotnih več konfliktov, manjše zadovoljstvo s partnerskim 

odnosom in posledično nižje duševno zdravje staršev. Po podatkih že 

narjenih pregledov literature naj bi v celoti gledano matere doživljale višji 

nivo stresa v družini kot očetje. Starši otroka z motnjo ADHD poročajo o 

naslednjih posledicah stresa: nižja samopodoba, občutja lastne 

nekompetentnosti in slabšanje pridruženih komorbidnih duševnih težav. 

Nekateri izmed avtorjev navajajo tudi vpliv starševskih simptomov motnje 

ADHD na samo starševstvo. Na podlagi tega domnevamo, da bomo tudi pri 

svojem pregledu literature naleteli na tesno povezanost konstruktov 

otrokove motnje ADHD in njenega vpliva na starševski stres, na povezanost 

konstruktov otrokove motnje ADHD in težav socialne interakcije ter vpliv 

starševske motnje ADHD na proces starševstva. 

Na področju odnosa med starši in šolo pa vidimo, da je velik razkorak med 

prakso in teorijo, ki predpostavlja uspešno medsebojno sodelovanje ter 

urejene odnose. Starši poročajo, da pogosto doživljajo sodelovanje in odnos 

z učitelji zelo stresno, vir konfliktov pa so največkrat različna pričakovanja 

in percepcije učiteljev in staršev ter prisotnost utrjenih negativnih 

predpostavk o neustreznem starševstvu s strani učiteljev glede staršev. 

Prav tako v šolskem prostoru še vedno prevladuje predpostavka o učitelju 

kot edini avtoriteti, ki ve in poseduje napotke, ter staršu v vlogi pasivnega 
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sprejemnika. Komunikacija je pogosto še vedno enosmerna. Iz tega črpamo 

predpostavko, da bomo pri lastnem raziskovanju našli povezanost med 

konstruktom otrokove motnje ADHD in oteženim sodelovanjem med starši 

otroka z ADHD in učitelji. 
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4 OBRAVNAVA TEME 

4.1 Bronfenbrennerjeva bioekološka teorija razvoja 

V preteklosti je pri proučevanju posameznikovega razvoja prevladoval 

biogenetski pristop (poudarjal se je neposreden vpliv genetike kot 

prevladujočega dejavnika razvoja), ki pa je v poznih 90. letih počasi prešel 

v multidisciplinarni pristop v proučevanju posameznikovega razvoja. 

Biogenetski pristop sovpada z medicinskim pogledom na posebne potrebe, 

kjer je pozornost prvotno usmerjena v posameznikove primanjkljaje na 

različnih področjih delovanja, ki so tudi glavni predmet strokovne 

obravnave. Sedanji prevladujoči multidisciplinarni relacijsko-sistemski 

pristop raziskovanja pa proučuje posameznika v okviru relacije 

posameznik–okolje in pri tem poudarja pomembnost nevrobiološke 

plastičnosti, ki omogoča spremembe pri posamezniku in okoljih, v katera je 

vključen skozi časovno in prostorsko komponento. Ključno gonilo 

sprememb na vseh nivojih posameznika in okolja pa je prav socialna 

interakcija v medsebojnih odnosih (Lerner, Molenaar in Newell, 2013). Ta 

pristop sovpada s socialnim modelom pogleda na osebe s posebnimi 

potrebami, pri katerem sta tako kot v relacijsko- sistemskih pristopih 

poudarjena moč in vpliv posameznika na lasten razvoj. 

Za teoretično osnovo v svoji magistrski nalogi smo tako izbrali bioekološko 

teorijo razvoja, katere avtor je Bronfenbrenner (1979). Pri razvoju teorije se 

je opiral na ideje predhodnih raziskovalcev Barkerja in Wrighta (1954). 

Osnovna predpostavka teorije je, da se človek razvija znotraj spremenljivih 

življenjskih okolij, ki vplivajo nanj, hkrati pa tudi on vpliva nanje, saj je 

posameznik vedno del okolja in ne izolirana entiteta. Gre za teorijo, ki je 

holistično naravnana in trdi, da posameznikovega razvoja ne moremo 

proučevati brez hkratnega proučevanja okolja, v katerem se nahaja, saj gre 

med njima za stalno interakcijo. Konkretno to pomeni: če želimo učinkovito 

pomagati otroku z motnjo ADHD, je pomembno delati tudi z njegovo 

družino. Med interakcijo okolja in posameznika pa skozi čas neprenehoma 

potekajo obojestranske spremembe. To teorijo smo izbrali tudi zato, ker je 

ravno v kontekstu motnje ADHD (zaradi nezmožnosti določitve točnih 

vzročnih dejavnikov) viden razkol med strokovno javnostjo, katere del 

intenzivno poudarja pomen okoljskih dejavnikov na motnjo pri otroku, in na 

drugi strani javnostjo, ki zagovarja nevrobiološko osnovo motnje. Prav ta 

dva različna pogleda močno vplivata na širši miselni okvir družbe in njenih 

posameznikov in tako posredno vplivata na življenja otrok z motnjo ADHD 

in njihovih bližnjih. Sam avtor se je v svoji teoriji osredotočil na otrokov 

razvoj. Kot vemo, pa se vsi, tako otroci kot odrasli, razvijamo in spreminjamo 

tekom življenja, zato lahko teoretične predpostavke prenesemo tudi na 

odraslega posameznika, v našem primeru na starše otroka z motnjo ADHD. 
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Manjša okolja so del širšega okolja, ta pa še širšega. Avtor si je 

posameznikovo okolje predstavljal v obliki koncentričnih krožnih struktur, ki 

so med seboj povezane, in kot smo že omenili, v stalni interakciji. Moč vpliva 

okolja in medsebojne interakcije na posameznika je razdelil na mikrosistem, 

mezosistem, eksosistem in makrosistem. Najmanjša enota okoljskega 

sistema, ki najbolj neposredno vpliva na razvijajočega se posameznika, je 

raven mikrosistema. Za okolje mikrosistema je značilno, da je z njim 

razvijajoči se posameznik v neposredni komunikaciji (dom, igrišče, delovno 

mesto), oz. gre za posamezniku najbližje okolje, v katerem preživi največ 

svojega časa. Za ta okoljski sistem sta značilni bogata neposredna socialna 

interakcija in intenzivna vpletenost v odnose, kar sta tudi glavni značilnosti 

tega okoljskega sistema. V primeru starša otroka z motnjo ADHD 

predstavlja primer tega npr. odnos starš–otrok, odnos starš–stari starš, 

partnerski odnos. Na tej ravni opazujemo predvsem vedenje starša in 

otroka. Že Bronfenbrenner (1979) je opozarjal na pomen ravni tega sistema 

in da je za zdrav otrokov razvoj ključnega pomena emocionalna navezanost 

na odraslo osebo, največkrat gre pri tem za navezanost na primarnega 

skrbnika – starša. To hkrati sovpada tudi z osnovnimi koncepti Bowlbyeve 

teorije navezanosti, ki trdi, da je socialna interakcija med staršem in otrokom 

ključnega pomena za razvoj osebnosti in otroku omogoča internalizacijo 

določenih mentalnih stanj v povezavi s starševskim odzivom na takratne 

otrokove potrebe iz otroštva. Kasneje ti notranji delovni modeli postanejo 

podlaga različnim oblikam navezanosti, ki pa v procesu odraščanja vplivajo 

na način in zmožnosti posameznikovega navezovanja in ohranjanja 

medosebnih odnosov. Prav tako pa ne smemo zanemariti vpliva otrok na 

oblikovanje starševske osebnosti skozi čas (Bronnfenbrenner, 1979) oz. 

recipročni vpliv. V kontekstu tega mišljenja torej tudi otrok vpliva na 

oblikovanje starševske navezanosti in tudi za starše je navezanost ključna 

komponenta odnosov v času celotnega življenjskega obdobja. Tako tudi 

starš na podlagi otrokovega odziva in individualnih lastnosti razvije različne 

notranje delovne modele posameznih odnosov, ki vplivajo na njegovo 

percepcijo teh modelov in posledično na njegovo prihodnje vedenje do 

otroka, partnerja. 

Mezosistem predstavlja odnos med dvema mikrosistemoma, v katera je 

razvijajoči se posameznik aktivno vključen (Bronfenbrenner, 1979). Na 

mezosistemski ravni govorimo o »tranzicijskih« učinkih med življenjskimi 

področji, kjer je razvijajoča se oseba dejavna oz. aktivna (Passolt, 2002). 

Za otroka z motnjo ADHD bi to okolje lahko pomenilo vključitev in 

obiskovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Za starša otroka z motnjo 

ADHD pa bi primer takega okolja predstavljalo npr. delovno mesto ali 

njegova vključenost v skupino za pomoč in podporo staršem ali celo 

vključenost v otrokov proces izobraževanja. Nastanek novega mezosistema 

je vedno povezan z vstopom oz. prehodom ali tranzicijo posameznika v 
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novo življenjsko okolje oz. s privzemom druge socialne vloge. Večina 

menjav vlog, ki vplivajo na posameznikov razvoj, se dogaja na tem 

mezosistemskem nivoju. Bronfennbrener (1979) nadalje navaja pomen 

podpore iz socialnih okolij, v katerih se nahaja posameznik, saj bolj kot so 

ta okolja med seboj povezana in podporna, večji potencial ima posameznik 

za razvoj, in obratno. Ključno funkcijo mezosistmeskih socialnih okolij, v 

katere je vključen posameznik, vidi v izmenjavi informacij med socialnimi 

okolji. Tako bo morda starš otroka z motnjo ADHD od svojih staršev slišal, 

da ne zna vzgajati otroka, da je izvor motnje v njegovem slabem 

starševstvu, v drugem socialnem okolju, npr. med razumevajočimi prijatelji 

ali drugimi starši v podporni skupini, pa bo dobil ustrezno podporo in 

potrditev, ki bo temeljila na bolj veljavnih informacijah (da NI sam kriv za 

otrokovo motnjo ADHD, ki je, kot smo že navedli, prvotno multikavzalnega 

izvora). Večji kot je razkorak med posameznimi okolji, večjo stisko lahko 

doživlja posameznik v prehodih med temi okolji. Prav ta razkorak med 

različnimi percepcijami v različnih socialnih okoljih, v katera je vključen 

starš, pa je ena izmed ključnih značilnosti staršev otroka z motnjo ADHD. 

Starš bo tako lahko na primer v mikrosistemskem okolju partnerskega 

odnosa doživljal potrditev in razumevanje, v otrokovem šolskem okolju pa 

bo pogosto tarča učiteljevih stereotipnih prepričanj in negativnih opazk o 

lastni kompetentnosti, kar bo lahko negativno vplivalo na njegovo duševno 

zdravje in povečalo doživljanje stresa. 

Eksosistem zavzema še širše okolje posameznika in vključuje posredne 

vplive iz okolja, ki pa prav tako vplivajo na posameznika. To je lahko politika 

šolstva, naravnanost delovne politike do starševstva ipd. Eksosistem bi 

lahko razumeli kot vsa življenjska področja, ki ne vključujejo posameznika 

neposredno, v njih ni vključen na osebni ravni, med njim in okoljem ni 

neposredne komunikacije, obenem pa vseeno vplivajo na posameznika in 

posameznik nanje. Na tej sistemski ravni Bronfenbrenner (1979) opisuje 

tudi negativne vplive marginalizacije oz. stigme, ki se lahko pojavijo v svetu 

staršev otroka s posebnimi potrebami. V tem primeru torej lahko širše 

socialno okolje, ki je negativno naravnano do staršev ali promovira 

psihosocialni model etiologije, misleč, da je motnja le posledica 

nekompetentnega starševstva, posredno vpliva na duševno zdravje in 

samopodobo staršev tega otroka in vedenje posameznikov v bližnjih okoljih 

starša, kar pa obenem spet vpliva na razvoj otroka. 

Makrosistem obsega kulturne norme, religiozna prepričanja in vrednostne 

predstave neke družbe. Pri tem govorimo še širše, npr. o zakonski ureditvi 

dodatka družinam otroka s posebnimi potrebami, o tem, kako je v določeni 

državi, kulturi urejena skrb in podpora otrokom s posebnimi potrebami, ali 

imajo v določeni kulturi, državi starši otrok s posebnimi potrebami 

zagotovljen dostop do pomoči in podpore ipd. Makrosistem tako predstavlja 
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še širše okolje od eksosistemskega in vključuje institucionalne sisteme, 

socialne in ekonomske razmere, politične sisteme skozi čas. Ti sistemi pa 

delujejo pod vplivom širše družbene ideologije in vrednostnega sistema, ki 

trenutno velja v kulturi posameznika (Bronfenbrenner, 1979). V Sloveniji se 

pod okriljem poslanke J. Murgel trenutno obetajo velike spremembe prav 

na tem makrosistemskem nivoju, ki želi spremeniti obstoječo zakonodajo 

ter staršem otrok s posebnimi potrebami omogočiti bolj celostno podporo in 

pomoč celotni družini ne samo pomoč otroku. Tako naj bi npr. družinam 

otrok s posebnimi potrebami omogočili pomoč in podporo v otrokovem 

okolju, psihosocialno pomoč in pomoč pri prilagoditvi bivalnega okolja.  

Posamezni ekološki sistemi niso togi, temveč se stalno spreminjajo, so v 

razvojnem procesu. Tako spremembe v eni sistemski strukturi recipročno 

vplivajo tudi na ostale sisteme. Primer: spremembe na makrosistemski ravni 

politike, ko dobijo starši hipotetično dostop do psihosocialne podpore in 

pomoči, lahko posredno pozitivno vplivajo na mikrosistem starš–otrok prek 

tega, da je bolje poskrbljeno za starševsko duševno zdravje, kar pa se 

gotovo izraža tudi prek starševskih in vzgojnih praks do otroka.  

Vse sisteme okolja, ki vplivajo na posameznika in on nanje, pa povezujejo 

tri ključne značilnosti: 

 podsistemi okolja so medsebojno povezani (sprememba v enem 

okolju povzroči takojšnjo verižno reakcijo tudi v ostalih okoljih),  

 razvoj posameznika se odvija v recipročni interakciji med 

posameznikom in njegovim okoljem, 

 vsako okolje je konstituirano na podlagi posameznikovih dejanj in 

interakcij. 

Pričujoča teorija torej izpostavlja ključni pojem »recipročne interakcije 

med različnimi sistemi« in medsebojne soodvisnosti, kar konkretno 

pomeni, da tudi motnje ADHD ne moremo zreducirati zgolj na raven 

posledic simptomov otrokovega vedenja, ker je ta primarno vključen v 

družinsko in šolsko okolje, ki sta v stalni interakciji z njim in se hkrati 

spreminjata glede na njegovo vedenje in interakcijo. In prav proučevanje 

kontekstualnih dejavnikov, med katere spadajo tudi starši otroka, 

predstavlja bistvo našega magistrskega dela. Teorija predstavlja širši, 

holistični pogled na otrokovo motnjo ADHD, in predpostavlja integrirano 

intervencijo, ki je naravnana sistemsko in ni zreducirana zgolj na pomoč 

otroku. Kot strokovnjaki, ki obravnavamo otroka s posebnimi potrebami, 

smo namreč največkrat še vedno usmerjeni predvsem na otroka in njegove 

značilnosti, obenem pa pozabljamo, da je ta otrok vključen tudi v druga 

okolja, ki ga zaznamujejo in katerih vplivi niso zanemarljivi oz. so še bolj 

celokupno pomembni kot npr. skupek njegovih individualnih značilnosti. 



24 

Kot navajajo Tudge idr. (2009), pa je pri uporabi določenega teoretskega 

pristopa pomembno poznavanje celotnega razvoja teorije. Bronfennbrener 

(1979) je pri oblikovanju svoje bioekološke teorije šel skozi več razvojnih 

faz. Tako je bil v prvi fazi predvsem osredotočen na vidike okolja (koncept 

mikrosistema, mezosistema, eksositema in makrosistema), v drugi fazi pa 

je že kritično ovrednotil svoje raziskovanje, češ da je zanemaril 

posameznikov lasten vpliv na lastni razvoj. Dejstvo je, kot navajajo Tudge 

idr. (2009), da se Bronfennbrener (1979) nikoli, niti v najzgodnejših delih, ni 

posvečal samo kontekstualnim dejavnikom okolja (miskrosistemskim, 

mezosistemskim …) kot večina sodobnih raziskovalcev, ki izhajajo iz 

njegove teorije. Ključni elementi njegove teorije, ki so se oblikovali skozi 

čas, so namreč povzeti v modelu PPCT (angl. process-person-context-time 

model). Če želimo izhajati iz njegove teorije in ohraniti njeno integriteto, 

morajo biti prisotni vsi štirje elementi: proces, oseba, kontekst in čas. 

Proces. Za posameznika in njegovo okolje je značilno, da se skozi čas 

spreminjata. Proces je gonilo posameznikovega razvoja in omogoča, da 

postaja posameznikov razvoj v času interakcije z okoljem vse bolj 

kompleksen. 

Oseba. Bronfenbrenner (1979) je v svoji teoriji prepoznal pomen bioloških 

in genetskih predispozicij posameznika za njegov razvoj. Te ključne osebne 

dimenzije posameznika, ki zaznamujejo njegovo interakcijo z okoljem, je 

razdelil na dimenzije »demand«, »resource« in »force«. Karakteristike 

dimenzije »demand« so tiste posameznikove značilnosti, ki bi jih lahko 

poimenovali kot prirojene in takoj neposredno komunicirajo z okoljem 

(starost, spol, videz). Te lastnosti so v socialni interakciji zelo pomembne, 

saj na njihovi osnovi takoj vzniknejo določena pričakovanja sogovornika. 

Karakteristike virov (»resources«) niso tako eksplicitne narave. Pri virih 

(emocionalnih, kognitivnih, socialnih) govorimo o značilnostih, kot so: 

inteligentnost, veščine, čustva, socialni viri posameznika. Karakteristike 

motivacijske dimenzije »force« pa so vse lastnosti posameznika, ki so 

povezane z značilnostmi temperamenta posameznika in njegovo 

motivacijo. 

Kontekst. Okolje posameznika vsebuje štiri medsebojno prepletene 

sisteme (mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem). 

Čas. Zadnji element modela PPCT je čas. Element časa je pomemben 

predvsem zato, ker so vsi elementi modela PPCT pogojeni s časom in je 

čas tisti element, ki krovno povezuje vse ostale elemente modela. 

Ključno vrednost teorije vidimo predvsem v tem, da nudi dober teoretski 

okvir za razumevanje sočasnih vplivov med posameznikom in okoljem in 

utemeljuje nujo po sistemskem pristopu pri delu z otrokom z motnjo ADHD 

ali katerokoli drugo razvojno motnjo. Teorija namreč kot nujo predvideva 



25 

delo tako z otrokom kot z njegovimi starši, ki tvorijo njegovo najbližje 

socialno okolje.  

Za lažjo predstavitev teoretičnega modela je na sliki 1 prikazana shema 

Bronfenbrennerjevega koncepta ekološkega sistema.  

 

Slika 1: Prikaz Bronfenbrennerjevih sistemov 

4.1.1 Bronfenbrennerjeva teorija razvoja in Belskyev model 

starševstva 

Dokaj podoben model posameznikovega razvoja pa je v 

Bronfenbrennerjevem času razvil še eden izmed raziskovalcev, Belsky 

(1984), ki pa se je v svojem modelu osredotočil predvsem na raziskovanje 

starševskih karakteristik in njihovega vpliva na otrokov razvoj. Tako je 

ključni del teorije teza, da je starševstvo vedno posledica interakcije 

starševskih osebnih značilnosti (osebnostnih lastnosti, lastnih izkušenj, 

izkušenj v partnerskem odnosu, dejavnikov na delovnem mestu starša) in 

otrokovih značilnosti (kar je le drugi vidik Bronfenbrennerjeve bioekološke 

teorije razvoja). Pri svojem konceptu se ni toliko osredotočal na otroka in 

njegove značilnosti (razen na pomen značilnosti njegovega temperamenta), 

temveč bolj na starševske notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na 

otrokov razvoj (J. Theule, 2010). V svojem delu pa je omenjal vpliv 
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konteksta – okolja, kar sovpada z Bronfenbrennerjevo teorijo razvoja. 

Teme, ki so ključnega pomena v njegovi teoriji, so: senzitivno starševstvo 

(gre za starševsko zmožnost uglasitve in odgovora na otrokove fizične in 

socialno-emocionalne potrebe), prisotnost/odsotnost starševske negativne 

naravnanosti (negativne starševske percepcije staršev do otrok, ki vodijo v 

grobo in neustrezno vedenje staršev). Obe lastnosti, tako raven starševske 

senzitivnosti kot naravnanosti, pa se na vedenjski ravni izkazujeta skozi 

starševsko vlogo oz. vedenje do otroka – torej neposredno vplivata na 

njegov razvoj. Na starševstvo naj bi vplivala še kakovost partnerskega 

odnosa in pomen socialne mreže staršev – kar sta, če prevedemo v okvir 

Bronfenbrennerjeve, teorije mezosistemska dejavnika. Vse ti dejavniki so 

tudi spremenljivke, ki obenem višajo/nižajo nivo stresa v določeni starševski 

vlogi (Belsky, 1984). Če pogledamo teorijo podrobneje, se je avtor torej 

osredotočil predvsem na raziskovanje mikro- in mezosistemske značilnosti 

okolja po Bronfenbrennerjevi teoriji. 

V nadaljevanju smo zbrali nekaj ključnih podobnosti med Belskyjevo 

razvojno teorijo starševstva (1984) in Bronfenbrennerjevo ekološko teorijo 

razvoja (1979): 

 oba avtorja opisujeta pomen senzitivnega starševstva in elementov 

socialne interakcije med staršem in otrokom za otrokov razvoj ter 

opozarjata predvsem na kakovost zgodnjega odnosa med otrokom 

in materjo, 

 oba avtorja opisujeta pomen partnerskega odnosa za otrokov razvoj, 

 vpliv kognitivnih percepcij posameznika pri izpolnjevanju določenih 

vlog in njegova naravnanost sta ključnega pomena pri razumevanju 

relacije mišljenje–vedenje, 

 oba teoretična modela sta procesno naravnana. 

Bronfenbrenner (1978) se je v svoji ekološki teoriji pri navajanju raziskav in 

potrjevanju svoje hipoteze celo večkrat skliceval na raziskave Belskyja, 

predvsem pri razlagi pomena odnosa in načina socialne interakcije v 

primarni relacijski diadi mati–otrok. Ena izmed ključnih razlik med 

teoretičnima modeloma pa je v tem (kot je že bilo navedeno), na koga ali 

kaj se osredotočata. Pri Bronfenbrennerju so to predvsem otrok in dejavniki, 

ki vplivajo na njegov razvoj, medtem ko se Belskyjeva teorija v večji meri 

posveča predvsem starševstvu in starševskim karakteristikam, ki lahko 

posredno in neposredno vplivajo na otrokov razvoj. Videti je, da je 

Bronfenbrennerjeva bioekološka teorija mnogo bolj celostna in 

sistematizirana (avtor prouči tudi lastnosti in dejavnike ekso- in 

makrosistema), medtem ko se Belsky v svoji teoriji tako rekoč osredini zgolj 

pri proučevanju mezosistemskih dejavnikov staršev (vpliv delovnega okolja, 

partnerskega odnosa...) in ni usmerjen v širše okoljske dejavnike (kulturni 
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dejavniki okolja, politična naravnanost, prevladujoč vrednostni sistem 

določene nacije ipd.). 

Tudi Belskyjeva teorija nudi dober teoretski uvid v koncept starševstva in 

poudarja pomen okoljskih dejavnikov za proces starševstva. Ključni 

doprinos pa je osvetlitev perspektive staršev, kar je tudi predmet našega 

zanimanja. 

4.1.2 Teorija navezanosti in vzporednice z Bronfenbrennerjevo 

teorijo razvoja 

Predstavljena teoretska okvirja (Bronfenbrennerjeva teorija razvoja in 

Belskyjev model starševstva) opisujeta pomen socialnih interakcij otroka s 

starši za njegov razvoj, in obratno, kar pa je pravzaprav temeljna ideja še 

ene izmed ključnih psiholoških teorij tistega časa, in sicer Bowlbyjeve teorije 

navezanosti (1969). Ta izpostavlja ključni pomen staršev pri oblikovanju 

otrokovega razvoja in je tako temeljna osnova psihosocialne miselne 

paradigme, ki še vedno tvori enega izmed prevladujočih pogledov na motnjo 

ADHD (vzročnost za motnjo se tako pripisuje psihosocialnim dejavnikom 

okolja, v skrajni meri staršem otroka). 

Teorija navezanosti (Bowlby, 1969) nudi razvojni okvir za razumevanje, 

kako tvorimo bližnje odnose, kar pa je osnova za razumevanje relacijsko 

naravnanih teorij in prevladujoče socialne paradigme. Čisto konkretno- 

navzanost predstavlja osnovno genetsko vrojeno potrebo posameznika po 

varnosti in navezanosti na eno odraslo osebo, ki jo izraža že novorojenček 

in je ključnega pomena za otrokov nadalnji socialni in emocionalni razvoj 

(Erzar in Kompan Erzar, 2011). Pri tem gre vedno za vzajemen proces 

interakcije. Na eni strani imamo nebogljenega otroka, ki izraža potrebo po 

varnosti in zaščiti, kar je ključno za njegovo preživetje (to vedenje se 

največkrat pokaže, ko je otrok v stiski ali je kakorkoli ogrožen), in na drugi 

strani starša, odraslega, ki se je/ni pripravljen ali zmožen na otrokovo 

fiziološko ali psihosocialno potrebo v danem trenutku ustrezno odzvati. 

Ustrezen, senzitiven odziv staršev otroka pomiri, niža raven stresa in mu 

daje občutek, da je svet varen prostor. Grob odziv, pomanjkanje 

senzitivnega odziva pa porine otroka v globoko stanje stresa in mu sporoča, 

da je svet, v katerem živi, nevaren in poln bolečine ter nevreden zaupanja. 

V tej stalni tako verbalni kot neverbalni interakciji med starši in otrokom se 

oblikuje vzorec navezovalnega vedenja in otroci kasneje prek mnogih 

izkušenj določenega ponavljajočega odziva staršev ponotranjijo svoj način 

sporočanja potreb in odziva nanje. Na podlagi teh utrjenih vzorcev socialne 

interakcije začne razvijajoči se otrok gojiti določena pričakovanja v zvezi z 

odzivom staršev in drugih ljudi iz okolja, kar oblikuje vse njegove kasnejše 

načine vstopanja in vzdrževanja odnosov. Mary Ainsworth je na temelju 

specifičnih vzorcev otrokovega vedenja in odziva na skrbnika-starša leta 



28 

1970 oblikovala in izvedla preizkus s tujo situacijo, prek katere lahko 

natančno ugotovimo kakovost odnosa oz. navezanosti med otrokom in 

staršem – natančneje z materjo. Oblikovala je štiri glavne tipe navezanosti 

glede na odzive otrok in staršev, ki jih je najprej razdelila na varen in ne-

varen (izogibajoči, ambivalentni, dezorganizirani) stil navezanosti. Otrokov 

stil navezanosti na odraslega se opredeli glede njegove pretekle izkušnje z 

odraslim in kakšno držo je ta zavzel do njega, ko je bil otrok v stiski ali 

ogrožen. Starši varno navezanih otrok so namreč vedno odzivni glede na 

otrokovo stisko, kar pomeni, da se na njegovo stisko odzovejo uglašeno, 

predvidljivo, konsistentno in zmorejo zadovoljiti otrokove čustvene in 

telesne potrebe (Erzar in Kompan Erzar, 2011). Prek takega starševskega 

odziva otroci dobijo občutek, da se na starše lahko zanesejo in da jih bodo 

starši zaščitili – vzpostavi se temeljno zaupanje. Ti otroci zato zaupajo v 

okolje, ga raziskujejo in v vsakdanjem življenju odkrito izražajo svoje 

potrebe. Tudi v odraslosti varno navezani odrasli zaupajo vase in okolje 

(Erzar in Kompan Erzar, 2011) ter imajo dobro razvit samoregulacijski 

sistem in še pomembneje – učinkoviteje se spopadajo s stresom 

(Sunderland, 2006). Otroci z obliko navezanosti, ki ni varna take izkušnje 

nimajo, v njihovem vedenju pa zaznamo znake negotovosti in pretirane 

samozadostnosti ter zavračanje stika in pomoči. Njihovi starši so se na 

njihove potrebe ali stisko prevladujoče odzivali manj sočutno, nepredvidljivo 

in otroku niso bilo čustveno ali fizično na razpolago (Erzar in Kompan Erzar, 

2011), zato je otrok razvil različne kompenzacijske vzorce vedenja s 

skupnim namenom obdržati odnos s starši ne glede na vse in tudi zavoljo 

lastnega razvoja, saj omogoča vez s starši njegovo preživetje. Ti otroci 

lahko npr. pretirano izražajo svoje potrebe, so anksiozni (značilno za 

tesnobni slog navezanosti, ko starši niso bili konsistentno na voljo) ali pa 

celo pretirano samostojni glede na razvojno stopnjo in zavračajo stik 

(značilno za izogibajoči slog navezanosti, ko v družini ni bilo prostora za 

otrokove potrebe oz. so bile te zavrnjene). Ta notranja drža, ki se sčasoma 

oblikuje glede na izkušnje, pa kot smo že navedli vpliva na vsa področja 

posameznikovega delovanja in tako zvišuje ali niža kakovost življenja otrok 

in odnosov, v katere vstopa v svojem okolju. Modeli navezanosti se v 

otroštvu vtisnejo globoko v intrapsiho posameznika, kar oblikuje 

posameznikovo celotno doživljanje sebe in sveta, postanejo njegova 

vsakdanja realnost in se jih ne da kar enostavno preoblikovati. Za 

spremembo vzorca navezanosti je potrebnih namreč veliko ponovitev 

drugačnih izkušenj, kot jih je bil posameznik vajen v preteklosti v odnosih s 

pomembnimi drugimi, da se v možganih oblikuje drugačen tip navezanosti, 

saj gre pri tem dobesedno za spremembe na nevrobiološki ravni možganov 

(Sunderland, 2006). 

Teoretični model nudi dober uvid v pomen starševskega vedenja pri 

oblikovanju navezanosti pri otroku, obenem pa je z laičnega vidika zopet 
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eden tistih modelov, ki se osredotočajo predvsem na pomen starševske 

vloge za otrokov razvoj, kar sovpada s konceptom vzročnosti psihosocialne 

paradigme za nastanek motnje ADHD. V naslednjem podpoglavju je 

predstavljeno mišljenje, ki to enostransko miselnost razširi ravno v 

kontekstu posebnih potreb in pravzaprav nudi globlje razumevanje 

navezovalnih procesov in dinamike v družini otroka z motnjo ADHD. Širšo 

vrednost teorije navezanosti vidimo v tem, da globlje izpostavlja odnosno, 

relacijsko plat med starši in otroki in njen pomen za posameznikovo življenje 

in je prav tako bidirekcionalno naravnana. Če navedemo primer: starš 

otroka z motnjo ADHD, ki ni varno navezan na svojega otroka, lahko s 

svojim nekonsistentnim odzivanjem na otrokove že tako povečane potrebe 

vpliva na resnost in izraženost otrokove simptomatike motnje ADHD (otrok 

ima še bolj okrnjen samoregulacijski sistem), medtem pa drugi starš z varno 

obliko navezanosti te simptome motnje ublaži (otrok bo prek konsistentnega 

starševskega odziva učinkoviteje razvijal že tako nevrobiološko okrnjene 

veščine samoregulacije). 

4.1.3 Teorija navezanosti v kontekstu etiologije motnje ADHD 

Motnje ADHD se, kot smo že navedli, v javnosti in laični družbi pogosto po 

krivem drži sloves motnje, za katero so glavni krivci »nekompetentni« starši, 

največkrat so glavne nosilke krivde matere. Pri tem je izpostavljena vloga 

starša kot tistega, ki je ključni dejavnik otrokovega razvoja. Nas pa je 

zanimal vpliv otrokovih značilnosti na določen starševski vzorec vedenja in 

kakšna je povezava med tema dvema konstruktoma. 

Storebø idr. (2016) navajajo, da je mnogo psiholoških teorij že želelo 

povezati motnjo ADHD z negotovo navezanostjo, saj je emocionalna 

disregulacija ključni primanjkljaj pri obeh motnjah, tako motnji ADHD kot 

motnji reaktivne navezanosti, ki se pojavi zaradi neugodnih vplivov 

socialnega okolja in manifestira z določenimi oblikami vedenja, ki sovpadajo 

s simptomi motnje ADHD. Dejstvo je, da je v praksi pogosto težko razlikovati 

med simptomi motnje ADHD, izvorno pogojene na nevrobiološki različnosti, 

in razvojnimi motnjami, ki so posledica določenih socialnih dejavnikov. V 

osnovi gre namreč za dve nasprotujoči si prevladujoči miselni paradigmi, ki 

sta v strokovni in laični javnosti še vedno aktivni. So zagovorniki, ki trdijo, 

da je psihosocialno okolje ključno za razvoj in potenciranje motnje ADHD 

pri otroku, na drugi strani pa so zagovorniki, ki trdijo, da je motnja ADHD 

posledica nevrobiološkega deficita in nanjo vplivi socialnega okolja nimajo 

velikega vpliva. Zakaj je razumevanje vpliva tako socialnih kot bioloških 

dejavnikov v kontekstu motnje ADHD sploh tako pomembno? Ker otežkoča 

njeno razumevanje in nudi plodna tla za razvoj manj celovitih praks, ki so 

usmerjene zgolj v en vidik obravnave, ki pa ni celostna. To pa niža kakovost 

dostopne podpore in pomoči ter nudi plodna tla za razcvet konfliktov med 
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strokovnjaki različnih strok (psihologi, specialnimi pedagogi, zdravniki, 

učitelji). V nadaljevanju so tako predstavljeni izsledki določenih raziskav in 

bolj integriran pogled na motnjo ADHD in njen kontekst, ki presega 

redukcionističen vidik o prevladujoči vrednosti določenega pogleda. 

O povezanosti nevrobioloških odklonov in njihovih vplivih na motnjo ADHD 

in pomenu različnih oblik starševstva pišejo že Finzi-Dottan, Manor in Tyano 

(2006), ki so ugotavljali vpliv otrokovega temperamenta (ki je prirojen) na 

razvoj določenega tipa navezanosti. Tako so ugotovili, da so otroci s 

težavnejšim temperamentom (ki je pogostejši pri otrocih z motnjo ADHD) in 

povišano emocionalnostjo prevladujoče anksiozno navezani na svoje 

skrbnike, medtem ko so otroci s težavnim temperamentom in povečano 

motorično aktivnostjo na starše bolj izogibajoče navezani. Temperament 

predstavlja prirojen skupek značilnosti posameznika in njegovih reaktivnih 

zmožnosti ter zmožnosti samoregulacije. Ključno je to, da različnost 

temperamenta otroka pogojuje in vpliva na efektivnost vzorca navezanosti 

med otrokom in staršem in s tem oblikuje socialno okolje. Tako npr. pri 

otroku, ki je označen kot težek za pomiritev in se hitro razburi, njegove 

emocionalne potrebe predstavljajo za starše večje breme, starši potrebujejo 

za njegovo umiritev več energije in napora kot pri otroku, ki ga starši 

doživljajo kot manj zahtevnega in ki se zlahka pomiri. Za starša je torej lahko 

težje vzpostaviti zadovoljivo varno navezanost v primeru otrokovega bolj 

težavnega temperamenta kot pri otroku bolj umirjenega temperamenta z 

manj emocionalnimi potrebami, saj gre za različen razpon in intenziteto 

otrokovih potreb. Raziskava je pokazala tudi ključno dognanje, da je pojav 

anksiozne navezanosti pri otroku z motnjo ADHD povezan z manj ustrezno 

kombinacijo starševske prakse, ki preveč poudarja avtonomnost v 

kombinaciji otrokove povečane tendence k hitrejšemu emocionalnemu 

vzburjenju. Izogibajoči tip navezanosti pa so raziskovalci zasledili predvsem 

pri otrocih z motnjo ADHD, katerih starši so zavirali proces avtonomije, 

medtem ko je otrok izkazoval nagnjenost k večji motorični aktivnosti. Te 

interakcije torej kažejo, da morebitni manj ustrezni vzorci starševstva pri 

otroku v primerih določenih že prirojenih bioloških drugačnosti lahko 

povzročijo še dodaten razcvet in potenciranje simptomov ADHD. Optimalen 

starševski slog omogoči razvoj varne navezanosti pri otroku in razvoj 

njegovih samoregulativnih zmožnosti, kar je eden ključnih deficitov same 

motnje ADHD. Avtorji raziskave predpostavljajo, da starši otrok z motnjo 

ADHD lahko pogosto manj ustrezno odreagirajo na otrokovo vedenje s 

povečanim vzburjenjem in reaktivnim vedenjem ter razvijejo vsiljive načine 

kontrole otrokovega vedenja ali pa se nanj odzovejo celo pasivno, s 

permisivnimi oblikami starševstva. Ta dva starševska pristopa pri soočanju 

z otrokovo motnjo ADHD pa sta ključni osnovi za razvoj negotove 

navezanosti. Neustrezna odzivnost figur navezovanja (staršev) se pri otroku 

z motnjo ADHD lahko začne kazati prek dveh specifičnih internaliziranih 
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kognitivnih modelov in vedenjskih odzivov otroka. Interakcijski vzorci med 

starši in otrokom v času (ko je otrok v stresu bodisi zaradi internih ali 

eksternih stresorjev), ki so polni zavračanja, minimaliziranja otrokovih 

emocij, nedostopnosti staršev in nekonsistentnega odziva, vodijo v dodatno 

disregulacijo afekta. Nesenzitiven odziv na otrokovo potrebo po varnosti 

krepi otrokov odziv nemoči in poudarja njegovo stisko osamljenosti. Te 

težke emocije pa pri otroku dalje lahko  vodijo do hiperaktivacijskih strategij, 

ki so značilne prav za anksiozno obliko navezanosti. Tako lahko otroci 

posežejo po vedenju, ki vzbudi kakršenkoli starševski odziv, tudi po 

neželenem, samo da bi jih starši pomirili in jim zagotovili občutek varnosti. 

Rezultati študije torej kažejo, da prav otroci z motnjo ADHD, ki imajo 

biološko nagnjenost k težavnejšemu temperamentu (jih je že od rojstva 

težko umiriti, veliko jokajo, prisoten motorični nemir) in so visoko 

emocionalno reaktivni, potrebujejo izrazito senzitiven starševski odziv in 

organizirano starševstvo, ki jim omogoči razvoj notranjega občutka varnosti 

in niža nivo anksioznosti in notranjega kaosa, ki je posledica deficita 

samoregulativnih zmožnosti. Drugo mentalno stanje pa je organizirano okoli 

deficita izkušnje pozitivnega vedenja zaradi prevladujoče izkušnje 

kaznovanja (nepozornost, zavračanje, jeza), ki pogosto sledi otrokovemu 

neželenemu vedenju. V tem stanju postane figura navezanosti (starš) 

nekdo, ki ne pomiri in ne pomaga otroku razrešiti notranjega stanja 

anksioznosti, temveč nekdo, ki stisko samo še poglobi. Otrok tako postane 

prestrašen in v želji, da bi se v prihodnje izognil neprijetni izkušnji s figuro 

navezanosti, razvije različne strategije spoprijemanja in ena izmed njih je 

izogibanje. Rezultati raziskave tako trdijo, da pri otrocih, ki imajo že v osnovi 

biološko predispozicijo za težji temperament in izkazujejo simptome motnje 

ADHD, ostra vzgoja, ki spodbuja otroka k prezgodnji avtonomiji, vodi v 

izogibajoče  vzorce navezanosti pri otroku. Bližina starša, ki je pretirano 

nadzorujoč, nezmožen postaviti razmejitev med seboj in otrokom, namreč v 

otroku lahko sproži deaktivacijo navezovalnega vedenja in sproži niz 

izogibajočega vedenja pri otroku, katerega namen je ohranitev otrokove 

avtonomije in osebnega prostora pred jeznim staršem. Tudi G. Thomas 

(2014) je potrdila hipotezo, da sta pri otrocih z motnjo ADHD bolj prisotni 

dve obliki nevarne navezanosti, in sicer izogibajoči ter dezorientirani tip 

navezanosti. 

Če povzamemo: pri otroku z motnjo ADHD se večkrat lahko pojavijo 

biološka odstopanja, ki se kažejo na ravni vedenja (temperament, senzorna 

občutljivost), kar posledično lahko pozitivno/negativno vpliva na 

navezovalno vedenje staršev do tega otroka in pri otroku utrdi določene 

varne ali nevarne oblike navezanosti (tesnobno ali anksiozno / izogibajočo 

/ dezorganizirano). Prav tako pa v proces navezovanja vstopajo tudi starši 

s svojo individualno izkušnjo navezanosti, ki prav tako lahko otrokove 

biološke primanjkljaje poglobi ali omili. 
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Po drugi strani G. Thomas (2014) v svoji doktorski disertaciji navaja 

raziskavo (Dallos in Smart, 2011), ki trdi, da je pojav motnje ADHD pri otroku 

le sekundaren, adaptiven odgovor na določena družinska okolja, kar gre v 

podporo prvotni hipotezi o pomenu socialnega okolja za razvoj določene 

motnje pri otroku in ki zanemarja pomen nevrobioloških značilnosti. 

Podobno navaja tudi L. Rotvejn Pajič (2015), ki trdi, da so v ozadju vedenja, 

podobnega motnji ADHD (nemir, beganje z ene aktivnosti na drugo ipd.), 

pogosto skrivajo neustrezni okoljski dejavniki, kot so različne vrste zlorab 

(emocionalna, fizična, spolna, psihična) ter izpostavljenost različnim 

stresorjem (zakonski konflikt, neugoden socialnoekonomski status, 

prisotnost bolezni v družini ipd.), kar bi bilo smiselno vključiti in preveriti pri 

načrtovanju obravnave družine otroka z motnjo ADHD. Tako je lahko 

impulzivnost, hiperaktivnost in opozicionalno vedenje le določen vzorec 

vedenj, ki se jih posluži nevrotipičen otrok pri pridobivanju pozornosti od 

manj odzivnega, ne-varno navezanega starša/staršev (G. Thomas, 2014). 

Raziskave redno kažejo, da ne-varno navezani otroci, ki izhajajo iz manj 

spodbudnega in primernega družinskega okolja, kažejo več hiperaktivnega 

vedenja in več težav s pozornostjo v primerjavi z njihovimi varno navezanimi 

vrstniki (Abrines idr., 2012, v G. Thomas 2014) ter izrazite težave na 

področju emocionalne regulacije, kar vse sovpada s ključnimi deficiti motnje 

ADHD. Tudi zakonski konflikt predstavlja dejavnik tveganja, tesno povezan 

s tipom navezanosti, ki ga posedujeta starša in posredujeta dalje na otroke. 

Tako naj bi v partnerskem odnosu med staršema otroka z motnjo ADHD 

pogosteje zasledili par s prevladujočo anksiozno in izogibajočo obliko ne-

varne navezanosti. Po raziskavi Sochos in Yahya (2015) naj bi starši otrok 

z motnjo ADHD imeli pogosteje tudi večje težave pri ohranjanju stabilnega 

razmerja, izkazujejo velike težave pri izražanju afektov ter so na splošno 

manj socialno prilagojeni. Prav tako naj bi starši, ki sami izkazujejo 

simptome motnje ADHD in ki so anksiozno navezani, izkazovali še bolj 

nefunkcionalne vzorce razreševanja konfliktov. Negotovo navezani starši 

tako izkazujejo višjo raven stresa, so manj odzivni na otrokove potrebe in 

so bolj nagnjeni h konfliktnim interakcijam z otrokom (Sochos in Yahya, 

2015; Desmond in Kindsvatter, 2013). Posledično se ta dinamika odraža 

tudi v vedenju otroka, ki prevzame in ponotranji določene negotove oblike 

navezanosti, ki se lahko izkazujejo tudi kot simptomi motnje ADHD. 

Raziskave teorije navezanosti so torej zanimive predvsem z vidika 

morebitnega vpliva socialnih dejavnikov na pojav določenih simptomov, ki 

se lahko izkazujejo kot motnja ADHD, a v osnovi nimajo nevrobiološke 

osnove te motnje. 

Po drugi strani pa npr. Barkley (2013), eden glavnih strokovnjakov za 

motnjo ADHD, navaja, da raziskave socialnega okolja kot enega 

pomembnejših vplivov za razvoj motnje ADHD, niso dovolj strokovno 
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podprte. Kljub temu pa nadalje navaja lastne izkušnje pri delu s starši otrok 

z motnjo ADHD, ki pomen socialnih dejavnikov potrjujejo. Tako npr. trdi, da 

so starši otrok z motnjo ADHD veliko bolj direktivno, negativno naravnani 

do otrok in v določenih okoliščinah manj odzivni na otrokove potrebe kot 

starši otrok z nevrotipičnim razvojem – kar pa so vse karakteristike negotove 

oblike navezanosti med staršem in otrokom, ki lahko stopnjujejo vedenje 

podobno motnji ADHD (nemir, pretirano iskanje pozornosti). Povezanost 

socialnih dejavnikov, kot je nižji nivo materinske senzitivnosti, ki negativno 

vplivajo na otrokove motnje pozornosti in raven eksternaliziranih vedenjskih 

motenj pa je potrdila tudi longitudinalna raziskava (Belsky in Fearon, 2004). 

Tudi Keown (2012) je v svoji študiji potrdil, da je večja očetovska odzivnost 

in senzitivnost povezana z nižjimi simptomi motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti pri otroku (G. Thomas, 2014). 

Ko govorimo o navezanosti, ne moremo mimo ključne karakteristike 

koncepta, in sicer načela prenosljivosti. Stili navezanosti se pogosto 

prenašajo iz prejšnje generacije na naslednjo, kar pomeni, da je 

prevladujoči starševski stil navezanosti tesno povezan s starševsko lastno 

izkušnjo navezanosti v otroštvu (Bifulco in G. Thomas, 2012; Erzar in 

Kompan Erzar, 2011). Pri materah otrok z motnjo ADHD tako raziskovalci 

večkrat zasledijo ne-varne oblike navezanosti (ambivalentne, 

dezorganizirane). Na podlagi tega lahko predvidevamo, da pri teh materah 

v veliko večji verjetnosti pride do prenosa ne-varnih oblik navezanosti na 

otroka. Prav tako so zanimive rezultate dale študije zgodnjih interakcij med 

otroki in starši. Tako naj bi bili simptomi hiperaktivnosti pri 5–6-letnih otrocih 

in nižja raven pozornosti pri 3–4-letnih otrocih brez biološke simptomatike 

za motnjo ADHD povezani z materinsko vsiljivostjo (Carlson, Jacobvitz in 

Sroufe, 1995). Te raziskave so temeljile na teoriji starševske zmožnosti 

regulacije afekta pri otroku in ustreznega odziva na otrokove stimulacije. Pri 

tem si je G.Thomas (2014) že sama zastavljala vprašanje, ali je starševsko 

vedenje posledica določene oblike vedenja otroka z motnjo ADHD ali je 

otrokovo vedenje posledica starševske odzivnosti. Pri tem se zdi, da ne 

moremo govoriti o vzročno-posledičnih modelih, temveč predvsem o 

povezani naravi oblike navezanosti in motnje ADHD. To potrjuje tudi 

razmišljanje Erzar in K. Kompan Erzar (2011), ki trdita, da duševnih motenj 

ne moremo pojasniti zgolj z enim samim vzrokom. Tako celo pri 

nevrorazvojnih motnjah oz. biokemičnih odstopanjih, ki so značilne za 

motnjo ADHD (Barkley, 2013), pride do izraženosti odklonskih značilnosti 

na ravni vedenja šele ob interakciji z okoljskimi dejavniki (Erzar in Kompan 

Erzar, 2011). Barkley (2013) v nadaljevanju tudi trdi, da otroci z motnjo 

ADHD lahko povzročijo pri starših več stresa, kar negativno vpliva na 

družinsko dinamiko, obenem pa trdi, da je v družinah, kjer zaznamo 

značilnosti motnje ADHD, tako ali tako pogosto nižja raven funkcionalnega 

starševstva (prisotnost psihopatologije pri starših, agresivno vedenje, 
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zloraba substanc). Nadalje trdi, da starševsko vedenje vpliva le na otrokovo 

raven eksternaliziranih vedenjskih motenj (agresivnost, kljubovalno 

vedenje), ne pa na samo simptomatiko motnje ADHD (Barkley, 2013). Gre 

torej za recipročen vpliv tako otrokovih nevrobioloških danosti ter 

starševskih značilnosti, ki skupaj tvorijo edinstven vzorec vedenj. Po eni 

strani je zagovarjanje predvsem nevrobiološke osnove motnje ADHD 

(motnje v delovanju predvsem prefrontalnega korteksa, manj zrelih 

možganskih struktur) smiselna in lahko veliko pripomore k manjši 

stigmatizaciji staršev otrok z motnjo ADHD. Po drugi strani pa z vidika 

ekosistemske teorije ne moremo izključiti bidirekcionalnega vplivanja tako 

staršev na otroka kot otroka na starševsko vedenje. Kot jasno povzameta 

Erzar in K. Kompan Erzar (2011), pa teorija navezanosti ne more pojasniti 

vsakega otrokovega odklona ali motnje v razvoju, obenem pa ne moremo 

vseh vzrokov za pojav določene motnje pripisati zgolj otroku in njegovim 

biološkim značilnostim, saj je rojen v socialno okolje, ki nanj hote/nehote 

neprenehoma vpliva. 

Ko torej govorimo o razumevanju določenih otrokovih motenj v kontekstu, 

se je treba zavedati, da za njihov vzrok ni enoznačnega odgovora. Temu 

multivzročnemu pogledu na določeno motnjo pravimo multifinalnost, kar 

pomeni, da dejavniki za pojav določene motnje nastopajo na več ravneh: 

na ravni posameznika, družine, vrstnikov, inštitucij, v katere je otrok 

vključen, in celo širše družbe (Erzar in Kompan Erzar, 2011). Takšno 

razmišljanje pa tesno sovpada ravno z Bronfenbrennerjevo teorijo razvoja. 

Pri razumevanju motnje ADHD je torej pomembno poznavanje morebitnih 

tako nevrobioloških kot tudi socialnih dejavnikov, ki se medsebojno 

neprestano prepletajo. Vsakršno redukcionistično gledanje in poudarjanje 

zgolj enega vzročnega dejavnika (ali socialnih dejavnikov ali nevrobiološke 

različnosti) je manj strokovno in ne spada v kontekst dela z otrokom in starši 

otroka z motnjo ADHD. 

4.2 Splošne značilnosti starševstva otroku z motnjo ADHD 

Kot navajata avtorja Everett in Volgy Everett (1999), bi morali strokovnjaki, 

ki delajo z družino otroka z motnjo ADHD, biti zmožni širšega, sistemskega 

pogleda, kar pomeni, da se ne osredotočijo zgolj na otroka s simptomatiko 

ADHD, temveč gledajo na motnjo v okviru celotnega družinskega sistema. 

Večina virov za delo je usmerjenih v vedenjsko in edukacijsko vlogo družine, 

zelo malo pa je znano, kako motnja vpliva na ostale člane družine in njihovo 

vsakdanje življenje. V nadaljevanju je zato zbranih nekaj ključnih splošnih 

značilnosti in značilne družinske dinamike v družini otroka z motnjo ADHD, 

ki sta jih avtorja Everett in Volgy Everett (prav tam) zaznala v svoji dolgoletni 

praksi dela s starši otroka z motnjo ADHD. 
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Intenzivna in vztrajna večgeneracijska povezanost 

Everett in Volgy Everett (1999) navajata, da naj bi otroci z motnjo ADHD, ki 

imajo pogosto starše z enako motnjo, v odraslosti imeli pogosteje težave z 

varno navezanostjo in ostajajo v psihološkem pomenu intenzivno povezani 

s primarno družino, najpogosteje s specifičnimi figurami, kot je npr. mama, 

sorojenec ali celo stari starši. Ta psihološka povezava se kaže skozi 

nezavedno latentno prisotno jezo in nerazrešenimi emocionalnimi 

potrebami, kar so vse karakteristike tesnobne navezanosti. To izredno vez 

oz. nezmožnost emocionalne ločitve od svoje primarne družine lahko delno 

razložimo s pojmom družinske lojalnosti, ki narekuje, da se nerazrešeni 

disfunkcionalni vzorci interakcij prenašajo iz ene generacije v drugo z 

namenom, da bi se nefunkcionalni vzorci razrešili. V psihološkem razvoju 

posameznika je razvojno primerno, da se mladostnik v obdobju odraščanja 

vse bolj psihološko in emocionalno oddaljuje od svoje primarne družine (da 

vertikalne vezi postopoma slabijo) in razvije jasne in močne horizontalne 

vezi (s svojimi vrstniki, prihodnjim partnerjem). Nezadostna individualizacija 

in diferenciacija od primarne družine lahko staršem otroka z motnjo ADHD 

predstavlja vir stresa in težav tudi pri ohranjanju partnerskega odnosa. 

Neustrezno prekinjeni vzorci s primarno družino se kažejo na ravni staršev 

na različne načine: od tega, da se npr. starš otroka z motnjo ADHD ne 

zmore upreti pritisku starih staršev, ki so proti prešolanju otroka v 

primernejši program glede na njegove potrebe, do nezmožnosti postavitve 

mej v komunikaciji, ko jih stari starši verbalno obtožujejo za otrokovo 

vedenje, ipd. (Everett in Volgy Everett, 1999). 

Obenem pa je psihološka povezanost v družini otroka z motnjo ADHD dokaj 

predvidljiva in pričakovana. Barkley (2013) navaja, da je pri otrocih z motnjo 

ADHD pogosto pomanjkljivo znanje socialnih veščin, ki pa so ključne za 

učinkovito navezovanje stikov. Tako predvidevamo, da se ti otroci večinoma 

oprejo le na družinsko okolje, ki jim morebiti nudi edino oporo in občutek 

sprejetosti. Pri tem je po našem mnenju zelo pomembna komponenta pri 

zagotavljanju pomoči in podpore družini otroka z motnjo ADHD, da se 

otroka vključi v program socialnih veščin. Prav tako so družine otroka z 

motnjo ADHD pogosteje tarča negativnih kritik iz okolja in lahko postanejo 

žrtev socialne izolacije, kar še nadalje ovira individualizacijo posameznih 

družinskih članov.  

Oslabljene partnerske vezi 

Pri starših otrok z motnjo ADHD, ki imajo tudi sami nediagnosticirano obliko 

motnje, pogosto vidimo težavne oblike zakona, ki ne izhajajo toliko iz samih 

simptomov motnje pozornosti in hiperaktivnosti, ki jih izkazuje eden ali oba 

izmed partnerjev, temveč bolj iz dejstva, da naj bi bili po avtorjevem mnenju 

partnerji z motnjo ADHD pogosteje manj čustveno dostopni, kar lahko 
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povzroča drugemu partnerju veliko čustveno stisko. Starši z motnjo ADHD 

pogosteje odreagirajo impulzivno in reaktivno, kar ima lahko tudi uničujoče 

posledice za zakon in starševstvo (odhod od doma, ločitev) (Everett in Volgy 

Everett, 1999). 

Pri tem dodajamo hipotezo, da težave v zakonu, ki jih beležijo starši otroka 

z motnjo ADHD, v veliki meri izhajajo iz starševskih simptomov motnje, saj 

kot vemo ravno motnja ADHD okrni zmožnost samoregulacije, ki vpliva na 

impulzivnost in reaktivnost odziva posameznika.  

Disfunkcionalni interakcijski in komunikacijski vzorci ter povezanost 

ali nepovezanost družin 

Sistemska teorija definira ključne interakcijske in emocionalne vzorce v 

družini s pojmoma »povezanih« in »nepovezanih« družin. V povezanih 

družinah naj bi bile emocionalne vezi med družinskimi člani trdne, občutja 

in dogodki posameznega člana družine se hitro razširijo skozi celoten in tudi 

večgeneracijski sistem. V preveč povezanih družinah lahko posameznik 

težje razvije svojo identiteto in se loči od primarne družine. (Everett in Volgy 

Everett, 1999). 

V nepovezanih družinah zasledimo oddaljenost med družinskimi člani, 

čustvene vezi so šibke, komunikacija med posameznimi družinskimi člani 

pa je omejena. Družinski člani imajo omejen dostop do doživljanja drug 

drugega in pogosto zelo malo uvida v dogajanje in občutja ostalih družinskih 

članov. Otrok, ki raste v takem družinskem okolju, se bo tako sicer lažje 

diferenciral in ločil od svoje primarne družine, obenem pa bo kot odrasli 

lahko čutil posledice nepovezanosti iz svoje primarne družine pri 

navezovanju intimnih odnosov v primeru, ko bo partner izkazoval potrebe 

po večji emocionalni vključenosti (Everett in Volgy Everett, 1999). 

Pomanjkanje avtonomnosti in čustvene zrelosti družinskih članov 

Otrokova motnjo ADHD pogosto ovira uspešno družinsko, socialno in 

šolsko prilagajanje tako otroka kot njegove družine. Prav tako pri starših, ki 

imajo tudi sami motnjo ADHD, pogosteje vidimo nižji nivo avtonomnosti od 

svojih staršev na takšen ali drugačen način (neustrezna 

psihološka/emocionalna diferenciacija, finančna odvisnost). To vedenje pa 

lahko služi kot model otroku z motnjo ADHD in tako utrjuje negativne oz. 

manj funkcionalne vzorce vedenja skozi več generacij (Everett in Volgy 

Everett, 1999). 

Med morebitne razloge za generacijske prenose nefunkcionalnih vzorcev bi 

bilo morebiti smiselno prišteti še dejavnik dednosti, saj je motnja ADHD 

izrazito dedno prenosljiva.  
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Nižja samopodoba in starševska občutja nekompetentnosti  

Zaradi pomanjkanja virov pomoči, ki bi staršem otroka z motnjo ADHD nudili 

ustrezne informacije o motnji in uspešnih načinih ravnanja z njo, se ti 

pogosto počutijo neuspešne, nekompetentne, ker ne zmorejo in ne znajo 

odgovoriti na otrokove potrebe. To močno načne starševsko samopodobo 

in samo poglablja občutja nemoči (Everett in Volgy Everett, 1999). 

Kot lahko vidimo, gre za tesno prepletenost medsebojnih vplivov otroka in 

staršev. Starševska občutja nemoči ob morebitnih vzgojnih izzivih otroka 

poglabljajo duševno stisko staršev, kar pa lahko negativno vpliva tudi na 

otrokov razvoj.  

Čustvo krivde 

V družinah otroka z motnjo ADHD pri starših pogosto zaznamo občutek 

krivde, tako na osebni ravni kot na ravni vlog, ki jih vsakodnevno odigravajo 

družinski člani. Krivda se lahko izraža subtilno ali pa odkrito. Občutek krivda 

pri starših pogosto izhaja iz negativnih odzivov iz socialnega okolja glede 

otrokovega vedenja (šola, vrtec) in celo iz partnerskega odnosa. Tako lahko 

pride do medsebojnega obtoževanja partnerjev za otrokove težave. Matere 

otroka z motnjo ADHD se pogosto soočajo tudi z negativnim stereotipom 

»slabe matere«, saj jih socialno okolje, tudi bližnje (družinsko), pogosto po 

krivem obtožuje nekompetentnosti pri vzgoji otroka. Krivda pa ne kroži samo 

po starševskem sistemu, temveč jo čutijo tudi otroci. Družinska krivda je 

izraz poraza, s katerim se lahko soočajo vsi družinski člani. Je izrazito 

sistemski pojav in ilustrira koncept recipročnega, deljenega čustva. Na 

prvem nivoju krivda izraža specifičen poraz otroka ali starša, na drugem 

nivoju pa to doživljanje krivde prizadene vse družinske člane. Mnogo družin 

kljub pomoči različnih psihosocialnih intervencij ne zmore preiti občutij 

krivde, ki imajo pogosto izvor že v predhodnih generacijah. Avtorja 

opozarjata na za starše izjemno zahteven psihološki proces sprejetja 

otrokovega stanja kot takega. Po podatkih naj bi bilo staršem tako celo lažje 

sprejeti in vzgajati otroka, ki izkazuje večje fizične primanjkljaje, kot biti starš 

otroku, ki je navzven videti »nevrotipično«, njegove posebnosti pa temeljijo 

na drugačnem vedenju, ki je posledica drugačnega nevrobiološkega 

delovanja (Everett in Volgy Everett, 1999).  

Pomanjkanje starševske kontrole otrokovega vedenja 

Starši otroka z motnjo ADHD so pogosto zaradi izzivov regulacije 

otrokovega vedenja dnevno soočeni z visokim nivojem frustracije in stresa. 

Posledice tega stresa in preobremenjenosti se lahko kažejo skozi oslabljene 

starševske veščine, manj uspešno vodenje in kontrolo otrokovega vedenja 

ter celo z zanemarjanjem osebnih starševskih potreb, kar pa vodi v še višji 

nivo stresa in negativno vpliva na duševno zdravje staršev otroka z motnjo 
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ADHD. Znižana kontrola in stabilnost družinskih interakcij pa vodi v 

poslabšanje odnosov med starši in ostalimi sorojenci otroka z motnjo ADHD 

(Everett in Volgy Everett, 1999). 

Reaktivno starševstvo 

Starši otroka z motnjo ADHD se pogosteje soočajo z občutki neuspeha in 

pomanjkanja ustreznih starševskih kompetenc pri vzgoji otroka z motnjo 

ADHD. Največkrat jim primanjkuje konsistentnosti, odločnosti in strukture 

pri implementaciji starševskih strategij. Prav tako jim pogosto manjkajo 

veščine sodelovanja s partnerjem. Vse to lahko poglablja negativni vzorec 

interakcij med starševskim in otroškim podsistemom in posledično viša nivo 

starševskega reaktivnega in jeznega odziva, usmerjenega proti otroku z 

motnjo ADHD. Otrok z motnjo ADHD je tako lahko večkrat posledično tarča 

starševskih frustracij, posledice starševskega stresa pa čutijo tudi njegovi 

sorojenci (Everett in Volgy Everett, 1999). 

Prisotnost zakonskega konflikta 

Še ena izmed ključnih značilnosti, ki se pogosteje pojavljajo med starševsko 

populacijo otroka z motnjo ADHD, je zakonski konflikt. Starši otroka z 

motnjo ADHD poročajo o prevladujoči problematiki otroka z motnjo ADHD, 

ki pogosto preglasi vse druge interakcije med partnerjema in postane glavna 

nit oz. vez med partnerjema. Prav tako poročajo o pomanjkanju skupnega 

preživljanja časa, saj enostavno ne najdejo časa zase. Vse to niža zakonsko 

zadovoljstvo in vodi v rahljanje vezi med partnerjema. Pri zakoncih, kjer ima 

eden izmed staršev prav tako simptome motnje, so zakonski problemi še 

bolj izraziti. V teh partnerskih zvezah so partnerski dialogi pogosteje še 

skromnejši, pojavljajo se problemi na področju intimnosti, vzpostavljanja in 

ohranjanja emocionalne vezi med partnerjema, pogosta višja reaktivnost 

parterja z motnjo ADHD pa onemogoča učinkovito reševanje vsakdanjih 

izzivov in problemov (Everett in Volgy Everett, 1999). 

Glede na zgoraj naštete značilnosti družine, povzete po Everett in Volgy 

Everett (1999), je po našem mnenju smiselno pri delu s starši otroka z 

motnjo ADHD pri načrtovanju podpore in pomoči družini v prvi fazi pri starših 

pridobiti ključne informacije o: 

 odnosih staršev s starimi starši, razširjeno družino,  

 prisotnosti simptomov motnje ADHD pri starših, 

 značilnostih partnerskega odnosa oz. morebitni prisotnosti 

partnerskega konflikta, 

 interakcijskih vzorcih v družini med družinskimi člani, 

 nivoju samostojnosti in neodvisnosti družine, 

 samopodobi staršev, 

 prisotnosti občutkov krivde, 
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 občutku posedovanega nadzora nad samo situacijo. 

Zgoraj navedene smernice so primerne za strokovnjake, ki načrtujejo 

psihosocialno pomoč in podporo staršem otroka z motnjo ADHD, in ne toliko 

za pomoč in podporo, dostopno na ravni šole in šolskega strokovnega 

osebja. 

4.2.1 Pridobitev diagnoze in proces soočanje staršev z otrokovo 

motnjo ADHD 

»Prej, k še ne veš, da ima ADHD, se sprašuješ, kaj je s tem otrokom. Ne 

uboga te, vse gre mimo tebe, poslal bi ga kr na luno, grozno se počutiš, 

znebil bi se ga. Res je grozno. Ko je diagnoza, se pomiriš in tolažiš. Ma to 

pa to. Si rečeš, sej bo. Nič luštno. Včasih je boljše met otroka na vozičku 

kot takega otroka, k mu nič ne moreš, k zgleda normalno. Skoz se 

sprašuješ, kaj bi lahko naredil zanj, ne moreš, ne znaš mu pomagat.« /.../ 

»Pridobitev diagnoze? Olajšanje. Končno spoznaš, da nisi ti kriv, da ima 

otrok neki v sebi, in greš potem lahko drugačno obliko pomoči poiskat. 

Potem greš lahko v različne institucije in jim poveš, to je pa tko pa tko pa 

tko in dobiš pomoč, prej te pa samo gledajo. Te ne razumejo. In če te drugi 

ne razumejo, kako boš ti svojega otroka razumel!« (mama 9-letnega otroka 

z motnjo ADHD). 

Ko govorimo o procesu starševstva otroku z motnjo ADHD, govorimo o 

specifičnih odzivih staršev, ki se začnejo ob pridobitvi diagnoze do 

končnega psihološkega sprejema otrokove motnje. Ta proces je za starše 

otroka z motnjo ADHD pogosto zelo stresen, saj diagnozo ADHD neredko 

pridobijo šele v prvih letih šolanja, kar odloži in podaljša čas soočanja z 

otrokovo motnjo (Barkley, 2013). Dinamika soočanja z diagnozo pa se 

razlikuje od običajnega soočanja z otrokovo motnjo, pridobljeno ob rojstvu, 

tudi zato, ker se starši otroka z motnjo ADHD pogosto že v najzgodnejših 

letih soočajo predvsem z negativnim odzivom okolja na otrokovo 

odstopajoče vedenje (nemirnost, impulzivnost), kateremu pa ne vedo 

vzroka. Faze soočanja z otrokovo motnjo se med predstavljenimi modeli ne 

razlikujejo bistveno, kljub temu jih je pomembno poznati pri delu s starši 

otroka z motnjo ADHD. Pri delu s starši otroka z motnjo ADHD je po našem 

mnenju namreč pomembno vedeti, v kateri fazi se nahajajo starši in kakšno 

je njihovo emocionalno doživljanje, in na podlagi tega oblikovati smernice 

dela in pomoči. Podobno trdita tudi slovenska avtorja Kotar in E. Novljan 

(2004), namreč da je poznavanje faz soočanja staršev z otrokovo diagnozo 

pomembno za strokovnjake, saj jim lahko pomaga pri sprejemanju staršev 

in njihovega trenutnega doživljanja, ki pa je vse prepogosto zanemarjeno. 

R. Eichenstein (2015) tudi pravi, da dovolj »dobri starši« poskrbijo tako za 

svoje potrebe kot za potrebe svojih otrok in ne zgolj za potrebe otroka s 

posebnimi potrebami, kar pogosto opazimo pri starših otrok s posebnimi 
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potrebami (Kotar in E. Novljan, 2004). Razumevanje lastnih čustvenih stanj 

omogoča staršem predvsem boljšo kakovost odnosa v relaciji starš–otrok 

in s tem uspešnejše starševstvo. Otroci so namreč zelo senzitivni na stanje 

in doživljanje staršev in prav zato je pomembno, da se starši zavedajo svojih 

čustev, od kod izvirajo in kako z njimi ravnati (R. Eichenstein, 2015). To 

namreč izboljša duševno zdravje tako staršev kot njihovih otrok. 

Kotar in E. Novljan (2004) natančno opredelita štiri ključne faze, skozi katere 

naj bi šli starši otrok s posebnimi potrebami v procesu sprejemanja otrokove 

drugačnosti. Ključno je zavedanje, da te faze niso jasno določene in si ne 

sledijo nujno po navedenem zaporedju. Vsaka družina oz. starši so namreč 

individualni posamezniki, ki se na čisto svojstven način odzivajo na otroka 

z motnjo ADHD. Kotar in E. Novljan (2004) sta se pri oblikovanju faz 

soočanja z otrokovo motnjo osredotočila predvsem na proces sprejemanja 

otroka s posebnimi potrebami, ki se pojavijo ob rojstvu (npr. motnja v 

duševnem razvoju). Faze spoprijemanja z otrokovo drugačnostjo je tako 

razdelila na fazo žalovanja/preživetja, fazo iskanja, fazo normalizacije in 

fazo ločitve. 

Kljub temu da različni avtorji različno opisujejo in poimenujejo emocionalne 

faze, skozi katere se prebijajo starši otrok s posebnimi potrebami, jih večina 

kot temeljni začetni trenutek vstopa v starševstvo otroku s posebnimi 

potrebami navaja izgubo pričakovanj o »idealnem otroku«. To je popolnoma 

normalen psihološki proces pri vseh starših, ne samo pri starših otroka s 

posebnimi potrebami, ki se začne že v predrojstvenem obdobju. R. 

Eichenstein (2015) dalje navaja, da gre pri gradnji pričakovanj o otroku za 

popolnoma genetsko vrojenost, ki se pojavi pri vseh starših, katere funkcija 

je prenos določenih najbolj zaželenih vidikov sebe v prihodnjo generacijo. 

Ta pričakovanja in slike staršev so pogosto idealizirane podobe in 

predstavljajo neke zavedne ali nezavedne želje staršev. Tako si bo npr. 

starš, ki je zelo uspešen v službi, lahko predstavljal svojega otroka kot 

nekoga, ki bo šel po njegovih stopinjah in bo uspešen na akademskem 

področju tako, kot je on sam, ipd. Ob soočenju z otrokovim drugačnim 

delovanjem pa se pojavita šok in slovo od idealnih sanj o otroku, kar pa je 

zelo boleč proces. To slovo od idealnega otroka Kotar in E. Novljan (2004) 

primerjata z normalnim procesom žalovanja ob izgubi otroka. V tej fazi je 

lahko v veliko pomoč prav medicinska diagnoza, saj omogoči oprijemljivo 

informacijo, na podlagi katere lahko starši prestrukturirajo svoja prihodnja 

pričakovanja o otroku in zagotovijo vsaj delni občutek varnosti (Krstulović, 

2012). V nadaljevanju so na kratko predstavljeni trije modeli soočanja z 

otrokovo diagnozo po različnih emocionalnih fazah avtorjev Kotar in E. 

Novljan (2004), Barkley (2013) in R. Eichenstein (2015). Model R. 

Eichenstein (2015) je po našem mnenju zelo pomemben, saj nudi tudi globlji 

vpogled v nevrobiološko ozadje emocionalnih faz, skozi katere gredo starši. 
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Na koncu sledi še razlaga zaznanih razlik med navedenimi modeli. Te 

modele smo izbrali, ker smo želeli proučiti, ali glede na različno dostopno 

literaturo obstajajo večje razlike v emocionalnih odzivih staršev in 

doživljanju ob soočenju z otrokovo diagnozo motnje ADHD. 

4.2.1.1 Model soočanja staršev z otrokovo diagnozo Kotar in E. 

Novljan 

Avtorja Kotar in E. Novljan (2004) razdelita proces soočanja staršev z 

otrokovo diagnozo na štiri ključne faze: fazo žalovanja/preživetja, fazo 

iskanja, fazo normalizacije in fazo ločitve. Pri tem se moramo zavedati, da 

je njen model bolj osredotočen na pridobitev obrojstvene diagnoze motenj 

v duševnem razvoju in ne specifično na motnje ADHD. V nadaljevanju so 

na kratko opisane značilnosti posameznih faz. 

Faza žalovanja/preživetja 

Faza preživetja se začne s starševskim šokom, ki je naravni odziv na 

neželeno situacijo. Pri starših pogosto zaznavamo različne psihofizične 

spremembe (amnezija, upočasnjenost, motnje spanja, prisotnost 

psihosomatskih motenj). Prevladujoča čustva so: strah, zmedenost, nemoč, 

osamljenost, sram, krivda. Prisotna so ambivalentna čustva jeze, ki jo 

občutijo do strokovnjakov in do otroka. Kako se bodo starši spoprijeli s temi 

čustvi, je močno odvisno od podpore socialnega okolja. Pri materah se 

lahko pojavi izrazita usmerjenost na otroka. Pogosto je tudi zanikanje 

otrokovega stanja, ki starše na psihološki ravni sicer ščiti pred globljo 

bolečino, otroku pa s tem onemogoča ustrezen dostop do potrebne pomoči. 

Tudi okolje pogosto spodbuja proces zanikanja (razširjena družina, ostali 

starši). Lahko se pojavi zanemarjanje sorojencev, saj je vsa starševska skrb 

osredinjena na otroka s posebnimi potrebami. Pri starših se lahko pojavi 

avtoagresija, lahko tudi misli na samomor pri materah, očetje pogosteje 

pred bolečino bežijo v deloholizem. Vse to so dejavniki tveganja za 

partnerski odnos. 

Faza iskanja 

Starši podrobneje iščejo informacije o otrokovi diagnozi. Strah, tesnobnost 

pred razočaranjem, pred prihodnostjo vodi starše v izolacijo, ki je pogosto 

povezana z razvojem agresivnih čustev do sebe, otroka, sorodnikov, ki pa 

jih starši lahko spretno prikrivajo (v določenih okoljih se predstavljajo kot 

umirjene, sprijaznjene, doma pa npr. doživljajo intenzivne napade jeze, 

usmerjene na partnerja, otroka …). V tem obdobju se pogosto ustvari 

simbiotičen odnos med mamo in otrokom. Otroku želijo starši pogosto 

omogočiti kar največ podpore in pomoči, pogosto na račun njegovega 

socialno-emocionalnega zdravja in otrokove izčrpanosti. Nujno je 
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prestrukturiranje ciljev in vrednot staršev. Proti koncu tega obdobja se 

postopoma soočijo z realnostjo. 

Faza normalizacije 

Intenziteta čustev se zmanjša, nerealna pričakovanja niso več v ospredju. 

Nastopi starševsko zavedanje, da delajo za otroka največ, kar lahko, skrb 

se porazdeli tudi med ostale sorojence otroka s posebnimi potrebami. 

Poveča se občutek kontrole nad položajem, spoprijemanje z odločitvami in 

vsakdanjimi izzivi je lažje. Izboljša se regulacija afekta pri starših (manj 

čustvenih nihanj). Starši zopet navezujejo stike s širšim in ožjim socialnim 

okoljem. Občutki krivde, sramu in samokritičnosti so zmanjšani. 

Faza ločitve  

Večina staršev želi obdržati otroka, kolikor se da dolgo v družinskem okolju. 

Včasih to onemogoča otrokovo zdravstveno stanje, ki zahteva 

specializirano oskrbo in pomoč. Ob vključitvi v ustanovo se pojavita občutek 

starševske krivde, da za otroka niso naredili dovolj, in občutek praznine v 

družini. Posebno intenzivna so ta občutja pri materah, ki nenadoma 

ostanejo brez svoje dolgoletne vloge skrbnice za otroka. Takrat je nujna 

pomoč strokovnjakov pri prestrukturiranju življenja. Možen je tudi pojav 

zakonske krize zaradi praznine ob odhodu otroka od doma.  

4.2.1.2 Barkleyjev model soočanja staršev z diagnozo ADHD 

Spodaj predstavljeni model je Barkley (2013) oblikoval glede na dolgoletne 

izkušnje dela s starši otrok z motnjo ADHD. Model ni podroben in razdelan 

kot pri avtorjih Kotar in E. Novljan ter R. Eichenstein, kljub temu pa nudi 

osnovni vpogled ravno v tematiko, ki je tema našega raziskovalnega dela.  

Faza zanikanja ali olajšanja 

Za to fazo je značilno zanikanje in minimaliziranje diagnoze otroka pri 

starših ter nato izguba pričakovanj o idealnem otroku. Na otrokove 

primanjkljaje pogosto opozorijo strokovni delavci ali drugi starši iz 

socialnega okolja. Določeni starši ob diagnozi občutijo olajšanje, saj gre za 

potrditev njihovih predhodnih sumov in dvomov glede otrokovega razvoja. 

Olajšanje lahko zaradi prekinjene negotovosti pri starših zmanjša občutek 

krivde. 

Faza jeze 

Starševska jeza se pogosto usmeri na vse, ki prej niso namenjali pozornosti 

otrokovim težavam ali so odkrito ali prikrito krivili družinske 

razmere/starševsko vzgojo za otrokovo odstopajoče vedenje. 
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Faza žalosti 

Nastopijo občutja žalosti, vezana na soočenje z izgubljenimi pričakovanji o 

idealnem otroku. Možna so občutja kronične žalosti, kar je normalen pojav 

ob večjih življenjskih prelomnicah, tranzicijah, razvojnih mejnikih, ko se 

starši morebiti zavedo, da jih njihov otrok morebiti nikoli ne bo zmogel 

doseči. 

Faza sprejemanja 

Starši sprejmejo otrokovo diagnozo, njegove zmožnosti in primanjkljaje. 

Njihova naravnanost v prihodnost postane bolj pozitivna. 

4.2.1.3 Model soočanja staršev z otrokovo diagnozo ADHD R. 

Einchenstain 

Avtorica R. Einchenstain (2015) je model soočanja staršev z otrokovim 

diagnozo zastavila zelo podrobno in v njem zajela splošne značilnosti 

posameznih faz ne glede na otrokovo vrsto primanjkljajev. Pri vsaki fazi je 

opisana temeljna dinamika in značilnosti posamezne emocionalne faze, 

skozi katere gredo starši otroka s posebnimi potrebami, prav tako pa njen 

model daje dragocen uvid v nevrobiološko podlago posameznih 

emocionalnih faz. Njen model zajema pet faz, te pa so: faza zanikanja, faza 

jeze in krivde, faza iskanja rešitev, faza žalovanja in faza aktivnega 

spoprijemanja z otrokovim stanjem. 

V nadaljevanju se ob določenih emocionalnih fazah avtorica knjige Rita 

Eichenstein poglobi tudi v nevrobiološke osnove prevladujočih emocij, 

procesov in občutij značilnih za določeno fazo starševskega soočanja z 

otrokovo diagnozo posebnih potreb. Poznavanje nevrobioloških sprememb, 

ki jih doživljajo starši otrok s posebnimi potrebami se nam zdi pomembno 

zato, ker gre za dejanske biološke spremembe na ravni možganov, ki 

vplivajo na določena vedenja posameznikov.  

 Možgani so kompleksen nevrološki sistem, sestavljen iz medsebojno 

povezanih delov (Siegel, 2015). Možgani so del centralnega živčnega 

sistema, ki je sestavljen iz več kot sto bilijonov nevronov in trilijonov 

podpornih glia celic. Nevron je eden od osnovnih gradnikov živčnega 

sistema in je sestavljen iz telesa celice z jedrom in dendritov (dela celice, ki 

se povezuje in stika z drugimi nevroni). Nevroni pošiljajo električne impulze, 

ki jih imenujemo akcijski potencial, po aksonih, kar omogoči prenos 

nevrotransmiterjev do konca nevrona oz. do sinaps (povezava, ki povezuje 

nevrone med seboj). Te nevronske povezave tvorijo notranjo arhitekturo oz. 

mrežo možganov. Nevronske povezave se tekom življenja krepijo in 

številsko večajo/manjšajo, njihova narava ni statična (Siegel, 2015). 
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Slika 2: Zgradba živčne celice 

Vir: Učiteljska.net, b.d. 

Nižje možganske strukture 

Vsebujejo tiste možganske krogotoke, ki uravnavajo osnovne fiziološke 

procese, kot so vzburjenje, budnost in fiziološka stanja telesa (telesna 

temperatura, dihanje, bitje srca). V tem območju so tudi možganske regije 

povezane z osnovnimi preživetvenimi reakcijami, kot so boj, beg, 

zamrznitev. Na vrhu možganskega debla je talamus, struktura, ki zbira vse 

prihajajoče senzorne informacije in jih dalje razpošilja v višje ležeča 

področja možganov v obdelavo. Med nižjimi možganskimi strukturami je 

pomembno omeniti tudi hipotalamus, ki je odgovoren za fiziološko 

homeostazo telesa (Siegel, 2015). 

Osrednje možganske strukture  

Osrednje možganske strukture so ključnega pomena za koordinirano 

aktivnost različnih možganskih regij. Limbično področje je ključnega 

pomena za regulacijo emocij, motivacijske procese in ciljno usmerjeno 

vedenje ter za integracijo spomina in vključitev navezovalnega vedenja pri 

mladih sesalcih oz. otrocih. Limbične strukture tako najbolj povezujemo z 

aktivacijo čustev. Tu se nahaja tudi hipokampus, ki igra pomembno vlogo 

pri priklicu določenih vsebin iz spomina. 

Višje možganske strukture 

Višje možganske strukture, večkrat imenovane tudi neokorteks, uravnavajo 

kompleksnejše kognitivne procese, kot so percepcija, mišljenje in vzročno-

posledično mišljenje. Gre za izredno kompleksno področje, ki omogoča 

najvišje človeške kognitivne procese (Siegel, 2015). Prefronatalni korteks je 

ključen za področje eksekutivnih funkcij. V prefrontalnem korteksu tako 

pride do najvišje organizacije informacij iz spodaj ležečih možganskih 

centrov, regulacije afekta, načrtovanja, koordinacije vedenja glede na 

določen cilj ter procesov prostorske in časovne orientacije.  
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Na sliki 3 je za lažjo orientacijo predstavljen poenostavljen model sestave 

možganov po Sieglu (2012). Tako vidimo dele možganov: možgansko 

deblo, ki predstavlja t. i. nižje možganske strukture, limbični sistem, ki 

predstavlja osrednji del možganov, in neokorteks, ki predstavlja višje 

možganske strukture. 

 

Slika 3: Sieglov ročni model anatomske zgradbe možganov (2014) 

Vir:https://i.pinimg.com/736x/70/a5/12/70a5128e4c47042bccadfab024c75ee0--

vipassana-meditation-mindfulness-meditation.jpg 

Faza zanikanja 

Zanikanje je posledica stresa in obrambni mehanizem. Starše ščiti pred 

neželeno spremembo. Pogost je nevrofiziološki odziv zamrznjenosti kot 

posledica travme. 

Poznamo različne oblike zanikanja: 1) ekstremno zanikanje, povezano z 

ohranjanjem idealizacije o idealnem otroku, ki lahko vodi v radikalna dejanja 

(izključitev otroka iz ustanove, šole ipd.), 2) zanikanje tipa »ne verjamemo 

v vaše diagnoze« (pogosto posledica neustreznih kulturnih prepričanj o 

določeni diagnozi, strah staršev pred stigmatizacijo), 3) zanikanje tipa »saj 

ni tako grozno« oz. minimaliziranje diagnoze: gre za pogosto nezavedno 

skupinsko zanikanje, minimaliziranje, tudi s strani okolja, ko se staršem 

predstavi motnjo zgolj kot blažjo obliko, ki bo tekom časa izzvenela. To 

minimaliziranje simptomov se pogosto pojavi prav v šolskem okolju s strani 

šolskih strokovnjakov (Eichenstein, 2015). 
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Nevrobiološka podlaga faze zanikanja 

Ko se posameznik na psihološki ravni nezavedno upira spremembi, se 

večina tega upora izkazuje na fiziološki ravni (občutki zamrznitve, 

psihosomatskih motenj, motenj spanja). Če želimo razumeti starševsko 

vedenje v tem obdobju in simptome, pa si moramo podrobneje pogledati 

vpliv travme (med katero lahko spada tudi pridobitev diagnoze o otrokovi 

motnji, saj gre za nepričakovan, neželen in izredno stresen dogodek) na 

človeško telo. Kot definira travmo Levine (2008), je travma vsak dogodek, 

ki presega našo trenutno zmožnost odziva na dano situacijo. Pri tem je 

pomembno zavedanje, da je travma vedno subjektivne narave, kar pomeni, 

da določen dogodek izzove različne odzive posameznika in da bo določen 

dogodek lahko nekdo doživljal kot travmatičen, nekdo drug pa ne. Če 

pogledamo še širše, lahko rečemo, in enako navajata tudi Kotar in E. 

Novljan (2004), da je zavedanje, da je tvoj otrok drugačen, izvor hudega 

psihološkega stresa pri starših, kar je pravzaprav sinonim za travmo. Tudi v 

nadaljevanju avtorica predstavi fiziološke odzive telesa na šok, kot so: 

amnezija (ki jo na nevrofiziološki ravni povezujemo s stanjem disociacije pri 

doživljanju travmatičnega dogodka), različne psihosomatske motnje in 

upočasnjeni reakcijski čas odzivanja. Ti telesni odzivi pa so vsi v tesni 

povezanosti s simptomi travme, natančneje z obrambnim mehanizmom 

zanikanja in disociacije. Kot navaja R. Eichenstein (2015) v trenutku, ko se 

staršem sporoči diagnozo, lahko pride do motenega delovanja višjih 

možganskih delov možganov, medtem pa pride do aktivacije nižjih 

možganskih predelov. Ti so pod vplivom nezavednega avtonomnega 

živčnega sistema. Stanje zanikanja je v možganih povezano z upiranjem 

sprejemu novih, neželenih informacij, ta proces pa poteka na nezavedni 

ravni mišljenja (Eichenstein, 2015). Kot navaja Levine (2008), predstavlja 

obrambni mehanizem zanikanja prekinitev med osebo in določenim 

spominom ali med občutji v povezavi z določenim dogodkom. Na vedenjski 

ravni staršev se ta prekinitev povezave vidi kot zanikanje in minimaliziranje 

otrokovega stanja, zanikanje, da je informacija o otrokovi motnji resnična. 

Vse te vedenjske odzive pa navajajo vsi trije modeli soočanja staršev z 

otrokovo diagnozo. Namen tega odziva je začasno prekritje občutij, ki so 

preveč boleča za posameznika in s katerimi se v danem trenutku še ne 

zmore ustrezno soočiti. Pri uspešnem sprejemu informacij o otrokovi motnji 

mora namreč v nadaljevanju priti tudi do temeljnega kognitivnega 

prestrukturiranja dosedanjih pričakovanj in miselnih vzorcev. Ko se v naših 

možganih pojavi nova informacija (npr. da se moramo naučiti neko novo 

stvar, sprejeti neželeno novico, stanje), se v možganih začnejo vzpostavljati 

nove sinaptične povezave, drugačne od predhodnih. Tako se mora starš 

prilagoditi na novico, da je sedaj starš otroka s posebnimi potrebami in ne 

več starš »nevrotipičnega« otroka, kot je bil pred pridobitvijo diagnoze 

otroka. Da se bo novo kognitivno vedenje utrdilo, je potrebnih več ponovitev, 
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ki bodo nadomestile nove, že vtisnjene vedenjske, kognitivne vzorce. Kako 

hitro in učinkovito se možgani prilagajajo na nove informacije, je odvisno od 

njihove funkcije, ki jo imenujemo nevroplastičnost, ki omogoča neprestano 

spreminjanje starih konceptov in prilagajanje organizma na nove situacije. 

Starš mora tako postopno nadomestiti svoja pričakovanja glede otroka, kar 

pa lahko traja dlje časa, odvisno od vsakega starša posebej. 

Faza jeze in krivde 

Jeza se pri starših pojavlja v različni intenziteti in dolžini (od občasnih 

izbruhov do kronične jeze). Odvisna je od osebnostnih značilnosti in 

temperamenta. Jeza je posledica spoznanja, da bo življenjska pot otroka 

drugačna od pričakovane. Je kot obrambni mehanizem pred občutji 

razočaranja, strahu in strahu pred izgubo kontrole. Negativen vpliv jeze na 

partnerski odnos se kaže v medsebojnem obtoževanju. Pogost pojav v tej 

fazi je samoobtoževanje pri materah otroka s posebnimi potrebami. Začne 

se iskanje krivcev za otrokovo stanje, usmerjeno proti različnim virom: šoli 

(prepočasna prepoznava otrokovih primanjkljajev), zdravnikom, ostalim 

družinskim članom, celo samemu otroku s posebnimi potrebami. Prisotna 

je prikrita dinamika jeze: starši jo v javnosti tlačijo, doma pa izbruhnejo.  

Nevrobiološka podlaga faze jeze 

V družinah z otroki z ADHD pogosto zasledimo jezo kot prevladujoče 

čustvo, ki močno vpliva na celotno družinsko dinamiko (Everett in Volgy 

Everett, 1999). Jeza je naravni emocionalni odziv na pričakovano nevarnost 

iz okolja, čustvo, ki je nasprotno strahu, in čustvo, ki je tesno povezano z 

občutki krivde (Gentry, 2007). Jeza je lahko tudi pogost odziv staršev na 

otrokovo manj želeno vedenje (ki je pri otrocih z motnjo ADHD bolj pogosto) 

in v starših sproži močan emocionalni odziv (Greenspan idr.,1998; R. 

Eichenstein, 2015). Pri družinah otroka s posebnimi potrebami gre 

največkrat za jezo, ki izhaja iz zavedanja, da je družina na drugačni 

življenjski poti, kot jo je pričakovala – gre za razkorak med želeno percepcijo 

o otrokovem vedenju in dejanskim vedenjem otroka (Gentry, 2007). Jeza se 

povezuje tudi s kronično utrujenostjo in pomanjkljivo socialno podporo (prav 

tam, 2007). To razočaranje se lahko kaže skozi sarkastične pripombe, 

nenadne izbruhe jeze, pravega besa, kar lahko negativno vpliva na odnose 

z bližnjimi. Jeza je čustvo, ki prekriva globlje občutke (strah, žalost) (prav 

tam, 2007). Tako pogosto prekriva tri tipe strahu: strah pred tem, da bi bili 

poškodovani ali da bi nas kdo uničil, strah pred izgubo kontrole nad 

življenjskimi cilji in strah pred izključitvijo, socialno izolacijo. Avtorja Potter 

in Efron (2015) prav tako navajata podatek, da sta nevronski poti, ki 

regulirata strah in jezo po navedbah Pankseppa in Bivna (2012), zelo 

podobni. Jeza, še zlasti obrambno naravnana, je kot pri strahu temeljna 

reakcija na grožnjo (LeDoux, 1996). Tako se procesa strahu in jeze pogosto 
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prepletata. Starši otrok z ADHD so pogosto preplavljeni s strahom: strahom 

pred tem, kako bodo čim bolje pomagali otroku, strahom pred otrokovim 

neuspehom, nesprejemanjem okolice, strahom pred tem, da se je njihovo 

življenje za vedno spremenilo. Jeza je minljivo čustvo, lahko pa se razvije v 

kronično obliko in postane trajen odziv in način soočanja z vsakdanjimi 

izzivi. Največkrat sta razvoj in trajanje jeze odvisna od dejavnikov 

temperamenta posameznika v kombinaciji s percepcijo dane situacije 

(Eichenstein, 2015), osebnostnih lastnosti in vzorcev soočanja z njo v 

primarni družini (Gentry, 2007). Je eno izmed šestih osnovnih čustev, 

prisotnih pri vseh sesalcih. Mobilizira agresijo in zahteva akcijo, odziv. 

Najhitrejši, najprimitivnejši odziv na nevarnost je prav agresiven odziv, ki pa 

je za medsebojne odnose lahko zelo škodljiv. 

Na emocionalni ravni jeza povzroča vzdraženost, nervoznost, agresivnost. 

Kronična jeza lahko vodi v različne razpoloženjske motnje (anksioznost, 

depresijo). V telesu se na endokrinološki ravni jezo povezuje s povišano 

ravnijo hormona kortizola – hormona stresa, ki povečuje občutek napetosti 

in pospeši srčni utrip. Ostali fiziološki znaki jeze, katere namen je aktivna 

priprava telesa za odziv na tarčo jeze, pa so še: naval adrenalina in energije, 

napetost v mišicah telesa, pospešen srčni utrip, povišana hitrost dihanja, 

potenje in rdečica na obrazu ali bledica, nenaden vzgib, da bi zakričali ali 

nekaj zlomili, zoženo polje pozornosti na tarčo jeze in srep pogled, povišan 

krvni pritisk ter upočasnjena prebava. 

Kljub močnemu energijskem naboju in povečanemu tveganju za pojav 

konfliktov, je jeza funkcionalno čustvo, katerega namen je samozaščita in 

zaščita vsega nam pomembnega. V kontekstu staršev otroka z ADHD lahko 

jeza v kombinaciji s strahom starše motivira k učinkovitemu iskanju pomoči 

za otroka in je dober pokazatelj tega, da si starši ne zanikajo otrokovega 

stanja in so se z njim pripravljeni aktivno soočiti. 

Pot jeznega odziva poteka na nezavedni (v nižjih možganskih strukturah) in 

zavedni ravni (v višjih, kortikalnih možganskih strukturah). Ko možgani 

prejmejo senzorno informacijo iz okolja, ki opozarja na nevarnost (npr. starš 

izve, da ima njegov otrok diagnozo motnje ADHD), gre to sporočilo do 

možganske strukture talamusa (struktura, ki zbira senzorne informacije iz 

celega telesa), kjer se filtrira in nato potuje dalje v amigdalo – strukturo v 

limbičnem sistemu. Amigdala je možganska struktura, ključna za 

skladiščenje in obdelavo čustev. V njej se nahaja center za nevarnost, 

obenem pa je v njej shramba emocionalnih spominov. V limbičnem sistemu 

se nahajajo naslednje strukture: amigdala, talamus in hipotalamus (aktivira 

boj-beg ter hormonski odziv s ključno vlogo stresnega hormona kortizola), 

ki so odgovorne za nezavedni jezni odziv posameznika na določen 

dogodek. Pri nekaterih posameznikih proces jeze večinoma poteka na tej 

nezavedni in ne kortikalni ravni, kar lahko negativno vpliva na njihov odziv 
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na impulz jeze, saj se ti posamezniki odzivajo bolj impulzivno in manj 

racionalno. Zavestna pot jeznega odziva pa poteka v kortikalnih delih 

možganov. Ti deli možganov so ključnega pomena za zavestno inhibicijo 

jeznega odziva (angl. anger response) (Potter in Efron, 2015). Ob presoji 

višjih možganskih struktur o morebitni neustreznosti jeznega odziva gre to 

sporočilo nazaj v talamus in možganska struktura hipotalamus inhibira jezni 

odziv – raven kortizola se zniža, mišice se sprostijo, posameznikova jeza 

se zmanjša (Potter in Efron, 2015). 

Jeza potrebuje za realizacijo tarčo in je ciljno usmerjena emocija. Pogosto 

se zgodi, da so žrtve jeznih odzivov največkrat osebe, ki so nam blizu oz. 

partner. Zaradi kronične izpostavljenosti stresu vsled otrokovega 

morebitnega neustreznega vedenja v javnosti, mnogih strokovnih obravnav 

in izpostavljenosti povišani ravni stresa lahko starši otroka z motnjo ADHD 

pogosto posežejo po jeznem napadu na najbližje osebe ali partnerja. 

Ponavljajoči se izbruhi jeze lahko prerastejo v medsebojno obtoževanje, kar 

negativno vpliva na celotno družinsko dinamiko. Mnoge ločitve so namreč 

posledica neregulirane jeze v družinskem sistemu. Raziskave kažejo, da 

naj bi prav v družinah otroka z motnjo ADHD pogosteje prišlo do ločitve 

partnerjev (Heckel idr., 2013). Dejstvo pa je, da nihče od staršev ni krivec 

za otrokovo stanje. Kljub temu da jeza pogosto mobilizira starševske 

resurse, lahko deluje na družino zelo uničujoče (Eichenstein, 2015). R. 

Eichenstein (2015) navaja še nekaj dodatnih posledic neregulirane jeze, ki 

se še lahko pojavijo v družinah otroka s posebnimi potrebami poleg 

konfliktnih odnosov in ločitve partnerjev, kot so verbalna in v skrajnem 

primeru lahko tudi fizična zloraba otroka ter izolacija družine iz okolja. 

Neustrezen način starševske regulacije čustev predstavlja otrokom tudi 

model vedenja, ki ga ponotranjijo, pretirani izbruhi jeze pa lahko starše 

izolirajo celo od dostopa različnih virov pomoči, ki bi jih potrebovali (npr. 

verbalen napad na učiteljico ali zdravnika lahko povzroči, da se odmakneta 

od konfliktnega starša, in na ta način je otroku odvzeta potrebna pomoč). 

Ustrezen odziv na čustvo jeze je zato za starše ključnega pomena. 

Faza iskanja rešitev 

Ta faza obsega intenzivno iskanje rešitev, pri čemer intenziteta čustev 

upade, izmenjujejo se obdobja optimističnega razpoloženja in obdobja 

žalosti. Tri pogoste oblike starševskega vedenja v te fazi so: nezaupljiv starš 

(starši, ki sprejemajo, da je otrok drugačen, a ne sprejmejo uradne 

medicinske diagnoze), religiozen starš (mnogi se v tem obdobju zatečejo k 

iskanju tolažbe in pomoči v veri ter ostalih alternativnih sferah) in starš-

znanstvenik (starši, ki sprejmejo diagnozo otroka, a se odločijo, da bodo 

sami rešili problem). 
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Kot navaja R. Eichenstein (2015), starši v emocionalni fazi iskanja rešitev 

že sprejmejo informacijo o otrokovi diagnozi in začnejo iskati morebitne 

rešitve in podporo za otrokove težave. Za to obdobje je značilno nihanje 

med čustvenim (osrednjim) in miselnim, logičnim sistemom (višjim delom) 

možganov. Tako so starši prestrašeni, jezni in zmedeni, hkrati pa že zmožni 

racionalnega razmisleka in iskanja bolj razumskih odločitev. Za to fazo je 

značilno aktivnejše delovanje prefrontalnega korteksa, ki omogoča 

reševanje problemov in ki je bil v predhodnih emocionalnih fazah skoraj 

docela preplavljen z emocijami, kar je onemogočalo njegovo uspešno 

delovanje. V te fazi je značilno tudi, da mnogi starši posežejo po različnih 

oblikah podpore pomoči, ki je dostopna na trgu, in so manj kritični ter bolj 

sugestibilni za pristope, ki niso znanstveno dokazani. Avtorica navaja, da 

izbira alternativnih, neznanstveno dokazanih terapij sicer lahko doprinese k 

zadovoljevanju trenutnih čustvenih potreb staršev, vprašanje pa je, koliko te 

različne terapije resnično pomagajo tudi otroku. V tem obdobju opazimo 

velik pomen strokovnjakov, ki vstopajo v stik s starši otroka z motnjo ADHD, 

ki znajo ponuditi staršem zanesljiv nabor preverjenih informacij in jih tako 

zavarujejo pred morebitnimi zlorabami s strani nepreverjenih virov. 

Faza žalosti 

Običajna čustva žalosti kot posledica soočanja z ekstremno situacijo, zlasti 

če so potlačena, se lahko sprevržejo v resnejše oblike depresije. 

Pomembno postane prepoznavanje avtomatičnih negativnih misli, ki lahko 

poglabljajo in vodijo v simptome depresije. 

Pogosto so stanja žalosti povezana s tranzicijskimi obdobji oz. obdobji, ko 

se starš zave, da določenih mejnikov njegov otrok ne bo dosegel, ob 

pogostih padcih v napredku ali ob slabšanju določenih simptomov motnje. 

Lahko pride tudi do pojava kronične žalosti (koncept je razložen v 

nadaljevanju). 

Nevrobiološka podlaga žalosti/depresije 

Po obdobju zanikanja in jeze z namenom zaščite podobe svojega otroka in 

po dolgotrajnem iskanju rešitev, ki bi otroku pomagale, se mnogi starši otrok 

z ADHD znajdejo v obdobju depresije. Pogosto se starši svojega 

depresivnega stanja sploh ne zavedajo oz. si ga ne želijo priznati. D. A. 

Borkon (2008), J. Theule (2010) in J. Maček (2015) navajajo, da matere 

otrok z motnjo ADHD večkrat trpijo za simptomi depresije kot matere 

nevrotipičnih otrok. Pogostost simptomov je v tesni povezanosti predvsem 

z otrokovim vedenjem in splošno negativno družinsko dinamiko v družini. V 

medicinski stroki je depresija eno izmed duševnih obolenj. R. Eichenstein 

(2015) pa trdi, da je lahko čisto normalen odziv na pretiran stres, ki so mu 

izpostavljeni starši otroka s posebnimi potrebami. Tako dalje navaja, da 

imajo človeški možgani določeno raven odpornosti na stres, ko pa je ta 
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raven presežena, lahko pride do kolapsa na vseh ravneh delovanja 

(telesnem, kognitivnem, emocionalnem). Vsako starševstvo, tudi 

starševstvo nevrotipičnemu otroku, občasno privede starše do občasnih 

občutij izgube kontrole nad življenjem in žalosti. Ta obdobja žalosti so lahko 

krajša ali daljša, pomembno pa je razlikovati, da prav pri starših otrok z 

razvojnimi posebnostmi ne govorimo nujno o kliničnih oblikah depresije, 

čeprav je tveganje zanje po raziskavah resnično povečano. Obenem pa J. 

Maček (2015) opozarja na višjo raven depresivne motnje pri starših, ki tudi 

sami izkazujejo simptome motnje ADHD. Menimo, da je pri opisovanju 

doživljanja staršev otrok z ADHD pomembno razlikovanje med depresivnim 

razpoloženjem in kliničnim sindromom depresije. Občutek, ki se povezuje z 

depresivnim razpoloženjem, pogosto vključuje razočaranje in potrtost, kar 

starši teh otrok prav gotovo večkrat doživijo. V znanstveni stroki pa še vedno 

ni točne razmejitve, kje se konča depresivno razpoloženje in kdaj preide v 

klinično depresijo, ki jo je treba zdraviti medikamentozno (Oltmanns in 

Emery, 2012). 

Pomembne razlike med klinično depresijo in občasnim depresivnim 

razpoloženjem so naslednje (Oltmanns in Emery, 2012; Gilbert, 2000): 

 sprememba razpoloženja je pri klinični depresiji trajna in se ne 

spreminja v različnih situacijah. Posameznik, ki je depresiven, po 

navadi kaže izgubo interesa za aktivnosti, ki so ga prej veselile. Starš 

tako lahko npr. izgubi interes za skrb za otroka in se ob tem počuti 

krivega; 

 sprememba razpoloženja se lahko pojavi brez kakršnegakoli 

pomembnega predhodnega dogodka ali je lahko popolnoma 

neproporcionalna glede na posameznikove okoliščine. Za klinično 

depresivnega posameznika je značilna anhedonija – izguba 

zmožnosti doživljanja pozitivnih izkušenj. Življenje se zdi prazno, 

brez smisla, pojavi se več negativnih emocij, med njimi prevladuje 

jeza. Do izbruhov jeze prihaja ob neprimernem času. Starši tako 

lahko postanejo pretirano razdražljivi, večkrat se lahko razjezijo na 

otroka, obenem pa se počutijo kasneje krivi. Pogosta spremljevalna 

čustva depresije so tudi čustva strahu in anksioznosti; 

 klinično depresijo spremlja zmanjšana zmožnost opravljanja poklicne 

dejavnosti in sodelovanja v socialni interakciji. Še enostavne 

aktivnost postanejo osebi izjemno naporne. Depresija se kaže tudi 

na medosebnem nivoju. Lahko se pojavijo težave in konflikti v že 

predhodnih odnosih z bližnjimi, kar še nadalje poslabša občutja 

depresije; 

 spremembo razpoloženja spremljajo dodatni znaki in simptomi na 

področjih kognicije, ki se kažejo kot težave s koncentracijo, 

upočasnjeno mišljenje, občutja krivde in nevrednosti, črno-belo 
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mišljenje, pogosto pozabljanje podatkov. Priklic negativnih dogodkov 

je veliko lažji kot priklic pozitivnih, notranje predstave depresivnih 

posameznikov so zelo temačne in negativne. Pogosta so občutja 

nemoči, ujetosti in brezizhodnosti ter spremembe spalnih vzorcev, 

apetita in vedenjske spremembe – psihomotorična retardacija oz. 

upočasnjeno gibanje, počasnejši govor, daljši presledki med 

govorom, pogosta je socialna izolacija, želja po begu in umiku; 

 narava oz. kakovost spremembe razpoloženja je lahko drugačna kot 

pri doživljanju običajne žalosti. Tako lahko posamezniki čutijo čudna 

občutja, npr. da so obdani s temnim oblakom ali v temni luknji ipd.  

Žalost in občasno depresivno razpoloženje oz. občutek nemoči pri starših 

otroka z motnjo ADHD lahko povzroči/poglobi mnogo razlogov razumljive 

narave (npr. zavedanje, da lastni otrok trpi, ker je socialno izoliran od 

vrstnikov in/ali ima sam socialno-emocionalne težave, da ima nizko 

samopodobo, občutek pomanjkanja virov za skrb otroka, zavedanje o 

otrokovem odstopajočem razvoju ipd.) (Eichenstein, 2015). Kljub temu pa 

je pri delu s starši otroka z motnjo ADHD prav zaradi povišanega tveganja 

za razvoj klinične depresije nujno biti pozoren na pojav dolgotrajnejših 

obdobij žalosti pri starših, še posebno če vemo, da imajo starši predhodno 

izkušnjo z depresivno motnjo, saj lahko pride pri starševstvu otroku z motnjo 

ADHD zaradi hujših vzgojnih izzivov do vnovičnega zagona ali poslabšanja 

depresivne motnje in posledično neustreznih oblik starševstva.  

Pomembno pa je hkrati tudi razumeti, da imamo ljudje sposobnost žalovanja 

za abstraktno izgubo. V primeru starševstva otroku s posebnimi potrebami 

pride pri starših pogosto do kroničnega žalovanja nad izgubljenim idealnim 

otrokom in določeno vizijo življenja, ki je ne bodo nikoli ali zelo težko 

uresničili. Ta zmožnost abstraktnega žalovanja je povezana s frontalnim 

korteksom, ki nam omogoča zmožnost reflektiranja in načrtovanja v 

prihodnosti. Problem nastane, ko v stanju kroničnega stresa to načrtovanje 

in zaskrbljenost glede prihodnosti starševsko stisko in žalost samo še 

poglobi. 

Depresija je po znanstvenih podatkih ena najpogostejših duševnih motenj. 

Za diagnosticirano depresivno motnjo tako trpi več kot 350 milijonov ljudi 

svetovne populacije. Ženske so dvakrat bolj ogrožena skupina za razvoj 

depresivnih simptomov kot moški. Depresija kot zdravstveno stanje je 

posledica kompleksne interakcije socialnih, psiholoških in bioloških 

dejavnikov. Simptomi depresije se kažejo na kontinuumu in zelo heterogeno 

na različnih področjih človekovega delovanja. Med splošnimi vzroki za pojav 

depresije pri določenem posamezniku, ki vplivajo na dolžino in nivo 

depresivnega stanja, raziskovalci navajajo pomen kakovosti in oblike 

navezanosti (ta se tvori v najzgodnejšem obdobju v odnosu starš–otrok), 

izpostavljenost trenutnim ali dlje časa trajajočim stresorjem ter možnost 
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dostopa do socialne opore pomembnih drugih inštitucij in okolja 

(Eichenstein, 2015). Predvideva se, da je to, ali se bo pri določenem 

posamezniku pojavila depresija, odvisno od njegove ranljivosti na simptome 

stresa (Gilbert, 2000). Starši otrok s posebnimi potrebami pa se večkrat 

soočajo s specifičnimi dejavniki, ki lahko vodijo v depresijo. Med 

najpogostejšimi so: nedoseganje razvojnih mejnikov (zavedanje, da njihov 

otrok ne dosega pričakovanih razvojnih mejnikov, je za starše zelo boleče), 

ponavljajoči se neuspehi (pogosti klici iz šole zaradi učne neuspešnosti 

otroka in razočaranje nad zdravstvenim osebjem sta le dva primera, ki 

starše potisneta v težka občutja žalosti in brezupa), regresija otrokovih 

simptomov (ob otrokovem napredovanju se pogosto zgodi nepričakovana 

regresija, kar mnogokrat staršem jemlje optimizem in upanje za naprej) 

(Eichenstein, 2015). 

Drugi znanstveniki pa poudarjajo še dve pomembni področji, ki imata 

neposreden vpliv na to, ali se bodo pri določenem posamezniku razvili 

simptomi depresije ali ne. To so kognitivni dejavniki in socialne veščine 

posameznika (Gilbert, 2000). Predpostavka kognitivnih teorij je, da smo 

ljudje razmišljujoča bitja in da naš način mišljenja vpliva na naša občutja in 

emocije. Ob različnih simptomih depresije, ki jih morebiti lahko doživljajo 

starši otrok z ADHD, je prav gotovo pomembno omeniti vlogo negativnih 

mentalnih predpostavk. Ko se te aktivirajo, naj bi sprožile tendenco 

možganov k procesiranju informacij na specifičen in negativističen način. 

Govorimo o težnji določenih staršev k interpretaciji dogodkov in samega 

sebe v bolj negativni luči, kot je to v skladu z realnostjo. Tako se lahko pri 

delu soočimo s starši, ki so pretirano pozorni na negativne odzive in 

informacije iz okolja nanje, ki pozitivne dogodke spregledajo oz. si jih ne 

zapomnijo, tako pa si še nadalje utrjujejo negativno notranjo mentalno 

shemo (Gotlib in Joormann, 2010). Poznamo različne tipe tveganih 

kognitivnih percepcij, ki lahko vodijo v/poslabšajo simptome depresije. Te 

so: tendenca k hipergeneralizaciji (primer starševskega ponavljajočega, 

prevladujočega mišljenja: moj otrok ima »vedno« vedenjske izbruhe ali 

»nikoli« nimam možnosti za počitek ali kavo s prijateljico), tendenca k 

neobjektivnemu in nerealnemu samoobtoževanju v dani situaciji (pogosto 

starši otroka z netipičnim razvojem prevzamejo vso krivdo za otrokovo 

stanje nase, negativni samogovor niža samopodobo staršev in še utrjuje 

negativna občutja), prisotnost katastrofičnega razmišljanja (kaže se skozi 

pretirano zaskrbljenost staršev za prihodnost otroka, razmišljanje o 

prihodnjem neuspehu) (Eichenstein, 2015). Vse te negativne mentalne 

sheme so zgrajene na podlagi prejšnjih izkušenj, ki se jih starš največkrat 

sploh ne zaveda in se nahajajo latentno v posameznikovi podzavesti. 

Obstoječe depresivne kognitivne sheme tako večajo možnost, da bo 

posameznik v podobni prihodnji situaciji odreagiral na že znan, 

avtomatiziran, negativno naravnan način. Sapolsky (2004) tako navaja, da 
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naj bi pri depresivnih stanjih kortikalni del možganov stalno dovajal nižjim 

možganskim strukturam negativne misli, ki za telo predstavljajo stalen 

stresni in ogrožajoči dejavnik. 

Posledice depresije pa so poleg delovanja posameznika v vsakdanjem 

življenju vidne tudi na nevrobiološki ravni njegovih možganov. Tako pri 

posameznikih z depresivnimi simptomi vidimo preobremenjeno 

hipotalamus-hipofiza-nadledvično os s stresnim hormonom kortizolom. 

Izpostavljenost kroničnim stresnim dogodkom namreč poveča izločanje 

hormona kortizola, kar pomeni, da postane hipotalamus-hipofiza-

nadledvična os pretirano delujoča. Kortizol obenem uničuje tudi celice v 

možganski strukturi hipokampus, ki je povezana s spominskimi zmožnostmi 

osebe, in prav pri osebah, ki trpijo za depresivnimi simptomi, je volumen 

hipokampusa drastično manjši. Pri osebah, ki trpijo za klinično depresijo, pa 

poročajo tudi o pretirano hipersenzibilni možganski strukturi amigdali 

(Sapolsky, 2004). 

Kronična žalost v kontekstu staršev otroka z motnjo ADHD 

Kot lahko vidimo, so starši otroka z motnjo ADHD veliko bolj ranljivi za pojav 

simptomov depresije obenem pa menimo, da je zgolj črno-belo pojmovanje 

žalosti kot nekaj, kar je »normalno« pri doživljanju staršev otroka z motnjo 

ADHD, na drugi strani pa kot zgolj patološko bolezensko stanje, 

nestrokovno. Menimo, da je treba fazo žalosti kot vsakršno drugo 

emocionalno stanje pri starših otroka z motnjo ADHD opazovati v kontekstu 

in kontinuirano. Zato v tem kontekstu predstavljamo še eno teorijo, in sicer 

teorijo kronične žalosti, ki starševsko žalovanje opredeljuje še širše. Gre za 

model žalosti, razvit prav za populacijo staršev otrok s posebnimi potrebami. 

O prisotnosti kronične žalosti pri starših z motnjo ADHD pa govori tudi 

avtorica C. P. Cosser (2005), ki opozarja, da je o procesu žalovanja pri 

starših otrok s posebnimi potrebami mnogo dostopne literature, o starših 

otroka z motnjo ADHD, ki gredo skozi podoben proces, pa zelo malo.  

Pojem kronične žalosti ni nov. Avtor Olshansky ga je razvil že v šestdesetih 

letih, največ pa se ga uporablja v medicinski stroki, natančneje v zdravstveni 

negi. Gre za model žalosti, ki je nasproten linearnem modelu soočanja z 

izgubo, za katerega Davis Konigsberg (2011) navaja, da ni strokovno 

podprt. Tako naj bi bila hipoteza o petstopenjskem prebolevanju izgube 

(zanikanje, jeza, iskanje rešitev, depresija, sprejetje), na kateri temeljijo tudi 

naše tri predstavljene teorije, pravzaprav znanstveno neutemeljena. 

Linearne teorije po mnenju Davis Konisberg (2011) namreč predstavljajo 

preveč poenostavljen model preveč kompleksnega procesa. Ljudje težimo 

k poenostavljenju kompleksnih stvari, da te dobijo smisel. Prav tako teorije, 

ki poudarjajo faze, omogočajo navidezni nadzor nad spremembami in 

procesi, ki jih ne moremo nadzorovati (Konisberg, 2011).  
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Kronična žalost je pojem, ki ga je Olshansky (1962) uporabil pri delu s starši 

kronično bolnih otrok, natančneje otrok z motnjo v duševnem razvoju. Gre 

za naraven odziv žalovanja staršev na tragično situacijo ob izgubi 

»idealnega otroka« in ob vsakdanjem soočanju z otrokovo odvisnostjo in 

primanjkljaji (Gordon, 2009). Raziskovalka C. S.Teel (1991) je ta pojem še 

nadgradila s trditvijo, da gre pri kronični žalosti predvsem za stalno, 

periodično obliko žalosti, ki je v nasprotju s prevladujočimi linearnimi modeli 

žalovanja, pri katerih je končni izid žalovanja pri posamezniku sprejemanje 

in prilagajanje dani situaciji. Kronična žalost naj bi bila tako kronična, 

pervazivna oblika žalosti, kjer obdobja zadovoljstva presekajo obdobja 

žalosti pod vplivom določenih dogodkov v življenju. J. Gordon (2009) pa je 

predvidevala, da je pojem kronične žalosti lahko uporaben koncept tudi pri 

delu s starši otrok z drugimi razvojnimi primanjkljaji, ne samo starši otrok z 

motnjo v duševnem razvoju. Koncept kronične žalosti je po našem mnenju 

pomemben, ker ne patologizira emocionalnega stanja žalosti, temveč ga 

normalizira. D. A. Borkon (2008), ki je v svojem doktorskem delu raziskovala 

prav prisotnost kronične žalosti pri materah otroka z motnjo ADHD, navaja 

tudi pomembno razliko med kronično žalostjo in depresijo, saj se lahko 

simptomi tudi prekrivajo. Depresivna stanja tako ne vodijo v kronično žalost, 

kronična žalost pa lahko vodi v razvoj klinične depresije pri starših. Prav 

tako navaja večje težave pri razlikovanju kronične žalosti od distimije (blažje 

oblike depresije) vsaj pri prvem ali površinskem stiku s starši otroka z motnjo 

ADHD. Obenem pa navaja, da naj bi bili sami starši zmožni razlikovanja 

med kronično žalostjo in depresijo. Za kronično žalujoče starše je značilno, 

da so sposobni visokega funkcioniranja tudi v obdobjih, ko je kronična žalost 

na vrhuncu (Borkon, 2008), kar pa ne velja za starše, ki trpijo za depresivno 

motnjo. V ozadju kronične žalosti pa je tako kot pri depresivni motnji višja 

raven stresa.  

D. A. Borkon (2008) je tako pri materah otroka z motnjo ADHD ugotovila, 

da je v izbranem vzorcu populacije kronična žalost izrazito prisotna. 

Rezultati so pokazali visoko ujemanje rezultatov s predvidenimi atributi 

kronične žalosti. Kar 100 % mater je izražalo neprestano skrb in strah za 

otroka, prisotnost kontinuiranih obdobij žalosti in žalovanja 92 % mater, 

epizode žalosti 76 % mater, nepotrebne spremembe na področju percepcij, 

pričakovanj in ciljev za otroka z motnjo ADHD pa 92 % mater. Nadalje 

navaja pomen ustreznega razlikovanja in temu pripadajoče medicinske 

intervencije med depresijo in kronično žalostjo, ki nista enaki stanji in 

zahtevata različno obravnavo. 

Na sliki 4 je predstavljen model kronične žalosti, prirejen po avtorjih Eakes 

in Hainswort (1998). Model je procesno naravnan in opozarja na krožno 

dinamiko, značilno za sistemske poglede na razvoj posameznika. 
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Slika 4: Model kronične žalosti (prirejeno po Eakes in Hainsworth, 
1998) 

Primarni dogodek pred pojavom kronične žalosti je izkušnja pomembne 

izgube. Ta izguba je lahko kontinuirana brez predvidljivega konca, kot je 

npr. diagnoza kronične bolezni, motnje ADHD, ali pa je bolj specifična, kot 

je npr. enkratna izguba izgubljene osebe. Proces žalovanja onemogoča 

prav narava kronične bolezni, ki ne omogoča predvidljivega konca. Kronična 

žalost pa se lahko razvije tudi ob enkratni izkušnji izgube (Eakes in 

Hainsworth, 1998). Naslednji dejavnik sheme je nerazrešeno razočaranje, 

ki predstavlja razkorak med posameznikovo idealno predstavo o realnosti 

in resnično situacijo. V našem primeru bi to razočaranje lahko predstavljalo 

razočaranje staršev otroka z motnjo ADHD, da ima ravno njihov otrok 

motnjo. Sprožilni dogodki so v tesni povezanosti s konceptom 

razočaranja. Ti dogodki, ki največkrat sprožijo občutja žalosti, se pojavijo 

npr. ob soočenju s spomini o preteklosti in primerjavo s sedanjostjo, z 

različnimi razvojnimi mejniki, ki jih otrok v primerjavi z drugimi vrstniki ne 

dosega, ali ob spoznavanju različnih odstopov ljubljene osebe – otroka od 

družbeno zaželenih socialnih norm. Tako se lahko npr. občutje kronične 
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žalosti v staršu sproži, ko opazuje svojega otroka z motnjo ADHD, kako 

nespreten je pri navezovanju stikov z vrstniki, ker izkazuje deficite na 

področju socialnih veščin. Strategije spoprijemanja so naslednji element 

modela. Gre za načine soočanja s kronično žalostjo, ki so lahko notranje 

(izhajajoče iz posameznika) ali zunanje (izhajajoče iz okolja žalujočega 

posameznika) narave. Efektivne notranje strategije žalujočemu staršu 

omogočajo občutek kontrole nad življenjem. Nekaj primerov efektivnih 

notranjih strategij: ohranjanje lastnih interesov in konjičkov kljub skrbi za 

otroka, različne kognitivne strategije, ki vključujejo pozitivno mišljenje, 

spoprijemanje z izzivi vsakdana, osredotočanje na pozitivne vidike v 

življenju. Na konkretnem primeru starša otroka z motnjo ADHD bi efektivne 

notranje strategije spoprijemanja predstavljale npr. sprejemanje čustev, 

gojenje upanja, pozitivno naravnanost. Efektivne zunanje metode 

spoprijemanja so: pogovor s prijateljem, strokovnjakom. Poznamo še 

emocionalne in spiritualne metode (iskanje smisla in tolažbe v religiji). Pri 

starših otroka z motnjo ADHD bi efektivne zunanje metode lahko 

predstavljale krepitev socialnih odnosov z družino, prijatelji, sodelovalen 

odnos s strokovnjaki obravnave, v katero je vključen otrok. Pri efektivnih 

zunanjih metodah spoprijemanja Eakes in Hainsworth (1998) navajata tudi 

pomen empatične drže strokovnjakov kot tistih, ki nudijo pomoč in podporo 

kronično žalujočim. Pomembno je, da imajo starši otroka z motnjo ADHD 

dostop do pomembnih informacij, ki jih lahko nudi strokovno osebje, kar tudi 

učinkovito pomaga pri spoprijemanju s starševsko vlogo. Vse zgoraj naštete 

strategije, ki jih starši uporabijo ali so jim ponujene, vodijo do višjega 

duševnega blagostanja staršev, medtem ko ga neefektivne strategije nižajo 

in žalost poglabljajo.  

Koncept kronične žalosti je pomemben, saj omogoča širši pogled na 

doživljanje izgube in čustev žalosti. Omogoča, tako kot navaja Davis 

Konigsberg (2011), pogled zunaj določenih modelov in teorij, ki želijo 

kompleksno čustvo žalosti, ki v naši kulturi ni zaželeno, strpati v določen 

okvir. Obenem Konigsberg (2011) trdi, da je pri procesu žalovanja ključno 

vedenje strokovnjakov, ki se soočajo z žalujočo osebo, da mora vsak 

žalujoči poiskati svoje načine, ki mu pomagajo pri spoprijemanju z žalostjo. 

To pomeni, da je pri delu s starši bistveno to, da z njimi iščemo individualne 

poti in možnosti soočanja z občutki žalosti in se ne omejujemo na določene 

faze ter teorije (te so nam lahko le v podporo). Pomen soočanja z žalostjo 

kot nekim normalnim življenjskim procesom pa je ubesedila tudi dr. Jasna 

Murgel, mama dveh otrok s posebnimi potrebami, ki pravi tako: »Že od 

malega bi se morali, tudi v vrtcu in šoli, učiti spoprijemanja z izgubo, 

neuspehom, strahom, bolečino, da bi lahko polno živeli življenje sámo, ki ga 

največkrat zaradi teh dejavnikov zamujamo, medtem ko nam misli plavajo 

po preteklosti ali prihodnosti« (Murgel, 2015). 
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Faza aktivnega sprejemanja 

Gre za proces kognitivno-emocionalne integracije ter pojav procesa 

adaptacije in desenzetizacije na dano stresno situacijo. Pogost je soobstoj 

dveh nasprotujočih si čustev: doživljanja žalosti in veselja. Je tudi pojav 

rezilientnega vedenja in posttravmatske rasti (Eichenstein, 2015). 

Nevrobiološka podlaga faze aktivnega sprejemanja 

Naši možgani se aktivno soočajo z množico potencialno ogrožajočih stanj. 

Ko smo soočeni z nevarnostjo, naše telo odreagira na mnoge načine, ki 

omogočijo optimalen odziv. Ti odzivi so npr. hormonski stresni odziv (dvig 

ravni kortizola v telesu), kardiovaskularni, motorični odziv. Ker pa tak odziv 

na dolgi rok za telo ni priporočljiv, saj mobilizira mnogo telesne energije, so 

človeški možgani razvili še eno pomembno zmožnost, in sicer adaptivni 

odziv. Gre za postopno prilagoditev možganov na situacije in dogodke, ki 

so se nam sprva zdeli tragični in takšni, da jih ni mogoče prenesti. Eden 

izmed ključnih elementov prilagoditve je desenzetizacija. Če ga pogledamo 

v kontekstu starševstva, bi primer desenzetizacije videli v odzivu matere 

otroka z motnjo ADHD, ki se vse bolj mirno sooča z otrokovimi morebitnimi 

vedenjskimi izbruhi, ekstremno podaljšanim časom, ki ga potrebuje pri 

pomoči otroku za zapis domače naloge, ipd. Vsi ti prvotno stresni dogodki 

in situacije, ki so v materi v začetku sprožali visoko raven stresnega odziva, 

sčasoma ob pogostih ponavljanjih postanejo del njene rutine, na kar se je 

njeno telo prilagodilo. Adaptacija pa ni nujno znak duševnega zdravja 

staršev, ker največkrat poteka nezavedno in omogoča prilagoditev na 

potencialno nevarne okoliščine. Adaptacija je torej mehanizem telesa, ki 

nam pomaga preživeti določeno stresno stanje, obenem pa lahko povzroči 

veliko škode, če posameznik živi na t. i. »avtopilotu«. Tako so lahko starši 

navzven videti utrjeni in prilagojeni na otrokovo stanje, njihov emocionalni 

svet pa razpada. Dolgotrajna represija čustev oz. nezmožnost njihovega 

izražanja pa lahko vodi v hujša obolenja (rak). Tako so strokovnjaki 

dokazali, da je pri ženskah, ki težijo k tlačenju čustev, predvsem jeze, veliko 

večja možnost obolenja za rakom na dojkah (Kabat-Zinn, 2013). Ker telo, 

čustva in misli niso ločeni procesi, ampak so v stalni interakciji, je 

pomembno zavedanje tako čustev kot misli v sedanjem trenutku, saj imajo 

ključen vpliv na naše zdravje. Adaptacija, o kateri piše R. Eichenstein 

(2015), je pravzaprav sinonim za rezilientnost oz. psihično odpornost. 

Pojem psihične odpornosti je v strokovni literaturi v preteklosti požel veliko 

razhajanj in nesoglasij. Študije človeške zmožnosti pozitivnega odziva in 

okrevanja na neugodne, travmatične dogodke so bile najprej osredotočene 

na proučevanje otrok, ki so svoje težke življenjske razmere preživeli 

sorazmerno psihično zdravi. Everly in Lating (2012) pa pojem rezilientnosti 

oz. psihične odpornosti definirata kot zmožnost odrasle osebe, da ohrani 

relativno stabilno psihološko kot tudi fizično zdravje kljub predhodni 
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izpostavljenosti potencialno travmatičnim dogodkom. Dejstvo je, da smo v 

odraslosti skoraj vsi vsaj enkrat izpostavljeni travmatični izkušnji, kljub temu 

pa večina ljudi ne trpi za posledicami posttravmatske stresne motnje. Gre 

za posameznikovo psihično sposobnost hitrega prilagajanja na 

spremembe, lastnost, ki omogoča uspešno funkcioniranje kljub sočasni 

izpostavljenosti hudim emocionalnim in okoljskim grožnjam. Prav tako gre 

za koncept, ki ni stalen, temveč se spreminja skozi čas in okoliščine. Tako 

lahko osebe, ki v določeni situaciji zmorejo oblikovati zelo prožen odziv na 

določen ogrožajoči dejavnik, v drugačni situaciji reagirajo popolnoma 

neprožno. Psihična odpornost naj bi izvirala iz treh ključnih virov: 

temperamenta, družine in podpore zunanje socialne mreže (Bezruczko, 

Reynolds in Smokowski 1999). S konceptom rezilientnosti ali psihične 

odpornosti je povezan še pojem varovalnih dejavnikov. Varovalni dejavniki 

so tisti dejavniki, ki omogočijo pozitiven potek v okoliščinah, kjer bi 

pričakovali posameznikov negativen izid, saj so izpostavljeni znatnim 

dejavnikom tveganja (Mikuš Kos in Slodnjak, 2001). Varovalni dejavniki so 

tako usmerjeni k redukciji učinka stresne oz. travmatske situacije in 

spodbujajo pozitivne izide ter omogočajo posamezniku funkcionalne 

strategije obvladovanja problemov (Feldman, Papalia in Olds, 2003). Alvord 

in Grados, 2005 omenjata proaktivno orientacijo kot enega izmed ključnih 

dejavnikov, ki vpliva na ohranitev psihosocialnega zdravja. Proaktivno 

naravnana oseba tako ni pasiven opazovalec situacije, temveč goji 

prepričanje, da zmore aktivno spreminjati in prilagajati okolje in situacijske 

pogoje sebi v prid (Kobolt, 2010). Prav tako Palmer in Puri (2006) kot 

naslednji pomemben dejavnik pri razvoju rezilientnosti navajata notranji 

lokus kontrole. Gre za posameznikovo prepričanje oz. vero, da človek s 

svojimi lastnimi napori določa svojo usodo in življenje (Kobolt, 2010). Še dva 

izmed ključnih varovalnih dejavnikov, ki spodbujata psihosocialno zdravje, 

pa sta tudi razvit samoregulacijski sistem in ustrezna sposobnost 

samokontrole. Prav ta dejavnika pa sta pri motnji ADHD, še posebno pri 

starših, ki tudi sami izkazujejo simptome motnje ADHD, okrnjena. Charney, 

Cooper, Haglund in Southwick (2007) so identificirali šest ključnih 

dejavnikov, ki služijo kor varovalni dejavniki in omogočajo hitrejše okrevanje 

po izpostavljenosti posameznika travmatični izkušnji, kar je v našem 

konkretnem primeru soočenje z otrokovo diagnozo. Ključni dejavniki so 

poleg že zgoraj omenjenega aktivnega soočanja in spoprijemanja s strahovi 

ter proaktivnega iskanja rešitev še redna fizična aktivnost, optimizem, 

sledenje lastnim moralnim prepričanjem, dostop do socialne opore in 

vzdrževanje prijateljskih vezi, fleksibilno razmišljanje ter odprtost za nova 

spoznanja. Optimizem oz. tendenca po pričakovanju pozitivnega izida v 

prihodnosti pri soočanju s problemi spada pod ključni dejavnik varovanja 

posameznika pred vplivi stresa. Po načelih pozitivne psihologije naj bi bil 

optimizem dejavnik, ki omogoča višjo kakovost življenja in ščiti pred 

pojavom psihopatologije ter občutij praznine pri posamezniku (Seligman 
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idr., 1999). Razpoloženje ljudi, ki so bolj optimistično naravnani, naj bi tako 

bilo stabilnejše in pogosteje, so učinkovitejši in uspešnejši. Optimizem je 

tudi pomemben dejavnik pri soočanju s stresom, saj organizmu omogoča 

reorganiziranje in prestrukturiranje psiholoških in psihofizioloških virov za 

soočanje s stresorji. Starši, ki so bolj optimistično naravnani, poročajo o 

manjši ravni stresa v povezavi s skrbjo za otroka, so manj osredotočeni na 

otrokove deficite in bolj na njegove zmožnosti, prav tako pa sebe in svoje 

starševstvo vrednotijo v bolj pozitivni luči (Peer in Hillman, 2014). 

Večina intervencij, ki so na voljo družini otroka z motnjo ADHD, želi 

zmanjšati vplive motnje na družinsko delovanje in povečati zmožnosti 

družine za soočanje z motnjo ter strategijami za soočanje s stresom, kar je 

v skladu s patološkim modelom (Brown, Howroft in Muthen, 2010). Avtorji 

pa predlagajo in izpostavljajo pomen prepoznavanja virov moči pri 

posamezni družini, saj ji to omogoči hitrejše okrevanje in viša njene 

zmožnosti prilagoditve. McCubbin in Thompson (1996) sta razvila 

konceptualni model odpornosti na družinski stres prav v družini otroka z 

motnjo ADHD (Resiliency model of family stress), ki primerja in razlikuje dva 

povezana procesa: prilagoditev, ki vključuje vpliv zaščitnih dejavnikov, ki 

spodbujajo družinsko zmožnost adaptacije in prilagoditve na izpostavljenost 

stresu, in vpliv dejavnikov tveganja, ki ta proces ovirajo. V raziskavi se je za 

najmočnejši varovalni dejavnik pri spodbujanju odpornosti pri družini otroka 

z motnjo ADHD izkazala dostopnost socialne opore družini (stari starši, 

prijatelji, psihologi, učitelji, zdravniško osebje). Ta pomoč pa se nadalje deli 

na informacijsko pomoč (dostopna s strani zdravniškega, šolskega osebja) 

in emocionalno podporo (dostopna s strani širše in ožje družine ter 

prijateljev). Proces adaptacije družine z otrokom z motnjo ADHD je v veliki 

meri pogojen z neformalno pomočjo, prejeto od prijateljev in širše družine, 

kar sovpada z rezultati drugih raziskav, ki so proučevale potrebe staršev 

otrok s posebnimi potrebami. Starši otroka z motnjo ADHD so izpostavljeni 

mnogim izzivom, po raziskavi Browna idr. (2010) pa se tudi ti starši zmorejo 

uspešno prilagoditi na situacijo, nasloniti na notranje vire pomoči in uspešno 

sodelovati med seboj. Dostop do socialne opore namreč viša raven 

kohezivnosti in stabilnosti v družini otroka s posebnimi potrebami in niža 

raven pritiska, da je vse na ramenih staršev otrok s posebnimi potrebami, 

in starše opogumlja, da se pri skrbi za otroka lahko zanesejo še na koga 

drugega (Peer in Hillman, 2014). Kot navajata avtorja, je izrednega pomena, 

da imajo starši otrok z motnjo ADHD stabilne neformalne odnose z ljudmi iz 

okolice, kar je pomembno preveriti pri delu s temi starši. Bussing idr. (2015) 

pa so v svoji raziskavi prišli do nasprotujočih si rezultatov glede pomena 

socialne opore staršem mladostniku z motnjo ADHD. Kot poročajo, je za 

starše mladostnikov z motnjo ADHD starševstvo pogosto še bolj oteženo 

ob ponujeni socialni podpori, predvsem zaradi povišane stopnje 

stigmatizirajočih percepcij in odzivov okolja na mladostnikovo vedenje, kar 
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močno vpliva na starševsko počutje in duševno zdravje. Rezultati raziskave 

kažejo, da v splošnem glavne vire podpore staršem mladostnika predstavlja 

partner (61 %), sledijo ostali družinski člani in prijatelji (52 %), formalni viri 

socialne podpore pa le v 14 % predstavljajo vir socialne pomoči, kar je z 

vidika dejavnika bližine in dostopnosti razumljivo in pričakovano. Izsledki te 

raziskave pa so pokazali tudi presenetljive nasprotne rezultate, saj starši 

mladostnikov z motnjo ADHD poročajo o manj podpore s strani partnerjev 

in pomoč pogosteje najdejo pri oddaljenih virih pomoči, kot so prijatelji, 

zdravstveno osebje, učitelji. To predvidevamo kaže na to, da je 

mladostnikova motnja ADHD negativno povezana s stabilnostjo 

starševskega odnosa in občutkom podpore v partnerskem odnosu. Starši 

mladostnikov z motnjo ADHD tako poročajo o nižji ravni emocionalne in 

ostalih oblik podpore s strani zakonskih partnerjev. Kot je bilo tudi 

pričakovati, raziskava kaže, da starševski stres narašča z otrokovo starostjo 

in glede na resnost in izraženost otrokovih simptomov motnje. Ti starši tako 

izkušajo velike ovire pri prehodu svojih otrok iz otroštva v obdobje 

adolescence, predvsem jim velike težave predstavljajo otrokove 

nezadovoljene potrebe in duševne motnje, kot sta depresija in anksioznost, 

ki sta pogosti spremljevalki same motnje. V nasprotju s splošno veljavno 

hipotezo in izsledki raziskav o pomenu socialne podpore pri nižanju stresa 

pa socialna podpora tem staršem mladostnika ni predstavljala 

predvidenega dejavnika pri nižanju stresa. Avtorji to razlagajo s tem, da naj 

bi bila po Bussing idr. (2015) socialna opora učinkovita samo v primeru, ko 

je nudena v obliki, ki neposredno sovpada z izvorom stresa, kar pa je 

največkrat onemogočeno. To pomeni, da bi starši mladostnika z motnjo 

ADHD potrebovali pomoč in podporo na mestu, ko se npr. zgodi 

mladostnikov vedenjski izbruh, ne pa kasneje. To je pomemben podatek, ki 

nas lahko napoti k nadaljnjemu razmišljanju o pomoči in podpori na domu v 

realnem času, kar omogoča neposredno modifikacijo vedenja v konkretni 

situaciji. Kljub temu pomen socialne podpore staršem otroka z motnjo 

ADHD na splošno predstavlja pomemben varovalni dejavnik, ki ga je 

smiselno upoštevati pri načrtovanju pomoči in podpore staršem otroka z 

motnjo ADHD. 

Zelo pomemben varovalni dejavnik predstavlja tudi učinkovita komunikacija 

med staršema otroka z motnjo ADHD, ki pomaga družini ohranjati skupni 

smisel, razviti učinkovite strategije soočanja s starševstvom in omogoča 

ohranjanje harmonije in ravnovesja. Po raziskavah, ki utemeljujejo, da je 

komunikacija med člani družine z motnjo ADHD pogosto oslabljena in 

pomanjkljiva, pa avtorji te raziskave navajajo pomen medikalizacije otroka, 

ki lahko v veliki meri povzroči upad simptomov motnje ADHD, kar 

posledično vodi v uspešnejšo, manj konfliktno komunikacijo med starši in 

otrokom z motnjo ADHD. Ostali pomembni varovalni dejavniki, ki so jih 

izpostavili starši otroka z motnjo ADHD, so: podporna družina, specifične 
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aktivnosti in rutine, ki se jih družina redno udeležuje in spodbujajo občutke 

povezanosti, starševsko sprejemanje otrokove motnje, spoštovanje in 

razumevanje družinskih članov med seboj, odprta in iskrena komunikacija, 

finančna stabilnost družine ter prisotnost upanja (Brown idr., 2010). 

Follette idr. (2007) v svoji knjigi opisuje tudi nekaj najpogostejših dejavnikov 

tveganja na osebni ravni posameznika, ki ovirajo resničen proces aktivnega 

sprejemanja. Eden izmed ključnih dejavnikov tveganja je pomanjkanje 

sočutne drže do sebe, ki pa se jo da naučiti. Sočutno držo do sebe ovirajo 

internalizirana krivda, vključenost posameznika v situacije, kjer je prisiljen 

opravičevati svoja dejanja, eksternalizacija krivde navzven v svet, izguba 

upanja in gojenje kulture nemoči. Prav s občutji krivde pa se starši otroka z 

motnjo ADHD pogosto soočajo tako na osebni ravni kot na ravni okolja. 

4.2.2 Primerjava različnih modelov čustvenih odzivov pri sprejemu 

diagnoze 

Na osnovi primerjave predstavljenih modelov vidimo, da so emocionalni 

odzivi ob pridobitvi otrokove diagnoze zelo podobni ne glede na vrsto 

otrokovih primanjkljajev. Če primerjamo prvo fazo pri vseh treh modelih, 

opazimo, da Kotar in E. Novljan (2004) to fazo poimenujeta faza 

žalovanja/preživetja, pod katero opisujeta starševska ambivalentna čustva, 

ni pa omenjen psihološki mehanizem zanikanja, ki je v funkciji zaščite in 

obrambe pred neprijetno novico eksplicitno predstavljen pri modelu R. 

Eichenstein (2015) in Berkleyja (2013), ki kot prvo fazo navajata fazo 

zanikanja v vlogi prvega emocionalnega odziva staršev na diagnozo otroka. 

Funkcija zanikanja je torej zaščita posameznika pred čustvi, ki presegajo 

trenutne zmožnosti soočanja z njimi. Kot lahko vidimo pri Barkleyju (2013), 

ki opisuje čustvene faze staršev otroka z motnjo ADHD, se to zanikanje 

lahko kaže skozi minimalizacijo otrokovih simptomov »češ, saj naš otrok je 

samo bolj živahne narave«, R. Eichenstein (2015) pa navaja še kulturne 

ovire določenega okolja ter nezavedno skupinsko zanikanje otrokove 

diagnoze. Barkley (2013) hkrati navaja, da prav staršem otroka z motnjo 

ADHD pridobitev diagnoze lahko prinese olajšanje, saj končno dobijo 

potrditev, da niso krivci za otrokovo morebitno odstopajoče vedenje. 

Nadalje se večina staršev sooči z naslednjim čustvenim odzivom – 

jezo/agresijo, ki je v bistvu le obramba pred globljimi čustvi bolečine in 

žalosti ob zavedanju resničnega stanja (Eichenstein, 2015). Tako Barkley 

(2013) kot R. Eichenstein (2015) opisujeta to obdobje kot močno reaktivno, 

impulzivno, ki lahko vodi starše v kopico iracionalnih odločitev, saj so 

starševski možgani popolnoma preplavljeni z intenzivnimi čustvi. Po fazi 

jeze Kotar in E. Novljan (2004) navajata fazo normalizacije, Berkley (2013) 

fazo žalosti, R. Eichenstein (2015) pa fazo iskanja rešitev. Tako Barkley kot 

R. Eichenstein navajata za to fazo značilna občutja žalosti, ki se izmenjujejo 
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z bolj optimističnimi čustvi in iskanjem rešitev. Pri Novljanovi (2004) tako v 

tem stadiju že pride do normalizacije emocij in pravzaprav aktivnega 

sprejemanja. V zadnji fazi Kotar in E. Novljan (2004) potem navajata še fazo 

ločitve, ko gre otrok v določeno ustanovo, Barkley (2013) fazo sprejemanja, 

R. Eichenstein (2015) pa najprej še fazo žalosti in nazadnje fazo aktivnega 

sprejemanja. 

C. P. Cosser (2005) je v svoji doktorski nalogi povzela tudi ključne nasvete, 

ki so jih oblikovali starši otrok z motnjo ADHD za starše, katerih otroci so 

ravnokar prejeli diagnozo. Ti starši staršem svetujejo: 

 pomen pravega strokovnjaka. Pri tem starši svetujejo, naj se starši, 

če le imajo možnost pri identifikaciji otrokove motnje, obrnejo na 

strokovnjake s tega področja. Ker je večina otrok diagnosticiranih 

šele pri vstopu v šolo, svetujejo, naj se najprej obrnejo tudi na razne 

strokovne delavce, kot so npr. specialni pedagogi, ki lahko tem 

staršem pomagajo pri nadaljnjih usmeritvah v zunanje ustanove, 

specializirane za obravnavo otrok z motnjo ADHD; 

 sprejeti in delovati. Starši pravijo, da je najhuje, če se starši 

odločijo, da bodo zanikali otrokovo stanje. Po prebrani literaturi sedaj 

vemo, da je zanikanje ena izmed prvih faz psihološke prilagoditve na 

stresno situacijo in je v določeni meri normalno. Če pa starši dlje časa 

vztrajajo v tem stanju, pa jim je treba pri premostitvi procesa 

žalovanja pomagati. Starši navajajo, da šele sprejem diagnoze 

omogoči soočanje z njo; 

 imeti podporni sistem. Vsi starši navajajo pomen prave podpore. 

To so lahko različne podporne skupine za starše, dober tim, ki dela 

za otroka z motnjo ADHD, podpora prijateljev, podpora partnerja. 

Socialna podpora je pomembna predvsem zaradi normalizacije 

starševskih čustev in zmanjšanje simptomov socialne izolacije; 

 struktura in rutina v vsakdanjem življenju. Večina staršev poroča 

o pozitivnih učinkih strukturiranega starševstva pri vzgoji otroka z 

motnjo ADHD. Pri tem starši navajajo pomen jasnih in konsistentnih 

mej in učenja otroka o posledicah svojih dejanj (pri otrocih z motnjo 

ADHD je percepcija vzrok–posledica na ravni vedenja močno 

okrnjena), strukturiranje urnika in prerazporeditve časa, 

namenjenega šolskim obveznostim in prostočasnim dejavnostim, 

uporabo različnih tedenskih, mesečnih razporedov ipd.; 

 disciplina. Vsi starši otroka z motnjo ADHD v raziskavi navajajo, da 

je to njihov najbolj pereč problem. Pri tem staršem lahko v veliki meri 

pomagajo različni podporni programi za modifikacijo otrokovega 

vedenja, ki jih omogočajo različne skupine za starše in 

izobraževanja. Nujno je, da se otroci naučijo posledic svojega 

vedenja. Pri tem se starši poslužujejo različnih metod po principu 
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kognitivne vedenjske terapije: raznih sistemov žetoniranja, sistemov 

nagrad in kazni ipd.; 

 pridobivanje znanja o motnji. Starši priporočajo staršem na novo 

diagnosticiranih otrok dvig njihovega znanja o sami motnji kot ene 

izmed ključnih strategij za uspešno starševstvo. Starši tako pri 

pridobivanju znanja največkrat posežejo po internetnih virih (pri tem 

je pomembno, da so spletne strani res preverjene) ter različnih 

knjigah in revijah ali pa se prisluhnejo nasvetom različnih 

strokovnjakov; 

 pozitivna naravnanost. Starši poudarjajo, da je nujno, da starši 

iščejo in vidijo v otroku tudi potenciale in njegove zmožnosti – lahko 

gre za izrazit umetniški talent, dobro razvito empatijo, karkoli kar 

otrok premore; 

 sprejeti otroka in motnjo. Gre za postopen proces, kjer se starši 

najprej soočijo z adaptacijo na izgubo idealiziranega otroka in se 

sčasoma naučijo videti in sprejeti tudi otrokove pozitivne lastnosti. 

Gre za zelo zdravilen proces, ki pa zahteva od staršev veliko 

emocionalne odprtosti in ranljivosti, saj gre za proces, v katerem se 

morajo starši zavedati omejitev in hkrati potencialov svojega otroka; 

 proaktivnost. Proaktivnost je pomembna predvsem zaradi 

preprečevanja problemov, še preden se ti zgodijo. To vključuje 

starševsko predvidevanje, kaj bi lahko morebiti sprožilo vedenjske 

izpade pri otroku, in izognitev določeni situaciji, ozaveščanje različnih 

strategij spoprijemanja s težkim vedenjem, ko se to morebiti zgodi, 

ipd. Starš naj ne ostane sam v stiski med otrokovim vedenjskim 

izpadom in vedeti mora, kako se nanj čim bolj učinkovito odzvati. 

Stalen nadzor otrokovega vedenja je sicer izjemno naporen proces; 

 ločiti otroka od motnje. Otroka ne definira motnja, ta je le del njega 

in nujno je, da starši to razločujejo. Nujno je, da vedo, da otrok včasih 

ne zmore nadzorovati svojega vedenja, da pa ga to vedenje ne 

opredeljuje kot slabo osebo; 

 naučiti se živeti iz dneva v dan. Vsak dan naj se začne z novim 

začetkom brez zamer glede tega, kar se je morebiti zgodilo včeraj. 

Pomembni so majhni koraki; 

 konsistentnost pri delujočih strategijah. Starši priporočajo, naj se 

ne menjuje prijemov in strategij, ki pri otroku dokazano delujejo, ne 

glede na svetovanje ostalih strokovnjakov in sodobnih vzgojnih 

trendov; 

 izražanje naklonjenosti otroku. Ključno je, da starši zmorejo otroku 

izraziti občutke naklonjenosti in ljubezni in mu omogočajo izkušnje, v 

katerih je lahko uspešen in doživi pozitiven odziv. To otrokom 

ogromno pomeni; 
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 skupno preživljanje prostega časa. Dobro je, da starši in otroci 

delajo skupaj stvari, ki so jim blizu. Naj gre zgolj za pomivanje posode 

skupaj, za sprehode v naravi, pomembno je, da gre za skupno 

dejavnost, v kateri uživata tako otrok kot starš; 

 iskanje opore v religioznem, spiritualnem izkustvu. Mnogim 

staršem pomaga doseči notranje ravnovesje prav molitev; 

 čas zase. Prav vsi starši v raziskavi so poročali, da je včasih dobro, 

da se odklopiš od vsakdanjih obveznosti in narediš nekaj zase, pa 

naj gre za nakupovanje ali kavo s prijateljico ali obiskovanje raznih 

krožkov in razvijanje svojih interesov. Pravzaprav je to ključni del 

skrbi zase. 

4.3 Petstopenjski model pomoči družini otroka z motnjo ADHD  

Everett in Volgy Everett (1998) sta pri svojem delu z družino otroka z motnjo 

ADHD razvila petstopenjski model pomoči družini otroka z motnjo ADHD, ki 

lahko nudi dober okvir različnim strokovnjakom, ki se soočajo z družino 

takega otroka, za oblikovanje novih psihosocialnih modelov in praks. Model 

je naravnan razvojno, kar pomeni, da spremlja karakteristike razvoja otroka 

z motnjo ADHD in njegove družine skozi vsa življenjska obdobja: obdobje 

novorojenčka in malčka, predšolsko obdobje, obdobje zgodnjih šolskih let, 

obdobje poznih šolskih let in obdobje srednje šole otroka z motnjo ADHD. 

Model omogoča uvid v nekaj najpogostejših izzivov starševstva, s katerimi 

so soočeni starši otroka z motnjo ADHD, saj se ti razlikujejo od obdobja do 

obdobja, v katerem se otrok nahaja. Prav tako je model naravnan sistemsko 

in zaobjame otroka z motnjo ADHD, starševski podsistem, podsistem 

sorojencev in zakonski podsistem. V svoji raziskavi smo se osredotočili zgolj 

na podsistem starš–otrok in zakonski sistem, saj sta ta dva sistema cilj 

našega raziskovanja in zanimanja. Omejitve danega modela avtorja vidita 

predvsem v tem, da naj bi bila vsaka družina otroka z motnjo ADHD sama 

po sebi unikatna in individualna, našteti specifični zakonski odzivi in 

medsebojne dinamike se lahko začnejo v drugačnem časovnem zaporedju 

in so dodatno pogojeni z različnimi dejavniki, kot so izraženost simptomov 

otrokove motnje ter prisotnost/odsotnost ustreznih partnerskih in 

starševskih veščin. Opisane karakteristike so zgolj informativne narave, 

zbrane na podlagi dolgoletnih izkušenj dela z družino otroka z ADHD, 

avtorjev Everett in Volgy- Everett. V nadaljevanju poglavja petstopenjskega 

modela pomoči družini otroka z motnjo ADHD so v Tabela 1 najprej 

predstavljeni ključni povzetki značilnosti posameznih obdobij, ki so kasneje 

v besedilu tudi podrobneje predstavljeni. 



66 

Tabela 1: Pregled značilnosti otroka, doživljanje staršev in 
partnerskega odnosa po obdobjih 

Obdobje Značilnosti otroka Doživljanje staršev Partnerski odnos 

1. Novorojenčka 

in malčka 

- bionevrološka 
etiologija motnje 

- doživljanje 
otrokove 
drugačnosti  

- soočanje z 
uničeno sliko o 
»idealnem 
otroku« 

- povišan nivo 
stresa 

- pojav občutij 
krivde za otrokovo 
stanje in iskanje 
krivca 

2. Predšolsko  - simptomi: 
nepozornosti, 
odkrenljive 
pozornosti, 
impulzivnosti, 
hiperaktivnosti  

- težave z 
organizacijo časa 

- pojav težav s 
kontrolo 
otrokovega 
vedenja 

- pojav občutij 
nemoči, frustracij 
in vznik negativne 
identitete kot 
»nekompetentneg
a starša« 

- pomanjkanje časa 
za sorojence 
otroka z ADHD  

- inhibicija 
komunikacije in 
intimnosti med 
partnerjema kot 
posledica izkušnje 
stresa 

- pomanjkanje časa 
za intimnost med 
staršema 

- difuzija zakonskih 
razmejitev 

3. Zgodnja 

šolska leta 

- vznik negativne 
samopodobe in 
samovrednotenja 

- primanjkljaji na 
področju 
samoregulacije 

- učne težave, 
pojav frustracij v 
kontekstu učnega 
okolja 

- deficiti na 
področju razvoja 
socialnih veščin  

- pomanjkanje 
poguma in občutja 
obupa 

- ambivalentna 
občutja do otroka 

- povečane težave 
na področju 
starševskih veščin  

- vznik starševskih 
vlog »zaščitnika« 
ali »kritika« otroka 
z motnjo ADHD  

- upad 
komunikacije in 
intimnosti se še 
poglablja 

- porast doživljanja 
stresa pri 
starševstvu 

- morebitno 
pomanjkanje 
emocionalne 
podpore s strani 
partnerja  

4. Pozna šolska 

leta 

- kljubovalno 
vedenje doma/v 
šoli 

- pojav komorbidnih 
motenj 
razpoloženja 
(anksioznost, 
depresija in/ali 
opozicionalno 
vedenje) 

- povečane učne 
težave  

  

- občutja jeze in 
pogosto 
kaznovanje 

- začne se vznik 
projekcijskega 
mehanizma 
»grešnega kozla« 
s strani staršev do 
otroka in poveča 
možnost za 
zlorabo otroka 
(fizično, psihično) 

- občutja nemoči in 
obupa pri 
doživljanju 
starševstva otroku 
z motnjo ADHD 

- konflikti se iz 
partnerskega 
podsistema 
preselijo v 
podsistem otrok–
starš in 
zavzamejo velik 
del vsakdanjih 
interakcij 

- povišan nivo 
odtujevanja med 
partnerjema 
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Obdobje Značilnosti otroka Doživljanje staršev Partnerski odnos 

5. Srednje šole - generalizirano 
problematično 
vedenje otroka se 
prenese na vsa 
okolja (šolsko, 
domače) 

- izkušnja šolskega 
neuspeha, ki 
lahko vodi tudi v 
opustitev šolanja 

- težnja k zlorabi 
prepovedanih 
substanc 

- reaktivno vedenje 
proti staršem 

- konfliktno vedenje 
v širšem okolju 

- možni 
nenapovedani 
odhodi od doma, 
bežanje od doma 

- doživljanje 
eksternih pritiskov 
šole in širšega 
družbenega 
okolja, v katerega 
je vpleten 
mladostnik z 
motnjo ADHD 

- občutja 
osramočenosti v 
krogu ožje in širše 
družine ter 
socialne skupnosti 

- občutek 
starševskega 
poraza 

- nadaljevanje z 
dinamiko 
»grešnega kozla« 

- porast 
zlorabljajočega in 
agresivnega 
vedenja do otroka 

- pomanjkanje 
starševske skrbi in 
ljubezni do otroka  

- občutek 
zakonskega 
neuspeha 

- pojav depresije 

- odtujenost, 
prekinitev 
čustvene vezi 
med partnerjema 

- poveča se 
tveganje za 
ločitev 

4.3.1 Obdobje novorojenčka in malčka 

Pri otrocih, diagnosticiranih v zgodnjih letih razvoja, starši največkrat 

poročajo o simptomih hiperaktivnosti in impulzivnosti, ki se v vsakdanjem 

življenju lahko izkazujejo na naslednje načine: otrok težko sedi na mestu, je 

vseskozi v gibanju, pogosteje se vključuje v nevarne igre, je taktilno 

hipersenzibilen na starševski dotik ipd. Ti otroci imajo v najzgodnejšem 

obdobju pogosteje težave s spanjem, kolikami in hranjenjem, so bolj 

razdražljivi in več zdravstvenih težav v primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki 

(Barkley, 2013). V tem obdobju lahko že vidimo prve zametke starševskih 

občutij neuspeha, ki izhaja iz težav hranjenja, ko se otrok ne zmore najesti, 

zavrača starševsko nego in ljubkovanje, kar je največkrat posledica 

senzorne preobčutljivosti na dražljaje iz okolja in otrokovega nezrelega 

osrednjega živčnega sistema. Dojenček svojo preobčutljivost na senzorne 

dražljaje (taktilne, slušne, vidne…) izraža s pomočjo neverbalne 

komunikacije – z jokanjem, ki ga starši pogosto težko umirijo in jih spravlja 

v velik stres. Interakcija med starši in otrokom zaradi motnje senzorne 

integracije tako pogosto ni nagrajujoča ne za otroka ne za starša temveč 

lahko postane vir stresa. Motnja senzorne integracije je lahko posledica 

mnogih vzrokov od prenatalnih, perinatalnih težav do enostavno genetske 

različnosti. Je rezultat neučinkovitega nevrološkega procesiranja 

(Kranowitz, 1998). Posamezniki z atipičnim senzornim procesiranjem imajo, 
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če poenostavimo, drugačen (prenizek / previsok) senzorni prag za senzorne 

dražljaje iz okolja v primerjavi z nevrotipičnimi otroki. 

 Douglas in Hill (2013) v svojem članku npr. navajata tudi to, da prav 

intenziven jok v prvih treh mesecih po rojstvu nakazuje na povečano 

tveganje za kasnejše vedenjske probleme in motnjo ADHD. Otroci z motnjo 

ADHD imajo večkrat tudi težave z usvajanjem toaletnega treninga, 

usvajanjem spalne rutine (Barkley, 2013) in so nagnjeni k raziskovanju 

okolja brez strahu in brez pričakovane pazljivosti. V tem obdobju in glede 

na resnost otrokovih simptomov hiperaktivnosti se starši pogosto začnejo 

umikati pred socialnim okoljem, predvsem zaradi otrokovega vedenja v 

različnih javnih situacijah, ki je lahko izjemno nepredvidljivo in jih lahko 

spravi v neprijeten položaj. Svoje socialne potrebe pogosto potlačijo ali pa 

se dogovorijo, da za določen čas prevzame varstvo eden izmed staršev, 

medtem ko gre drugi na druženje. S tem se seveda redčijo trenutki, ki jih 

ima družina zase kot enota, manjša se občutek kohezivnosti med 

družinskimi člani. Otroci z motnjo ADHD prav zaradi težav z impulzivnostjo 

težko počakajo na vrsto in odloženo zadovoljitev svojih želja, kar močno 

okrni različne družinske izbire skupnih druženj, kot je npr. odhod v muzej, 

zabaviščni park, saj se starši teh krajev začnejo zavestno izogibati z 

namenom preprečitve neželenega vedenja otroka (Everett in Volgy Everett, 

1998). To lahko vodi v širšo socialno izolacijo družine.  

Doživljanje staršev 

»Začel se je že v porodnišnici. To je bil otrok, ki se je non-stop drl. Ko se je 

dojil, se je drl, ko se je podojil, se je drl, ko si ga previl, se je drl. Problem je 

bil ga umiriti. In potem še sebe nisem mogla umiriti in tudi ostali okoli mene 

so se težko umirili. Ko smo šli na dopust, se je drl, drl se je na sprehodu v 

vozičku. In js sm bila skoz živčna. Res živčna. Kaj je zdaj s tem otrokom? 

Posledično pa še moj mož. Kaj pa je z njim? A je sit? A je previt? Pa moja 

mama. Kaj je narobe s tem otrokom, dejte ga umirit! A ga tepete ali kaj? Kaj 

delate z njim? Že takrat sem se tko počutla, da neki je z otrokom narobe. In 

hkrati misli, da js neki delam narobe al da vsi delamo nekaj narobe. In bolj 

kot sem hodila te stvari gledat na internet, bolj sem se zgubljala, nobenih 

odgovorov nisem našla. Mi smo mu potem dajali za kolike razne kapljice, 

tablete, praške za pomiritev. Nič ni pomagalo … /…/ Js sem se potem tudi 

kar odmaknila. Nisem več ven hodila na sprehode, mislim, sva hodila ven, 

ampak vedno tam, kjer ni bilo ostalih mam, ker takoj ko smo se ustavili, se 

je otrok začel dret in vsi so me takoj začeli gledati, kaj je s tem otrokom. Že 

takrat sva se umikala. In vsak leto je bilo isto, vsi so govorili, sej drugo leto 

bo pa boljše. To je samo prehodna faza. U glavnem, te prehodne faze ni 

bilo konec, je bila vedno hujša …« (mama 9-letnega dečka z motnjo ADHD). 
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Vsak starš ima pred rojstvom otroka v mislih »idealno sliko otroka«, kakšen 

naj bi bil videti ob rojstvu in kako naj bi se odzival, kar je čisto naraven 

psihološki proces. Vsak starš si tudi želi biti v svoji starševski vlogi uspešen. 

Ob starševstvu otroku z motnjo ADHD pa se ta idealizacija hitro prekine. V 

najzgodnejšem obdobju se starši soočajo z množico ambivalentnih čustev, 

ki nihajo od ljubečih vzgibov do otroka, do občasnih manj želenih misli o 

otroku, ki jih lahko sproži njegovo vedenje. Ti starši so namreč pogosteje 

jezni, frustrirani in razočarani nad otrokom kot starši nevrotipičnih otrok. 

Tako starši pogosto poročajo celo o mislih, ki jim jih je težko priznati, saj 

vključujejo različne vidike »kako bi bilo, če ne bi imeli takšnega otroka«, 

zaradi katerih se mladi starši pogosto čutijo krive, osramočene. V družbi še 

vedno velja prevladujoči fenomen otroka, ki zapoveduje staršem, da se 

morajo otroka neizmerno veseliti. To je v nasprotju z resničnimi dejstvi in 

vsakdanjimi izzivi, s katerimi se starši otroka z motnjo ADHD spopadajo. Ta 

idealizacija otroka in starševstva kot najlepšega časa v obdobju odraslega 

življenja lahko ravno tem staršem, ki se soočajo s posebnimi potrebami 

svojih otrok, povzroči veliko hudega in negativno vpliva na razvijajočo se 

starševsko samopodobo. Mnogo staršev se tako svojih neželenih čustev do 

otroka ustraši, kar nadalje vodi v dinamiko prikrivanja teh čustev tudi pred 

partnerjem, kar še poglablja stisko staršev. V tem obdobju se starši 

intenzivno soočajo z vprašanjem: le kaj sem naredil/-a narobe, da imam 

takega otroka? V frustraciji pa se to vprašanje pogosto sprevrže tudi v 

medsebojno partnersko obtoževanje, kdo je kriv za otrokovo vedenje, kdo 

od staršev ga ne zna pravilno vzgajati ipd. Na ta in podobna vprašanja pa 

ni odgovora, saj nihče ni kriv za otrokove posebne potrebe. Pri otrocih, kjer 

ne pride do dovolj zgodnje diagnostike, se starševski napori in stres še 

podaljšajo. Starši preizkušajo strategije, ki so morebiti pomagale pri skrbi 

sorojencev otroka z motnjo ADHD in so pogosto vedno znova razočarani, 

ko se otroci na dane intervencije ne odzovejo po pričakovanjih. Po eni strani 

torej zgodnja diagnoza staršem omogoči prehod v naslednjo fazo 

čustvenega soočanja, saj potrdi njihove strahove in dvome, da je njihov 

otrok drugačen in da si tega niso samo domišljali. Za nekatere starše pa 

pridobitev diagnoze pomeni dodaten stres, šok, ki povzroči vznik različnih 

psiholoških obrambnih mehanizmov. Ti obrambni mehanizmi, kot so jeza in 

obtoževanje drug drugega za otrokovo motnjo, pa imajo funkcijo zakrivanja 

globljih čustev žalosti, razočaranja, strahu pred prihodnostjo otroka in 

lastnega starševstva. Skrajen odziv je celo zanikanje diagnoze. Vsi 

obrambni mehanizmi, s katerimi se soočajo starši, pa le ščitijo jaz pred 

razpadom in dezorganizacijo, torej ohranjajo posameznikovo psihološko 

zdravje v ravnovesju. Različni starši potrebujejo tudi različno dolgo časa, da 

se lahko spopadejo z resničnimi dejstvi o otrokovi diagnozi in stopijo naprej 

po poti žalovanja zaradi izgubljenega »idealnega otroka« (Everett in Volgy 

Everett, 1998). 
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Partnerski odnos  

Večina staršev, ki postanejo starši otroka z motnjo ADHD, je še v procesu 

ločitvene separacije od svoje izvorne družine in ustvarjanja 

uravnovešenega odraslega intimnega odnosa. Rojstvo otroka z motnjo 

ADHD pa lahko močno zamaje mlado družinsko skupnost. Prilagajanje na 

otrokove potrebe, ki so zahtevnejše kot starševstvo otroku z nevrotipičnim 

razvojem, lahko mlademu paru povzroči veliko preglavic. Partnerja se tako 

pogosto zapletata v neskončen krog negodovanja nad partnerjevim 

ravnanjem in manj ustreznimi strategijami starševstva ter medsebojnega 

obtoževanja za doživljanje stresa in frustracij. Pomanjkanje starševske 

emocionalne zrelosti, ki se pogosto pojavlja pri starših otroka z motnjo 

ADHD, pa vodi v manj zrelo regulacijo jeze in frustracij že pri samih starših, 

posledično pa je okrnjen proces emocionalne regulacije že tako 

disreguliranega otroka. Vse te negativne interakcije med zakoncema se 

akumulirajo in lahko predstavljajo dodaten vir stresa, ki oblikuje manj 

spodbudno okolje za otroka (Everett in Volgy Everett, 1998).  

4.3.2 Predšolsko obdobje  

Otrok, ki je diagnosticiran že v zgodnjem otroštvu, najpogosteje kaže 

eksterne znake motnje, kot so simptomi hiperaktivnosti in impulzivnosti. 

Otroke s prevladujočimi simptomi nepozornosti starši in vzgojitelji v zgodnjih 

letih pogosto spregledajo. Mnogi starši se odločijo za oddajo otrok v 

programe predšolske vzgoje, ki jim omogočijo vsaj kratek oddih tekom 

dneva. Otrokove težave z regulacijo vedenja pa se nadaljujejo tudi v 

izobraževalnem okolju, tako da se ti otroci že od malega soočajo s pogostim 

opominjanjem glede svojega vedenja ter kritiko in kaznovanjem s strani 

odraslih, ki želijo otrokovo nemirno vedenje zaustaviti na bolj ali manj 

učinkovite načine. V vrtcih se njihove težave kažejo skozi težave sledenja 

dnevni rutini. Ti otroci se ne zmorejo umiriti med bralnimi aktivnostmi, težko 

počakajo, da pridejo na vrsto, in težko delijo svoje igrače. Pogosti so tudi 

vedenjski izbruhi, ki vključujejo veliko jeze in celo agresivnih odzivov, ki so 

posledica neustrezno razvitih veščin samoregulacije in impulzivnosti otroka. 

Vzgojiteljice otroke z motnjo ADHD pogosteje odstranijo iz skupine zaradi 

njihovega motečega vedenja, jih večkrat kaznujejo, kar v teh otrocih že od 

najzgodnejših letih pušča globoke emocionalne rane ter jim daje občutek 

»da so vsi proti njim« oz. da »nikoli ne naredijo ničesar dobrega«. Vse te 

negativne mentalne sheme se akumulirajo v otrokov občutek jaza in mnogi 

otroci vstopajo v prvi razred šole s pomembno znižano samopodobo. 

Doživljanje staršev 

»Vzgojiteljice so dobile otroka, ki jim je tam rušil red tako, kot ga je meni 

doma. In potem je bilo polno napotkov. Dejte vašega otroka vzgajat, dejte 
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mu meje postavit. Nima meja, nima meja … in pol sva se še z možem non- 

stop kregala glede tega. In je pravil, da sva preveč popustljiva. Čeprav meni 

se je skoz zdelo, da se skoz samo dereva nanj. Bolj sva se drla nanj, manj 

sva bla učinkovita. Ko je mal zrastu, so se pojavili še problemi s sorojenci, 

ki tega niso razumeli. Stalno smo se kregali. Res je bilo naporno …« (mama 

9-letnega dečka z motnjo ADHD). 

Odhod otroka v vrtec za mnoge starše, večinoma matere, ki so prejšnja leta 

ostajala doma zaradi varstva otroka z motnjo ADHD, predstavlja pravo 

olajšanje. Šele takrat se mnogo mater zave, koliko energije in časa so 

posvetile uravnavanju in odzivanju na otrokove potrebe v primerjavi s skrbjo 

za ostale sorojence. Matere, ki so med odraščanjem otroka prevzele vlogo 

zaščitnic otroka, so pogosto ob odhodu otroka v vrtec zelo zaskrbljene in 

nezaupljive do strokovnih delavcev v vrtcu in si želijo otroka zaščititi pred 

morebitnimi negativnimi odzivi iz okolja. To so matere, ki pogosteje in prej 

hodijo po otroka v vrtec, kot bi bilo potrebno, se pogosto dlje časa zadržujejo 

v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z namenom bolj učinkovite regulacije 

in nadzora otrokovega vedenja. Ta starševska skrb, ki je utemeljena na 

strahu pred osramotitvijo družine v javnosti in resnični skrbi za otroka, 

pogosto lahko preide v trn spotike med strokovnimi delavci v vrtcu in starši. 

Vzgojiteljice te matere pogosto vidijo kot pretirano vsiljive, nadzorujoče in 

nezaupljive, kar še poglablja razkorak med pomembnimi odraslimi, ki najbolj 

vplivajo na otrokov razvoj. Nekateri starši »olajšanje« doživijo šele z 

vstopom otroka v šolo. Na tej stopnji se jim pogosto potrdijo dvomi o tem, 

da je njihov otrok »drugačen« od vrstnikov, da se drugače odziva, saj jih 

pogosto presenetijo klici vzgojiteljev in učiteljev o otrokovem neprimernem 

vedenju. Na tej ravni je stopnja zanikanja otrokove motnje lahko še vedno 

prisotna, je pa otežena predvsem zaradi neprestanega opominjanja iz 

okolja, ki starše neprestano opozarja na odstopajoče odzivanje in vedenje 

otroka. V tem obdobju se starši pogosto soočajo s težkimi občutji 

neustreznosti, nevrednosti in nekompetentnosti, ki so se na podlagi 

večletnih frustracij in manj uspešnega starševstva otroku z motnjo ADHD 

razširili tudi na druga pomembna področja življenja – najpogosteje v 

partnerski odnos. Pri materah, ki so prevzele dnevno vlogo varstva otroka 

z motnjo ADHD, se poveča tveganje za duševna obolenja – natančneje 

depresijo. Ta je le starševski izraz njihovega notranjega občutka nemoči in 

brezizhodnosti v dani situaciji. Depresija je povezana tudi z dokončnim 

razočaranjem nad izgubo idealiziranega otroka, kar jim je težko priznati in 

kar pogosto zakrivajo z jeznimi izbruhi in občutkom prevaranosti (Everett in 

Volgy Everett, 1998).  

Partnerski odnos  

Presežka občutka jeze in frustracije se hitro razširita po partnerskem 

podsistemu. Starša – po navadi gre za odrasla v srednjih/poznih dvajsetih, 
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potrebujeta v prvih letih starševstva intenzivno pomoč pri ravnanju z 

otrokom, saj njune izkušnje medsebojnega sodelovanja in komunikacije 

tvorijo podlago za kasnejši odnos. Ker mlada starša usmerjata večino časa 

in energije v nadzor otrokovega vedenja, jima ostane zelo malo časa zase 

in za razvoj njunega odnosa. Tako starši poročajo o pomanjkanju skupno 

preživetega časa s partnerjem, o pomanjkljivih možnostih za varstvo otroka, 

ko bi si želela vzeti čas zase, ter o strahu pred puščanjem otroka samega 

ali v tujem varstvu zaradi otrokovega nepredvidljivega vedenja. Meje med 

partnerskim podsistemom se tako porušijo in postajajo difuzne, partnerski 

podsistem postaja ogrožen. Postopoma partnerja začneta izgubljati čas 

zase, želja po intimnosti upada in družina sčasoma nevede postane 

družina, orientirana na otroka z motnjo ADHD. Še takrat, ko si starša 

morebiti uspeta vzeti čas zase, pa se komunikacija najpogosteje vrti okrog 

otrokovega vedenja (Everett in Volgy-Everett, 1998).  

4.3.3 Zgodnja šolska leta 

Ko otrok vstopi v šolo, se v polnosti pokaže narava motnje ADHD. Narava 

poučevanja zahteva od otroka zmožnost vzdrževanja pozornosti dlje časa, 

inhibicijo impulzov in zmožnost odloga zadovoljitve želja. To pa so vse šibka 

področja otroka z motnjo ADHD. Odzivi učiteljev oz. odraslih iz okolja 

postanejo vse bolj ostri in negativni, otrok pa posledično utrjuje negativno 

samopodobo o sebi, vzniknejo pa tudi različni psihološki in emocionalni 

problemi otroka kot odziv na stalno frustracijo iz okolja in nezmožnost 

zadovoljitve pričakovanj odraslih iz okolja. V tem obdobju se otroci z motnjo 

tudi začnejo počutiti drugačne od svojih vrstnikov, neprimerne in celo manj 

sposobne. Za otroka z motnjo ADHD je prehod iz domačega okolja v šolsko 

okolje izrazito stresen. Navaditi se mora na nove učitelje in učence. Otroci, 

pri katerih simptomi impulzivnosti in hiperaktivnosti niso tako izraziti, temveč 

pri njih prevladujejo simptomi nepozornosti, lahko ostanejo dlje časa 

spregledani, diagnostično prepoznavanje se pri njih lahko zavleče v višje 

razrede osnovne šole. Ti otroci večkrat kažejo primanjkljaje na učnem 

področju, ki pa jim ne sledi izrazita vedenjska simptomatika. Mnogi otroci z 

motnjo ADHD imajo velike težave pri socializaciji in navezovanju stikov z 

vrstniki. Slabše razvite socialne veščine so posledica neustrezno razvitega 

samoregulacijskega sistema. Otroci, pri katerih prevladuje tip simptomov 

nepozornosti, bodo svojo frustracijo pogosto izrazili z zavračanjem odhoda 

v šolo, pogosto bodo napačno označeni s strani učiteljev kot neodzivni 

otroci oz. kot otroci, ki se neradi vključujejo v predvidene dejavnosti. V 

nasprotju z njimi pa bodo otroci s prevladujočimi simptomi hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pogosteje vstopali v vrstniško igro na manj primeren in zrel 

način ter imeli znižan prag tolerance in težko delili svoje igrače. V tem 

obdobju, ki je izrazito pomembno za razvoj socialnih veščin, ti otroci zaradi 

svojega manj zrelega vedenja pogosteje ostajajo na repu vrstniške skupine 
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in so med vrstniki manj zaželeni. Prav izločenost iz družbe pa jim še nadalje 

onemogoča razvoj učinkovitejših in primernejših igralnih strategij ter 

načinov vstopanja in zadrževanja socialnih interakcij oz. medsebojnih 

odnosov. Pojavijo se lahko tudi socialno-emocionalne težave. Pogosto se 

pojavi znižana samopodoba. Pri otrocih s prevladujočimi simptomi 

nepozornosti se bodo njihove frustracije in težave s samopodobo pogosto 

kazale skozi hitrejši umik od dane izvršitve naloge ter zmanjšan interes za 

šolsko delo in učenje. Ta zgodnji umik je pogosto le obramba pred 

prihodnjimi občutki neuspeha in nezmožnostjo zadovoljitve pričakovanj 

okolice. Tako ti otroci zavzemajo stalno »obrambno« držo pred dražljaji iz 

okolja. Večina otrok vlaga izjemne napore, da bi uspešno regulirala svoje 

vedenje in impulze, ki pa jih največkrat ne zmore, kar jim še dodatno daje 

občutek nemoči in jemlje pogum za nadaljnje napore. 

Doživljanje staršev 

»Jezna sem pa dosti imam vsega. Včasih bi ga kr dala v eno ustanovo in 

rekla, tle ga mate pa ga rihtajte. Ne zmorem več. Rada ga imam. Vse bi 

naredila zanj, ampak pridem do točke, ko bi mu rekla, dost te imam. Ne 

morem. Ni časa vedno. Vsi te črpajo. Črpa te služba, črpa te mož, črpajo te 

še drugi otroci. Vsi majo ene težave, ti svojih niti opaziš ne več. Ves čas se 

moraš stalno nekaj prilagajat. V bistvu se moraš stalno prilagajat samo 

njemu. To je ključni problem družine. Dej nehajte, ker bo J. to pa to pa to. 

Obvladaj se, dej ga pusti, ker če ne bo znoru. Mi se moramo stalno 

odpovedovati določenim željam, ciljem, zato da je on kul in da preprečimo 

probleme« (mama 9-letnega otroka z motnjo ADHD). 

Po navadi postanejo do drugega ali tretjega razreda klici učiteljev glede 

otrokovega funkcioniranja že stalnica, ki starše spravlja v izjemen stres. 

Tako se mnogi starši čutijo napadene, čutijo, da morajo zaščititi sebe in 

svojega otroka pred nerazumevajočim okoljem, in kmalu dokončno 

spoznajo, da težave iz predšolskega obdobja, za katere so upali, da jih bo 

otrok z motnjo ADHD prešel, še vedno vztrajajo oz. se še stopnjujejo. Ob 

pojavu učnih težav, ki pogosto spremljajo motnjo ADHD, pa se starši 

soočajo še dodatno z dvomom v otrokovo prihodnost in se začnejo 

zaskrbljeno spraševati, ali bo otrok zmogel uspešno zakorakati na svojo 

življenjsko pot in ali bo ostal odvisen od pomoči in podpore drugih. V tem 

obdobju se tudi starši najbolj identificirajo z eno izmed dveh ključnih vlog 

družinske dinamike: bodisi prevzamejo vlogo »zaščitniškega starša« ali pa 

»kritika«. Glede na vlogo, ki jo prevzamejo, se odvija večina interakcijskih 

vzorcev v diadi starš–otrok. Kritični starš bo do otroka bolj negativno 

nastrojen, pogosto bo posegel po verbalnem napadu in kritiziranju 

otrokovega vedenja, njuna komunikacija bo večinoma temeljila na izmenjavi 

negativnih interakcijskih vzorcev. Kritični starš lahko hitro postane 

nasprotno nastrojen proti otroku in s tem še spodbuja otrokovo stisko in 
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poglablja njegov občutek neustreznosti. V določenih družinah, kjer se 

negativni vzorec interakcij bolj in bolj poglablja, obstaja tudi večja nevarnost, 

da bo starš posegel po fizičnem nasilju pri korekciji in regulaciji otrokovega 

vedenja. Starši, ki prevzamejo vlogo zaščitnika, pa se močno identificirajo z 

otrokovo stisko, ki jo želijo ublažiti. Tako v družbi in ostalih situacijah, kjer je 

otrok ranljiv in pridejo njegovi deficiti bolj do izraza, pogosto postanejo 

mediatorji med okoljem in odzivom okolja na otroka tako, da na veliko 

razlagajo otrokovo motnjo in zakaj njegovo vedenje odstopa od običajnega. 

Ti starši se s strani okolice in družbenega okolja pogosto soočajo z 

negativnimi predsodki »da je njihov otrok le plod razvajenosti«. Vloga 

zaščitniškega starša ni omejena na spol, pogosto pa po njej poseže tisti 

izmed staršev, ki je tudi sam nosilec določenih simptomov motnje in se lažje 

identificira in sočutno odzove na otroka, saj ga ta spominja nase v otroških 

letih. Vlogo zaščitnika pa lahko prevzame tudi drugi starš, ki nima 

simptomov motnje ADHD, saj se mu otrok smili. V tem obdobju otrok tudi 

pogosto zavrača obiskovanja šole, kar lahko nakazuje na globlje čustvene 

težave otroka, kot so npr. depresija, razne tesnobne motnje (fobije ipd.). Pri 

vlogi zaščitnika otroka starš lahko postane tudi preveč zaščitniški, s čimer 

povzroči razvoj otrokove odvisnosti od njega oz. onemogoči otrokovo 

osamosvajanje. Pri starših, ki prevzamejo vlogo kritika, je paradoksalno 

pogosto mogoče najti nediagnosticirane simptome motnje ADHD in vsa 

kritika, ki je usmerjena na otrokovo vedenje, je hkrati le odraz projiciranja 

lastnega nesprejemanja simptomov ADHD, starš pa se prek tega 

mehanizma znebi neprijetnih občutij in vsebin, ki ga morebiti spominjajo na 

lastne frustracije iz otroštva. Kolikor bolj je eden izmed staršev pretirano 

kritičen do otroka z motnjo ADHD, toliko bolj verjetno je pričakovati 

zaščitniški odziv drugega starša do otroka (Everett in Volgy Everett, 1999). 

V mnogih družinah otroka z motnjo ADHD zaznamo še fenomen »grešnega 

kozla«. Pri tem gre za zavezniško držo staršev proti otroku, do katerega sta 

pretirano kritična in negativno nastrojena. Otrok tako postane dežurni krivec 

za vse, za svoje morebitno manj želeno vedenje kot tudi za vse druge 

težave, s katerimi se sooča družina. 

Pri tem gre za intenziven proces projekcijske identifikacije, zapleten 

psihološki obrambni mehanizem, pri katerem se posameznik znebi »slabe 

podobe jaza« navzven v drugo osebo, v tem primeru otroka, ki postane 

nezavedno nosilec teh (negativnih starševskih) vsebin (Gostečnik, 2013). V 

družinah, kjer otrok težko regulira svoje notranje impulze in kjer prevladuje 

kritična drža staršev do otroka, to negativno percepcijo hitro prevzame 

celoten družinski sistem, vključujoč ostale sorojence in stare starše, ki vsi 

skupaj vzdržujejo in obnavljajo prevladujoči negativni vzorec interakcij. 

Tako otrok v teh družinah pridobi »nalepko« slabega in zlobnega, na podlagi 

osnovi česar se začne na tak način tudi sam vrednotiti in vesti v skladu z 
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njimi. Vzroki za vznik dinamike grešnega kozla so v posamezni družini 

različni, vsem pa je skupno to, da so ti vzorci izjemno škodljivi za otrokovo 

duševno zdravje, natančneje za otrokovo samopodobo in občutek jaza, saj 

v otroku vzbujajo težka občutja nevrednosti, zavrženosti in zanemarjenosti 

s strani družine, ki bi mu morala predstavljati varno okolje, spodbudno za 

razvoj. Posledica zgodnje izpostavljenosti dinamiki grešnega kozla pa je 

pogosto še intenzivnejše izražanje neželenega vedenja otroka, ki jo 

opazimo v motnji kljubovanja. Dinamika grešnega kozla pa ni razširjena le 

v družinskem sistemu, temveč se lahko manifestira in dodatno akumulira 

tudi v šolskem okolju, kjer otroke z motnjo ADHD začnejo negativno 

vrednotiti strokovni delavci in učitelji ter kasneje tudi vrstniki. Patološka 

dinamika torej vpliva na vse komponente otrokovega socialnega okolja in s 

tem tvori negativno spiralo, ki jo je izjemno težko prekiniti (Everett in Volgy 

Everett, 1998). 

V nekaterih družinah lahko pri starših zasledimo izmenjavajočo se dinamiko 

obeh vlog starša »reševalca« in »kritika«. Ko se začne pri enem staršu 

vzpostavljati dinamika grešnega kozla, to recipročno sproži v drugem staršu 

obrambni vzorec vedenja – vznik vloge »zaščitnika«. Vznik vloge zaščitnika 

pogosto zasledimo med posebnimi razvojnimi obdobji otroka, npr. v 

predšolskem obdobju in na prehodu v prvi razred. Mnogokrat starši do 

otroka z motnjo ADHD doživljajo pravi vrtinec čustev, ki so lahko tudi 

ambivalentna. Po eni strani želijo zaščititi otroka pred negativnimi odzivi iz 

okolja in jih skrbi zaradi njegovih primanjkljajev, po drugi strani pa so 

pogosto globoko frustrirani in pod stresom ob vsakodnevnih naporih vzgoje 

otroka z motnjo ADHD, ki od njih zahteva pomembno več truda in 

potrpežljivosti kot vzgoja otroka brez motnje ADHD. Prav tako je za starše 

veliko manj stresna vzgoja otroka s prevladujočimi simptomi nepozornosti v 

primerjavi z vzgojo otroka, pri katerem prevladujejo simptomi impulzivnosti 

in hiperaktivnosti. Pri starših otroka s prevladujočimi simptomi impulzivnosti 

in hiperaktivnosti večkrat pride do nedoslednega odziva staršev. Ti se pod 

vplivom otrokovega vedenja in stalne izpostavljenosti stresu, ki ovira 

samoregulacijo vedenja oz. spravlja starše v veliko preizkušnjo, lahko v 

podobnih situacijah odzovejo različno oz. nihajo med zaščitniškim in 

pretirano kaznovalnim odzivom. Ti nedosledni odzivi pa vnašajo v družinski 

sistem še večji kaos in občutek nepredvidljivosti. Nepredvidljivost še 

poglablja občutek izgube kontrole tako pri starših kot pri otroku, ki ne ve, 

kakšen bo prihodnji odziv starša (Everett in Volgy Everett, 1998). Kaotično 

domače okolje je termin, ki se ga zelo pogosto povezuje z družino otroka z 

motnjo ADHD. Gre za domače okolje, v katerem je mnogo zvočnih 

dražljajev in premalo strukture in rutine (Mokrova idr., 2010). Raziskave 

kažejo, da kaotično domače okolje povečuje negativne starševske odzive, 

niža starševsko vključenost v skupne aktivnosti in reducira pozitivno in 

podporno interakcijo z otroki (Mokrova idr., 2010). Za otroke pomanjkanje 
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strukture in rutine pomeni več eksternaliziranih vedenjskih motenj in nižji 

nivo socialne in kognitivne kompetentnosti. Avtorji raziskave navajajo 

bidirekcionalnost fenomena kaotičnega družinskega okolja ob sočasni 

simptomatiki motnje ADHD pri starših. Pri tem starševski simptomi motnje 

ADHD ovirajo starševske zmožnosti samoregulacije, vzpostavljanja in 

vzdrževanja strukturiranega okolja, po drugi strani pa prav kaotično okolje 

še bolj spodbuja in potencira simptomatiko motnje ADHD pri starših in krepi 

negativne vzorce starševstva. Raziskava je potrdila tudi povezavo med 

domačim kaotičnim okoljem in neučinkovitim starševstvom. V tem kontekstu 

ima veliko vlogo tudi prisotnost motnje pri starših, saj pri materah, ki so tudi 

same visoko na spektru motnje ADHD, opazimo velike težave pri 

organizaciji domačega okolja in implementaciji doslednih odzivov na 

otrokovo vedenje (Mokrova idr., 2010).  

Specifična dinamika družin otroka z motnjo ADHD 

Conlon, Strassle, Trout in Vinh (2008) so v svoji raziskavi proučevali 

različne načine soočanja družin z otrokovo motnjo ADHD. Ugotovili so, da 

se družine različno soočajo in odzivajo na otroka z motnjo ADHD, in zato 

izdelali tipologijo, v katero se lahko uvrsti vsako družino otroka z motnjo 

ADHD glede na njene značilnosti in prevladujočo dinamiko. V raziskavi so 

proučevali dominantne karakteristike posameznih družin, kot so viri moči, 

težave s katerimi se soočajo in aktivnosti družine.  

Tako so klasificirali štiri prevladujoče tipe družin: kaotične (angl. chaotic 

families), na motnjo usmerjene (angl. ADHD-controlled), ohranjene (angl. 

surviving family) in na novo vzpostavljene (angl. reinvested). V Tabela 2 so 

povzete ključne značilnosti vsakega izmed tipov družin pri soočanju z 

motnjo ADHD in njihova prevladujoča dinamika.  

Tabela 2: Strategije soočanja družin z otrokovo motnjo ADHD (Conlon 
idr., 2008) 

Tip družine 

(povzeto po 

Conlon idr., 2008) 

Značilnosti družinske dinamike 

KAOTIČNA 

DRUŽINA 

- izpostavljenost ekstremnim stresorjem/izpostavljenost mnogim 

stresorjem 

- malo zunanje podpore družini (razširjena družina, drugi socialni 

viri) 

- malo notranje strukture (starševski konflikt, zmeda vlog, 

pomanjkanje doslednosti 

- pomanjkanje strategij spoprijemanja 

- družina je emocionalno nezdrava 

- konfliktna razmerja med partnerjema 

- pogoste finančne težave družine 

- pomanjkanje nadzora nad celotno situacijo 
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Tip družine 

(povzeto po 

Conlon idr., 2008) 

Značilnosti družinske dinamike 

NA MOTNJO 
USMERJENA 
DRUŽINA 

- otrok je identificiran bolnik 

- družina je nemočna, prevzema vlogo žrtve 

- potrjevanje negativnega vedenjskega vzorca pri otroku je 

konstantno 

- motnja vodi družinsko delovanje 

- iskanje krivde, ignoriranje agresivnega vedenja 

- sprejemanje neželenega vedenja kot normalnega 

- omogoča, da otrok ostaja odvisen od staršev 

- opravičuje otrokovo neželeno vedenje 

- družina je utrujena, izčrpana 

- prevladujoče občutje nemoči, obupa 

- družina je nepovezana, se ne vključuje v socialno okolje 

OHRANJENA 

DRUŽINA 

- družina se usmerja tudi na druge težave, motnja ADHD ne 

predstavlja glavnega elementa družine 

- družina je emocionalno bolj zdrava 

- družina je vključena v socialno okolje 

- družini so na voljo viri zunanje podpore s področja družine, 

šole, zunanje skupnosti 

- družina poseduje učinkovite strategije za spoprijemanje z 

motnjo 

- družina se zmore spoprijemati z vsakdanjimi izzivi, tudi ko pride 

kriza, se učinkovito prilagaja 

NA NOVO 

VZPOSTAVLJENA 

DRUŽINA 

- v družini se zavedajo motnje ADHD, a ta ni prevladujoči 

konstrukt družine 

- družina uporablja učinkovite strategije spoprijemanja s 

težavami 

- ni prisotne dinamike krivca in žrtve 

- otrok sprejema odgovornost za svoja dejanja 

- družina dobro shaja, le malo stvari jo vrže s tira, saj ima 

vzpostavljen visok občutek nadzora in kompetentnosti 

  

Iz rezultatov raziskave (prav tam) je razvidno, da med družinami otroka z 

motnjo ADHD prevladujeta dva tipa družine in načina spoprijemanja z 

motnjo: kaotična in na motnjo usmerjena družina. Med družinami je tekom 

razvojnega procesa možno prehajanje iz ene oblike družinske dinamike v 

drugo. Pomen tipologije različnih vrst družin vidimo predvsem na ravni 

osnovnih smernic, ki omogočajo različnim strokovnjakom, ki prihajajo v stik 

s takimi družinami, načrtovanje primernih intervencij za pomoč in podporo 

tem družinam. 
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Partnerski odnos  

»Vpliv otrokove motnje na partnerski odnos? Zelo velik. Z možem sva se 

začela veliko kregat. Midva z možem sva si zelo različna v vzgoji in je 

mogoče to narobe. Moj mož tako še vedno ni čisto sprejel, da ima otrok 

ADHD, in on tega ne more sprejet. Jaz sem to sprejela in imam drugačne 

pristope ob vedenjskih problemih. Mal se pogovarjam z otrokom, probam 

ga obrniti na kak drug način. Moj mož je pa bolj impulziven in bi on kr tko na 

hitro uredil … Pa vpije dosti na otroka. In to je pol verižna reakcija. Pol se 

pa v družini sam še vsi deremo. Velik se zadnje čase z možem skregava. 

/…/ Tudi del družine se je oddaljil. Dej, boš ti odpeljal otroka tja pa tja pa tja. 

Med tednom smo vsi razdvojeni: mož z delom družine, jaz pa z drugim 

delom družine. Ne funkcioniramo več kot celota, ni šlo. Sem pogruntala, da 

smo se mogli razdeljevat na manjše skupine, da smo preživeli. In pol ko pa 

pride vikend in smo vsi skupaj, je pa to spet preveč« (mama 9-letnega dečka 

z motnjo ADHD). 

Vznik vlog zaščitnik/kritik močno vpliva na partnersko dinamiko in vodi v 

polarizacijo med njima, kar ustvarja nove in nove konflikte. Občutek 

enotnosti in skupnega delovanja se okrni, prav tako se med njima zmanjšajo 

občutja kohezivnosti. Celo starši, ki jih ne potegne v interakcijske vzorce 

zaščitnik/kritik, čutijo posledice stresa in težav v komunikaciji. Pogosti 

prepiri glede otroka z motnjo ADHD in njegovega funkcioniranja pa bodo 

znižali nivo doživljanja občutka intimnosti tako v seksualnem kot 

emocionalnem smislu. Postopoma v tem obdobju vidimo upad emocionalne 

podpore med partnerjema, ki vodi v pomanjkljivo in nedosledno 

komunikacijo. Zdi se, kot da začneta partnerja živeti vsak svoje življenje. 

Partnerji se pogosto zatečejo v službene obveznosti, partnerke pa ta umik 

sprejemajo z jezo in povečanim nivojem stresa, saj je skrb za otroke skoraj 

v celoti preložena nanje. Akumuliranje stresa in čustev jeze pa negativno 

vpliva tudi na materinsko vlogo, saj te matere kažejo povečan nivo 

negativnih emocij in odzivov tudi do sorojencev otroka z motnjo ADHD. 

Izolacija očeta je lahko posledica njegovih občutij zapuščenosti v 

družinskem sistemu ali pa zgolj posledica njegove odločitve, da se izogne 

bolečim interakcijam s partnerjem (Everett in Volgy Everett, 1998). Motnja 

ADHD je povezana tudi z ločitvijo staršev. Negativen vpliv ločitve na otrokov 

razvoj avtorji pogosto povezujejo s porastom internalizirane in 

eksternalizirane vedenjske simptomatike. Prav tako naj bi bili pri ločitvi bolj 

prizadeti dečki kot deklice ter mlajši otroci kot mladostniki (Heckel idr., 

2013). Do sedaj je bilo narejenih le malo raziskav, ki so proučevale vpliv 

starševske partnerske zveze na otrokov izid. Nekaj raziskav je že potrdilo, 

da je zakonski konflikt povezan z višjo izraženostjo ADHD simptomatike pri 

otroku (Heckel idr., 2013). V raziskavi (vzorec 479 otrok) je bilo tudi 

ugotovljeno, da je stopnja ločitve med starši otroka z motnjo ADHD kar 
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18 %, kar pomeni, da se vsak šesti zakon zaključi z ločitvijo. Dve tretjini 

otrok, katerih starši so ločeni, tako živi v enostarševski družini, ena tretjina 

pa jih živi v novi družini. To je v nasprotju z običajno prakso pri ločitvah, kjer 

naj bi se starši pogosteje znova poročali, avtorji pa predvidevajo, da je 

odklon pri tej populaciji staršev morebiti ravno zato večji, ker otrokovo stanje 

in izraženost simptomov motnje ADHD ovirata iskanje novega partnerja in 

vstop v novo zvezo (Heckel idr., 2013). 

4.3.4 Pozna šolska leta 

Ko otrok z motnjo ADHD doseže 5.–6. razred, postanejo simptomi motnje 

še bolj kompleksno izraženi. Moteče vedenje in povečani nivoji frustracije, 

ki jo otrok doživlja v šolskem okolju, lahko pri impulzivno-hiperaktivno 

dominantnih oblikah motnje vodijo v pojav kljubovalnega vedenja doma in v 

šoli. Otrokova reaktivnost se tako poveča v interakciji z vrstniki, učitelji in 

nazadnje še s starši. Učitelji z odraščanjem otroka in tudi njegovim fizičnem 

pridobivanjem moči v kasnejših letih šolanja pogosteje poročajo o 

otrokovem odklonskem in zdravju nevarnem vedenju, ki mladostnika z 

motnjo ADHD lahko potisne v resne težave z avtoritetami. V tem obdobju je 

otrokova negativna samopodoba že tako utrjena, da mladostniki odkrito 

odklanjajo šolo, avtoritete in največkrat izgubijo upanje, da bi sploh lahko 

bili kdaj uspešni v življenju. Mladostnik z motnjo ADHD je v tem obdobju 

ranljiv za pojav duševnih motenj, ki se pogosto pojavljajo v kombinaciji z 

motnjo ADHD. Posamezniki, pri katerih prevladujejo simptomi nepozornosti, 

so še posebno izpostavljeni tveganju za različne pridružene duševne 

motnje. Pri njih se večkrat pojavijo emocionalne motenje, kot so npr. 

anksioznost in simptomi depresije. Te emocionalne motnje so pogosto 

posledica nezmožnosti zadovoljevanja pričakovanj šolskega okolja ob 

hkratni povratni informaciji iz okolja, da so dovolj sposobni in inteligentni, 

kar poglablja otrokovo stisko. Mnogi otroci, predvsem s prevladujočim tipom 

motnje pozornosti, so napoteni v različne psihološke obravnave, in to ne 

zaradi simptomov motnje ADHD, temveč ravno zaradi pojava komorbidnih 

motenj (anksioznih motenj in depresije). Te različne emocionalne motnje 

pogosto prekrivajo motnjo ADHD, da ta ostane nediagnosticirana (Everett 

in Volgy Everett, 1998). 

Doživljanje staršev 

Mnogi starši otroka z motnjo ADHD v tem obdobju poročajo o občutjih 

nekompetentnosti pri starševstvu, pogosto se začnejo spraševati celo o 

svojih starševskih zmožnostih nasploh, saj neprestan stres, ki ga doživljajo 

v interakciji z otrokom, vpliva na reaktivnost odziva tudi pri sorojencih. Tako 

se interakcija, ki je zaznamovana z jeznimi in kaznovalnimi odzivi staršev, 

prenese tudi na ostale člane družinskega podsistema. V tem obdobju 

pogosto eskalira tudi dinamika »grešnega kozla«, primarno usmerjena na 
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otroka z motnjo ADHD, ki pa se lahko s strani staršev prenese tudi na 

sorojence. V družini se poveča tudi raven verbalne agresije, ta pa lahko v 

skrajnem primeru preraste tudi v fizično agresijo med družinskimi člani 

(Everett in Volgy Everett, 1998). 

Partnerski odnos  

Za to obdobje je značilno, da se nadaljuje dinamika interakcij iz predhodno 

opisanih obdobij, pogosteje pa je v tem obdobju opaziti konfliktno interakcijo 

med staršema, ki preraste iz tematik, povezanih z otrokom, na vse ostale 

teme njunega odnosa. Večletna izpostavljenost stresu in frustracijam pri 

starševstvu otroku z motnjo ADHD močno okrni občutja bližine med 

partnerjema, ki pogosto poročajo, da že več let niso obiskali skupne 

aktivnosti (Everett in Volgy Everett, 1998). 

4.3.5 Obdobje srednje šole 

Za večino otrok je prehod iz osnovnošolskega izobraževalnega sistema v 

srednješolskega stresen zaradi še večjih pričakovanj srednješolskega 

sistema. Poveča se tudi število učiteljev, s katerimi se mladostnik dnevno 

sooča, in število tranzicij znotraj pouka – vse to pa je še bolj dramatično za 

mladostnika z motnjo ADHD. Pri nediagnosticiranih bistrih mladostnikih, pri 

katerih prevladujejo simptomi nepozornosti, postanejo v tem obdobju 

težave zaradi motnje ADHD končno vidne tudi širši okolici. Starši se s 

pojavom mladostnikovih morebitnih učnih težav in pridobljeno diagnozo 

motnje lahko spopadejo z nejevero oz. pogosto vidijo krivdo za otrokov nižji 

učni dosežek v »napačnem« učnem procesu in neustreznem poučevanju 

ali pa mladostnikove nižje učne dosežke povežejo celo z razvojnim 

obdobjem mladostništva, v katerem se nahaja otrok. Ob naraščanju vidnih 

težav tako na šolskem kot na vedenjskem področju mladostnika, ki so se v 

preteklosti morebiti še zdele obvladljive, prinaša obdobje adolescence 

korenite spremembe. Vzorci otrokove reaktivnosti tako lahko prerastejo v 

vzorec poniževanja in agresije, usmerjene proti sebi in okolju. Pomanjkanje 

poguma lahko še poglobi simptome depresije in vodi v razvoj klinične 

depresije, pomanjkanje samozavesti vodi v razvoj različnih strahov, zgodnje 

težave pri opismenjevanju iz osnovne šole pa se lahko stopnjujejo celo do 

opustitve šolanja. Dodatne težave pa predstavlja že samo razvojno 

obdobje, v katerem se nahaja mladostnik, saj se pojavijo velike telesne, 

kognitivne in socialno-emocionalne spremembe pod vplivom delovanja 

različnih hormonov. Mnogi mladostniki z motnjo ADHD so v tem obdobju 

izrazito ranljivi. V tem obdobju so mladi izpostavljeni še večjim socialnim 

preizkušnjam, pride tudi do normalne psihične avtonomije od dosedanjih 

figur navezanosti (staršev) in poskusov vzpostavitve tesnejših intimnih 

odnosov povezanosti in navezanosti s vrstniki. Vse to osamosvajanje mlade 

pripravlja na prihodnje odnose (prijateljske in intimne) v katere bodo 
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vstopali, obenem pa so ravno v tem obdobju starši in odnos, ki ga ima 

mladostnik z njimi še kako pomembni.Izkušnji neuspeha na šolskem 

področju se lahko pridružijo tudi občutki neuspeha in nepripadnosti lastni 

družini, ki temeljijo na prevladujočem vzorcu negativnih interakcij med starši 

in mladostniki. Negativna interakcija med mladostnikom in starši pa še 

poglablja mladostnikovo stisko in obup in predstavlja podlago za 

mladostnikov beg v uporabo škodljivih substanc in zdravju ogrožajoče 

vedenje. Raziskave kažejo in to navaja tudi Barkley (2013), da naj bi bili 

mladostniki z motnjo ADHD bolj dovzetni za zlorabo prepovedanih 

substanc, h katerim se nekateri zatekajo zaradi pomirjujočega občutka, 

nekatere pa v krog zlorabe substanc potegne občutek razburljivosti, 

prepovedanosti, ki se mu težje uprejo (vzrok: okrnjene zmožnosti 

samonadzora za predvidevanje morebitnih posledic določenega vedenja in 

izrazita usmerjenost v sedanji trenutek). Zloraba prepovedanih substanc 

(različne droge, alkohol) nato pogosto vodi v še bolj neustrezne vedenjske 

odzive in konflikte s socialno skupnostjo, posledično pa še poglobi spor med 

mladostnikom in njegovimi starši. Nekateri mladostniki postanejo v tem 

obdobju še bolj depresivni, sopojavnost drugih duševnih motenj pa je 

pogojena tudi z dinamiko interakcijskih vzorcev v primarni družini. Tako pri 

družinah mladostnika z motnjo ADHD, kjer je bila v preteklosti prisotna 

simptomatika depresije, raziskovalci opažajo večjo podvrženost k izražanju 

depresivnih simptomov, pri družinah, kjer beležijo dolgo zgodovino jeze, 

kaznovanja in celo agresije, pa pri mladostnikih pogosteje zaznavajo motnjo 

kljubovanja. V tem obdobju je izjemno pomembno, da se pri mladostniku 

prepozna njegova močna področja, ki služijo kot blažilec negativni 

samopodobi in nudijo kompenzacijski vir poguma in moči nasprotujočim in 

prevladujočim vzorcem neprestanega neuspeha tako na šolskem kot 

družinskem področju. Pogosto mladostniki z motnjo ADHD najdejo svoj vir 

moči v obšolskih aktivnostih, ki postanejo njihov varovalni dejavnik pri 

ohranjanju pozitivne lastne samopodobe. Pri odkrivanju močnih 

neakademskih področij mladostnika imajo veliko vlogo starši, ki lahko 

pomagajo specialistom in drugim strokovnim delavcem pri identifikaciji teh 

področij in s tem zaščitijo mladostnikovo že pogosto načeto duševno 

zdravje in znižano samopodobo (Everett in Volgy Everett, 1998). 

Doživljanje staršev 

Za mnoge starše je starševstvo mladostnikom z motnjo ADHD izjemno 

stresno oz. doseže v tem obdobju kritično točko. Zaradi naraščanja 

intenzitete mladostnikovega neželenega vedenja in resnosti vedenjskih 

kršitev so mnogi starši pod močnim pritiskom družbenega okolja, včasih 

celo varnostnih služb. Ob tem izkušajo težka občutja osramočenosti v 

povezavi z otrokovim vedenjem. Poveča se tudi možnost pojava 

družinskega fizičnega nasilja, ki tokrat lahko vznikne iz obeh strani, tako 
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staršev kot mladostnikov, ki se želijo zoperstaviti starševski avtoriteti. Pri 

nekaterih starših je viden vzorec odmika, s čimer se starši odpovedo svoji 

starševski vlogi, obupajo in se enostavno odmaknejo iz mladostnikovega 

življenja, da je ta prepuščen samemu sebi, to pa pogosto vodi tudi v 

predčasen odhod od doma. V tem obdobju se nekateri starši tudi prvič 

zavedo, da so vsa ta pretekla leta zapostavljali otrokove sorojence, ker so 

bili celoten nadzor in vzgojne strategije namenjeni predvsem otroku z 

motnjo ADHD (Everett in Volgy Everett, 1998). 

Najbolj obremenjujoč dejavnik za starševstvo najstniku z motnjo ADHD po 

raziskavi Chaplin, Godsay, Modesto-Lowe in Soovaijan (2014) predstavlja, 

kot je že bilo omenjeno, mladostnikova izpostavljenost tveganim vedenjem. 

Tako pri najstniških dečkih z motnjo ADHD v obdobju adolescence poročajo 

predvsem o uporništvu in tveganju za zlorabo prepovedanih substanc, 

medtem ko so najstnice z motnjo ADHD največkrat izpostavljene tveganju 

za razvoj motenj prehranjevanja in razvoja duševnih motenj. Vsa ta vedenja 

so tesno povezana tudi z nevrobiološkim delovanjem mladostnika, ki je v 

tem obdobju drugačno. Kot navaja Gostečnik (2016), pri mladostniku pride 

do pomanjkanja serotonina v možganih, ki pa je povezan z agresivnimi 

odzivi. Pomanjkanje serotonina v neokorteksu onemogoča učinkovit nadzor 

amigdale. Obenem naj bi bilo tvegano vedenje pri mladostnikih povezano z 

višjo ravnijo dopamina, ki je povezan z občutji ugodja (Gostečnik, 2014), kar 

je eden izmed možnih razlogov, zakaj mladostniki tako hlepijo po nevarnih 

in tveganih doživetjih. Taisti hormon pa je tesno povezan tudi z 

zasvojitvenim vedenjem. Prav tako na socialni razvoj najstnika močno 

vplivata tudi starševski slog in družinska klima. Kot poročajo avtorji, 

določene starševske karakteristike lahko pozitivno vplivajo na družinski izid. 

Če izpostavimo dve: toplina in senzitivnost sta tesno povezani s 

samoregulativnimi veščinami najstnika in nižjo participacijo najstnika v 

tveganih oblikah vedenja. Starševstvo, ki je močno kritično naravnano, pa 

še posebej negativno vpliva na mladostnice z motnjo ADHD in je povezano 

s porastom agresivnega vedenja pri njih. Kot navaja tudi Gostečnik (2016), 

je v obdobju mladostništva starševska podpora bolj nujna kot kdajkoli. Kljub 

vedenjskim izzivom mladostnika, pred katere so postavljeni starši, je nujno, 

da ob mladostniku vztrajajo in nda njim ne ne obupajo. 

Partnerski odnos  

Starši mladostnika z motnjo ADHD beležijo v tem obdobju že skupnih 15–

20 let partnerske zveze. V teh družinah običajno po odhodu mladostnika z 

motnjo ADHD ne nastopi žalost zaradi t. i. praznega gnezda, temveč žalost, 

ki je povezana predvsem z lastnimi občutji neuspešnega starševstva in 

žalovanja za preteklostjo. Za nekatere je zavedanje, da se njihovo obdobje 

starševstva končuje, olajšanje. V tem obdobju se v zakonskem sistemu 

pojavijo tudi čutenja, ki so bila morebiti dolga leta zanikana. Tako lahko 
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pride do reaktivacije intenzivnih čustev jeze in zamer, občutij izdaje s strani 

partnerja, s katerim sta se oddaljila, ali pa do popolne emocionalne 

odcepitve. Oba odziva spremljajo občutja globokega razočaranja, jeze, 

obupa, ki se lahko stopnjujejo in vodijo celo v ločitev. V tem obdobju pa 

starši intenzivno žalujejo ne samo zaradi morebitne odtujitve in propada 

zakona, temveč pogosto tudi zaradi občutja izgube preostalega dela 

družine, od katerega so se tekom let postopoma oddaljili. Nekateri zakonci 

preprosto mislijo, da bodo z odhodom mladostnika z motnjo ADHD lahko 

končno obnovili svoj zakon in odnos z ostalimi otroki, kar pa največkrat ne 

gre tako zlahka. Zgoraj navedena čustvena dinamika pa ni tako značilna za 

zakonski sistem, kjer je eden izmed staršev dolga leta igral vlogo zaščitnika 

otroka z motnjo ADHD. Bolj kot je bil starš zaščitniški do otroka, težje bo 

mladostnik razvil svoj jaz in se odcepil od primarne družine. Mnogi starši teh 

mladostnikov izkazujejo visoke nivoje anksioznosti v zvezi z mladostnikovim 

odhodom od doma in dvomijo v njihovo zmožnost za samostojno življenje, 

kar lahko še bolj oteži mladostnikov odhod od doma. V ozadju te pretirane 

starševske skrbi pogosto najdemo zakrite zakonske konflikte, ki ob odhodu 

mladostnika od doma pridejo na plan. V teh družinah pretirana zaščitniška 

drža služi kot obramba pred resničnimi težavami v zakonu, s katerimi bi se 

morala zakonca soočiti (Everett in Volgy Everett, 1998). 

4.4 Pregled dejavnikov tveganja družine otroka z motnjo ADHD 

V zgornjem petstopenjskem modelu pomoči staršem otroka z ADHD 

avtorjev Everett in Volgy Everett (1998) vidimo različne izzive, s katerimi se 

starši otroka z ADHD soočajo med procesom starševstva. Te ovire lahko 

predstavljajo pravzaprav morebitne dejavnike tveganja posamezne družine. 

Ti dejavniki tveganja negativno vplivajo na duševno zdravje staršev in lahko 

višajo raven stresa v celotni družini. V Tabela 3 so predstavljeni povzeti 

dejavniki tveganja, ki jih je smiselno upoštevati pri načrtovanju pomoči in 

podpore staršem otroka z ADHD. 

Tabela 3: Dejavniki tveganja družine otroka z motnjo ADHD 

Dejavniki tveganja skozi življenjski proces družine otroka z motnjo ADHD 

- socialna izolacija staršev  

- pretirana okupacija z otrokom in pomanjkanje časa zase (pogosteje pri materah) 

- zmanjšana kohezivnost med partnerjema (zaradi različnih pogledov na vzgojo, 
pomanjkanja časa zase …) 

- znižana samopodoba staršev in pomanjkanje občutka lastne samoučinkovitosti in 
kompetentnosti 

- intenzivna čustva krivde, nemoči, obupa 

- prisotnost starševskega konflikta, medsebojno obtoževanje 

- pomanjkanje razmejitev v družinskem sistemu 

- pozna diagnostika otrokovih težav 

- neuspešno soočanje z izgubo »idealnega otroka«, starš živi v zanikanju 

- prisotnost starševskih simptomov motnje ADHD (neustrezna samoregulacija čustev, 
impulzivnost) 
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- prisotnost komorbidnih duševnih motenj pri starših otroka z motnjo ADHD, kot sta 
depresija, anksioznost 

- prisotnost vztrajnih negativnih atribucij o otroku in njegovem vedenju 

- prevladujoča čustva v družinskem sistemu: jeza, frustracija in pomanjkanje pozitivne 
interakcije med družinskimi člani 

- nekompatibilnost različnih senzornih profilov tako staršev kot otroka z motnjo ADHD, 
ki vplivajo na proces zgodnjega navezovanja in količino stresa, izhajajočega iz 
interakcije starš–otrok 

- pomanjkljivo znanje staršev in njihov omejen dostop do virov informacij o motnji 
ADHD 

- izogibajoči ali anksiozni tip navezanosti pri starših 

- dinamika grešnega kozla 

- prevladujoči nedosledni vzorci starševstva 

- kaotično domače okolje 

- neenakomerna vključenost staršev v proces starševstva (večina skrbi za otroka 
pade na ramena mater) in umik očetov (v delo) 

- prisotnost fizičnega in verbalnega nasilja v družini 

- odmik od starševske vloge (predvsem zaradi preteklih razočaranj nad otrokom) itd.  

4.5 Koncept družinske odpornosti 

Ob dejavnikih tveganja, ki dnevno ogrožajo družino, pa ima vsaka družina 

(tudi družina otroka z motnjo ADHD) na voljo nabor varovalnih dejavnikov, 

ki jo krepijo in omogočajo njeno zdravo in funkcionalno delovanje. Eden 

izmed močnejših varovalnih dejavnikov družini otroka z motnjo ADHD je, 

kot smo že ugotovili, prav dostop do socialne opore. Pri delu z družino 

otroka z motnjo ADHD je pomembna celotna družinska odpornost. Koncept 

družinske odpornosti se največkrat sicer uporablja v povezavi s stresnim 

dogodkom, ki ga družina prestane, kot je npr. smrt družinskega člana, 

preživetje naravne nesreče ipd., sami pa menimo, da je koncept uporaben 

tudi za družino otroka z motnjo ADHD, saj je dnevno izpostavljena 

mikrostresorjem oz. različnim dejavnikom tveganja. Koncept družinske 

odpornosti, ki je usmerjen sistemsko, se osredotoča na dejavnike tveganja 

in podporne dejavnike v družini kot funkcionalni enoti. Temelji na osnovni 

premisi sistemske teorije, in sicer da ima vsaka težka situacija ali dlje časa 

trajajoča izpostavljenost stresu vpliv na celotno družino, in obratno, 

družinski procesi vplivajo na proces bolj ali manj uspešne adaptacije vseh 

družinskih članov na določen stresor (enkratni ali kronični). Družinska 

odpornost je lahko definirana kot kapaciteta družine kot funkcionalnega 

sistema, da se zoperstavi izvorom stresa in se jim učinkovito prilagodi. 

Razvoj odpornosti pa ni samo preživetje določene družine ob specifičnem 

travmatičnem dogodku ali spoprijemanje z dlje trajajočim stresom, temveč 

posameznikom v družini omogoča tudi osebno rast. Avtorica F. Walsh 

(2016) navaja, da večina glavnih stresorjev ni kratkotrajnih, temveč gre za 

dolgotrajna stanja (tako kot je npr. starševstvo otroku z motnjo ADHD). Pri 

delu z družino je pomembno, da vidimo, kakšen je takojšnji odziv družine 

na določen stresor in kakšne strategije uporablja pri soočanju z vsakdanjimi 

izzivi, saj so določeni odzivi lahko funkcionalni trenutno, na dolgi rok pa 
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postanejo manj učinkoviti. Prav tako navaja, da ni univerzalnega modela 

družinske odpornosti, ki bi ustrezal vsem družinam, temveč le njegovi 

približki. Funkcioniranje družine je namreč relativno glede na kontekst, v 

katerem se nahaja, in se ga ne da kar enostavno posploševati na celotno 

populacijo. F. Walsh (2016) je razvila devetstopenjski model procesov, ki 

spodbuja razvoj družinske odpornosti in ki ga lahko različni strokovnjaki 

implementirajo pri delu z družino, v kateri je otrok z motnjo ADHD in drugimi 

posebnimi potrebami. Vseh devet transakcijskih procesov je medsebojno 

prepletenih. Razdeljeni pa so še na tri večje podsisteme: vrednostni sistem, 

organizacijske procese in komunikacijske procese, ki vplivajo na usmerjene 

procese družine. Pravzaprav bi lahko njen model poimenovali tudi sistem 

zaščitnih dejavnikov družinskega blagostanja. V nadaljevanju je prikazan 

tudi primer družinskega načrta, ki bi ga lahko implementirali ob delu s starši 

oz. družino otroka z motnjo ADHD. Predstavlja določene smernice, ki bi jih 

bilo smiselno nasloviti pri delu s starši otroka z motnjo ADHD. Model je treba 

prilagajati glede na trenutno stanje družine, glede na njene potrebe in 

emocionalno fazo, v kateri se nahaja. Model obenem omogoča procesno 

evalvacijo zastavljenih ciljev in enostaven pregled napredka določene 

družine. 

Vrednostni procesi družine 

Starševski model vrednostnega sistema in prepričanj predstavlja prvo večjo 

skupino varovalnih dejavnikov odpornosti. Razdeljen je na tri podrazdelke, 

in sicer: percepcijo problemske situacije, naravnanost družine do 

problemske situacije in komponento duhovnosti. Percepcija problemske 

situacije nam pove, kako se starši soočajo s problemom, kakšen pomen 

pripisujejo problemu. Pri tem je pomembno, da člani družine svoje starše 

doživljajo kot vir pomoči in podpore, da se krizo gleda skozi skupne oči, da 

lahko vsakdo pripomore k njenemu reševanju in da starši zmorejo umestiti 

krizni dogodek v kontekst. Starši, ki imajo v stresnem obdobju težave z 

občutji krivde, imajo zmanjšane možnosti za razvoj odpornosti, saj je 

okrnjena njihova zmožnost za sprejemanje svojih težkih občutij in soočanje 

z njimi. Prav tako je pomemben občutek, da je življenje smiselno in da se 

ga da nadzorovati. Takšno vrednotenje omogoča staršem jasnejši uvid v 

problemsko situacijo in jim daje občutek nadzora. Pri tem se nam poraja 

vprašanje, v kolikšni meri lahko starši otrok z motnjo ADHD že na prvi stopnji 

izkazujejo zmanjšane zmožnosti za razvoj odpornosti na tej ravni. Svoje 

vprašanje utemeljujemo prav s tem, da naj bi bili ti starši po izsledkih 

različne literature bolj podvrženi občutjem krivde kot ostali starši otrok s 

posebnimi potrebami ter se pogosto soočajo ravno z občutkom izgube 

nadzora nad življenjem zaradi nepredvidljivega vedenja otrok, ki od njih 

zahteva stalno prilagajanje in intervencije. Pozitivna naravnanost povečuje 

zmožnost staršev za zdravo funkcioniranje, učinkovitejše reševanje 
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problemov in napredek. Optimizem se je že v več raziskavah pokazal za 

pomemben dejavnik pri uspešnem soočanju s stresom. Pozitiven pogled na 

težko situacijo tako družini omogoči, da se sooči s svojimi težavami in tistim, 

česar ni mogoče spremeniti, da se usmeri v nekaj, kar je mogoče izboljšati 

(Berc, 2012; Walsh 2016). Duhovnost se razume kot najglobljo človeško 

težnjo po uresničitvi lastnih emocionalnih in intelektualnih aspiracij. 

Duhovnost osebam pomaga pri ohranjanju občutka povezanosti z drugimi 

člani družbe prek preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.  

Procesi družinske organizacije 

Kako bo določena družina organizirana, je odvisno od pričakovanj 

družinskih članov, vzdrževanja določenih navad, ritualov in pripravljenosti 

na medsebojno prilagajanje. Tisto, kar loči funkcionalne družine od 

nefunkcionalnih, je, da so se sposobne soočiti s stresorjem in mobilizirajo 

svoje resurse ter da so dovolj fleksibilne tudi pri menjavi vlog (npr. da oče 

prevzame skrb za otroke, mama pa služi denar, čeprav je običajno ravno 

obratno). Prav tako se te družine trudijo za povezanost med člani družine in 

svojim okoljem (sosedi, prijatelji, sorodniki). V primeru, da družino prizadene 

težka izguba ali se poslabša njeno ekonomsko stanje (npr. izguba službe 

enega izmed staršev), bo ta družina iskala nove vire pomoči, kako bi 

zadovoljila svoje aktualne potrebe (za pomoč prosila razne inštitucije, 

prijatelje ipd.). Najbolje se na krizno situacijo odzivajo družine, v katerih 

vlada model sodelovanja in je vsak izmed članov pripravljen prispevati svoj 

delež pomoči za izhod iz krizne situacije ter v katerih prevladuje avtoritarni 

način vzgoje. Prav tako je pomembno, da družine ne prenehajo s svojimi 

običajnimi rituali in aktivnostmi, ki so jih vzdrževale pred obdobjem krize 

(razne proslave, družabne igre, skupni obroki), kajti to so vse aktivnosti, ki 

vračajo družino v ravnovesje. Družinski rituali staršem omogočajo tudi oddih 

od soočanja s stresnimi situacijami in obnavljajo vez s socialnim okoljem 

družine. Pomembna je tudi ekonomska varnost, ki lahko močno ogrozi 

funkcioniranje družine, če je načeta. 

Komunikacijski procesi družine 

Komunikacijski procesi omogočajo staršem razvoj odpornosti skozi 

razmejitve jasnih sporočil, odkritega odprtega izražanja čustvenih stanj in 

vzajemne podpore pri reševanju problemov. Odprta komunikacija, ki je 

rezultat vzajemnega zaupanja, empatije in tolerance, je ključnega pomena 

za sprejem pomembnih odločitev, še zlasti v času krize. Za zdrave odnose 

v družini je ključnega pomena, da družinski člani prevzamejo odgovornost 

za svoja čutenja, da so pripravljeni ugoditi drug drugemu, da bi si olajšali 

pot skozi krizno obdobje. Pomaga tudi dobronameren humor, ki kanalizira 

pozitivno energijo in omogoča počitek od napora. 
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Pristop starševske odpornosti (angl. family resilience approach), zasnovan 

na ugotovitvah avtorice F. Walsh (2016), temelji na prepoznavanju 

starševskih virov, ki omogočajo družini, da se uspešno sooča s stresnimi 

situacijami. Gre za intervencijski pristop, ki ne omogoča le reševanja 

trenutnih kriznih situacij, temveč za pristop, ki spodbuja in pripravlja družino 

na soočanje z novimi stresnimi situacijami v prihodnje skozi krepitev lastnih 

virov, kot so: medsebojna podpora, kohezivnost in kakovostna 

komunikacija. Pristop temelji na več načelih, ki v določenih točkah 

sovpadajo s sistemsko oz. bioekološko teorijo, ki pravi: da je osebna 

odpornost rezultat vpliva osebnih, starševskih, sociokulturnih in 

institucionalnih kapacitet, ki vplivajo na celoten razvoj starševske odpornosti 

(torej gre za medsebojno soodvisnost); da krizni dogodek prizadene vse 

člane družine, da starševski zaščitni dejavniki spodbujajo nastanek 

odpornosti skozi ublažitev učinkov stresa, da imajo vse družine možnost za 

razvoj starševske odpornosti, a nekatere potrebujejo pomoč pri prepoznavi 

svojih zmožnosti. Za delo s starši otrok z motnjo ADHD po tem modelu 

strokovnjaki najprej ocenijo družinsko delovanje na štirih nivojih 

funkcioniranja, kar omogoča učinkovitejšo intervencijo in boljše načrtovanje 

pomoči. Prva raven je zadovoljevanje temeljnih potreb družine (ocena 

družinskih dejavnikov in zdravstvenega stanja). Družine, ki npr. nimajo 

urejenih stanovanjskih razmer, ne zmorejo delovati na višjih ravneh in 

najprej potrebujejo pomoč na tem nivoju. Druga raven se nanaša na 

kakovost odnosov v družini, kakovost vlog in kakovost učinkovitega 

vodenja. Kadar ima družina primanjkljaje na tem področju, se to vidi skozi 

primanjkljaj veščin uspešne komunikacije, strategij vodenja in soočanja s 

problemom. Na tem nivoju se starše uči učinkovitejših strategij za soočanje 

s stresom in uspešnejše komunikacije. Tretja raven se nanaša na 

vzpostavljanje pravil in meja v starševskem odnosu. Te veščine omogočajo 

učinkovito vodenje družine in družini omogočajo učinkovito organizacijsko 

strukturo. Starši, ki imajo težave na tem področju, težko sprejmejo 

spremembe, nimajo jasnih razmejitev v odnosu, težje vzdržujejo bližnje 

odnose in njihovi člani družine težje razvijejo svojo identiteto. Pri teh starših 

je ključno delo na vzpostavljanju ključnih medgeneracijskih, osebnih in 

partnerskih razmejitev. Na četrti ravni, za katero morajo biti zadovoljivo 

vzpostavljene prejšnje tri ravni delovanja družine, se strokovnjaki usmerijo 

v izgradnjo večje intimnosti med staršema, večji nivo osebne avtonomije, 

kar vse omogoča večji nivo samoaktualizacije družinskih članov. V Tabela 

4 so v nadaljevanju predstavljeni ključni procesi pri spodbujanju družinske 

odpornosti ter primer družinskega načrta v podporo rezilientnosti. 
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Tabela 4: Družinski načrt v podporo rezilientnosti (povzeto po F. 
Walsh, 2016) 

Ključni procesi pri spodbujanju 

družinske odpornosti  

Primer družinskega načrta za podporo in 

krepitev družinske odpornosti v družinah 

otroka z motnjo ADHD 

SISTEM DRUŽINSKIH PREPRIČANJ, VEROVANJ 

OSMIŠLJANJE RAZLIČNOSTI 

- normalizacija, kontekstualizacija 

stresa 

- občutek koherentnosti: doživljanje 

krize družinski člani vidijo kot 

smiselno, nadzorljivo 

- sprejemanje: prisotnost 

eksplanatornih atribucij in razlage 

dogodka, stanja pričakovanja, 

usmerjena v prihodnost 

- normalizacija stresa, s katerim se družina 

sooča (vedenje otroka, pomanjkanje 

časa zase, stalna potreba po otrokovem 

nadzoru, utrujenost ipd.) v kontekstu 

motnje ADHD (poznavanje motnje in 

njene narave) 

- spodbujanje starševskih občutkov 

nadzora (iskanje življenjskih področij, kjer 

se starši čutijo kompetentne, da 

nadzorujejo položaj, imajo občutek 

nadzora in ozaveščajo te občutke 

- sprejemanje otrokovega stanja, določitev 

pričakovanj glede otroka, odnosov v 

družini, širšem socialnem kontekstu 

(šola, sorodniki), usmerjenih v prihodnost 

(kratkoročno – pri teh družinah je 

pomembno načrtovati majhne in 

konkretne cilje) 

POZITIVNA ORIENTACIJA 

- upanje, optimistično gledanje na svoj 

položaj 

- prisotnost opogumljanja med 

družinskimi člani: usmeritev na 

potenciale družinskih članov 

- aktiven pristop 

- soočenje z realnostjo: sprejetje stvari, 
ki jih ni mogoče spremeniti, in 
toleranca do negotovosti 

- spodbujanje upanja, optimizma v družini 

(skupaj z njimi razmišljamo, kaj pa je 

dobro v njihovi družini) 

- iskanje močnih področij vseh članov 

družine in ozaveščanje teh področij (kaj 

radi počnejo, v čem so posamezni 

družinski člani uspešni) 

- spodbujanje pomena aktivnega pristopa 

(da npr. starši ne čakajo na pomoč, 

temveč jo poiščejo, poiščejo varstvo za 

otroka, ko bi želeli čas zase, ipd.) 

- realna pričakovanja, sprejemanje 
trenutnega položaja 

KOMPONENTA DUHOVNOSTI 

- višji smisel, namen 

- spiritualnost: vera v dobro, 

povezanost z naravo, družbenim 

okoljem 

- inspiracija: kreativna ekspresija 

posameznika, socialna aktivnost, 

prisotnost aspiracij 

- transformacija: učenje, spreminjanje 

- jo vpeljemo, če je družina duhovno 

naravnana, drugače ne 

- s starši se pogovarjamo o njihovi duhovni 

izkušnji, v kaj verjamejo, kaj menijo, da je 

višji smisel, da imajo ravno oni takega 

otroka, zakaj se jim je to zgodilo ipd. 

- spodbujamo starševsko in družinsko 

kreativnost (lahko gre že samo za 

pripravo drugačnega obroka kot po 

navadi, dekoracijo mize v stanovanju)  

- ozaveščanje, da se vse spreminja, da 
smo ljudje procesna, spreminjajoča se 
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Ključni procesi pri spodbujanju 

družinske odpornosti  

Primer družinskega načrta za podporo in 

krepitev družinske odpornosti v družinah 

otroka z motnjo ADHD 

bitja, tako kot so tudi naša čustva, 
dogodki, izkušnje, ki pa nas učijo, 
bogatijo, zato je smiselno gojenje kulture 
hvaležnosti 

SISTEM ORGANIZACIJSKIH PROCESOV V DRUŽINI 

FLEKSIBILNOST 

- zmožnost soočanja s spremembami 

- reorganizacija, restabilizacija: 
kontinuiteta, medsebojna odvisnost, 
predvidljivost 

- močno avtoritativno vodstvo: skrb, 
zaščita 

- variabilne oblike družinskih oblik: od 
kooperativnega starševstva do tima 
skrbnikov 

- partnersko sodelovanje: medsebojno 
spoštovanje/enakovrednost partnerjev 

- naslovimo starševske načine soočanja s 

spremembami (kognitivne, vedenjske) 

- družina vzpostavi dnevne rutine in 

strukture (kar omogoča varnost in viša 

občutek nadzora v družini) 

- poudari se pomen vodstvene vloge v 

družini: kdo odloča, kdo skrbi – krepitev 

meja med starševskim in otroškim 

podsistemom, meje morajo biti jasne in 

ne zabrisane 

- starši pri sebi spodbujajo sodelovalne 

veščine pri skrbi za otroka (razdelitev 

gospodinjskih opravil in ostalih oblik 

pomoči otroku enakovredno med oba 

starša) 

POVEZANOST 

- medsebojna podpora, timsko delo, 
zavezanost 

- spoštovanje individualnih potreb in 

razlik 

- iskanje stika po prekinitvi, 

razreševanje konfliktnih situacij 

- spodbujanje medsebojne podpore med 

partnerjema in družinskimi člani (kaj 

komu predstavlja podporo na verbalni, 

vedenjski ravni) 

- naslovitev obnovitve prekinjenega 

socialnega stika (s starši govorimo, kdo 

spet naveže stik z otrokom, med 

partnerjema po nesoglasju, vedenjskem 

izpadu) 

MOBILIZACIJA SOCIALNIH IN EKONOMSKIH RESURSOV 

- iskanje virov pomoči znotraj in zunaj 

družine 

- finančna stabilnost 

- sodelovanje s širšimi družbenimi 

sistemi in inštitucijami 

- iskanje in ozaveščanje socialnih 

dostopnih virov pomoči zunaj in znotraj 

družine  

- zagotavljanje finančne stabilnosti –

pomembno je, da ima vsaj eden izmed 

staršev zaposlitev; pomoč pri iskanju 

dodatnega dohodka v primeru, da mati 

izostane z dela z namenom skrbi za 

otroka z motnjo ADHD  

- osveščanje o pravicah in dohodkih v 

okviru državne pomoči družinam otroka s 

posebnimi potrebami 

- naslovitev sodelovanja s širšimi 

družbenimi inštitucijami (kako in na 

kakšen način starši sodelujejo z otrokovo 

šolo, zdravniškim osebjem) 

- vključitev staršev v različne podporne 
skupine za starše, društva 
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Ključni procesi pri spodbujanju 

družinske odpornosti  

Primer družinskega načrta za podporo in 

krepitev družinske odpornosti v družinah 

otroka z motnjo ADHD 

KOMUNIKACIJSKI SISTEM DRUŽINE 

JASNOST KOMUNIKACIJE 

- jasna sporočila, doslednost 

- teženje k resnici, razjasnjevanje manj 

jasnih sporočil 

- preverimo komunikacijo v družini (ali so 

posredovana sporočila jasna/nejasna); v 

družini otroka z motnjo ADHD je npr. 

najučinkovitejša jasna, ciljno usmerjena 

in enostavna komunikacija 

ZMOŽNOST ČUSTVOVANJA 

- delitev čustev bolečine med 

družinskimi člani 

- prisotnost pozitivnih interakcij med 

člani: ljubezen, spoštovanje, humor 

- spodbujanje delitev emocij med 

družinskimi člani, še posebej pomembne 

so jeza, žalost, krivda, sram (teh emocij 

je v družinah z motnjo ADHD veliko) 

- spodbujanje humorja, spoštovanja med 

družinskimi člani 

SKUPNO REŠEVANJE PROBLEMOV 

- kreativno iskanje rešitev 

- razrešitev konfliktnih situacij, skupno 

odločanje, pravičnost 

- osredotočenost na cilj: konkretni 

koraki, grajenje na uspehu, učenje iz 

napak 

- proaktivna drža: načrtovanje, 

prevencija 

- ustavitev konfliktnih interakcij in 

medsebojnega obtoževanja – skupno 

iskanje rešitev, tehnik in strategij 

samoregulacije 

- učenje reševanja problemov (še posebej 

pomembno pri starših, ki imajo tudi sami 

motnjo ADHD, zaradi slabših zmožnosti 

načrtovanja) 

- prevencijski načrt eliminacije 
najpogostejših vzrokov konfliktov 

4.6 Starševstvo in stres 

»Ni stres tisti, ki nas ubije, temveč naš odziv nanj.« (Hans Seyle)  

»Navzven se ne vidi. Jaz sem bila prej npr. zelo zdrava. Nikoli nisem imela 

angine, nikoli obležala, skozi sem bila v pogonu. Zdaj pa … Um ti dela na 

polno. Jaz si vedno dopovedujem zmorem zmorem, aha, samo še tja 

skočim, pa bo. Potem pride vikend. In js grem spet s polno paro čez njega, 

ne da bi se med njim vsaj malo spočila, porihtala. Js delam, delam, delam. 

Um, ja, telo pa ti pol enkrat pove, da ne more več. In js to v sebi čutim, da 

sta to dva različna dela, telo in um. Tako imam 5–6-krat na leto vnetje 

mehurja, 2-krat letno obležim zaradi hudo vnetih ledvic. To se mi ponavlja 

že leta in leta. Natančno, že štiri leta. Tud na bolniške ne grem. Js ne morem 

doma štiri dni ležat, si ne more privoščit. In pol je to začaran krog, iz 

katerega ne morem. Sploh ne smeš biti utrujen. Čez dan sploh ne pomisliš, 

da si utrujen. Si stalno pod adrenalinom.« (mama 9-letnega dečka z motnjo 

ADHD) 

V življenju se vsi soočamo z večjo ali manjšo količino stresa, kar je 

popolnoma običajno, in tudi starševstvo ni izjema. Kot navaja M. 

Sunderland (2006), je starševstvo ena najbolj stresnih vlog v življenju 
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odraslega, saj od starša zahteva stalno emocionalno regulacijo, ki je 

ključnega pomena za razvoj in zorenje otrokovih možganov. Prav 

neprestana regulacija otrokovih stanj pa sčasoma privede starše v lastno 

stanje disreguliranosti in tako se starš znajde v stanju stresa. V literaturi se 

v povezavi s starševskim stresom navaja definicijo, da starševski stres 

predstavlja razkorak med resursi, kot so veščine in občutek lastne 

učinkovitosti, in aktualnimi zahtevami starševstva (Aldridge, Featherstone, 

Morgan in Robinson 2002). Termin stres je prvič uporabil leta 1926 Hans 

Selye. Dernovšek, Gorenc in H. Jeriček (2006) navajajo, da je stres 

psihološki, vedenjski in fiziološki odziv posameznika na vpliv zunanjih in 

notranjih dražljajev (stresorjev). Stres je stanje ogroženega ravnovesja, 

katerega povzročitelji so različni psihološki in fiziološki dejavniki v 

posamezniku ali njegovem okolju Starševstvo je ena največjih in najbolj 

odgovornih nalog odraslega, v kateri je določena izkušnja stresa 

neizogibna, problem pa nastane, ko je tega stresa preveč in obremeni 

starševsko funkcioniranje do te mere, da negativno vpliva na starševsko 

prakso in odnos z otrokom (Aldridge idr., 2002). Tako lahko postanejo starši 

manj učinkoviti tudi pri pomoči in podpori otroku, kar pa predstavlja dejavnik 

tveganja prav za otroke s posebnimi potrebami, raziskave pa kažejo, da je 

starševski stres negativno povezan z otrokovim izidom. Nadalje prav 

starševski stres močno vpliva na kakovost življenja staršev in njihovo 

duševno zdravje, ki pa neposredno vpliva tudi na otrokovo vedenje in njegov 

razvoj (Crnic, Gaze in Hoffman, 2005). Ko govorimo o starševstvu otroka z 

motnjo ADHD, ne moremo mimo pojma stres, saj je to prevladujoči 

konstrukt v strokovni literaturi. Večina preteklih teorij in empiričnih raziskav 

se je v preteklosti posvečala vplivu staršev na otroka. Doživljanje 

starševskega stresa je proces, ki se razvija in spreminja tekom časa skozi 

odnos starš–otrok (odnos, v katerem sta starš in otrok oba sooblikovalca 

odnosa (Deater-Deckard, 2005). Otroci namreč niso le pasivni sprejemniki 

svojih izkušenj iz okolja. Povezava med starši in otrokom je bidirekcionalne 

narave (Deater-Deckard, 2005). Ideja o medsebojnem vplivanju v odnosu 

starš–otrok, ki je vodilo sodobnih teorij, izhaja iz teorije »parent-child-

relationship«, ki vključuje tri vidike, ki delujejo skupaj in predstavljajo tri 

ključne izvore starševskega stresa. Dejavniki, izhajajoči iz starša, 

proučujejo starševske lastnosti, ki negativno vplivajo na doživljanje stresa. 

Stresni dejavniki, prvotno izhajajoči iz dimenzije starša, so: nižja 

samopodoba staršev, prisotnost simptomov depresije in anksioznosti, ki 

izhajajo iz starševske vloge, in starševske kognitivne percepcije o 

otrokovem vedenju. Tako bo starš, ki doživlja otroka kot napornega in si 

njegovo vedenje razlaga kot posledico npr. njegove »zlobnosti«, zaradi tega 

doživljal svojo starševsko vlogo bolj stresno (Deater-Deckard, 2005).  

Drugi avtorji pa navajajo še ostale individualne dejavnike starša povezane 

s stresom, kot so: osebnostne značilnosti, kakovost partnerskega odnosa, 
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dostop do socialne pomoči in starševsko prepričanje (Crnic in Low, 2002). 

Povezava med ravnijo dostopne socialne in emocionalne podpore in 

doživljanjem stresa ni popolnoma jasna – nekatere študije to hipotezo 

potrjujejo, medtem ko ji druge nasprotujejo. Na starševski stres lahko 

dodatno negativno vplivajo še: velikost družine, prisotnost ostalih negativnih 

življenjskih dogodkov, socialno-ekonomski status družine in kultura, v kateri 

družina živi (Theule, 2010). Dodatni dejavniki, ki pomembno vplivajo na 

stres pri materah, pa so: starost matere (starejše ali najstniške matere naj 

bi doživljale več stresa), prisotnost različnih duševnih motenj (depresija), 

osebnostne lastnosti (matere, ki so bolj ekstravertirane in manj nevrotične 

doživljajo manj stresa) (Deater-Deckard, 2005).  

Stresni dejavniki, izhajajoči iz otroka, so: prisotnost bolezni, posebne 

potrebe, emocionalne in vedenjske težave. Poleg otrokovih neželenih 

vedenjskih značilnosti naj bi na starševski stres negativno vplivala tudi 

raven socialnih spretnosti otroka in njegova samopodoba, njegov 

temperament (starši, ki otroke opisujejo kot težavne in naporne, so pod 

hujšim stresom), in ostale otrokove posebnosti, kot je npr. slaba spalna 

rutina (Theule, 2010), ki pa je prav tako pogosta pri otrocih z motnjo ADHD 

(Barkley, 2013).  

Tretji izvor starševskega stresa pa predstavlja disfunkcionalen odnos med 

staršem in otrokom, ki vključuje težave medsebojne interakcije (prisotnost 

konfliktov) in različna prepričanja (Deater-Deckard, 2005). Kot navaja 

Deater-Deckard (2005), je medsebojna interakcija med staršem in otrokom 

v dani situaciji izjemnega pomena, saj predstavlja ključni gradnik odnosa. 

Socialna interakcija je med starši in otrokom z motnjo ADHD pogosto 

motena. Raziskovalci so ugotovili tudi, da dečki z motnjo ADHD veliko 

pogosteje spodbudijo interakcije z materami med izpolnjevanjem določenih 

nalog in pri njih iščejo več podpore in pomoči pri zaključevanju nalog (težave 

organizacije). Matere teh otrok jim tako dajejo več odzivov, usmeritev, 

navodil v smeri kontrole impulzov kot matere otrok z nevrotipičnim 

razvojem. Prav tako so vključene v več vedenj, povezanih z usmerjanjem 

otrokovega vedenja, kar je zanje pogosto zelo naporno in stresno. Barkley 

(2013) v svoji knjigi omeni, da je tudi sam naredil raziskavo in potrdil že 

predhodna dognanja o težavni interakciji med starši otroka z motnjo ADHD 

in otrokom ter jim dodal še svoja, in sicer naj bi bile matere otrok z ADHD v 

interakciji bolj negativno naravnane proti otroku ter manj odzivne na 

otrokove pobude. Na vzorec interakcije pa vpliva tudi spol starša. Med 

proučevanjem interakcije v odnosu otrok–mati v primerjavi med interakcijo 

otrok–oče sta Barkley in Tallmadge (2013) ugotovila, da so otroci z motnjo 

ADHD do svojih očetov manj negativno naravnani in dlje časa pozorni pri 

izvrševanju zastavljenih nalog kot pri materah. Avtorja v nadaljevanju 

predvidevata, zakaj je tako, in ena izmed razlag je, da naj bi matere 
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pogosteje uporabljale verbalne usmeritve z namenom regulacije otrokovega 

vedenja, medtem ko naj bi očetje manj govorili in otroku omogočili takojšnjo 

povratno informacijo glede primernosti določenega vedenja, vključno z 

raznimi kaznovalnimi strategijami. Pomembno pa je omeniti dejstvo, da 

ravno ta razkorak v načinu interakcije med materami in očeti lahko vodi v 

partnerski konflikt. Takšna dinamika vedenja se lahko pojavi tudi pri 

različnih strokovnih obravnavah, v katere je otrok vključen, saj se otrok prav 

ob prisotnosti strokovnjaka moškega spola lahko vede drugače, kar lahko 

vodi do tega, da strokovnjaki mater po krivem označijo za histerično in 

nekompetentno (Barkley, 2013) 

Pomembna ovira učinkovite interakcije med staršem in otrokom v povezavi 

z biološko različnostjo otroka je lahko tudi že omenjena motnja senzorne 

integracije. Že samo motorične težave novorojenčka, ki se ne zmore 

prilagoditi na mamin dotik, ali senzorna preobčutljivost, ki mu onemogoča 

učinkovito pomiritev, lahko povzroči motnjo v interakciji v najzgodnejšem 

odnosu te ključne diadične komunikacije (Lerner in Spanier, 2013). Tudi 

Greenspan (2009) navaja, da naj bi otroci z motnjo ADHD imeli pogosto 

težave na področju senzornega procesiranja, kar jim onemogoča učinkovito 

prilagoditev na okolje in uspešno interakcijo s skrbniki. Otroci z motnjo 

ADHD v primerjavi z nevrotipičnimi otroki so tako občutljivejši na senzorne 

dražljaje (taktilne, slušne, vidne…) (Dunn in Bennett, 2002). V povezavi 

motnje ADHD s senzorno disfunkcijo je potrebno omeniti tudi dejstvo, da je 

diferenciacija med motnjo senzorne integracije in motnjo ADHD pogosto 

otežena, ker se ti dve motnji na vedenjski ravni pogosto prekrivata in kažeta 

podobne klinične karakteristike na ravni vedenja (distraktibilnost, 

impulzivnost, hiperaktivnost) (Yochman idr., 2013). 

Obenem pa moramo, ko govorimo o medsebojni interakciji med staršem in 

otrokom, upoštevati tudi starševske posebnosti senzornega procesiranja. 

Tako je lahko starš, ki je hiposenzibilen na področju taktilnega sistema 

(potrebuje bolj intenzivne taktilne dražljaje), pri interakciji z otrokom preveč 

vsiljivo naravnan, njegovo ravnanje z otrokom pa je posledično bolj grobo 

in nefleksibilno, kar vpliva na čustveno uglašenost med njima. Na drugi 

strani pa imamo lahko starša, ki zaznava dražljaje otroka preveč senzitivno 

in si jih narobe interpretira (Cotton, McGeorge in Whelan, 2015). Tako bi 

lahko starš, ki je preobčutljiv na zvočne dražljaje, doživljal običajen otrokov 

jok kot preglasen in ga bo ta spravil v stres. Pomembno je torej zavedanje, 

da je lahko prekinjena interakcija v odnosu starš–otrok, kjer prevladujejo 

izraziti regulatorni problemi, kar je značilnost otrok z motnjo ADHD in je, kot 

smo že omenili, posledica manj kompatibilnih senzornih profilov tako 

staršev kot otroka, kar posledično povzroča vrsto neustreznih pozivov k 

interakciji in napačnih odgovorov nanje. 
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Ustrezno prepoznavanje senzornih profilov otroka in matere bi tako lahko 

bilo v veliko pomoč pri zgodnji obravnavi družine otroka z motnjo ADHD in 

preprečilo marsikateri nepotrebni stresni dogodek staršev. Dejstvo je torej, 

da starševsko vedenje, ki je lahko bolj ali manj učinkovito, vpliva na otrokovo 

vedenje in njegov socialno-emocionalni razvoj. Obenem pa lahko vidimo, 

da je starševski stres v tesni povezavi z otrokovimi lastnostmi in izraženim 

vedenjem. Če povzamemo, so torej prav dejavniki tveganja otroka in 

staršev (na ravni vedenja in celo njegovi nevrobiološki podlagi) ter 

disfunkcionalen odnos pogoste značilnosti družin otroka z motnjo ADHD 

(Everett in Volgy-Everett, 1998). 

Ko govorimo o doživljanju stresa na emocionalni in predvsem kognitivni 

ravni, Sapolsky (2004) navaja še dva kontekstualna dejavnika, ki modulirata 

stresni odziv. To sta predvidljivost in občutek nadzora, ki sta po našem 

mnenju pomembna dejavnika pri razumevanju stresnega odziva staršev 

otroka z motnjo ADHD. Predvidljivost izpostavljamo zato, ker so starši 

otroka z motnjo ADHD večkrat soočeni z otrokovim impulzivnim in 

nepričakovanim vedenjem, kar pomeni, da težje predvidijo otrokove 

prihodnje vedenjske vzorce. Predvidljivost je značilnost, ki naredi stresorje 

manj stresne. Strokovnjaki poročajo, da se je organizem sposoben 

prilagoditi na ponavljajoči se stresor, pomanjkanje predvidljivosti pa stresni 

odziv drastično okrepi in tako ta deluje na telo še bolj toksično. Pomembno 

pa je tudi pomanjkanje občutka nadzora, četudi v določeni situaciji 

namišljenega, ki prav tako poveča stresni odziv posameznika (Sapolsky, 

2004). Ponavljajoči se stresorji, ki posamezniku ne omogočajo niti 

najmanjšega nadzora nad njimi (npr. hudi nenadni vedenjski izbruhi otroka), 

pa lahko vodijo celo v sindrom naučene nemoči (Sapolsky, 2004) oz. stanje 

obupa. Prav nemoč in občutek kroničnega pomanjkanja nadzora pa 

pogosteje zasledimo pri starših otroka z motnjo ADHD.  

4.6.1 Dejavniki socialnega okolja kot vir stresa 

Kot že omenjeno, stres vpliva na vse ravni posameznikovega delovanja in 

hkrati lahko močno okrni posameznikovo socialno delovanje. Starši otroka 

z motnjo ADHD so večkrat izpostavljeni tudi stresorjem iz socialnega okolja. 

Gottlieb (1997) tako navaja, da dejavniki socialnega okolja lahko vplivajo na 

doživljanje kroničnega stresa pri posamezniku ali pa so celo njegov primarni 

izvor. Med najpogostejše izvore kroničnega stresa, povezane s socialnimi 

dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na posameznikovo zdravje, navaja 

prisotnost naslednjih dejavnikov tveganja: 

 osamljenosti: stres je povezan s pomanjkanjem socialnih odnosov ali 

pomanjkanjem izpolnjujočih socialnih odnosov; 

 izpostavljenost posameznika pretirani količini socialnih dražljajev iz 

okolja: pri tem govorimo o pogosti, ponavljajoči se neželeni, tudi 
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zavračajoči socialni interakciji, ki ji je izpostavljen posameznik 

dnevno in ki ga spravlja v stres (npr. dnevna izpostavljenost matere 

otroka z motnjo ADHD kritikam starih staršev otroka glede njene 

vzgoje);  

 drugi stresni življenjski dogodki: gre za stres, povezan z negativnimi 

spremembami na področju socialnih odnosov ali travmatičnimi 

življenjskimi dogodki; 

 težave na področju socialnih vlog posameznika: stres izhaja iz 

konfliktov, razočaranj, zahtev, odgovornosti in pričakovanj, 

povezanih z določenimi socialnimi vlogami (vloge, vezane na spol 

posameznika, vloge na delovnem mestu, partnerska vloga); 

 izpostavljenost stigmi: stres izhaja iz posedovanja določenih 

neželenih lastnosti, ki niso kulturno zaželene in na podlagi katerih je 

odziv socialnega okolja neželen ali diskriminatoren.  

Vsem zgoraj naštetim dejavnikom (socialni izoliranosti, izpostavljenosti 

negativni socialni interakciji, stigmi zaradi otrokovega odstopajočega 

vedenja, preobremenjenosti mater zaradi kulturno pričakovane 

prevladujoče skrbi za otroka) so starši otroka z motnjo ADHD pogosto 

izpostavljeni v svojem okolju. Med neželenimi učinki izpostavljenosti 

kroničnemu stresu raziskovalci Compas idr., (1997) izpostavljajo misli in 

vedenje, ki ni pod nadzorom posameznika oz. poteka avtomatično. Prav 

avtomatično mišljenje se najbolj povezuje s travmatičnim stresom in 

izkazuje povezavo med doživljanjem stresa in nagnjenostjo k depresiji. 

Avtomatični miselni procesi so kognitivni vzorci posameznika, ki se 

aktivirajo ob izpostavljenosti internaliziranim ali eksternaliziranim 

stresorjem. Zanje je značilno, da potekajo avtomatično, brez želene kontrole 

posameznika, in so negativno naravnani. Gre za to, da se zdi, da 

posameznik izgublja zmožnost pozitivne percepcije informacij in se usmeri 

zgolj na negativne vidike stresne situacije. Ko se utrdijo, se pojavijo vedno, 

ko se posameznik znajde v podobni ali enaki situaciji (Gottlieb, 1997). Prav 

negativni miselni vzorci pa neposredno vplivajo na uspešnost soočanja s 

stresom. Izpostavljenost kroničnemu stresu namreč vodi v redukcijo 

kognitivnih kapacitet in tvori dobro podlago za razvoj avtomatičnih misli, ki 

se samo množijo. Za posameznike, ki so bolj podvrženi procesiranju in 

internalizaciji negativnih avtomatičnih misli, pa je značilno, da tega 

negativnega miselnega vzorca ne zmorejo več učinkovito ustaviti in prevzeti 

miselnega nadzora nad njim (Gottlieb, 1997). Na podlagi tega lahko 

razumemo, da je povezava med starši otroka z motnjo ADHD in povišano 

ravnijo duševnih obolenj, kot so npr. depresija in anksiozne motnje, logična 

in pričakovana. Gre namreč za populacijo staršev, ki so dnevno 

izpostavljeni višjim nivojem stresa (Barkley, 2013), kar lahko vodi v različne 

neželene odzive, negativno vpliva na duševno zdravje in s tem posledično 

na proces starševstva. 
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4.6.2 Vpliv stresa na telo in stresni odziv 

Stres delimo na akutni in kronični stres (M. Hafner in Ihan, 2014). Po 

Sketelj (2014) ohranjamo živi organizmi življenje in zdravje tako, da 

vzdržujemo ravnovesje med zunanjem in notranjem okoljem. Stres se 

izraža skozi spremembe in neravnovesje na štirih ključnih področjih 

posameznikovega delovanja: telesnem zdravju, mišljenju, čustvovanju in 

vedenju (Hafner in Ihan, 2014). Uspešna prilagoditev na stres ne zahteva 

samo odziva nanj, ampak tudi zmožnost reguliranja tega odziva, da ta ne 

povzroči organizmu škode (Sketelj, 2014). Med prebiranjem literature smo 

opazili, da so starši otroka z motnjo ADHD izpostavljeni predvsem kronični 

obliki stresa (Barkley, 2013). Ta je posledica vsakdanjih izzivov, s katerimi 

se starši soočajo – od vedenjske regulacije otroka do ostalih težav 

interakcije v različnih socialnih okoljih. Hud kroničen stres v kombinaciji z 

neustrezno odzivnostjo človeka vpliva na vedenje posameznika in 

njegovega telesa. Človeško telo se na stres odzove z nizom mehanizmov, 

ki poskušajo ohraniti telo v ravnovesju na vseh ravneh (čustveni, vedenjski, 

miselni in kognitivni ravni) posameznikovega delovanja. Ti mehanizmi 

sprožijo kognitivni, avtonomni živčni sistem, endokrini ter imunski sistem 

telesa. Za posameznike, dlje časa izpostavljene intenzivnemu in 

kroničnemu stresu, je značilen odmik od normalnega stresnega odziva 

(hiperaktivacija ali hipoaktivacija stresnega odziva), kar pa v primeru, da 

organizem ne more izvesti naravne fiziološke reakcije (boj/beg) na 

ogrožajoči dejavnik, povzroča telesu veliko obremenitev. Bolezenske 

simptome, kot posledice izpostavljenosti kroničnemu stresu razdelimo na: 

večjo skupino motenj (hiperkortizolizem, za katerega je značilna povečana 

odzivnost organizma na stres) in manjšo skupino motenj (hipokortizolizem 

ali zmanjšano odzivnost organizma na stres) (Hafner in Ihan, 2014). 

Hiperkortizolizem se kaže skozi povečano odzivnost organizma na kronični 

stres, pri čemer začne stresni odziv prehitevati. Na enake stresorje se tako 

telo odzove prej in močneje. To postane tudi del osebnosti. Tako je ta 

posameznik v socialnih odnosih lahko veliko bolj napadalen, se počuti bolj 

ogroženega, je bolj konflikten. Fiziološki mehanizem hiperkortizolizma 

spremeni tudi število receptorjev za kortizol v možganih, saj jih močno zniža. 

Sočasno pa pride do povečanega in okrepljenega delovanja amigdale, ki je 

odgovorna za naše čustveno vedenje, ko smo pod stresom (bojevitost, 

pozornost). Hiperkortizolizem je povezan tudi z mnogimi boleznimi: 

anksioznostjo, arterijsko hipertenzijo, gastrointestinalnimi motnjami, 

prekomernim potenjem, motnjami spolnih funkcij, aterosklerozo, povečanim 

tveganjem za razvoj odvisnosti, motnjami hranjenja. (Hafner in Ihan, 2014). 

Hipokortizolizem oz. zmanjšana odzivnost organizma na stres pa 

predstavlja prilagoditev na neprestane dolgotrajne stresorje v smislu 

neugodnih psihosocialnih, okoljskih ali zdravstvenih razmer, ki jim 

posameznik ni kos. Hipokortizolizem je tako povezan z nastankom kronične 
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utrujenosti in izgorelosti, s kroničnim glavobolom in bolečinami v križu, 

kroničnimi pelvičnimi bolečinami, avtoimunskimi boleznimi in alergijami 

(Hafner in Ihan, 2014). Človeški organizem ima veliko zmožnost prilagajanja 

na različne razmere. To pomeni, da se človeško telo čisto na fiziološki ravni 

prilagodi tudi na doživljanje dolgotrajnega oz. kroničnega stresa. Če so 

stresni dražljaji vsakdanji, celotna vzdraženost živčevja postane vsakdanja. 

To pomeni, da postanejo stresni dražljaji predviden vir za vzdrževanje 

normalne vzdraženosti živčevja. Če torej ta posameznik ni več izpostavljen 

stresnim dejavnikom, bo lahko nastala motnja zaradi premajhne 

vzdraženosti živčevja, kar se na vedenjski ravni posameznika lahko kaže 

skozi neaktivnost, apatijo, depresijo. Stres tako postane del vsakdanjega 

funkcioniranja posameznika in predstavlja potreben vir za vsakdanje 

delovanje. To se lahko zgodi pri starših otroka z ADHD v četrti emocionalni 

fazi, ko postanejo tako rekoč »navajeni« na določeno količino stresa v 

življenju. Cohen, Janicki-Deverts in Miller, (2007) pod najpogostejšimi 

posledicami psihološkega stresa navajajo: pojav raznih telesnih vnetij, 

slabše delovanje imunskega sistema, povečano tveganje za razna duševna 

obolenja ter pojav kardiovaskularnih obolenj. Starši otroka z motnjo ADHD 

torej lahko večkrat poročajo o pogostih vnetnih in avtoimunskih obolenjih, ki 

so lahko pojavijo kot posledica izpostavljenosti kroničnemu stresu. Pri delu 

s starši otroka z motnjo ADHD je po našem mnenju pomembno, da 

poznamo simptome stresa in kako se ti kažejo na telesni, miselni, kognitivni 

in vedenjski ravni ter kaj vse so najpogostejši psihološki in ostali stresorji, ki 

so jim ti starši izpostavljeni, saj nam to lahko pomaga pri prepoznavi 

urgentnih stanj, ko je treba starše napotiti v ustrezno zdravstveno ustanovo, 

in načrtovanju programov podpore in pomoči za nižanje ravni stresa. Še 

posebno je to pomembno pri starših, kateri se zaradi kronične 

izpostavljenosti stresorjem na stres takorekoč »navadijo«. Kajti kot lahko 

vidimo, posledice izpostavljenosti kroničnemu stresu niso zanemarljive in 

lahko negativno vplivajo na celotno delovanje in zdravje staršev, kar 

posledično niža kakovost in učinkovitost obravnave in njihovo zmožnost 

starševstva. V Tabela 5 predstavljeni povzeti najpogostejši znaki in 

simptomi stresa na katere je smiselno biti pozoren pri delu s starši otroka z 

ADHD in o katerih nam lahko kot strokovnim delavcem poročajo. 

Tabela 5: Simptomi in znaki stresa (M. Hafner in Ihan, 2014) 

Telesni Miselni Čustveni Vedenjski 

- bruhanje 

- želodčne 
težave 

- tresavica 
(usta, roke) 

- pomanjkanje 
ravnotežja 

- pretirano 
znojenje 

- zmedenost 

- zmanjšan 
obseg 
pozornosti 

- motnje spomina 

- slaba 
koncentracija 

- vznemirjajoče 
sanje 

- anksioznost 

- zanikanje 

- strah 

- sram, 

- občutki krivde 

- čustvena 
negotovost 

- žalost 

- depresija 

- spremembe v 
aktivnosti 
posameznika, 

- umik 

- sumničavost 

- sprememba 
komunikacije 

- povečan, 
zmanjšan apetit 
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Telesni Miselni Čustveni Vedenjski 

- driska 

- povišan srčni 
utrip 

- bolečine v 
mišicah 

- motnje spanja 

- težave vida 

- utrujenost 

- podoživljanje 
dogodka 

- motnje 
logičnega 
mišljenja 

- iskanje krivde 

- občutki 
brezupa 

- občutki 
izgubljenosti 

- občutki 
zapuščenosti 

- zaskrbljenost 

- želja po tem da 
bi se skrili 

- jeza, 

- želja po smrti 

- otopelost 

- povečana 
zloraba 
prepovedanih 
substanc, 

- pretiran humor, 

- molčečnost, 

- druge oblike 
nenavadnega 
vedenja 

-  

 

Obenem pa vidimo, da starši v literaturi poročajo tudi o pozitivnih izkušnjah 

in občutkih v povezavi z otrokom (večja družinska povezanost, upanje). Pri 

tem bi lahko govorili o tako imenovani postravmatski rasti. 

S stresom povezana rast oz. postravmatska rast se povezuje s pozitivnimi 

življenjskimi spremembami, ki nastanejo kot posledica posameznikovega 

trpljenja in truda pri soočanju s težkimi življenjskimi situacijami. Te pozitivne 

spremembe tako vključujejo izboljšane medosebne odnose med družino in 

prijatelji, jasnejši uvid v svoja močna področja in odpornost ter spremembe 

na področju vrednostnega sistema in prioritet (Dottan, Golubchik in Triwitz 

2011). Kot navajajo A. Lavrič idr., (2016) se postravmatska rast izkazuje na 

petih področjih: posameznik izkazuje večjo hvaležnost in spoštovanje do 

življenja, opazna je prerazporeditev prioritet v življenju, posameznik 

vzdržuje bolj kvalitetne in podporne medsebne odnose ter poseduje večji 

občutek lastne moči, zavedanje o lastnih možnostih. Postravmatska rast ni 

nujno posledica življenja ogrožujočih dogodkov, temveč že samo 

starševstvo otroku s posebnimi potrebami lahko predstavlja dejavnik, ki jo 

lahko spodbudi Dottan, Golubchik in Triwitz, (2011). Ne pomeni pa 

zanikanja negativnih izkušenj, čustev, bolečine, saj ravno bolečina pogosto 

soobstaja s postravmatsko rastjo. Pri postravmatski rasti govorimo 

predvsem o prestrukturiranju percepcije o samem sebi in izkušnje katero 

doživi posameznik, pojavi se intenzivna osredotočenost na rast in razvoj. 

Kako se bo posameznik soočal s stresnimi situacijami tekom življenja pa je 

močno odvisno od njegovih osebnostnih karakteristik ter od okoljskih 

dejavnikov, med katerimi prevladuje dostop do socialne podpore, ki niža 

emocionalni stres. Dottan, Golubchik in Triwitz, (2011) v svoji raziskavi 

navajajo ključne prediktorje osebnostnih karakteristik, ki spodbujajo 

postravmatsko rast. Te so slednji: inteligentnost, fleksibilnost mišljenja, 

odprtost do novih izkušenj, ekstravertnost, samozavedanje, emocionalna 

stabilnost, optimizem, sposobnost aktivnega soočanja s problemi in aktivno 

iskanje dostopne socialne pomoči iz okolja. A. Lavrič idr. (2016) dodatno 

navajata še dejavnik spola ter socialno-ekonomski status posameznika. 
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Po raziskavi Dottan idr. (2011) starši otrok z motnjo ADHD doživljajo svoje 

starševstvo kot veliko bolj zastrašujoče in travmatično kot starši otrok brez 

motnje ADHD. Ugotovili so tudi, da je emocionalna inteligentnost starša 

ključni prediktor osebnostne in postravmatske rasti. Starši otrok z motnjo 

ADHD, ki torej svoje starševstvo jemljejo kot izziv, ne pa kot nepremostljivo 

oviro tako izkazujejo nižjo raven stresa, to pa je pomemben pokazatelj 

emocionalne inteligentnosti. Emocionalna inteligentnost torej omogoča 

kognitivno prestrukturiranje oz. pozitivno preokvirjanje tako, da starš 

dojema otrokovo manj želeno vedenje zmožno nadzora in manj 

obremenjujoče. Emocionalno inteligentnost opredeljuje tudi posameznikova 

sposobnost za odprto sprejemanje in doživljanje čustev ter zmožnost 

čustvene samoregulacije. Starši, ki imajo višjo raven čustvene 

inteligentnosti lažje razločujejo svoja čustvena stanja pri sebi in drugih, 

regulirajo čustva otroka, lažje rešujejo medosebne probleme in so manj 

nagnjeni k uporabi obrambnih mehanizmov zanikanja in izogibanja (Dottan, 

Golubchik in Triwitz, 2011). Avtorji raziskave dalje navajajo zanimivo 

ugotovitev in sicer, da se socialna opora v raziskavi staršev otrok z motnjo 

ADHD ni izkazala za tako učinkovito, v primerjavi z drugimi rezultati raziskav 

predvsem zaradi tega, ker je ravno ta skupina staršev pogosto izpostavljena 

negativnim percepcijam (fenomenu »slabega starševstva«) s strani tako 

strokovnega osebja kot ostalega socialnega okolja, kar v teh starših pušča 

globok občutek nezadovoljstva s pridobljeno socialno podporo (Dottan, 

Golubchik in Triwitz, 2011). Zanimiva pa je bila zadnja ugotovitev raziskave 

Dottan, Golubchik in Triwitz (2011), da naj bi bili starši otrok z motnjo ADHD 

nižje izobrazbe in nižjega socialno- ekonomskega statusa bolj nagnjeni k 

osebni rasti kot starši iz bolj ugodnih socialno-ekonomskih razmer. Tako 

menijo, da prav morebitno pomanjkanje različnih virov lahko vodi 

posameznika v še bolj poglobljeno iskanje rešitev in odkrivanje lastnih 

zmožnosti za katere morebiti sploh niso vedeli, da jih imajo. 

4.6.3 Smernice za soočanje s kroničnim stresom za starše otroka z 

motnjo ADHD 

Barkley (2013) kot ključni dejavnik spoprijemanja s stresom v odnosu z 

otrokom z motnjo ADHD navaja starševsko prepoznavo ključnih stresorjev. 

Tako trdi, da veliko staršev meni, da se morajo znebiti emocionalnih odzivov 

na stres (napetost, žalost, jezo), ne pa vzrokov za stresni odziv, saj so ravno 

ti resnični izvor njihovega stresa. Za uspešnejše soočanje s stresnimi 

dogodki, ki se pojavijo v odnosu z otrokom, tako priporoča konkretno 

staršem otroka z motnjo ADHD naslednje ukrepe (Barkley, 2013): 

 natančno identifikacijo stresorjev in načrt za izognitev ali bolj 

uspešno soočanje z njimi v prihodnosti; 
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 odložitev vedenjskega odziva: v stresni situaciji se lahko starši 

soočajo z intenzivnimi čustvenimi odzivi, npr. jezo, tesnobnostjo, kar 

pa lahko vodi v neželen odziv, ki ga kasneje obžalujejo. Barkley tako 

predlaga, da si starši, ko postane položaj izrazito stresen in so 

razburjeni, vzamejo nekaj minut zase, zapustijo prostor, kjer je otrok, 

in odreagirajo šele kasneje, po vrnitvi v prostor; 

 prakticiranje raznih meditativnih in sprostitvenih tehnik; 

 kognitivno prestrukturiranje: ko se znajdemo pod stresom, se 

naša percepcija zoži na trenutni stresni položaj, kar nivo stresa še 

poveča. Smiselno je prakticirati zmožnost razširitve miselne 

percepcije in pogled na dani položaj iz širšega življenjskega zornega 

kota;  

 skrb zase: starševstvo otroku z motnjo ADHD zahteva od teh 

staršev veliko energije, časa … Pomembno je, če želijo starši 

opravljati svojo starševsko vlogo, da znajo poskrbeti tudi za svoje 

čustvene in telesne potrebe, ne samo za potrebe otrok. Pri tem je 

ključnega pomena dobro časovno načrtovanje; 

 vključitev staršev v podporno skupino staršev: te skupine 

omogočajo dober vir socialne podpore posameznikov z podobno 

izkušnjo in nudijo staršem dodaten vir informacij, nasvetov o vzgoji 

in težavah otrok; 

 gojenje prijateljskih odnosov in krepitev socialne mreže: kot 

navaja že M. Sunderland (2006), v procesu starševstva vsak starš 

potrebuje odmor od skrbi za otroka, ki mu omogoči vnovično 

vzpostavitev emocionalnega ravnovesja na nevrobiološki ravni. Za to 

potrebuje stik z drugimi odraslimi osebami;  

 sodelovano starševstvo: kot navaja Barkley, skrb za otroka 

pogosto pade na ramena mater, kar povzroča stres. Ključno je, da 

se v proces vzgoje aktivira tudi očeta otroka z motnjo ADHD, kjer je 

le mogoče; 

 identifikacija in prestrukturiranje negativnih miselnih vzorcev: 

ko se starši otroka z motnjo ADHD soočajo z negativnimi odzivi iz 

socialnega okolja in težavami nasploh, pogosto razvijejo negativne 

miselne sheme, ki postanejo vodilo tudi pri prihodnjih dogodkih. 

Ključno je, da se starši naučijo prepoznati morebitne negativne 

miselne vzorce, ki jih pogosto posplošijo na vse prihodnje dogodke; 

 redna telesna dejavnost; 

 izogibanje uporabi kemičnih substanc za blažitev simptomov 

stresa: zloraba različnih substanc (alkohola, cigaret) morebiti nudi 

trenutno olajšanje, na dolgi rok pa prinaša s seboj mnogo negativnih 

posledic, kot so: bolj reaktivni odzivi, nižja frustracijska toleranca, 

izogibanje obveznostim, kardiovaskularna obolenja ipd. 



101 

4.7  Sodelovanje med šolo in starši  

»Sami lahko naredimo tako malo, skupaj pa tako veliko …« (Helen 

Keller) 

»Sodelovanje s šolo je učinkovito in uspešno samo do te mere, dokler ti 

delaš, kot ti učitelj narekuje. Ko ti enkrat ugotoviš, da to, kar ti učitelj 

predlaga, ne deluje na otroku, in ko to poveš, je konec. Konec prijaznosti. 

In potem si pa samo še konfliktna mati ali mati, ki svojega otroka daješ v 

vatko, ali pa mati, ki ga ne pripravlja na življenje. U glavnem cel kup enih 

ovir. In bolj kot jim ti govoriš, da s tem otrokom tako ne gre, bolj ti ga oni 

ukalupljajo. A če bi dobili invalida v razred, bi mu pa učiteljica rekla, vstani 

pa hodi? Bolj kot jim ti dopoveduješ, da otrok ne zmore sedeti zbran eno 

uro …« /…/ »Različni učitelji, različni pristopi. Prišla sem do tega, da če se 

ti učitelju, po domače povedano, če se mu prilizuješ, si prijazen, mu nosiš 

kavice, poslušaš njegove probleme, potem bo otrok nekak speljal leto. Jaz 

moram biti prijazna. In v bistvu se morem dostikrat narediti en centimeter 

nižjo, da dobi učitelj občutek, da prevladuje nad mano, in potem bo ta učitelj 

še nekaj naredil za mojega otroka. Če bom pa js prišla tja in rekla, tole meni 

ni všeč, to je pa tako pa tako, sem pa zanj takoj posledično zoprna mama 

in posledično mu postane zoprn še moj otrok, čeprav ni nič naredu. 

Integracija – to je farsa.« /…/ »Js drugače ne krivim učiteljev. Če se 

postavim v njihovo kožo, jih razumem. Oni imajo tam natrpan razred trideset 

otrok in najbrž še kakšnega otroka, kot je moj otrok, v razredu. In js čisto 

razumem, da je učitelju zelo težko. Da bi js zdej pričakovala od tega učitelja, 

da se bo ukvarjal samo z mojim otrokom, ker ima odločbo – absolutno ne. 

Js samo pričakujem mal več fleksibilnosti. Če vidiš, da ne zmore več sedet, 

pusti, ga da se gre sprehodit. Vse ima prepovedano v šoli. Problem so tudi 

informacije. O sami motnji so premalo seznanjeni tudi starši teh ostalih otrok 

v razredu. Ker te kmalu ob vstopu v šolo začnejo obsojati še drugi starši 

plus cel učiteljski zbor. Ni fleksibilnosti v šoli. Ni razumevanja učiteljev… 

NIHČE NI KRIV … Zdej, po tej recesiji, so tem učiteljem natrpali še več teh 

ur dodatnega dela. Kriva nisem niti jaz niti otrok niti učitelj za to motnjo. Js 

nočem hodit v šolo nadirat učiteljev, da so nesposobni, ker to ni res. Sej tudi 

učitelji ne zmorejo več. Ampak meni bi bilo boljše že samo to, če bi mi učitelj 

iskreno povedal, da ne zmore … Ne pa to obtoževanje …« (mama 9-letnega 

dečka z motnjo ADHD). 

Kot je navedeno na spletnih straneh Ministrstva RS za izobraževanje, 

znanost in šport pod razdelkom Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 

naj bi vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljila na 

naslednjih ciljih in načelih (povzeti so ključni cilji in načela glede na temo 

magistrskega dela):  

 celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 
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 vključevanju staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek 

usmerjanja in oblike pomoči … (izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami, b.d.) 

Če pogledamo na sodelovanje staršev s šolo z vidika bioekološke teorije, 

vidimo, da starš sodeluje s štirimi medsebojno povezanimi okoljskimi 

sistemi. To so: mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem. 

Mikrosistem, ki ga predstavlja interakcija med staršem šolo, in mezosistem, 

ki ga predstavlja interakcija med otrokom in učitelji, ima neposreden in 

posreden vpliv na starše in njihovo doživljanje. Širše okolje in značilnosti 

kulture (eksosistem) vplivajo na starše posredno skozi vpliv na mikro- in 

makrosisteme, npr. prek omogočanja podpore otroku s čustveno-

vedenjskimi težavami (naravnanost družbe do motnje ADHD, dostopnost do 

visokokakovostne podpore in pomoči). Politični in ideološki standardi glede 

sodelovanja med šolo in starši pa še nadalje posredno vplivajo na starše in 

interakcijo z njegovim okoljem.  

Kvaternik I., Kustec K. in Kodele T., (2011) trdijo, da je sodelovanje med 

starši in šolo ključnega pomena. Dobro sodelovanje lahko namreč 

predstavlja pomemben varovalni dejavnik pred šolskim neuspehom. 

Potreba po sodelovanju se še znatno poveča, če učenec izkazuje določene 

učne ali vzgojne težave. Kot navaja M. Swap (1993), je pravo sodelovanje 

med starši in učitelji v šolskem kontekstu redko, saj še vedno temelji na 

konceptih hierarhičnega odnosa in individualističnega pristopa v nasprotju 

s pristopom, ki podpira resničen dialog, odnos in recipročnost. 

Witte (2015) navaja, da je sodelovanje med starši otrok s čustveno-

vedenjskimi težavami (ki jih imajo pogosto otroci z motnjo ADHD) in šolo 

največkrat okrnjeno in da je okrnjena tudi kakovost odnosa starš–učitelj. 

Uspešen odnos med šolo in starši pa je ključnega pomena za preprečevanje 

vedenjskih težav in akumulacije negativnih dejavnikov, ki vodijo v spiralo 

neuspeha. Učenci ob dobrem sodelovanju pridobijo tako na emocionalnem 

kot tudi akademskem področju (Witte, 2015). Dober odnos med starši in 

učitelji pri otroku, ki izkazuje odstopajoče vedenje, pa je pomemben tudi 

zato, ker so se starši, ki imajo boljši odnos z učitelji, bolj pripravljeni vključiti 

v otrokov šolski proces v primerjavi s starši z negativno izkušnjo odnosa z 

učitelji (Christenson in Reschly, 2009). Witte (2015) dalje navaja, da na 

odnos starš–učitelj močno vpliva prisotnost in izraženost vedenjskih težav, 

ki pa so pogoste spremljevalke motnje ADHD. Barkley (2013) tako navaja, 

da je motnja ADHD pogosto tesno povezana z ostalimi čustveno-

vedenjskimi motnjami. Otroci z motnjo ADHD pogosto kažejo odstopanja na 

področju vedenja. Med pogostejšimi odstopi prevladujeta opozicionalna 

motnja vedenja in kljubovalna motnja vedenja. Pogosti so tudi simptomi 

agresije in hitre jeze, kar lahko vodi v konfliktne odnose z vrstniki (Barkley, 

2013). Po avtorjevih navedbah naj bi kar 65 % otrok z motnjo ADHD tekom 
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razvoja pridobilo diagnozo opozicionalne motnje, ki se kasneje v 45 % 

razvije v resnejšo obliko vedenjskih motenj (Berkley, 2013). Učenčeve 

morebitne pridružene vedenjske težave torej pogosto zaostrijo odnos med 

starši in učitelji, iz negativnih vzorcev interakcij pa pogosto izhajata 

izogibajoče vedenje staršev do šole in povišana stopnja konfliktov (Hornby 

in Lafaele, 2011). Če pogledamo stanje v Sloveniji, raziskava A. Kobolt 

(2010) nakazuje zaskrbljujoče rezultate, saj je le ena tretjina strokovnih 

delavcev v Sloveniji ustrezno kompetentnih za delo z usmerjenimi učenci, 

ki izkazujejo različne čustvene, vedenjske in pridružene socialne težave. 

Rezultati torej jasno kažejo na potrebo po dodatnem usposabljanju s 

področja čustveno-vedenjskih težav, če želimo v slovenskem prostoru 

zagotoviti učinkovito pomoč in podporo tem učencem in njihovim družinam. 

Strokovna nekompetentnost za delo z otroki s čustveno-vedenjskimi 

motnjami namreč predstavlja ključno oviro za uspešen odnos. Podobno 

stanje navajajo tudi tuje raziskave. Pozitivno dejstvo, ki ga obenem navaja 

L. Rotvejn Pajič, 2015 pa je vključevanje vsaj tridesetih različnih pedagoških 

delavcev v proces izobraževanja o sami motnji ADHD, ki ga organizira 

Svetovalni center za otroke in mladostnike Ljubljana na letni ravni. S tem 

se, kot dalje navaja, povečuje znanje in razumevanje o sami motnji in o 

potrebni pomoči tako otrokom z motnjo ADHD kot njihovim staršem, kar je 

zagotovo prvi korak k boljšemu sodelovalnemu odnosu med učitelji in starši 

teh otrok. 

Sodelovalni odnos med šolo in starši je utemeljen na več nivojih: 

zakonodajnem, metodološkem, inovacijskem in raziskovalnem nivoju 

izobraževalnih ustanov (Kvaternik idr., 2011). V nadaljevanju iste avtorice 

navajajo, da je pri delu z učenci s posebnimi potrebami in učnimi težavami 

pomembno slišati vsak glas sodelujočih, torej tudi staršev. Starši so in bodo 

namreč največji strokovnjaki za svojega otroka, saj ga poznajo že od 

najzgodnejših dni. Starši šoli lahko posredujejo pomembne informacije o 

otroku in so aktivno udeleženi v oblikovanje šolske skupnosti. Na drugi 

strani pa Leskošek in Peljhan (2004) predstavljata popolnoma drugačen 

pogled na vlogo staršev v šolskem procesu in navajata, da strokovni delavci 

večinoma želimo od staršev pridobiti čim več pomembnih informacij o 

otroku, hkrati pa pričakujemo, da bodo starši pridno sledili vsem napotkom 

in navodilom, ki jim jih tako radi posredujemo. Ko pa otrok ne zmore več 

slediti zahtevam šole ali ni več tako učno uspešen, kot bi pričakovali, šolsko 

osebje krivdo pogosto zvrne kar na starše (Leskošek in Peljhan, 2004). V 

našem šolskem sistemu se torej starše največkrat obravnava zgolj kot 

»servis« informacij, njihove potrebe in stiske pa so pogosto obstranskega 

pomena. Ob tem se pozablja na pomen odnosne komponente med starši in 

učitelji. 
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A. Kobolt (2010) pri delu z otrokom s pridruženimi čustveno-vedenjskimi 

motnjami poudarja prav odnosno komponento. Tako trdi, da mora biti vsaka 

intervencija najprej namenjena ohranjanju dobrega odnosa vseh vključenih, 

šele nato preprečevanju težav, in nazadnje uresničevanju cilja odpraviti to 

težavo (Kobolt, 2010). Dalje trdi, da kadar se starši in učitelji lotijo reševanja 

problemov brez ustrezno razvitega odnosa, bodo tekom šolskega procesa 

verjetneje razvili drugi proti drugemu sklop negativnih percepcij (Gwernan‐

Jones idr., 2015). Zanimiva je tudi trditev avtorjev Jensen in Jensen (2011), 

ki navajata, da četudi se v pedagoškem polju tako veliko govori o odnosni 

komponenti tako na relaciji učitelj–otrok kot učitelj–starši, je do realizacije 

tega še dolga pot. Jensen in Jensen (2011) v povezavi s tem opozarjata na 

še vedno prisotne klišeje, kot so »dober« in »slab« učitelj ter »nemogoči« 

in »zoprni« starši. Za uspešnejše sodelovanje pa je nujno prav 

spoprijemanje s temi klišeji. Pomembna je tudi menjava mišljenja, saj 

navajata, da se v marsikateri šoli še vedno ravna po dinamiki grešnega 

kozla, kjer je del običajne prakse, da strokovni delavci največkrat iščejo 

neko tretjo osebo, ki je kriva za vse morebitne težave v povezavi z otrokom, 

ki morebiti izkazuje odstopajoče vedenje. Med ostalimi vzroki, ki tudi 

onemogočajo sodelovalen odnos, izpostavljata zelo zanimivega, in sicer 

zmožnost učitelja, da se pokaže kot osebnost. Trdita, da se v času študija 

pedagogi naučijo mnogo o otrocih in njihovem razvoju, ne pridobijo pa 

konkretnih izkušenj ravnanja in sodelovanja s starši. Pri sodelovanju med 

starši in učitelji imajo glavno odgovornost za kakovost odnosa prav učitelji 

(Jensen in Jensen, 2011), obenem pa del odgovornosti nosijo tudi starši. 

Ključne vrednote dobrega sodelovalnega odnosa so odprtost, spoštovanje 

in zaupanje. Zaradi sprememb v času se učiteljeva avtoriteta, ki je bila 

včasih avtomatična, danes ne vzpostavlja več tako enostavno. Avtoriteto si 

namreč učitelj pridobi predvsem z osebno avtoriteto. Krivično je tudi 

pričakovanje staršev, da morajo biti učitelji nezmotljivi, saj so tudi oni le 

ljudje in delajo napake. Profesionalizem se tako ne izraža skozi podrejeno 

vlogo učiteljev staršem ali z odsotnostjo konfliktov, temveč skozi učiteljevo 

prizadevanje za razrešitev konfliktov ter prevzem odgovornosti za delež v 

konfliktu. Pri tem Jensen in Jensen (2011) navajata še pomen priznanja, ki 

naj bi bil osnova za vzpostavitev spodbudnega učnega okolja. Tako trdita, 

da je ključnega pomena priznanje učiteljev otrokom in da si učitelji 

medsebojno ter učitelji in starši priznajo medsebojne dosežke. Pri tem ni 

potrebno, da starši na vse pretege hvalijo učitelje in se z vsem strinjajo z 

njimi, dovolj je že spoštljiva drža do učiteljevega dela. Za uspešno 

sodelovanje je torej nujna sposobnost vseh udeležencev za refleksijo 

lastnih dejanj in prepričanj, saj le to vodi do napredka v odnosu.  

 Prav poznavanje sebe pa omogoča predvidevanje svojih reakcij in odzivov. 

Jensen in Jensen (2011) opozarjata tudi na to, da večina učiteljev ni 

navajena usmerjati pozornosti nase in svoje odzive, temveč je pozornost 
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usmerjena predvsem na drugega, torej otroka ali njegove starše. Pogosto 

se učitelji znajdejo v odnosu s starši, kjer starše opisujejo kot težavne in 

nemogoče, manjka pa jim zmožnost uvida v lastna ravnanja. Dejstvo pa je, 

da mora vsak pedagog znati obrniti pogled tudi nase, saj je tudi on eden 

izmed oblikovalcev odnosa, ki prav toliko vpliva nanj kot osebe na drugi 

strani. Kot ukrep proti takšnemu redukcionističnemu in največkrat 

škodljivemu mišljenju učitelja avtorja navajata možnost učiteljev, da se 

redno udeležujejo supervizij, na katerih se učitelji lahko osebnostno 

razvijajo in aktivno vplivajo na svojo osebno in poklicno kakovost (Jensen 

in Jensen, 2011). 

Gwernan-Jones idr. (2015) poročajo, da so mnoge matere otrok z motnjo 

ADHD v šolskem okolju utišane. Utišanje je v tem smislu mišljeno kot 

proces, ki vključuje niz stereotipnih obsodb proti tem staršem o tem, kaj je/ni 

sprejemljivo, zaželeno glede na šolski kontekst. In motnja ADHD v šoli ni 

zaželena. Tako so se te matere v raziskavi raje izognile stiku s šolo (Hibbitts, 

2010; Gwernan-Jones idr., 2015). Taisti avtorji poročajo, da so izkušnje 

sodelovanja in odnosa s šolo za matere otroka z motnjo ADHD predvsem 

vir frustracij, stresa in razočaranja (Gwernan-Jones idr., 2015).  

Redukcija staršev otroka z motnjo ADHD zgolj na informacijsko vlogo, 

nezmožnost soočanja s stereotipnim mišljenjem in prelaganje odgovornosti 

na starše namreč ni v skladu z odnosno naravnanostjo in načeli celovitosti 

vzgoje in izobraževanja. Šolsko okolje bi moralo biti tisto, ki lahko in zmore 

omogočiti pozitivno samovrednotenje vsem staršem, tudi tistim, katerih 

otroci izkazujejo morebitne vedenjske odstope, ne pa da jim stisko samo še 

poglablja. V nadaljevanju se bomo zato skušali dokopati in osvetliti še več 

vzrokov, ki lahko onemogočajo sodelovalen odnos med starši in učitelji, da 

bi se jim lahko v praksi učinkovito izognili. 

4.7.1 Vzroki neuspešnega sodelovanja 

Že Kalin idr. (2009) se v svojem delu Izzivi in smernice kakovostnega 

sodelovanja med šolo in starši sprašujejo o vzrokih za težave sodelovanja 

med starši in učitelji. Trdijo, da je tako želja staršev kot želja učiteljev 

dobrobit otroka in da bi si tako morali stati ob strani, ne pa na nasprotnih 

bregovih. Med morebitnimi vzroki težavnega sodelovanja tako navajajo 

avtoritarnost, paternalizem šole (šola kot vsevedna, starši pa nevedni in 

tisti, ki jim je treba pomagati, dajati nasvete, da bodo doma lažje kontrolirali 

svoje otroke), obstoj stereotipnih prepričanj, ki se prenašajo iz generacije 

v generacijo, ter sodobnih globalnih sprememb (kot je sprememba 

družine, globalizacija, delitev bogastva). Glede stereotipnih prepričanj 

učiteljev o vzročnosti motnje ADHD so v eni izmed kvalitativnih raziskav 

Russell idr. (2016) ugotovili, da večina učiteljev, ki vstopajo v učiteljski 

poklic, meni, da je vzrok za motnjo ADHD tako biološki kot okoljski. 
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Razdelijo pa se na dva prevladujoča miselna pola glede vzročnosti motnje: 

na medicinsko smer (kjer večinoma prevladuje mišljenje, da je vzrok za 

motnjo ADHD v prevladujoči nevrobiološki osnovi posameznika in genetskih 

dejavnikih) ter okoljsko, psihosocialno (tisti, ki verjamejo, da je motnja 

ADHD večinoma vzrok neustreznega okolja, neustreznega družinskega 

okolja, neustreznega/odsotnega starševstva). M. Swap (1993) med vzroki 

neuspešnega sodelovanja med starši in šolo navaja tudi pomanjkanje 

znanja šol in učiteljev, kako konstruktivno ravnati s konflikti, zaradi česar so 

šole tako naravnane, da se skušajo vsakršnim konfliktom (tako s starši kot 

drugimi inštitucijami) karseda izogniti. Opozarja tudi na prevladujoč učiteljski 

model soočanja s konflikti, ko jih doživljajo na preveč osebni ravni, kar še 

dodatno poglablja nelagodje in frustracijo v odnosu med starši in učitelji. Če 

pa že pride do sodelovanja med starši in učitelji, M. Swap (1993) trdi, da 

mnogi učitelji zaznavajo starše kot grožnjo svoji lastni kompetentnosti. Pri 

starših so najpogostejše ovire, ki jim preprečujejo vključevanje v 

sodelovalen odnos z učitelji, naslednje: pomanjkanje časa staršev, občutek 

neenakovrednega, manjvrednega odnosa v primerjavi z učitelji, nejasna 

pričakovanja glede njihove vloge v šolskem procesu otroka ter neustrezna 

komunikacija učiteljev do staršev. 

Kalin idr. (2009) med vzroki neuspešnega sodelovanja navajajo še: 

neusklajenost pričakovanj šole in staršev, slabe izkušnje pri sodelovanju ter 

nepoznavanje in nerazumevanje staršev. V nadaljevanju je še bolj 

podrobno izpostavljenih nekaj vzrokov, za katere menimo, da so ključne 

narave tudi pri sodelovanju staršev otroka z motnjo ADHD in učiteljev. 

Razlike v interesih in pričakovanjih glede nalog šole 

Kalin idr. (2009) trdijo, da so zahteve in pričakovanja staršev in šole pogosto 

zelo različni in da je to hkrati normalno, vendar prav ta različnost lahko 

močno ovira proces sodelovanja. Tako je v praksi pogosto opaziti razkol 

med stališči učiteljev in staršev, kaj je v določenem primeru dobro za 

posameznega učenca. Pri tem gre v ozadju za vprašanje odgovornosti za 

otrokovo učenje in razvoj, ki pade na bremena tako staršev kot učiteljev. To 

breme pa je po našem mnenju še toliko večje v primeru, ko se šola otrok s 

posebnimi potrebami, saj gre v tem primeru za vedno prisotno napetost in 

frustracijo na področjih, kjer otrok izkazuje težave. Nadalje avtorice 

navajajo, da so razlike v pričakovanjih in interesih obstajale že od začetka 

šole, da pa k zmanjševanju nasprotij med starši in učitelji gotovo 

pripomorejo redna srečanja in odprt pogovor. Pri tem opozarjajo na nujo 

po bolj razumevajoči drži učiteljev do staršev, saj učitelji npr. ne živijo z 

otrokom in njegovimi posebnimi potrebami, starši pa z njimi živijo vsak dan. 

Šola tako nikoli ne more in niti ni njen namen nadomestiti starševsko 

odgovornost za otrokov razvoj na primarni ravni (skrb za otrokov fizični, 

emocionalni, duševni razvoj), lahko pa staršem pri tem pomaga in jih 
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razbremeni določenih obveznosti. Po mnenju avtoric šola tudi nikoli ne 

zmore, četudi bi želela, toliko dati in prispevati k otrokovem razvoju kot lahko 

prispevajo starši. V nadaljevanju Kalin idr. (2009) obenem močno 

poudarjajo pomen starševske odgovornosti za otrokov razvoj, ki naj bi bil 

primarno v domeni staršev in ne šole in celo navajajo, »da bi morali biti 

starši celo bolj zainteresirani za sodelovanje s šolo kot sama šola« (Kalin 

idr., 2009). Takšno razmišljanje je morebiti mogoče aplicirati na manjšem 

delu šolske populacije otrok z nevrotipičnim razvojem, ko pa govorimo o 

otrocih s posebnimi potrebami, pa tako razmišljanje lahko postane zelo 

škodljivo za odnose med starši in učitelji. Pri tem se moramo namreč 

zavedati, kot je razvidno iz tuje in domače literature, da se starši otroka z 

motnjo ADHD soočajo z veliko večjimi psihičnimi obremenitvami in 

emocionalnim stresom pri vzgoji otrok kot starši otrok z nevrotipičnim 

razvojem. Vsak starš si zagotovo v povezavi s šolo želi uspešnega otroka. 

Pri starših otrok z motnjo ADHD ali ostalih otrocih s posebnimi potrebami ali 

učnimi težavami pa se ta pričakovanja glede uspeha pogosto ne uresničijo, 

saj se ti otroci pogosto soočajo z akademskimi neuspehi in razočaranji, ki 

se skozi leta in leta šolanja samo akumulirajo (Gwernan-Jones idr., 2015) 

in lahko vodijo v spiralo neuspeha, ki se v ekstremnih primerih konča celo z 

opustitvijo šolanja. Malacrida (2001) je tako v svoji raziskavi raziskovala, 

kakšen napor vlagajo starši pri soočanju z različnim šolskim in zdravniškim 

osebjem z namenom preprečevanja stigme, izhajajoče iz otrokove motnje 

ADHD. Mnoge matere otrok z motnjo ADHD z namenom, da bi preprečile 

otrokov neuspeh in stigmatizirajoča prepričanja o sebi, vlagajo ogromno 

napora v šolsko delo, delajo celo domače naloge namesto otroka, kar po 

eni strani predstavlja tudi neko vrsto starševske obrambe. Na ta način se 

namreč starši želijo zaščititi pred nadaljnjimi negativnimi izkušnjami v 

šolskem okolju in s šolskim osebjem (Gwernan-Jones idr. 2015). 

Starši pogosto po drugi strani pričakujejo, da bodo v šoli ravnali tako kot 

sami ravnajo doma, še zlasti če so pri tem uspešni. Proces iskanja pomoči 

za soočanje z otrokovo motnjo pri starših največkrat vključuje intenzivno 

pridobivanje informacij o otrokovi motnji in mnogi starši poročajo o svojih 

pričakovanjih, da bodo delili pridobljeno znanja o otrokovi motnji, njegovih 

potrebah in strategijah, ki so učinkovite doma, da bi bile učinkovite tudi v 

šoli. Učitelji pa se na njihovo prizadevanje vse prepogosto odzovejo z 

zavračanjem in omalovaževanjem (Malacrida, 2001; Hibbitts, 2009). 

Nekatere matere otrok z motnjo ADHD pa so v raziskavi poročale, da se jim 

je zdelo, kot da njihovo znanje o otrokovi motnji pravzaprav predstavlja oviro 

in grožnjo učitelju kot strokovnjaku in morebiti zato učitelji zavračajo 

sodelovanje s starši (Malacrida, 2001). Če želi šola okrepiti sodelovanje 

med učitelji in starši, je pomembno, da se zaveda nekaj najpogostejših 

pričakovanj staršev do šole. 
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V nadaljevanju navedena pričakovanja do učiteljev veljajo za vse starše 

(povzeto po Kalin idr., 2009), z zvezdico pa so označena pričakovanja, ki jih 

je navedla avtorica C. P. Cosser (2005), ki navaja prav specifično 

pričakovanja staršev otroka z motnjo ADHD do učiteljev. Pričakovanja 

staršev do šole so (Kalin idr. 2009; Cosser, 2005): 

 večja odprtost učiteljev za poglede in stališča staršev,  

 staršem naj se prisluhne in se jih upošteva,  

 učitelji naj priznajo pomanjkanje znanja na določenem področju, 

 *sprejem motnje ADHD kot legitimne motnje, ne kot nečesa, za kar 

so krivi starši ali slaba vzgoja, 

 *višja raven znanja o motnji med učitelji in ostalim strokovnim 

osebjem,  

 *večja odprtost in fleksibilnost učiteljev,  

 učitelji naj sprejmejo starše kot enakovredne partnerje, 

 *šola naj oblikuje šolsko klimo, ki spodbuja otrokove potenciale in 

viša njegovo samopodobo, in ne obratno,  

 *večja količina pozitivnih vesti o otroku (starši otroka z motnjo ADHD 

so največkrat bombardirani s strani okolja in šole z negativnimi 

opazkami in komentarji o njihovem otroku, zato jim prijazna beseda, 

pohvala pomeni še toliko več),  

 *učitelji naj razumejo otrokov razkorak med pričakovanimi 

organizacijskimi sposobnostmi otroka ob vstopu v šolo in otrokovimi 

realnimi zmožnostmi.  

Če pa podrobneje pogledamo še nekaj najpogostejših pričakovanj učiteljev 

do staršev, bi lahko povzeli, da si želijo (Kalin idr., 2009):  

 odkritost staršev glede otrokovih potreb in zdravstvenih posebnosti, 

 poročajo o domačih razmerah, ki lahko morebiti ovirajo učenčevo 

šolsko delo, 

 da starši aktivno podpirajo in spremljajo domače delo otroka, 

 so realistični v pričakovanjih do otroka,  

 se redno udeležujejo roditeljskih sestankov, govorilnih ur …  

Nepoznavanje in nerazumevanje drugega 

Naslednji večji ključni razlog, ki prispeva k nezadovoljivemu sodelovanju 

med starši in učitelji, je nepoznavanje drug drugega. Pri tem gre za 

obojestranski proces. Kot navajajo Kalin idr. (2009), učitelji premalo poznajo 

in razumejo doživljanje staršev, na drugi strani pa prav tako velja za starše, 

da ti premalo poznajo položaj in delo učitelja. Še večjo težavo pa 

predstavljajo že utrjeni stereotipi, ki vzniknejo tekom procesa šolanja tako 

na strani staršev kot tudi učiteljev. Prav v povezavi z motnjo ADHD imajo 

učitelji pogosto napačna prepričanja o starših teh otrok, ki pa izhajajo iz 
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nepoznavanja narave motnje in kako ta vpliva na celotno družino. Tako 

pogosto menijo, da so za otrokovo morebitno odstopajoče vedenje krivi 

starši, kar pa ni res. Na zmožnost razumevanja in vzpostavljanja 

pozitivnega odnosa med starši in učitelji pa vplivajo določene osebnostne 

lastnosti in sposobnosti učiteljev, o katerih bomo pisali nekoliko kasneje. 

Sami bi dodali le repliko na ta komentar avtoric Kalin idr. (2009), da učiteljem 

sposobnost razumevanja staršev ni dana. To je popolnoma res, se pa ob 

tem poraja vprašanje, v kolikšni meri ravno te kompetence (osebnostne 

značilnosti in zmožnosti) vplivajo na kakovost poučevanja. Pri tem izhajamo 

iz osnovne predpostavke, ki jo navaja tako teorija navezanosti kot tudi 

Bronfenbrennerjeva bioekološka teorija, da gre pri učenju pravzaprav v 

osnovi najprej za zmožnost vzpostavitve odnosa. To nas navaja na misel, 

kako pomembne so torej te učiteljeve kompetence, še zlasti v odnosu do 

staršev, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, saj so v tem primeru potrebe 

staršev po povečani senzitivnosti in zmožnosti empatičnega pristopa še 

bistveno večje. Avtorice v nadaljevanju izpostavljajo pomen lastnih izkušenj 

učiteljev kot osnovo za zmožnost empatičnega razumevanja staršev in 

njihovega položaja. Sami pa menimo, da to ni dovolj dobra utemeljitev, saj 

bi po tej predpostavki lahko samo učitelji, ki imajo tudi sami otroka s 

posebnimi potrebami, razumeli in dovolj učinkovito pristopali k staršem otrok 

s posebnimi potrebami, kar pa seveda ni res. Po drugi strani pa se strinjamo 

z navedbami avtoric Kalin idr. (2009), ki trdijo, da je z določenimi starši 

resnično težko vzpostaviti odnos, saj učitelji pri njih lahko naletijo na 

nerazumevanje, nerazumljiva razmišljanja, stališča ter celo nerazumljivo, 

manj racionalno ravnanje.  

Negativne pretekle izkušnje sodelovanja med šolo in starši 

Ovire učinkovitega sodelovanja so tudi lastne pretekle izkušnje učiteljev in 

staršev glede šole. Če se kot učitelji vživimo v starševsko pozicijo in si 

zamislimo, da so starši otrok z motnjo ADHD večkrat deležni kritik 

socialnega okolja in tudi vzgojno-izobraževalnih inštitucij glede svojega 

neustreznega starševstva in nosijo breme krivde za otrokovo vedenje, nam 

kaj kmalu postane bolj jasno in razumljivo, zakaj imajo ti starši morebiti bolj 

nezaupljiv odnos do učiteljev. Konfliktni odnosi med učitelji in starši tako kaj 

kmalu postanejo norma. To, da se je učitelj zmožen otresti svojih percepcij 

in da zmore ugledati starša kot osebo in ne kot nekoga, ki je kriv za vse 

otrokove težave, je ključnega pomena za uspešen sodelovalen odnos. Žal 

pa so taki primeri redki, so nad pričakovanji in običajno prakso. Starši otroka 

z motnjo ADHD se tako s strani učiteljev največkrat počutijo kritizirani, 

drugačni in nesprejeti (Gwernan-Jones, 2015).Temu mišljenju pritrjujejo tudi 

Kalin idr. (2009) in trdijo, da se starši izogibajo stiku s šolo zgolj zaradi tega, 

ker so bili njihovi prejšnji stiki in izkušnje z učitelji neproduktivni, konfliktni in 

frustrirajoči. Če starši torej verjamejo, da bodo ob srečanju s šolo znova 
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doživeli očitke zaradi problemov otroka, kar je zelo pogosto scenarij staršev 

otrok z motnjo ADHD, in bodo za povrh vsega še obsojeni kot nesposobni, 

nekompetentni starši, potem je razumljivo, da se bodo srečanjem s šolo in 

učitelji želeli izogniti na vse možne načine. 

Stališča in naravnanost učiteljev do sodelovanja s starši 

Učitelji sodelovanje s starši pogosto opredeljujejo kot zelo stresno (starši so 

videni kot problem, ker ne sprejmejo učiteljevih navodil in pogleda na 

problem, starše se vse prepogosto tudi obravnava kot tekmece, učitelji 

imajo starše za premalo kompetentne, za vzrok otrokovih težav ipd.). Vse 

te negativne percepcije silijo starše v podrejeni položaj in obrambno 

vedenje. Avtorice Kalin idr. (2009) kot dve ključni značilnosti učiteljev, ki 

omogočajo partnerski odnos s starši, navajajo 1) ustrezno komunikacijo in 

2) ustrezen odnos učitelja do učenca. Na področju komunikacije je 

pomembno, da je učitelj v komunikaciji s starši pristen, empatičen in 

spoštljiv. Pri odnosu med šolo in starši je pomembno, kakšno perspektivo 

zavzame učitelj o učencu in njegovih starših. Ta naj bi bila pozitivna in hkrati 

realna, kar pomeni, da se učitelj zaveda učenčevih morebitnih težav, a 

zmore v njem hkrati uvideti tudi pozitivne lastnosti in možnost za napredek. 

Ključno je tudi, da učitelj sprejme starše kot enakovredne sogovornike in jim 

priznava njihov pomen, moč in kompetentnost. Nasprotje tega je učitelj, ki 

se v relaciji do staršev postavlja v nadrejeno vlogo in jih skuša poučiti, ali 

celo podrejeno vlogo, ko mora vsako svoje vedenje pred starši dodatno 

opravičevati in utemeljevati. 

Pomanjkanje znanja pri delu s starši in moč za odnos 

Kot poročajo že mnoge raziskave, tako tuje (Kos idr., 2006) kot slovenska 

(Kalin idr., 2009), je znanje učiteljev na področju dela s starši, ki ga pridobijo 

v času diplomskega in podiplomskega študija, zelo skromno oz. 

nezadovoljivo. Kalin idr. (2009) navajajo, da raziskave usposobljenosti 

slovenskih učiteljev za delo s starši kažejo razkorak med želenimi in 

pridobljenimi kompetencami na tem področju ter da prav pri mlajših 

pedagoških delavcih prevladuje intenzivna želja po pridobitvi kompetenc za 

delo s starši. Kot lahko torej vidimo, uspešno sodelovanje ni samoumevno, 

zato Kalin idr. (2009) trdijo, da bi moral učitelj imeti dobro razvite 

sodelovalne in komunikacijske spretnosti, ki so potrebne pri vstopanju v 

interakcijo tako z učenci kot tudi z njihovimi starši. Obenem pa že takoj v 

naslednjih vrsticah razlagajo, da učitelji niso usposobljeni za svetovalno 

delo staršem in morajo sami presoditi, do kod seže njihova lastna 

kompetentnost na tem področju. Pomembno pa je, da znajo prepoznati, kaj 

starši potrebujejo, in jih po potrebi napotiti k strokovnjakom v ustrezne 

psihosocialne ustanove, ki jim bodo morebiti zmogli učinkoviteje svetovati. 

Kalin idr. (2009) v nadaljevanju poudarjajo pomen neformalnega 
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sodelovanja s starši in pomen pozitivne informacije o otroku, ki jo učitelji 

posredujejo staršem. Te so še posebej pomembne v primeru otroka z 

motnjo ADHD, kjer je komunikacija med starši in učitelji pogosto 

zaznamovana predvsem s kritiko otrokovega vedenja, zato pa staršem 

vsaka pozitivna vest o otroku toliko več pomeni. Raziskave, ki proučujejo 

komunikacijo med starši otroka z motnjo ADHD in učitelji, kažejo, da 

prevladuje enostranska komunikacija, kjer so učitelji vrednoteni kot 

strokovnjaki, starši pa kot pasivni in podrejeni. To težavo pogosto 

izpostavljajo matere otroka z motnjo ADHD. Dejstvo pa je, da je perspektiva 

učitelja kot strokovnjaka in starša kot amaterja pogosto napačna, saj v 

praksi starši pogosto posedujejo veliko več znanja s področja otrokove 

motnje kot učitelji. Pravo gojišče za konflikte pa predstavlja tudi neznana 

etiologija motnje, ki še dodatno oteži komunikacijo in kulturno zakoreninjeno 

prepričanje, ki ga učitelji še vedno na žalost podzavestno ali zavestno 

negujejo, namreč da je za otrokovo vedenje zagotovo treba iskati vzroke v 

nekompetentnem starševstvu (Gwernan-Jones, 2015). Matere otroka z 

motnjo ADHD poročajo tudi, da učitelji največkrat vzpostavijo odnos z njimi 

zgolj z namenom poročanja o otrokovih težavah v šoli, ne pa z namenom 

npr. deljenja pozitivnih informacij o otroku. Prav tako poročajo, da je ta 

interakcija pogosto polna nasvetov in strategij, kako z otrokom delati bolje, 

in da pravzaprav to sploh ni pravi dialog, ki bi dopustil staršem, da povedo 

svoje mnenje. Starši pogosto od učiteljev namesto sodelovalnega odnosa 

dobijo le neposredna ali posredna sporočila, kako popraviti otrokovo 

vedenje (Gwernan-Jones, 2015). Mnogo učiteljev ima pomanjkljivo znanje 

za vzpostavitev odnosa. Odnos pa se vzpostavlja preko dialoga. Dialog med 

starši in učitelji navadno poteka v okviru profesionalnega odnosa. Jensen in 

Jensen (2011) trdita, da je takšen tip odnosa, ki poteka med strokovnjakom-

učiteljem in laikom-staršem, temeljni vzrok asimetrije v odnosu in 

nesorazmerju moči. Učitelju že tako pripada večja moč že samo zaradi 

njegove profesionalne vloge, strokovne kompetence in podpore sistema, ki 

ga predstavlja in ki ga je pooblastil za izvajanje učiteljske vloge. To pa je le 

ena oblika moči, kajti druga, pomembnejša moč, ki jo lahko in naj bi jo 

posedoval učitelj, je moč za vzpostavitev odnosa. Ta moč za vzpostavitev 

odnosa pa ni tako samoumevne narave in ni nujno, da pride skupaj z 

profesionalno vlogo. Ko govorimo o moči v odnosu po Jensen in Jensen 

(2011), govorimo o tem, da posameznik prevzame odgovornost za kakovost 

določenega odnosa. Ustvarjanje dialoga pa ni to, da dva sogovornika sedita 

v istem prostoru, kjer eden izmed obeh govori, drugi pa posluša, saj gre v 

tem primeru za monolog (ki ga tako pogosto opazimo pri komunikaciji med 

starši otroka z motnjo ADHD in njihovimi učitelji), temveč za zmožnost 

vzpostavitve pristnega osebnega stika. Tudi medosebno komuniciranje je 

je namreč včasih lahko neosebno, še posebno če ga vodijo pričakovanja 

glede vedenja v vlogah ali posplošene socialne norme (Ule, 2005). Nadalje, 

če želimo vzpostaviti dober stik z drugim, moramo znati vzpostaviti najprej 
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stik s seboj. Stika med starši pa ne omogoči le aktivno zanimanje za 

starševska sporočila, kot je pogosto navedeno v literaturi, temveč je nujna 

tudi sposobnost empatije – da se učitelj zmore vživeti v vlogo starša. 

4.7.2 Uspešna komunikacija s starši in aktivno poslušanje 

Sodelovalen odnos med starši in učitelji pogosto ovira neučinkovita 

komunikacija. Za učinkovito komunikacijo s starši naj bi učitelji obvladali 

spretnosti poslušanja, asertivnosti in svetovanja. Kot navajajo Strle idr. 

(2017), je komunikacija proces, ki ga vseskozi uporabljamo, in pogosto šele 

ob nesporazumih, ko nas drugi napačno razumejo ali ne slišijo, spoznamo, 

da je naša komunikacija morda pomanjkljiva. Pozitivna plat pa je, da se da 

veščine komunikacije vedno izboljšati, spremeniti. Komunikacija je 

pravzaprav naše osnovno socialno orodje, prek katerega okolju sporočamo 

svoje misli, doživetja, občutke. Učinkovita komunikacija je tista, pri kateri si 

prejemnik razlaga sporočilo pošiljatelja tako, kot je ta želel, da bi si ga. 

Komunikacijske spretnosti, kot navaja Lepičnik Vodopivec (2012), lahko 

spodbujajo ali onemogočajo komunikacijo med starši in učitelji. V 

nadaljevanju tudi navaja, da je za uspešno komunikacijo s starši pomembna 

kompetenca učiteljev, da znajo poslušati in razmišljati, sprejemati mnenja 

in ideje staršev in tudi spreminjati svoja mnenja in stališča. Starši otrok 

s posebnimi potrebami pa so, ko se znajdejo v težavah na področju 

komunikacije in sodelovanja, še posebno ranljivi. Med najpogostejšimi 

ovirami učinkovite komunikacije med starši in učitelji tako v literaturi 

najpogosteje izpostavljajo: moraliziranje, ukazovanje, kritiziranje, 

diagnosticiranje in označevanje (preveč ste jezni), dajanje nasvetov in 

tolažbe (saj bo še vse dobro, ne skrbite), odvračanje od bistva s 

prekomernim spraševanjem in z zanikanjem slišanega (saj ni vse tako, kot 

je videti, poskusite pogledati na to še iz druge perspektive ipd.) (Kalin idr., 

2009). Prav dajanje nasvetov, kar je pogosta strategija učiteljev pri 

pogovoru s starši otroka z motnjo ADHD, ki je sicer vedno uporabljena 

dobronamerno, velikokrat še bolj poglobi občutek nerazumevanja pri starših 

in pogosto ne razreši problema. Pri dajanju nasvetov brez razumevanja se 

moramo zavedati da gre v ozadju še vedno za dinamiko nesorazmerja moči, 

saj starše postavimo v podrejeni položaj, nanje gledamo kot na tiste, ki so 

manj kompetentni za razreševanje svojih problemov. 

Učiteljeva narava dela je večinoma naravnana na posredovanje informacij, 

starši pa pogosto navajajo, da bi želeli, da bi jih učitelji znali tudi poslušati, 

ne samo govoriti (Kalin idr., 2009). Taiste avtorice tudi navajajo, da pri 

poslušanju ni dovolj le slišati, temveč biti pripravljen tudi razumeti. Glavne 

komponente procesa poslušanja so tako: usmerjanje pozornosti, pasivno 

poslušanje, parafraziranje in aktivno poslušanje (Hornby, 2000). 

Pomembno je, da se najprej psihično pripravimo, da bomo poslušali 
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sogovornika. Ta faza se najbolj izkazuje prek neverbalne komunikacije. 

Odprta drža, rahlo nagnjena naprej, nam sporoča pripravljenost na 

poslušanje, pri čemer je treba upoštevati tudi meje osebnega prostora. 

Avtorice navajajo tudi pomen urejenega fizičnega okolja, ki naj bi bilo brez 

fizičnih preprek med sogovornikoma, ki govorcem in sogovorcem omogoči 

udobno počutje in pozornost usmerjena na lastne neželene subtilne gibe, 

kot so pogledovanje na uro, zadrževanje pozornosti s pomočjo gibalnih 

vzorcev (npr. vrtenje svinčnika v rokah), saj so to vse dejavniki, ki lahko 

vplivajo na potek in uspešnost komunikacije. Velikega pomena je tudi 

očesni stik, ki pa naj ne bo preveč strmeč. V primeru, da je staršu nerodno, 

ga lahko gledamo tudi v predel okoli ust. Ne smemo pa pozabiti omeniti 

barve glasu, ki naj bo topla in rahlo čustveno obarvana. Nadaljnja 

komponenta je pasivno poslušanje, kjer gre za to, da skušamo sogovornika 

spodbuditi k nadaljnjemu izražanju svojih skrbi in opisu problema. To 

storimo prek neposrednih vprašanj in povabil k nadaljevanju pogovora ali s 

pomočjo potrditev, kot je npr. kar nadaljujte, pri svetovalnem razgovoru pa 

je ključnega pomena postavljanje vprašanj, saj z njimi usmerjamo pogovor 

in želimo razjasniti trenutno aktualno problematiko. Vprašanja naj bi bila 

odprta, saj zaprta vprašanja, ki nudijo samo enoznačne odgovore, pogovor 

ovirajo in zaustavljajo. Še pomembnejša kot postavljanje odprtih vprašanj 

pa je zmožnost učitelja da parafrazira in aktivno posluša starša. Pri 

parafraziranju gre v bistvu za čim bolj jedrnato in učinkovito povzemanje 

sporočila sogovornika brez vključevanja čustev, pri aktivnem poslušanju pa 

je ključno zrcaljenje posredovane vsebine in čustev, ki to vsebino 

spremljajo. 

Osnova za učinkovito poslušanje je posameznikova zmožnost empatije, 

saj pri aktivnem poslušanju ne gre zgolj za zrcaljenje in prepoznavanje 

čustev, ki jih prepoznamo pod izgovorjenimi vsebinami, temveč predvsem 

za validacijo čutenj, ki nam jih posameznik posreduje, in za to se mora znati 

učitelj tudi vživeti v starševsko vlogo, prepoznati najbolj subtilne odtenke 

sporočenega in nesporočenega in posredovano vsebino kar čim bolj 

natančno vrniti sporočevalcu. 

Empatija pa je sestavljena iz treh komponent (Ule, 2005): 

 kognitivne komponente: pri tem mislimo na posameznikovo 

zmožnost, da začasno opusti lastno mentalno presojo in prevzame 

mnenje in pogled drugega,  

 čustvene komponente: omogoča vživljanje v čustva drugega, 

 etične komponente: ta se izkazuje s skrbjo in povezuje z vedenjem, 

ki je usmerjeno v zagotavljanje dobrobiti drugega. 

Kot navaja M. Ule (2005), pa empatijo v praksi mnogi pogosto zamenjujejo 

s sočutjem, kar pa ni pravilno. Sočutje predstavlja zmožnost posameznika, 
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da čuti usmiljenje do posameznikovih težav, medtem ko empatija vključuje 

tudi razumevanje težav drugega. Empatija torej predstavlja bolj kompleksno 

kognitivno zmožnost. M. Ule (2005) tudi navaja, da šele zmožnost empatije 

privede do potrebe po odpravi vzrokov za posameznikovo nelagodje in nas 

privede do aktivnega odziva. Empatija nam tudi omogoča, da bolje 

razumemo dejanja druge osebe, kar pa ne velja nujno za sočutje. Empatija 

namreč lahko obstaja tudi brez sočutja in nam daje zmožnost razumevanja 

določenih motivov posameznika za določeno vedenje, kljub temu da ga 

morebiti sami ne odobravamo (Ule, 2005). 

Med zaviralnimi dejavniki razvoja empatije pa M. Ule (2005) navaja prav 

prisotnost stresa, v katerem se nahaja posameznik, ter odsotnost virov 

sredstev, ki bi jih imeli udeleženci na voljo za sočutnejši in bolj empatičen 

odziv. Med pomembnejše zaviralne dejavnike prišteva tudi pomanjkanje 

znanja, kar je prav gotovo lahko eden izmed razlogov za pomanjkanje 

empatije učiteljev do staršev otroka z motnjo ADHD. Prav njihova nevednost 

in nepoznavanje družinskega delovanja otroka z motnjo ADHD lahko nižata 

učiteljevo zmožnost empatičnega vživljanja v starševsko vlogo. Nivo 

empatije nižajo tudi pomanjkanje časa, obremenjenost z lastnimi težavami 

ali kar nesposobnost posameznika za empatično in podporno 

komuniciranje. Pomembno se je zavedati, da so tudi učitelji pogosto 

preobremenjeni z delovnimi obveznostmi in jih delo z otrokom z motnjo 

ADHD lahko spravi v mnoge stresne situacije. Jensen in Jensen (2011) med 

zaviralce empatije pri učiteljih uvrščata tudi pomen učiteljevega bremena 

lastne zgodovine odnosov. Če so učiteljeve pretekle izkušnje v medosebnih 

odnosih obarvane večinoma z nesprejemanjem, prezrtjem in občutjem 

nevrednosti, se bo ta učitelj predvidoma lahko veliko bolj obrambno odzival 

na vsakršno kritiko staršev, in obratno. V tem okviru spet pridemo do 

koncepta zgodnjih odnosov in teorije navezanosti, saj kot vemo, ravno 

najzgodnejši odnosi s pomembnimi drugimi tvorijo posameznikovo podlago 

za vstopanje v prihodnje odnose in njihov razvoj. 

Pri aktivnem poslušanju staršev nas strokovne delavce lahko ovira mnogo 

preprek, izhajajočih iz nas samih ali pa interpersonalno pogojenih, ključno 

za uspešno aktivno poslušanje pa je, da želimo iskreno pomagati drugemu 

pri razreševanju njegovih problemov, da smo zmožni spoštovati tuja čustva 

in vrednote, tudi če nasprotujejo našim, da zaupamo v sogovornika, da je 

sposoben rešiti svoj problem, da se zavedamo prehodnega značaja čustev 

in zmoremo sprejeti tudi težja čustva jeze, žalosti, frustracije, ki nam jih 

starši otrok s posebnimi potrebami velikokrat sporočajo.  

4.7.3 Sodelovanje z zahtevnejšimi starši 

Popolnoma razumljivo je, da v odnosu med starši in učitelji pride do 

nesoglasij, saj se njihovi interesi in pričakovanja velikokrat ne skladajo ter 
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vsaka stran stopa v odnos iz druge perspektive. Kalin idr. (2009) trdijo, da 

se bo vsak izmed učiteljev tekom svoje kariere zagotovo srečal s starši, ki 

niso prijetni sogovorniki in s katerimi je morebiti težje vzpostaviti 

sodelovalen odnos zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Po raziskavi Kalin 

idr. (2009) slovenski učitelji menijo, da potrebujejo izobraževanje in 

seminarje, ki bi jih bolje usposobili za kakovostno sodelovanje s starši, 

predvsem kako pritegniti k sodelovanju starše, ki se stikom s šolo izogibajo, 

prav tako pa izpostavljajo pomen izobraževanja na področju vedenjskih 

težav, kar bi učiteljem omogočilo uspešnejšo predstavitev problema 

staršem. Obenem pa učitelji navajajo pomen izobraževanja staršev o 

kakovostnem sodelovanju s šolo (organizacija različnih predavanj o vzgoji, 

napredovanju otroka itd.). V nadaljevanju izpostavljamo tiste skupine 

staršev in morebitne vzroke za njihovo ravnanje, ki se lahko navezujejo na 

starše otrok z motnjo ADHD, z namenom omogočanja boljšega 

razumevanja teh staršev. 

Starši, ki ne podpirajo učitelja v njegovih prizadevanjih 

V tej skupini lahko pogosto najdemo starše otroka z motnjo ADHD, saj gre 

za starše, ki se izogibajo stiku s šolo. Učiteljem se pogosto tako lahko zdi, 

da starši ne skrbijo za otroka, a največkrat ne gre za to, saj je v ozadju 

izogibanja stikov s šolo lahko veliko drugih vzrokov: skrb za družino in 

starševska preobremenjenost, nekateri starši posežejo po izogibajočem 

odnosu do šole zaradi lastnih negativnih izkušenj s šolo ali negativnih 

preteklih izkušenj v zvezi z otrokovo motnjo ADHD ali pa se bojijo 

vnovičnega izpostavljanja in kritiziranja učiteljev v povezavi z otrokovim 

vedenjem in težavami. S temi starši bi si moral učitelj prizadevati okrepiti 

odnos in biti do njih predvsem razumevajoč, velikega pomena pa je učiteljev 

trud za vzpostavitev stika s temi starši na neformalen način ter pozitivna 

spodbuda in vrednotenje njihovega otroka prek enostavnih sporočil domov. 

To lahko vključuje drobno pohvalo prek beležke ali elektronske pošte, kaj je 

njihov otrok dobro naredil v šoli, kar starše spodbudi k večjemu sodelovanju 

s šolo (prav tam). 

Občutljivi in ranljivi starši 

Gre za skupino nemočnih staršev, ki imajo sami težave in ne vedo, kako 

učinkovito pomagati svojemu otroku. Razlogi za to so lahko najrazličnejši, 

od različnih zdravstvenih težav (pri starših z motnjo ADHD lahko večkrat 

zasledimo različne težave na področju duševnega zdravja, kot so depresija, 

motnje anksioznosti ipd.) do npr. nizkega socialno-ekonomskega statusa (v 

družini otroka z motnjo ADHD in hudo izraženimi simptomi motnje je 

pogosto vsaj eden izmed staršev prisiljen zapustiti svoje delovno mesto ali 

poseči po skrajšanem delovnem času za zagotavljanje varstva in skrbi za 

otroka z motnjo). Pri delu s temi starši je ključnega pomena, da se s starši 
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skupaj išče ustrezne modele pomoči, da jih učitelj zmore usmeriti na 

različne strokovne institucije, priporočljivo pa je tudi oblikovanje 

konkretnega načrta pomoči otroku (Kalin idr., 2009). K. Kesič-Dimic (2009) 

trdi, da se starši otroka z motnjo ADHD pri vzgoji večkrat počutijo nemočni. 

Oblikovala je nabor splošnih priporočil, ki jih lahko uporabijo učitelji pri 

pogovoru s starši, ki izražajo čustvo nemoči in so obupani nad svojo 

starševsko vlogo pri vzgoji otroka z motnjo ADHD (Kesič-Dimic, 2009): 

 oblikovanje urnika v domačem okolju, ki omogoči rutino, 

 podajanje jasnih in konkretnih navodil (jasno izražanje, kaj starš želi, 

da otrok izvede), 

 postavitev jasnih meja glede sprejemljivega vedenja, koliko časa 

lahko gleda televizijo, igra igrice na dan ipd.), 

 zmanjševanje motečih dejavnikov med šolskim delom (starši 

poskrbijo za zmanjšanje zvočnih in vidnih dražljajev ipd.), 

 doslednost pri kaznovanju in nagrajevanju, 

 vzdrževanje vezi z otrokom, 

 dopuščanje časa za igro, 

 pozitivna osredotočenost staršev na otrokova močna področja, 

 več gibanja v domačem okolju, 

 ob pojavu agresivnega vedenja je nujna premestitev v drugo okolje 

in šele nato pogovor o neprimernem vedenju. 

Poleg čustev nemoči pa so ti starši pogosto jezni, prestrašeni, žalostni in se 

počutijo krive za otrokovo stanje (Dukes in Smith, 2007). Čustva niso le 

nevrobiološki odziv telesa na določene dražljaje, temveč oblika 

komunikacije (verbalne in neverbalne). Izražamo jih zato, da zadovoljimo 

potrebo po odnosih. Predstavljajo način življenja posameznika v odnosu z 

okoljem in se izražajo ter utelešajo skozi posameznikovo telo (Ule, 2005). 

Najpomembnejša socialna vloga čustev je posredovanje med individualnimi 

zahtevami telesa in njegovim socialnim okoljem (prav tam). Povzročajo 

spremembe v interakciji med posamezniki. So temeljni del medosebne 

komunikacije in so vedno prisotna (Ule, 2005). 

Učinkovito ravnanje s čustvi pa je pomembno tudi za učitelje, Jensen in 

Jensen (2011), na podlagi tega pa M. Ule (2009) navaja nekaj temeljnih 

pravil za upravljanje z občutki in čustvi v medosebnih odnosih. 1) Zavedanje 

lastnih občutij in čustev v dani komunikacijski situaciji in odnosu: bolj kot se 

posameznik zaveda svojih čustev, lažje z njimi upravlja. Še posebno 

pomembno v odnosu starš–učitelj je ozaveščanje občutka manjvrednosti. 

Ta občutek zavira in onemogoča vsak odnos (Jensen in Jensen, 2011). Kot 

navajata Jensen in Jensen (2011), mnogo učiteljev v življenju ni izkusilo, da 

bi v preteklosti bili njihovi občutki priznani ali dovoljeni, zato so razvili 

določene prilagoditvene oz. obrambne strategije za soočanje s temi težkimi 
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občutji manjvrednosti in bolečino ob tem. Tako lahko postanejo pretirano 

prilagodljivi ali pa prevzamejo pretirano distancirano vlogo do staršev. 2) 

Sprejemanje lastnih čustev: le sprejemanje svojih čustev ne glede na to, ali 

so prijetna ali neprijetna, nam omogoča razumevanje samega sebe in 

drugih. 3) Prilagoditev čustev glede na situacijo.  

Starši z osebnimi, partnerskimi in družinskimi problemi 

Na osnovi proučene literature smo spoznali, da se v starševskem 

podsistemu otroka z motnjo ADHD večkrat pojavijo zakonski konflikti ter da 

je stopnja zadovoljstva s partnerskim odnosom in splošno kakovostjo 

življenja nizka, saj so ti starši izpostavljeni višjim nivojem stresa v 

vsakdanjem življenju z otrokom z motnjo ADHD. Naloga učitelja vsekakor 

ni reševanje teh problemov, pomembno pa je, da učitelj pozna, če se mu 

morebiti starši zaupajo, različne ustanove, združenja, inštitute kamor lahko 

napoti starše pri razreševanju osebnih stisk in težav (Kalin idr., 2009). 

Starši, ki preveč ali premalo pričakujejo 

V praksi se učitelji velikokrat srečajo s starši, ki od otroka preveč pričakujejo, 

ga s tem stalno izpostavljajo kritiki in tako le prispevajo k njegovemu odporu 

do šole in celo manjšim dosežkom glede na njegove zmožnosti (prav tam). 

Večinoma gre za starše, ki so bili sami zelo uspešni v šolskem procesu, 

menimo pa, da gre pri starših otroka z motnjo ADHD za drug tip pričakovanj. 

Pri motnji ADHD so otrokove kognitivne zmožnosti pogosto povprečne ali 

celo nadpovprečne. Otrok z motnjo ADHD pa zaradi simptomatike motnje 

(težav z vzdrževanjem pozornosti, kontrole impulzov, izhajajočih iz deficita 

eksekutivnih funkcij) le težko sledi učnim zahtevam in je posledično manj 

uspešen, kot bi bilo pričakovano. To v starših otroka z motnjo ADHD 

povzroča notranje frustracije, saj se zavedajo otrokovega kognitivnega 

potenciala in hkrati njegovih ovir. Sami pa bi izpostavili še morebitno 

problematiko prenizkih pričakovanj v povezavi s starši otroka z motnjo 

ADHD, ki tudi sami izkazujejo motnjo ADHD in morebiti celo kakšne druge 

težave na področju duševnega zdravja. Pri tem imamo v mislih predvsem 

motnjo razpoloženja oz. depresivno motnjo, za katero vemo, da lahko 

negativno vpliva na percepcijo in lastno dojemanje samoučinkovitosti ter 

učinkovitosti otroka. Negativno vrednotenje in doživljanje lastne 

kompetentnosti starša, ki je pri starših otroka z motnjo ADHD zagotovo 

okrnjeno, predvidevamo, da lahko negativno vpliva tudi na znižana 

pričakovanja do otroka, kar je seveda začarani krog in posledično zelo 

škodljiv za otroka in njegov šolski uspeh. Pri tem gre največkrat za prikrita 

občutja nemoči in obupa pri starših, ki so posledica dolgotrajno akumuliranih 

negativnih odzivov iz okolja in otrokovih učnih neuspehov. 
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4.7.4 Implementacija sodelovalnega odnosa med starši in učitelji 

Sodelovalen odnos Kratocwill in Sheridan (2007) opišeta kot interaktivno 

načrtovanje ali proces reševanja težav, ki vključuje dva ali več članov 

skupine. Lastnosti, ki opisujejo uspešen sodelovalen odnos, so: 

medsebojno zaupanje, odprta komunikacija in medsebojno spoštovanje. 

Prav tako sodelovalen odnos zaznamuje neodvisna, enakovredna 

interakcija med vsaj dvema partnerjema, ki delujeta v smeri doseganja 

skupnega cilja. Sodelovalen odnos temelji na načelu enakovrednosti 

(medsebojni želji po spoštovanju in učenju drug od drugega) in delitvi 

(znanja, idej, veščin, ki prispevajo k rešitvi določenega problema). Ideja 

sodelovalnega odnosa temelji na filozofiji deljene odgovornosti, kar pomeni, 

da sta tako družina kot šola ključnega pomena za otrokov šolski izid.  

Kot navaja S. Beveridge (2005), je za uspešno sodelovanje med učitelji in 

starši potrebno sodelovanje na več različnih nivojih: osebnem, 

medosebnem, organizacijskem, pozicijskem in ideološkem. Pomembni 

elementi sodelovanja na posameznem nivoju so naslednji: 

Osebni nivo. Tako starši kot učitelji vstopajo v sodelovalen partnerski 

odnos z različnimi predpostavkami, vrednotami, razumevanjem in znanjem 

v povezavi z otrokovim razvojem. Posledica te različnosti je različna raven 

motivacije za skupno sodelovanje, ki pa je pogojena tudi z osebnimi viri 

udeležencev procesa. Nekateri starši so tako manj samozavestni pri vstopu 

v sodelovanje z učitelji, drugi bolj. 

Medosebni nivo. Na tem nivoju pridejo najbolj do izraza ravno starševske 

in učiteljeve percepcije in atribucije. S. Beveridge (2005) tako opozarja na 

prisotnost stigmatizirajočih atribucij glede vzrokov za otrokovo vedenje, ki 

ga učitelji, kot smo že navedli, pogosto pripišejo staršem. Poziva torej k 

razvijanju profesionalne drže učiteljev, ki razumejo, da na otrokov razvoj 

vpliva mnogo dejavnikov. Komunikacija med starši in učitelji je pod velikim 

vplivom prav teh atribucij in stereotipnih prepričanj učiteljev. M. Swap (1993) 

pri krepitvi sodelovalnega odnosa med starši in učitelji poudarja pomen 

jasnih pričakovanj tako staršev kot učiteljev glede šolskega procesa. 

Organizacijski nivo. Domači procesi in strukture vplivajo na odnos med 

starši in učitelji. Na kakovost sodelovanja močno vpliva ravno medsebojno 

poznavanje drug drugega in okoliščin, v katerih se nahaja določena družina. 

Tako lahko učiteljevo poznavanje domačih razmer otroka velikokrat 

prepreči negativno komunikacijo in razvoj stereotipnih prepričanj. 

Pozicijski nivo. Ta nivo vključuje tako vloge kot razmerja moči med starši 

in učitelji. Starševska in učiteljska vloga sta v procesu vzgoje in 

izobraževanja komplementarni. Največkrat starši posedujejo globoko 

znanje o svojih otrocih in so v odnos z otrokom globoko emocionalno 
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vpleteni. V nasprotju z njimi pa ima učitelj izkušnjo otroka iz širše 

perspektive in oplemeniteno s profesionalnim znanjem. Odnos med 

učiteljem in otrokom ni tako globok, je časovno omejen in zožen na šolski 

kontekst. Prav na področju različnih vlog pa lahko vzniknejo napetosti med 

starši in učitelji. Na podlagi odnosne komponente, ki jo posedujejo starši v 

relaciji do otroka, so starši pogosto v šolskem kontekstu vrednoteni kot manj 

objektivni, njihovo mnenje je pod večjim vplivom emocij in zato manj 

racionalno. Drugi vir napetosti lahko predstavljajo pozicije moči. Nekateri 

starši so tako bolj kompetentni za vstop v sodelovalen odnos s šolo in se 

čutijo bolj kompetentne kot drugi. Razmerja moči se največkrat lahko vidi 

prav pri starših otroka s posebnimi potrebami in na različnih formalnih 

srečanjih s starši teh otrok. Tako lahko navzven deluje komunikacija med 

učitelji in starši zelo enakovredna, na koncu, pri sprejemanju odločitev, pa 

pogosto vidimo samoumevno prevlado mnenja učiteljev, kar nakazuje na 

persistentno prikrito neravnovesje moči. 

4.7.5 Kompetence učiteljev za uspešen sodelovalni odnos s starši 

otrok (z ADHD)  

Ko govorimo o odnosu med starši otroka z motnjo ADHD in učitelji, moramo 

vedeti, da ta ni sestavljen zgolj iz komunikacije, saj vsaka interakcija še ne 

pripelje do odnosa (Ule, 2005). Odnosi so namreč posledica dolgotrajnejših, 

ponavljajočih se interakcij med dvema ali več osebami. Za vzdrževanje 

odnosa je ključnega pomena zaupanje, ki se zgradi na medsebojni pomoči 

in medsebojnem spoštovanju (prav tam).  

Dukes in Smith (2007) navajata, da mora učitelj za uspešno sodelovanje s 

starši otroka s posebnimi potrebami nujno posedovati naslednje 

kompetence: 

 empatijo (zmožnost učitelja, da pokaže sočutje in razumevanje do 

starša otroka s posebnimi potrebami). Osnova za razvoj 

empatičnega odnosa je razumevanje starševskih izkušenj in čustev, 

ki jih morda v določeni situaciji izkušajo;  

 spoštovanje do družine in neobsojajoč odnos. Osnova vsakega 

pozitivnega odnosa do staršev je pristno spoštovanje družine njihove 

družine. Včasih je to težko, če imamo opraviti s starši, ki so težavni 

in ki pogosto prihajajo v konfliktne odnose z učitelji. Kljub temu avtorji 

navajajo, da je osnovno človeško spoštovanje in profesionalen odnos 

temelj vsake edukacije. Neobsojajoča drža do staršev vključuje 

pozitivno mišljenje o starših ne glede na njihove osebne 

karakteristike, ki so mogoče v nasprotju z učiteljevimi. Ključno pa je, 

da učitelj verjame, da vsak starš želi svojemu otroku le najboljše; 

 razvite veščine poslušanja. Pri tem je ključnega pomena, da učitelj 

poseduje veščine reflektivnega poslušanja (gre za povzemanje 
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ravnokar slišanega sporočila), prepoznava starševskih čustev (gre 

za aktivno ozaveščanje zaznanih čustev starša, kar pa ne pomeni, 

da se mora učitelj z njimi strinjati; uporablja fraze tipa: vidim, da ste 

jezni, žalostni ipd.) in poseduje veščine aktivnega poslušanja (učitelj 

ustrezno prepozna, kaj je bilo izgovorjeno in na kakšen način). Dobro 

aktivno poslušanje pomaga, da ne prihaja do nerazumevanja 

sporočila;  

 veščine učinkovitega spraševanja in rekonstruiranja miselnih 

shem. Pri miselnem prestrukturiranju je predvsem pomembno, da 

učitelj zna določeno starševsko sporočilo preoblikovati na način, da 

starš uzre tudi drugi vidik, npr. da vidi otroka kot trmastega. Pri tem 

mu lahko učitelj pomaga k razvoju pozitivnejše miselne sheme, npr. 

otrok je zelo trmast, ampak ta lastnost mu omogoča tudi 

učinkovitejšo zaključitev naloge, medtem ko bi marsikdo že obupal. 

Pri tem pa je treba paziti, da ne pride do minimaliziranja starševskih 

negativnih občutij, kar lahko povzroči obraten učinek in se starš pred 

učiteljev počuti krivega in neslišanega; 

 pozitivno neverbalno telesno govorico. Neverbalna govorica 

sporoča več kot verbalna, zato je pomembno, da učitelj ob pogovoru 

s staršem skuša biti prijazen, nasmejan, njegova drža naj bo odprta, 

stoji vzravnano, nima v naročju prekrižanih rok, kar izraža obrambno 

držo, ipd.; 

 veščine refleksije in osebne rasti. Učiteljeva zmožnost osebne 

rasti in napredka bi morala biti vodilo vsakega učitelja. Učiteljeva 

odprta drža in želja po pridobitvi globljega razumevanja staršev je 

ključnega pomena za razvoj temeljev uspešne komunikacije s starši 

otroka s posebnimi potrebami. 

V nadaljevanju smo zbrali še nekaj implikacij staršev otroka z motnjo ADHD 

za uspešnejše sodelovanje z učitelji, ki jih je zbrala avtorica P. M. Hibbitts 

(2009) v svoji doktorski disertaciji. 

Učitelji naj skušajo razumeti, da:  

 otrok, ki sedi v klopi, mogoče ne izhaja iz enakega kulturnega okolja; 

 so otrokovi starši mogoče nedostopni (zaradi različnih okoljskih in 

osebnih dejavnikov) in da morebitne zahteve šole povzročajo 

staršem in otrokom z motnjo ADHD še večji stres; 

 je težko biti mati takemu otroku (usklajevanje starševske in še 

mnogih drugih vlog, npr. službene in partnerske); 

 so te družine večkrat socialno izolirane in nimajo možnosti 

takojšnjega odziva na vsak učiteljev poziv v šolo (težko najdejo 

varstvo za otroka, vsaka taka sprememba lahko povzroči še dodaten 

stres v družini ipd.); 
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 je otrok z motnjo ADHD večkrat žrtev vrstniškega nasilja. Učitelji naj 

na šoli spodbujajo pozitivno klimo, velja naj ničelna toleranca do 

nasilja; 

 tudi starši lahko veliko pripomorejo h kakovosti učiteljevega dela: s 

seboj nosijo življenjske zgodbe, spomine. Učitelji naj spodbujajo 

njihovo vključitev na vsakršen mogoč način; 

 tudi učitelji delajo napake in se naj zanje vedno opravičijo; 

 vsi starši ne želijo sodelovati s šolo (zaradi preteklih izkušenj 

razočaranja z učitelji, iz osebnih razlogov), kar pa nikoli ne sme 

vplivati na odnos z učencem z motnjo ADHD; 

 družinska situacija otroka z motnjo ADHD šteje ogromno: velika 

verjetnost je, da se ta družina čuti socialno izolirana in se trudi 

preživeti na svoj način, ki se mogoče ne sklada z učiteljevim 

racionalnim vidikom. Učitelji naj staršem prisluhnejo in jih ne 

obsojajo; 

 destruktivne besede, ki izražajo dvom v starševske veščine 

discipliniranja, niso primerne, da jih učitelj izreka staršem;  

 naj najdejo vsaj eno močno področje otroka in to staršem tudi 

sporočijo; 

 je starševsko nezaupanje v šolski sistem nekaj običajnega (posledica 

negativnih odzivov različnih okolij, s katerimi so že bili soočeni). 

Pridobili pa smo tudi nasvete slovenske matere 9-letnega dečka z motnjo 

ADHD, ki priporoča naslednje predloge za izboljšavo odnosa z učitelji: 

 učitelji naj bodo do staršev bolj razumevajoči; (»Ne da ti že v začetku 

rečejo, da ima ADHD že vsak otrok, ker starši ne vedo, kaj bi z 

njim.«); 

 učitelji naj bodo bolj fleksibilni (»Če da pri obravnavi otroku specialna 

pedagoginja odejico zaradi težav senzorne integracije, da mu tega 

razredničarka ne vzame.«);  

 otroku naj pomagajo na socialnem področju, kjer so pogosto šibkejši 

(»ne pa, da pride do resnejših vedenjskih izbruhov in se šele takrat 

ukrepa in kliče starše v šolo!«); 

 dajejo ustrezno količino in vrsto domačih nalog (»Moj otrok že tako 

komaj zdrži šolski proces, in da z otrokom uspešno naredim eno 

nalogo, ga morem popolnoma zadrogirati, a je to vredno? A bo res 

potem bolj pameten?«); 

 komunikacija učiteljev naj bo bolj iskrena; 

 poskrbijo naj za sprotno obveščanje (»Veliko bi mi pomenilo, da bi 

me učiteljica takoj obvestila o otrokovih vedenjskih izpadih, ne pa da 

izvem zanje po dveh mesecih.«); 
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 učitelji naj zagotovijo večji pretok informacij do ostalih staršev v 

razredu in med učitelji o sami motnji (»A bom res mogla do konca 

devetletke vsakemu učitelju posebej razlagati o otrokovi motnji?«);  

 učitelji in starši naj imajo skupen interes za reševanje problemov v 

zvezi z otrokom (»Da se skupaj išče rešitve, ne pa da se samo reče 

staršem, naj se zaradi otrokovih neželenih vedenjskih izpadov več 

pogovarjajo doma, ker to ne učinkuje.«). 

4.7.6 Priporočila za starše za učinkovitejše sodelovanje z učitelji 

Webster-Stratton (2016) po drugi strani navaja pomen starševskega 

zavedanja in odgovornosti za uspešen sodelovalni odnos z učitelji. Tako 

meni, da sodelovanje med starši in učitelji niža doživljanje stresa tako za 

učitelje kot za starše. Tako navaja nekaj smernic za starše otrok, ki 

izkazujejo večje tveganje za pojav neželenih vedenjskih vzorcev, za 

učinkovitejše sodelovanje (prav tam): 

 pomen povezovanja z učitelji že takoj ob vstopu v šolo: pomembno 

je, da se starši že pred otrokovim vstopom v šolo pozanimajo o 

učiteljih in šoli ter se udeležijo uvodnih srečanj. Prav tako je 

priporočljivo, da starši povedo učiteljem o otrokovih morebitnih 

posebnih potrebah in vedenju v predšolskem obdobju in navedejo 

določene strategije, ki so se izkazale za učinkovite;  

 trud za vzdrževanje komunikacije: dobro je, da starši redno 

sporočajo spremembe na družinskem področju v povezavi z otrokom 

in tudi o otrokovem odzivu na pouk. Avtorica (prav tam) priporoča, da 

starši kritike in pripombe sporočajo učiteljem osebno in ne prek 

raznih papirnih in elektronskih medijev;  

 načrt sodelovanja z učiteljem: avtorica izpostavi pomen 

neformalnega sodelovanja z učiteljem; 

 vzpostavitev redne učne rutine v domačem okolju; 

 ob pojavu težav v razredu naj starši učitelja opozorijo takoj.  

Po Webster-Stratton (2016) smo tako izbrali nekaj priporočil za pogovoru o 

otrokovih težavah v razredu za starše, saj so prav to teme, ki največkrat 

povzročijo konfliktno komunikacijo in po nepotrebnem zaostrujejo odnos 

med učitelji in starši otroka z ADHD (Webster-Stratton, 2016): 

 starši naj pred sestankom z učiteljem razmislijo, kaj jih skrbi in kaj bi 

radi z učiteljem dosegli (jasnost ciljev);  

 starši naj začnejo z zahvalo učitelju za trud, ki ga vlaga v otroka: ta 

gesta lahko narekuje celoten ton nadaljnjega pogovora;  

 na kratko naj opišejo, kaj jih skrbi, in povedo svoje cilje: pri tem je 

pomembno, da se ne usmerjajo v negativne plati oz. v tisto, česar ne 

želijo. Vsakršno spominjanje na pretekle neuspehe lahko potisne 
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učitelja v izrazito obrambno držo in oteži nadaljnjo komunikacijo. 

Obsojanje ni priporočljivo; 

 uporaba jaz sporočil: usmerjajo se na čustva sporočevalca in niso 

razdiralna;  

 opis ukrepov, s katerimi so starši že skušali rešiti težavo: pomembno 

je, da učitelj vidi, da starši o problemu razmišljajo in da so že skušali 

ukrepati; 

 starši naj poslušajo mnenje učiteljev: enako kot starši pogosto 

poročajo, da jih učitelji ne poslušajo in jih ne spoštujejo, pogosto velja 

tudi obratno. Tudi za starše je priporočljivo, da se skušajo postaviti v 

učiteljev položaj; 

 komunikacija naj bo vljudna in pozitivna: kljub morebitnemu 

nestrinjanju in očitkom staršem, je pomembno, da starši ne posežejo 

po kritiziranju učiteljev. Vsakršne ponižujoče besede, ki so izraz 

razočaranja in ki so lahko popolnoma na mestu glede njihovega 

čustvenega doživljanja, niso primerne za komunikacijo z učiteljem in 

lahko povzročijo samo še večji razkol; 

 pozornost naj bo usmerjena v rešitev težav in ne na obtoževanje: 

medsebojno obtoževanje (ki je pogosto pri vedenjskih težavah 

otroka) povzroča konfliktno razpoloženje med starši in učitelji in je 

kontraproduktivno. Starši naj se usmerijo v iskanje rešitev; 

 starši naj prosijo učitelja za mnenje in idejo za razrešitev problemske 

situacije in ga poslušajo: opisovanje težav naj bo kratko, jasno in 

jedrnato; 

 starši naj izrazijo upanje za razrešitev problema; 

 dogovor o skupnih ciljih in rešitvah: priporočljivo je, da starši skupaj 

z učiteljem oblikujejo nabor strategij, ki jih bodo skušali implementirati 

doma in učitelj v šoli za razrešitev določene problemske situacije; 

 starši naj izrazijo zaupanje v učitelja;  

 starši naj ne spodkopavajo učiteljeve avtoritete in moči pred otroki.  

V nadaljevanju pa so izpostavljene nekatere implikacije, ki so jih v slovenski 

raziskavi navedli skupaj učitelji in starši in bi lahko omogočile boljše 

sodelovanje med starši otroka z motnjo ADHD in učitelji (Kalin idr., 2009):  

 ustrezno informiranje (takojšnje obveščanje o otrokovih težavah, 

vnaprejšnje poročilo o prihajajočih pomembnih dogodkih tekom 

tedna, ki ga pripravi učitelj); 

 neformalne oblike sodelovanja (delavnice za starše, skupne 

aktivnosti, popoldanska druženja ipd.); 

 profesionalno ravnanje učiteljev (enakopravnost pri obravnavi otrok 

iz različnih socialno-ekonomskih razmer, ustrezna usposobljenost 

učiteljev …); 
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 soodgovornost staršev (večja zainteresiranost staršev in realen 

pogled na otrokove zmožnosti); 

 ustreznejši odnosi (upoštevanje medsebojnih meja, medsebojno 

spoštovanje, da bi učitelj bili bolj sprejemajoči in manj kritični …). 

Med zgoraj navedenimi trditvami so starši v raziskavi izpostavili predvsem 

skrb za ustrezne medosebne odnose, spoštovanje in poslušanje drug 

drugega (Kalin idr., 2009). Prav tako izpostavljajo nujo po neobsojajoči drži 

učiteljev in večji empatiji (Hibbitts, 2010). Iz zgoraj naštetega torej lahko 

sklepamo, kakšnega pomena je odnosna komponenta in kakšne so potrebe 

staršev v odnosu do učiteljev v šoli. Na drugi strani pa so učitelji kot pogoj 

za izboljšavo na področju sodelovanja v odnosu starš–učitelj kot 

najpomembnejšo komponento navajali več neformalnih oblik srečanj in 

soodgovornost staršev oz. njihov interes za sodelovanje (Kalin idr., 2009). 

4.7.7 Primer dobre prakse iz tujine 

Mautone idr. (2011) so navedli, da se psihosocialne intervencije za motnjo 

ADHD večinoma osredotočajo na vedenjsko komponento pri otroku z 

motnjo, obenem pa je očitno, da nesistemske intervencije ne dajejo 

zadovoljivih rezultatov. 

Mautone idr. (2011) v nadaljevanju predstavijo FSS (angl. family school 

process), ki je program za povezovanje družine in šole. Program je 

utemeljen na teoriji navezanosti, socialnem učenju in bioekološki teoriji. 

Predvidenih je 12 srečanj: šest skupinskih srečanj za starše, štiri 

individualne kognitivno-družinske terapije in dve terapevtski uri v šolskem 

okolju. Ključni cilji programa so: krepiti odnos med starši in otrokom z motnjo 

ADHD, izboljšati starševske veščine regulacije otrokovega vedenja s 

pomočjo pozitivne vključitve in sistema nagrajevanja, povečati družinsko 

vključenost v izobraževalni proces in spodbujati sodelovanje med šolo in 

domom. Program poteka na različnih nivojih in nudi dober model za 

celostno pomoč in podporo družini otroka z motnjo ADHD. 

Predstavitev različnih nivojev delovanja programa: 

1. NIVO: Krepitev odnosa med starši in otrokom 

Program izhaja iz teorije navezanosti in želi spodbuditi močno vez med 

starši in otrokom. Skozi pozitivno interakcijo s starši namreč otrok z motnjo 

ADHD, ki je že tako večkrat s strani okolja izpostavljen negativnim odzivom, 

gradi boljše veščine samoregulacije, ki nudijo podlago za razvoj odnosov 

tudi v šolskem okolju. Pri tem se uporablja terapevtske tehnike s področja 

na otroka naravnane interakcije (Parent child interaction therapy 

Eyberg,1998) in na otroka usmerjene igre, kar so vse strategije, ki jih 
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strokovnjaki vključujejo v kognitivno-vedenjske programe. Vsi ti pristopi 

omogočajo podporo staršem pri razvoju igre z otrokom na senzitiven način. 

2. NIVO: Izboljšanje starševskih veščin regulacije otrokovega vedenja 

Na tem nivoju se starše uči temeljnih principov kognitivno-vedenjske 

terapije, ki so v pomoč pri učinkovitejši vzgoji otrok, kot so: postavljanje in 

vzdrževanje doslednih pravil in dajanje jasnih navodil, učenje učinkovitih 

strategij nagrajevanja in kaznovanja.  

3. NIVO: Povečanje družinske vključitve v proces izobraževanja 

Kot smo že navedli, je starševska vključenost v otrokov izobraževalni 

proces tesno povezana z otrokovim akademskim uspehom in njegovim 

odnosom do šole. Raziskovalci so tako identificirali tri ključne načine, na 

podlagi katerih so družine lahko bolj vključene v otrokov proces šolanja. Ti 

načini so: vzpostavitev izobraževanja kot prioritetne dejavnosti v domačem 

okolju, vzpostavitev rutine za bralne aktivnosti (Taverne in Sheridan,1995) 

in hkratna omejitev časa gledanja televizije/igranja igric ter spodbujanje 

sodelovanja med družino in šolo. Pri domačem delu je program zasnovan 

na razdelitvi domačih nalog na manjše, bolj obvladljive dele, kar zmanjša 

tako otrokova kot starševska občutja preobremenjenosti ter omogoča 

izkušnjo uspeha in uporabo sistema nagrajevanja. 

4.  NIVO: Spodbujanje sodelovanja med šolo in domom 

Model predpostavlja skupno sodelovanje med starši in učitelji, in sicer na 

podlagi štirih korakov: identifikacije problema, analize problema, 

implementacije intervencije in skupne evalvacije uspešnosti intervencije. Na 

začetnih srečanjih se starši in učitelji dogovorijo o obliki in količini domače 

naloge, o močnih področjih otroka in otrokovem vedenju v razredu. Pri 

sledenju napredka se uporablja lestvico vedenja, s katero starši in učitelji 

beležijo pojav ključnega vedenja, na podlagi katerega se otroka primerno 

nagradi ali pa se mu določene ugodnosti odvzame. 

V večini slovenskih šol prevladuje spodbujanje sodelovanja med starši 

otroka z motnjo ADHD in šolo predvsem na 4. nivoju. To pomeni, da se ob 

začetku leta skupaj s starši sestavi individualizirani program za otroka, ki se 

ga tekom leta evalvira. V okviru tega strokovnjaki oz. učitelji implementirajo 

različne kognitivno-vedenjske strategije in podporo socialnim veščinam 

predvsem za regulacijo otrokovega vedenja. So pa te strategije usmerjene 

zgolj v šolsko okolje in ne tako, kot je predstavljeno v zgornjem modelu, kjer 

se starše otroka z motnjo ADHD nauči določenih strategij in pristopov v 

domačem okolju in se te poenoti s strategijami, ki se izvajajo v šoli. Ker 

pristop pomoči v Sloveniji ni sistemski in poenoten med različnimi okolji, 

pogosto ni učinkovit. Prav v primerih, kjer otrok izkazuje večje deficite na 
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socialno-emocionalnem področju, kar pogosto vidimo pri otrocih z motnjo 

ADHD, bi bilo še toliko pomembnejše intenzivno, sistemsko sodelovanje 

med različnimi strokovnjaki in starši otroka z motnjo. Obenem pa vidimo 

pomanjkljivost modela v tem, da bi bilo mogoče sodelovanje na tretjem 

nivoju okrepiti prav z učiteljevim sodelovanjem v domačem okolju učenca, 

da bi bila metoda še učinkovitejša. 

4.8 Stigma in starševstvo  

»Vsi imajo jasno mnenje o tem, kako naj bi drugi morali živeti, vendar 

ne vedo, kako živeti svoje življenje.« (Paolo Coelho) 

»Kaj je najbolj stresno? Najbolj stresno mi je tega otroka peljat v 

civilizacijo. Da gremo na rojstni dan, na sprehod, tam, kjer so ljudje. Ker 

imam jaz stalno v sebi, kaj če se bo začel grdo obnašat, kaj če bo ven padel, 

kako bom jaz to shendlala? In pol kr ne veš, ali bi mu dal dvojno dozo tablet, 

preden greš v civilizacijo, al ne. To njegovo vedenje ... Ali se bo s kom spet 

skregal, kako se bo skregal, a se bo zmožen izpeljat ven iz tega ali bom 

mogla priti zraven in posredovati ali ne. Ko je že prepozno in ko on tam nori, 

me vsi tako gledajo … Ves čas se moraš soočati z okolico, vsi te tako 

gledajo, nihče ne ve, kaj je temu otroku, noben ne ve, da ima on velike 

težave. Se mi zdi, da če bi bila okolica malo bolj strpna, da bi ti znala 

pomagat, bi bilo za nas starše veliko lažje živeti.« /…/ »Skozi si govorim, da 

mi dol visi za okolico, in se s tem tolažim. Globoko v sebi pa ti ni nikoli 

vseeno. Na vsakem koraku se tako sprašuješ, kaj delaš narobe, zakaj je 

tako. Veliko razmišljam o tem. Dostikrat pa se mi tudi ne da ukvarjat s temi 

predsodki drugih. Js tudi ne skrivam otrokove motnje, kot mogoče nekateri 

počnejo« (mama 9-letnega dečka z motnjo ADHD).  

»O podpori bližnjih. Tukaj je pa manj razumevanja kot v šoli. Tuki si pa 

misliš, da boš mel največ podpore, pa jo maš najmanj… Moja mama, ki bi 

me mogla najbolj razumet, me najmanj razume. Ona mi vedno reče: dva 

otroka si vzgojila, pri tem si pa čisto zatajila. Pri temu si pa popuščala in to 

je to. Moji sorodniki isto mislijo. Da sem ga scrkljala in nimam niti najmanjše 

podpore. Tašča njega itak ne mara mirkat in pravi, da je res zloben otrok« 

(mama 9-letnega dečka z motnjo ADHD). 

Še zadnji izmed pomembnejših konceptov, mimo katerega ne moremo, ko 

govorimo o starših otrok z motnjo ADHD oz. katerokoli motnji duševnega 

razloga, je stigma. Bussing in Koro-Ljungberg (2009) v svoji raziskavi 

dokažeta, da stigma močno vpliva na življenje otrok z ADHD in njihovih 

družin.  

Beseda stigma izhaja iz grščine, kjer se je prvotno uporabljala za fizično 

označbo (sužnjev), da je razlikovala ta sloj prebivalstva od ostalih 
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(Rosenblum-Fishman, 2013). Stigma kot pojem ima mnogo definicij, kot 

pravi Burke (2006), če povzamemo njegovo definicijo pa se ta glasi: Stigma 

predstavlja spekter negativnih odnosov, predpostavk, ki motivirajo splošno 

javnost, da se boji, zavrača in diskriminira določene posameznike … V 

sedanjosti je najpogostejši tip stigme, ki ga izkušajo posamezniki zaradi 

določene diagnoze, ki jo oseba poseduje, ali glede na odstopajoči fizični 

videz. Osebe, ki so tako nosilci določene diagnoze (npr. duševne bolezni), 

so velikokrat zaradi svoje drugačnosti v družbi stigmatizirani (Moses, 2010; 

Rosenblum-Fishman, 2013). Obstajajo pa še drugi tipi stigme. Goffman 

(1963) tako npr. definira pridobljeno stigmo kot fenomen, v katerem sta v 

socialni situaciji stigmatizirana tako stigmatiziranec kot njegovi bližnji, 

največkrat družinski člani. Stigmatizacija je velika ovira duševnem zdravju 

in je pogosto prisotna pri starših otrok s posebnimi potrebami (Rosenblum- 

Fishman, 2013). Stigma je vzrok za socialno izolacijo, težave pri socializaciji 

v okolje … Vodi v nizko samopodobo, izolacijo in brezup (Burke, 2006). 

Stigmo sestavljajo različne komponente.1) Odnos. Pri odnosu gre za 

kombinacijo dejstev in pogledov na svet, ki vključujejo tudi naše vrednote in 

emocionalne odzive na ta dejstva. Odnos je lahko pozitiven – pospremljen 

s pozitivnimi čustvi ali negativen – pospremljen z negativnimi čustvi. 2) 

Stereotipi. Stereotipi predstavljajo odnos do določenih skupin ljudi. So 

pravzaprav sodbe, ki le redko ustrezajo resničnosti. Za socialne stereotipe 

je značilno pretirano posploševanje nepopolnih informacij in proces 

pripisovanja določenih lastnosti ljudem. Poenostavljeno rečeno, gre za 

proces poenostavitve sporočil z namenom obvladovanja kompleksne 

realnosti. Stereotipi niso le kognitivna konstrukcija posameznika, temveč 

tudi rezultat družbene konstrukcije. Ne vključujejo pa le določenih sodb o 

ljudeh, temveč tudi sklop vrednotenj in pričakovanj o vedenju določenega 

posameznika. Stereotipi so tudi spremenljive strukture, spreminjajo pa se 

pod vplivom dominantnih skupin (Ule, 2009). Stigme so t. i. negativni 

stereotipi. Kot odnos so lahko tudi stigme o določeni stvari pozitivne ali 

negativne. Stereotipi se oblikujejo na podlagi izkušenj z določeno skupino. 

3) Predsodki. Tudi če se posameznik zaveda določenih stereotipov, ni 

nujno, da jih podpira in se z njimi strinja. Predsodek se zgodi, ko se 

posameznik strinja z negativnim stereotipom o določeni skupini, 

posamezniku. Npr. učiteljica v šoli sliši, da naj bi bili za motnjo ADHD krivi 

starši, in se s tem strinja. Predsodki so lahko javni, npr. motnja ADHD je 

posledica slabega starševstva, ali pa zasebni, npr. predvidevam, da se 

otrok ne bi tako vedel, če ne bi imel takšne matere. 4) Diskriminacija. 

Diskriminacija je vedenje, ki je rezultat predsodkov. Predstavlja način 

vedenja, ki ga izkazujejo ljudje, ki verjamejo in se strinjajo z negativnim 

stereotipom. Vedenjska diskriminacija se pogosto dogaja v nesorazmernih 

odnosih moči (Corrigan, Roe in Tsang, 2011). Stigmo glede na izvor delimo 

na: javno stigmo (angl. public stigma), ko stigma izhaja iz 

stigmatizirajočega vedenja in odnosa članov družbe do posameznika, in »iz 
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posameznika izhajajočo stigmo« (angl. self stigma), ko izhaja iz 

stigmatiziranega posameznika samega oz. iz njegove notranjosti 

(Fernando, 2010). Javna stigma opredeljuje negativne odzive ljudi do 

posameznikom, ki so nosilci stigmatizirajočih lastnosti. Sestavljena je iz 

stereotipov, predsodkov in diskriminatornega vedenja v situaciji, kjer je 

opazno nesorazmerje družbene moči (Fernando, 2010). Rosenblum-

Fishman (2013) v svoji raziskavi navaja, da prav starši otrok z motnjo ADHD 

ali motnjo avtističnega spektra pogosto izkušajo javni tip stigme in so s 

strani okolja večkrat stigmatizirani zaradi otrokovega odstopajočega 

vedenja. Različne raziskave navajajo, da do tega prihaja, ker pri teh otrocih 

največkrat ni vidnega fizičnega deficita kot npr. pri gibalno oviranih otrocih 

ali drugih skupinah razvojnih motenj. Njihov deficit je notranji (izhaja iz 

nevrobioloških značilnosti otroka), kar je laični javnosti težje razumljivo. 

Večina raziskav, ki proučujejo stigmo staršev otrok z motnjo ADHD, 

raziskuje negativne odzive socialnega okolja na te starše, obenem pa ne 

smemo pozabiti še drugih socialnih okolij, v katerih so starši največkrat 

izpostavljeni s starševstvom povezani stigmi. Pri tem imamo v mislih šolsko 

in domače okolje, v katerem starši prav tako pogosto doživljajo negativne 

kritike o lastni starševski kompetentnosti in so žrtve krutih predsodkov, ki jih 

resnično prizadenejo. Niso redki opisi mater, ki opisujejo, kako jih lastni 

partnerji ali starši obtožujejo kot nezmožne učinkovitega vzgajanja in 

discipline (Rosenblum-Fishman, 2013). Enako zaskrbljujoči so podatki, da 

naj bi veliko mater otrok z ADHD stigmatizirale prav lastne matere (Jackson 

in Peters, 2008). Prav zaradi negativnega učinka stigme na izkušnjo 

starševstva in posledic za mentalno zdravje, ki se kažejo skozi socialno 

izolacijo in povišano raven strahu pred socialnimi situacijami, je nujno, da 

se starši, še posebej matere otrok z ADHD v vključujejo v različne programe 

podpore, kjer se lahko združujejo z drugimi starši otrok z ADHD in delijo 

svoje izkušnje. 

Stigma, izhajajoča iz notranjosti posameznika pa predstavlja negativen 

odnos, občutja in čustva, ki jih stigmatiziran posameznik projicira nase. Pri 

»self stigmi« so pomembni trije procesi: zavedanje stereotipov, strinjanje z 

njimi in aplikacija stereotipov nase. Gre za to, da se posameznik poistoveti 

z negativnimi sporočili iz družbe in tako v primeru staršev otroka z motnjo 

ADHD pride do stigme pri mami, ki npr. ponotranji mnenje socialnega okolja, 

da je res »slaba mama« ali da je »res kriva« za otrokove težave. 

Internalizacija negativnih stereotipov s strani drugih pogosto vodi v nižjo 

samopodobo, samodiskriminacijo in socialni umik, lahko pa vodi tudi v jezen 

odziv (kar predstavlja pozitivno samopercepcijo) (Fernando, 2010; Corrigan 

idr., 2011). To pa so vse dejavniki, ki hkrati posredno vplivajo na proces 

starševstva in s tem tudi na otrokov razvoj. 
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4.8.1 Stigma in čustvo krivde 

Javna stigma, izhajajoča iz socialnega okolja, je v tesni povezanosti z 

občutkom krivde staršev (Blum, 2007; Corrigan idr., 2011; Moses, 2010). 

Krivda je čustvo, ki spremlja internalizacijo starševske stigme. Določeni 

posamezniki so bolj dovzetni za proces ponotranjanja krivde in 

samoobtožujočih misli. Večina raziskav glede stigme je opravljenih na 

vzorcu mater, tiste študije, ki pa so zajele v vzorec tudi očete, pa prav tako 

nakazujejo, da naj bi bile matere otrok z motnjo ADHD bolj izpostavljene 

vplivom stigme kot očetje (Gray, 2002; Rosenblum-Fishman, 2013). Ena 

izmed hipotez, zakaj je tako, trdi, da je prevladujoča skrb za otroka še vedno 

na plečih mater (Malacrida, 2001). Tako se večinoma matere izpostavljene 

raznim stigmatizirajočim opazkam v kontekstu različnih socialnih okolij (med 

obiskom zdravnika, ob prihodu v šolo…). Obenem pa Malacrida (2001) 

navaja možnost, da prav materinska občutja lastne nižje kompetentnosti 

negativno vplivajo na poglabljanje občutij stigme in postavljajo starše v bolj 

ranljivo pozicijo, saj so matere na podlagi lastnih občutij nekompetentnosti 

še bolj občutljive za negativne percepcije, kritike iz okolja. Gilbert (2001) v 

svoji knjigi navaja, da samoobtoževanje in krivda pogosto izhajata iz našega 

otroštva, ko smo se naučili, da vzrok za kakršnekoli probleme v družini 

pripišemo sebi. Gre za intrapsihično lojalnost skrbnikom, saj tako otrok 

pogosto lažje razume, zakaj je npr. mama kronično jezna, depresivna, in ob 

tem ohrani idealizacijo starša, ki je zanj nujna, na način, da prevzame vso 

krivdo za njeno počutje ali npr. konfliktne odnose med staršema. Če 

prevzamemo vso krivdo nase, drugo osebo razbremenimo odgovornosti. To 

pa je pomembno tudi pri starševstvu. Če se starš čuti krivega in krivi samega 

sebe za otrokovo neželeno vedenje, kar je pogosto pri starših otroka z 

motnjo ADHD, s tem otroku ne omogoči mej v odnosu in mu tako 

onemogoča razvoj odgovornosti. Eden izmed razlogov za starševsko 

ponotranjanje samoobtoževanja je tudi pridobitev nadzora. Če razmislimo: 

v primeru, da prevzamemo krivdo za določeno dejanje nase, nam to hkrati 

daje tudi možnost, da stvar v prihodnosti spremenimo. V primeru 

starševstva otrok z motnjo ADHD tako staršem samoobtoževanje lahko nudi 

lažen občutek nadzora, ki jim ga drugače med starševstvom in zaradi 

vzgojnih izzivov otroka primanjkuje. Še eden izmed razlogov za 

samoobtoževanje je, da je lažje in varneje kriviti sebe kot druge. S takim 

vedenjem se lahko izognemo konfliktom in jezi v medosebnih odnosih. V 

družinah, kjer se je bilo prepovedano jeziti in kjer vladala napačna mentalna 

shema »jeziti se pomeni biti slaba oseba«, pogosto vidimo vzorec 

ponotranjanja samoobtoževanja, ki onemogoča zdravo izražanje jeze. 
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4.8.2 Socialna izolacija in čustvo sramu 

Posledica stigme je tudi socialna izolacija, ki posameznika odtuji od okolja 

in mu s tem pravzaprav prepreči tudi dostop do pomoči, o čemer pogosto 

poročajo starši otroka z motnjo ADHD. V ozadju socialne izolacije in v 

povezavi s stigmo se pogosto poleg krivde nahaja tudi čustvo sramu.     

V splošnem je sram samozavedajoče se čustvo, povezano s tem, kako nas 

drugi vidijo, sodijo in kako sodimo sami sebe. Razvije se med drugim in 

tretjim letom posameznikovega razvoja, natančneje v psihološki fazi 

raziskovanja pri otroku. Gre za kompleksen pojav z mnogimi vidiki in 

komponentami (vključuje telesno, kognitivno in emocionalno komponento). 

Eno najmočnejših izkustvenih občutij sramu je, ko posameznik doživlja, da 

je drugačen in manjvreden in da bi s tveganjem izpostavljenosti lahko izgubil 

stik z njemu pomembnimi osebami, ki bi ga zaradi tega zavrnile in zavrgle. 

Temelji občutek, ki spremlja sram, je osamljenost. Posameznik se tako 

počuti izoliranega, nepovezanega z ostalimi, drugačnega od ostalih, lahko 

se vrednoti celo kot izobčenec. Pri sramu je nujno, da ločujemo izvor sramu 

(ali gre za eksternalni izvor sramu ali intrapersonalni izvor sramu). Pri 

eksternalnem izvoru sramu se tako npr.starš čuti osramočenega zaradi 

otrokovega vedenja in je ključen fokus usmerjen na socialno okolje (kaj 

bodo drugi rekli, si mislili o njem), pri internaliziranem izvoru sramu pa se 

starš čuti osramočenega npr. zaradi njegove percepcije o lastni 

nekompetentnosti pri vzgoji otroka (internaliziran sram prepleten z krivdo). 

Prepoznava čustev sramu je pomembna zaradi tega, ker čustva sramu te 

starše velikokrat vodijo v dinamiko izogibanja, potlačitve, kar vse še bolj niža 

starševsko samopodobo. Starševska samopodoba pa je v tesni korelaciji s 

kakovostjo starševstva, ki je prav pri otrocih, ki so podvrženi emocionalni 

reaktivnosti in izkazujejo deficit na področju samoregulacije, ključnega 

pomena. Teorij o izvoru sramu je veliko. Gilbert (2000) navaja, da naj bi 

človeška vrsta evolucijsko razvila sram, ki naj bi omogočal posamezniku 

uspešnejše prilagajanje in vstop v socialni svet. Ljudje se v svet rodimo 

odvisni, saj za svoje preživetje potrebujemo nego in skrb odrasle osebe. Od 

skrbnikov – največkrat gre za starše – pa je v največji meri odvisno, ali bomo 

v svet stopali samozavestno (kar je posledica mnogih pozitivnih izkušenj iz 

otroštva, kjer so nas najbližji podprli in zaupali v nas) ali pa z občutji sramu 

in nezadostnosti. Obenem pa se lahko sram razvije tudi kasneje kot 

posledica določenih življenjskih izkušenj, vlog, ki smo jim izpostavljeni 

(npr.vloga starša otroka z motnjo ADHD v nerazumevajočem socialnem 

okolju). Ker je sram zelo močno in neprijetno čustvo, se ljudje poslužujejo 

različnih strategij za soočanje z njim. Najpogostejša je izogibanje situacijam, 

v katerih bi se občutja sramu lahko pojavila. To izogibanje izvorom sramu 

pa na dolgi rok postane manj funkcionalno in onemogoča osebnostno rast 

(to je tudi strategija, ki jo ponotranji mnogo staršev otroka z motnjo ADHD, 
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ko npr. nehajo hoditi v šolo, ker se ne želijo izpostaviti neprijetnim občutkom 

sramu zaradi otrokovega vedenja). Med ostalimi strategijami za soočanje s 

sramom, ki jih lahko zaznamo pri posameznikih, ki jih bremeni čustvo sramu 

so še (Gilbert, 2000): 

 kompenzacija: gre za vedenje, s katerim posameznik na vsak način 

želi dokazati, da je dober in sposoben. To vedenje pogosto vključuje 

stalno tekmovanje z drugimi, da bi sebi in drugim dokazal svojo 

vrednost. Npr. mati otroka z motnjo ADHD, ki se želi izogniti čustvom 

sramu v šolskem okolju, bo vsak dan več ur dnevno delala domače 

naloge z otrokom in tudi namesto otroka; 

 izogibanje: vedenje, s katerim se posameznik na vsak način želi 

izogniti temu, kar bi ga lahko osramotilo. Ostali ljudje in bližnji odnosi 

tako prestavljajo grožnjo, ki se ji je treba izogniti za vsako ceno. To 

vodi v dinamiko izogibanja. Pogosto pa posameznik ta najbolj boleča 

čustva in spomine, v katerih je bil osramočen, potisne globoko v 

nezavedno, kjer pa se te vsebine ne razgradijo, temveč ostanejo 

latentno prisotne v podzavesti;  

 nasilje (verbalno/fizično): kot je bilo že omenjeno, sta lahko jeza in 

obtoževanje drugih odziv na zunanji izvor čustev sramu. Gre za 

aktivni odziv posameznika, ki bi ga lahko povzeli z eno povedjo: »Če 

me osramotiš, te bom prizadel/-a.« Ta odziv je pogostejši pri moških. 

Starš s tako strategijo bi npr. ob poročanju učiteljice o otrokovem 

neželenem vedenju v šoli lahko vso krivdo za otrokovo vedenje 

prevalil na »nekompetentno« učiteljico; 

 projekcija: gre za psihološki odziv, uporabljen na dva načina. Prvi je 

»branje« mislih drugih, pri čemer posameznik enostavno projicira 

svoja mnenja o sebi v druge. Tako bo npr. mati otroka z motnjo 

ADHD o sebi menila, da je zguba in ni dobra mati ter da jo tako 

doživljajo tudi drugi, npr. parter, lasten otrok. Bolj obrambna in 

ofenzivna pot pa je zanikanje in skrivanje delov/lastnosti pri sebi, ki 

se jih bojimo in jih zato vidimo v drugih. Tako nam pogosto pri ljudeh, 

ki nas želijo osramotiti, pomaga, da si ozavestimo, kako se sami 

soočajo s tem, kar nam očitajo, kajti zelo verjetno je, da je to, kar 

očitajo nam, tudi njihova lastnost. 

Sram se poveča, ko si želimo čutiti dobro o sebi, biti ljubljeni, zaželeni in 

vredni, v nasprotju s tem pa dobimo od nam pomembnih ljudi negativen 

odziv kriticizma in zavračanja. Izkušnja sramu lahko posameznike močno 

ovira in bremeni v vsakdanjem življenju. Ker je sram povezan z izrazito 

izogibajočim/prikrivajočim vedenjem, to od posameznika zahteva veliko 

energije, ki bi jo lahko uporabil bolj konstruktivno. Zdravljenje sramu prihaja 

iz zavedanja, česa nas je sram, in učenja sočutja do samega sebe. Poleg 

tega moramo vedeti, da je čustvo sramu interelacijsko pogojeno kar pomeni, 
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da je vedno posledica določenega odnosa. Tako k redukciji tega 

intenzivnega čustva prav gotovo lahko vplivajo tudi učitelji, ki do staršev 

otroka z motnjo ADHD lahko pristopajo sočutno in sprejemajoče ali pa 

kritično in zavračujoče.  

4.8.3 Stigma v šolskem okolju 

Podobne izkušnje stigme pa starši doživljajo tudi v šolskem okolju, kjer 

pogosto prihaja do konfliktnih situacij s šolskim osebjem, ki kljub poznavanju 

otrokove diagnoze pričakuje, da bodo starši ne glede na otrokovo diagnozo 

odpravili njegovo vedenje (Rosenblum-Fishman, 2013). Starši otrok z 

ADHD so pogosteje izpostavljeni stigmi v šolskem okolju, kjer so lahko 

obravnavani kot »starši vedenjsko problematičnega otroka«. To pogosto še 

podkrepi starševski občutek krivde in privede do umika staršev iz socialnih 

situacij (prisotnost na govorilnih urah, sestankih), s čimer želijo zmanjšati 

negativna občutja, do katerih bi prišlo v neposredni konfrontaciji s šolskim 

osebjem in drugimi starši. Vec (2015) navaja, da je skupna lastnost mitov o 

vedenjskih težavah ta, da so zelo stabilni. Več kot se o njih govori, bolj 

postajajo utrjeni in sprejeti kot splošna resnica. Od tu bi tako lahko tudi črpali 

hipotezo, zakaj je mišljenje, da so za otrokovo odstopajoče vedenje krivi 

starši, v naši družbi še vedno tako močno utrjeno. Vec (2015) dalje navaja, 

da poenostavljeno prepričanje v slogu, da je otrok moteč, ker so ga tako 

vzgojili starši, ne sodi v sodoben strokovni pristop. Starši in družinska 

dinamika resnično v veliki meri vplivajo na pojav določenega težavnega 

vedenja, vendar pogosto posredno. Avtor opozarja na zdravorazumski 

pristop, saj v primeru, ko staršem pripisujemo odgovornosti za otrokovo 

vedenje, te vrednotimo kot krivce, kar pa nadalje negativno vpliva na 

strokovnjakov odnos do staršev. Tako lahko strokovnjakov pristop do teh 

staršev kaj hitro postane obtožujoč, pokroviteljski, s pozicije večvrednosti 

(Vec, 2015). Rosenblum-Fishman (2013) poudari pomen poznavanja 

fenomena stigme pri delu s starši otrok z vedenjskimi težavami, ki so v 

povezavi z nevrorazvojnimi motnjami. Pri tem poudarja pomen strokovnih 

delavcev, da zmorejo normalizirati starševsko izkušnjo in percepcijo o lastni 

starševski učinkovitosti. To pomeni, da zmorejo predvsem materam ponuditi 

relevantne informacije o tem fenomenu in jim povedati, da podobno izkušnjo 

doživljajo tudi druge matere otrok s podobno motnjo. Pomembno je 

predvsem tudi, da zmorejo in znajo starše opogumiti in jim povedati, kaj kot 

starši delajo dobro. S. Beveridge (2005) tako kot ključno komponento 

uspešnejšega sodelovanja s starši otroka, ki izkazuje neželene vedenjske 

vzorce, navaja ravno zmožnost učiteljev, da zreducirajo krivdo in stigmo, 

ki jo doživljajo starši teh otrok. 

Na drugi strani pa je pomembno nasloviti tudi zavedanje staršev o mitu 

»odgovornosti za rezultate«. Živimo v družbi, ki je storilnostno naravnana 
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in ki zahteva od strokovnih delavcev prepoznavne rezultate v čim krajšem 

časovnem obdobju. Ti pritiski pa vodijo v vrsto napačnih predpostavk, kot je 

ta, da dobri rezultati pomenijo dobro in strokovno delo strokovnjaka, učitelja, 

in obratno. Zavedati se moramo, da težja kot je narava dela, npr. delo z 

otroki s čustveno-vedenjskimi motnjami, osebnostnimi motnjami, manjkrat 

lahko pričakujemo in tudi realno redkeje pride do uspešnega in želenega 

izida. Količina vloženega strokovnega dela namreč ni premo sorazmeren 

proces z rezultatom, kot velja za laično utemeljen pogled na strokovnjake. 

Rezultati pri delu z ljudmi so odvisni od celega spektra dejavnikov 

(značilnosti posameznika, značilnosti njegovega okolja, preteklih izkušenj 

itd.). Pri tem ne gre za minimalizacijo strokovnjakovega vpliva na rezultate 

s svojim delom – gre le za enega izmed dejavnikov vpliva in še to ne 

ključnega (Vec, 2015). 

4.8.4 Napotki za soočanje s stigmo  

Corrigan idr. (2011) navajajo nekaj strategij, ki so uporabne za zmanjšanje 

iz posameznika izhajajoče stigme in ki jih implementirajo različni 

strokovnjaki pri delu s posamezniki, ki trpijo zaradi ponotranjene stigme. Gre 

za različne kognitivno-vedenjske pristope in pristope, kjer se načrtno podpre 

občutek lastne učinkovitosti, vrednosti, pomaga pridobiti nadzor nad 

življenjem, gojiti pozitivno naravnanost, to pa so vse lastnosti, ki jih staršem 

otrok z motnjo ADHD pod vplivom preteklih negativnih izkušenj iz okolja 

primanjkuje. Pri soočanju s stigmo, izhajajočo iz posameznika, Corrigan idr. 

(2011) tako izpostavljajo naslednje smernice: 

 implementacijo in prestrukturiranje negativnih miselnih vzorcev pri 

posamezniku po načelih kognitivno-vedenjske terapije; 

 razkritje (gre za ozaveščanje socialnega okolja o določeni motnji, ki 

je prisotna v družini). Prednosti razkritja so, da se družina odreši skrbi 

in tesnobnosti glede prikrivanja otrokovih posebnih potreb, družina 

lahko prejme učinkovito pomoč in podporo, slabosti pa, da se družina 

lahko sooči s še večjim neodobravanjem socialnega okolja, postane 

še bolj izpostavljena negativnim kritikam ipd.; 

 krepitev posameznikovega občutka lastne moči in samoučinkovitosti: 

posamezniki z močnim občutkom moči imajo dobro samopodobo in 

se ne čutijo žrtve določene bolezni. Prav tako so ti posamezniki 

zmožni soočanja in zavračanja negativnih prepričanj drugih in kljub 

vsemu ohranjajo dobro mnenje o sebi. Obenem verjamejo, da so 

samoučinkoviti in da so lahko uspešni pri doseganju lastnih ciljev. 

Zmorejo izraziti svoje potrebe in želje. Značilno zanje je, da gojijo 

pozitiven način mišljenja. Ta komponenta je v tesni povezanosti s 

fazo emocionalnega soočanja staršev z motnjo ADHD, in sicer 

sprejemanjem. Pri tem gre za prepoznavo določenega problema ob 
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hkratnem sprejemanju določenega stanja in iskanju možnih rešitev. 

Starši otroka z motnjo ADHD pogosto poročajo o občutku nemoči in 

obupa pri vzgoji otrok, kar lahko poveča tveganje za doživljanje 

stigme. Pomembno je, da se z njimi oblikuje strategije pomoči in 

dosegljive cilje, ki okrepijo starševski občutek nadzora in moči. 

4.9 Združen povzetek starševstva v kontekstu otrokove motnje 

ADHD 

Odločili smo se, da bomo ugotovitve pregledanih raziskav skušali združiti v 

enotnejši povzetek, ki bi omogočil bolj celosten pogled na starševstvo 

otroku z motnjo ADHD. Za ta korak smo se odločili, ker je večina raziskav 

usmerjena zgolj v en vidik oz. proučevani konstrukt, npr. stres pri starših 

otroka z motnjo ADHD ali proučevanje stigme, zelo redke raziskave pa so 

se lotile bolj celostnega pristopa raziskovanja, ki bi zajel tako družinski 

sistem in njegovo delovanje kot tudi povezanost z različnimi socialnimi okolji 

kot je npr. šola. V združeni povzetek smo tako zajeli različne konstrukte: 

prisotnost starševske motnje ADHD, partnerski odnos med staršema otroka 

z motnjo ADHD, odnos med staršem in otrokom z motnjo ADHD, odnos med 

starši in šolo ter odnos med starši in širšim socialnim okoljem – kar 

predstavlja štiri ključne proučevane mikrosisteme. Raziskali smo 

povezanost med ponavljajočimi se konstrukti na posamezni mikrosistemski 

ravni in globlje medsebojne povezave, da bi ustvarili čim bolj celostno sliko 

starševstva otroku z motnjo ADHD. Povzetek smo skušali oblikovati v 

skladu s predpostavkami in idejami Bronfenbrennerjeve bioekološke teorije 

razvoja, kjer pa v središče ni postavljen otrok, temveč njegovi starši. Večina 

razvojnih teorij oz. literature v povezavi z različnimi razvojnimi primanjkljaji 

izhaja iz perspektive otroka, naš povzetek pa bo izhajal iz perspektive 

starša. Ta perspektiva je kljub porastu raziskav s tega področja še vedno 

dokaj neraziskana in menimo, da je poznavanje procesov in dinamike 

staršev otroka z motnjo ADHD kot enega ključnih dejavnikov, ki vpliva na 

prognozo in izid otrokovega razvoja, nujno. Vodilni pridruženi koncept ideje 

izhaja iz strukturne sistemske družinske teorije (Minuchin, 1974), 

natančneje koncepta medsebojne odvisnosti. Medsebojna odvisnost je ena 

izmed značilnosti družinskih sistemov, pomeni pa, da vsak član družine 

vpliva na preostale člane, in obratno (bidirekcionalni vpliv). Ob tem je treba 

poudariti, da skupni povzetek starševstva, ki izhaja iz Bronfenbrennerjeve 

teorije razvoja, ni podkrepljen z raziskavami, ki bi potrdile njegovo 

verodostojnost, in je plod razmisleka avtorice tega dela. Prav tako je možno, 

da smo tekom procesa raziskovanja določene vplive spremenljivk 

spregledali, kar vpliva na končni rezultat ugotovitev in tvorbo povezav na 

posamezni mikrosistemski in mezosistemski ravni. Pomanjkljivost 

združenega povzetka vidimo tudi v tem, da smo se na ravni posameznika 

osredotočili na dejavnike vpliva prisotnosti starševske motnje ADHD na 
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starševstvo in ob tem zanemarili druge komponente posameznika, kot so 

npr. genetske predispozicije, motivacijski dejavniki in vpliv temperamenta. 

To smo storili zato, ker je prevalenca motnje ADHD pri starših otroka z 

motnjo velika, in se nam je to spremenljivko zdelo smiselno raziskati, poleg 

tega bi proučevanje še drugih spremenljivk preseglo obseg in namen tega 

magistrskega dela. Slabost združenega povzetka starševstva je tudi v tem, 

da ne proučuje mikrosistemskega odnosa med starši, otrokom z motnjo 

ADHD in njegovimi sorojenci ali mikrosistema starš in njegovega delovnega 

okolja. Tudi ta dva mikrosistema sta, predpostavljamo, v tesni interakciji s 

starši otroka z motnjo ADHD in zato pomembna. Pomanjkljivost povzetka je 

obenem prav njegova specifičnost, saj smo v središče postavili starša z 

motnjo ADHD in ne zgolj staršev otroka z motnjo ADHD, večina vključenih 

raziskav pa proučuje doživljanje staršev brez motnje ADHD. Pomembno je 

opozoriti, da smo ob prehodu na mezosistemsko raven v nadaljevanju 

izvzeli starševsko motnjo ADHD in konstrukte medsebojno obravnavali, kot 

da gre za starše otroka z motnjo ADHD, ki niso sami nosilci motnje (glede 

na prevladujoče rezultate, ki za večinsko populacijo obravnavajo starše, ki 

sami ne posedujejo motnje ADHD). Poenostavljeno rečeno, je prisotnost 

starševske motnje ADHD zgolj eden izmed dejavnikov tveganja, ki slabšajo 

izid starševstva, obenem pa je po našem mnenju dovolj pomemben, da smo 

ga zaradi visoke prevalence poudarjeno vključili v svoj združeni povzetek 

na ravni posameznika. Celoten povzetek je tako še vedno premalo 

holističen. Osrednji dve komponenti, ki sta se pojavili tekom študija literature 

in pri oblikovanju združenega povzetka, pa sta prisotnost starševskega 

stresa (med vsemi makrosistemi in mezosistemi) in stigme (ta je prisotna 

predvsem na mezosistemski ravni v relaciji mikrosistema socialno okolje–

starš ter mikorsistema šola–starši). Oba konstrukta se akumulirata na 

mikrosistemski in mezosistemski ravni starševstva. Oba konstrukta sta tudi 

v tesni relaciji s starševskimi atribucijami. Kot vemo, je izvor starševskih 

atribucij povezan s posameznikovimi preteklimi izkušnjami v različnih okoljih 

in z različnimi interpersonalnimi odnosi ter kulturnim okoljem, v katerem se 

starš nahaja (Bugental in Happaney, 2002). Vse konstrukte na vseh 

sistemskih ravneh pa nadalje povezuje še časovna dimenzija, kar pomeni, 

da je predstavljen povzetek starševstva fleksibilen in se tekom časa 

spreminja – torej je povzetek naravnan razvojno. 

Na sliki 5 je prikazana slikovna ponazoritev združenega povzetka. Na njej 

vidimo štiri mikrosisteme in najpogostejše konstrukte povezane z njimi, ki 

smo jih prepoznali tekom pregleda literature. Vse štiri mikrosisteme 

povezuje skupen konstrukt - stres. 
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Slika 5: Podrobnejše mikrosistemske značilnosti starševstva v 
družinah z otrokom z ADHD  

V nadaljevanju so posamezni elementi povzetka še podrobneje 

predstavljeni glede na posamezne mikrosisteme. 

4.9.1 Dejavniki na ravni starša – vpliv starševske motnje ADHD na 

proces starševstva 

Med obravnavo raziskav smo iz izsledkov 12 kvantitativnih raziskav 

predstavljenih v Tabela 6 prišli do povezanosti starševskih simptomov 

motnje ADHD in naslednjih konstruktov starševstva: simptomi motnje ADHD 

pri starših in prisotnost komorbidnih duševnih motenj, negativno 

starševstvo, nekonsistenten odziv staršev, slabša regulacija otrokovega 
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vedenja, starševska vključenost, tolerantnost do otrokovih simptomov 

motnje ter impulzivno oz. reaktivno starševstvo. 

Simptomi motnje ADHD pri starših in prisotnost komorbidnih 

duševnih motenj 

O povezanosti simptomov motnje ADHD pri starših otroka z motnjo ADHD 

in prisotnosti komorbidnih duševnih motenj so poročale štiri kvantitativne 

raziskave (Aken idr., 2013; Babinski idr., 2016; Banks idr., 2008; Becker idr., 

2015). Banks idr. (2008) so tako ugotovili, da je višina izraženosti 

simptomov motnje ADHD pri materah pozitivno povezana z višjim nivojem 

prisotne psihopatologije pri starših (anksioznost, psihoticizem, prisotnost 

obsesivnih kompulzij). Avtorji zgoraj navedenih raziskav poročajo predvsem 

o komorbidni depresivni motnji (Aken idr., 2013; Babinski idr., 2016) in o 

anksiozni motnji (Banks idr., 2008; Babinski idr., 2016). Humpreheys idr. 

(2012) pa navajajo, da naj bi bila prisotnost komorbidne depresivne motnje 

pri starših otroka z motnjo ADHD povezana tudi z internaliziranimi 

vedenjskimi motnjami pri otroku. 

Negativno nastrojeno starševstvo 

O povezanosti negativnega starševstva (kritiziranje, negativnost, usmerjena 

proti otroku, negativna pričakovanja glede otrokovega vedenja) v povezavi 

s starševstvom otroku z motnjo ADHD in prisotnostjo simptomov ADHD pri 

starših je poročalo pet kvantitativnih raziskav (Arabgol idr., 2015; Chronis-

Tuscano idr., 2008; Daley idr., 2007; Dawsen idr., 2014; Eyberg in Zisser, 

2012). Ugotovili so, da prisotnost starševskih simptomov motnje ADHD 

vpliva na porast negativnih oblik starševstva pri teh starših otroka z motnjo 

ADHD. Becker idr. (2015) so navedli, da prisotnost materine sovražne 

nastrojenosti negativno vpliva na razpoloženje starša, nivo razdražljivosti in 

interakcijo z otrokom. Chronis-Tuscano idr. (2008) ter Eyberg in Zisser 

(2012) pa so negativno naravnanost mater zabeležili tudi med 

nestrukturiranimi dejavnostmi (igro) med materami in otroki z motnjo ADHD 

in ne samo med strukturiranimi. 

Reaktivno, impulzivno, agresivno starševstvo 

Prisotnost motnje ADHD pri starših je povezana tudi z bolj reaktivnimi, 

impulzivnimi oblikami starševstva. O povezanosti teh dveh konstruktov so 

poročale štiri kvantitativne raziskave (Arabgol idr., 2015; Banks idr., 2008; 

Calkins idr., 2010; Eyberg in Zisser, 2012). Tako so Arabgol idr. (2015) 

navedli, da naj bi starši s simptomi motnje ADHD bolj izkazovali nagnjenost 

k pretiranemu, agresivnejšemu odzivanju v primerjavi s kontrolno skupino. 

Njihovo starševstvo naj bi bilo tudi bolj avtoritativno in nadzirajoče. O večjih 

težavah s samoregulacijo (izbruhi jeze, hitrejša razdražljivost) pri starših z 

večjo izraženostjo motnje pa so poročali Banks idr. (2008). Eyberg in Zisser 
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(2012) navajata, da so matere z motnjo ADHD tudi bolj nestrpne pri 

podajanju navodil, Calkins idr. (2010) pa, da so manj senzitivne in odzivne 

v času otrokove stiske (več kaznujejo, minimalizirajo otrokov stres).  

Nedosledni odzivi in težave z organizacijo 

Povezanost starševskih simptomov motnje ADHD in njihova povezanost z 

nedoslednimi odzivi starševstva je proučevalo pet kvantitativnih raziskav 

(Arabgol idr., 2015; Babinski idr., 2016; Banks idr., 2008; Calkins idr., 2010; 

Chronis-Tuscano, 2007). Prisotnost motnje ADHD pri starših je pozitivno 

povezana z nedosledno disciplino otroka. O manj doslednem starševstvu 

mladostniku z motnjo ADHD so v svoji raziskavi poročali Babinski idr. 

(2016). Arabgol idr. (2015) ter Calkins idr. (2010) so poročali, da starši z 

večjim številom simptomov ADHD izražajo več težav na področju 

organizacije in povišani ravni dezorganizacije v domačem okolju. 

Slabša regulacija otrokovega vedenja in pozornost nanj 

Štiri kvantitativne raziskave so poročale o pozitivni povezanosti starševskih 

simptomov motnje ADHD – natančneje motenj pozornosti in težav pri 

nadzoru in usmerjanju pozornosti na otroka in njegovo vedenje (Babinski 

idr., 2016; Calkins idr., 2010; Eyberg in Zisser, 2012; Griggs-Swaim 2010). 

Tako so simptomi nepozornosti staršev prediktor otrokovega neželenega 

vedenja, saj pri teh starših primanjkuje korektivne povratne informacije o 

otrokovem vedenju.  

Starševska vključenost v proces vzgoje 

O povezanosti starševskih simptomov motnje ADHD in vključenosti v 

proces vzgoje so poročale štiri kvantitativne raziskave (Becker idr., 2015; 

Calkins idr., 2010; Chronis- Tuscano in Romirowsky, 2013; Daley idr., 

2007). Tako naj bi bili po navedbah Calkins idr. (2010) in Daley idr. (2007) 

starši z motnjo ADHD manj vključeni v proces starševstva, Chronis- 

Tuscano in Romirowsky (2013) pa navajata, da očetovi simptomi motnje 

ADHD ob večji vključenosti vplivajo na porast vedenjskih motenj pri otroku 

z motnjo ADHD, drugače ne. Calkins idr. (2010) trdi, da so očetje z motnjo 

ADHD manj odzivni na otrokov stres in stisko. Becker idr. (2015) pa 

navajajo, da pri soočanju z otrokovim neželenim vedenjem pomaga 

partnerska podpora.  

Tolerantnost do otrokovih simptomov motnje ADHD 

Tri kvantitativne raziskave so poročale o povezanosti starševskih 

simptomov motnje ADHD in večji starševski toleranci do otrokovih 

simptomov motnje ADHD in z njo povezanih vedenj (Becker idr., 2015; 

Daley idr., 2007; Griggs-Swaim idr., 2010). V nasprotju s temi rezultati pa 

so Calkins idr. (2010) ugotovili, da naj bi prav izrazitejša prisotnost motnje 
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ADHD pri materah otroka z ADHD izkazovala povezanost z manj 

senzitivnim in na otrokove potrebe usmerjenim starševstvom. 

Tabela 6: Pregled raziskav vpliva starševske motnje ADHD na proces 
starševstva 

Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Aken, 
Buitelaar, 
Oerlemans, 
Rommelse in 
Steijn (2013) 

87 (očetov in 
mater) 

kvantitativna - Motnja ADHD pri starših je 
povezana z depresivno motnjo in 
stresom. 

Arabgol, 

Khademi, 

Noorkabakhsh, 

Razjooyan in 

Sabagh (2016) 

 99 staršev 

otroka z 

motnjo 

ADHD, 

kontrolna 

skupina 128 

staršev  

kvantitativna - Starši z motnjo ADHD so bolj 
nagnjeni k pretirano reaktivnim in 
agresivnejšim odzivom oz. 
avtoritarnemu starševskemu slogu 
kot starši brez motnje, 

- starši z motnjo ADHD večkrat 
posežejo po nedosledni disciplini, 
poročajo o šibkejšem odnosu starš–
otrok in bolj negativnem in 
nadzirajočem starševstvu.  

Babinski, 
Derefinko, 
Gnagy, 
Kuriyan, 
Molina, 
Pelham, Sibley, 
Waschbusch, 
Wymbs (2016) 

147 mater 
mladostnika z 
ADHD, 107 
mater 
mladostnika 
brez ADHD 

kvantitativna Prisotnost simptomov motnje ADHD pri 
materah je povezana z: 

- manj adaptivnim starševstvom, 

- več konflikti,  

- manj nadzora in znanja o 
mladostniku, 

- manj dosledno disciplino, 

- več psihopatologije pri materah 
(depresija in anksioznost). 

Banks, Mash, 

Ninowski, in 

Semple, (2008) 

80 mater in 

njihovih 33 

partnerjev 

kvantitativna - Višji nivoji motnje ADHD pri materah 
pomenijo višji nivo psihopatologije 
(anksioznosti, psihoticizma, 
obsesivno kompulzivne motnje), več 
težav z nadzorom razpoloženja (več 
izbuhov jeze, hitrejšo razdražljivost, 
nagnjenost k prepirom), težijo k 
OKM in nižji starševski samopodobi. 
Višji kot je nivo starševskih 
simptomov ADHD, več je zunanjega 
lokusa kontrole in manj učinkovitega 
starševstva zaradi nedosledne 
discipline.  

 *dod. Becker, 
Bliznak, Colla,  

 Fleck,Freitag, 
Gentschow, 
Gontard, Graf, 
Hennighausen, 
Haack-Dees, 
Holtmann, 
Hänig,  

 Jacob, Jaite, 
Jans, Kappel, 

 Matthies, 
Philipsen, 

144 parov 
mati–otrok 

kvantitativna - Podpora partnerja pomaga pri 
soočanju z otrokovim vedenjem, 

- prisotnost psihopatologije pri materi, 
negativna naravnanost do otroka in 
partnerski problemi vplivajo na 
družinsko delovanje, 

- materina sovražnost negativno 
vpliva na pozitivno interakcijo z 
otrokom, vpliva na razpoloženje 
starša in zvišuje razdražljivost, 

- starševski ADHD lahko vpliva na 
boljše razumevanje otrokove 
motnje. 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Poustka, Retz 

Rösler, 
Schumacher-
Stien, 
Sobanski, 
Warnke in 
Weyers 

(2015) 

Calkins, 

Keane, 

Mokrova in 

O'Brien (2010) 

Vseh staršev 

je bilo 319. 

228 

partnerskih 

zvez, od tega 

149 očetov  

kvantitativna - Starši z motnjo ADHD imajo več 
težav pri nadzoru in usmerjanju 
pozornosti na otroka,  

- višji kot je nivo simptomov 
starševske motnje ADHD, večja je 
stopnja dezorganiziranosti in 
domačega kaosa, 

- matere z več simptomi motnje 
ADHD kažejo več nedoslednih 
odzivov, so manj senzitivne in 
podporne v času otrokove stiske 
(več kaznujejo, minimalizirajo 
otrokov stres), 

- domači kaos je povezan s porastom 
nedosledne discipline, 

- očetje z motnjo ADHD so manj 
vključeni v starševstvo in manj 
odzivni na otrokov stres in stisko.  

Chronis- 

Tuscano, 

Clarke, Diaz, 

Pian, Raggi in 

Rooney, (2008) 

70 mater  kvantitativna - Prisotnost motnje ADHD je 
povezana z manj pozitivnim 
starševstvom in nedosledno 
disciplino ter večjo negativno 
nastrojenostjo (negativnost, kritike) 
mater tudi med nestrukturiranimi 
dejavnostmi (igro). 

Chronis-

Tuscano in 

Romirowsky 

(2013) 

37 očetov kvantitativna - Očetova vključenost v vzgojo v 
povezavi z otrokovim vedenjem je 
odvisna od očetovega duševnega 
zdravja, 

- očetovi simptomi ADHD vplivajo na 
izraženost vedenjskih motenj v 
primeru večje vključenosti očeta v 
vzgojo, drugače ne. 

Daley, 

Psychogiou, 

Sonuga-Barke 

in Thompson 

(2007) 

312 staršev, 

od tega 278 

mater in 57 

očetov 

kvantitativna - Starševski simptomi motnje ADHD 
nižajo pozitivno starševstvo in 
vključenost (za oba spola), 

- vedenjska motnja pri otroku poveča 
negativno starševstvo, 

- matere z več simptomi ADHD so 
bolj tolerantne in empatične do otrok 
z motnjo ADHD (similarity-fit-
hypotesis) – za očete to ne velja.  

Dawson, 

Wymbs in 

Wymbs (2015) 

90 parov kvantitativna - Prisotnost motnje ADHD pri starših 
vpliva na porast negativnega 
starševstva, 

- partnerji staršev z motnjo ADHD 
pogosto poročajo o negativnem 
starševstvu partnerja z motnjo 
ADHD v relaciji starš–otrok 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

(hipersenzibilnost, vpliv negativnih 
pričakovanj glede partnerjevega 
vedenja), 

- način starševstva je močno odvisen 
od vpliva otroka, neželeno vedenje 
poveča tveganje za neželen 
starševski odziv, 

- simptomi starševske nepozornosti 
so glavni prediktor negativnega 
starševstva in negativne interakcije 
starš–otrok.  

Eyberg in 

Zisser (2012) 

54 (mater) kvantitativna - Matere z motnjo ADHD so bolj 
nestrpne pri podajanju navodil, 

- višja prisotnost simptomov motnje 
ADHD mater pomeni več vzorcev 
negativnega starševstva 
(kritiziranja, negativnih 
komentarjev), usmerjenega proti 
otroku v igralni situaciji, 

- več kot je starševskih simptomov 
nepozornosti, več je motečega 
vedenja otroka. 

Griggs-Swaim 

in Mikami 

(2010) 

103 (matere), 

od tega 10 z 

motnjo ADHD 

kvantitativna - Višji nivo nepozornosti pri materah-
pomeni manj korektivne povratne 
informacije vedenja pri otroku z 
motnjo ADHD, 

- motnja ADHD pri materi je 
povezana z višjo toleranco do 
otrokovih težav zaradi motnje 
ADHD. 

 

V središču združenega povzetka se torej hipotetično nahaja starš (mati ali 

oče) otroka z motnjo ADHD. Glede na prevalenco motnje ADHD (25–40 %) 

(Berkley, 2013, str. 121) med populacijo staršev smo spoznali, kakšen vpliv 

ima prisotnost starševske motnje ADHD na proces starševstva, zato smo ta 

konstrukt nadalje raziskali. Prisotnost starševske motnje ADHD vpliva na 

proces starševstva na različne načine. Kot predpostavljajo Johnston idr. 

(2014), je starševsko vedenje pogojeno z dvema ključnima komponentama: 

efektivno vedenjsko kontrolo otroka in emocionalno odzivnostjo. Pod 

vedenjsko kontrolo bi šteli vedenja, kot so: nadzor otrokovega vedenja, 

uporaba jasnih navodil, reševanje konfliktov in težav pri vzgoji in dosledna 

uporaba kazni. Deficiti na tem področju se izkazujejo skozi nedosledne 

vzorce vzgoje, kot je pretirano permisivno starševstvo s pomanjkljivimi 

mejami ipd., na drugi strani pa pod neustrezno starševstvo uvrščamo tudi 

preveč reaktivne oblike starševskih odzivov ali pretirano kontrolirajoče 

vedenje staršev (Johnston idr., 2014; Chronis-Tuscano, 2010). Druga 

komponenta, tj. emocionalna odzivnost, nam pove, kako senzitivni in 

odzivni so starši pri zaznavi in zadovoljevanju otrokovih čustvenih potreb. 

Tudi v tem okviru se lahko starševski odzivi nahajajo v dveh neželenih 
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ekstremih oz. na kontinuumu med njima: lahko so prehladni, nesenzitivni, 

zavračajoči do otrokovih potreb, na drugi strani pa se lahko pojavi pretirana 

vključenost v otrokov čustveni svet. Glede na ugotvitve pregledanih raziskav 

kažejo starši otroka z motnjo ADHD, ki so tudi sami nosilci motnje večje 

primanjkljaje tako na področju vedenjske kontrole otroka in tudi na področju 

uspešne samoregulacije. 

  Če pogledamo motnjo ADHD še iz nevrobiološke perspektive, raziskovalci 

Johnston idr. (2014) navajajo, da so ključni primanjkljaji, izhajajoči iz 

starševske motnje ADHD, ki vplivajo na učinkovit proces starševstva, 

naslednji (povzeto po Johnston idr., 2014):  

 deficit delovnega spomina, načrtovanja in inhibicije impulzov: V 

vsakdanjem življenju se težave na področju delovnega spomina pri 

starših otroka z motnjo ADHD lahko kažejo skozi težave s časovnim 

načrtovanjem, samoorganizacijo in reševanjem problemov, kar so 

vse osnove uspešne starševske kontrole in emocionalnega 

odzivanja. Primanjkljaji na teh področjih pa so lahko osnova za 

nezadovoljivo starševsko kontrolo vedenja pri otrocih, kar se lahko 

kaže skozi nedosledne odzive staršev, prereaktivne odzive staršev 

pri discipliniranju ali težave pri izbiri prioritetnih nalog starša v danem 

trenutku glede na zahteve okolja. Po raziskavah sodeč, naj bi bili 

deficiti delovnega spomina tesno povezani z bolj reaktivnim 

starševskim odzivom in slabo samoregulacijo; 

 deficiti samoregulacije: kažejo se skozi neustrezno procesiranje 

informacij ali neustrezno regulacijo emocij, kar vpliva tudi na 

starševsko vedenje. Ti deficiti so najbolj razvidni v času situacijske 

interakcije starš–otrok. Tako lahko starši z motnjo ADHD v primerjavi 

s starši brez motnje ADHD večkrat napačno zaznavajo otrokove 

emocionalne signale po zadovoljitvi otrokovih fizičnih/emocionalnih 

potreb ali pa se nanje odzovejo manj primerno. Nepotrpežljivost, 

nizki prag tolerance in vzkipljivost so vse kazalci slabše 

samoregulacije, ki lahko vodijo v manj ustrezne starševske odzive 

glede otrokovega neželenega vedenja in posledično višajo raven 

stresa pri starših; 

 deficiti na področju motivacije in sistema nagrajevanja: pri 

posameznikih z motnjo ADHD pogosto vidimo težave pri odlogu 

želene zadovoljitve, kar pomeni, da ti posamezniki težje vztrajajo pri 

bolj rutinskih manj zanimivih aktivnostih, ki bi prinesle dolgoročno 

nagrado v prihodnosti, in potrebujejo več spodbujevalcev in nagrad 

tekom situacije, da ohranijo zadovoljiv nivo motivacije. Ti deficiti se 

lahko npr. kažejo skozi interakcijo z otrokom, ko starš z motnjo ADHD 

veliko težje ohrani motivacijo in zanimanje za igro z otokom, ki je 

ponavljajoča in rutinske narave, ali pri učenju določene spretnosti, ko 
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ti starši veliko težje vztrajajo in spremljajo otrokov napredek in 

učenje.  

Med pregledom literature smo ugotovili, da so simptomi motnje ADHD pri 

starših povezani s povišano nestrpnostjo, težavami na področju 

vzdrževanja pozornosti in negativnim, bolj reaktivnim starševstvom, kar pa 

predstavlja dejavnike tveganja za uspešno in zrelo starševstvo. Belsky 

(2002) namreč navaja, da je za uspešno starševstvo potrebna ustrezna 

raven starševske samoregulacije in zmožnost regulacije otrokovih čustev 

na dosleden in strpen način kljub njegovemu morebitnemu neželenemu 

vedenju. Reaktivno starševstvo, negativno starševstvo in večja impulzivnost 

so lahko posledica deficitov na področju samoregulacije. Na drugi strani pa 

tudi prisotnost otrokovega neželenega vedenja vpliva na porast 

negativnega starševstva (bolj negativno, kritično starševstvo) in doživljanje 

stresa. Prav tako imajo starši z motnjo ADHD večje težave z organizacijo, 

kar, tako predpostavljamo, negativno vpliva na družinsko delovanje, saj 

imajo lahko ti starši več težav na področju čisto praktičnih stvari, kot sta 

organizacija in razporeditev dnevnih opravil, rutin. Težave na področju 

organizacije izvirajo, kot že navedeno, iz nevrološkega deficita na področju 

delovnega spomina. 

Težave na področju vzdrževanja pozornosti so povezane s starševsko 

zmožnostjo regulacije otrokovega vedenja. Starši, ki imajo tudi sami motnjo 

ADHD, tako po raziskavah težje usmerjajo pozornost na otrokovo vedenje, 

kar pa je ena izmed ključnih veščin starševstva (Johnston idr., 2014).  

Starševska motnja ADHD pa se povezuje tudi s prisotnostjo različnih 

komorbidnih motenj (anksioznost, depresija). Pri starših negativno vpliva na 

porast neželenega vedenja pri otroku, ki pa nadalje negativno vpliva na 

vključenost staršev v vzgojni proces. Prav tako predvidevamo, da prisotnost 

komorbidnih motenj, kot je npr. depresija, za katero je značilno drugačno 

kognitivno delovanje (pri osebah z depresivno motnjo raziskovalci beležijo 

višjo prisotnost negativnega mišljenja in atribucij), še bolj vpliva na 

doživljanje stresa pri starših. Raziskovalci nimajo enotnega mnenja glede 

povezanosti starševskih simptomov motnje ADHD in tolerance do 

otrokovega vedenja. Nekateri raziskovalci tako navajajo, da naj bi prisotnost 

simptomov motnje pri starših pozitivno vplivala na toleranco do otrokovih 

simptomov motnje, drugi pa tem trditvam nasprotujejo.  

Vse zgoraj navedene teme, s katerimi se soočajo starši, ki imajo tudi sami 

motnjo ADHD, so deficiti, ki, tako predpostavljamo, vplivajo na kakovost 

starševskih veščin in posledično negativno vplivajo na otrokov razvoj. Ne 

vplivajo pa le na vedenjsko raven staršev, temveč tudi na notranje procese 

starša. Predpostavljamo namreč, da so lahko izvor nezadovoljstva pri staršu 

s starševsko vlogo, kar negativno vpliva na medosebne odnose z otrokom 
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in drugimi, kar pa lahko nadalje vodi v zmanjšano starševsko zadovoljstvo, 

občutek lastne nekompetentnosti, zmanjšuje motivacijo za starševstvo in 

predstavlja dejavnik tveganja za razvoj ali poglobitev različnih 

razpoloženjskih motenj pri staršu z motnjo ADHD (depresija, jeza) ter višji 

nivo stresa. Obenem pa so rezultati raziskav vpliva starševske motnje 

ADHD na starševstvo deljeni in šele v povojih raziskovanja (Johnston idr., 

2014). Spoznali smo, da starševska motnja ADHD predstavlja mnoge 

dejavnike tveganja za ustrezno in dosledno starševstvo, ki je še toliko bolj 

pomembno prav pri otrocih z motnjo ADHD (Maček, 2015). Glede na 

ugotovitve raziskav je tako smiselno pri delu s staršem otroka z motnjo 

ADHD, ki tudi sam izkazuje tovrstne simptome, upoštevati in preveriti 

prisotnost naslednjih dejavnikov tveganja: 

 negativne oblike starševstva (pogosto kritiziranje, poniževanje 

otroka, negativna naravnanost do otroka, neupoštevanje otrokovih 

potreb), 

 prisotnost manj doslednih disciplinskih praks in težav z organizacijo, 

 vključenost staršev v vzgojni proces, 

 neučinkovit nadzor otrokovega vedenja, 

 zavračanje otrokovih simptomov motnje ADHD, 

 prisotnost komorbidnih duševnih motenj pri starših (simptomi 

depresije, anksioznosti). 

4.9.2 Mikrosistem partnerski odnos  

Pri proučevanju področja vpliva otrokove motnje ADHD in vpliva te motnje 

na partnerski odnos med staršema so med pregledom šestih raziskav 

vzniknile naslednje prevladujoče teme: stres, zadovoljstvo s partnerskim 

odnosom in prisotnost partnerskega konflikta. 

Vpliv otrokove motnje ADHD in raven stresa v partnerskem odnosu 

Na vpliv otrokove motnje ADHD na partnerski odnos so nas opozorile tri 

kvantitativne raziskave (Bolduc idr., 2016; Hatton idr., 2005; Johnston in 

Williamson, 2016). Bolduc idr. (2016) so navedli, da otrokova motnja ADHD 

vpliva na splošno doživljanje stresa pri starših otroka z motnjo ADHD v 

primerjavi s starši otrok z drugimi nevrorazvojnimi motnjami. Hatton idr. 

(2005) pa so navedli, da prisotnost otrokove motnje ADHD poveča raven 

stresa pri materah, kar negativno vpliva na prisotnost konfliktov v družini oz. 

partnerskem odnosu.  

Kakovost življenja in zadovoljstvo v partnerskem odnosu 

Vpliv otrokove motnje ADHD na partnerski odnos staršev so raziskovali v 

petih kvantitativnih raziskavah (Alipour idr., 2012; Bolduc idr., 2016; 

Ghapanchi idr., 2010; Johnston in Williamson, 2016; Sochos in Yahya, 
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2015). Alipour idr. (2012), Ghapanchi idr. (2010) in Sochos in Yahya (2015) 

ugotavljajo, da starši otroka z motnjo ADHD poročajo o nižjem zadovoljstvu 

v partnerskem odnosu. Bolduc idr. (2016) trdijo, da starši otroka z motnjo 

ADHD poročajo o nižji splošni kakovosti življenja in možnostih 

samouresničitve, slabšem zdravstvenem stanju in spremembah na 

delovnem področju. Johnston in Williamson (2016) pa pravita, da žene v 

partnerskem odnosu kakovost družinskega delovanja tesno povezujejo z 

zadovoljstvom s partnerskim odnosom. Alipour idr. (2012) so navedli, da je 

kakovost partnerskega odnosa močno odvisna od otrokovih vedenjskih 

značilnosti tekom časa. Podobno navajajo Ghapanchi idr. (2010), ki so 

ugotovili, da starši poročajo o nižjem partnerskem zadovoljstvu zaradi 

pomanjkanja časa zase in za partnerski odnos, saj morajo nenehno skrbeti 

za discipliniranje in nadzor otrokovega vedenja. 

O podobnih zaključkih poroča tudi Brežnikova (2015), ki navaja, da nuja po 

stalnem nadzoru otrokovega vedenja pušča starše v stiski, saj nimajo časa 

za partnerski odnos, ki je lahko zaradi tega posledično bolj izpostavljen 

stresu, partnerja pa manj povezana.  

Prisotnost partnerskega konflikta in kakovost navezanosti 

Kar štiri raziskave so poročale o povišani stopnji medpartnerskega konflikta 

pri starših otroka z motnjo ADHD (Alipour idr., 2012; Hatton idr., 2005; 

Johnston in Williamson, 2016; Sochos in Yahya, 2015). Alipour idr. (2012) 

nadalje opozarjajo, da naj bi višji zakonski konflikt večal nivo nevarne 

navezanosti pri otroku. Kot vemo, se tip navezanosti pri starših pogosto 

sklada z otrokovim tipom navezanosti, oz. določen tip navezanosti starši 

prenesejo na naslednjo generacijo. Sochos in Yahya (2015) sta tako v svoji 

raziskavi na podlagi tega dokazala tudi, da naj bi prav starši otroka z motnjo 

ADHD z vzorcem izogibajoče se navezanosti bolj težili k večjemu številu 

partnerskih konfliktov in težavam pri njihovem razreševanju. Hatton idr. 

(2005) navajajo tudi to, da otrokovo neželeno vedenje vpliva na količino 

partnerskega konflikta. 

O prisotnosti nesoglasij v partnerski zvezi v svoji raziskavi pa poroča tudi D. 

Brežnik (2015), in sicer da se nesoglasja pojavijo predvsem kot posledica 

različnih starševskih pogledov na vzgojo. Nadalje navaja, da ima otrokova 

motnja ADHD vpliv tudi na povezanost med partnerjema, saj naj bi ena 

izmed mater navedla, da sta se partnerja zaradi otrokove motnje oddaljila, 

ena izmed mater pa je poročala o pozitivnem izidu, in sicer da je otrokova 

motnja ADHD okrepila partnerski odnos in občutek povezanosti med 

partnerjema. Tako sta razvila veščine sodelovalnega starševstva in se 

dopolnjujeta pri vzgoji in skrbi za otroka z motnjo ADHD. Kot lahko vidimo, 

sama motnja ADHD vpliva na partnerski odnos kot dejavnik tveganja ali pa 

kot varovalni dejavnik.  
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Pregled raziskav in povzetek mikrosistema partnerski odnos 

Tabela 7 prikazuje ugotovitve pregledanih raziskav glede vpliva motnje 

ADHD na partnerski odnos staršev otroka z ADHD.  

Tabela 7: Pregled raziskav vpliva motnje ADHD na partnerski odnos 
staršev 

Viri  Velikost vzorca Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Alipour, Dehestani, 

Forokhzadi, 

Mohammadi, 

Rostami, in 

Salmanian (2012) 

200 staršev otrok z 

motnjo ADHD  

kvantitativna Starši otrok z motnjo ADHD: 

- beležijo nižje zadovoljstvo 
v zakonu kot starši otrok 
brez motnje, 

- starši otroka z ADHD se 
čutijo manj kompetentne, 

- povišan je nivo 
zakonskega konflikta in 
višji je nivo depresivnih 
simptomov pri materah, 

- višji zakonski konflikt se 
odraža na negotovi 
navezanosti pri otroku 
(ugotovitve iz druge 
študije), 

- bolj pozitiven odnos 
starš–otrok, več 
partnerskega 
zadovoljstva in manj 
izraženi simptomi ADHD, 

- kakovost partnerskega 
odnosa je odvisna od 
otrokovih vedenjskih 
značilnosti tekom časa. 

Bolduc,Cappe, 

Delorme, Rouge in 

Saiag (2016) 

90 staršev, od tega 

73 mater in 17 

očetov  

kvantitativna Otrokova motnja ADHD vpliva 

na partnerski podsistem: 

- z doživljanjem večjega 
stresa v primerjavi z 
ostalimi razvojnimi 
motnjami, 

- starši otrok z ADHD 
poročajo o nižji kakovosti 
življenja in 
samouresničitvi, 

- s slabšim zdravstvenim 
stanjem, 

- zaradi spremembe na 
delovnem področju.  

Ghapanchi, 

Rostami in Zarei 

(2010) 

101 starš otroka z 

motnjo ADHD in 60 

staršev otrok brez 

motnje 

kvantitativna Starši otrok z motnjo ADHD: 

- beležijo nižje partnersko 
zadovoljstvo, 

- imajo le malo časa drug 
za drugega (posledica 
stalnega discipliniranja 
otroka), 
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Viri  Velikost vzorca Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

- poleg intervencij za 
otroka avtorji priporočajo 
družinsko partnersko 
terapijo za starše.  

Hatton, Kendall in 

Perrin (2005) 

175 družin kvantitativna Otrokova motnja vpliva na: 

- doživljanje višjega stresa 
pri materah, posledično to 
vodi v več družinskih 
konfliktov, 

- preobremenitev vloge 
matere kot glavne 
skrbnice za otroka z 
motnjo, 

- povečanje konfliktnosti 
odnosov v odnosu starš–
otrok v času 
mladostništva, 

- pogostost konfliktov v 
družini. 

Johnston in 

Williamson (2016) 

64 mater in 81 % 

bioloških očetov 

kvantitativna Vpliv prisotnosti otrokove 

motnje ADHD: 

- ni vpliva na družinsko 
delovanje, 

- simptomi ADHD pri 
materah ne vplivajo na 
prilagoditev, 

- očetje z motnjo ADHD 
poročajo o negativnih 
atrubucijah svoje žene, 

- prisotnost družinskega 
konflikta, 

- starši z motnjo ADHD 
poročajo o več 
depresivnih simptomih,  

- može bolj bremeni 
simptomatika motnje 
ADHD pri ženah, 

- žene kakovost 
družinskega delovanja 
močneje povezujejo s 
partnerskim 
zadovoljstvom kot možje. 

Sochos in Yahya 

(2015) 

98 staršev otrok in 

mladostnikov z 

ADHD in 153 

staršev otrok brez 

ADHD 

kvantitativna Starši otrok z motnjo ADHD: 

- so manj srečni v 
partnerskem odnosu, 

- težje izražajo svoja 
čustva in željo po 
spolnosti, 

- izogibajoče navezani 
poročajo o več 
medpartnerskih konfliktih, 

- imajo težave pri 
razreševanju konfliktov. 
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Starš z morebitno prisotnostjo motnje ADHD ali brez nje je torej vključen 

tudi v partnerski mikrosistem. Partnerski odnos lahko služi kot podpora 

starševstvu ali pa predstavlja tveganje za povišano raven stresa (Crnic in 

Low, 2002). Starši otroka z motnjo ADHD so bolj izpostavljeni stresu v 

partnerskem odnosu (Bolduc idr., 2016; Hatton idr., 2005), katerega pogost 

vzrok je ravno povišana raven medpartnerskega konflikta. Pri partnerjih je 

posledično mogoče zaznati tudi več negativnih atribucij o svojih partnerkah 

(Johnston in Williamson, 2016), kar sovpada z ugotovitvami Crnic in Low 

(2002), kjer naj bi bili očetje, ki so bolj nesrečni v zakonu, bolj kritični do 

otrok in do partnerk, kar pa, predvidevamo, spet negativno vpliva na 

partnerski odnos. Starši otroka z motnjo ADHD so po pregledu literature 

pogosto tudi manj emocionalno povezani in bolj nezadovolji s partnerskim 

odnosom (Alipour idr., 2015; Ghapanchi idr., 2010; Sochos in Yahya, 2015). 

Večja količina partnerskega konflikta negativno vpliva tudi na tip 

navezanosti med partnerjema ter posledično starši in otroki. Med starši 

otroka z motnjo ADHD najdemo več izogibajoče navezanih partnerjev, kar 

še dodatno viša raven konfliktov v partnerskem odnosu. Zakonski konflikt 

namreč povečuje nivo stresa pri starših in pri doživljanju obveznosti 

starševstva. Prav tako zvišuje raven stresa prisotnost nedoslednih oblik 

starševstva. Prisotnost neželenega vedenja pri otroku z motnjo ADHD 

predstavlja enega ključnih dejavnikov, ki vpliva na porast partnerskega 

konflikta (Johnston in Williamson, 2016), partnerski konflikt pa negativno 

vpliva na razvoj varne navezanosti pri otroku (Alipour idr., 2012), ki pa je 

obenem v tesni povezanosti s starševsko navezanostjo (govorimo o 

prenosu oblik navezanosti s starša na otroka). Kakovost partnerskega 

odnosa je torej močno odvisna od vedenjskih karakteristik otroka, saj starši, 

katerih otrok izkazuje več težavnega vedenja, potrebujejo več časa in 

energije za njegovo discipliniranje, kar pa negativno vpliva na količino in 

izrabo prostega časa staršev, ki bi ga lahko izkoristili zase in partnerski 

odnos. Pogosto se zgodi tudi to, da imajo starši različne poglede na vzgojne 

prijeme glede otroka. Pri tem moramo izpostaviti bidirekcionalno povezavo 

stresa in partnerskega konflikta, saj tako konflikti povečujejo raven stresa 

pri posamezniku ter vplivajo na njegovo percepcijo samega stresa, kot lahko 

tudi sam stres vodi posameznika na vedenjski ravni v povečano raven 

konfliktov. Podobno navajata tudi Crnic in Low (2002), saj trdita, da starši, 

ki so bolj izpostavljeni stresu zaradi konfliktnih medsebojnih odnosov, 

vsakdanje vzgojne izzive doživljajo bolj stresno, kot bi jih sicer. 

Na tej ravni je pri delu s starši otroka z motnjo ADHD smiselno preveriti 

naslednje dejavnike tveganja: 

 prisotnost partnerskega konflikta, 

 prisotnost in izraženost otrokovega neželenega vedenja in različen 

pogled na vzgojne prijeme, 
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 slog navezanosti med partnerjema, 

 nizek občutek kohezivnosti med partnerjema. 

4.9.3 Mikrosistem starš–otrok  

Na tej mikrosistemski ravni smo zaznali naslednje prevladujoče teme: stres, 

otežena socialna interakcija med staršem in otrokom, vsakodnevni izzivi v 

domačem okolju ter čustva v procesu starševstva. 

Najpogostejši vsakodnevni izzivi, s katerimi se soočajo starši otroka z 

motnjo ADHD 

Na področju domačega okolja so starši v sedmih raziskavah izpostavili 

naslednje ključne izzive: vzpostavitev dnevne organizacije in strukture, 

soočanje z otrokovim neželenim vedenjem in nenehni nadzor nad otrokovim 

vedenjem ter finančno breme. 

VZPOSTAVITEV DNEVNE ORGANIZACIJE IN STRUKTURE 

Tri kvalitativne raziskave so potrdile starševske težave pri vzpostavitvi 

dnevne organizacije in strukture (Floro idr., 2005; Huang idr., 2009; Hall- 

Lord idr., 2014). Floro idr. (2005) so tako ugotovili, da se matere otroka z 

motnjo ADHD soočajo z največjimi težavami organizacije ob vikendih 

(zaradi manjše strukturiranosti dneva in opravil), Huang idr. (2009) pa 

poročajo o težavah pri organizaciji gospodinjskih opravil.  

REGULACIJA IN SOOČANJE Z OTROKOVIM NEŽELENIM VEDENJEM  

Pet kvalitativnih raziskav je navedlo, da za starše otroka z motnjo ADHD 

predstavljata velik izziv regulacija in nadzor otrokovega neželenega vedenja 

(Carol Ho idr., 2014; Floro idr., 2005; Goh in Wong, 2014; Hallberg idr., 

2008; Huang idr., 2009). Carol Ho idr. (2014) so kot ključno otrokovo 

neželeno vedenje izpostavili otrokovo nezmožnost sledenja navodilom, v 

ostalih raziskavah pa raziskovalci specifičnega težavnega vedenja niso 

navedli. V povezavi z otrokovim neželenim vedenjem pa so raziskovalci 

ugotovili povezanost še z enim konstruktom, in sicer pomanjkanjem časa 

zase, ki je značilen za starše otroka z motnjo ADHD, saj morajo neprestano 

nadzorovati otrokovo vedenje in jim tako posledično ne ostane veliko časa 

zase (Carol Ho idr., 2014; Hallberg idr., 2008; Huang idr., 2009). 

FINANČNO BREME 

Dve kvalitativni raziskavi sta poročali o finančnem bremenu pri starših 

otroka z motnjo ADHD (Carol Ho idr., 2014; Hallberg idr., 2008). Starševstvo 

otroku s posebnimi potrebami zagotovo poveča finančne izdatke družine. 

Tako so te družine pogosto primorane del svojega prihodka nameniti raznim 

medikacijskim sredstvom, obiskom raznih strokovnih obravnav in terapij.  
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D. Brežnik (2015) v svoji raziskavi med najpogostejšimi izzivi, s katerimi se 

soočajo starši otroka z motnjo ADHD, navaja starševsko stisko s časom, 

nadzor in spoprijemanje z otrokovim vedenjem (težave s sledenjem 

pravilom, navodilom, neupoštevanje pravil in navodil, upiranje avtoriteti). Ne 

izpostavlja pa o morebitnega dodatnega finančnega bremena, tako kot o 

tem poročajo tuje raziskave, čeprav menimo, da je to breme vseeno 

prisotno. Tako kot tuje raziskave pa poroča o izzivih pri strukturiranju in 

organizaciji dnevne rutine. Navaja tudi pomen starševske zmožnosti 

predvidevanja in izognitve potencialno stresnim situacijam. Rezultati tujih in 

slovenske raziskave torej sovpadajo, saj med ključnimi težavami 

starševstva v domačem okolju izpostavljajo največje težave prav pri 

regulaciji in nadzoru otrokovega neželenega vedenja ter strukturiranju 

dnevne rutine.  

Čustva in značilnosti socialne interakcije v odnosu starš–otrok 

Prevladujoča čustva, ki se pojavljajo v odnosu starša otroka z motnjo ADHD 

in otrokom, so: jeza, žalost, nemoč, krivda, frustracija, upanje. Starši v 

raziskavah pa poročajo tudi o potrpežljivosti, odprtosti, povezanosti ter 

doživljanju stresa.  

Na področju socialne interakcije, ki igra pomembno vlogo pri kreiranju in 

vzdrževanju odnosov, se je izkazalo, da je ta pogosto otežena. O težavah 

v odnosu in interakciji poroča osem raziskav (štiri kvantitativne in štiri 

kvalitativne) raziskovalcev Arnold idr., 2007; Barkley idr.; 2001; Bennett, 

2007; Chaplin idr., 2005; Hall- Lord idr., 2014; Kelley in Schroeder, 2008; 

Langlands idr., 2006; Singh, 2004. Navajajo, da naj bi bilo v odnosu med 

starši in otrokom z motnjo ADHD prisotne več napetosti v primerjavi s 

sorojenci (Bennett, 2007), prisotno je pomanjkanje povezanosti med 

otrokom in materjo (Singh, 2004), matere se same vrednotijo kot manj tople 

v odnosu do otroka (Arnold idr., 2007; Langlands idr., 2006), komunikacija 

v družini je slabša in bolj negativno naravnana (Barkley idr., 2001; 

Langlands idr., 2006), matere pa do mladostnikov z motnjo ADHD izražajo 

manj čustev (Chaplin idr., 2014). Hall-Lord idr. (2014) nasprotno poročajo o 

doživljanju povezanosti med starši in otrokom, Kelley in Schroeder (2008) 

pa trdita, da višja kot je povezanost med družinskimi člani, boljša je otrokova 

regulacija vedenja. Najbolj negativna interakcija pa je po raziskavah v 

družini otroka z motnjo ADHD in pridruženimi komorbidnimi vedenjskimi 

težavami (Langlands idr., 2006). Odnos še dodatno zaostrijo in slabšajo 

pogosti konflikti v odnosu med starši in otrokom z motnjo ADHD. O 

prisotnosti konfliktnih interakcij med starši in otroki je poročalo sedem 

raziskav (dve kvalitativni in pet kvantitativnih) raziskovalcev Barkley idr., 

2001; Hatton idr., 2005; Hallberg idr., 2008; Hall-Lord idr., 2014; Heckel idr., 

2013; Kelley in Schroeder, 2008; Langlands idr., 2006. Tako naj bi v 

družinah otroka z motnjo ADHD starši poročali o pogostejših konfliktih z 
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otrokom (Hallberg idr., 2008; Hall-Lord idr., 2014; Hatton idr., 2005; Kelley 

in Schroeder 2008), število konfliktov se še poveča v obdobju mladostništva 

(Barkley idr., 2001), najvišji nivo konfliktov med starši – natančneje 

materami in mladostniki – pa beležijo v družinah otroka z motnjo ADHD 

kombiniranega podtipa (Heckel idr., 2013) ali s pridruženimi vedenjskimi 

motnjami (Barkley idr., 2001). Konflikt med materami in mladostnikom z 

motnjo ADHD in vedenjskimi motnjami pa v starših, tako očetih kot materah, 

predstavlja tveganje za nasilnejši odziv staršev (Barkley idr., 2001). O 

uporabi fizičnega nasilja kot soočanja z otrokovim neželenim vedenjem pa 

poročajo tudi Goh in Wong, 2014. Obenem določeni raziskovalci tekom 

raziskav (Chaplin idr., 2014; Wallace, 2005) navajajo zaščitniško vlogo 

staršev do otroka z motnjo v primerjavi s sorojenci (Wallace, 2005) in višjo 

ravnijo zaščitniškega vedenja s strani očetov do mladostnika z motnjo 

ADHD (Chaplin idr., 2014). To sovpada tudi z intrapsihično dinamiko 

družine otroka z motnjo ADHD, za katero vemo, da v njej pogosto eden 

izmed staršev prevzame vlogo zaščitnika otroka. Starši otroka z motnjo 

ADHD dalje navajajo tudi, da je kakovost njihovega življenja nižja (dve 

kvantitativni raziskavi avtorjev Barton idr., 2005, in Neff, 2010). Tako starši, 

natančneje matere, poročajo o nižjem zadovoljstvu z lastno starševsko 

vlogo v primerjavi z izkušnjo v primarni družini (Barton idr., 2005), v 

nasprotju z njimi pa očetje poročajo o boljši kakovosti življenja (Neff, 2010). 

Med čustvi, ki se pogosteje pojavljajo tekom raziskav v odnosu starš–otrok, 

so: jeza (Barkley idr., 2001; Carol Ho idr., 2014; Henessy in McIntyre, 2012; 

Huang idr., 2009; Singh, 2004), žalost (Carol Ho idr., 2014; Hall-Lord idr., 

2011; Henessy in McIntyre, 2012; Segal, 2001), sram (Carol Ho idr., 2014), 

strah (Hall-Lord idr., 2014). Pogosta so tudi čustva nemoči, brezupa (Carol 

Ho idr., 2014; Chaplin idr., 2014; Goh in Wong, 2014; Hall-Lord idr., 2011; 

Huang idr., 2009 ) ter čustvo frustracije v odnosu (Hall-Lord idr., 2011; 

Huang idr., 2009), preobremenjenosti zaradi stalnega nadzora otrokovega 

vedenja (Carol Ho idr., 2014; Henessy in McIntyre, 2012), anksioznosti 

(Carol Ho idr., 2014; Goh in Wong, 2014; Hallberg idr., 2008; Huang idr., 

2009), krivde (Hall-Lord idr., 2011; Hall-Lord idr., 2014).  

O pozitivnih doživljanjih v zvezi z otrokom so poročale štiri kvalitativne 

raziskave (Carol Ho idr., 2014; Goh in Wong, 2014; Hall-Lord idr., 2014; 

Henessy in McIntyre, 2012). Doživljanja, ki so jih izpostavile raziskave, pa 

so: odprtost, potrpežljivost (Carol Ho idr., 2014), čustvo upanje (Hall-Lord 

idr., 2011) ter splošni pozitivni občutki (Goh in Wong, 2014; Henessy in 

McIntyre, 2012). 

Ugotovitve o prevladujočih čustvih jeze, žalosti in sramu sovpadajo s 

značilno čustveno dinamiko družine otroka z motnjo ADHD, ki jo navajata 

avtorja Everett in Volgy Everett. Če primerjamo še čustveno doživljanje 

slovenskih staršev otroka z motnjo ADHD, vidimo, da tudi D. Brežnik (2015) 
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omenja čustva sramu, krivde, žalosti, jeze in strahu, obenem pa navaja, da 

tudi starši v njeni raziskavi navajajo številna pozitivna doživljanja v zvezi z 

otrokom, predvsem, ko prepoznajo njegova močna področja.  

Stres 

Prevladujoče doživljanje, ki so ga izpostavljali starši (večinoma gre za 

populacijo mater) tekom raziskav, pa je zagotovo povišana raven stresa. 

Conson idr. (2016) tako navajajo da med starši z otroki z nevrorazvojnimi 

motnjami prav starši otroka z motnjo ADHD ali avtizma doživljajo največ 

stresa v primerjavi s starši ostalih otrok s posebnimi potrebami. O stresu v 

odnosu starš–otrok je poročalo kar 18 raziskav. Od tega je bilo 12 raziskav 

kvantitativne narave, ostale so bile kvalitativne (Anand idr., 2012; Barton 

idr., 2005; Bull in Whelan, 2006; Conson idr., 2016; Goh in Wong idr., 2014; 

Hallberg idr., 2008; Hall-Lord idr., 2015; Hatton idr., 2005; Jenkins idr., 

2010; Jenkins idr., 2012; Morton idr., 2010; Neff, 2010; Nigg in Podolski, 

2001; Segal, 2001). V nasprotju s temi rezultati pa je Neff (2010) ugotovil 

nasprotno, namreč da očetje otroka z motnjo ADHD ne doživljajo večje 

količine stresa kot očetje otroka brez motnje.  

Pri prevladujočih dejavnikih vzroka za starševsko doživljanje stresa smo pri 

pregledu literature raziskali še ključne dejavnike stresa. Ugotovili smo, da 

so pomembni prediktorji starševskega stresa: prisotnost komorbidnih 

motenj (internalizirane/eksternalizirane čustveno-vedenjske motnje) pri 

otroku z motnjo ADHD, vrsta prevladujoče izraženosti simptomov same 

motnje ADHD (simptomi nepozornosti ali simptomi impulzivnosti in 

hiperaktivnosti), resnost simptomov motnje ADHD pri otroku, spol otroka z 

motnjo ADHD, spol starša otroka z motnjo ADHD in prisotnost starševske 

psihopatologije. Raven starševskega stresa je pomembna, saj nadalje 

vpliva na različne strategije starševstva (višji stres pri starših otroka z motnjo 

ADHD je povezan z bolj nadzornim avtoritarnim slogom starševstva, manjši 

pa z bolj podpornim načinom starševstva) (Pimentel idr., 2010) in tudi na 

duševno zdravje staršev.  

PRISOTNOST KOMORBIDNIH MOTENJ PRI OTROKU Z MOTNJO ADHD 

Prisotnost komorbidnih motenj pri otroku z motnjo ADHD in vpliv teh na 

doživljanje stresa pri starših je proučevalo osem raziskav, sedem 

kvantitativnih in en pregled literature (Anand idr., 2012; Conson idr., 2016; 

Deault, 2009; Geffken idr., 2011; Jenkins idr., 2012; Larsson idr., 2016; Nigg 

in Podolski idr., 2001; Pimentel idr., 2010). Tako so raziskovalci ugotovili, 

da prisotnost eksternaliziranih in internaliziranih čustveno-vedenjskih 

motenj viša starševski stres (Conson idr., 2016; Deault, 2009). Prav tako so 

dokazali, da starši otroka z motnjo ADHD in opozicionalno motnjo vedenja 

doživljajo več stresa (Deault, 2009; Nigg in Podolski, 2001). Pri tem 

materam višji stres povzročajo simptomi nepozornosti in opozicionalnega 
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vedenja, pri očetih pa otrokova agresivnost in prav tako opozicionalno 

vedenje. Starševski stres viša tudi otrokova emocionalna labilnost (Geffken 

idr., 2011; Larsson idr., 2016). 

VRSTA PREVLADUJOČIH SIMPTOMOV MOTNJE ADHD IN 

IZRAŽENOST SIMPTOMOV MOTNJE 

Pet kvantitativnih raziskav je proučevalo pomen prevladujočih simptomov 

motnje ADHD in njihovih vpliv na stres staršev (Anand idr., 2012; Geffken 

idr., 2011; Jenkins idr., 2010; Jenkins idr., 2012; Nigg in Podolski, 2001). 

Jenkins idr. (2012) so v svoji raziskavi navedli, da so vsi simptomi motnje 

ADHD, tako simptomi nepozornosti kot simptomi hiperaktivnosti in 

impulzivnosti, prediktorji starševskega stresa, pri čemer naj bi simptomi 

nepozornosti manj uničujoče vplivali na celotno družinsko delovanje 

(Jenkins idr., 2012). Geffken idr. (2011) in Anand idr. (2012) pa so ugotovili, 

da naj bi simptomi hiperaktivnosti in impulzivnosti bolj vplivali na starševski 

stres kot simptomi nepozornosti. Nigg in Podolski (2001) sta v svoji raziskavi 

dokazala, da izraženost simptomov motnje vpliva na višino stresa pri 

starših. 

OTROKOV SPOL, NEŽELENO VEDENJE IN STARŠEVSKI STRES 

Tri kvantitativne raziskave so proučevale korelacijo spola otroka z motnjo 

ADHD in stresom staršev (Jenkins idr., 2010; Larsson idr., 2016; Nigg in 

Podolski idr., 2001). Nigg in Podolski (2001) in Larsson idr. (2016) so 

ugotovili, da starši doživljajo več stresa, če simptome eksternaliziranih 

vedenjskih motenj izkazujejo dekleta (posledica na spol vezanih norm 

vedenja), Larsson idr. (2016) pa so ugotovili, da naj bi starši deklet z motnjo 

ADHD bili tudi manj zadovoljni s svojo starševsko vlogo kot starši fantov. 

Nasprotno tem rezultatom so Jenkins idr. (2010) ugotovili, da naj bi starši 

deklet z motnjo ADHD doživljali manj stresa kot starši fantov z motnjo 

ADHD. 

SPOL STARŠA IN PRISOTNOST PSIHOPATOLOGIJE KOT 

PREDIKTORJI STRESA 

Tri kvantitativne raziskave so proučevale povezanost starševskega spola in 

količino zaznanega stresa pri starših (Jenkins idr., 2010; Jenkins idr., 2012; 

Larsson idr., 2016). Vse tri raziskave so potrdile, da naj bi med staršema 

bile matere bolj izpostavljene stresu v odnosu z otrokom v primerjavi z očeti. 

Larsson idr. (2016) so postavili hipotezo, da je tako, ker naj bi bile matere 

še vedno primarne v skrbi za otroka, so bolj vključene v starševski proces 

in zato tudi bolj zaznavajo otrokove morebitne težave. Kot so predvidevali v 

svoji raziskavi tudi Pimentel idr. (2010), imajo pri doživljanju stresa 

percepcije starša veliko vlogo. Povezavo med negativnimi percepcijami 

staršev glede odnosa starš-otrok in prisotnostjo psihopatologij pa navajajo 
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tudi Arnold idr. (2007), ki navajajo, da več kot je že psihopatologij pri starših, 

bolj negativne percepcije ti posedujejo. Kar šest raziskav (tri kvantitativne in 

tri kvalitativne) pa je o odnosu starš-otrok poročalo o pridruženih duševnih 

motnjah pri starših, ki negativno vplivajo na odnos in starševski stres (Arnold 

idr., 2007; Barton idr., 2005; Hallberg idr., 2008; Henessy in McIntyre, 2012; 

Jenkins idr., 2012). Starševska psihopatologija tako velja za močnega 

prediktorja stresa staršev (Jenkins idr., 2012). Ti starši sam odnos z 

otrokom vrednotijo kot bolj negativen (Arnold idr., 2007), med 

izpostavljenimi komorbidnimi duševnimi motnjami staršev pa prednjačijo 

depresija (Arnold idr., 2007; Hennessy in McIntyre, 2012) in anksiozne 

motnje (Carol Ho idr., 2014; Hallberg idr., 2008). Prav tako so raziskovalci 

poročali, da so duševnim motnjam bolj podvržene matere kot očetje (Barton 

idr., 2005) ter da je pri materah zaznati več psihosomatskih obolenj 

(Hallberg idr., 2008).  

Za primerjavo D. Brežnik (2015) v svoji raziskavi eksplicitno ne navaja 

konstrukta stresa pri starših otroka z motnjo ADHD, temveč govori 

predvsem o različnih stiskah, s katerimi se soočajo ti starši v vsakodnevnem 

življenju. Ker pa je stres neposredno povezan prav s stisko (saj pri tem gre 

za posameznikovo doživljanje dvoma v lastno zmožnost za premostitev 

določenega izziva), vidimo, da so ključni prediktorji stresa slovenskih 

staršev že predhodno našteti izzivi. Slovenski starši največ stresa doživljajo 

pri organizaciji dnevne strukture, in to zaradi časovne stiske, pri nadzoru in 

regulaciji otrokovega vedenja, v socialnem okolju (spoprijemanje z 

negativnimi, kritični odzivi) in v drugih javnih ustanovah.  
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Pregled raziskav in povzetek mikrosistema starš-otrok 

V Tabela 8 so predstavljene pregledane raziskave in njihove ključne 

ugotovitve v povezavi s starševskim doživljanjem in percepcijami v 

kontekstu motnje ADHD.  

Tabela 8: Pregled raziskav starševskega doživljanja in percepcije v 
kontekstu motnje ADHD 

Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Anand, 

Gandhi in 

Sethi (2012) 

Starši 50 otrok 

z motnjo 

ADHD in starši 

50 zdravih 

otrok 

kvantitativna - povečana raven stresa pri starših 
otroka z ADHD, 

- največ stresa doživljajo starši otroka 
s kombiniranim podtipom motnje in 
najmanj starši otroka s simptomi 
nepozornosti. 

Arnold, 

Gerdes, 

Greenhill, 

Hechtman 

Hinshaw, 

Hoza, 

Pelham, 

Swanson, 

Wells in 

Wigal (2007) 

Starši 195 

otrok in 119 

staršev otrok 

brez ADHD 

kvantitativna - matere poročajo o več uporabe moči 
in očetje o manj topline v primerjavi 
s kontrolno skupino, 

- depresivne matere se vrednotijo kot 
manj tople v odnosu do otrok, 

- več kot je psihopatologije pri starših, 
bolj negativna je percepcija odnosa 
starš–otrok. 

Barkley, 

Edwards, 

Fletcher, 

Laneri in 

Metevia 

(2001) 

87 

mladostnikov 

in njihovih 

staršev in 32 

mladostnikov 

in staršev v 

kontrolni 

skupini 

kvantitativna - konflikt med materami in 
mladostnikom z ADHD + VD, več 
jeze, več uporabe agresivnih taktik, 
slabša komunikacija kot v kontrolni 
skupini, 

- enako velja za očete, 

- več agresivnih in nasilnih odzivov,  

- manj pozitivne interakcije. 

*dod. Barton, 

Belton, Carr, 

Dooley, 

Doyle, 

Lange, 

Lawlor,Marsh

all, Mulligan 

in Sheerin 

(2005) 

22 mater in 13 

očetov 

kvantitativna - več stresa, 

- nižja kakovost življenja, 

- nižje zadovoljstvo s svojim 
starševstvom v primerjavi z lastno 
družino, 

- matere poročajo o več duševnih 
težavah kot očetje. 

Bennett 

(2007) 

6 mater kvalitativna - več napetosti v odnosu z otrokom z 
ADHD v primerjavi s sorojenci. 

*dod. 

Biondic, 

Grimbos, 

Herbert in 

Wiener 

(2016) 

135 mater in 

98 očetov  

kvantitativna - starši mladostnika z ADHD 
izkazujejo višji nivo stresa kot starši 
mladostnika brez motnje ADHD, 

- matere mlad. z ADHD poročajo o 
slabši kakovosti odnosa z 
mladostnikom in partnerjem, 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

- matere poročajo tudi o socialni 
izolaciji, zakonskih težavah, občutjih 
nekompetentnosti. 

Bull in 

Whelan 

(2006) 

10 mater  kvalitativna - nedelujoče strategije starševstva 
(časovno omejene in težko jih je 
implementirati), 

- težave z vzpostavitvijo avtoritete, 

- povišan stres med materami. 

Carol Ho, 

Tong Chien 

in Wang 

(2011) 

12 staršev  kvalitativna - otrokovo neželeno vedenje 
(sledenje navodilom), 

- občutek preobremenjenosti, 
depresije, nemoči, bolečine, sramu, 
skrbi in anksioznosti, občutja jeze 

- pozitivna občutja: odprtost, 
potrpežljivost, osebna rast, 

- pomanjkanje časa, 

- finančno breme. 

*dod. 

Chaplin, 

Godsay, 

Modesto- 

Lowe, in 

Soovajian 

(2014) 

/ pregled 

literature 

- več zaščitniškega vedenja s strani 
očetov do mladostnika z ADHD, 

- matere do mladostnikov z ADHD 
izražajo manj čustev, 

- občutja nemoči, potenciranje 
otrokovega vedenja. 

*dod. 

Conson, 

Craig, Di 

Giacomo, 

Frolli, 

Ivagnes, 

Margari, 

Monaco in 

Operto 

(2016) 

47 mater, 42 

očetov  

kvantitativna - med nevrorazvojnimi motnjami 
najvišji nivo stresa doživljajo starši 
otroka z ADHD ali MAS, 

- povišana je raven stresa pri očetih v 
primerjavi z ostalimi skupinami 
nevrorazvojnih motenj, 

- višina stresa je povezana z 
eksternaliziranimi in čustvenimi 
vedenjskimi motnjami pri otroku. 

*dod. Deault 

(2009) 

/ pregled 

literature 

- starševski stres je v tesni 
povezanosti z otrokovimi 
vedenjskimi motnjami ter 
opozicionalno motnjo. 

Floro, 

Henker, 

Ishikawa, 

Jamner, 

Johnston, 

Perwien, 

Swindle in 

Whalen 

(2006) 

27 mater 

otroka z ADHD 

in 25 mater 

otroka brez 

ADHD 

kvantitativna - problemi organizacije ob jutrih in 
med vikendi (manjša struktura), 

- regulacija vedenja. 

*dod. 

Geffken, 

Graziano, 

McNamara in 

Reid (2011) 

Starši 80 otrok 

z motnjo 

ADHD 

kvantitativna - samo simptomi hiperaktivnosti in 
impulzivnosti vplivajo na stres 
staršev, simptomi nepozornosti ne, 

- deficiti v samoregulaciji (vedenje –
simptomi agresivnosti), kognitivnih 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

zmožnostih (eksekutivnih), 
emocionalnih (labilnosti) povzročajo 
starševski stres,  

- pomen emocionalne labilnosti otroka 
ter deficita eksekutivnih funkcij in 
stresom staršev (poleg simptomov 
agresivnosti). 

Goh in Wong 

(2014) 

8 staršev, 5 

otrok 

kvalitativna - več stresa, občutij nemoči, 
negotovosti, a tudi pozitivnih občutij, 

- otrok kot aktivni agent vedenja, 

- uporaba fizičnega nasilja kot načina 
za soočanje z otrokovim vedenjem, 

- delanje domačih nalog. 
 

*dod. Hall-

Lord, 

Hedelin, 

Moen (2011) 

9 staršev  kvalitativna - občutja nemoči, žalosti, razočaranja, 
krivde, frustracije, 

- občutja upanja. 

Hall-Lord, 
Hedelin in 
Moen (2014) 

17 staršev kvalitativna - nekatere matere poročajo o občutjih, 
da niso dovolj dobre matere, strah, 
da bi zapadel v slabo družbo, 
konfliktnost, 

- obstoj pozitivnih občutij kohezivnosti 
med družinskimi člani, 

- vzpostavitev strukture, rutine, jasnih 
razmejitev, 

- posredovanje pri konfliktih med 
sorojenci, 

- tranzicija iz otroštva v odraslost. 

*dod. Hall- 
Lord, Hedelin 
in Moen 
(2015) 

265 staršev: 
217 mater in 
48 očetov 

kvantitativna - starši otroka, ki prejema zdravila za 
ADHD, poročajo o nižjem nivoju 
vedenjskih problemov in boljšim 
družinskem delovanju, 

- matere so ključne odgovorne osebe 
za otrokovo skrb, kar povečuje 
stres. 

Hallberg, 
Klinberg, 
Moller in 
Reichenberg 
(2008) 

11 mater in 1 
oče 

kvalitativna - neprestana skrb nad vedenjem 
otroka (zloraba drog, konflikti, 
neželeno vedenje), 

- življenje na robu zmožnosti, 

- visok nivo stresa in psihosomatskih 
obolenj pri materah, 

- občutek kontrole s strani mladostnic 
z ADHD, 

- prisotna anksioznost (vedenje 
hčerke), 

- višja stopnja konfliktov, 

- nič zasebnega življenja, 

- pomanjkanje podpore s strani 
partnerja, 

- finančne težave. 

*dod. Hatton, 

Kendall in 

Perrin (2005) 

32 mater kvantitativna - povečana raven stresa (vzrok je 
otrokovo vedenje), 

- več družinskih konfliktov. 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Henessy in 

McIntyre 

(2012) 

18 staršev  kvalitativna - občutek preobremenjenosti zaradi 
neprestane pozornosti nad 
otrokovim vedenjem, občutek krivde, 
občutek nekompetentnosti v 
starševski vlogi, občutki žalosti, 
depresije, jeze,  

- pozitivna občutja. 

*dod. Huang, 

Hung in Lin 

(2009) 

12 staršev  kvalitativna - občutja frustracije, nemoči, jeze, 
skrbi, 

- vzpostavitev dnevne rutine, 

- težave z organizacijo gospodinjskih 
opravil, 

- nadzor in ravnanje z otrokovim 
težavnim vedenjem, 

- potreben je stalen nadzor vedenja. 

*dod. 

Jenkins, 

Tannock, 

Theule in 

Wiener 

(2010) 

4991 družin  kvantitativna - matere doživljajo več stresa v 
odnosu z otrokom, 

- depresija je pomemben prediktor 
starševskega stresa, 

- starševstvo dekletom z ADHD 
pomeni nižji stres kot pri starševstvu 
fantom, 

- simptomi hiperaktivnosti in 
impulzivnosti so prediktor stresa –
enako velja za nepozornost, vendar 
ta manj vpliva na družinsko 
dinamiko. 

Jenkins, 

Tannock, 

Theule in 

Wiener 

(2012) 

/ kvantitativna - starši otroka z ADHD doživljajo več 
stresa kot starši otrok brez ADHD --
simptomi nepozornosti so manjši 
distraktor družinske dinamike kot 
simptomi, 
hiperaktivnosti/impulzivnosti, 

- ekstrenalizirane in internalizirane 
motnje otroka višajo stres, 

- matere izkušajo več stresa v odnosu 
z otrokom kot očetje, 

- starševska psihopatologija je močan 
prediktor starševskega stresa. 

Kelley in 

Schroeder 

(2008) 

134 staršev 

otrok z ADHD 

in brez motnje 

kvantitativna - starši poročajo o višjem nivoju 
družinskih konfliktov in organizacije, 

- višja kot je družinska kohezivnost in 
organiziranost, višja je 
metakognicija pri otroku oz. boljša 
vedenjska kontrola. 

Langlands, 

Mouat, Tripp 

in 

Schaughenc

y (2007) 

51 otrok in 

njihovih 

staršev, 

kontrolna 

skupina  

kvantitativna - manj učinkovita, topla, vključena 
interakcija v družinah otroka z 
ADHD, 

- v izogib konfliktom se starši pogosto 
distancirajo od otroka, 

- najbolj problematične so interakcije 
v družini otroka z ADHD in 
komorbidnimi vedenjskimi težavami. 

*dod. 

Larsson, 

316 staršev  kvantitativna - več starševskega stresa pri dekletih 
kot fantih (vpliv na spol vezanih 
norm glede vedenja), 
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vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Mørch in 

Sollie (2016) 

- starši deklet v vzorcuso manj 
zadovoljni s starševsko vlogo kot 
starši fantov, 

- otrokove emocionalne težave višajo 
starševski stres, 

- matere doživljajo več stresa kot 
očetje (vloga odgovornosti, več 
vključenosti v starševski proces). 

*dod. Marton, 

Rogers, 

Theule in 

Wiener 

(2010) 

5 staršev kvantitativna - ključni dejavnik starševskega stresa 
je prisotnost motnje ADHD pri 
starših, 

- starševski stres lahko poveča 
senzitivnost na otrokovo vedenje. 

Neff (2010) 145 očetov 

otroka z ADHD 

in 2635 očetov 

otroka brez 

ADHD 

kvantitativna - očetje otrok z ADHD naj ne bi 
doživljaji več stresa kot očetje otrok 
brez ADHD, 

- poročajo o splošni boljši kakovosti 
življenja. 

*dod. Nigg in 

Podolski 

(2001) 

66 mater in 57 

očetov  

kvantitativna - resnost otrokovih simptomov ADHD 
veča starševski stres, 

- starši otroka s pridruženim 
opozicionalnim vedenjem izkazujejo 
višjo raven stresa, 

- stres mater je povezan z 
opozicionalnim vedenjem, simptomi 
nepozornosti in dezorganizacije, pri 
očetih pa z opozicionalnim in 
agresivnim vedenjem,  

- več stresa staršev, če 
eksternalizirane vedenjske motnje 
izkazujejo deklice, 

- dodatno lahko na stres vpliva tudi 
iskanje pomoči v socialnem okolju. 

*dod. 

Pimentel, 

Vale in 

Vieira-Santos 

(2010) 

Matere 52 

otrok z motnjo 

ADHD 

kvantitativna - starševski stres izhaja iz otrokovih 
karakteristik, 

- višji stres staršev je povezan z bolj 
nadzorujočimi strategijami,  

- bidirekcionalna povezava: vedenje 
otroka – stres starša in stres starša 
– percepcija otrokovega vedenja. 

Segal (2001) 25 mater kvalitativna - neprestana pozornosti na otrokovo 
vedenje, 

- povečan stres, 

- občutja kronične žalosti. 

Singh (2004) 22 mater in 12 

očetov 

kvalitativna - pomanjkanje povezanosti med 
otrokom in materjo, 

- jeza v odnosu starš–otrok. 

Wallace 

(2005) 

/ kvalitativna - instinktivna zaščita (v primerjavi z 
sorojenci). 
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Starši otroka z motnjo ADHD se dnevno soočajo s številnimi izzivi. Tako 

imajo večje težave pri vzpostavitvi dnevne strukture in organizacije 

predvsem ob koncih tedna, ko je skupno družinsko druženje manj 

strukturirano kot med tednom. To bi lahko pripisali kombinaciji delovanja 

otrokovih simptomov motnje, saj imajo ti otroci velike težave na področju 

organizacije (Barkley, 2013). Prav tako staršem največji izziv predstavlja 

prav regulacija otrokovega neželenega vedenja, kot je nezmožnost 

sledenja verbalnim navodilom. Obenem se zvišana potreba po regulaciji 

otrokovega vedenja povezuje s pomanjkanjem časa zase, kar lahko vodi v 

zmanjšano duševno zdravje staršev in celo v kronično utrujenost. Obenem 

pomanjkanje časa lahko negativno vpliva na ostale družinske odnose, tako 

partnerske kot odnose med sorojenci. Tuje raziskave so kot najpogostejši 

izziv navedle tudi finančno obremenitev, ki jo prinese s seboj skrb za otroka 

z motnjo ADHD. Pri tem verjetno govorimo o višjih izdatkih družine za 

zdravila otroka in obiske različnih dodatnih obravnav in terapij za blažitev 

simptomov motnje. 

Starši otroka z motnjo ADHD med procesom starševstva poročajo o 

različnih čustvih ter doživljanjih. Tako na eni strani prevladujejo čustva 

žalosti, nemoči, krivde, frustracije in jeze, na drugi strani pa raziskave 

navajajo doživljenje povezanosti z otrokom in čustvo upanja. Kot smo že 

spoznali, se starši otroka z motnjo ADHD večkrat soočajo z doživljanjem 

nemoči, predvsem z vidika uspešne regulacije otrokovega vedenja, kar 

povzroča stres.  

Raziskovalci redno poročajo o pomenu duševne in psihične pripravljenosti 

za starše otroka z motnjo ADHD (Finzi-Dottan idr., 2011). Istočasno 

navajajo, da so podporni programi za starše nujni in pomembni pri dvigu 

starševskega občutka kompetentnosti (Tellegen in Sanders, 2013), ki ga 

tem staršem pogosto primanjkuje. 

Johnston in Mash (2014), avtorja lestvice Parenting sense of competence, 

navajata, da naj bi bilo starševsko občutje kompetentnosti sestavljeno iz 

dveh komponent: starševskega občutja učinkovitosti in zadovoljstva z 

doživeto starševsko vlogo. Ti dve komponenti naj bi tako vplivali na 

emocionalni, motivacijski in vedenjski vidik starševstva. Prva komponenta, 

to je starševsko zadovoljstvo, predstavlja kakovost starševskega afekta, 

povezanega s starševstvom. Druga komponenta – učinkovitost pa je bila 

razvita na podlagi socialno-kognitivne teorije, ki navaja, da 

samoučinkovitost predstavlja pomemben vir posameznika, saj dviga 

posameznikovo raven motivacije in dobrega počutja na več področjih 

življenja. Samoučinkovitost omogoča posamezniku nadzor nad dogodki in 

potekom življenja. Samoučinkovitost je konstrukt, ki vključuje prepričanje o 

posameznikovih zmožnostih in veščinah, ki so nujne za izvršitev 

določenega cilja. Prav tako pa študije izkazujejo, da je starševsko občutje 
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kompetentnosti negativno povezano z doživljanjem starševskega stresa, 

obenem pa so starši, ki dosegajo višje rezultate na lestvicah 

kompetentnosti, manj podvrženi vplivom depresije in ostalim duševnim 

boleznim. Raziskovalci nadalje navajajo pomen kognitivnih mehanizmov 

(percepcije, interpretacije in evalvacije samega dogodka) pri akumulaciji 

stresa. Ti kognitivni mehanizmi namreč soodvisno vplivajo na stopnjo in 

izraženost stresa pri starših. Starši otroka z motnjo ADHD, ki so bolj 

izpostavljeni dejavnikom stresa, imajo tudi večje tveganje za razvoj 

negativnih kognitivnih shem v povezavi z otrokom in lastno 

kompetentnostjo.  

Prevladujoče doživljanje med starši otroka z motnjo ADHD je povišana 

raven stresa, ki pa je tesno povezana s starševsko kognitivno percepcijo, 

posledično pa tudi z ravnijo občutka samoučinkovitosti pri starših in njihovim 

vedenjskim odzivom. V nadaljevanju Barkley (2013) predstavi prav to 

povezanost starševskih kognitivnih percepcij v družini otroka z motnjo 

ADHD, ki lahko vodijo v začarani krog negativne družinske dinamike, kjer 

so medsebojni odnosi vir frustracije in stresa. Te percepcije namreč 

oblikujejo starševsko vedenje in posledično tudi otrokovo. 

Barkley (2013) pojmuje družinsko dinamiko med starši in otrokom z motnjo 

ADHD kot krožno, kar je ena ključnih karakteristik tudi sistemskih teorij. To 

pomeni, da je dinamika celotnega družinskega sistema, njihova 

medsebojna interakcija ter narava odnosov med družinskimi člani, 

recipročne in večvzročne narave. Krožno naravo odnosov je prikazal po 

stopnjah, ki pa so hipotetične narave, nudijo pa dober vpogled in primer za 

razumevanje krožne dinamike čustev in prepleta s kognitivnimi percepcijami 

v družini otroka z motnjo ADHD. 
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Slika 6: Krožna dinamika staršev in otroka z motnjo ADHD 

Povzeto po Barkley (2013)  

Razlaga vizualnega prikaza na sliki 6: Predpostavljamo, da imamo starše in 

otroka z motnjo ADHD, s pridruženimi vedenjskimi motnjami. Več kot je 

vedenjskih težav otroka, večja možnost je, da starši razvijejo negativne 

starševske percepcije do otroka, in obratno. Dalje, negativne percepcije 

otrokovega vedenja vplivajo na vedenje staršev do otroka (višja raven 

negativnih emocij proti otroku, ostrejše kazni za otroka, višja razdražljivost 

starša). Otrok z motnjo ADHD tako lahko posledično prejme manj pozitivnih 

oblik starševskega vedenja kot otrok brez motnje ADHD. Kot odziv na 

starševsko vedenje se hkrati lahko poveča tudi otrokov obrambni odziv, tj. 

porast neželenega vedenja, uporništva proti staršem. Otrokovo 

stopnjevanje neželenega vedenja pa nadaljnje utrjuje negativne starševske 

percepcije do otroka. Dinamika se tako krožno, ciklično ponavlja (Barkley, 

2013). 

Pomembno je torej kako starši otroka z motnjo ADHD razumejo otrokovo 

motnjo in njene simptome, izvor motnje in morebitne vedenjske odklone, ki 

so lahko spremljevalci same motnje. Bugental in Happaney (2002) navajata, 

da je vzročno-posledično mišljenje eden izmed ključnih miselnih procesov 

ljudi. Interakcija med starši in otroki je tako pod stalnim vplivom atribucij 

glede posameznikovega izvora, namena in razloga določenega vedenja. 

Namen tega vzročno-posledičnega vedenja je krepitev človekove 

zmožnosti razumevanja, predvidevanja in učinkovitega delovanja v 

kontekstu medčloveških odnosov, vključno z odnosom starš–otrok. Na 

podlagi te zmožnosti se ljudje tudi medsebojno razlikujemo. Tako imajo 

narava 
starševskih 
percepcij 

otroka

način vedenja 
do otroka  

otrok in 
dostop do 
pozitivnih 

starševskih 
praks  

način 
otrokovega 

vedenja

krepitev 
določenih 
utrjenih 

percepcij 
staršev
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lahko starši različen odziv na enak socialni dražljaj s strani otroka. V tem 

kontekstu to lahko razumemo kot npr. odziv starša na otrokovo neželeno 

vedenje, ki se pojavi v situaciji, kjer je otrok pretirano senzorno obremenjen 

in se bo en starš odzval nanj s sočutjem in razumevanjem, drugi starš pa 

bo otrokovo vedenje lahko vrednotil kot izraz otrokove razvajenosti, 

neprilagojenosti, napornega karakterja ali celo zlobe in otroka nadrl ali 

kaznoval. Dalje avtorja navajata, da so atribucije pravzaprav eksplicitne 

kognicije, ki nastanejo kot posledica zavestnega odgovora na trenutni 

dogodek. Opozarjata na pojav avtomatičnih kognitivnih atribucij, ki se 

pogosto pojavijo pri soočanju staršev s stresom pri regulaciji otrokovega 

neželenega vedenja in njegovih posebnih potreb. Pri tem govorimo o 

implicitnih atribucijah, katerih se starši pogosto sploh ne zavedajo, te pa 

obenem intenzivno vplivajo tako na razmišljanje, doživljanje in funkcionalno 

vedenje staršev v določenem trenutku. 

Različni raziskovalci, izhajajoči iz teorije socialnega učenja, vzročno 

mišljenje razlagajo na različne načine. Izhajajo iz ključne paradigme, da je 

vzročno-posledično mišljenje funkcija, ki se oblikuje na podlagi 

posameznikovih osebnih izkušenj in opazovanj izkušenj drugih v okolju – 

torej se je naučimo. Psiholog Albert Bandura (1989) atribucije razlaga kot 

posledico posameznikovega odziva na določeno življenjsko izkušnjo, na 

podlagi katere posameznik oblikuje mnenje o lastni samoučinkovitosti. Na 

podlagi te teorije torej starši oblikujejo določene kognitivne atribucije glede 

na lastno izkušnjo v interakciji z otrokom. Starši, katerih izkušnja je 

zaznamovana z otrokovim težavnim vedenjem, se tako bolj verjetno počutijo 

manj učinkovite pri vzgoji otroka kot starši in bodo tako verjetneje posegli 

po manj želenih vedenjskih odzivih, in obratno. Te atribucije se lahko tekom 

življenja preoblikuje in so spremenljive narave. 

Drug pristop, ki razlaga vzročne kognicije, pa temelji na predpostavki, da že 

zgodaj v posameznikovem razvoju otrok mentalno organizira izkušnje v 

svetu v pomensko smiselne kategorije, skripte in sheme. Mnogi 

raziskovalci, kot so Bugental (1992) ter Grusec idr. (1997), so mnenja, da 

so starševske atribucije stabilne strukture znanja, ki se jih lahko razume kot 

sheme oz. notranje delovne modele (gre za podobne strukture, kot jih je 

poimenoval Bowlby v svoji teoriji navezanosti). V povezavi s tem mišljenjem 

se največkrat pojavljajo pojmi lokus kontrole, stabilnost, občutek nadzora, 

ki naj bi bili ključni dejavniki starševskih atribucij. Kot je bilo navedeno že v 

prejšnjih poglavjih, pa je notranji občutek kontrole tesno povezan s stresnim 

odzivom in posameznikovim odzivom nanj. 

Prevladujoče atribucije staršev v relaciji do otroka z ADHD so bile: občutek 

preobremenjenosti (ki največkrat izhaja iz težav usklajevanja zahtev in 

potreb otroka z ostalimi vsakodnevnimi zahtevami (Hallberg idr., 2008; 

Henessy in McIntyre, 2012), težave pri interakciji z otrokom (več napetosti 
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v odnosu, manj povezanosti, manj afektivno tople komunikacije (Arnold idr., 

2007; Bennett, 2007; Langlands idr., 2006; Singh, 2004) ter prisotnost 

konfliktov v odnosu (Kelley in Schroeder, 2008; Langlands idr., 2006; Moen 

idr., 2014) ter prevladujočo atribucijo stresa (Anand idr., 2012; Goh in Wong, 

2014; Segal, 2001). Te atribucije lahko razlagamo iz obeh perspektiv, tako 

z vidika naučenega konstrukta – torej da je starševska presoja odnosa z 

otrokom z motnjo ADHD posledica vpliva preteklih izkušenj z njim in prav 

atribucija o težavni interakciji z otrokom in o prisotnosti konfliktov ovira 

starševske percepcije o samoučinkovitosti, kar predpostavljamo, da 

negativno vpliva na duševno zdravje starša in viša raven stresa. Na podlagi 

te perspektive se atribucije lahko spreminja. Če pogledamo starševske 

atribucije z vidika struktur znanja oz. globljih notranjih težje spremenljivih 

shem v povezavi s stresom in pojmi, kot so lokus kontrole, stabilnost, 

občutek nadzora, pa lahko predpostavljamo, da starši otroka z motnjo 

ADHD, ki poročajo o veliki količini stresa, v odnosu z otrokom že primarno 

posedujejo nižji občutek nadzora nad dogajanjem, otrokovo vedenje 

vrednotijo npr. kot bolj stabilno in nespremenljivo in obratno. Zaradi velikega 

pomena kognitivnih prepričanj na posameznikovo vedenje tako razumemo, 

zakaj je prevladujoči delujoči model podpore in pomoči staršem otrok z 

motnjo ADHD še vedno kognitivno-vedenjsko naravnan. 

Glavna značilnost odnosa mikrosistema starš–otrok je torej starševski 

stres, katerega izvor izhaja tako iz dejavnikov otroka kot staršev. Izstopajoči 

prediktorji stresa, izhajajoči iz otroka so razne oblike vedenjskih odklonov, 

ki močno otežujejo interakcijo med starši in otrokom z motnjo. Kot navaja 

že Barkley (2013), so komorbidne čustveno-vedenjske motnje in 

opozicionalna motnja tesne spremljevalke motnje ADHD. Stres staršev 

variira tudi glede na vrsto prevladujočih simptomov motnje pri otroku. Tako 

stres pri materah poleg motnje ADHD viša prisotnost opozicionalnega 

vedenja in simptomov nepozornosti, pri očetih pa večji stres povzroča tako 

kot pri materah prisotnost opozicionalnega vedenja ter agresivnost otroka. 

Glede vpliva nepozornosti na doživljanje stresa pri starših ni konsistentnih 

zaključkov, saj nekateri avtorji trdijo, da na starševski stres vplivajo le 

simptomi hiperaktivnosti in impulzivnosti in ne simptomi nepozornosti, 

medtem ko drugi raziskovalci trdijo, da tudi simptomi nepozornosti vplivajo 

na raven stresa. Iz navedenega predvidevamo, da na doživljanje stresa 

vplivajo tako simptomi nepozornosti kot tudi simptomi impulzivnosti in 

hiperaktivnosti, saj je verjetno enako stresno, če se otrok ne odzove na tvoj 

klic ali navodilo kot če temu navodilu aktivno nasprotuje. Na stres staršev 

vpliva tudi spol otroka. Tako starši deklet, ki izkazujejo eksternalizirane 

vedenjske motnje, poročajo o višjem nivoju stresa kot starši fantov z enakimi 

simptomi. Prav tako je spol pomemben dejavnik tudi pri starših otroka z 

motnjo ADHD. Tako višjo raven stresa doživljajo matere, kar jim raziskovalci 



165 

pogosto pripisujejo zaradi prevladujoče skrbi za otroka in količine časa, ki 

ga preživijo z njim. 

Glede na rezultate raziskav je tako pri delu s starši pri oblikovanju 

programov pomoči smiselno preveriti slednje dejavnike tveganja 

povišanega stresa:  

 prisotnost komorbidnih motenj pri otroku 

 vrsto prevladujočih simptomov motnje ADHD 

 prisotnost duševnih pri starših (preverijo strokovonjaki za duševno 

zdravje) 

 težave socialne interakcije med starši in otrokom kot so: konflikti, 

nižja medsebojna povezanost, manj topla in afektivna 

komunikacija…). 

4.9.4 Mikrosistem starš–socialno okolje 

Starši otroka z motnjo ADHD so, predvidevamo glede na naš združeni 

povzetek ključnega/prevladujočega doživljanja staršev iz pregledanih 

raziskav, vključeni tudi v mikrosistem starš–socialno okolje. Pri tem je 

socialno okolje mišljeno kot razširjena družina, stiki z ljudmi iz soseske in v 

vseh javnih ustanovah. Raziskav, ki so opisovale to mikrosistemsko raven 

je bilo 25.  

Na področju percepcij in doživljanja staršev na mikrosistemski ravni starš–

socialno okolje pa so bile prevladujoče izstopajoče teme: osebna 

odgovornost mater za otrokovo motnjo, stigma in občutek krivde, 

pomanjkanje razumevanja, pomoči in podpore iz socialnega okolja ter 

posledice izpostavljenosti stigmi. 

Osebna odgovornost mater za otrokovo motnjo 

O občutkih osebne odgovornosti mater za otrokovo motnjo so poročali v 

štirih raziskavah (treh kvalitativnih in eni kvantitativni) (Bull in Whelan, 2006; 

Hallberg idr., 2008; Hatton idr., 2005; Singh, 2004). Štiri kvalitativne 

raziskave so ugotovile, da matere otroka z motnjo ADHD poročajo o 

pomanjkanju podpore partnerja glede vzgoje otroka oz. o odsotnih očetih 

(Hallberg idr., 2008; Huang idr., 2009; Morton idr., 2010; Singh, 2004). 

Pomanjkanje razumevanja, pomoči in podpore iz socialnega okolja 

Starši otroka z motnjo ADHD pa so poročali tudi o splošnem pomanjkanju 

socialne podpore in razumevanja iz okolja, kar je razvidno iz petih raziskav 

(tri kvalitativne in dve kvantitativni) (Barton idr., 2005; Hall-Lord idr., 2015; 

Hennessy in McyIntyre, 2012; Huang idr., 2009; Lee idr., 2002). Po 

rezultatih Barton idr. (2005), naj bi tako družine otroka z motnjo ADHD 
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prejele manj socialne podpore kot družine otroka brez motnje, prav tako naj 

bi več socialne podpore s strani prijateljev prejele matere otrok z motnjo 

ADHD v primerjavi z očeti. Več socialne podpore in zdravstvene pomoči 

prejmejo tudi družine otroka z motnjo ADHD, ki je zdravljen, in družine z 

boljšim družinskim delovanjem. Kljub temu pa se starši otroka z motnjo 

ADHD počutijo pogosto zanemarjene s strani raznih strokovnih ustanov in 

bližnjega socialnega okolja (Huang idr., 2009). Neff (2010) je v svoji 

raziskavi navedel, da podpora socialnega okolja ni pomemben dejavnik 

duševnega zdravja (udeleženci raziskave so očetje otroka z motnjo ADHD). 

Tudi D. Brežnik (2015) poroča o željah mater, da te ne bi več čutile pritiska 

in stresa s strani okolja in otroka. Socialna podpora kot pomemben dejavnik 

duševnega zdravja in varovalni dejavnik pred občutji stigme je tudi med 

slovenskimi materami pomanjkljiva. D. Brežnik (2015) poroča, da imajo 

matere v njeni raziskavi le redko podporo s strani partnerja, družine ali 

širšega socialnega okolja. Kot lahko vidimo, se rezultati tujih raziskav 

skladajo z rezultati slovenske raziskave. 

Stigma in čustvo krivde 

O stigmi pri starših otroka z motnjo ADHD je poročalo 10 raziskav (sedem 

kvalitativnih in tri kvantitativne (Ahn idr., 2016; Barksdale idr., 2010; Bussing 

in Koro-Ljunberg, 2009; Carol Ho idr., 2014; Chong idr., 2015; Hennessy in 

McIntyre, 2012; Jackson in Peters, 2008; Lee idr., 2002; Singh, 2004; 

Watson, 2010). Bussing in Koro-Ljunberg (2009) sta tako ugotovila, da 

veliko staršev otroka z motnjo ADHD doživlja izvor stigme in negativnih 

predsodkov v vseh bližnjih socialnih okoljih (doma, v šoli otroka, na javnih 

mestih). O občutkih krivde, ki so tesno povezani z doživljanjem stigme, pa 

je pisalo šest raziskav (ena kvantitativna in pet kvalitativnih) avtorjev 

Barksdale idr., 2010; Bennett, 2007; Hall-Lord idr., 2014; Henessy in 

McIntyre, 2012; Moses, 2010; Wallace, 2005). Bennett (2007) tako govori o 

ponotranjeni, iz posameznika izhajajoči stigmi, ki so ji izpostavljene matere 

otroka z motnjo ADHD, ki imajo o sebi percepcijo, da so slabe matere. 

Podobne rezultate navaja tudi Moses (2010) v svoji raziskavi. Tako je 

ugotovil pri starših otroka z motnjo ADHD povišano količino čustva krivde, 

ki izhaja iz starševskih prepričanj, da je glavni vzrok za otrokovo motnje 

krivo ali njihovo slabo starševstvo, prenos slabih genov, izpostavljenost 

otroka v nosečnosti škodljivim substancam ali izpostavljenost otroka 

negativnemu družinskemu okolju. Za največja prediktorja za doživljanje 

občutij krivde pri starših otroka z motnjo ADHD pa sta se pri starših izkazala 

lastna zgodovina duševne bolezni starša in biološko starševstvo otroku (da 

otrok ni posvojen in je nosilec starševskega genoma). 

D. Brežnik (2015) v svoji raziskavi poroča o prevladujočih čustvih strahu 

(pred otrokovim prihodnjim izbruhom), sramu (zaradi neželenega vedenja 
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otroka v javnosti), žalosti (zaradi nesprejetosti, stereotipnega mišljenja 

okolice o materah in otroku z motnjo ADHD kljub poznavanju motnje) ter 

jezi (v kontekstu otrokovega neželenega vedenja v javnosti). Omenja tudi 

čustva krivde pri materah, in sicer se ta pojavljajo prav v povezavi s 

socialnim in šolskim okoljem.  

Posledice stigme 

O primarnih in sekundarnih posledicah same stigme so poročale štiri 

raziskave (dve kvalitativni in dve kvantitativni): (Chong idr., 2015; Bussing 

in Koro-Ljunberg, 2009; Lee idr., 2002; Jackson in Peters, 2008). Lee idr. 

(2002) so poročali o splošnem slabšem počutju staršev, Jackson in Peters 

(2008) in Bussing in Koro-Ljunberg (2009) pa poročajo, da stigma povzroči 

pri starših otroka z motnjo ADHD višjo raven stresa. O posledicah 

sekundarne narave sta poročala v raziskavi Bussing in Koro-Ljunberg 

(2009), kjer sta kot sekundarne posledice stigme pri starših navedla 

spremembe na delovnem mestu (odsotnost), težave pri iskanje pomoči 

(doživljanje stigme pomembno niža starševsko željo in proaktivno 

naravnanost pri iskanju pomoči). Posledice stigme se kažejo tudi na 

kognitivni ravni staršev, saj naj bi bili starši, izpostavljeni večji količini 

stigmatizirajočih se odzivov iz okolja in zato bolj negativno naravnani, 

posledično pa je ta prevladujoči kognitivni vzorec povezan z duševnimi 

obolenji, kot je npr. depresija (Chong idr., 2005). Stigma je povezana tudi s 

socialno izolacijo (predstavlja strategijo izogibanja neprijetnim občutkom in 

situacijam in hkrati posledico same stigme), o kateri so poročali v šestih 

kvalitativnih raziskavah (Barksdale idr., 2010; Bennett, 2007; Carol Ho idr., 

2014; Hall-Lord idr., 2011; Peter in Jackson, 2008; Segal, 2001). 

D. Brežnik (2015) v slovenski raziskavi navaja podobne rezultate. Poroča o 

nesprejetosti otroka in družine v okolju zaradi odstopajočega vedenja 

otroka, ki ne sovpada s pričakovanimi normami. To družino pogosto 

privede, ne da bi si želela, do odtujitve, izolacije iz okolja. Socialna izolacija 

v tem primeru predstavlja strategijo izogibanja pred soočanjem s 

prevladujočim negativnim odzivom iz okolja in hkrati je tudi odraz stigme. 

Pri tem lahko v ozadju prepoznamo občutja krivde kot posledico 

prevladujočega stereotipnega mišljenja okolja, da je za otrokovo vedenje 

odgovoren starš. 

Pregled raziskav in povzetek mikrosistema starš–socialno okolje 

V Tabela 9 so predstavljene glavne ugotovitve pregledanih raziskav glede 

starševskega doživljanja v socialnem okolju. 
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Tabela 9: Pregled raziskav starševskega doživljanja v socialnem 
okolju 

Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Ahn, Lebowitz in 

Rosenthal (2016) 

245+84+1

12 

kvantitativna - biološka razlaga motnje ADHD je 
bolj pesimistična prognoza, 

- psihosocialna razlaga je povezana z 
več stigme in negativnih percepcij 
do staršev. 

*dod. Barksdale, 

Charach, 

DosReis, 

Maloney in 

Sherman (2010) 

48 

staršev  

kvalitativna Šest prevladujočih tem: 

1. dvom glede diagnoze, 

2. občutja socialne izolacije, 

3. občutek prezrtosti s strani 

medicinskega in šolskega osebja, 

4. vpliv negativnih pogledov javnosti 

glede farmakološkega zdravljenja 

otroka, 

5. nezaupanje v medicinske odločitve, 

6. izpostavljenost negativnim medijem: 

lastna stigmatizirajoča prepričanja 

staršev o farmakološkem zdravljenju 

otroka.  

*dod. Barton, 

Belton, Carr, 

Dooley, Doyle, 

Lange, 

Lawlor,Marshall, 

Mulligan in 

Sheerin (2005) 

22 mater 

in 13 

očetov 

kvantitativna - manj socialne podpore družine in 
nasploh socialne podpore v 
primerjavi s kontrolno skupino, 

- matere poročajo o več socialne 
podpore s strani prijateljev kot 
očetje. 

Bennett (2007) 6 mater kvalitativna - občutek krivde, da so slabe matere, 
občutek osamljenosti, izolacije, 
neustreznosti, občutek izven norm. 

Bull in Whelan 

(2006) 

10 mater  kvalitativna - občutek primarne odgovornosti 
mater. 

Bussing in Koro-

Ljungberg (2009) 

30 

staršev 

kvalitativna Starši najstnikov z motnjo ADHD: 

- trpijo za stigmo bližine, ki jo 
doživljajo v vseh bližnjih pomembnih 
okoljih (šola, družina), 

- starši lahko zaradi stigme bližine 
trpijo za sekundarnimi posledicami v 
drugih okoljih (odsotnost na delu), 

- vpliv stigme na iskanje pomoči, 

- stigma povzroči še dodaten stres pri 
vzgoji otroka z motnjo ADHD. 

Carol Ho, Tong 

Chien in Wang 

(2011) 

12 

staršev  

kvalitativna - občutja socialne izolacije, 
diskriminacije, stigme. 

*dod. Chaplin, 

Godsay, 

Modesto-Lowe in 

Soovajian (2014) 

/ pregled 

literature 

- višji nivo konflikta v družini, 

- manj povezanosti. 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Chong, Mikami, 

Na in Saporito 

(2015) 

59 mater  kvantitativna - višja izraženost motnje ADHD pri 
otroku, višji nivo starševske stigme, 
starševske negativnosti, 

- starševska negativnost je povezana 
s starševsko depresijo in 
nagnjenostjo k stigmi. 

Hallberg, 

Klinberg, Moller in 

Reichenberg 

(2008) 

11 mater 

in 1oče 

kvalitativna - občutek osamljene odgovornosti 
(pomanjkanje podpore očetov). 

*dod. Hall-Lord, 

Hedelin in Moen 

(2011) 

9 staršev  kvalitativna - občutja osamljenosti (zanemarjenost 
staršev s strani strokovnjakov), 

- občutja užaljenosti, razočaranja. 

Hall-Lord, Hedelin 

in Moen (2014) 

17 

(očetje, 

matere)  

kvalitativna - stres, konfliktnost, občutek krivde pri 
materah, frustracija, nerazumevanje 
okolja. 

*dod. Hall-Lord, 

Hedelin in Moen 

(2015) 

265 

staršev: 

217 mater 

in 48 

očetov 

kvantitativna - zdravljen otrok – več socialne 
podpore, 

- družine z boljšim družinskim 
funkcioniranjem prejmejo več 
podpore s strani okolja (zdravstvene 
storitve). 

*dod. Hatton, 

Kendall, Leo in 

Perrin (2005) 

32 mater kvantitativna - matere so ključne osebe v družini pri 
skrbi za otroka. 

Henessy in 

McIntyre (2012) 

18 

staršev  

kvalitativna - nerazumevanje motenj, 

- občutek diskriminacije, predsodkov, 
stigme, 

- občutek krivde. 

*dod. Huang, 

Hung in Lin 

(2009) 

12 

staršev  

kvalitativna - prisotnost družinskih konfliktov 
(odsotni očetje). 

Jackson in Peters 

(2008) 

11  kvalitativna - materinski stres dodatno poglobi še 
stigma in socialna izolacija. 

Lee, Norvilitis in 

Scime (2002) 

51 mater  kvantitativna Matere otrok z motnjo ADHD: 

- poročajo o nerazumevanju in 
obtoževanju drugih za otrokovo 
vedenje, 

- doživljajo veliko kritike tudi s strani 
bližnjih, 

- ko to kritiko ponotranjijo, to vpliva na 
splošno počutje. 

*dod. Morton, 

Rogers, Theule in 

Wiener (2010) 

5 staršev kvantitativna - samski starši izkusijo več stresa, 

- več kot je socialne podpore, manj je 
stresa. 

*dod. Moses 

(2010) 

Starši 70 

mlad. z 

duševno 

boleznijo 

(52 % 

mlad. je 

imelo 

kvantitativna - 60 % staršev poroča o krivdi glede 
otrokove bolezni, kljub temu da gre 
za nevrobiološko podlago bolezni 
(ADHD), 

- starši, ki so bolj izpostavljeni 
občutjem krivde iz skupine ADHD, to 
motnjo pripisujejo: slabemu 
starševstvu, prepozni diagnozi 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

motnjo 

ADHD) 

otrokove motnje, prenosu slabih 
genov, izpostavljenosti otroka v 
nosečnosti škodljivim substancam in 
izpostavljenosti negativnemu 
družinskem okolju, 

- lastna zgodovina duševne bolezni in 
biološko starševstvo otroku so 
največji prediktorji starševske krivde, 

- pomen emocionalne podpore s 
strani družine za nižanje krivde. 

Neff (2010) 145 

očetov 

otroka z 

ADHD in 

2635 

očetov 

otroka 

brez 

ADHD 

kvantitativna - podpora socialnega okolja ni 
pomemben dejavnik. 

Segal (2001) 25 mater kvalitativna - socialna izolacija iz okolja. 

Singh (2004) 22 mater 

in 12 

očetov 

kvalitativna - občutja neenakovrednosti, 

- osebne odgovornosti za otrokovo 
vedenje, 

- pomanjkanje podpore partnerja 
(odsotnost), 

- odkrita in javna kritika ter 
stigmatizacija v različnih javnih 
okoljih. 

Wallace (2005) / kvalitativna - krivda, zavračanje, žalost, 
razočaranje. 

Watson (2010) 1 kvalitativna Mati otroka z motnjo ADHD poroča o: 

- izpostavljenosti velikem socialnem 
pritisku s strani šole in o izkušnji 
stigme. 

 

Starši otroka z motnjo ADHD se, po raziskavah sodeč, v povezavi s 

socialnim okoljem soočajo z občutji žalosti, krivde in razočaranja. Krivda 

izhaja iz starševskih prepričanj o lastnem slabem starševstvu, o prenosu 

slabih genov na otroka in o pretekli izpostavljenosti otroka negativnim 

družinskim dejavnikom. Ključni prediktor doživljanja krivde pri starših pa je 

lastna zgodovina duševne bolezni ter biološko starševstvo otroku (otrok ni 

bil posvojen). Pojavijo se tudi občutja strahu (pred prihodnostjo otroka), 

sram (izhajajoč iz vedenja otroka v javnosti) ter jeza. Starši poročajo o 

občutkih osamljenosti, socialni izolaciji ter občutkih nerazumljenosti, 

neustreznosti. Ker je v družbi močno ukoreninjena psihosocialna 

paradigma, se v okviru socialnega okolja čutijo pogosto krive in osebno 

odgovorne za otrokovo vedenje in motnjo. To vodi v povišano doživljanje 

stresa in doživljanje stigme, katere izvor je ravno socialno okolje s svojimi 
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predsodki in nerazumevanjem motnje. Starši poročajo tudi o pomanjkanju 

socialne podpore, kar je dejavnik tveganja za razvoj različnih duševnih 

obolenj in hkrati precejšnja ovira procesu starševstva. Zelo boleča pa je za 

starše prisotnost nerazumevanja in odsotnost socialne podpore s strani 

bližnjih družinskih članov. Po navedbah sodeč, vseeno več socialne 

podpore prejmejo matere otroka z motnjo ADHD kot očetje.  

Harisson in Neufeld (2010) navajata, da je skrb za bližnjega z določenimi 

zdravstvenimi težavami preizkušnja osebnih in socialnih virov, ki jih ima 

posameznik na voljo, in spodbuja posameznikovo potrebo po pomoči s 

strani drugih. Podpora se izvaja v kontekstu medosebnih družinskih in 

prijateljskih odnosov, zdravstvenega osebja in bližnjih sorodnikov. 

Doživljanje izkušnje socialne podpore je odvisno od percepcije prejemnika 

socialne podpore. Poznamo različne oblike socialne podpore: emocionalno, 

fizično in informacijsko podporo. Matere, ki so primorane skrbeti za 

družinskega člana (naj bo to mož s poslabšanim zdravstvenim stanjem ali 

otrok z določenimi zdravstvenimi odstopi), so v raziskavi emocionalno oporo 

opisovale v smislu percepcije, da so slišane, da je njihova izkušnja 

razumljena in da lahko delijo svoja občutja glede bremena skrbi. Prav tako 

so pod emocionalno podporo navajale percepcijo, da je njihova skrb 

pozitivno vrednotena s strani socialnega okolja. Ključna značilnost 

emocionalne podpore, ki so jo navedle udeleženke, je torej percepcija, da 

so razumljene s strani družine, prijateljev ali zdravstvenega osebja. Prav 

pomanjkanje razumevanja socialnega okolja staršev otroka z motnjo ADHD 

pa onemogoča učinkovito socialno podporo tem družinam. Tem staršem je, 

kot je navedeno v raziskavah, veliko bliže pojem pomanjkanja socialne 

opore in izkušnja nepodporne interakcije. Nepodporne interakcije se po 

mnenju udeleženk v raziskavi Harisson in Neufeld (2010) izražajo v treh 

ključnih oblikah: prek negativne interakcije, ko se v matere dvomi glede 

njihove skrbniške kompetence, prek interakcij, v katerih ponujena pomoč ni 

učinkovita, in interakcij, v katerih je prisotno pomanjkanje pričakovane 

pomoči, pa bi jo udeleženke glede na situacijo pričakovale. Največkrat gre 

za izkušnjo nepodporne interakcije, ki je v nasprotju s pričakovanji 

prejemnika socialne podpore. Interakcije, klasificirane kot negativne, 

vključujejo različne komentarje, ki so žaljivi do skrbnic, minimaliziranje skrbi 

skrbnikov, obtoževanje, izražanje nespoštovanja. Prav to pa so vse oblike 

interakcij, ki so jim pri skrbi za otroka z motnjo ADHD po raziskavah 

pogosteje izpostavljene njihove matere. 

Pomanjkanje ustrezne socialne podpore pa lahko negativno vpliva na 

starševsko duševno zdravje in viša raven stresa. V tem okviru izpostavljamo 

le dve ključni posledici nepodporne interakcije: porast čustev jeze, izgube 

zaupanja, izgube kontrole, občutek nemoči, ter celo slabitev medosebnih 

odnosov (Harisson in Neufeld, 2010).  
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Ko govorimo o pomenu socialne opore in stresa v povezavi s spolom, pa je 

zelo zanimiva tudi teorija »Tend and befriend«- (opora in prijateljstvo) 

avtorjev Taylor idr. (2000), ki trdijo, da je predvsem ženski odziv na 

povzročitelje stresa zaradi delovanja hormona oksitocina drugačen od 

splošnega odziva (boj/beg). Tako trdijo, da so ženske v stanju stresa veliko 

bolj nagnjene k iskanju podpore v socialnem okolju kot moški, saj to 

predstavlja učinkovit vir po(moči) pri spopadanju z ovirami in hkrati 

učinkovito niža delovanje stresa. Vzroki za to vedenje so globoko 

nevrobiološko pogojeni, saj naj bi v zgodnjem razvoju človeštva večji dostop 

socialne podpore ženskam omogočil boljšo zaščito in preživetje lastnega 

potomstva in sebe. Tako so ženske morebitno večjo biološko in fizično 

ranljivost uspešneje kompenzirale v socialni skupini. Na podlagi tega torej 

lahko sklepamo, da pomanjkanje socialne podpore o kateri največkrat 

poročajo prav ženske bolj prizadene matere otroka z ADHD kot očete in tudi 

zakaj te pripisujejo prav socialni podpori tako velik pomen. 

4.9.5 Mikrosistem starš–šola 

Starši otroka z motnjo ADHD so bolj ali manj vključeni tudi v mikrosistem 

starš-šola. Pri tem imamo v mislih predvsem starše osnovnošolskih otrok, 

ki z učitelji komunicirajo na dnevni ali tedenski ravni, in ne staršev starejših 

mladostnikov, saj je pri teh komunikacija z učitelji pogosto redkejša. 

Percepcije in izkušnje sodelovanja šole s starši otroka z motnjo ADHD je 

proučevalo 17 raziskav, vključenih v naš pregled literature. Podteme, ki so 

se večkrat ponovile in so zato vredne omembe, so: negativna komunikacija 

in interakcija s šolo, stigma, krivda staršev (predvsem mater), potreba po 

zagovorništvu, pomanjkljivo znanje učiteljev o motnji ADHD, različne 

pozicije staršev. 

Komunikacija in interakcija med šolo in starši  

Pet raziskav (ena kvantitativna in štiri kvalitativne) so proučevale značilnosti 

interakcije in komunikacije med starši otroka z motnjo ADHD in šolo oz. 

učitelji (Austin in Carpenter, 2008; Fine idr., 2013; Malacrida, 2001; Marcelle 

idr., 2015; Hibbitts, 2009). Marcelle idr. (2015) so tako ugotovili, da je odnos 

med starši otroka z ADHD in učitelji odvisen od učinkovitosti komunikacije 

med šolo in starši. Austin in Carpenter (2008), P. M. Hibbitts (2009) in Fine 

idr., (2013) pa so navedli, da je interakcija med šolo in starši otroka z ADHD 

pogosto stresna, negativno obarvana in frustrirajoča. P. M. Hibbitts (2009) 

prav tako navaja pomanjkanje pozitivnih sporočil s strani šole in prisotnosti 

negativnih komentarjev s strani učiteljev (Malacrida, 2001). Malacrida 

(2001) in Fine idr., (2013) so dalje navedli, da je diskurz učiteljev do staršev 

otroka z motnjo ADHD pogosto obtožujoč, temelječ na socialni paradigmi, 



173 

ki kot ključni vzrok za motnjo ADHD navaja psihosocialne faktorje – vpliv 

domačega okolja oz. natančneje staršev.  

Tudi avtorica slovenske raziskave D. Brežnik (2015) navaja, da se v 

šolskem okolju starši otroka z motnjo ADHD soočajo z veliko stisko, saj so 

pogosto tarče raznih učiteljevih pripomb in kritik. V veliko pomoč in podporo 

pa so staršem učitelji, ki so o motnji poučeni in tako lahko učinkoviteje 

pomagajo tako njim kot otroku z motnjo ADHD. 

Potreba po zagovorništvu otroka in pozicija moči staršev 

Šest kvalitativnih raziskav je izpostavilo pomen oz. nujo starševske 

zmožnosti zagovorništva otroka v šolskem kontekstu (Cosser, 2005; Hatton 

idr., 2005; Henessy in McIntyre, 2012; Honkasilta idr., 2015; Moen idr. 2015; 

Segal, 2001), kjer kot osnovo za uspešno starševsko zagovorništvo C. P. 

Cosser (2005) navaja dobro medsebojno komunikacijo. Povezavo med 

zagovorništvom staršev otroka z motnjo ADHD in pozicijo moči pa je 

podrobneje raziskovala raziskava Honkasilta idr. (2015), v kateri so 

ugotovili, da je odnos med starši in šolo odvisen tudi od pozicije moči, ki jo 

zavzamejo starši do učiteljev (ali se čutijo kompetentne za zagovorništvo 

otrokovih pravic, so proaktivno naravnani ali pa zgolj pasivni opazovalci 

šolskega procesa). Tako naj bi matere »odvetnice« dosegle zadovoljivo 

raven sodelovanja s šolo, njihova vloga in znanje o motnji sta prepoznana 

v šolskem kontekstu, v šolsko okolje so aktivno vključene, včasih celo 

preveč. Matere »levinje« se prav tako borijo za svoje pravice in otroka, so 

proaktivno naravnane in čutijo moč, a so žal soočene z negativnim odzivom 

iz šolskega okolja, ki jim pogosto ni naklonjeno. O »enakovrednem 

partnerstvu« kot eni izmed najbolj zaželenih oblik sodelovanja med šolo in 

starši otroka z motnjo ADHD poročajo starši otroka z motnjo ADHD, kjer je 

komunikacija med šolo in starši recipročna in kjer sta tudi poziciji moči med 

starši in učitelji kolikor je mogoče uravnoteženi. Vse zgoraj navedene oblike 

nakazujejo, da ima starš v rokah moč, da soaktivno oblikuje in vstopa v 

šolski proces, je nosilec moči. V nasprotju pa so avtorji navedli še tri skupine 

mater, ki te moči ne posedujejo in ki so v podrejeni poziciji z učitelji ter 

menijo, da imajo le malo moči za želene spremembe glede otrokovega 

šolanja in šolske prakse. »Opazovalke« so matere, ki se čutijo nemočne in 

negotove glede šolskega procesa v katerem je otrok in ga zgolj opazujejo z 

razdalje, »nemočne, nemirne« matere so matere, ki se veliko obtožujejo 

predvsem zaradi lastne nezmožnosti večje vključenosti v šolski proces 

otroka ter »vdane« matere, ki so tiste, ki predstavljajo matere s 

ponotranjeno vlogo »težavne«, »krive« matere, kakor jih opredeli šola. 

Pomanjkljivo znanje in razumevanje motnje ADHD s strani učiteljev  

C. P. Cosser (2005) in Fine idr., (2013) so poročali v dveh kvalitativnih 

raziskavah o mnenju staršev otroka z motnjo ADHD, da učitelji posedujejo 
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pomanjkljivo znanje o motnji ADHD in je pogosto ne razumejo. Fine idr., 

(2013) nadalje trdijo, da učitelji še vedno največkrat posedujejo enostransko 

psihosocialno razumevanje motnje (da so za otrokovo motnjo in simptome 

krivi starši). Navajajo, da je med učitelji prisotno pomanjkanje integriranega 

biološkega in psihosocialnega znanja glede otrokovega razvoja in motnje. 

Pomanjkljivo znanje pa se povezuje tudi z dostopom pomoči in podpore, ki 

je staršem otroka z motnjo ADHD na voljo v šolskem okolju. O pomanjkanju 

dostopne podpore in pomoči ter razumevanja motnje v šolskem okolju so 

poročale tri kvalitativne raziskave (Hallberg idr., 2008; Hall-Lord idr., 2011; 

Wallace, 2005). Hallberg idr. (2008) tako izpostavi nerazumevanje šolskega 

okolja ter motnje in težave pri prehajanju med različnimi okolji, Wallace 

(2005) občutek prezrtosti, Hall-Lord idr. (2011) pa občutek nerazumljenosti 

s strani učiteljev in občutek nezadovoljenih potreb. 

Občutek krivde, stigme in diskriminacije v šolskem okolju 

Starši otroka z motnjo ADHD so poročali predvsem o prevladujočem čustvu 

krivde (ki so ji pogosto izpostavljeni skozi različne komentarje in stereotipna 

prepričanja s strani šole in šolskih strokovnjakov). O prevladujočih občutkih 

krivde staršev je poročalo pet kvalitativnih raziskav (Austin in Carpenter, 

2008; Hallberg idr., 2008; Hall-Lord idr. 2014; Hibbitts, 2009; Segal, 2001). 

Raziskave omenjajo še starševska občutja jeze (Wallace, 2005), žalosti 

(Wallace, 2005) in frustracije (Hall-Lord idr., 2011). Malacrida (2001) tako 

navaja, da se matere otroka z motnjo ADHD pogosto čutijo krive za otrokovo 

motnjo, da imajo učitelji o njih pogosto negativne predpostavke in celo 

prepričanja (da so neskrbne, nerealne, vsiljive). Z občutki krivde pa se tesno 

povezuje tudi doživljanje stigme in diskriminacije v šolskem okolju. O 

doživljanju stigme v šolskem okolju poročajo tri kvalitativne raziskave 

(Austin in Carpenter, 2008; Carol-Ho idr., 2014; Malacrida, 2001), kar lahko 

privede do negativnega odnosa, polnega jeze in razočaranja tudi s strani 

mater do učiteljev (Fine idr., 2013; Malacrida, 2001), to pa lahko v skrajnem 

primeru vodi celo v prekinitev odnosa s šolo (Hibbitts, 2009). O diskriminaciji 

v šolskem okolju poročata dve kvalitativni raziskavi (Carol-Ho idr., 2014; 

Hennessy in McIntyre, 2012). V nasprotju z večino raziskav pa so Garcia 

idr. (2011) ugotovili, da naj bi bila kakovost in zadovoljstvo z odnosom med 

starši otroka z ADHD in učitelji višja kot v družinah otroka brez motnje 

ADHD. O prisotnosti in pozitivnih izkušenj s šolo pa poroča tudi kvalitativna 

raziskava C. P. Cosser (2005). 

Pregled raziskav in povzetek mikrosistema starš-šola 

V nadaljevanju so v Tabela 10 predstavljene glavne ugotovitve pregledanih 

raziskav v povezavi s starševskim doživljanjem sodelovanja z učitelji in šolo. 
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Tabela 10: Pregled raziskav starševskega doživljanja sodelovanja z 
učitelji in šolo 

Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Austin in 

Carpenter 

(2008) 

/ kvalitativna - interakcija z šolo je za matere otrok z 
ADHD pogosto izjemno stresna in 
težavna, 

- pogosto se počutijo v šolskem 
kontekstu krive za otrokovo motnjo, 

- pogosta so občutja socialne 
izključenosti, da ne ustrezajo šolskim 
kriterijem, 

- soočene so stigmo in stereotipnimi 
atribucijami, 

- pridobitev diagnoze pogosto ne 
zmanjša stigme v šolskem okolju. 

Carol Ho, 
Tong Chien 
in Wang 
(2011) 

12 staršev kvalitativna - diskriminacija, stigmatizacija. 

Cosser 

(2009) 

16 staršev 

(15 mater 1 

oče) 

kvalitativna - starši poročajo pri izkušnji s šolo o 
različnih čustvih, 

- starši menijo, da imajo učitelji premalo 
znanja o motnji in je ne razumejo, 

- poročajo o nuji zagovorništva otroka, 
kjer je osnova dobra komunikacija, 

- starši poročajo o pomenu nadzora 
domačih nalog. 

*dod. Fine, 

Frigerio in 

Montali 

(2013) 

 54 

učiteljev, 35 

staršev 

kvalitativna - diskurz učiteljev je pogosto obtožujoč 
do staršev, temelječ na psihosocialni 
paradigmi, 

- prisotno je pomanjkljivo znanje, ki bi 
integriralo biološko in psihosocialno 
znanje glede otrokovega razvoja, 

- prav tako starši krivijo učitelje, 

- najvišjo avtoriteto posedujejo 
strokovnjaki. 

*dod. Garcia, 

Jara in 

Sánchez 

(2011) 

21 mater in 

očetov 

otroka z 

ADHD 

kvantitativna - kakovost in zadovoljstvo z odnosom 
starš–učitelj sta višja kot v družinah 
brez motnje ADHD. 

Hallberg, 
Klinberg, 
Moller in 
Reichenberg 
(2008) 

11 mater in 
1 oče 

kvalitativna - pomanjkanje podpore in pomoči s strani 
šole, 

- občutek krivde, vzbujen s strani 
šolskega osebja. 

*dod. Hall-
Lord, Hedelin 
in Moen 
(2011) 

9 staršev kvalitativna - občutja nerazumevanja, frustracije, 
nezadovoljenih potreb, matere poročajo 
o nuji, da postanejo zagovornice otroka. 

Hall-Lord, 
Hedelin in 
Moen (2014) 

17 (očetov, 
mater) 

kvalitativna - starši poročajo o občutjih krivde (prejeta 
s strani učiteljev za otrokovo vedenje), 
občutki nekompetentnosti. 

*dod. Hall- 
Lord, Hedelin 

265 staršev kvantitativna - podpora s strani šole viša raven 
družinskega delovanja. 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

in Moen 
(2015) 

*dod. Hatton, 
Kendall, Leo 
in Perrin 
(2005) 

32 mater kvantitativna - matere kot otrokov advokat. 

Hennessy in 
McIntyre 
(2012) 

18 staršev kvalitativna - vir diskriminacije, nujno zagovorništvo 
za otrokove pravice. 

Hibbitts 

(2009) 

1 mati kvalitativna - mati poroča o negativni komunikaciji s 
šolo, pomanjkanju sporočil, 

- poroča o socialni izolaciji, krivdi, 
ranljivosti, 

- percepciji, da imajo učitelji ponotranjen 
medicinski model učenca, 

- o nevključevanju v šolski proces zaradi 
preveč negativnih izkušenj. 

*dod. 

Honkasilta, 

Vehkakoski 

in Vehmas 

(2015) 

25 mater in 

7 očetov 

kvalitativna različni tipi pozicij mater s šolo oz. glede na 
pozicijo moči: 

- mati »advokat«: doseže zadovoljivo 
sodelovanje s šolo, prepoznana sta 
njena vrednost in znanje o motnji, 
aktivno vključevanje, 

- mati »levinja«: stalno želi izboljšati 
razmere za otroka, ob tem pa se sooča 
z nerazumevanjem in pomanjkanjem 
podpore v šolskem kontekstu 
(frustracija, prekinjena komunikacija s 
šolo), 

- enakovreden partner: pozitiven odziv 
učiteljev in uspešno sodelovanje s 
starši, komunikacija je vzajemna, 

- pozicija šibke opazovalke: matere se 
čutijo nemočne, negotove glede 
šolanja, 

- nemočne, nemirne matere: nemir, 
samoobtoževanje kot posledica 
nezmožnosti bolj aktivne vključenosti, 

- vdana mati: prevladujoča pozicija moči 
učitelja, starš vidi svojo vlogo kot 
omejeno, sprejema obtožbe s strani 
šole kot krivca, ponotranjena slika sebe 
kot »težavne matere«. 

Malacrida 

(2001) 

34 mater kvalitativna - matere poročajo o odnosu 
strokovnjakov do njih kot obsojajočih, 
diskreditirajočih do njihovih mnenj in 
odnos mater do njih posledično kot poln 
jeze in nezaupanja, 

- poročajo o negativnih komentarjih 
učiteljev in ostalih iz okolja, 

- poročajo o percepcijah učiteljev do 
mater kot o preveč vsiljivih, nerealnih 
neskrbnih, zanemarjajočih, 

- poročajo o stigmi v šolskem okolju. 

Marcelle, 

Mautone, 

Starši in 

učitelji 

kvantitativna - odnos med starši otroka z ADHD in 
učitelji je močno odvisen od 
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Viri  Velikost 

vzorca 

Vrsta 

raziskave 

Ugotovitve  

Power in 

Tresco 

(2015) 

učinkovitosti komunikacije med šolo in 
starši, 

- kakovost sodelovanje med starši in šolo 
učitelji večkrat merijo po kakovosti 
lastnega odnosa z učencem. 

Segal (2001) 25 mater kvalitativna - pomen samozagovorništva, 

- občutek krivde, pomanjkanja nadzora. 

Wallace 
(2005) 

/ kvalitativna - občutek prezrtosti, jeze, žalosti, skrbi. 

 

Odnos med starši in šolo je predvsem odvisen od učinkovitosti medsebojne 

komunikacije. Ta interakcija je med starši otroka z motnjo ADHD in učitelji 

pogosto zelo stresna, negativno obarvana in pod vplivom določenih 

stereotipnih prepričanj o vzročnosti motnje pri otroku (pripisovanje krivde za 

otrokovo vedenje staršem). To povzroča pri starših mnogo negativnih 

občutkov, kot so jeza, razočaranje, krivda, ki pa v skrajnem primeru lahko 

vodijo celo do prekinitve stikov med starši in šolo. Do prekinitve pride 

predvsem zaradi želje staršev po izognitvi situacijam, v katerih doživljajo 

frustracijo in se ne čutijo razumljeni. Po raziskavah sodeč, so odnosi med 

starši otroka z motnjo ADHD in učitelji pogosto konfliktni. Vzroki za to so 

verjetno plod neusklajenih pričakovanj med starši in učitelji, nepoznavanje 

motnje ADHD s strani učiteljev, neenakovreden odnos. Od prevladujočih 

čustev, o katerih poročajo starši na tem nivoju, so to krivda, jeza, žalost ter 

frustracija. Gre predvsem za spekter čustev, ki pogosto kažejo na 

neuspešno sodelovanje med starši otroka z motnjo ADHD in učitelji, kar je 

v nasprotju s prevladujočimi teoretičnimi predpostavkami o uspešnem 

sodelovanju šole in staršev.  

Starši so pogosto tudi mnenja, da imajo učitelji pomanjkljivo znanje o motnji 

ADHD in je ne razumejo. To potrjujejo tudi drugi avtorji kot je Barkley (2013) 

in S. Žunko Vogrinec (2009), ki trdita, da učitelji posedujejo malo znanja o 

motnji ADHD in njeni obravnavi, obenem pa je njihovo znanje pogosto 

zastarelo. Razumevanje motnje hkrati otežuje njena neznana etiologija, 

obenem pa tudi kompleksnost, ki jo zaznamuje. Tako se pogosto zgodi, da 

se učitelji osredotočajo le na najbolj navzven vidne simptome motnje 

(neželeno vedenje otroka, nezmožnost slediti učnemu procesu zaradi 

deficitov na področju pozornosti), medtem ko ostaja druga plat motnje (njen 

vpliv na družinski sistem) pogosto neznana. Prav nepoznavanje družinske 

dinamike pa, predvidevamo, povzroči vznik različnih stereotipnih prepričanj 

o starševski krivdi, ki lahko dodatno ogrozi že tako načet odnos med starši 

in učitelji. V skrajnem primeru lahko vodi celo do stigme in diskriminacije teh 

staršev. Zaradi nepoznavanja narave motnje starši poročajo o pomanjkanju 

podpore in pomoči v šolskem okolju. Prav pomanjkanje znanja in morebitne 
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izgube kontrole tako na strani učiteljev kot staršev pa pogosto vodi 

posameznike v obrambno vedenje, kar pomeni, da svoj lastni občutek 

nekompetentnosti projicirajo na drugega in tako se krog konflikta sklene. Po 

drugi strani je treba razumeti tudi učitelje, ki se dnevno soočajo s polnim 

razredom, v katerem se nahaja tudi po več otrok s posebnimi potrebami in 

tudi po več otrok z motnjo ADHD, kar je brez dvoma zanje zelo naporno in 

lahko na dolgi rok vodi v izgorelost na delovnem mestu, povišana raven 

stresa pa posledično vpliva na kakovost poučevanja in tudi na odnose med 

učiteljem in starši. 

Pomembna tema v mikrosistemu starš–šola pa je starševska potreba po 

zagovorništvu otroka in pozicija moči. Večina staršev navaja pomen 

uspešnega zagovorništva lastnega otroka pred učitelji, katerega osnova je 

dobra medsebojna komunikacija. Odnos med starši in šolo pa je odvisen 

tudi od pozicije moči, ki jo zavzamejo določeni starši v relaciji do šole otroka. 

Kot navaja Taylor (2015), je pozicioniranje staršev do učiteljev v tesni 

povezavi s kulturnim in socialnim kapitalom, ki ga določeni starš poseduje. 

Kulturni kapital je tesno povezan s posameznikovimi zmožnostmi uporabe 

jezika dominantne kulture, socialni pa je odvisen od velikosti povezav, ki jih 

lahko posameznik mobilizira iz socialnega okolja za dosego svojega cilja. In 

prav socialnega kapitala staršem otroka z motnjo ADHD zaradi 

izpostavljenosti stigmi in stereotipnim prepričanjem laične družbe pogosto 

primanjkuje. Obenem je pozicija, ki jo bodo zavzeli starši do učiteljev, 

odvisna tudi od osebnih lastnosti in preteklih izkušenj. Pozicija moči vpliva 

tudi na pripravljenost staršev otroka z motnjo ADHD na zagovorništvo 

otroka, saj predpostavljamo, da so starši, ki čutijo večjo količino nadzora 

nad situacijo, bolj pripravljeni prevzeti vlogo zaščitnikov otroka z motnjo 

ADHD, sama pozicija moči staršev, ki jo prevzamejo, pa prav tako vpliva na 

raven krivde, nadalje pa je ta povezana z višino stigme, ki jo bo doživljal 

starš, ter nivojem stresa. Gre za konstrukte, ki so močno prepleteni in 

soodvisni. 

 Glede na zavzeto pozicijo moči so se matere otroka z motnjo ADHD 

razvrstile v pet kategorij: matere, ki posedujejo veliko socialnega in 

kulturnega kapitala in so aktivno vključene v otrokov šolski proces in kjer je 

njihova vrednost prepoznana, včasih celo prevzamejo nadzor nad 

procesom; matere, ki se želijo vključiti v šolski proces, a jih ta aktivno 

zavrača in niso sprejete; matere, ki so vzpostavile enakovreden odnos z 

učitelji (najbolj priporočljiva oblika odnosa), matere »opazovalke«, negotove 

glede svoje vloge, »nemočne« matere, samoobtožujoče naravnane, 

nezmožne aktivnejše vključitve; ter »vdane« matere, ki so globoko 

ponotranjile obtožbe šole o lastni odgovornosti za otrokovo stanje. 
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5 SKLEP 

V magistrski nalogi smo pregledali med letoma 2000 in 2016 objavljeno 

znanstveno literaturo, ki je proučevala doživljanje starševstva v kontekstu 

otrokove motnje ADHD. Pri proučevanju tega fenomena smo še podrobneje 

raziskali doživljanje staršev na različnih mikrosistemskih ravneh (partnerski 

odnos, odnos staršev z otrokom, doživljanje staršev v povezavi s socialnim 

okoljem, v katero so vključeni, in doživljanje sodelovanja s šolo. Poleg tega 

smo raziskali tudi povezavo med vplivom starševske motnje ADHD na 

proces starševstva ter doživljanjem stresa pri starših zaradi vsakdanjih 

izzivov, s katerimi se soočajo. 

Ugotovili smo, da je starševstvo otroku z motnjo ADHD pogosto zelo 

naporen proces za starše, saj od njih zahteva veliko več truda in 

prilagodljivosti kot starševstvo nevrotipičnemu otroku. Pri tem se ti starši 

pogosto soočajo še s kopico negativnih stereotipov iz socialnega okolja in 

so bolj ranljivi za posledice stigme, ki se pojavi kot posledica nerazumevanja 

in nepoznavanja okolja narave motnje in že dlje časa ukoreninjenih 

stereotipnih prepričanj o starševski krivdi za otrokovo vedenje. 

Raziskovanje starševstva otroku z motnjo ADHD je zlasti pomembno, ker je 

večina strokovne literature še vedno usmerjena zgolj v perspektivo pomoči 

otroku s to motnjo, poznavanje družinske dinamike in doživljanje njihovih 

staršev pa je pogosto potisnjeno v ozadje. To nepoznavanje procesov in 

konstruktov, ki so značilni za ta tip družin, hkrati onemogoča učinkovito 

pomoč in podporo tem družinam. 

S pregledom literature smo želeli dobiti globlji uvid, kako je biti starš otroku 

z motnjo ADHD, kakšna so najpogostejša občutja staršev ter izzivi, s 

katerimi se soočajo na dnevni ravni. Zanimalo nas je tudi, kakšen odnos 

imajo starši otroka z motnjo ADHD in učitelji, ali je ta sodelovalen, tako kot 

priporočajo sodobne prakse različnih edukativnih politik, ali pa temu ni tako. 

S pomočjo strokovne literature smo raziskali tudi povezavo med 

Bronfenbrennerjevo ekosistemsko teorijo razvoja, motnjo ADHD ter teorijo 

navezanosti, predvsem z vidika vzročno-posledičnih povezav za nastanek 

motnje. 

Na začetku magistrskega dela smo se posvetili konceptu starševstva, kako 

je to definirano v strokovni literaturi in kako se njegovo pojmovanje 

spreminja tekom časa. Nadaljevali smo s proučevanjem splošnih značilnosti 

družine otroka z motnjo ADHD ter starševskega procesa sprejemanja in 

doživljanja od prejema otrokove diagnoze do faze sprejemanja. 

Podrobnejšo družinsko dinamiko družine tekom življenjskega cikla od 

otrokovega rojstva do obdobja mladostništva smo predstavili v okviru 

petstopenjskega modela pomoči staršem otroka z motnjo ADHD avtorjev 

Everett in Volgy Everett (1998). V okviru tega smo navedli značilnosti na 
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mikrosistemski ravni odnosa starš–otrok, partnerskega odnosa in 

posamezno značilno doživljanje staršev na vsaki stopnji razvoja. Na podlagi 

prebrane literature smo ugotovili, da so starši otroka z motnjo ADHD bolj 

izpostavljeni dejavnikom stresa kot ostali starši. V tretjem poglavju smo se 

zato posvetili konceptu stresa, njegovim najpogostejšim vzrokom in 

posledicam za človekovo zdravje. V naslednjem poglavju pa smo se 

dotaknili doživljanja sodelovanja med starši otroka z motnjo ADHD in šolo. 

Spoznali smo ovire sodelovanja, želene kompetence, ki omogočajo 

uspešno sodelovanje, in navedli nekaj napotkov, kako to sodelovanje 

okrepiti. V zadnjem, četrtem poglavju smo se dotaknili problematike stigme, 

ki jo pogosto doživljajo starši otroka z motnjo ADHD tako s strani socialnega 

okolja kot tudi šole, in njenih posledic. 

V drugem delu pa smo proučili 67 strokovnih raziskav in jih razdelili po 

ugotovitvah povezanih s starševsko izkušnjo v družinah z otrokom z ADHD. 

Te ugotovitve smo razdelili na pet sklopov in sicer na dejavnike izhajajoče 

iz starša, ki vplivajo na proces starševstva, mikrosistem partnerski odnos, 

mikrosistem odnos starš–otrok, mikrosistem starš–šolsko okolje in 

mikrosistem starš–socialno okolje. Na podlagi ugotovitev smo oblikovali tudi 

lasten povzetek ključnega/prevladujočega doživljanja staršev iz pregledanih 

raziskav, ki prikazuje njihovo značilno doživljanje, percepcije in 

najpogostejše izzive, s katerimi se soočajo v posameznih mikrosistemih. 

Na ravni dejavnikov, izhajajočih iz starša, ki vplivajo na proces starševstva, 

smo se osredotočili predvsem na prisotnost simptomov motnje ADHD pri 

starših. Ugotovili smo, da prisotnost simptomov motnje ADHD v največji 

meri negativno vpliva na proces starševstva in ga največkrat otežuje. Tako 

se po izsledkih raziskav sodeč,  te starši poslužujejo bolj negativnih 

starševskih praks, so bolj razdražljivi in bolj negativno nastrojeni proti 

otroku. Velike težave jim večkrat povzroča tudi doslednost pri vzgoji in 

implementaciji določenih vzgojnih ukrepov, kjer so manj dosledni. Prav tako 

težje nadzorujejo otrokovo vedenje, kar vpliva na porast neželenega 

vedenja pri otroku. Do otrokovih simptomov motnje so večkrat nestrpno 

nastrojeni, čeprav rezultati raziskav niso dosledni in določeni avtorji temu 

nasprotujejo. V vzgojnem procesu težijo k bolj reaktivnemu, impulzivnemu 

odzivu, prav tako je njihov starševski slog pogosto pretirano nadzirajoč in 

avtoritativen. Starši z motnjo ADHD težijo tudi k razvoju komorbidnih 

duševnih motenj, med katerima prednjačita predvsem depresija in 

anksiozna motnja. Prisotnost starševskih duševnih obolenj pa vpliva na 

porast neželenega vedenja pri otroku. 

Pri proučevanju partnerskega mikrosistema smo spoznali, da otrokova 

motnja ADHD (natančneje neželeno vedenje otroka) viša nivo stresa v 

partnerskem odnosu in je pogost izvor partnerskega konflikta. Starši otroka 

z motnjo ADHD so poročali tudi o nižji splošni kakovosti življenja in nižjem 
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zadovoljstvu v partnerskem odnosu, saj jim pogosto zaradi otrokovih potreb 

po neprestanem nadzoru in regulaciji vedenja zmanjka časa zase in 

partnerski odnos. Med starši otroka z motnjo ADHD je zaznati tudi več oblik 

negotove navezanosti med partnerjema, kar posledično vpliva tudi na 

navezanost med staršem in otrokom. Nižja je tudi stopnja povezanosti med 

partnerjema, čeprav določene raziskave temu nasprotujejo in trdijo, da naj 

bi te starše izziv vzgoje otroka z motnjo ADHD še bolj povezal in združil. 

Na ravni mikrosistema starš–otrok smo spoznali, da staršem otroka z 

motnjo ADHD največji izziv v vsakdanjem življenju predstavlja vzpostavitev 

dnevne organizacije in strukture, finančno breme, ki ga s seboj prinese skrb 

za otroka ter predvsem regulacija in stalen nadzor njegovega vedenja. Na 

čustveni ravni starši poročajo tako o različnih čustvih. Poročali so o čustvih 

jeze, žalosti, krivde, frustracije, na drugi strani pa izpostavili upanje, 

pozitivno doživljanje potrpežljivosti, odprtosti in sprejemanje otroka. 

Prevladujoči konstrukt na doživljajski ravni staršev je stres. Ta izhaja iz 

občutka pomanjkanja podpore in pomoči pri materah (s strani partnerja, 

socialnega okolja) ter povečane ravni konfliktnih interakcij med staršem in 

otrokom. Najbolj konfliktna interakcija je značilna za starše otroka z motnjo 

ADHD in pridruženimi komorbidnimi vedenjskimi težavami (opozicionalnost 

in agresivnost) ter kombiniranim podtipom motnje ADHD (prisotnost 

simptomov impulzivnosti in hiperaktivnosti). Na raven stresa vpliva tudi spol 

otroka (višjo raven stresa beležijo pri starših deklic z motnjo ADHD in 

pridruženimi vedenjskimi motnjami) ter spol starša (na splošno več stresa 

doživljajo matere zaradi bolj intenzivne vključenosti v vzgojni proces). 

Ključna implikacija za delo v praksi je po našem mnenju krepitev družinske 

odpornosti in redukcija dejavnikom stresa, ki so jim ti starši izpostavljeni. To 

pa bi lahko storili na način pomoči in podpore v otrokovem domačem okolju. 

S tem bi zmanjšali starševska občutja pomanjkanja socialne podpore in 

naslovili prav njihovo potrebo po konkretni pomoči v dani situaciji. 

Na mikrosistemski ravni starš–socialno okolje smo ugotovili, da so 

najpogostejše percepcije staršev v relaciji do okolja osamljenost, izolacija 

ter občutek nerazumljenosti motnje ADHD. Prav tako so starši poročali o 

globokih občutkih osebne odgovornosti, ki imajo izvor v socialnem okolju. 

Ta občutja osebne odgovornosti v spremljavi čustva krivde pa so tesno 

povezana s stigmo, ki prek teh ponotranjenih negativnih prepričanj o krivdi 

za otrokove težave negativno vplivajo na starševsko duševno zdravje. 

Posledice stigme se pri starših kažejo prek primarnih (povišana raven 

stresa, slabše duševno zdravje) posledic in sekundarnih (odsotnost na 

delovnem mestu in pri iskanju pomoči) posledic. Doživljanje stigme, 

predvsem izhajajoče iz posameznika se kaže na ravni vedenja s socialnim 

umikom in izolacijo, o kateri pogosto poročajo starši otroka z motnjo ADHD. 

Na področju čustev na tej ravni starši poročajo predvsem o žalosti in krivdi. 
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Bremeni jih zlasti pomanjkanje dostopne podpore in pomoči, pogosto tudi s 

strani najbližjih (partnerja, družine) ter strokovnjakov, s katerimi prihajajo v 

stik v okviru otrokove obravnave.  

Še zadnji izmed proučevanih mikrosistemov je bil mikrosistem starš–šola. 

Spoznali smo, da je za starše otroka z motnjo ADHD sodelovanje z učitelji 

pogosto zelo stresno in polno frustracij. Tako navajajo, da je odnos učiteljev 

do staršev pogosto kritično in negativno naravnan ter pod vplivom napačnih 

prepričanj o krivdi staršev za otrokovo morebitno neželeno vedenje. Starši 

menijo, da je med učitelji še vedno premalo integriranega znanja o motnji 

ADHD, kar je vzrok za njihovo nerazumevanje in pomanjkanje dostopne 

podpore in pomoči. Starši otroka z motnjo ADHD so tudi v tem okolju 

podvrženi posledicam stigme in diskriminacije. Najpogostejša čustva, ki jih 

starši doživljajo v povezavi s šolo in ki so inducirana s strani učiteljev, so: 

krivda, žalost, jeza in frustracija. Ena izmed ključnih značilnosti tega sistema 

je tudi starševska potreba po zagovorništvu otroka, ki tudi natančneje 

določa pozicijo moči starša, ki jo zavzema v relaciji do učiteljev, in način 

vključevanja v šolski proces. Matere tako poročajo o petih različnih pozicijah 

moči, ki jih zavzemajo: imamo matere, katerih pomen in vloga sta 

prepoznana v šolskem okolju in so intenzivno, včasih še preveč vključene v 

šolski proces, matere, ki so aktivne tudi v zagovorniški vlogi, a se v šolskem 

okolju soočajo z neodobravanjem in zavračanjem, in matere, ki sodelujejo 

s šolo na način enakovrednega partnerstva (najbolj zaželena oblika 

sodelovanja). V nasprotju s temi materami, ki posedujejo moč in so aktivno 

udeležene v procesu šolanja, pa so na drugi strani matere, ki te moči nimajo 

in zavzemajo v relaciji do učiteljev predvsem podrejeno vlogo, vlogo 

nemočnih pasivnih opazovalk ali mater, ki so že globoko ponotranjile vlogo 

krivca za otrokove težave. Po drugi strani določeni starši poročajo o 

pozitivnih izkušnjah z učitelji in o pomenu, ki ga ima to zanje. Ključna 

implikacija na tem mikrosistemu za bolj uspešno sodelovanje je zato po 

našem mnenju opolnomočenje tako staršev kot učiteljev. Učitelji bi morali 

dobiti dostop do znanja o vplivu motnje ADHD ne samo v povezavi z 

otrokom, temveč tudi z družinsko dinamiko teh družin. Smiselno bi bilo, da 

bi to znanje bodoči učitelji pridobili že v času študija. Obenem bi tudi starši 

potrebovali pomoč pri učinkovitejši komunikaciji z učitelji. Spoznali smo tudi 

kakšnega pomena je odnosna raven za uspešno sodelovanje med učitelji 

in starše otroka z motnjo ADHD. Odnos s strani učiteljev pogosto ovirajo 

predsodki, stereotipna prepričanja, preobremenjenost, kar pa so vse ovire 

za empatičen, razumevajoč pristop. Izpostavili bi pomen učiteljevega 

osebnega razvoja, ki lahko mnogo pripomore k boljšem sodelovanju. Pri 

tem se nam zdi smiselna uvedba rednih supervizijskih srečanj katera 

pripomorejo pri razbremenitvi učiteljev, razbijanju predsodkov in predvsem 

pomagajo pri osebnem razvoju. 
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S sintezo ugotovitev smo ugotovili, da je starševstvo otroku z motnjo ADHD 

kompleksen proces, pri katerem so starši izpostavljeni različnim izzivom na 

vseh mikrosistemskih ravneh. Ti mikrosistemi (starš–otrok, starševski 

partnerski odnos, starš–socialno okolje in starš–šolsko okolje) se 

povezujejo na mezosistemski ravni in intenzivno (pozitivno ali negativno) 

vplivajo drug na drugega. Tako lahko npr. fenomen stigme, ki so mu starši 

izpostavljeni v socialnem okolju, negativno vpliva na mikrosistem starš–

šola, kjer bodo ti starši bolj ranljivi za ponotranjanje občutkov krivde tudi v 

tem okolju in bodo tako težje učinkoviti v vlogi zagovornikov otroka. Prav 

tako pa lahko zadovoljiv partnerski odnos učinkovito zniža starševsko 

doživljanje stresa in s tem posledično pozitivno vpliva na socialno interakcijo 

v mikrosistemu starš–otrok.  

Ključen doprinos magistrskega dela vidimo torej v tem, da osvetljuje motnjo 

ADHD z drugega zornega kota, iz perspektive staršev, ki pa so eden izmed 

ključnih dejavnikov otrokovega razvoja. Pri pomoči in podpori otrokom z 

motnjo ADHD v Sloveniji namreč še vedno prevladuje model, ki v ospredje 

postavlja otroka, ob tem pa se pogosto pozablja, da je ta le del večje celote 

– družine in da zgolj pomoč in podpora otroku ni dovolj. Prav poznavanje in 

razumevanje starševske perspektive in izzivov, katerim so izpostavljeni v 

različnih okoljih, pa omogoča različnim strokovnim delavcem načrtovanje 

bolj celostne podpore in pomoči, o kateri se tako pogosto govori v strokovni 

javnosti. Obenem vidimo doprinos dela v redukciji stigme in neustreznih 

stereotipnih prepričanj o krivdi za otrokove težave, ki so jim starši otroka z 

motnjo ADHD pogosto izpostavljeni in kar posledično negativno vpliva na 

njihovo duševno zdravje. Magistrsko delo izpostavlja pomen celostnega 

sistemskega pristopa pomoči in podpore, za katerega menimo, da je edini 

učinkovit pristop pomoči h tako kompleksni motnji, kot je motnja ADHD. Ta 

se namreč dotakne vseh področij posameznika in njegove družine, zato 

zahteva kompleksne in celostne rešitve. 

Z delom smo dosegli vse zastavljene cilje. Proučili smo raziskave, ki 

obravnavajo starševsko doživljanje motnje ADHD, ugotovili, kateri so 

najpogostejši vsakodnevni izzivi, s katerimi se soočajo v času starševstva, 

in kako doživljajo odnos sodelovanja s šolo in učitelji. Prav tako smo dobili 

odgovor na vprašanje o povezavi motnje ADHD in starševskega stresa. 

Ugotovili smo torej, da največje vsakodnevne izzive staršem predstavlja 

organizacija in struktura dnevnih aktivnosti, finančne težave ter regulacija 

otrokovega vedenja. V kontekstu doživljanja otrokove motnje ADHD so 

starši izpostavljeni visokemu nivoju stresa, ki izhaja iz več dejavnikov. 

Poročajo predvsem o negativnem vplivu motnje na vlogo starša, saj je v 

družini več konfliktne in negativno naravnane interakcije tako na ravni 

otrok–starš kot v partnerskem odnosu. Kljub temu pa starši poročajo tudi o 

pozitivnih občutjih in občutkih povezanosti z otrokom. Odnos s šolo 
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predstavlja staršem pogosto vir stresa, in sicer zaradi večinoma enosmerne 

komunikacije, stigme, ki so ji izpostavljeni v šolskem okolju, pomanjkljivega 

znanja in razumevanja motnje s strani učiteljev ter povečane potrebe po 

zagovorništvu otroka. Stres je ključni konstrukt, ki povezuje vse 

mikrosisteme, v katere so vključeni starši. 

Kljub temu da je to delo teoretične narave, pa prinaša pomembne 

implikacije za delo v praksi. Tako menimo, da bi pomoč in podpora tem 

družinam oz. staršem morala potekati v domačem okolju. Celo nekaj ur 

pomoči pri varstvu otroka z motnjo ADHD na teden bi tem staršem, ki 

pogosto ne zmorejo dobiti ustreznega varstva, veliko pomenilo, s tem 

ukrepom pa bi lahko preprečili veliko količino preobremenjenosti, s katero 

se ti starši spopadajo, in s tem poskrbeli za njihovo duševno zdravje. 

Seveda pa je za učinkovito pomoč in podporo pomembno tudi neko globlje 

razumevanje in znanje o morebitnih procesih in dinamiki teh družin, kar smo 

predstavili v magistrskem delu.  

Če pogledamo v luči bioekološke teorije, bi pomoč staršem v konkretnem 

okolju, predvidevamo, lahko vplivala tudi na spremembe na makrosistemski 

ravni okolja. Prek opolnomočenja staršev otroka z motnjo ADHD bi ti lahko 

postali prodornejši pri ozaveščanju javnosti o motnji ADHD in posledično 

oblikovali različna združenja, prek katerih bi jim pomoč nudili tudi 

strokovnjaki. Tako bi se posledično zmanjšal tudi vpliv stigme, ki so ji 

izpostavljeni. Menimo namreč, da ravno preobremenjenost teh staršev in 

kulturno ukoreninjeni stereotipi o slabem starševstvu kot vzroku za motnjo 

najbolj intenzivno vplivajo na te starše, da ostajajo osamljeni za štirimi 

stenami in pogosto brez ustrezne pomoči in podpore. 

V magistrskem delu je bilo ob obravnavi tem podanih mnogo implikacij za 

učinkovito pomoč in podporo staršem otroka z motnjo ADHD glede na 

različne mikrosisteme, v katerih se nahajajo. Predlogi avtorice, navedeni v 

nadaljevanju, pa so hipotetične in splošne narave ter posredovani zgolj kot 

ožji nabor idej, katerih se lahko poslužijo po potrebi vsi, ki delajo s starši 

otroka z motnjo ADHD, če sovpadajo z individualno problematiko in 

potrebami staršev. Ponovno poudarjamo, da bi bila pomoč najbolj 

učinkovita v domačem okolju družine- podobno kot pri delu z družino otroka 

s čustveno vedenjskimi motnjami. Predlogi, specifično primerni za 

strokovnjake, ki delajo na področju duševnega zdravja so v nadaljevanju 

označeni s simbolom *. 

 pomoč staršem pri oblikovanju pozitivnih oblik starševstva (redukcija 

pogostega kritiziranja, poniževanje otroka, splošne negativne 

naravnanosti do otroka, neupoštevanje otrokovih potreb), 

 pomoč pri sprejemanju otrokovih simptomov motnje ADHD, 

 pomoč staršem pri implementaciji bolj doslednih starševskih praks,  
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 spodbujanje staršev, predvsem očetov, za večjo vključenost v proces 

starševstva, 

 pomoč pri vzpostavitvi učinkovitejšega nadzora otrokovega vedenja, 

 pomoč pri soočanju z različnimi komorbidnimi duševnimi motnjami 

pri starših (simptomi depresije, anksioznosti)*, 

 pomoč pri razreševanju partnerskega konflikta *,  

 pomoč pri vzpostavitvi bolj varnega stila navezanosti med 

partnerjema *, 

 krepitev družinske kohezivnosti *,  

 pomoč pri vzpostavitvi strukture in organizacije v domačem okolju, 

 redukcija intenzivnih čustev (nemoči, žalosti, krivde, jeze, frustracije) 

*,  

 redukcija in pomoč pri soočanju z vsakodnevnim stresom in 

spodbujanje skrbi zase *,  

 implementacija strategij za soočanje z otrokovim neželenim 

vedenjem, 

 spodbujanje pozitivne socialne interakcije med starši in otrokom, 

 preoblikovanje morebitnih negativnih atribucij glede vzroka in 

namena otrokovega neželenega vedenja pri starših *, 

 redukcija internalizirane krivde in različnih kognitivnih prepričanj o 

odgovornosti za otrokovo motnjo pri starših *, 

 delo z morebitno stigmo in socialno izolacijo starša, krepitev 

starševske socialne mreže, 

 pomoč in podpora pri iskanju ustrezne socialne podpore s strani 

bližnjih in socialnega okolja nasploh, 

 pomoč pri razvoju vloge zagovornika v šolskem okolju, 

 spodbujanje učinkovitejšega sodelovanja med starši in šolo.  

 

5.1 Komentar kvalitativnih in kvantitativnih raziskav 

Pri proučevanju doživljanja starševskih čustev in percepcij starševstva so 

se raziskovalci največkrat poslužili kvalitativnega raziskovanja, saj 

omogoča globlji vpogled v podatke, notranje dogajanje posameznika in s 

tem bolj holističen pogled na določeno tematiko. Tako so lahko npr. prek 

prevladujoče metode intervjuja, ki so jo raziskovalci uporabili v svojih 

raziskavah ugotovili, kako starši doživljajo starševstvo otroku z motnjo 

ADHD, kaj jim pri tem predstavlja največje težave in frustracije, skratka, 

ugotovili smo, kako si starši določen konstrukt (motnja ADHD) razlagajo, ga 

osebno doživljajo in kakšen pomen ima to zanje in za njihovo splošno 

delovanje. Veliko prednost takega pristopa vidimo tudi v tem, da je manj 

strukturiran, da ga je možno sproti prilagajati glede na konstrukte, ki 

vzniknejo tekom pogovora, in tako odkrijemo še globlje povezave med 
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posameznimi variablami. Pomanjkljivost tega pristopa vidimo predvsem v 

očitni subjektivnosti rezultatov, ki onemogočajo generalizacijo ugotovitev na 

večjo populacijo. Kot smo lahko videli, je bil tudi v raziskave, ki so bile 

kvalitativne, zajet majhen vzorec, ki prav tako postavlja pod vprašaj načelo 

znanstvenega raziskovanja, tj. zanesljivost. V tem okviru bi izpostavili tudi 

problematiko širšega konteksta. Pri proučevanju notranjega doživljanja 

posameznika, kot so njegova čustvena stanja, percepcije ipd., se zlahka 

zgodi, da raziskovalec pozabi na širši kontekst celotnega doživljanja in 

zanemari določene povezave med spremenljivkami, ki pa vplivajo na 

določen izid. Tako npr. lahko predvidevamo, da lahko starš otroka z motnjo 

ADHD, ki prikrito trpi za simptomi nediagnosticirane depresivne motnje, 

vsakdanje izzive starševstva doživlja kot veliko bolj stresne in 

obremenjujoče kot starš brez te pridružene motnje.  

Pri proučevanju spremenljivk, ki so merljive, kot je npr. prisotnost 

simptomatike motnje ADHD pri starših, pa so raziskovalci posegli po 

kvantitativnih metodah in raziskovalnih pristopih. Ta pristop sicer ne naslovi 

globljega dogajanja in ne upošteva konteksta, obenem pa je ta pristop veliko 

bolj objektiven in omogoča lažjo generalizacijo rezultatov v druge kontekste. 

Tako je po našem mnenju smiselna kombinacija obeh raziskovalnih 

pristopov, saj bi tako omogočili večjo zanesljivost raziskave ter hkrati 

omogočili bolj poglobljen pogled na določeno tematiko. 

Med priporočili za prihodnje raziskovanje je kar nekaj avtorjev izpostavilo 

pomanjkanje longitudinalnih raziskav s tega področja. Vse raziskave, 

vključene v pregled literature, so namreč prečne narave, kar je v bistvu v 

nasprotju z našo temeljno idejo, ki temelji na Bronfenbrennerjevi ekološki 

teoriji, ki kot enega izmed štirih ključnih elementov navaja ravno 

komponento časa. Ko raziskujemo tako kompleksne motnje, kot je motnja 

ADHD, na katero vplivajo mnogi posameznikovi in okoljski dejavniki, je 

namreč skoraj nujno, da bi raziskovalci posegli po longitudinalnih 

raziskavah, saj bi šele te lahko omogočile natančnejši vpogled v vpliv in 

povezanost določenih konstruktov med seboj. To bi omogočilo bolj celostne 

podatke s področja starševstva otroku z motnjo ADHD, kar bi nadalje 

omogočilo oblikovanje bolj celostnih in razvojno naravnanih pristopov 

podpore in pomoči. Potrebo po longitudinalnih pristopih omenjajo tudi 

Podolski in Nigg (2001), Wiener idr. (2015) in Chong idr. (2015). 

Pomanjkljivost prečnih raziskav je namreč v tem, da onemogočajo jasen 

vzročno-posledičen vpogled v določene spremenljivke. Tako npr. Chong idr. 

(2015) izpostavljajo problematiko dveh različnih vzročno-posledičnih 

gledišč, ki pa obe vodita v isti rezultat, in sicer: a) ali na doživljanje 

starševske stigme in socialno delovanje staršev vpliva starševska negativna 

naravnanost, b) ali na socialno delovanje staršev in negativno naravnanost 

vpliva predvsem doživljanje stigme v povezavi z otrokom z motnjo ADHD. 
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5.2 Komentar k raziskovalnim vzorcem obravnavanih raziskav 

V sam pregled literature je bil vključen širok spekter udeležencev različnih 

nacionalnosti (tako evropskega kot azijskega porekla), različnih starostnih, 

kulturnih, izobrazbenih skupin.  

Singh (2003) npr. opozarja na preveliko homogenost v svojem vzorcu 

(izbrani so bili očetje iste etične pripadnosti, socialno-ekonomskega statusa 

in iz podobne geografske lokacije), kar tudi vpliva na notranjo veljavnost 

vzorca in posledično pridobljene rezultate. 

Večina vzorcev, vključenih v raziskavo, je bilo majhnega števila, kar pa je 

bilo pričakovano, saj so kvalitativne raziskave predvidoma sestavljene iz 

manjših vzorcev. 

Pomanjkljivost raziskav, na katero opozarjajo npr. Neff (2010) ter Hatton idr. 

(2005) v svoji raziskavi, je pretirana tendenca k proučevanju odnosa starš–

otrok z osredotočenjem na matere, kar se vidi tudi med ostalimi vzorci 

raziskav, vključenih v pregled literature, ki jih v večinskem deležu sestavljajo 

ženske-matere. To lahko razložimo sicer s tem, da naj bi večinski delež skrbi 

podpore v družinah otroka z motnjo ADHD še vedno padel na ramena 

mater, saj je to nekakšno kulturno pričakovanje, kljub temu pa vpliv očetov 

na vzgojo ni zanemarljiv. Podobno opozarjajo tudi Fine idr. (2013), ki kot 

omejitve raziskave navajajo vpliv socialnih pričakovanj družbe glede 

materinske vloge, ki lahko negativno vpliva in poglablja doživljanje krivde 

pri materah otrok z motnjo ADHD. Na predvidoma drugačen vpliv očetov na 

starševstvo in s tem na otroka z motnjo ADHD opozarjajo v svoji raziskavi 

tudi Becker idr. (2014) ter Barkley (2013), ki je dokazal, da je otrokova 

interakcija pomembno različna glede na to, ali je v stiku z materjo ali očetom. 

Pomanjkanje števila očetov v vzorcih raziskav tako niža reprezentativnost 

raziskav in onemogoča celosten pogled npr. na temo doživljanja 

sodelovanja staršev s šolo, doživljanje stigme in drugimi področji našega 

zanimanja pri pisanju magistrskega dela (Honkasilta idr. 2014; Moses, 

2010). 

Pri vzorcih pa določeni avtorji, kot so Hall-Lord idr. (2015), Honkasilta (2014) 

ter Hennessy in McIntyre (2012) opozarjajo na tendenco in željo izbranih 

udeležencev po udeležbi v raziskavi. Pri tem Honkasilta (2014) izpostavi 

predvsem prisotnost starševskih negativnih percepcij o šoli in učiteljih, kar 

lahko vpliva na poročanje o njihovi izkušnji sodelovanja s šolo, medtem pa 

starši ne upoštevajo otrokovih karakteristik in morebitne težavnosti vedenja 

otroka oz. je njihova krivda uperjena zelo enoznačno – na učitelje. Na 

podobno problematiko samoizbranega vzorca opozarjata tudi Hennessy in 

McIntyre (2012), ki sta postavila hipotezo, da starši, ki imajo na splošno bolj 

pozitivne izkušnje starševstva otroku z motnjo ADHD, nimajo želje po 

izpostavljanju in vključevanju v raziskave, kar pa je domnevno v nasprotju 
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s starši, ki so bolj nezadovoljni v svoji vlogi in pri svojem starševstvu 

doživljajo več težav. 

Vse zgoraj navedene pomanjkljivosti nas navajajo na misel, da bi bilo 

posploševanje pridobljenih rezultatov na razširjeno in splošno populacijo 

staršev otroka z motnjo ADHD tekom pregleda literature omejeno in manj 

smiselno.  

5.3 Komentar k merskim inštrumentom, uporabljenih v raziskavah, 

vključenih v pregled literature 

Pri pregledu literature smo ugotovili, da je bilo v kvantitativne raziskave 

vključenih veliko število različnih vprašalnikov. Večina vprašalnikov pa je 

temeljila na samoporočanju staršev. Prav to pa je tudi največja 

pomanjkljivost takih vprašalnikov, saj lahko pride do izkrivljenih podatkov. 

Na problem merskih inštrumentov, ki vključujejo lestvice samoocenjevanja, 

opozarjajo tudi Barton idr. (2005). Tako lahko pri takem tipu vprašalnikov 

zasledimo tudi določeno mero socialno sprejemljivih odgovorov 

(posameznik se želi prikazati v čim boljši luči), predvidevamo tudi, da je 

precej pogosto minimaliziranje resnosti določenega stanja (vsaj pri moški 

populaciji), predvsem v povezavi z duševnim zdravjem in doživljanjem 

stresa (spolno stereotipna prepričanja). Prav tako ne smemo zanemariti 

starševskih simptomov motnje ADHD in ostalih razpoloženjskih motenj 

(anksioznosti, depresije), ki kot vemo, spremenijo kognitivno percepcijo 

posameznika in lahko ustvarijo navidezno povezavo med določenimi 

spremenljivkami, ki pa v resnici niso povezane. Pri posameznikih nižjega 

socialno-ekonomskega statusa pa lahko večkrat pride tudi do nekritičnega 

pritrjevanja trditvam, ki se zdijo najbolj verjetne (Dodd-McCue in Tartaglia, 

2010). Prav tako omenjena avtorja opozarjata na težnjo k ekstremnim 

odgovorom (posameznik odgovarja z ekstremnimi ponujenimi odgovori oz. 

kategorijami ne glede na kontekst) ali na posameznikovo težnjo k srednjim 

vrednostim, kar moramo tudi vzeti v obzir pri upoštevanju rezultatov, 

pridobljenih iz raziskav.  

Uporabljena množica različnih vprašalnikov in merskih inštrumentov 

različnih dolžin, vsebine in notranje zanesljivosti pa vodi do različnih 

rezultatov, včasih lahko celo do nasprotujočih si zaključkov. Priporočamo 

izdelavo smernic, ki bi poenotile način raziskovanja določenih konstruktov, 

saj bi tako raziskovalci prišli do bolj primerljivih rezultatov.  

Prav tako smo zaznali, da je v uporabi za merjenje podobnih konstruktov na 

voljo mnogo različnih vprašalnikov, kar nadalje otežuje natančno primerjavo 

rezultatov raziskav. Priloga C nudi vpogled v množico merskih instrumentov 

uporabljenih v pregledanih znanstvenoraziskovalnih člankih. Res pa je tudi, 

da je za določene konstrukte, kot je prisotnost npr. komorbidnih duševnih 
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motenj pri starših, ali za merjenje simptomov motnje ADHD, večina 

raziskovalcev posegla po enakih merskih inštrumentih (zdi se, da po tistih, 

ki so najbolj veljavni in zanesljivi med strokovnjaki določenega področja, 

npr. BDI (Beck, 1996), CAARS (Conners idr., 1999)).  

Menimo tudi, da bi v primeru doživljanja starševstva otroku z motnjo ADHD 

bilo smiselno oblikovati določen vprašalnik, ki bi vključeval vse proučevane 

elemente, ki smo jih proučevali v magistrskem delu (prisotnost motnje 

ADHD pri starših, kakovost partnerskega odnosa med staršema, kakovost 

odnosa med starši in otrokom, sodelovanje med starši in šolo ter 

prevladujoče izkušnje s socialnim okoljem, ki kot vemo lahko predstavlja vir 

stigme za starše. Tako bi zajeti podatki lahko nudili bolj celovit referenčni 

okvir za oblikovanje celovitejših pristopov pomoči in podpore. 

5.4 Pomanjkljivosti in omejitve pregleda literature ter možnosti 

nadaljnjih raziskav 

V pregled so bile vključene tako kvalitativne kot kvantitativne raziskave, 

njihove ugotovitve pa smo predstavili opisno in tabelarično. Pri tem 

izpostavljamo vprašanje zanesljivosti in reprezentativnosti izbranih 

raziskav, saj sta tudi pri kvantitativnem in kvalitativnem raziskovanju ta dva 

znanstvena kriterija različno zastopana. Zaradi tega smo skeptični, ali je 

sploh smiselno primerjati rezultate kvantitativnih in kvalitativnih raziskav 

skupaj. Posledično menimo, da je posplošitev pridobljenih rezultatov 

omejena. 

Prav tako smo že pri opisu vzorca omenili, da večinski delež udeležencev v 

vzorcih raziskav predstavlja populacija ženskega spola – mater otroka z 

motnjo ADHD, kar pomeni, da o nekem splošnem modelu starševstva v 

družinah z otrokom z motnjo ADHD ne moremo govoriti. V prihodnje bi bilo 

smiselno v raziskovalni vzorec vključiti več očetov, saj bi le tako dobili 

celosten vpogled v doživljanje starševstva. Rezultate, dobljene iz tujih študij, 

pa smo primerjali tudi z edino podobno dostopno raziskavo na Slovenskem, 

ki proučuje doživljanje staršev otroka z motnjo ADHD, avtorice Darje 

Brežnik (2015). Kot že sama navaja, so pomanjkljivosti njene raziskave 

predvsem majhen vzorec ženskega spola, kar onemogoča posplošitev 

rezultatov.  

Prav tako je smiselno opozoriti na izvor določenih raziskav, saj združene 

ugotovitve združujejo podatke iz raziskav, opravljenih v različnih kulturnih 

okoljih (Evropa, Azija, Amerika), kar pa ni zanemarljiv dejavnik, še posebno 

ne na eksosistemski ravni, kjer govorimo o vplivu vrednostnega in 

kulturnega sistema.  
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Znanstvenoraziskovalne članke smo iskali sami in tudi samostojno presodili, 

kateri so relevantni za vključitev v magistrsko delo. Da bi potrdili veljavnost 

in zanesljivost izpisanih podatkov, smiselnost povezav in konstruktov bi bilo 

priporočljivo, da bi podobno raziskavo opravila večja skupina raziskovalcev. 

To bi omogočilo preverjanje usklajenosti ugotovitev. 

Kot smo lahko videli, večina raziskav, tako kvalitativnih kot kvantitativnih, 

proučuje zelo ozek spekter konstruktov, kot je npr. proučevanje doživljanja 

vsakdanje izkušnje staršev otroka z motnjo ADHD ali proučevanje stresa pri 

starših otroka z motnjo ADHD, raziskavam pa po našem mnenju manjka 

nek celosten pristop oz. širši teoretski okvir, ki bi zajel čim več prvin in 

lastnosti starševstva otroku z motnjo ADHD. Podatki so tako razpršeni med 

množico raziskav. Obenem pa se zavedamo, da pri kvalitativnih raziskavah, 

ki opisujejo subjektivno izkušnjo starševstva, ne moremo pričakovati 

izdelave splošnejših teoretičnih modelov, ki bi jih lahko uporabili pri delu s 

to populacijo staršev, saj to ni niti njihov namen. Prav zato predlagamo, da 

bi bilo v prihodnje smiselno oblikovati več podobnih sistematičnih pregledov 

literature, kot je naš, da se najde čim več moderatorjev, ki vplivajo na 

kontekst starševstva otroku z motnjo ADHD. Pri proučevanju kognitivnih 

atribucij in percepcij je treba upoštevati tudi njihov kulturni izvor, saj mnoge 

izvirajo iz posameznikove kulture. Tako se lahko atribucije staršev glede 

otrokovega vedenja in njegovega izvora v Aziji razlikujejo od evropskega 

pogleda.  

Možnost prihodnjih raziskav, tako domačih kot tujih vidimo predvsem v bolj 

celostnem, sistemskem pristopu obravnave motnje ADHD in njenih 

konstruktov. Menimo, da je še vedno premalo raziskav, ki bi obravnavale 

družino kot celoto in ne samo otroka z motnjo ADHD in posledice motnje 

zanj in njegove bližnje. Osrednja rdeča nit, ki se vleče skozi naše magistrsko 

delo, temelji namreč na principu stalne bidirekcionalne interakcije med 

otrokovim in starševskim sistemom. Če želimo oblikovati učinkovitejše 

sisteme pomoči in podpore družinam z otrokom z motnjo ADHD ali 

kakršnokoli drugo motnjo, je treba videti družino kot sistem, kjer so vsi člani 

medsebojno povezani in vsi neprenehoma vplivajo drug na drugega. Tako 

starši in otrok z motnjo ADHD niso izolirana enota v svetu, temveč je ta 

družina, vključena v svoje okolje, sosesko, razna izobraževalna okolja, 

delovno okolje ipd. Obenem je smiselno, da bi v prihodnje strokovnjaki 

izpeljali še kakšno raziskavo doživljanja starševstva otroku z motnjo ADHD 

na Slovenskem, v katero bi vključili večji vzorec udeležencev in dobljene 

rezultate primerjali s tujimi. Prav tako bi starševsko doživljanje morali 

proučiti pri obeh spolih, saj v dosedanjih raziskavah prevladujejo matere in 

njihovo doživljane, očetovsko doživljanje pa je pogosto prezrto in do sedaj 

v Sloveniji še nimamo raziskave, ki bi proučila to področje. Očetov vpliv je 

namreč tako pomemben, da bi ga nujno morali vključiti v raziskovalni 
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proces. Gray in Anderson (2015) tako poudarjata pomen očetovske vloge 

pri vzgoji, saj naj bi bila večja vključenost očetov pozitivno povezana z 

otrokovim socialno-emocionalnim razvojem in akademskim izidom, 

preprečuje neželeno, delinkventno vedenje pri mladostnikih in psihološke 

težave pri mladostnicah. Vse to pa so značilnosti, ki jih pogosto zaznamo 

prav v družinah otroka z motnjo ADHD. Večja vključenost očetov v 

starševski proces tako predstavlja močan varovalni dejavnik za otroke z 

motnjo ADHD. 
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PRILOGE 

Priloga A: Informacije o iskanju znanstvenoraziskovalnih člankov 

Prikazan je iskalni niz znanstvenoraziskovalnih člankov, vključenih v 

pregled literature, število zadetkov, število relevantnih člankov, doprinos in 

avtorji najdenih člankov. 

Iskalni niz/najdene raziskave Število zadetkov Število 

relevantnih 

zadetkov 

Doprinos 

 

Baza: vsi ponudniki, dostopni prek 

baze Dikul  

Omejitev: 2000–

2016 

  

Arabgol idr. (2015) 

Babinski idr. (2014) 

Banks idr. (2007) 

Banks idr. (2010) 

Calkins idr. (2010) 

Chronis-Tuscano idr. (2008) 

Chronis-Tuscano in Romirowsky 

(2013) 

Daley idr. (2007) 

Eyberg in Zisser (2012) 

Watkins in Mash (2007) 

   

(adult ADHD) AND (parenting) 178 33 10 

(adult ADHD) AND (parent-child 

interaction) 

19 2 0 

(parental ADHD) AND (depression) 25 0 0 

(parental ADHD) AND anxiety 

disorder 

8 0 0 

(parental ADHD) AND 

(psychopathology) 

136 0 0 

(parental ADHD) AND (substance 

abuse) 

4 0 0 

(parental ADHD) AND (conduct 

disorder) 

13 0 0 

Skupaj: 383 35 10 

MIKROSISTEM: PARTNERSKI 

ODNOS STARŠEV OTROKA Z 

ADHD  

   

Alipour idr. (2012) 

Babinski idr. (2014) 

Bolduc idr. (2016) 

Hatton idr. (2005) 

Johnston in Williamson (2016) 

Sochos in Yahya (2015) 

 
 

   

(marital satisfaction) AND (ADHD) 25 6 5 

(marital conflict) AND (ADHD) 33 2 1 

(couple relationship) AND (ADHD)  8 1 1 

(marital quality) AND (ADHD) 6 0 0 



 
 

(interaction among parents) AND 

(ADHD) 

0 0 0 

SKUPNO: 47 9 7 

MIKROSISTEM: ODNOS STARŠ–

OTROK 

   

Anand idr. (2012) 

Arnold idr. (2007) 

Barkley idr. (2001) 

Bennett (2007) 

Bull in Whelan (2006) 

Carol Ho idr. (2014) 

Floro idr. (2005) 

Goh in Wong (2014) 

Hallberg idr. (2008) 

Hall- Lord idr. (2010) 

Hall-Lord idr. (2014) 

Heckel idr. (2013) 

Henessy in McIntyre (2012) 

Kelley in Schroeder (2008) 

Langlands idr. (2006) 

Segal (2001) 

Singh (2004) 

Theule idr. (2012) 

Wallace (2005) 

   

(parent-child relationship) AND 

(ADHD)  

590 26 12 

(parenting ADHD child) 21 1 1 

(fathering) AND (ADHD child) 5 3 0 

(family dynamics) AND (ADHD) 248 4 3 

(parent's experiences) AND (ADHD 

child) 

3 1 1 

(parent perceptions) AND (ADHD) 69 3 2 

SKUPAJ: 936 38 19 

STARŠI IN STIGMA    

Ahn idr. (2016 

Bussing in Koro-Ljungberg (2009) 

Chong idr. (2015) 

Jackson in Peters (2008) 

Lee idr. (2002) 

Moses (2010) 

Watson (2010) 

   

(stigma) AND (ADHD) 26 2 2 

(parental stigma) AND (ADHD) 1 1 0 

(courtesy stigma) AND (ADHD) 8 3 2 

(self-blame) AND (ADHD) 12 1 1 

(stigmatization of ADHD) 47 4 2 

(internalization of stigma) AND 

(ADHD) 

1 1 0 

Skupaj 95 12 7 

MIKROSISTEM: STARŠI IN 

SODELOVANJE S ŠOLO 

   

Austin in Carpenter (2008)    



 
 

Cosser (2005) 

Hibbitts (2009) 

Malacrida (2001) 

Marcelle idr. (2014) 

(parent-teacher collaboration) AND 

(ADHD) 

46 3 2 

(parent- teacher conflict) AND 

(ADHD) 

0 0 0 

(family-school partnership) AND 

(ADHD)  

3 0 0 

(family school perspectives) AND 

(ADHD) 

0 0 0 

(teacher perceptions) AND (ADHD) 70 2 2 

(school context) AND (ADHD) 37 0 0 

(parent-teacher interaction) AND 

(ADHD) 

0 0 1 

Skupaj 156 5 5 

Priloga B: Naknadno dodani znanstvenoraziskovalni članki 

Raziskava Področje 

* Barton idr. (2015) Vpliv starševske motnje ADHD  

*Barksdale idr. (2010) Doživljanje stigme pri starših 

*Fine idr. (2013) 

*Garcia idr. (2011) 

*Honkasilta idr. (2015) 

Odnos in percepcije staršev v zvezi s šolo 

*Barton idr. (2005) 

*Chaplin idr. (2014) 

*Hall-Lord idr. (2015) 

*Hatton idr. (2005) 

*Huang idr. (2009) 

*Morton idr. (2010) 

 

Čustveno doživljanje in percepcije staršev 

v kontekstu otrokove motnje ADHD 

*Huang idr. 2009 Vsakdanji izzivi starševstva 

*Conson idr. (2016) 

* Nigg in Podolski (2001) 

*Jenkins idr. (2015) 

*Theule idr. (2010)  

*Geffken idr. (2011) 

* Larsson idr.(2016) 

*Deault (2009) 

*Pimentel idr. (2010) 

Doživljanje stresa staršev v kontekstu 

otrokove motnje ADHD 

 

  



 
 

Priloga C: Merski inštrumenti, uporabljeni v pregledanih raziskavah na 

vzorcu staršev otroka z motnjo ADHD 

Okrajšava Merski inštrument Avtor 

ASR Adult Self-report for Ages Achenbach in Rescorla 

(2003)  

CAARS Conners’ Adult ADHD Self-

Report Rating Scale 

Conners idr. (1999) 

WURS Retrospective assessment 

of ADHD in childhood 

Retz-Junginger idr. 

(2002/2003) 

 PSI Parenting Stress Index Abidin (1995) 

PSS Parenting Satisfaction 

Scale 

Guidubaldi in Cleminshaw 

(1994) 

PSI-SF Parenting Stress Index-

Short form 

Abidin (1995) 

F-COPES  Family Crisis Oriented 

Personal Evaluation Scales 

McCubbin idr. (1987) 

SIPA Stress Index for Parents of 

Adolescents 

Sheras idr. (1998)  

FSI Family Strain Index Riley idr. (2006) 

PDHS Parent Daily Hassles Scale Crnic in Greenberg (1990) 

PPSS Pearlin Parental Stress 

Scale 

Pearlin in Schooler (1978) 

/ Questionnaire on 

Resources and Stress-

Short form Adapted  

Salisbury (1986) 

CRS Conners' Rating Scales Conners (1997) 

/ Family Support Scale Dunst idr. (1986) 

/ Kiddie-SADS  Kaufman idr. (2000) 

ADHS-DC  Roesler idr. (2004) 

CAARS-S:L Conners' Adult ADHD 

Rating Scale (self- rating 

scale, long version) 

Conners idr. 1999 

SCL-90-R Psychiatric symptoms Derogatis (1977) 

FIQ Features of Family life Donenberg in Baker 

(1993) 

SOC-13 Sense of Coherence-13 

Scale 

Antonovsky (1987) 

FAD Family Assessment Device Epstein, Baldwin in Bishop 

(1983) 

SCS Social Cohesion and 

Support Index 

Cobb (1976) 

PSSS Perceived Social Support 

Scale 

Carr in O'Reilly (2000) 

QOLI Quality of Life Inventory Frisch (1994) 

KPS Kansas Parental 

Satisfaction Scale 

James idr. (1985) 

WURS Wender-Utah Rating Scale Ward idr. (1993) 

Affiliate stigma 

questionnaire 

 Mak in Cheung (2008) 

 BSI Brief Symptom Inventory Derogatis (1993) 



 
 

FES Family Environment Scale Moos in Moos (1994) 

/ Early Head Start Research 

and Evaluation Project 

Brady-Smith idr. (2000) 

CPRS Child-Parent Relationship 

Scale 

Pianta (1992) 

ENRICH Evaluation and Nurturing 

relationship issues, 

communications and 

happiness 

Sanaii (2007) 

K10 Kessler Psychological 

Distress Scale 

Kessler (2002) 

SCID Structured Clinical Interview 

for DSM-IV 

 

APQ Alabama Parenting 

Questionnaire 

Shelton idr. (1996) 

DPICS Dyadic Parent-Child 

Interaction Coding System 

Robinson in Eyberg 

(1981) 

CSS Current Symptoms Scale Barkley in Murphy (1998) 

BDI-II Beck Depression Inventory 

Second edition 

Beck idr. (1996) 

PSOC-S Parenting Sense of 

Competence Scale 

Johnston in Mash (1989) 

DAS-S Dyadic Adjustment Scale Spanier (1976) 

FOS Family Observation 

Schedule 

Dadds in Sanders (1992) 

/ Baumrind Parenting Styles 

Questionnaire 

Diane Baumrind (1968) 

/  Parenting Scale Arnold, O'Leary, Wolff in 

Acker, (1993) 

/ Confusion, Hubbub and 

Order Scale  

Matheny idr. (1995) 

/ Coping with Children's 

Negative emotions 

Fabes idr. (1990) 

AARS Adult ADHD Rating Scale Barkley in Murphy (1998) 

GHQ 12 General Health 

Questionnaire 

Goldberg (1982) 

AQ12 Aggression Questionnaire Bryant in Smith (2001) 

PLOC Parental Locus of Control 

Scale 

Campis idr. (1986) 

 PS Parenting Scale Arnold idr. (1993) 

MINI Mini International 

Neuropsychiatric Interview 

Sheehan idr. (1998) 

/ Early start Father Interview Cabrera idr. (2004) 

ABCA ADHD Behavior Checklist 

for Adults 

Barkley in Murphy (1998) 

BSI-18 Brief Symptom Inventory Derogatis (2001) 

SCL-90-R Symptom Checklist-90-

Revised 

Derogatis (1977) 

CAARS-S:S Conners' Adult Rating 

Scale- Self Report: short 

version 

Conners idr. (1999) 



 
 

SWLS Satisfaction with Life Scale Diener idr. (1985) 

DASS Depression Anxiety Stess 

Scale 

Lovibond in Lovibond 

(1995) 

MSPSS Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support 

Zimet idr. (1988) 

PTIQ Parent-Teacher 

Involvement Questionnaire 

Kohl idr. (2000) 

FIQ Home-Based Involvement 

Factor 

Fantuzzo idr. (2000) 

PES Parent as Educator Scale Hoover idr. (1992) 

HPC Homework Problem 

Checklist 

Anesko idr. (1987) 

HPQ Homework Performance 

Questionnaire 

Power idr. (2007) 

STRS Student-Teacher 

Relationship Scale-Short 

Form 

Pianta (2002) 

/ Parental affiliate stigma Mak in Cheung (2008) 

FAOP-SE Instrument for assessing 

needs of families of children 

with develop. difficulties 

Robledo in Garcia (2007) 

 ALES Appraisal of Life Events 

Scale 

Ferguson idr. (1999) 

QSSP Questionnaire of Perceived 

Social Support 

Koleck (2000) 

WCC-R Ways of Coping Checklist-

Revised 

Cousson idr. (1996) 

/ Ways of Coping 

Questionnaire-Revised 

Folkman in Lazarus (1989) 

/ Couples Satisfaction Index Funk in Rogge (2007) 

DAS-7 Dyadic Adjustment Scale Hunsley idr. (2001) 

RAM The Relationship Attribution 

Measure 

Fincham in Bradbury 

(1992) 

PAM Parenting alliance measure Abidin in Konold (1999)  

ECR-R Experiences in Close 

Relationship Questionnaire-

Revised 

Fraley idr. (2000) 

CPQ Communications Pattern 

Questionnaire 

Christensen in Sullaway 

(1984) 

CTS Conflict Tactics Scale Straus (1979) 

AHA Assessment of 

Hyperactivity and Attention 

Mehringer idr.(2002)  

PCRQ Parent-Child Relationship 

Questionnaire 

Furman in Giberson 

(1995) 

 


