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POVZETEK 

 

Magistrsko delo obravnava doživljanja staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami. 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja zahtevajo prilagoditve, pomoč 

in podporo pri izobraževanju ter na drugih področjih življenja. Starši se v svoji vlogi 

različno znajdejo, vsi pa so primorani usklajevati vlogo ljubečega starša in pomočnika 

pri šolskih in drugih izzivih. V teoretičnem uvodu predstavljam posebnosti različnih 

učnih težav in sam postopek usmerjanja. Ob tem se osredotočam tudi na pomen 

sodelovanja med šolo in starši. Nadalje predstavljam družino kot sistem, kjer so 

izpostavljene vloge in potrebe družinskih članov ter družine kot sistema. Predstavljeni 

so tudi izzivi učnih težav in naslednjih prilagoditev ter občutki, s katerimi se starši ob 

tem soočajo. V tem kontekstu poudarjam tudi stiske staršev kot posameznikov, 

partnerjev in članov družinskega sistema, teoretični del pa se zaključi s predstavitvijo 

virov informacij, pomoči in podpore, ki so na voljo staršem otrok z učnimi težavami. 

Namen empiričnega dela je bil raziskati in osvetliti omenjene tematike pri starših, pri 

čemer sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop. Vzorec zajema enajst staršev 

otrok s specifičnimi učnimi težavami in tri strokovne delavke, ki staršem nudijo 

različne oblike svetovanja. Ugotovitve, pridobljene s pomočjo polstrukturiranih 

intervjujev, kažejo, da se starši otrok s primanjkljaji pogosto znajdejo v stiski, 

povezani z usklajevanjem nudenja učne pomoči in potreb drugih družinskih članov. 

Podobno poudarjajo strokovne delavke, ki pravijo, da bi starši poleg pomoči, 

namenjene otrokom, potrebovali tudi podporo pri osebnih stiskah. Ne glede na 

različne vire pomoči in podpore, ki jih starši uporabljajo, izražajo namreč potrebo po 

dodatni pomoči pri premagovanju vsakodnevnih izzivov in potrebo po podpori v obliki 

medsebojnega povezovanja. 

 

Ključne besede: starši, otroci z učnimi težavami, družina, stiske, izzivi, pomoč, 

podpora 
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ABSTRACT 

 

This master's thesis explores experiences of parents of children with learning 

difficulties. Children with specific learning difficulties require adaptation, help and 

support in education and other aspects of life. While confronted with coordination of 

their role as a loving parent and as an assistant in educational and other challenges, 

parents deal differently. In the theoretical introduction, specifics of different learning 

difficulties are introduced alongside the process of diagnosing as well as school-

parent cooperation. The next part introduces family as a system, while mentioning 

the roles and needs of individual family members and family as an entity. 

Furthermore, the challenges of learning difficulties and following adjustments are 

presented, as well as parents' feelings concerning those challenges. In that context, 

parents' hardships as individuals, partners and members of the family system are 

also exposed. Theoretical part concludes with an introduction of different sources of 

information, help and support for parents of children with learning difficulties. Using a 

qualitative research approach, the empirical part explores and highlights mentioned 

themes. The sample consists of eleven parents of children with specific learning 

difficulties and three professional workers who provide various forms of parental 

counselling. Findings, derived from semi-structured interviews, show that parents of 

children with learning difficulties often find themselves in distress, associated with 

coordination of learning assistance and the needs of other family members. 

Regardless of the various sources of help and support, parents express the need for 

additional help in overcoming everyday challenges as well as the need for enhanced 

mutual support. 

 

Keywords: parents, children with learning difficulties, family, distress, challenges, 

help, support 
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I. UVOD  

 

V današnjem času ima čedalje več učencev odločbo za posebne potrebe, znotraj te 

skupine pa je v porastu tudi delež otrok z usmeritvijo za primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja. Otroci s primanjkljaji potrebujejo veliko prilagoditev, predvsem pri 

šolskem delu. Poleg šolskih delavcev, ki so vključeni v vsakodnevno izobraževanje 

otrok, je ključnega pomena tudi prilagajanje staršev. 

Starši otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so pogosto primorani 

posvetiti več časa šolskemu delu kot starši drugih otrok. Zaradi posebnih potreb 

njihovi otroci potrebujejo več pomoči, spremljanja, razlage in spodbude, da so na 

šolskem področju uspešni. Popoldnevi teh družin so zato pogosto obremenjeni ravno 

z izzivi šolskega dela, ki ga je treba usklajevati z drugimi dejavnostmi. Posvečanje 

časa in pozornosti otroku s težavami lahko privede do pomanjkanja pozornosti ali 

zanemarjanja drugih potreb pri sorojencih, partnerjih, drugih pomembnih osebah, ne 

nazadnje pa tudi pri staršu samem. 

Ob spopadanju z izzivi, ki jih prinašajo otrokovi primanjkljaji, hkrati pa s samim 

dejstvom, da otrok primanjkljaje ima, starši doživljajo različne občutke. Sprva, ko 

težave šele začenjajo opažati, lahko občutijo nemoč in frustracijo, ki sta povezani 

predvsem z dejstvom, da otroku niso sposobni nuditi ustrezne pomoči, da bi dosegal 

enake uspehe kot vrstniki. S tem je povezan občutek, da so v vlogi starša neuspešni. 

Kasneje, s samo diagnozo, pogosto pride trenutek olajšanja, saj jim opredelitev 

otrokovih težav zmanjša občutke krivde in poda možnost za razbremenitev. Z 

diagnozo pridejo tudi potrebe po prilagoditvah, ki zahtevajo znanje o otrokovih 

posebnostih in zavzetost za implementiranje drugačnih pristopov, tako pri šolskem 

delu kot na drugih področjih otrokovega življenja. Staršem pri tem stojijo ob strani 

različni strokovnjaki, ki sodelujejo pri otrokovem izobraževanju in usmerjanju. Vseeno 

številni starši uporabljajo zunanje oblike pomoči in podporo, najsi bo to na področju 

šolske pomoči, usvajanja veščin, svetovanja, terapije ali medsebojnega povezovanja. 

V teoretičnem delu so predstavljene specifične učne težave, proces usmerjanja v 

Sloveniji in pomen kakovostnega partnerskega sodelovanja med šolo in družino. 

Nadaljnje so osvetljeni različni izzivi in težave, s katerimi se starši oziroma družine 

otrok s primanjkljaji srečujejo, ter kakšne oblike pomoči in podpore so pri tem deležni. 

Empirični del je namenjen raziskovanju doživljanj staršev, znotraj tega pa se 

osredotoča na njihove občutke ob sprejemanju otrokovih težav in na vsakodnevni 

ravni, prilagajanju pričakovanj, osvetljuje pa tudi izzive, ki jih otrokovi primanjkljaji 

prinašajo ter kako le-ti vplivajo na družinske in izvendružinske odnose. Empirični del 

raziskuje tudi, katere vire pomoči in podporo starši uporabljajo ter kaj od strokovnih 

delavcev potrebujejo. Sklepni del integrira spoznanja raziskave s teoretsko podlago 

in predstavi možnosti za kakovostnejšo pomoč staršem oziroma družinam otrok s 

primanjkljaji.  
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se število usmerjenih 

osnovnošolskih otrok iz leta v leto povečuje. Leta 2009 je bilo usmerjenih otrok 

6.689, v zadnjih treh šolskih letih pa je število usmerjenih učencev naraslo z 10.091 

na 11.823 (Statistični urad Republike Slovenije).  

V slovenskem sistemu se posebne potrebe otrok delijo na sedem različnih vrst 

oziroma stopenj (Vovk-Ornik, 2015; ZUOPP-1, 2011); otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) predstavljajo 42,7 % vseh 

usmerjenih otrok, pomemben pa je tudi podatek, da je v zadnjih treh šolskih letih 

delež otrok z več motnjami narasel za več kot 10 % (Podatki v zvezi z učenci s 

posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, b. d.). 

 2015/16 2016/17 2017/18 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 10 0,1% 10 0,1% 33 0,3% 

Gluhi in naglušni 238 2,4% 182 1,8% 172 1,6% 

Učenci z govorno jezikovnimi motnjami 1.180 11,7% 992 9,8% 1.056 9,5% 

Slepi in slabovidni ter z okvaro vidne funkcije 70 0,7% 63 0,6% 61 0,6% 

Gibalno ovirani 293 2,9% 179 1,8% 159 1,4% 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 324 3,2% 208 2,1% 283 2,6% 

Dolgotrajno bolni 1.416 14,0% 1.161 11,5% 1.223 11,0% 

Učenci s PPPU 4.619 45,8% 4.371 43,4% 4.726 42,7% 

Učenci z avtističnimi motnjami 105 1,0% 126 1,3% 168 1,5% 

Učenci z več motnjami 1.836 18,2% 2.780 27,6% 3.196 28,9% 

SKUPAJ 10.091 100% 10.072 100% 11.077 100% 

Tabela 1: Število učencev (in delež znotraj učencev s PP) glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje (Podatki v zvezi z učenci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, b. d.) 

Učne težave so pojem, za katerim se skriva veliko različnih stvari. Težave se 

razprostirajo na kontinuumu (Pulec Lah in Velikonja, 2011) in so lahko kratkotrajne ali 

dolgotrajne, preproste ali kompleksne ter lažje ali težje. Delimo jih na splošne in 

specifične. Kavkler (2008) ocenjuje, da naj bi v slovenskih šolah približno 20 % 

učencev imelo učne težave, od tega je približno 10 % učencev s specifičnimi učnimi 

težavami. 
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1.1. SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 
 

Učenci s splošnimi učnimi težavami imajo oteženo usvajanje in izkazovanje znanja 

zaradi različnih vplivov okolja, notranjih dejavnikov ali neustreznih vzgojno-

izobraževalnih interakcij med posameznikom in okoljem. Ti otroci imajo distinktivno 

večje težave pri učenju kot drugi učenci, pri enem ali več predmetih so manj uspešni, 

vzroki za te težave pa niso nevrološkega izvora (Pulec Lah in Velikonja, 2011).  

Zunanji dejavniki na težave vplivajo predvsem pri večjezičnih in multikulturnih 

učencih, pri učencih, kjer so vidne posledice kulturne ali ekonomske prikrajšanosti ter 

pri učencih, ki so imeli izkušnje s pomanjkljivim ali neustreznim poučevanjem. 

Notranji dejavniki na manjšo uspešnost vplivajo predvsem pri otrocih, ki se učijo 

počasneje, pri učencih s čustveno pogojenimi težavami, ki vplivajo na njihovo učenje, 

ter pri učencih, ki imajo pomanjkljivo motivacijo ali samouravnavanje. Kombinacija 

zunanjih in notranjih dejavnikov neugodno vpliva na učence z izkušnjami z 

neustreznimi vzgojno-izobraževalnimi interakcijami med otrokom in okoljem (prav 

tam). 

 

1.2. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 
 

V primerjav s splošnimi učnimi težavami so specifične učne težave nevrološko 

pogojene. Nastanejo zaradi subtilnih motenj v delovanju osrednjega živčevja, ki 

vplivajo na predelovanje različnih vrst informacij. Vzrok je lahko v genetičnih 

variacijah, biokemičnih dejavnikih, dogodkih v pred- ali poporodnem obdobju ter v 

drugih dogodkih, katerih posledica je nevrološka oviranost (Magajna, Pečjak idr. 

2008). Kljub povprečnim ali celo nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim se pri 

otrocih zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema 

pojavljajo težave na različnih področjih (Pulec Lah in Velikonja, 2011). Ta področja 

zaobjemajo branje, pisanje, pravopis in računanje, velikokrat pa se posledično kažejo 

težave tudi pri koordinaciji, mišljenju, pomnjenju, pozornosti, komunikaciji, socialnih 

veščinah in čustvenem dozorevanju. Primanjkljaji na teh področjih ne ovirajo samo 

šolskega dela, saj v določenih oblikah s posameznikom ostajajo namreč celo 

življenje. 

Specifične učne težave delimo v dve glavni skupini (Nagode, 2008): 

- specifične primanjkljaje na ravni slušno-vidnih procesov – povzročajo težave 

pri branju (disleksija), pravopisu (disortografija) in druge težave, povezane z 

jezikom, ter 

- specifične primanjkljaje na ravni vidno-motoričnih procesov – povzročajo 

težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (diskalkulija), praktičnih dejavnostih 

(dispraksija) in težave, povezane s socialnimi veščinami. 
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Konkretneje jih delimo na (prav tam): 

1. Primanjkljaje na področju branja, pravopisa in pisanja (disleksija) 

Disleksija je kombinacija težav, ki otežujejo branje, pravopis in pravilno pisanje. 

Posledica tega so lahko dodatne težave s kratkoročnim spominom, hitrostjo 

predelovanja informacij, pravilnim zaporedjem, slušno in/ali vidno zaznavo, ustnim 

izražanjem in motoričnimi spretnostmi. Otroci z disleksijo imajo tako težave pri 

branju, pisanju pa tudi matematiki in drugih dejavnostih, pri katerih sta potrebna 

prevajanje in manipuliranje simbolov. 

2. Primanjkljaje pri učenju matematike, ki jih delimo na diskalkulijo in specifične 

učne težave pri aritmetiki 

Učenci z diskalkulijo imajo težave z matematičnimi pojmi, aritmetičnimi dejstvi in 

aritmetičnimi postopki. Prav tako jim izziv predstavljajo štetje, mestne vrednosti, 

velikostni odnosi in druge osnove matematike. Učenci s prostorsko diskalkulijo imajo 

težave pri vizualizaciji matematike, zaradi slabše prostorske orientacije, 

predvidevanja in prerisovanja. 

Specifične aritmetične težave se od diskalkulije razlikujejo po tem, da imajo učenci 

težave pri obvladovanju osnovnih aritmetičnih sposobnosti, seštevanja, odštevanja, 

množenja in deljenja. Manj težav jim povzročajo abstraktnejše teme in geometrija. 

3. Nebesedne motnje učenja 

Nebesedne motnje vključujejo motnje procesov desne hemisfere, ki nadzorujejo 

predelovanje nebesednih informacij – zavedanje prostora, prepoznavanje vzorcev in 

koordinacija. Posledične težave se kažejo na področju matematike, pisanja, 

zavedanja in presoje socialnih situacij. 

4. Dispraksija 

Dispraksija je motnja procesov načrtovanja motorične dejavnosti ter usvajanja in 

izvajanja motoričnih veščin. Povezane težave se pojavljajo na področjih jezika, 

zaznave in miselnega funkcioniranja. Učenec z dispraksijo ima težave na področju 

fine motorike, grobe motorike in motorike govoril. 

Pomembno je omeniti tudi motnje pozornosti in hiperaktivnost. Motnje pozornosti so 

pogosto povezane z drugimi težavami oziroma motnjami in povzročajo pretirano, 

brezciljno dejavnost, slabšo pozornost in impulzivnost. Značilno zanje je, da se 

pojavijo zgodaj v otroštvu, otrokom pa primanjkuje vztrajnosti pri dejavnostih, 

značilno je hitro prehajanje med dejavnostmi ter dezorganizirana, neusmerjena in 

pretirana dejavnost. 

Za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je potrebno 

izpolnjevanje meril (Vovk-Ornik, 2015). Prvo merilo zahteva dokaz o neskladju med 

določenimi kazalniki intelektualnih sposobnosti in dejanskim uspehom na področjih 

branja, pisanja, računanja in pravopisa. Drugo merilo zajema izkaz izrazitih težav na 
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vsaj enem izmed teh področij, težave pa vztrajajo in so tako izrazite, da otroku 

otežujejo napredovanje v procesu učenja. Tretje merilo vključuje slabšo učinkovitost 

učenja zaradi pomanjkljivih kognitivnih ali metakognitivnih strategij in/ali motenega 

tempa učenja. Četrto merilo zahteva dokaz motenosti vsaj enega psihološkega 

procesa, kamor spadajo pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna 

kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija 

informacij itd. Zadnje merilo je namenjeno izključitvi senzorne okvare, motnje v 

duševnem razvoju, drugih duševnih in nevroloških motenj, čustvenih in vedenjskih 

motenj, kulturne in jezikovne različnosti ter psihosocialno neugodnih okoliščin in 

neustreznega poučevanja kot vzroka za primanjkljaje. 

 

1.3. USMERJANJE OTROK Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Leta 1996 je v veljavo stopil Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je 

prvič obravnaval tudi učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Po tem 

Zakonu so ti učenci veljali za tiste, ki se težje učijo in niso imeli nekih posebnih 

prilagoditev. Do teh so bili upravičeni šele z letom 2000, ko je stopil v veljavo 

nadgrajen Zakon, v katerem je bilo zapisano, da so učenci s primanjkljaji upravičeni 

do prilagojenega programa, dodatne strokovne pomoči in drugih prilagoditev.  

Danes so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011) 

otroci, ki imajo težjo obliko specifičnih težav pri učenju, upravičeni do prilagojenega 

poučevanja. Usmerjanje posameznih otrok obravnava Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, postopek se začne s pisno zahtevo staršev. Potrebna je tudi predložitev 

strokovne dokumentacije, ki lahko vključuje zdravstvena, psihološka, specialno 

pedagoška, socialna in druga poročila, namen le-teh pa je utemeljevanje posebnih 

potreb otroka. Po predložitvi dokumentacije v postopku sodelujeta tudi prvo- in 

drugostopenjska interdisciplinarna komisija, ki dajeta strokovno mnenje in sta 

sestavljeni iz treh članov: specialnega pedagoga, psihologa in specialista pediatra, 

pedopsihiatra ali šolske medicine. Ko strokovna komisija poda mnenje in če se odloči 

za usmeritev otroka, se v odločbi med drugim določijo tudi vzgojno-izobraževalne 

potrebe otroka, podrobnosti za izvajanje dodatne strokovne pomoči, pripomočki ter 

prostor za vzgojo in izobraževanje, dodatne pravice otroka ipd. V roku 30 dni po 

izdani odločbi mora vzgojno-izobraževalna ustanova za otroka izdelati individualiziran 

program. V individualiziranem programu se določijo načrt dela, opis prilagoditev, cilji, 

strategije dela ipd. Za spremljanje izvajanja tega programa se v vzgojno-

izobraževalni ustanovi določi tudi strokovna skupina. 

7. člen ZUOPP-1 dodatno poudarja, da se otrokom s posebnimi potrebami, 

usmerjenim v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire ali motnje, lahko 

prilagodijo organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, 

časovna razporeditev pouka, zagotovi pa se jim tudi dodatna strokovna pomoč. V 
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naslednjem členu je dodatna strokovna pomoč razčlenjena na pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir ali motenj, na svetovalno storitev in na učno 

pomoč. Število ur dodatne strokovne pomoči je odvisno od intenzitete težav, a ne 

sme presegati petih ur tedensko. 

 

1.4. PETSTOPENJSKI MODEL DELA Z UČENCI Z UČNIMI 

TEŽAVAMI 
 

V Sloveniji je za kakovostnejšo obravnavo otrok z učnimi težavami uveljavljen 

petstopenjski model odkrivanja, spremljanja in nudenja učne pomoči učencem z 

učnimi težavami. Model, sicer prevzet po svetovno prevladujočem tristopenjskem 

modelu, je prilagojen slovenskemu šolskemu sistemu in vključuje vse od učitelja, 

šolske svetovalne službe, učne pomoči do pomoči zunanjih ustanov s prilagojenim 

programom. 

Petstopenjski model (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar 

Golobič, 2008) naj bi na prvi stopnji najmanj 80 % učencev omogočil izobraževalni 

uspeh. Ta je realiziran prek individualizacije in diferenciacije učitelja, vanj pa naj bi bili 

vključeni vsi učenci. 

Če ima otrok splošne ali specifične učne težave, potrebuje drugo stopnjo pomoči. To 

stopnjo izvaja šolska svetovalna služba na pobudo staršev ali učitelja. Poteka 

občasno, delavec svetovalne službe pa otroku nudi specialne oblike pomoči in izvaja 

diagnostično oceno. 

Otrok je vključen v tretjo stopnjo, če na drugi ni bilo videti bistvenega napredka. Ta 

stopnja vključuje tedensko individualno oziroma skupinsko pomoč strokovnega 

delavca, za posameznega učenca pa so oblikovane določene prilagoditve gradiv, 

časa, prostora, preverjanja znanja in podobno. 

Na četrti stopnji se lahko starši za pomoč obrnejo na različne zunanje ustanove 

(zdravstvene domove, svetovalne centre) z namenom dodatnega testiranja otroka in 

morebitnega predloga vključitve v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

Zadnja stopnja pomoči je namenjena postopku pridobivanja odločbe, za katero se 

odločijo na podlagi strokovnih mnenj in evalvacijskih zapisnikov dosedanje pomoči. Z 

odločbo učenec pridobi redne ure dodatne strokovne pomoči in več konkretnejših 

prilagoditev.  
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1.5. PARTNERSKO SODELOVANJE 
 

Za uspešno delovanje otroka na šolskem področju je izjemnega pomena dobro 

sodelovanje med otrokom, starši in šolo. V slovenskem prostoru so se o tem 

pogovarjali že leta 1997 na simpoziju z naslovom Družina – šola (Žerovnik, 1998), a 

je tema danes morda še bolj aktualna, saj sta zaradi inkluzivnih pristopov in 

oblikovanja individualnih projektov pomoči povezovanje in sodelovanje vseh akterjev 

ne-le pomembnejši, ampak tudi bolj vidni. Munih (2006) povzema, da je odgovornost 

za otrokove dosežke vzajemna in da naj bi starši prav tako kot šola za to prevzeli 

svoj del odgovornosti. Pulec Lah in Velikonja (2011, str. 111) ta komplementarni 

odnos pomoči definirata kot »skupno vzgojno in izobraževalno prizadevanje tako 

učenčevih roditeljev (ali skrbnikov) kot učenčevih učiteljev, ki so si enakovredni 

partnerji, nudenja kar najbolj celostne podpore učencu z učnimi težavami«. Glavni 

fokus partnerskega sodelovanja med starši in šolo je doseči optimalni razvoj 

posameznega otroka, pri tem pa si obe strani prizadevata za doseganje skupnih 

ciljev. Pri tem je pogoj, da se strani med seboj spoštujeta in izhajata iz enakovrednih 

položajev, saj lahko vsaka stran pomembno pripomore k uresničevanju ciljev. Šola 

posreduje strokovno znanje, starši pa so najboljši poznavalci svojega otroka (prav 

tam). 

Starševsko vključevanje v šolsko področje bi lahko razdelili na dve krovni področji; 

tisto, ki je povezano s samim otrokom in je osredotočeno na pomoč pri učenju, 

domače naloge, preverjanje, spodbujanje, prenašanje spretnosti in podobno; in 

drugo, neposredno obliko vključevanja, ki zahteva osebno prisotnost na govorilnih 

urah, roditeljskih sestankih, sodelovanje v svetu staršev in dejavno participacijo na 

drugih področjih delovanja šole. Kašnik (2006) opozarja tudi na druge dejavnike, ki 

so pogostokrat zanemarjeni. Poleg pomoči pri šolskem delu so starši odgovorni tudi 

za izoblikovanje odnosa do šole, vrednotenje pridobljenega znanja, dajanje vrednosti 

učiteljem in šolskemu sistemu, kar posledično vpliva na izoblikovanje otrokove 

osebnosti. 

Žerovnik (1998, str. 46) poudarja, da »šola močno vpliva na družinsko življenje, 

včasih že kar določa tempo njenega življenjskega utripa«. Nadalje omenja, da so 

starši pogosto udeleženi pri vsakodnevnem učenju ali pa poiščejo pomoč tudi pri 

zunanjih virih. To velja tudi danes, ko je šolski sistem še zahtevnejši, snovi in 

informacij je več kot pred dvajsetimi leti, posledično pa je čedalje več staršev 

primoranih pomagati otrokom pri šolskem delu. Starši morajo pri otrocih z učnimi 

težavami zavzeti še bolj dejavno vlogo (Mozetič, 2015), saj ti potrebujejo več 

konkretne pomoči pri vsakdanjih (šolskih) izzivih, prav tako tudi večjo mero spodbude 

in motivacije. Pri tem tudi starši velikokrat potrebujejo nasvete in pomoč, šolski 

delavci pa so pogosto prvi vir pomoči. V sklopu partnerskega sodelovanja tako ni 

ključno le vključevanje staršev v šolsko področje, ampak tudi dostopnost šolskih 

delavcev in njihova pripravljenost pomoči. Težave se lahko pojavijo, če se v 

kontekstu današnjega šolskega sistema, ki je storilnostno naravnan, šolski delavci 
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staršem ne posvetijo dovolj in pod pritiski ažurnega izvajanja učnih načrtov 

informacije, ki jih potrebujejo starši, podajo prehitro ali nerazumljivo. Tako bo starš, ki 

se je že tako znašel v situaciji, ko je moral priznati nemoč, še pod večjim pritiskom in 

bo celotna situacija dosegla nasproten učinek. Starši se namreč lahko »počutijo še 

bolj negotove in se zato še manj zavedajo (in uporabljajo) svojih močnih strani, saj se 

ponovno soočijo z lastno neustreznostjo in nekompetentnostjo« (Vec, 1998, str. 154). 

 

1.6. STARŠEVSKA VPLETENOST 
 

Ne glede na prizadevanje za uspešno partnersko sodelovanje se starši različno 

odzivajo na medsebojno povezovanje. Razlogov za to je lahko več, vsak pa 

pomembno vpliva na intenziteto starševske vpletenosti. 

Koncept starševske vpletenosti sta razvijali že avtorici Grolnick in Slowiaczek (1994) 

na podlagi teorij, ki so zagovarjale, da tako šolske institucije kot dom pomembno 

vplivajo na otrokovo socializacijo in izobraževanje. Poleg dotedanjih raziskav, ki so 

se osredotočale na eno določeno dejavnost vpletenosti staršev (npr. pomoč pri 

domači nalogi), sta avtorici starševsko vpletenost širše definirali kot posvečanje virov 

otroku znotraj razpoložljivih sredstev. S to definicijo sta osvetlili razlikovanje med 

starševsko vpletenostjo nasploh in starševsko vpletenostjo v šolsko področje otroka. 

Ti področji se namreč lahko razlikujeta zaradi starševskih vrednot, časovnih obvez in 

dostopnosti virov, na podlagi česar so primorani izbirati, katerim dejavnostim bodo 

posvetili čas. Starši svoj interes za povezovanje s šolo kažejo v treh oblikah: 

- prek vedenja, ki otroku sporoča, da je staršem šola pomembna. Primera 

takšnega vedenja sta obiskovanje šole, sodelovanje pri različnih dejavnostih 

šole ipd.; 

- prek osebne vključenosti, ki zajema starševski odnos do šole, s katerim otroku 

sporočajo, da jim je šola pomembna in s tem otroku dajejo zgled; 

- prek kognitivnega vključevanja, ki vključuje izpostavljanje otroka kognitivno-

stimulativnim okoljem in izzivom (prav tam). 

Z raziskavo sta avtorici poudarili, da imajo lahko vse tri oblike vpletenosti (ne samo 

na kognitivni ravni) pozitiven vpliv na otroka in njegov odnos do šole. 

K boljšemu razumevanju starševske vpletenosti je pomembno prispevala tudi 

avtorica Epstein (Epstein's Framework of Six Types of Parental Involvement, b. d.). 

Razvila je model za razločevanje šestih tipov starševske vpletenosti ter pri vsakem 

podala napotke za starše in šolske delavce: 

1. Starševstvo. Na tej ravni starši razumejo in zadovoljujejo osnovne potrebe 

otrok, da zagotovijo podlago za šolsko delo. 

2. Komuniciranje. Starši uspešno komunicirajo s šolo z namenom izmenjave 

informacij o napredku otroka. 

3. Prostovoljstvo. Starši se prostovoljno vključujejo v različne šolske programe. 
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4. Učenje doma. Starši so usposobljeni, da doma pomagajo otroku s šolskim 

delom. 

5. Odločanje. Starši so vključeni v svet staršev ali druge odbore, kjer lahko 

pomembno prispevajo k spremembam na šoli. 

6. Sodelovanje s skupnostjo. Na zadnji ravni se starši z namenom pridobivanja 

informacij in veščin povezujejo s skupnostjo (prav tam). 

Na podlagi avtoričinih tipov starševske vpletenosti lahko vidimo, da se le-ta lahko 

razvija in utrjuje, po drugi strani pa je lahko starš dejaven le na določenih področjih, 

medtem ko se na drugih ne udejstvuje. 

Starši otrok z učnimi težavami so večinoma v pogostejših stikih s šolskim področjem 

kot starši drugih otrok. Takoj, ko se začnejo pojavljati težave, so poleg staršev 

aktivirani tudi šolski in drugi zunanji delavci. Po opredelitvi težav je cilj vseh vpletenih, 

da so otrokova šolska leta kar najbolj prilagojena njegovim potrebam. Zaradi 

posebnosti teh potreb so starši tako skoraj zagotovo vpleteni v prvo, drugo in četrto 

raven, razen seveda tistih staršev, ki sodelovanje odklanjajo. Določeni starši, še 

posebej tisti, ki v tem obdobju v sebi odkrijejo novo poslanstvo v smislu deljenja 

izkušenj, informacij ali pa v obliki zagovorništva, se udejstvujejo tudi na drugih 

ravneh. 

 

2. DRUŽINA KOT SISTEM 

 

Družina je prvi socialni sistem vsakega posameznika, v katerega se rodi, v njem 

odrašča in se razvija. Otrok v družinskem sistemu pridobiva prve socialne izkušnje, 

zadovolji potrebe in razvija lastno identiteto, starši pa so odgovorni, da skrbijo za 

njegovo blaginjo. »Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo 

skupne motive in cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v 

njej odraža in določa relativno trajna struktura statusov in vlog; v družini se oblikujeta 

zanjo značilna struktura moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža 

komunikacij ter statusov in vlog posameznih družinskih članov v njej; diferencirajo se 

vloge glede na delitev dela; razločijo se čustveni odnosi med člani« (Čačinovič 

Vogrinčič, 1992, str. 105). 

Družina je torej neka celota, v kateri vsi člani med seboj vplivajo en na drugega. 

Vsaka družina ima svoje značilnosti, a kot sistem so vse družine osnovane na 

določenih konceptih (Čačinovič Vogrinčič, 1992). Prvi izmed teh je oblikovanje meja 

med družino in okoljem, ki se razprostirajo na kontinuumu od fleksibilnejših do bolj 

togih. Sistemi so tudi različno dinamični, tako znotraj družine kot v odnosu z okoljem. 

Procesi med posameznimi deli potekajo krožno ali spiralno, kar pomeni, da gre 

vedno za preplet medsebojnih vplivov. Vsaka družina je kot sistem naravnana k 

doseganju skupnih ciljev, kar jim daje namen.  
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Za razumevanje vpliva enega člana na druge in na splošno na celoten sistem so 

pomembni predvsem koncepti homeostaze, entropije in povratnih informacij. 

Homeostaza pomeni stanje ravnovesja, h kateremu sistem teži. Posledično sistem 

vedno deluje tako, da to stanje ohranja, za kar potrebuje povratne informacije. Te se 

delijo na pozitivne in negativne. Pozitivne informacije pripomorejo k razvoju in 

spreminjanju sistema, negativne pa delujejo varovalno, da obdržijo stabilnost. 

Koncept entropije pomeni organizacijo in energijo sistema, ki sta potrebni za razvoj 

ter vzdrževanje strukture in fleksibilnosti (prav tam).  

Fleksibilnost je ključnega pomena za prilagajanje na spremembe. Vsaka sprememba 

prinese stres, zato je pomembno, da se je družinski sistem sposoben spoprijeti z 

izzivi in prilagoditi novim situacijam. 

 

2.1. VLOGE 
 

V družinah posamezniki prevzamejo določene vloge, ki se oblikujejo v odnosu z 

drugimi vlogami. Kakor intenzivno se posameznik poveže z določeno vlogo, tako 

močna bo tudi njegova identiteta v tej vlogi (Ule, 2000). Če se posameznikv svoji 

vlogi ne znajde dobro oziroma ne more izpolniti svojih ali tujih pričakovanj o vlogi, 

pride do nesoglasja med vlogami. To se lahko navezuje na posamezno vlogo ter 

izhaja iz nesoglasja med družbenimi pričakovanji vloge in posameznikovim 

razumevanjem le-te, lahko pa se navezuje na nesoglasja med več vlogami, kjer so si 

različne vloge posameznika v nasprotju oziroma jih ne zmore usklajevati. Posledice 

nezadovoljstva z opravljanjem vloge lahko privedejo do občutkov krivde, tesnobe in 

sramu (prav tam). 

Starši otrok z učnimi težavami imajo pogosto občutek, da svoje vloge starša ne 

opravljajo dobro (Baker in McCal, 1995; Brock in Shute, 2001; Graves in Graves, 

2007; Hoang, 2015; Kašnik, 2006; Munih, 2006; Shechtman in Gilat, 2005). To je 

bodisi povezano z nemočjo pri šolskem delu, frustracijo in jezo nad otrokovim 

obnašanjem ali nezmožnostjo usklajevanja različnih vlog. Slednja se navezuje na vse 

vloge, ki jih družina od posameznika potrebuje oziroma pričakuje. Tako mora biti mati 

hkrati dobra mati in dobra partnerka, dodatne učne težave pa k temu prinesejo še 

novo vlogo: vlogo učiteljice na domu. Mozetič (2015) poudarja, da starši poleg vloge 

učitelja dodatno prevzamejo še vlogo terapevta in svetovalca. V takšnih okoliščinah 

ni redkost, da določene vloge ostanejo v ozadju.  

 

2.2. POTREBE 
 

Družina kot posameznikov prvi socialni sistem prinese tudi prepoznavanje in 

zadovoljevanje potreb. Vsak član družine mora zadovoljevati dve temeljni potrebi – 

potrebo po avtonomiji in potrebo po povezanosti (Bouwkamp, 1995). Prva zajema 
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zadovoljitev lastnih potreb, zagovarjanje lastnih interesov, osebnostni razvoj, težnjo 

po neodvisnosti, svobodo v odgovornosti zase ter zadovoljstvo s sabo in svojo 

dejavnostjo. Druga zajema željo sodelovati z drugimi, jim biti v pomoč, izpolnjevati 

njihove potrebe, jim biti vreden, biti ljubljen in cenjen.  

V družinskem sistemu je nujno usklajevanje obeh vrst potreb. V določenih trenutkih je 

to težje, saj se zadani cilji lahko razlikujejo od pričakovanj do drugih in sebe. Staršem 

otroka z učnimi težavami tako lahko dodaten izziv predstavlja usklajevanje omenjenih 

potreb. Z osredotočanjem na potrebe avtonomije otroka s težavami lahko 

zanemarjajo potrebe po avtonomiji drugih članov družine ali pa celo potrebe po 

povezanosti. Velikokrat namreč starši manj pozornosti (in posledično povezovanja) 

namenjajo drugim otrokom, kar lahko privede do nezadovoljenih potreb in splošnega 

nezadovoljstva, posledice pa so vidne v celotnem družinskem sistemu. 

 

2.3. DRUŽINSKA ODPORNOST 
 

Premagovanje izzivov in kriznih obdobij v družini je v veliki meri odvisno od 

značilnosti družine. Pod te spada tudi družinska odpornost. Ta je definirana kot 

sposobnost, da družina kot funkcionalen sistem zdrži resne življenjske izzive in se po 

njih vrne nazaj v prvotno stanje (Walsh, 2016). Tako je ne definirajo le sposobnosti, 

da družina pride skozi težke trenutke, da preživi ali pa pobegne pred težkimi 

preizkušnjami, ampak tudi sposobnosti, da si po tem opomore in raste. Na kakšen 

način se družina spopada z motečimi življenjskimi izzivi, blaži stres, reorganizira in se 

premika naprej z življenjem, vpliva na kratkoročno in dolgoročno prilagajanje vsakega 

člana posebej in družine kot celote. 

Avtorica (prav tam) razpozna devet ključnih procesov družinske odpornosti in jih 

oblikuje v tri krovna področja delovanja družine: 

1. sisteme prepričanj, ki vključujejo pripisovanje pomena različnim situacijam, 

pozitivno naravnanost in ohranjanje upanja ter transcendentno in spiritualno 

naravnanost družine; 

2. procese organizacije, ki vključujejo fleksibilnost prilagajanja situacijam, 

povezanost in medsebojno podporo ter družinske, socialne in ekonomske vire 

podpore; 

3. procese komunikacije, ki vključujejo jasno posredovanje informacij, deljenje 

čustev ter sodelovanje pri reševanju težav in proaktivnost. 

V nekaterih primerih posamezniki fizično preživijo, a psihično in v medsebojnih 

odnosih trpijo za posttravmatičnimi simptomi stresa, depresije, anksioznosti ali 

nesposobnostjo ljubiti in uspeti. V takšnih primerih lahko procesi odpornosti 

omogočajo, da si posamezniki opomorejo od bolečih izkušenj in prevzamejo nadzor 

nad svojimi življenji, polnimi ljubezni. Družine z močno odpornostjo poročajo, da so 
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imele med krizami pozitivne trenutke in da je na koncu nastalo tudi nekaj dobrega, 

poleg tega so njihovi odnosi postali bolj obogateni in ljubeči (prav tam). 

 

3. IZZIVI UČNIH TEŽAV 

 

Učenci s primanjkljaji imajo težave pri vsaj enem od miselnih procesov – s 

pozornostjo, pomnjenjem, z jezikovnim procesiranjem, se socialno kognicijo, z 

zaznavanjem, s koordinacijo, z orientacijo, organizacijo ipd. Zaradi tega so manj 

samostojni in bolj odvisni od pomoči. Ne glede na otrokove prilagoditve in pomoč, ki 

jo dobi v šoli, še vedno ostaja delo, ki ga mora otrok opraviti doma. To so bodisi 

domače naloge, pripravljanje predstavitev, izdelovanje projektov, učenje ali pa le 

dokončevanje dela, ki ga otroku ni uspelo opraviti v šoli.  

Šolsko delo na domu skoraj praviloma pomeni, da so starši tisti, ki otroku priskočijo 

na pomoč. Veliko staršev mora tako nenehno skrbeti za ustrezno učno okolje. 

Domače učno okolje lahko delimo na fizično, didaktično in socialno (Jereb, 2011). 

Fizično zajema urejenost prostora, kjer poteka šolsko delo, in mora otroka spodbujati 

k učenju ter mu dajati občutek varnosti. Otroci z učnimi težavami v prostoru 

potrebujejo čim manj motečih dražljajev. Didaktično učno okolje vključuje vse 

potrebne pripomočke, materiale in gradiva, ki morajo ustrezati zahtevam dela. Ta del 

okolja zajema tudi dobro poučevalno prakso, v primeru učenja doma so to starševska 

pozitivna naravnanost, spodbujanje in razumljivo podajanje razlage. Socialno učno 

okolje je osredotočeno na dobre odnose, ki se kažejo v sprejetosti, spoštovanju in 

spodbujanju močnih področij otroka. 

Staršem lahko organizacija in izvedba konstruktivnega učnega okolja predstavljata 

veliko težav. Vzroki so različni, bodisi do tega pride zaradi pomanjkanja učnih 

pripomočkov, pomanjkanja veščin za poučevanje ali pa celo zaradi razdvojenosti 

med vlogami – odnos do otroka kot starš in odnos do otroka kot učitelj. 

Tako kot so si različni otroci, so si različni tudi starši. Vsak prihaja iz določenega 

okolja in ima svojevrstne izkušnje, kar pomeni, da niso vsi starši opremljeni z 

znanjem in veščinami, ki so potrebne za kakovostno vzgojo in izobraževanje otrok z 

učnimi težavami. Podobno poudarjata tudi avtorici Grolnick in Slowiaczek (1994), ki 

sta v raziskavi potrdili, da so izkušnje in izobrazba staršev močno povezane z 

intelektualnim prenosom informacij, vseeno pa je pomembno, da to ne vpliva nujno 

na informacije o odnosu do šole, ki jih otrok dobi prek vedenja staršev. Ule (2015) 

poudari, da so odločitve staršev glede izobraževanja otrok povezane z njihovimi 

pričakovanji glede prihodnosti otrok. Na ta pričakovanja pomembno vplivajo 

socioekonomski dejavniki. 

Jahić (2016) je v svojem magistrskem delu med drugim raziskovala obremenjenost in 

občutek usposobljenosti staršev za pomoč otrokom pri šolskem delu. Rezultati so 

pokazali pomanjkanje znanja staršev za šolsko pomoč, predvsem v višjih razredih. 
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Za primerjavo je slaba polovica od 86 sodelujočih staršev otrok na razredni stopnji 

odgovorila, da se vedno čutijo usposobljene za pomoč, medtem ko se na predmetni 

stopnji 37 % staršev le včasih čuti usposobljene za pomoč. Na splošno je 41 % 

staršev povedalo, da se počutijo preobremenjeni s šolskimi obveznostmi otroka. Tudi 

Kašnik (2006) je v dvajsetih slovenskih družinah raziskovala obremenjenost staršev z 

otrokovimi učnimi težavami. 70 % staršev se počuti zelo obremenjeno, alarmantna pa 

je informacija, da učitelji večinoma menijo, da starše to le delno obremenjuje, kar 

pomeni, da šolski delavci ne prepoznavajo stisk staršev.  

Silver (1992) opozarja, da že domača naloga včasih predstavlja bojno polje in 

povzroča ogromen stres med staršem in otrokom. Nekonstruktivno sodelovanje pri 

šolskem delu ne sovpada z glavno vlogo starša, to je pomoč otroku, da se ob osebi 

počuti dobro. Prepiranje in pogajanje zaradi narejene domače naloge nasprotuje 

starševskemu poslanstvu spodbujanja otrokove občutke sprejetosti, ljubezni in 

ustvarjanja dobre samopodobe. »Ko starši zaradi neznanja, nerazumevanja, 

nezainteresiranosti … odpovejo, jim včasih ne smemo zameriti, saj niso obiskovali 

pedagoške fakultete ali študirali psihologijo ali defektologijo, da bi se spoznali na to, 

kaj se dogaja z otroki v šoli« (Gale, 2014, str. 62).  

Velikokrat se starši preveč osredotočajo na pomoč pri šolskem delu in pridobivanje 

informacij o primanjkljajih ter načinih, kako jih omiliti. Graves in Graves (2007) 

poudarjata, da se je mati sama zavezala, da bo neprenehoma spremljala najboljše 

strokovnjake na področju učnih težav, z namenom, da bi tudi sama postala 

strokovnjak. Kmalu je ugotovila, da tega ne more in tudi ne sme doseči. Lahko je 

namreč usmerjala celoten proces in iskala rešitve za otrokove potrebe, a če je 

postala preveč vpletena, so jo preplavili intenziteta, obseg in kompleksnost otrokovih 

izzivov. Ugotovila je, da je lahko otroku predstavljala bolj optimističen steber opore, 

če je našla najboljše vire, razumela, kaj je otrok potreboval in verjela v rešitve. 

Avtorica še poudari, da je lahko otroka podpirala in mu pomagala, njena glavna vloga 

pa je morala ostati vloga matere in ne učiteljice. 

Če staršem primanjkuje potrebnih znanj, veščin, energije ali prostega časa in otroku 

ne zmorejo nuditi vse potrebne pomoči, jo iščejo drugje. Potencialne učitelje najdejo 

v sorodnikih, prijateljih, znancih, vrstnikih, drugi se po pomoč obrnejo k 

prostovoljcem, tisti, ki si to lahko privoščijo, otroku zagotovijo inštrukcije.  

Tisti starši, ki so izčrpali vse vire in otrokom ne morejo pomagati več, učni uspeh pa 

se ni izboljšal, čutijo krivdo. »Šolski uspeh je tudi uspeh staršev« (Žerovnik, 1998, str. 

6) in zaradi neuspešnosti otroka imajo starši občutek, da so v svoji vlogi starša 

neuspešni ali pa doživljajo, da učitelji in drugi za otrokov neuspeh krivijo njih. Ta 

občutek krivde lahko privede do tega, da starši ne sodelujejo (več) s šolo, da bi se 

izognili pritisku (Kašnik, 2006). Posledice so vidne pri otroku, saj lahko manj 

konstruktivna pomoč privede do nazadovanja na šolskem področju in nezadovoljstva 

na osebni ravni. 
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3.1. SOOČANJA Z DIAGNOZO SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 
 

Pred odločbo, s katero pridejo prilagoditve, ki jih posamezni otrok potrebuje, je 

(pogosto daljše) obdobje negotovosti. Še pred tem, na začetku, je čas, ko starši 

oziroma šolski delavci pri otroku opažajo težave. Posebnosti otrok z učnimi težavami 

niso fizično vidne in posledično večinoma v zgodnjem otroštvu niso zaznane. 

Določeni starši sicer poudarjajo posebnosti v razvoju, obnašanju, dejavnosti, igri in 

podobno (Kale in Landreth, 1999), a konkretne učne težave se največkrat pokažejo 

šele na razredni stopnji osnovne šole. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport (Podatki v zvezi z učenci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, b. d.) je v šolskem letu 

2016/2017 v prvem razredu odločbo za primanjkljaje na posameznih področjih 

učenja imelo namreč 24 otrok. Ta številka se s starostjo zvišuje, v petem razredu je 

bilo takih otrok 640, v devetem pa 846. 

Glede na to, da starši pred šolanjem otroka večinoma ne opažajo večjih težav, 

morajo ob sprejemanju novih informacij o lastnem otroku te podatke tudi sami 

predelati. Ob identifikaciji specifične učne težave otroka starši pogosto občutijo 

olajšanje, saj to pomeni konec negotovosti, frustracij in strahu (Kale in Landreth, 

1999). Vseeno pa se starši po prvotnem olajšanju zavedo, da definicije in pristopi 

dela s posamezno učno težavo variirajo, hkrati pa so si napotki različnih 

strokovnjakov lahko nasprotujoči (prav tam). Čeprav občutijo olajšanje ob potrditvi, 

da sami ne delajo ničesar narobe, se morajo soočati z dejstvi, ki jih prinaša diagnoza. 

Ob tem se začnejo porajati različni občutki, največkrat neprijetni. Različni avtorji 

(Brock in Shute, 2001; Heiman, 2002; Kale in Landreth, 1999; Kašnik, 2006; Paltin, 

1993; Shechtman in Gilat, 2005; Silver, 1992) poudarjajo, da so občutki podobni 

tistim, ki se pojavljajo v fazah žalovanja: zanikanje, jeza, žalost, sram, krivda, nemoč. 

Starši na neki način namreč žalujejo za otrokom, kot so ga poznali do sedaj, 

predvsem pa potrebujejo čas, da se privadijo na njegove nove lastnosti. 

Zanikanje in jeza se lahko pojavita na začetku soočanja s težavami, še posebej v 

primerih, ko na otrokove težave opozorijo strokovni delavci. Starši si nočejo priznati, 

da so primanjkljaji otroka (ki že vrsto let na prvi pogled ne odstopa od vrstnikov) 

realni, hkrati pa jih je strah, da jih bo okolje videlo kot slabe starše (Kašnik, 2006). V 

tej fazi lahko starši zanikajo mnenje strokovnjaka in iščejo druga mnenja (Silver, 

1992), saj si želijo, da bi drugje dobili potrditev, da otrok v tem smislu ne odstopa.  

Pri občutkih jeze je le-ta lahko usmerjena na okoliščine ali druge ljudi, pri čemer 

lahko pride do neobvladanih nastopov zaradi osebne prizadetosti in prepričanja, da 

se otroku godi krivica (Kašnik, 2006). Lahko pa je jeza usmerjena navznoter in se 

sprevrže v močne občutke krivde. Krivdo Gattozzi (1986) v tem kontekstu opiše kot 

temno stran starševstva, ki jo nosijo v sebi kot predniki drugače razvitih otrok in se 

pojavlja ne glede na izobrazbo, dostop do informacij, status in število obiskanih 

seminarjev.  
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Krivda je povezana predvsem z mislijo, da starši niso uspeli v svoji vlogi starša. 

Nekateri se sprašujejo, ali so naredili kaj narobe v času nosečnosti ali v otrokovih 

prvih letih (Graves in Graves, 2007). Drugi se soočajo s krivdo, ki je povezana s 

frustracijo zaradi nerazumevanja otroka ali napačnimi pristopi pri vzgoji. Paltin (1993) 

starševsko krivdo lepo ponazori s primerom, ko si starš prigovarja, da popolni starši 

niso nikoli razdraženi ali jezni zaradi otroka, kar pomeni, da je sam slab starš. Začetni 

občutki krivde staršev, ki so povezani z otrokom z učnimi težavami in nastanejo 

zaradi občutka, da nezadovoljivo opravljajo svojo vlogo starša, se posledično lahko 

še potencirajo. Krivdo lahko dodatno okrepita tudi občutek in dejstvo, da drugemu 

otroku posvečajo premalo pozornosti, ali pa je le-ta neenakovredna (Dyson, 2010; 

Paltin, 1993). 

Eden izmed obrambnih načinov odzivanja je tudi resignacija (Kašnik, 2006). Takrat 

starši izrazijo nemoč, a ne v želji po skupnem konstruktivnem reševanju težave, 

ampak v želji, da vajeti prepustijo šoli. 

Munih (2006) omenja določene mejnike na poti sprejemanja. Kot temeljna navaja 

samo sprejemanje dejstva, da otrok potrebuje pomoč in da mu starš pri tem zaradi 

različnih razlogov ne more pomagati, ter odločitev, da se sproži postopek. Gale 

(2014) poudarja, da se nekateri starši nočejo soočiti z dejstvom, da ima njihov otrok 

težave, včasih tudi iščejo izgovore, da se jim z njim ne bi bilo treba ukvarjati. Spet 

drugi starši otroke pretirano ščitijo in zagovarjajo. Največ je takih staršev, ki otrokom 

nudijo popolno podporo in jim želijo najboljše, za to pa so pripravljeni sodelovati in 

nenehno iskati rešitve. Avtorica, tudi sama mati otroka z učnimi težavami, poudarja, 

da naj se starši ne prestrašijo ali obupajo. Občutki, ki se pojavljajo na začetku 

zaznavanja težav, so normalni, pomagata pa posvet s strokovnjaki in poduk o 

posebnostih otroka.  

Čačinovič Vogrinčič (1992) poudarja, da se morajo starši zavedati, da je treba skrbeti 

tudi zase, da so ambivalentna čustva do otrok običajna, da so spremembe v 

družinskem sistemu nekaj običajnega in da za vzgojo otrok ne potrebujejo samo 

ljubezni, ampak tudi znanje. 

 

4. STISKE STARŠEV 

 

Starši z otroki z učnimi težavami se srečujejo z več izzivi kot starši drugih otrok 

(Hoang, 2015). Soočajo se s trenutki neupoštevanja, šolo, vrstniškimi pritiski, 

sprejemanjem pomembnih odločitev, ob vsem tem pa imajo občutek, da svoje vloge 

starša ne opravljajo dobro. Soočanje z otrokovimi težavami, sprejemanje diagnoze in 

nenehno nudenje pomoči na vseh področjih v kombinaciji z neizpolnjenimi potrebami 

drugih članov družine lahko privedejo do psihičnih, lahko pa tudi fizičnih težav. Starši 

se, ker otroku želijo le najboljše, ujamejo v vsakodnevno ukvarjanje s težavami, 

velikokrat pa jim ne uspe poskrbeti za lastno dobro počutje. Posledici nerazrešenih 
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bremen sta predvsem stres in anksioznost, na družinskem področju pa šibkejši 

občutek povezanosti in manj poudarka na osebni rasti drugih članov (Lardieri, 

Blacher in Lee Swanson, 2000). 

Pri starševstvu otrok z učnimi težavami je glavni razlog za stres neusklajenost med 

dejanskimi zahtevami vloge starša in dostopnostjo različnih virov, ki bi te potrebe 

zadovoljili (instrumentalna in čustvena podpora drugih) (Hoang, 2015). Stres 

(Seligman in Darling, 2007) lahko posameznike motivira k reševanju izzivov, da 

posledično dosegajo nepričakovane rezultate. Po drugi strani je lahko stres 

prekletstvo, ki uniči ambicije, demoralizira, jemlje energijo in vodi v depresijo, umik in 

izolacijo. Blag stres lahko vliva energijo in motivira; preobilen, neprestan stres pa 

lahko osebo oslabi.  

V kontekstu učnih težav sta Brock in Shute (2001) definirali tri vire dejavnikov, ki 

vplivajo na starševski stres. Prvi in glavni vir dejavnikov stresa je otrok. Kot dejavnike 

avtorici poudarjata določene posebnosti otrokovih težav – slabo koordinacijo, 

nesposobnost dokončati naloge, slabe slušne veščine, težave s pozornostjo, 

nemirnostjo, poleg tega pa dejavnike, ki včasih nastanejo kot posledica teh težav – 

slabe socialne veščine, nizka samozavest, okrnjena samopodoba in socialna 

izolacija. 

Drugi vir razlogov stresa so zunanji dejavniki, ki zajemajo interakcije z zunanjimi 

ustanovami. Sem spadajo interakcije s šolskimi delavci, strokovnjaki, šolskim 

sistemom, procesi usmerjanja, nedostopnostjo učne pomoči in pomanjkanjem 

socialne podpore. 

Tretji vir stresa se nanaša na starše same in zaobjema njihovo sposobnost 

ustreznega delovanja v starševski vlogi. Dejavniki stresa so tako pomoč pri domačih 

nalogah in drugem šolskem delu, občutki krivde, izčrpanost, žalovanje in izzivi 

sprejemanja primanjkljajev, skrb za prihodnost ter vplivi na sorojence in celotno 

družino. 

Avtorici (prav tam) sta v raziskavi ugotovili, da kar 80 % staršev otrok z učnimi 

težavami navaja, da v povezavi z otrokom občutijo močan stres. Ta je največkrat 

povezan z opravljanjem domače naloge, organizacijo, samozavestjo, 68 % pa jih 

poudarja pritiske, povezane s sodelovanjem s šolo in učitelji. 

Na stres vplivajo tudi psihopatologija otroka, psihopatologija starša, socialna podpora 

in demografske značilnosti (Hoang, 2015). Pri otroku sta pomembna predvsem 

temperament in obnašanje, pri tem pa je pomembno poudariti, da ima to večji vpliv 

na matere kot na očete. Psihopatologija starša se nanaša na psihično zdravje, 

predvsem težko je, če ima starš depresijo. Tudi starš, ki ima podobne težave kot 

otrok (katero izmed učnih težav), predstavlja večje tveganje za izpostavljenost stresu.  

Tudi določene demografske značilnosti so bolj podvržene intenzivnejšim težavam. 

Med njimi je spol otroka (fantje), starost otroka (sprva so raziskave kazale, da so 

zahtevnejši mlajši, zdaj kažejo, da so zahtevnejši starejši otroci), spol starša (matere 
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poročajo o več težavah z nepozornostjo in težavah z obnašanjem, medtem ko 

očetom več težav povzroča kljubovalno in agresivno vedenje) in partnersko 

zadovoljstvo (starši otrok, ki ne poročajo o težavah v partnerstvu, občutijo manj 

stresa). Seligman in Darling (2007) stres staršev otrok z učnimi težavami razdelita na 

pet podvrst: intelektualni, instrumentalni, čustveni, medosebni in eksistencialni stres.  

Intelektualni stres je povezan s prejemanjem in podajanjem informacij, nanaša pa se 

na proces prvih informacij, identifikacijo otrokovih težav, šolsko delo, razumevanje 

sistema in procesov ipd. Graves in Graves (2007) omenjata zasičenost z 

(negativnimi) informacijami, ki prihajajo s strani različnih strokovnjakov. Ti staršem 

govorijo, česa otrok ne zmore, česa ne bo nikoli počel, česa mu ni treba početi, 

naloga staršev pa je, da še naprej raziskujejo, verjamejo v otroka in njegov napredek 

ter se ne osredotočajo samo na prve informacije. 

Instrumentalni stres vključuje vse naloge, ki so nujno potrebne za prilagajanje 

otrokovih zahtev družini in okolju. Na vsakodnevni ravni to pomeni več ukvarjanja s 

šolo, manj prostega časa, osredotočanje na otroka s težavami, prilagajanje učnega 

okolja ipd. Cilj je doseči homeostazo – stanje ravnovesja v družinskem sistemu 

(Čačinovič Vogrinčič, 1992). 

Medosebni stres je povezan z družinskimi člani, prijatelji in strokovnimi delavci. 

Kakršne koli težave z otrokom so velikokrat še vedno povezane s stigmo, ki so ji 

otroci izpostavljeni predvsem v šoli, pa tudi v izvendružinskem krogu. Zaradi stigme 

so odzivi drugih včasih zasmehujoči in nerazumevajoči, zaradi česar je lahko otrok in 

posledično starši pod večjim stresom. Dejstvo, da je otrok videti takšen kot vsi drugi 

in v tem smislu ne izstopa, še otežuje situacijo, saj učitelji, stari starši in drugi odrasli 

ne prvi pogled ne vidijo razloga, zakaj bi prilagodili njihove zahteve in pričakovanja 

(Gattozzi, 1986). Določeni starši imajo negativne izkušnje tudi s strokovnimi delavci. 

Ti so lahko nestrokovni, premalo zavzeti, preveč klinični, ne upoštevajo otrokovih 

posebnosti ipd. 

Eksistencialni stres je povezan z družinsko sposobnostjo osmišljanja. Pomembno je, 

da družina v situaciji najde neki smisel in se ne osredotoča le na negativne misli in 

vprašanja, kot so »Zakaj jaz?, Zakaj naša družina?, Bog, zakaj?«.  

Čustveni stres je odziv na zahteve, ki jih prinese otrok z učnimi težavami in vključuje 

pomanjkanje spanja in energije, pretirano zaskrbljenost ter negotovost. Avtorja 

povesta, da so starši velikokrat anksiozni, pričakovana pa je tudi blažja in prehodna 

depresija (Seligman in Darling, 2007). 

Večina ljudi je navajena, da imajo svoje okolje doma, potencialno pa tudi na 

delovnem mestu, pod nadzorom. Z vstopom učnih težav v življenja staršev se morajo 

le-ti sprijazniti z dejstvom, da so se znašli v okolju, o katerem vejo bolj malo in zaradi 

katerega se počutijo negotovo, anksiozno in frustrirano. Ker je to njihov otrok, so 

čustveno vpleteni, kar je popolnoma razumljivo, a v večini primerov 

kontraproduktivno (Graves in Graves, 2007). Zaradi nenehnih frustracij, ki jih prinaša 

ukvarjanje z otrokom z učnimi težavami, lahko vsakodnevne interakcije z otrokom 
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postanejo prepletene z nestrpnostjo, obupom in nezadovoljstvom (Gattozzi, 1986). 

Posledično se starši jezijo na otroka, kar vpliva na njihovo samopodobo. Zaradi 

izbruhov jeze in obtoževanja to v njih izzove občutke neuspeha, ki so povezani z 

vlogo starša. Krivijo se, da so slabi starši in slabe osebe, saj se ne bi smeli jeziti na 

svojega otroka, še posebej, če vedo, da ne zmore in da ni njegova krivda. Na neki 

način začnejo prezirati svojega otroka zaradi tega, ker imajo občutek, da jih je oropal 

priložnosti za srečno, brezskrbno življenje. Zaradi občutka, da so šibki, ker čutijo take 

stvari in imajo misli, menijo, da so šibki in posledično sebe prezirajo še bolj. Občutek 

nemoči vpliva tudi na partnerje, saj lahko iz istih občutkov izhaja sovraštvo do 

partnerjev, ker prav tako kot sami niso sposobni situacije popraviti za kogar koli v 

družini (prav tam). Nezadovoljstvo pogosto vodi v partnersko oziroma zakonsko 

nezadovoljstvo in posledične ločitve (Shechtman in Gilat, 2005). 

Otrok in njegove težave postanejo glavno središče življenja starša. Gale (2014, str. 

15) pove: »Zadovoljno otroštvo mojih otrok se je spremenilo v 'bitko' za šolski uspeh. 

Zame pa je to pomenilo ogromno potrpežljivosti, razumevanja, odpovedovanja … 

Nenadoma nisem imela več svojega življenja, vse se je vrtelo samo še okrog tega, 

kako bodo otroci 'zdelali' šolo. Moj urnik je bil sestavljen tako: služba, gospodinjstvo, 

šolanje otrok. Soočiti sem se morala s številnimi preprekami, z nerazumevanji, iskanji 

rešitev, razočaranji … Včasih sem bila tako utrujena, da sem mislila, kako sploh ne 

bom mogla več vstati, da bom za vedno obležala.« Dajanje prednosti otrokovim 

obširnim potrebam in zanemarjanje lastnih tako lahko vodita v čustveno in fizično 

izčrpanost, izolacijo, pomanjkanje časa zase in finančne težave, ki so povezane z 

inštruktorji, zdravniki, terapijami, tečaji in raznimi alternativnimi metodami. 

Pod temi pritiski starši izgubijo občutek nadzora, Shechtman in Gilat (2005) pa 

poročata, da so manj zadovoljni s svojim starševstvom, imajo občutek slabše 

samoučinkovitosti in pogosteje navajajo stanje depresije. Nekateri starši razvijejo 

patološke odzive (Silver, 1992). Kronično zanikanje je povezano z (ne)sprejemanjem 

diagnoze in iskanjem drugih mnenj, s ciljem da najdejo strokovnjaka, ki bo imel 

čudežni odgovor, ob tem pa degradirajo vsakega dosedanjega strokovnjaka. To pusti 

negativne posledice tudi pri otroku, saj čuti, da ga starš ne sprejema, hkrati pa nima 

zaupanja v katerega koli strokovnjaka. Tudi kronična jeza je povezana s strokovnjaki, 

starši jih v tem primeru nenehno in vztrajno obtožujejo, da po vsem tem času še niso 

ničesar izboljšali. Zadnji patološki odziv je kronična krivda, pri kateri starš ponotranji 

občutke krivde in jih potencira v tej meri, da se nenehno žrtvuje za otroka in mu da to 

jasno vedeti. Rezultat tega sta infantilizacija otroka in odklop od drugih stikov (prav 

tam). 

4.1. VPLIVI OTROKOVIH PRIMANJKLJAJEV NA DRUŽINSKO 

ŽIVLJENJE 
 

Otrokovi primanjkljaji so vključeni v triado interakcij (Heiman, 2002). Težave primarno 

vplivajo na otroka, poleg tega pa tudi na družino, v katero je otrok vključen, in 
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zunanje okolje, ker se primanjkljaji izražajo. Starši, bratje, sestre in stari starši, vsi 

predstavljajo del družinskega sistema, v katerem otrok z učnimi težavami živi in se 

razvija, s tem pa neposredno vpliva na posamezne druge člane in na celoten sistem. 

Kašnik (2006) je v raziskavi ugotovila, da več kot polovica staršev meni, da učne 

težave otroka večinoma ali zelo vplivajo na družino. Primanjkljaji otrok z učnimi 

težavami torej ne vplivajo le na dotičnega otroka, ampak tudi na starše in sorojence. 

Silver (1992) poudarja, da ko trpi eden izmed članov družine, to bolečino čutijo tudi 

drugi člani in se nanjo odzivajo. Včasih so drugi člani v podobno močnih stiskah, 

pomembno pa je, da vsi razumejo celotno področje otrokovih težav, šele tako mu 

lahko namreč konstruktivno pomagajo. Prav tako je pomembno, da se člani družine 

zavedajo vsak svojih odzivov in bremen, čeprav včasih odkrivanje le-teh predstavlja 

boleč in zahteven proces (prav tam). 

Otrokovi primanjkljaji v vsakdanjik družine prinesejo določene spremembe. Zaradi 

potrebnih prilagoditev in časa, ki ga otrokovi najbližji posvečajo pomoči na šolskem in 

drugih področjih, prihaja do sprememb v vsakdanjih rutinah družine. Glavna 

osredotočenost v popoldanskem času predstavlja redno šolsko delo in vse, kar je 

povezano z izboljševanjem usvajanja znanja. Ker tudi pomoč pri šolskem delu 

velikokrat predstavlja izziv, so starši posledično pod pritiski. Nenehna obremenitev 

lahko vodi v anksioznost, depresijo in rigidnost. V odnosu do otroka to lahko vodi v 

zmanjšanje zavzetosti za izboljšanje otrokove situacije ali povečano izvajanje 

nadzora (Heiman, 2002). Pretirana osredotočenost na otroka z učnimi težavami pa 

gre pogosto z roko v roki s šibkejšim občutkom povezanosti celotne družine in z 

zanemarjanjem osebne rasti drugih družinskih članov (Dyson, 2010; Heiman, 2002; 

Lardieri, Blacher in Lee Swanson, 2000). 

 

4.1.1. VPLIV NA SOROJENCE 

 

Starši se nenehno spopadajo z izzivi otrokovih primanjkljajev in iskanjem ugodnih 

prilagoditev vsakdanjih dejavnosti. V želji, da bi otrok dosegel zadosten uspeh in da 

bi mu uspelo zadovoljivo opraviti šolsko delo, se vsakdanje dejavnosti celotne 

družine koordinirajo glede na učenje otroka. Posledično se lahko sorojenci počutijo 

zapostavljene, nato pa na bolj ali manj očitne načine kažejo potrebo po pozornosti.  

Silver (1992) poudarja, da tudi sorojenci otrok z učnimi težavami doživljajo različna 

čustva. Pri tem poudari, da za izražanje teh čustev ne smejo biti kaznovani, ampak 

jih morajo starši in drugi poskušati razumeti, saj se tudi oni le odzivajo na dogajanje 

okoli njih. Prvo izmed teh čustev je anksioznost. Ta je povezana z zaskrbljenostjo in 

občutkom, da je nekaj drugače. Sorojenci postanejo anksiozni predvsem v primerih, 

ko ljudje okoli njih prikrivajo informacije o dejanskem stanju ali pa, ko so stvari 

nejasne, ker jim nihče ne pove, za kaj točno gre. Sami namreč vidijo in občutijo, da je 

nekaj drugače, da se nekaj dogaja, a za to ne dobijo razlage. 
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Čustvo jeze je povezano predvsem z ljubosumnostjo, ki se kaže v primerih, ko je 

sorojenec zapostavljen zaradi tega, ker starši vso pozornost posvečajo otroku s 

težavami, sam pa te pozornosti ne dobi (dovolj). V takšnih primerih se lahko 

sorojencu zdi, da se oblikujejo dvojni standardi, kar je povod za izbruhe ljubosumja in 

jeze. Slednja se lahko pojavi tudi takrat, ko ima sorojenec do otroka s težavami 

izrazito zaščitniški odnos, vrstniki oziroma drugi ljudje pa z otrokom ravnajo 

nespoštljivo. To se dogaja predvsem v šoli in drugih vrstniških okoljih, ki lahko pri 

sorojencu, poleg jeze, izzovejo tudi občutke sramu, strahu in neprijetne izkušnje z 

javnim ponižanjem. 

Tudi sorojenci lahko čutijo krivdo. Ker so sami še neodrasli, se jim večkrat zgodi, da 

se na dejanja otroka s težavami odzovejo nepremišljeno. Zaradi tega starši sorojenca 

okarajo in mu razložijo, da ni sam kriv za svoja dejanja, zaradi česar se zamislijo nad 

svojim odzivom in se počutijo krivo. Včasih, predvsem pri starejših sorojencih, se 

krivda pojavi v trenutkih, ko pomislijo, da so veseli, da niso sami na mestu otroka s 

težavami. 

Zaradi vseh občutkov, ki jih sorojenci doživljajo, le-ti včasih začnejo izzivati otroka s 

težavami, kar privede do impulzivnega ravnanja s strani slednjega. Pred starši ali 

drugimi nato prikažejo, kot da je kriv otrok s težavami, sam pa posledično izpade 

boljše, »boljši otrok«. Tudi starši v strahu, da bi prizadeli otroka s težavami, včasih 

zanemarjajo ali pa minimizirajo uspehe sorojencev. Na ta način pred prvim prikrivajo 

dosežke sorojencev, zaradi česar so ti velikokrat prikrajšani za pohvale in potrditev 

(prav tam). Nekateri sorojenci po dolgotrajnih soočanjih z vsemi čustvi razvijejo 

določena eksternalizirana vedenja, ki se lahko pretvorijo v konkretnejše čustveno-

vedenjske motnje (Dyson, 2010).  

Po drugi strani starši in strokovnjaki poudarjajo tudi pozitivne vplive izzivov učnih 

težav na sorojence. Ti postanejo bolj potrpežljivi, empatični, razumevajoči, odgovorni 

in zagovorniški. Zaradi okoliščin lahko začnejo hitreje prevzemati vlogo odraslega, 

kar se kaže predvsem pri sestrah. Na te ima vsakodnevno spremljanje sorojenca 

edinstven vpliv, saj začnejo prevzemati odgovornost in skrb za otroka s težavami 

(Dyson, 2010; Lardieri, Blacher in Lee Swanson, 2000). 

 

4.1.2. VPLETENOST MATER IN OČETOV 

 

V današnjem času matere še vedno pogosteje prevzemajo naloge vzgoje in 

izobraževanja kot očetje, ne glede na to, da je danes pozivov k enakopravnosti na 

vseh področjih življenja več kot kadar koli prej. To se odraža tudi pri družinah z otroki 

z učnimi težavami, kjer se s šolskimi in vzgojnimi zadevami večinoma ukvarjajo 

matere. Shechtman in Gilat (2005) poudarjata, da tudi večina raziskav na tem 

področju vključuje samo matere.  
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Vseeno pa so nekatere raziskave v različnih kulturah (Baker, 1994; Mychailyszyn, 

Dosreis in Myers, 2008; Narkunam idr., 2012; Reader, Stewart in Johnson, 2009; vsi 

v Hoang, 2015) uspele pridobiti podatke o različnem dojemanju stresa med materami 

in očeti. Raziskovalci so ugotovili, da so matere bolj dovzetne za stres, prav tako pa 

stres dojemajo različno. 

Matere nase prevzemajo več odgovornosti in so v celoten proces bolj čustveno 

vpletene. Posledično so pod večjim stresom in imajo pogosteje depresijo, več imajo 

tudi splošnih težav z zdravjem (Shechtman in Gilat, 2005). Konkretno pri delu z 

otrokom matere poudarjajo več težav z disciplino, medtem ko očetje otroka ne 

dojemajo kot tako problematičnega, z njim imajo manj konfliktov, a so nagnjeni k 

temu, da zanikajo intenziteto težav (prav tam). Gattozzi (1986) je pred dobrimi 

dvajsetimi leti očetovski odnos uspela povezati s podobo »mačo očeta«. Oče lahko 

otrokovo prikrajšanost identificira z lastno šibkostjo, zaradi izpostavljene lastne 

nemoči pa se počuti ogroženega. Posledično lahko zanika odnos z otrokom nasploh 

in se ne vpleta v vsakdanjo vzgojo in izobraževanje. 

 

4.1.3. VPLIV NA PARTNERSTVO 

 

Partnerski odnos je ključnega pomena za družino, saj njegova kakovost vpliva na 

kakovost celotnega družinskega sistema. Nenehni stres lahko pusti, poleg psihičnih 

težav posameznika, tudi posledice med partnerjema oziroma zakoncema (Dyson, 

2010). Zaradi anksioznosti in nizke samopodobe, ki je posledica nezaupanja v lastne 

sposobnosti starševstva, lahko to negativno vpliva na odnos med partnerjema. 

Pojavljajo se medsebojna očitanja, krivda in zamere. V primeru, da z otrokom 

večinoma dela le en starš (najpogosteje mati), so ti občutki lahko še intenzivnejši. 

Starš se lahko znajde v zagati, saj otroku želi le najboljše in je pripravljen ves svoj 

čas posvetiti njemu, hkrati pa pri sebi ali partnerju opaža izčrpanost, nemoč in 

nezadovoljstvo. Ob vsem tem se tako lahko pojavljajo različna vprašanja: Za koga 

poskrbiš najprej – zase, partnerja, otroka? Čigave potrebe so najpomembnejše? 

Koliko časa ostane za osebna življenja staršev ali celo za osnovna dnevna opravila? 

Zaradi osredotočenosti na otrokovo blaginjo starš(a) namreč zanemarja(ta) lastne 

potrebe, ob tem pa nemalokrat tudi potrebe po kakovostnem preživljanju skupnega 

časa.  

Pomembno je, da partnerja poiščeta načine, kako identificirati in zadovoljiti te potrebe 

(Silver, 1992). Začeti morata pri reševanju razlik v mišljenju, nadaljevati pa pri 

izražanju čustev in potreb, saj samo tako lahko poskrbita za zadovoljevanje potreb 

drugega. Premagovanje stresa in vsakodnevnih izzivov je enostavnejše, če se 

partnerja podpirata, usklajujeta in dopolnjujeta. Na ta način je tudi premagovanje 

kriznih obdobij lažje, saj partnerja en v drugem najdeta vir podpore, motivacije in 

upanja. 
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4.2. PRIHODNOST OTROKA 
 

Starševska skrb za prihodnost otroka je tema, pomembna za vsakega starša, še 

posebej za starše otrok s posebnimi potrebami, ki so bolj odvisni od pomoči drugih. 

Omejitve otrok s hujšimi motnjami so znatnejše, vendar so tudi težave otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja dosmrtne in vplivajo na vsa področja 

delovanja. 

Ob spoznavanju, da ima njihov otrok težave, se starši soočajo s spremembo podobe 

otroka, ki so jo imeli do tedaj. Pod to podobo spadajo tudi ambicije, ki so jih imeli za 

otroka (Silver, 1992), in pričakovanja glede njegovega življenja. Omejitve na 

posameznih področjih namreč prinesejo težjo dostopnost določenih ciljev. Starši so 

posledično lahko obremenjeni s skrbjo glede otrokove prihodnosti, samostojnosti in 

uspešnosti. Konkretneje jim skrbi povzročajo otrokova izobrazba, zaposlitev, 

preskrbljenost, samostojno in odgovorno življenje ter drugo. Na krajši rok so 

pričakovanja lahko povezana s cilji, povezanimi s pridobitvijo osnovne izobrazbe, 

dokončanega razreda, povprečjem ocen in podobno. 

 

4.3. DOLGOROČNO SOOČANJE 
 

Glede na odpornost družin in intenziteto izzivov, s katerimi se srečujejo, imajo 

različne družine različne načine dolgoročnega soočanja. Nekatere se znajdejo v 

popolnem kaosu in se neuspešno borijo, da bi vzpostavile ravnovesje. K temu močno 

pripomore izguba nadzora (Dyson, 2010), ki je lahko povezana z več področji. 

Družina lahko izgubi nadzor zaradi pomanjkanja energije za vsakodnevno soočanje z 

izzivi in izgorelostjo. Težave so lahko predvsem finančne narave in nastopijo zaradi 

tega, ker si družina ne more privoščiti potrebnih pripomočkov, prilagoditev, storitev ali 

celo osnovnih dobrin na splošno. Tretji vzrok za izgubo nadzora pa je mogoče najti v 

težavah z obnašanjem, za katerega starši niso več usposobljeni, da bi ga krotili. Če 

družina nima dovolj podpore, bodisi s strani družine, prijateljev ali družbe, se znajde 

še v večji stiski, ki pa lahko vodi v socialno izolacijo (prav tam). 

Posledica prezahtevnih preizkušenj, predvsem na šolskem področju, je lahko tudi 

izstop iz šole. Ta lahko nastopi v obliki izključitve ali prenehanja obiskovanja, ne 

glede na vzrok pa je v primeru šoloobveznih otrok z zakonom prepovedan. 

Uspešno soočanje in premagovanje izzivov sta lahko vidna pri družinah, ki so 

osvojile sposobnost prilagajanja. Najsi bodo to na novo pridobljene in delujoče 

navade, prilagoditve, rutine ali namestitve (Dyson, 2010), pomembno je, da so otroku 

blizu in prijazne, da jih starši odobravajo in da so integrirane v okolje. 
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Družina je sistem močno povezanih enot, med katerimi so spleteni različni odnosi. 

Starši s svojim zgledom dajejo vzor, hkrati pa svoje otroke oblikujejo in nanje navade 

prenašajo vzorce delovanja. Med drugim se otroci naučijo vzorcev spoprijemanja z 

različnimi izzivi in stresnimi situacijami. Kašnik (2006) omenja, da starši, ki so zaradi 

otrokovih učnih težav v stiski in nemočni, s svojim ravnanjem vplivajo tudi na otroka. 

Če otrok pri starših vidi obremenjenost s težavo, lahko dobi občutek, da je težava 

nerešljiva in se začne tudi sam dodatno obremenjevati. Negativna osredotočenost 

staršev na težave otroka prikrajša za njihovo spodbudo in motiviranje, zaradi česar je 

prepričan, da je težava usodna. Težava nastane, ker otrok svojega strahu pred 

neizbežnim neuspehom ne more deliti s starši, svojimi primarnimi zaupniki, kar 

negativno vpliva na njegov razvoj. 

Predvsem pri otrocih s težavami na področju pozornosti in hiperaktivnosti je 

pomembno, da se starši ne ujamejo v nenehno kritiko (Paltin, 1993). Ne glede na 

frustracije zaradi vlaganja takšnih količin energije in potrpljenja je ključnega pomena, 

da se starši zadržijo izbruhov in da ne kritizirajo otroka. Namesto »Zakaj nikoli ne 

narediš, kot ti rečem?«, naj starš otroku pove, kaj naj naredi »Odloži igračo!«.  

Zaradi pogostih kritik starši postanejo zaskrbljeni nad svojim starševstvom in imajo 

občutek, da so slabi starši. Pomembno je, da primanjkljaji na šolskem področju ne 

postanejo temelj interakcij in odnosov. Družina mora biti pozorna na močne točke 

vsakega posameznika in iskati skupne pozitivne izkušnje zunaj šolskega področja. 

Graves in Graves (2007) izpostavljata, da je za družino pomembno, da najde 

dejavnosti, pri katerih otroci (in starši) uživajo in ki preusmerijo osredotočenost z 

nečesa, kar lahko postane vseobsegajoče.  

Gattozzi (1986) starše opozarja, da čeprav se tega v letih učenja ne zavedajo, vsemu 

temu sledi zadoščenje oziroma neki smisel. Z leti ukvarjanja z učnimi težavami vsi 

člani družine pridobijo notranjo moč, sposobnost obvladovanja kriznih obdobij in 

boljšo asertivnost. V letih vmes, ko se vsak dan znova zdi izziv, naj jih ne bo strah ali 

sram poiskati potrebne pomoči. 

 

4.4. ISKANJE INFORMACIJ  
 

V današnjem svetu so informacije dostopne praktično na vsakem koraku. Mediji prek 

izbranih podatkov krojijo naša življenja in naše mišljenje, knjige so poleg fizičnih 

dostopne tudi v elektronskih oblikah, dostop do spleta pa je urejen na večini 

elektronskih naprav. To pomeni, da lahko vsak poišče potrebne informacije, vključno 

z informacijami o vzgoji ter različnih težavah in motnjah otrok. Poleg brskanja po 

spletu obstaja kar nekaj vodnikov in knjig, namenjenim razumevanju otrokovih 

posebnosti. Ta literatura poleg opisov in razlag težav ponuja tudi napotke za delo z 

otroki z učnimi težavami, namenjena pa je bodisi strokovnim delavcem bodisi 

staršem.  
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Eden izmed številnih primerov literature o učnih težavah je zbirka monografij Učenci 

z učnimi težavami: Izbrane teme (Pulec Lah in Velikonja, 2011), Prepoznavanje in 

diagnostično ocenjevanje (Magajna in Velikonja, 2011), Pomoč in podpora (Košak 

Babuder in Velikonja, 2011), Izvirni delovni projekt pomoči (Šugman Bohinc, 2011). V 

njih so predstavljene pomembne teme, ki bi znale zanimati vsakogar, ki se srečuje z 

otroki z učnimi težavami. 

Konkreten primer vodnika za starše za področje disleksije je Disleksija: Vodnik za 

starše (Košak Babuder in Kavkler, 2013). V vodniku so podane smernice za starše, ki 

jim med drugim prigovarjajo, da naj se ne počutijo krive, naj ne pozabijo, da sami 

najbolje poznajo otroka, hkrati pa je pomembno, da nastopajo v vlogi otrokovega 

zagovornika, ob tem pa upoštevajo nasvete strokovnjakov. Neposredno za delo z 

otrokom je poudarjena potreba po realnosti in smiselnih ciljih, upoštevanju učnega 

stila otroka in poudarek, naj starš ne prevzema otrokovega dela. 

Tudi splošnih informacij o usmerjanju otrok v Sloveniji je na spletu dovolj. Postopki so 

objavljeni v Zakonu o osnovni šoli (ZOsn-UPB3) in v Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (ZUOPP-1), obstajajo pa tudi druge spletne strani z 

informacijami o postopkih. Glede na kvantiteto in dostopnost informacij je 

presenetljivo, da starši še vedno iščejo kanale, kjer bi lahko izvedeli več. Obračajo se 

tako na šolske kot na zunanje strokovne delavce (na primer Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in starše Ljubljana). Tudi pri nas starši izražajo željo po 

konkretnejšem sodelovanju (Pulec Lah in Velikonja, 2011). Poudarili so na primer 

potrebo po konkretnejših navodilih za pomoč otroku, informacijah o virih pomoči in 

izobraževalnih dejavnostih za starše. Avtorici dodatno ugotavljata, da bi staršem 

koristilo več usposabljanj oziroma izobraževanj, individualna srečanja staršev z 

učitelji in skupine za samopomoč. 

Zadnji vir podpore, skupine za samopomoč, je dragocen predvsem zaradi tega, ker 

skupine niso usmerjene le na informacije o pomoči otroku, ampak dopuščajo tudi 

prostor za pogovor o osebnih stiskah. Tam lahko starši najdejo zaveznike ter 

ubesedijo svoje občutke in frustracije, brez sramu ali obtoževanja (Paltin, 1993). V 

Sloveniji podporne skupine za starše organizirajo strokovni delavci Svetovalnih 

centrov za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu. Tam 

so staršem na voljo tudi različna predavanja in delavnice na temo starševstva 

nasploh. Podobno organizirajo tudi podružnice društva Bravo in Društvo za zdravje in 

sožitje v družinah Trebnje. Predavanja ponuja Strokovni center VSI, informacije o 

seminarjih pa lahko starši najdejo tudi na spletnih portalih, kot je na primer 9letka.net. 

Starši si medsebojno podporo nudijo tudi na portalu Facebook, kjer lahko zasledimo 

skupine, namenjene staršem otrok z različnimi primanjkljaji. 
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4.5. ISKANJE PODPORE 
 

Družine za konstruktivno spopadanje z vsakodnevnimi izzivi potrebujejo različne 

oblike podpore in pomoči. V času prepoznavanja in raziskovanja posebnosti otroka 

potrebujejo predvsem čim več informacij, prek katerih potem sestavljajo sliko o 

svojem otroku. Vendarle pa informacije o težavah niso vse, kar starši potrebujejo. Za 

uspešno delovanje so ključnega pomena družinski viri in družinska podpora.  

Jung (2010) tipe družinske podpore razdeli v tri kategorije: čustveno, materialno in 

informacijsko. Materialna podpora vključuje dostop do finančnih in fizičnih virov, ki jih 

družine potrebujejo za delovanje in napredovanje na poti do ciljev. Primeri 

materialnih virov predstavljajo hrano, zavetje, higienske potrebščine, šolske 

potrebščine, igrače in podobno (prav tam). Če osnovne potrebe niso zadovoljene, se 

družina ne more osredotočati na tiste potrebe, ki so hierarhično višje na lestvici 

potreb (Maslow, 1943). Tako se v primeru nezadovoljene potrebe po hrani družina ne 

more osredotočati na potrebe po otrokovem intelektualnem razvoju. 

Informacijska podpora (Jung, 2010) predstavlja vire, ki družini pomagajo vedeti in 

razumeti. Družinski člani najpogosteje potrebujejo informacije o otrokovih težavah in 

kako z njimi ravnati, razpoložljivih storitvah ter na splošno o otrokovem razvoju. 

Nekatere družine imajo teh informacij zelo malo in jih nato iščejo pri strokovnih 

delavcih, druge pa jih imajo že od prej oziroma jih pridobijo pri prijateljih, družini, v 

literaturi ali na spletu. 

Čustvena podpora je ključnega pomena za družine, ki izkušajo različne psihološke 

stiske. Družine po navadi čustveno podporo dobivajo od svojih neformalnih socialnih 

mrež – družine in prijateljev. Ti, poleg strokovnjakov, vključenih v otrokovo življenje, 

čustveno podporo nudijo s poslušanjem in odzivanjem na družino, pozitivno 

naravnanostjo, orientiranostjo na močna področja in prek splošne topline in 

prijaznosti. Identifikacija in uporaba virov čustvene podpore sta temelj družinskih 

občutkov samozavesti, nadzora in lastne vrednosti. Po drugi strani se družine s šibko 

čustveno podporo lahko počutijo izolirano, brezupno ali depresivno.  

Poleg družine, prijateljev in strokovnih delavcev so pomembni vir čustvene podpore 

staršev tudi drugi starši s podobnimi izkušnjami. Z njimi se lahko povežejo na šoli 

oziroma v razredu otroka, prek poznanstev, ali pa jih strokovni delavci usmerijo v 

skupine, namenjene prav medsebojni starševski podpori (prav tam). 

Socialna podpora (Hoang, 2015; Seligman in Darling, 2007) zaobjema več vidikov in 

predstavlja vse medosebne odnose, ki družini nudijo čustveno skrb, instrumentalno 

pomoč, informacije in dejanski pogled. Socialna podpora predstavlja blažilni dejavnih 

v stresnih trenutkih. Hoang (2015) opozarja, da rezultati raziskave kažejo, da starši 

otrok z učnimi težavami dobijo manj instrumentalne in čustvene podpore pri vzgoji in 

izobraževanju otrok, kot ju dobijo starši drugih otrok. 
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Različni tuji avtorji poudarjajo pomen skupinske podpore (Brock in Shute, 2001; 

Hoang, 2015; Paltin, 1993; Shechtman in Gilat, 2005). V takšnih skupinah starši 

dobijo podporo, znanje, se naučijo strategij spopadanja z izzivi, predvsem pa 

spoznajo, da niso sami. Terapevtski dejavnik svetovalnih skupin se ne osredotoča le 

na informacije o otrokovih težavah in kako z njimi ravnati, ampak dopušča prostor 

tudi za potrebe staršev (tako čustvene kot socialne). Značilnost takšnih skupin je, da 

se zaradi visoke ravni razumevanja, pozitivnih povratnih informacij in splošnega 

vzdušja skupine vzpostavi močna povezanost posameznika z drugimi člani skupine 

in vodjo (Shechtman in Gilat, 2005).  

V Sloveniji starši poudarjajo (Kašnik, 2006), da se za pomoč najpogosteje obrnejo na 

centre za socialno delo, sledijo jim razredniki, svetovalna služba, učitelji, prijatelji, 

starši sošolcev in otrokovi sošolci. Najbolj so zadovoljni z odzivi, ki so jih dobili na 

centrih za socialno delo, kar precej pa so zadovoljni tudi s prijatelji, razredniki in 

svetovalno službo. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Žerovnik (1998, str. 6) pravi, da je »šolski uspeh tudi uspeh staršev«, kar pomeni, da 

neuspeh otrok z učnimi težavami vpliva tudi na njihove starše. Poleg šolskega 

neuspeha lahko starše bremenijo tudi posledice, ki jih neuspeh prinaša, hkrati pa se 

soočajo z lastnimi občutki o otrokovih lastnostih in primanjkljajih. Otroci z učnimi 

težavami potrebujejo »bolj aktivno vlogo staršev, saj zahtevajo večje razumevanje in 

več spodbude ter motivacije za uspešno spopadanje z vsakodnevnimi izzivi« 

(Mozetič, 2015, str. 22). Za večino staršev, ki se z opredelitvijo primanjkljajev srečajo 

v otrokovih prvih osnovnošolskih letih, to pomeni prilagoditev pričakovanj in 

oblikovanje novega, realnega odnosa do otroka (Kašnik, 2006). Z novo opredelitvijo, 

s postavljeno diagnozo se namreč lahko podrejo prejšnja pričakovanja, saj se starši 

zavedo, da obstaja velika možnost, da jih otrok ne bo dosegel. 

Ob tem starši doživljajo različne občutke, največkrat neprijetne, podobni pa so tistim, 

ki se pojavljajo v fazah žalovanja: zanikanje, jeza, žalost, sram, krivda, nemoč. 

Zanikanje in jeza sta najpogostejša občutka staršev na začetku soočanja s težavami, 

krivda in sram pa sta povezana z občutkom, da jih bo okolje videlo kot slabe starše, 

za kar lahko krivijo tudi sami sebe.  

Posledica vseh teh občutkov, hkrati pa vsakodnevnega soočanja z izzivi, ki jih 

prinaša vzgoja otroka s primanjkljaji, je stres. Ta je lahko intelektualnega, 

instrumentalnega, čustvenega, medosebnega ali eksistencialnega izvora (Seligman 

in Darling, 2007). Nenehni stres lahko vodi v izčrpanost, partnerske težave, depresijo 

in druge duševne težave. Poleg tega se v družinah, ki se soočajo z izzivi učnih 

primanjkljajev, posledično močno spreminja družinska dinamika, tako med otrokom in 

starši kot med partnerjema, sorojenci in širšo družino. Glavna osredotočenost staršev 

postane vsakodnevno reševanje šolskih težav otroka, s tem pa zanemarjajo potrebe 

in osebno rast sebe in sorojencev.  

V Sloveniji lahko najdemo veliko priročnikov na temo učnih težav in vodnikov za 

starše, njihova glavna osredotočenost pa je predstavitev posameznih učnih težav, 

načinov dela, prilagoditev in pristopov do dela. Nekaj avtoric (Jahić, 2016; Jereb, 

2011; Kašnik, 2006; Munih, 2006) v svojih delih obravnava pomen partnerskega 

odnosa med strokovnimi delavci šole in starši, večinoma pa je njihov namen nakazati 

dobre pristope pri delu s starši in osvetliti težave, s katerimi se starši lahko srečujejo 

v kontekstu šolske pomoči, ki jo nudijo njihovim otrokom s težavami. Ob tem 

površinsko omenjajo tudi stiske staršev, a so te zaradi ciljev raziskav večinoma 

povezane s šolskimi izzivi. Omenjene stiske sovpadajo z izsledki raziskav tujih 

avtorjev. Poglobljenih raziskav na temo doživljanj staršev otrok z učnimi težavami, ki 

bi predstavile njihove vsakdanje izzive in stiske, pa pri nas ni.  
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Družinam z otroki s primanjkljaji ob strani stoji interdisciplinarna ekipa strokovnjakov, 

ki je prisotna pri diagnosticiranju težav, oblikovanju individualnega programa in 

vsakodnevnem poučevanju. Učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, zdravniki in drugi 

staršem nudijo informacije, pomoč in podporo. Veliko staršev pa se, ne glede na 

prizadevanja strokovnjakov, še vedno znajde v različnih stiskah, naj bodo povezane s 

šolskim delom doma, vzgojo otroka s težavami, vedenjskimi težavami, družinsko 

interakcijo ali osebnimi stiskami. Za dodatno učno pomoč lahko starši priskrbijo 

prostovoljce ali inštruktorje, za druge težave nekateri obiskujejo svetovalnice, skupine 

za samopomoč ali terapevte.  

Ne glede na podporo in pomoč strokovnjakov se starši v družinah z otrokom s 

primanjkljaji nenehno srečujejo z novimi izzivi. Ti izzivi lahko privedejo do stisk, ki jih 

marsikateri starš ne upa, ne zmore, ali pa preprosto noče deliti.  

V raziskavi sem se osredotočila na doživljanja staršev, ki imajo otroka z učnimi 

težavami, ter na izzive, s katerimi se dnevno spopadajo kot starši in družina. V okviru 

tega so me zanimale tudi posledice, ki jih starši opažajo in poudarjajo na ravni 

otrokovega, osebnega, družinskega in socialnega življenja. 

 

6. CILJI RAZISKAVE 

 

Cilj raziskave je bil osvetliti doživljanja staršev otrok z učnimi težavami. V tem 

kontekstu so me zanimale informacije o prvih občutkih, ki se pojavljajo ob zaznavanju 

in opredeljevanju otrokovih težav ter kako se starši z njimi spopadajo. Poudariti sem 

želela tudi odzive drugih članov družine in širšega socialnega kroga, kar je 

posledično omogočilo tudi vpogled v socialne značilnosti družin. Raziskati sem želela 

predvsem vpliv otroka z učnimi težavami na vsakodnevno življenje staršev, 

sorojencev in celotne družine ter vpliv vsakodnevnih izzivov, ki jih takšno življenje 

prinese. Ob tem sem osvetlila tudi pričakovanja in skrbi staršev glede prihodnosti 

otroka z učnimi težavami. 

Preveriti sem želela tudi, katere vire informacij, podpore in pomoči starši uporabljajo, 

iz kakšnih razlogov se k njim obračajo in v kolikšni meri so z njimi zadovoljni. 

Zanimalo me je, ali starši in strokovnjaki poudarjajo potrebe po dodatnih oziroma 

drugačnih oblikah podpore. Moj zadnji cilj je bil strniti ugotovitve in na podlagi le-teh 

oblikovati predloge za delo s starši otrok z učnimi težavami, pri čemer sem se opirala 

tudi na primere dobrih praks v tujini. 
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7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Z raziskavo sem poskušala odgovoriti na naslednja vprašanja: 

RV1: S kakšnimi občutki se soočajo starši ob zaznavanju in po diagnozi otrokovih 

učnih težav? 

RV2: Kako diagnoza otroka in naslednje prilagoditve vplivajo na vsakdanje življenje 

otroka, staršev, družine ter na družinske in izvendružinske odnose? 

RV3: Na katerih vzgojnih in učnih področjih se starši otrok z učnimi težavami počutijo 

najbolj nemočno in kaj jim predstavlja največji izziv? 

RV4: Kakšna so pričakovanja staršev za prihodnost otroka z učnimi težavami in v 

čem so se pričakovanja po diagnozi spremenila? 

RV5: S kakšnimi težavami se starši najpogosteje obračajo na zunanje strokovne 

delavce?  

RV6: Katere vire informacij, pomoči in podpore starši uporabljajo in v kolikšni meri so 

z njimi zadovoljni?  

 

8. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Pri raziskovanju sem z namenom, da pridobim poglobljene odgovore in celostni vidik, 

uporabila kvalitativno metodo raziskovanja. Podatke sem pridobila s pomočjo dveh 

polstrukturiranih intervjujev, različnih za starše in zunanje strokovne delavce. 

Neposredni, individualni, polstrukturirani intervjuji (Vogrinc, 2008) so dopuščali, da 

sem dobila odgovore na vnaprej zastavljena bistvena vprašanja oziroma teme, hkrati 

pa so sogovorniki lahko sooblikovali intervju, saj so lahko govorili prosto oziroma v 

obliki pripovedi. 

 

8.1. VZOREC 

 

Vzorec raziskave je namenski, kar pomeni, da so bili sogovorniki izbrani s točno 

določenim namenom. Del vzorca sem pridobila s pomočjo snežene kepe, saj so me 

prvotno izbrani sogovorniki povezali še z drugimi (Vogrinc, 2008). Vzorec ni 

reprezentativen, saj ugotovitve, pridobljene z namenskim vzorcem, niso posplošljive 

na celotno populacijo (Engel in Schutt, 2005, v Vogrinc, 2008). 

V vzorec je vključenih štirinajst oseb, od tega enajst staršev in tri strokovne delavke. 

Enajst staršev prihaja iz osmih različnih družin, kar pomeni, da sta pri treh intervjujih 
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sodelovala oba starša, pri petih pa so sodelovale le matere. Od strokovnih delavk sta 

dve zaposleni v svetovalnih službah na osnovnih šolah, ena pa je zaposlena v 

Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.  

Starši 

V raziskavi je sodelovalo enajst staršev, ki prihajajo iz osmih različnih družin. Edino 

merilo za vključitev staršev v raziskavo je bilo, da imajo vsaj enega šoloobveznega 

otroka, ki že ima ali pa je v postopku pridobitve odločbe za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami (otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja).  

Vse družine trenutno bivajo v Osrednjeslovenski regiji, nihče izmed staršev ni 

brezposeln, starosti pa se raztezajo od poznih tridesetih do petdesetih let. 

Pomembna lastnost družin raziskave je tudi ta, da sta pri vseh prisotna oče in mati (ni 

primerov drugih oblik družin). Prav tako je zanimivo poudariti, da je izobrazba štirih 

izmed osmih mater vsaj delno povezana s specialno pedagoško stroko. 

Starši Poklic/izobrazba, 

povezan/a s 

(specialno) 

pedagogiko 

Starost 

otroka 

Otrokova vrsta primanjkljaja Število 

otrok v 

družini 

A. Da 11 Hiperaktivnost, Aspergerjev sindrom 3 

B. in B. Ne 9 Motnja pozornosti, disleksija 2 

H. in R. Ne 9 Motnja pozornosti, disleksija 2 

R. Da 13 Motnja pozornosti, disleksija 3 (dva 

odrasla) 

Š. Da 11 Motnja pozornosti, dispraksija 2 

T. in D. Ne 13 Motnja pozornosti, disleksija 3 

T. Da 13 Disleksija 3 

T. T. Ne 9 Disleksija (v postopku) 2 

Tabela 2: Predstavitev vzorca staršev. 

Strokovne delavke 

V raziskavi so sodelovale tri strokovne delavke. Merilo za vključitev strokovnih 

delavcev v vzorec je bilo, da nudijo svetovanje, terapijo, delavnice ali druge oblike 

podpore staršem otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Sogovornike za intervju s strokovnimi delavci sem prvotno imela namen pridobiti le v 

Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, a se je tam odzvala le 

ena strokovna delavka. Odločila sem se, da pokličem še strokovni delavki 

svetovalnih služb v osnovnih šolah, saj se svetovalni delavci dnevno srečujejo z 

otroki z učnimi težavami, posledično pa sodelujejo tudi z njihovimi starši. Kakovostno 

se mi je zdelo dejstvo, da so (zaradi postopkov usmerjanja) delavci svetovalnih služb 

pogosto prvi, s katerimi starši govorijo o otrokovih težavah. Osnovni šoli, kjer sta 

strokovni delavki zaposleni, sta v Osrednjeslovenski regiji; ena v prestolnici, druga v 
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manjšem naselju. Strokovna delavka v svetovalnem centru je po izobrazbi specialna 

in socialna pedagoginja, strokovna delavka ene osnovne šole je pedagoginja, druga 

pa specialna pedagoginja. Obe strokovni delavki svetovalnih služb na delovnem 

mestu nudita dodatno strokovno pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, opravljata pa tudi postopke usmerjanja. Vse tri strokovne delavke 

delajo tako z otroki kot z njihovimi starši. 

 

8.2. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN RAZISKOVALNI 

INSTRUMENT 

 

Podatke za magistrsko delo sem zbirala maja, junija in julija 2018. Štiri izmed osmih 

družin (pet sodelujočih staršev) poznam osebno s študija ali pa nudim učno pomoč 

njihovim otrokom. Te starše sem za sodelovanje prosila osebno, privolile so štiri 

matere, z eno od mater pa je sodeloval tudi njen partner, otrokov oče. 

Kontakte drugih staršev sem dobila prek poznanstev ali prek metode snežne kepe. Z 

njimi sem stopila v stik prek elektronske pošte, v kateri sem pojasnila svoj namen in 

jih prosila za sodelovanje. Večina izmed posameznikov, s katerimi sem stopila v stik, 

je bila za sodelovanje zainteresirana. Nadaljnji kontakt je potekal prek telefonskih 

pogovorov, v katerih sem staršem podala dodatne informacije, prav tako pa smo se 

dogovorili za čas in kraj pogovora (intervjuja), glede česar sem bila popolnoma 

prilagodljiva. Večina staršev je izrazila željo, da intervjuje opravimo na njihovih 

domovih, tri matere pa so želele drugače. Z dvema sem tako intervju izvedla na 

njunih delovnih mestih, z eno pa v kavarni. Vse intervjuje s strokovnimi delavkami 

sem izvedla na njihovih delovnih mestih. 

Sogovornice individualnih intervjujev so bile ženskega spola (matere), v štirih 

primerih pa sta sodelovala oba starša. Intervjuji so bili polstrukturirani, kar pomeni, da 

sem pred pogovori oblikovala teme in vprašanja, na katere sem želela pridobiti 

odgovore, hkrati pa so sogovornikom dopuščali, da so sooblikovali pogovor. 

Vprašanja sem oblikovala po raziskovalnih vprašanjih in ciljih magistrskega dela. Na 

začetku intervjuja s starši sem sogovornike prosila za opis njihove družine, da sem 

dobila vpogled v značilnosti družine. Starši so večinoma nadaljevali z opisom težav 

otroka, nato pa je pogovor prešel na druge teme (izkušnje, občutki, izzivi, potrebe, 

pridobivanje informacij in pomoči ipd.). Pri strokovnih delavkah sem se osredotočila 

na njihove izkušnje in opažanja pri delu s starši. Pred začetkom intervjuja sem vse 

sogovornike prosila za dovoljenje za snemanje pogovora. 
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8.3. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Vse intervjuje sem dobesedno prepisala. Z namenom ohranjanja pristnosti informacij 

sem besedilo pustila v pogovorni slovenščini, v kakršni smo se tudi pogovarjali. Iz 

transkripcij sem nato izluščila enote kodiranja, ki so bile relevantne za raziskavo. 

Vogrinc (2008, str. 61) enoto kodiranja definira kot »del besedila, za katerega 

raziskovalec presodi, da vsebuje za raziskavo pomembne informacije, zato bo ta del 

v nadaljevanju analiziral«. 

Analizo sem nadaljevala s pristopom induktivnega kodiranja, kar pomeni, da sem 

kode določala med analizo in niso bile pripravljene vnaprej (prav tam). Tako sem od 

konkretnih izjav sogovornikov prehajala na abstraktnejše teme. Najprej sem za 

posamezno enoto kodiranja oblikovala kodo prvega reda, ki sem ji v naslednjem 

koraku dodelila kodo drugega reda (nadpomenko). Več sorodnih kod drugega reda 

sem v zadnji fazi združila v kategorije.  

Med analizo vseh pogovorov sem oblikovala deset kategorij: 

1. INFORMACIJE, ki se nanašajo na iskanje in pridobivanje informacij o 

primanjkljajih, pristopih dela, postopku usmerjanja ipd. 

2. POMOČ IN PODPORA, ki zajema različne vire pomoči in podpore, izkušnje z 

le-temi ter potrebe po drugih oblikah pomoči in podpore. 

3. IZKUŠNJE S STROKOVNIMI DELAVCI, ki osvetljujejo pozitivne in negativne 

izkušnje staršev s strokovnimi delavci. 

4. SISTEM, ki vsebuje izkušnje in vrednotenje sistema, učnega načrta, procesa 

in izvajanja prilagoditev. 

5. PRILAGAJANJE PRIČAKOVANJ, ki opisuje izpostavljene prilagoditve 

pričakovanj v zvezi z otrokom in njegovimi težavami. 

6. SKRBI GLEDE PRIHODNOSTI, ki se nanašajo na skrbi, ki jih starši poudarjajo 

v zvezi z otrokovo prihodnostjo. 

7. OBČUTKI STARŠEV, ki zajemajo občutke staršev med opažanjem težav, ob 

diagnosticiranju in po diagnozi. 

8. IZZIVI, ki osvetljujejo različna področja, ki staršem otrok s primanjkljaji 

predstavljajo bolj ali manj zahtevne izzive. 

9. VPLIVI NA DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, ki zajemajo vplive otrokovih težav na 

vsakodnevno družinsko življenje in na posamezne družinske podsisteme. 

10. VPLIVI NA ŠIRŠE ODNOSE, ki predstavljajo interakcije družine s širšo 

družino, vrstniki in družbo. 
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9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju so rezultati raziskave predstavljeni prek odgovorov na raziskovalna 

vprašanja. Področja se med seboj prepletajo, a je vsako raziskovalno vprašanje 

povezano z določenimi kategorijami. Kjer je treba, so za celovitejše razumevanje 

vključeni tudi podatki, ki se neposredno ne navezujejo na raziskovalna vprašanja. 

 

9.1. INTERPRETACIJA REZULTATOV PO RAZISKOVALNIH 

VPRAŠANJIH 

 

RV1: S kakšnimi občutki se soočajo starši ob zaznavanju in po diagnozi otrokovih 

učnih težav? 

Zaznavanje težav 

Nekateri starši otrok z učnimi težavami določene posebnosti otroka opažajo že v 

zgodnjem otroštvu, drugi izstopanja opazijo v prvih osnovnošolskih letih, tretje pa na 

otrokove primanjkljaje opozorijo učitelji in drugi strokovni delavci. 

Starši treh otrok so določene posebnosti opažali že v prvih letih otroštva. Takrat se 

kažejo predvsem posebnosti in odstopanja v trenutkih igre ter usvajanja znanja in 

veščin. Ena izmed mater pove: »Jaz sem od druzga leta govorila, da pač nekej ne 

štima, predvsem pa pol, tam pri četrtem, petem letu, pa sploh, a ne. Pa so bile to čist 

take malenkosti, od tapkanja z žogo, pa pol do zavezovanja čevljev, pa 

prepoznavanja barv, pa napisanja svojga imena.« Druga poudari predvsem pomen 

socialnih iger, za katere je značilno, da otrokom s primanjkljaji velikokrat predstavljajo 

izziv. »Kaj je bilo prvo tako? Mogoče kake igre, ko ni želela bit zraven, na primer med 

dvema ognjema, ali pa človek ne jezi se, kakšne matematične igre …«. Starša 

deklice z disleksijo sta dobila vpogled v odstopanje otroka prek primerjave s 

sorojenko: »Midva sva najprej porajtala, da nekej je drugačno, v primerjavi s 

starejšo.« 

Večina staršev začne konkretnejše težave opažati v prvih letih osnovne šole: »Ko je 

začel hodit v šolo, so se pa začele težave.« V teh letih namreč otrok začne z 

učenjem in usvajanjem znanj, ravno tu pa so primanjkljaji najbolj opazni. Dva starša 

poudarita, da v tem času težav vseeno nista opažala: »Ker mi sploh nismo opazil, ker 

je blo, kaj pa vem, nekak smo bli navajeni.« Povesta, da v domačem okolju nista 

zaznala posebnosti, oziroma niso bile tako izstopajoče. Te starše z dejstvom, da ima 

otrok določene primanjkljaje, seznanijo učitelji, svetovalne službe in drugi strokovni 

delavci. »Ampak ni pa blo tko pri njemu, a veš, da bi bil tko hiperaktiven, da ne bi 

mogel tko čist zares v razredu sledit pa bit pri miru, ane. Ni tko izstopal, tko da po 

mojem sploh ne bi tega opazili, če se ne bi pri pedagoginji začel pogovarjat o tem.« 
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Tudi izkušnje strokovnih delavk z opažanjem težav so različne. Strokovna delavka 

Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše (SCOMS) poudari, da 

»dostikrat so pa starši tisti, ki prvi opazijo. Šola ne vidi, starši pa opazijo, ker se jim 

zdi nenavadno, da morajo tolko delat doma, da je otrok srednje uspešen v šoli.« Po 

drugi strani pa strokovni delavki, zaposleni v svetovalnih službah na osnovnih šolah, 

povesta, da velik delež otrok s primanjkljaji identificirajo šolski delavci. »Prvi je tu 

razrednik, ki opaža. Različno je, tisti starši, ki so zelo skrbni, in pazijo na vsak odziv 

otroka, tut starši pridejo. Ampak skoraj večkrat razredniki, verjetno, ker ima 

primerjavo z ostalimi.« Druga strokovna delavka pove, da vsako leto izvaja 

generacijsko testiranje, s pomočjo katerega identificira izstopajoče učence »in tiste 

tri, ki izstopajo v slabem smislu, potem naredim poglobljeno diagnostiko, na podlagi 

katere vidim, za kakšne težave gre«. 

V času zaznavanja težav, prav tako pa kasneje ob vsakodnevnem spremljanju 

otroka, starši pogosto opažajo podobne primanjkljaje pri sebi: »In to sem se naučila 

ravno pri I., da imam tud jaz te težave in da ima to on očitno po meni.« ali drugih 

družinskih članih. »Sam potem sem pa začela raziskovat in je dejansko vse skup mal 

družinsko. Moj oče je dislektik, moja sestra malo, pa moj brat.« Dednost disleksije, 

motenj pozornosti s hiperaktivnostjo in diskalkulije potrjujejo dokazi raziskav (Wood in 

Grigorenko, 2001; Monuteaux, Faraone, Herzig, Navsaria in Biederman, 2005), ki 

poudarjajo, da so otroci staršev s temi primanjkljaji genetično nagnjeni oziroma imajo 

predispozicijo za razvoj enakih primanjkljajev. Tudi strokovna delavka SCOMS 

potrjuje ugotovitve raziskav: »Skoraj vedno eden od staršev reče, saj jaz sem bil pa 

enak, sem imel iste težave.«  

Ob opažanju podobnih težav pri sebi starši poudarijo, da v času, ko so sami hodili v 

šolo, teh težav niso diagnosticirali: »Pa mislim, da je oče tudi. Ampak njega tudi ni 

nihče diagnosticiral.« Ali pa so bili primanjkljaji drugače opredeljeni: »In sem imela 

iste težave v šoli, samo takrat to ni bilo tako opredeljeno kot danes.« Ena izmed 

mater poudari ravno razliko v pojmovanju: »Moj partner mi je vedno govoru, kako je 

bil on hiperaktiven kot otrok, ampak očitno tut ne, to veš, ta hiperaktivnost, ampak 

bolj motnja pozornosti.« 

Dvema izmed staršev, ki imata podobne težave kot njuna otroka, med 

pripovedovanjem o tem postane nelagodno. Mati pove: »Pri nas tega niso preverjal, 

ampak imam občutek, joj sej mi je kar mal smotan, ampak …, mislim, da sem jaz mal 

ta, in da je verjetno žal ta mal slabši gen prišel nanjga.« Drugi starš, oče fanta z 

disleksijo in motnjo pozornosti, trditev, da ima sam podobne težave, dojema kot 

nekakšno priznanje: »Moram priznat, da jaz sem bil zelo podoben v mladosti, kakor 

on … Kar se tega tiče, moram priznat.«  

Nelagodje pri priznanju, da ima starš podobne težave kot otrok, lahko povežem z 

občutki krivde in sramu. Predvsem krivda je pogost občutek staršev v času 

zaznavanja in diagnosticiranja težav.  

 



39 
 

Občutki pri zaznavanju težav 

Starši se v času zaznavanja težav, diagnosticiranja in pri vsakodnevnem ukvarjanju z 

otrokom soočajo z različnimi občutki. Eden izmed prvih je občutek zaskrbljenosti, ki je 

povezan z opažanjem, da otrok ni zmožen usvojiti določenih stvari, medtem ko 

njegovi vrstniki nimajo podobnih težav. Starša deklice z disleksijo povesta: »Še 

najbolj sva bila v skrbeh na začetku prvega razreda, kako bo to šlo. Ker branje ni šlo 

nikamor. Pa smo se pogovarjal z drugimi, pa so otroc že znal, pri nas pa ne. In naju 

je to mal skrbelo.« Po tem, ko starši ugotovijo, da otrok sam ne zmore obvladovati 

različnih zahtev, več svojega časa namenijo nudenju pomoči otroku. Ker pa imajo 

otroci s primanjkljaji potrebe po določenih prilagoditvah, za katere v tistem obdobju 

še ne vedo, otrok tudi z njihovo pomočjo še vedno ne kaže napredka. To lahko pri 

starših privede do občutkov nemoči in frustracije: »Ko sva pa vidla, da sva nemočna, 

a ne. In sva bila zafrustrirana.« Starši, ki so zaradi nemoči pri šolskem delu poiskali 

zunanjo pomoč (inštrukcije), poudarjajo, da se sami z otrokom niso mogli več učiti: 

»Midva sva se nehala učit z njim, ker dejansko sva občutla, no, jaz sem sam, ampak 

najbrž si ti isto občutila (partnerka pokima), sva občutla tisto nemoč, pa dejansko 

jezo, zafrustriranost.« Nemoč je poleg šolskega dela povezana tudi z občutki 

nekompetentnosti na področju usmerjanja in nadzorovanja otroka. Ena izmed mater 

pove: »On je bil skos v pogonu. In pol ne znaš takega …«  

Z občutki nemoči se pogosto povezuje tudi občutek krivde. Starši se počutijo krive, 

ker imajo občutek, da svoje vloge starša ne opravljajo dobro oziroma kot starši ne 

dosegajo pričakovanih rezultatov (Baker in McCal, 1995; Brock in Shute, 2001; 

Graves in Graves, 2007; Hoang, 2015; Kašnik, 2006; Munih, 2006; Shechtman in 

Gilat, 2005), da so naredili napako med nosečnostjo ali pri vzgoji. »Težko je gledat 

no, kot starš, ker veš, da nič ne moreš, pa se počutiš odgovornega, vprašaš se tut, 

če si zgrešil v vzgoji, sam veš, da nisi. Da pač tko je zvezan.« Izjavo starša podkrepi 

tudi strokovna delavka, ki pri delu opaža podobno: »Dosti hitro se mi zdi, da se 

ujamejo v to razmišljanje, ali so zdaj oni krivi, da je kriva vzgoja, čeprav po eni strani 

vejo, da niso krivi …« Občutki krivde so lahko povezani tudi s pomanjkanjem časa, ki 

ga ima starš na voljo za otroka: »In to je tut za mene bil občutek krivde, ampak 

enostavno si ne moreš privoščit, da bi doma ostal, službo sem imela.« 

Ko vsakdanji izzivi pri delu z otrokom postanejo preveč izčrpavajoči in ko starši (sami 

ali ob informacijah strokovnih delavcev) ugotovijo, da so za vsemi težavami neki 

konkretni primanjkljaji (»Pol pa, ko še vedno ni šlo, smo pa rekli, to pa je nekej 

druzga, to pa mi ne bomo zmogli.«), se odločijo za proces usmerjanja. Ena izmed 

mater pove: »Pol sem pa začela bit mal bolj pozorna, pa sem rekla, nič, je treba it 

skozi ta postopek, da vidmo, a ne, ker midva nisva iz te stroke, da bi lahko kar tko 

ocenil.« 
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Občutki ob diagnozi 

Po oddani prošnji za umerjanje otroka so starši soočeni z zahtevami postopka 

usmerjanja. Več o izkušnjah in izzivih, ki jih prinaša postopek, je opisano pod 

raziskovalnim vprašanjem RV3. Kaj pa prinese sama diagnoza? 

Strokovne delavke poudarjajo, da starši različno dojemajo otrokove težave in 

diagnozo. Nekateri starši imajo težave s sprejemanjem otrokovih primanjkljajev in 

posledično zavračajo pomoč in usmerjanje. »Nekateri starši, sicer jih je zelo malo, ne 

želijo, da to sploh naredimo. Oni zanikajo, mogoče upajo, da bodo težave prej 

izzvenele.« Ti starši se oklepajo upanja, da otrok nima težav in da je to samo faza: 

»Še vedno starši včasih rečejo: 'Ne, to je samo faza, to bo prerastel, v naslednjem 

letu se bo razcvetel.' Zelo nerealno, nerazsodno.« Iz odgovorov staršev opažam tudi 

povezavo med sprejemanjem otrokovih primanjkljajev in časom opažanja težav. 

Družine, ki so določene otrokove posebnosti opažale že v zgodnejših letih, so imele 

več časa, da so te posebnosti in otroka v celoti sprejele. Družine, ki so se s 

specifičnimi težavami otroka srečale kasneje, v šoli (npr. nekje od tretjega do petega 

razreda), pa šele v tem obdobju otroka začenjajo dojemati v drugi luči, kar lahko 

pomembno vpliva na (ne)sprejemanje njegovih primanjkljajev. Ta skupina staršev je 

manj številčna, saj, kot povesta strokovni delavki, zaposleni v svetovalni službi, 

prevladuje tista skupina staršev, ki pomoč in diagnosticiranje sprejme pozitivno. Ta 

skupina drugače dojema tudi samo diagnozo. Strokovna delavka pove: »Druga 

skupina staršev, ki je bistveno večja, nam je pa nekako kar hvaležna.« Hvaležnost 

omenjata tudi drugi dve strokovni delavki, ena izmed njiju jo konkretneje opredeli: 

»Nekak si oddahnejo. Da dobijo razlago. Da rečejo, okej, ni moja krivda, jaz sem res 

naredil vse, kar sem lahko.« 

Tudi večina staršev svoje občutke ob diagnozi otrokovih težav opredeli kot 

»olajšanje«. Le-to je pri nekaterih povezano z dokazom, da z otrokom ni nekaj 

konkretno narobe: »No, tko, veš, kaj je bilo prijetno, k smo mislili, da je zaostal, pa 

smo ugotovil, da ima sam težave« in da to ni povezano z uporništvom otroka: »V 

bistvu mi je bilo pol lažje, ker roko na srce, tut jaz kot mama, pa če se še tolko trudim, 

mi včasih prekipi, če mu moram desetkrat razložit. In pol v bistvu mi je bilo lažje, ker 

sem si rekla, da verjetno se pa res ne dela norca iz mene, ampak dejansko on 

mogoče stvari drugače dojema in obrne.« Z diagnozo in odločbo pridejo tudi 

prilagoditve v šoli, kar pripomore k občutku olajšanja. Ena izmed mater o diagnozi 

poudari: »Jaz sem jo dojela tko … O, super, zdej bo pa šlo. S temi prilagoditvami bo 

uspelo.« Podobno povesta tudi druga starša: »Midva sva tko gledala no, vedla sva, 

da nekej je. Ampak ja, pol, k smo pa mel, pa sej v bistvu je samo papir, a ne, ampak 

se počutiš drugač. Lahko rečeš, vse to je res, otrok bo drugač tretiran, mičken je 

lažje.« Kale in Landreth (1999) podobno povzemata misli staršev in poudarjata, da 

ob diagnozi otrokovih težav starši občutijo olajšanje zato, ker to pomeni konec 

negotovosti, frustracij in strahu.  

Dve izmed mater otrokove odločbe nista dojeli kot olajšanje, ampak kot nekaj, kar 

prinese nove skrbi. Zaskrbljenost je povezana predvsem z dvomom in negotovostjo, 
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kakšne ukrepe diagnoza prinese. Ena pove: »Mogoče neko spraševanje, kaj zdej, kaj 

pa zdej, kaj je treba s tem naredit, zakaj to sploh gre, a veš. A je treba kej ukrepat, ne 

vem.« Sama je izkušnjo diagnoze doživljala zelo stresno, saj je občutila breme, 

povezano z izzivi, ki jih prinaša prihodnost. Izkušnjo s timskega sestanka tudi opiše: 

»Tko, men je blo prav, joj, kaj nas še vse čaka, prav tko se spomnim, da sem se jokat 

začela tam, pa me je blo ful sram. /…/ Jaz vem, da sem bla tko no, kot neki v stresu, 

kaj pa zdej, kaj bo zdej treba. Da se bomo moral mi pa zdej še leta in leta s tem 

ukvarjat aktivno in da bo obremenitev za otroka, tko ne, neka teža vsega tega«. 

Med sogovorniki je bilo nekaj mater, ki so izobražene na področjih, povezanih s 

(specialno) pedagoškim. Poudariti bi želela, da dejstvo, da so (nekoliko) bolje 

opremljene za delo z otroki z različnimi primanjkljaji, ne pomeni, da jim je v teh 

situacijah lažje. Ena izmed mater pove: »Pa … Ne vem, jaz sem itak iz foha, tako da 

sem hitro vedela, kaj se dogaja. Pa bi mislil, da je potem dosti lažje, ampak ne, ker 

točno veš, kam vse še to gre. Nekak sem vedla, kaj bo.« Poleg tega, da se ti starši 

zavedajo, kaj vse otroka še čaka, prav tako niso imuni na sprejemanje otrokovih 

primanjkljajev in diagnoze same: »Dosti težki občutki so to. Da se potem boriš 

pravzaprav za neko, kaj pa vem, da tudi sam predelaš, jaz sem preko supervizije, 

preko svojega študija, da vidiš, da pač tako je, da sprejmeš.« Ena izmed mater, 

pedagoginja, omeni tudi vpliv težkih občutkov na celotno družino: »To je tudi čisto 

življenjsko pa človeško, tudi pedagogi nismo izjema. Seveda, če tvojemu otroku ne 

gre, je potem cela družina vpletena. Ni bilo enostavno, tudi meni.« Tudi ena izmed 

strokovnih delavk omeni vpliv čustev na celotno družino in potrdi izjavo matere. 

Nadaljuje, da po občutkih nemoči in frustracije, ki so prisotni na začetku, ob 

postavljeni diagnozi prevlada olajšanje, ki prav tako vpliva na celo družino: »Ta 

čustva ki so, se mi zdi, da so tut za celo družino pomembna. To olajšanje, k se v 

bistvu eno breme izgubi na ravni cele družine.« 

Občutki po diagnozi 

Po prvotnem občutku olajšanja se starši zavedo vseh dejstev in prilagoditev, ki jih 

diagnoza prinese. Ob tem poudarjajo nenehno zaskrbljenost, saj poznavanje 

posebnosti otroka prinese tudi zavedanje, da lahko otrokove težave prinesejo 

marsikatere zaplete. Ena izmed mater pove: »Nikol si ne moreš oddahnit, ker skos 

razmišljaš, kaj gre lahko narobe, kaj se tam lahko zgodi. Razmišljaš deset korakov 

vnaprej in je naporno, ker se nikol ne moreš sprostit.«  

Z diagnozo nastopijo tudi prilagoditve, ki jih morajo zagotavljati šolski delavci, prav 

tako pa pridejo v poštev pri domačem šolskem delu. Dejstvo je, da večina staršev 

otrok z učnimi težavami preživi večji delež popoldanskih ur za knjigami kot starši 

drugih otrok. Ob izzivih in količini šolskega dela veliko staršev poudarja, da se 

počutijo, kot da sami še enkrat delajo šolo: »Že tko se počutim, kot da delam še 

enkrat šolo.« Ena izmed mater, ki je sinu sicer priskrbela inštrukcije, vseeno omenja 

podobne občutke: »In pol, ne glede na vso pomoč, jaz delam šolo. Z M.« Ob mnenju, 

da kot starši še enkrat delajo šolo, nekateri prevzemajo tudi odgovornost za otrokov 

uspeh in šolanje, kar jih dodatno obremenjuje: »In dejansko so te otroci še premejhni 
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in premalo dojamejo, kaj potegne, če se on danes ne nauči pa naslednji teden za 

test. In je v bistvu preveč na nas starših, ta odgovornost.« V povezavi s 

prevzemanjem odgovornosti in pobude za otrokovo šolsko delo ena izmed mater 

omenja tudi osebno stisko zaradi mnenja družbe: »K se mi zdi, da je kar neka taka 

ideja, da bi moral otroci sami, in pol kakor, da tisti, ki pa delamo, da se pol mal krive 

počutmo, kot da jim potuho dajemo al pa kakorkol že. Tko, čist zarad neke splošne 

klime, no.« Prevzemanje odgovornosti za otrokovo šolsko delo in uspeh je pojav, ki je 

danes pogost ne samo pri starših otrok s primanjkljaji, ampak pri starših nasploh. 

Podobno poudarja tudi Ule (2015), ki v kontekstu splošnih družbenih pričakovanj o 

starševstvu omenja pritisk odgovornega starševstva. Le-to izhaja iz predstave o 

ranljivosti otrok v sodobnih družbah in je osredotočeno na zmanjševanje možnih 

negativnih posledic otrokovih dejanj, ob tem pa so otroci prikrajšani za svobodo in 

lastno prevzemanje odgovornosti. Podobno pove Ščuka (2015), ki poudarja, da so 

otroci in mladostniki z motnjo pozornosti še bolj nagnjeni k odporu – vedenju, h 

kateremu se zatečemo v neprijetnih situacijah. 

Ob prevzemanju odgovornosti in ukvarjanju z otrokovimi težavami, hkrati pa 

usklajevanju zahtev in pričakovanj šole se starši lahko znajdejo pod različnimi pritiski. 

Med usklajevanjem vlog različnih akterjev lahko starš pomeša lastne odgovornosti z 

odgovornostmi drugih. Ena izmed mater poudarja: »Nekej časa sem bila v neki taki 

zmešnjavi, da sploh nisem točno vedla, kako … Kaj je problem? Kaj je moj problem, 

a veš? Kaj je otrokov problem? Kaj je od šole?« Starš se tako znajde v veliki stiski. 

Nenehna zaskrbljenost, obremenjenost s šolskim delom in druge stiske privedejo do 

izčrpanosti staršev (Brock in Shute, 2001). Velik del izčrpanosti je povezan prav s 

šolskim delom, kar poudarita tudi starša: »Včasih sva že midva tok utrujena, da bi šla 

pred njim spat, pa še delamo.« Izčrpanost veliko staršev omenja tudi v povezavi s 

službo. Zahtevno se jim zdi to, da morajo po prihodu iz službe, ki je velikokrat že 

sama po sebi stresna, še celo popoldne delati z otrokom. Mati pove: »Ful je težko. 

Kar jaz vstanem ob petih zjutrej, pridem domov ob štirih, petih, odvisno. /…/ In ne 

morem, ne gre.« Izčrpanost opaža tudi strokovna delavka, ki pove: »Drugače je pa 

vsem staršem, ki imajo otroke z učnimi težavami, naporno. Oni, ko pridejo junija sem 

z otrokom, jaz ne vem, kdo rabi bolj počitnice, starši ali otrok. To so vsi utrujeni, starši 

bolj ko otroci.« 

Dve materi sta omenili, da sta se zaradi izčrpanosti začeli spraševati o smiselnosti 

tako intenzivnega dela za šolo: »Pol pa vem, da mi je to postal tko, naporno že no. 

/…/ nisem mogla več no, sem se začela sprašvat tut o smiselnosti vsega tega.« Spet 

drugi dobijo odpor do šolskega dela oziroma do zagotavljanja pomoči otroku pri 

šolskem delu: »Enga bi rabil, da bi on vsak dan z njim ponavljal. A boš ti? Jaz ne 

bom. Ne bom.« Dolgoročno soočanje z izčrpanostjo lahko vodi v izgorelost in druge 

fizične posledice. To poudari tudi mati, ki ima pri šolskem delu pomoč družine: »Če bi 

morala jaz še to delat, pregorim. Sigurno. Ta starš verjetno, če zmore, bo pomagal, 

če ne, bo obupal, pregorel.« 
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Tudi strokovne delavke pri svojem delu pri starših opažajo podobne občutke. 

Strokovna delavka SCOMS pove: »Mi najbolj izstopa ena taka huda stiska.« Druga 

strokovna delavka, ki je zaposlena v svetovalni službi, občutke staršev podrobneje 

opiše kot: »Strah in žalost. Zelo nesrečni so ti starši, na jok jim gre. Ker so utesnjeni 

in ne vidijo izhoda.« Pri tem poudarjajo pomen ustreznega pristopa strokovnih 

delavcev v vseh fazah sodelovanja s starši. Strokovna delavka svetovalne službe 

pove: »Nekaterim staršem je kar hudo, ko rečeš, ja najbrž je to, ali drugo, ali tretje, je 

kar težko to sprejet, no. In se mi zdi, da smo tukej mi res pomembni, kako jim 

poveš.« Podobno razmišlja tudi druga strokovna delavka, ki način oziroma pristop 

šolskih delavcev neposredno povezuje z odzivom staršev: »Verjetno je odvisno, kako 

razrednik oziroma svetovalna služba to informacijo pove.« Ena poda tudi primer 

timskega sestanka, kjer je zaradi načina posredovanja informacij mati doživela veliko 

stisko: »Mama je bila čist na koncu. Ker je bil tak big deal. Prevelika panika za 

dejanski problem.« V tem kontekstu, pa tudi na splošno v kontekstu sodelovanja s 

starši vse strokovne delavke poudarjajo pomen mehkega in osebnega pristopa, 

podajanja realnih informacij in nudenja opore, na kar opozarjajo tudi različni avtorji 

(Magajna, Pečjak idr. 2008; Nagode, 2008; Pulec Lah in Velikonja, 2011), omenjeni 

pristopi pa sovpadajo s splošnimi načeli dela v svetovalni službi (Čačinovič Vogrinčič, 

2009). 

Glavni občutki, ki jih starši doživljajo, se torej razlikujejo glede na obdobje, v katerem 

z otrokom so. Zaznavanje težav tako najpogosteje spremlja zaskrbljenost, ob 

neuspešni pomoči pa so pogosta občutja nekompetentnosti, nemoči in frustracije. 

Starši zaradi občutka neuspeha v svoji vlogi starša občutijo tudi krivdo. Med 

procesom usmerjanja in ob sami diagnozi starši največkrat občutijo olajšanje, ki je 

povezano z razlago otrokovega delovanja in razbremenitvijo. Po opredelitvi otrokovih 

težav pogosto ponovno nastopi zaskrbljenost, saj z zavedanjem otrokovih posebnosti 

nastopi tudi zavedanje vseh potencialnih zapletov in izzivov. Ob tem nastopi 

nevarnost, da starši začnejo prevzemati odgovornost za otrokovo delovanje v šoli, 

kar lahko v kombinaciji z zaskrbljenostjo in obremenjenostjo z nenehnim šolskim 

delom vodi v izčrpanost.  
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RV2: Kako diagnoza otroka in naslednje prilagoditve vplivajo na vsakdanje življenje 

otroka, staršev, družine ter na družinske in izvendružinske odnose? 

Otrok z učnimi težavami predvsem v času osnovne šole v družino prinese veliko 

sprememb. Šolsko delo in funkcionalnost otroka na drugih področjih zahteva 

prilagoditve (Dyson, 2010; Gale, 2014, Kašnik, 2006; Kavkler, 2008; Košak Babuder 

in Velikonja, 2011; Pulec Lah in Velikonja, 2001), kar ne vpliva le na otroka samega, 

ampak tudi na druge družinske člane, družino kot sistem in širše odnose. Večina 

staršev je namreč pripravljena za otroka storiti vse, saj je ena izmed splošnih drž 

staršev nudenje brezpogojne ljubezni, prav tako pa se trudijo, da otroku zagotovijo 

okolje, v katerem bo lahko v največji možni meri razvijal svoje potenciale. Starša 

deklice z disleksijo povesta: »Midva sva tut čist v tem, jo podpirava, nudiva vse, kar 

rabi. Samo, da se dobro počuti.« Na poti k zagotavljanju tega okolja pa je tako 

potrebnih precej sprememb in prilagoditev. 

Prva in najbolj očitna sprememba je količina časa in pozornosti, ki jo otrok in starši 

posvečajo šolskemu delu. Strokovna delavka o starših pove: »Oni so v bistvu 

primorani v to, da žrtvujejo velik del življenja za to, da z otrokom sedijo, se z njim 

učijo, pomagajo, iščejo neke načine, kako mu približat snov, kako z njim ponavljat.« 

Čeprav je otrok v šoli deležen dodatne strokovne pomoči in prilagoditev, starši ob 

popoldnevih še vedno posvečajo ogromno časa učni pomoči. Ena izmed mater o tem 

pove: »Pol sem pa vidla, da je treba stvari veliko sam v roke vzet, ker drugače ne 

gre. Ampak bistveno je, da moreš ful doma delat s takim otrokom« (več o izzivih 

šolskega dela v RV3). Z večjo količino časa, posvečeno šolskemu delu, pa včasih 

zmanjkuje časa za prostočasne dejavnosti otroka: »Bi si želel, da ko pride domov iz 

šole, da odloži te stvari in druge stvari počne. Vsi bi si to želel v bistvu pri nas doma, 

zelo, ampak v bistvu ni možno no, res ni možno,« in dejavnosti celotne družine: »Bi 

raje videla, da smo frej, pa da kam gremo. Zelo, zelo, zelo smo v tem. Ne ostaja časa 

za te družinske aktivnosti. Manjka to, da bi lahko vsi nekam šli.« Zaradi 

osredotočenosti na šolsko delo in prizadevanja za izboljšanje otrokovega uspeha so 

tako »nujne« družinske dejavnosti, ki povezujejo in utrjujejo odnose, velikokrat 

zapostavljene. Enake težave družin opažajo tudi vse strokovne delavke, ki prav tako 

omenjajo dilemo o razporejanju otrokovega časa: »Dostikrat se jim zdi, da bi ta otrok 

rabil več prostega časa, bi bil rad več zunaj, se več igral. In da mu ga jemljejo, 

ampak, da če ga ne bi, bi bil pa pač neuspešen,« posledično pa, prav tako kot starši, 

poudarjajo pomanjkanje časa za družinske dejavnosti: »Jim mal zmanjka tega finega, 

da se majo skupi dobro, da kam grejo, da grejo na izlet, da ležijo v travi, pa se 

pogovarjajo, da delajo traparije, da se igrajo.« V kontekstu obremenjenosti s šolskim 

delom ena izmed svetovalnih delavk poudari tudi vpliv služb staršev. V današnjih 

časih je veliko posameznikov brezposelnih, tisti pa, ki službe imajo, so pogosto pod 

stresom. Zaradi stresa na delovnem mestu in posledične izčrpanosti se v nekaterih 

primerih starš raje izogne pritiskom šolskega dela: »Starši prihajajo dokaj pozno iz 

služb, ob petih, šestih. In pride domov, zmatran, vidi, da ma še eno uro 

razpoložljivega časa z otrokom. In takrat se mora odločit, a boš vzgajal, delal šolsko 
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delo, se pregovarjal in tvegal, da se skregaš, ali se boš pa enostavno lepo imel. In 

odločiš se za slednje.« 

Eden izmed staršev poudari tudi pritisk šolskega dela in frustracije, ki so povezane z 

vsakodnevnim spodbujanjem, motiviranjem in prepiranjem z otrokom. Poudari 

nevarnost prenašanja frustracij na otroke: »In pol ne moreš, da ne bi prenesel te 

frustracije tudi na otroka. Na vse otroke, ker se ne moreš razbremenit tega.« Silver 

(1992) razlaga, da nekonstruktivno sodelovanje pri šolskem delu negativno vpliva na 

odnos med staršem in otrokom, saj ne sovpada z glavno vlogo starša – 

spodbujanjem otrokovih občutkov sprejetosti, ljubezni in ustvarjanjem dobre 

samopodobe. 

Družinske vloge 

Ena izmed izstopajočih tem pri pogovorih s starši in strokovnimi delavci je bilo tudi 

področje vlog; bolj podrobneje – razmejevanje različnih vlog. Razmejevanje in 

prevzemanje vlog je pomembno že v interakciji med šolo, starši in otrokom, saj ima 

vsako področje – ne glede na skupne cilje, oblikovane v sklopu partnerskega 

sodelovanja – svoje naloge (Munih, 2006; Pulec Lah in Velikonja, 2011; Žerovnik, 

1998). Šolsko področje je tako zadolženo za izobraževanje in sekundarno 

socializacijo otroka, starši pa za vzgojo in zadovoljevanje čustvenih potreb. 

Svetovalka osnovne šole poudarja pomen razmejevanja vlog: »Imamo vsi isti cilj, isto 

vizijo, v isto smer gremo, ampak vsak na svoj način. Se pravi, da so vseeno ta 

avtonomna vzgojna polja ločena. Na eni strani je šolsko polje, kar smo mi, in naj bi 

delovali za nek vsestranski razvoj v šoli, domače okolje je specifično, ker je čustveno 

pogojeno – ljubezen, bližina, tako.«  

Pri otrocih z učnimi težavami je situacija malce drugačna, saj so starši pogosto 

primorani zavzeti vlogo učitelja na domu. Strokovna delavka pove: »da je zelo šolsko 

usmerjeno in da so oni nadaljevanje šole. Spet en policaj, si naredil to, pokaži to, pa 

domačo nalogo, daj usedi se, sem ti rekla. Mislim, velik je tega, podaljšana roka 

šole.« Pet staršev omenja ravno občutek preobremenjenosti, ki je povezan z zahtevo 

in potrebo po tem, da prevzamejo vlogo učitelja. Ena izmed mater pove: »To se mi 

zdi tut pomembno, da nas vidjo otroci pol kot neke podaljške šole. /…/ On zase ima 

tak občutek, a ne. Da ga kar naprej obremenjujemo. In da sem jaz za to kriva na nek 

način. Tko, da to se mi tut ne zdi … fer …, na nek način, a ne, da moram bit 

potisnjena v vlogo neke podaljšane roke šole, samo zato, da bo brez nekih, recimo 

… večjih pretresov prišel čez.« Nevarnost je, da starš postane le učitelj, njegova 

vloga ljubečega in podpirajočega starša pa zanemarjena. To lahko privede do 

krhanja odnosov med starši in otrokom, kar poudarja tudi mati otroka z disleksijo: 

»Da si pol lahko vzameš čas za otroka in da si mama. Ker ti vzame otrok velik časa 

in ko vidiš, da ne gre skoz, pač se začnejo nesoglasja in potem nisi več mama, 

ampak si teror, a ne. In je bil tut najin odnos z M. pač katastrofalen, ker je to nek 

moteč faktor, ki je mene motil, in se je skrhal odnos, no.« Graves in Graves (2007) 

poudarja, da mora materina glavna vloga ostati vloga matere in ne učiteljice. Z 

avtorico se strinjajo tudi sogovornice, ena izmed njih pove: »In jaz to razumem, da 
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učitelj je učitelj, starš je starš. In morajo biti neke meje, mora biti postavljena neka 

funkcija.« Strokovna delavka mnenja staršev potrdi, hkrati pa opozori, da otroci z 

učnimi težavami, ne glede na potrebe po dodatni učni pomoči, bolj kot to potrebujejo 

razumevanje in ljubezen: »Zato, ker otrok še vedno rabi mamo in očeta, ne še enega 

učitelja doma. Predvsem pri teh otrocih z učnimi težavami, opažamo, da rabijo res še 

več enega razumevanja, topline, ljubezni. Čeprov se mi zdi, da otrok v prvi vrsti rabi 

starša.« Strokovna delavka na osnovni šoli v tem kontekstu poudari tudi pomen učne 

pomoči, ki jo izvajajo druge osebe in ne starši. Tako omeni možnost prostovoljcev in 

inštruktorjev, vlogo lastne učne pomoči pa od starševske razlikuje v tem: »ker ni 

čustev in se pusti vodit in bova marsikej lahko prebrodila. Ko gre za odnos s starši, je 

to upor, dretje in jok.«  

Poleg razmejevanja starševske in učiteljske vloge je v pogovorih razvidno tudi 

razlikovanje med vlogo matere in vlogo očeta. Razlika se pozna že v udeležbi 

pogovorov: izmed enajstih staršev je pet mater sodelovalo samih, v treh primerih pa 

so se jim pridružili partnerji, a so bile tudi tam matere tiste, ki so bolj vključene v 

otrokovo vzgojo in izobraževanje. To opažajo in poudarjajo tudi same, odsotnost 

očetov pa večinoma pripisujejo službam (poslovna potovanja, lastno podjetje). Ena 

izmed mater omeni stisko: »In je ful težko, ker sem za vse sama. Gospodinjstvo, 

otroci, vse,« druga se ji pridružuje in doda: »Se pravi, da maš kolikor toliko energije, 

da potem sfolgaš še gospodinjstvo, da ne rečem partnerstvo. Tukej bi pa ženske res 

rabile skoraj neko šolo, kako usklajevat vse vloge.« Tudi strokovne delavke 

poudarjajo podobno težavo, ena pove: »Po navadi so mame tiste, ki pridejo,« druga 

pa za to poskusi najti razlago: »Je pa včasih res hudo, ker so samo mame tiste, ki se 

s tem ukvarjajo. Marsikaterega očeta sploh ne vidimo, ne vemo, da obstaja. Mogoče 

zato, ker je mama bolj tisti, čustveni faktor, in tut drugače vstopa v cel postopek.« 

Tudi na splošno so v tuje raziskave večinoma vključene matere, kar povezujem z 

dejstvom, da so v današnjem času še vedno matere tiste, ki prevzemajo vlogo 

skrbnice, gospodinje ipd. Shechtman in Gilat (2005) omenjata, da so matere v 

celoten proces, vzgojo in izobraževanje bolj čustveno vpletene, medtem ko se očetje 

od težav pogosto distancirajo. To potrdi tudi razmišljanje ene izmed mater, sicer 

socialne pedagoginje, ki pove: »Zanimivo je, da so, vsaj v teh primerih, ki jih jaz 

poznam, velik mame vpete v to, a ne. Mogoče, k za ta odnosni del bolj skrbijo.« 

Nevpletenost očetov oziroma prevladujočo vpletenost mater v vzgojo in 

izobraževanje otrok lahko povežem s splošno družbeno naravnanostjo. V Sloveniji se 

namreč, ne glede na pluralizacijo družin, družbeni napredek in boj za enakopravnost 

spolov, še vedno precej poznajo patriarhalni in krščanski vplivi preteklih obdobij. 

Matere se tako še vedno večkrat znajdejo v vlogi negovalke, gospodinje in nasploh 

ljubeče osebe, medtem ko očetje večkrat prevzemajo vlogo prinašalca plače, 

skrbnika in zaščitnika, kar potrjujejo tudi avtorice Perić (2010); Rener, Sedmak, Švab 

in Urek (2006) ter Rener, Švab, Žakelj in Humer (2005). 

Pri tistih družinah, kjer oče ni fizično odsoten oziroma drugače zaposlen, ampak se v 

šolsko delo vseeno ne vključuje pogosto, matere navajajo različne razloge. Ob 
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poudarku, da so vsi očetje drugače dobri ljudje, priznavajo, da pogosto z otrokom ne 

znajo delati. Ena izmed mater omeni, da partner ne razume otrokove narave težav: 

»Samo, ko sem jaz prišla domov, pa je drugače super človek drugače, ampak on je 

bil hud, M. pa objokan. Ker mož ni razumel, kako on tega ne razume.« Druga 

poudari, da partner ni vešč pri nudenju učne pomoči: »Oče sicer ne, zaradi tega, ker 

ne zna. Ne zna razlagat snovi …,« prav tako pa ima premalo potrpljenja: »Pa tudi s 

potrpljenjem je malo povezano.« Pomanjkanje potrpljenja opaža še ena mati, ki v 

zadregi prizna: »Ne, zato ker on …, prehitr znori.« 

Eden izmed razlogov za očetovo nesodelovanje pri šolskem delu, ki ga omenja ena 

izmed mater, je partnerjeva negativna izkušnja z lastnim izobraževanjem. Partner, ki 

ima drugače težave s pozornostjo, svoje slabe izkušnje projicira v splošno negativen 

odnos do šole: »Ker ima N. tut svoje slabe izkušnje s šolo, je pol to vse skupi tko, 

težko. In ma kar mal negativen odnos, v bistvu do šole,« Vse matere, ki opažajo 

nekonstruktivno pomoč partnerjev, poudarjajo, da posledično partnerjeva pomoč ne 

koristi nobenemu, ampak je prej kontraproduktivna. Ena izmed mater pove: »Ko on 

kej z njim dela, to se mi zdi, da nekak ni dobr, nobenemu se ne zdi dobr.« Zaradi 

neproduktivnega sodelovanja in zgoraj omenjene nestrpnosti matere velikokrat 

prevzamejo učno pomoč nase, posledično pa so bolj obremenjene, krhati se začnejo 

tudi družinski odnosi: »Se tut družinski odnosi začnejo krhat. /…/ Mama poskuša vse 

nardit, a ne, gre na neko zaščito pa podporo, včasih se zgodi, da so očetje 

diametralno nasprotno nastrojeni. /…/ ona ostane sama na nek način s tem otrokom, 

se mi zdi, da je šola na nek način odgovorna, da se pol te odnosi krhajo, no.« 

Partnerstvo 

Posvečanje pozornosti učni pomoči tako vpliva tudi na odnos med partnerjema. 

Poleg že omenjenega prevzemanja vlog usklajevanje šolskih in družinskih dejavnosti 

zahteva veliko dogovarjanja. Mati pove: »Največ je te logistike, res. Usklajevanja, 

dogovarjanja, jaz bom to, ti boš tisto. Že če imaš tri otroke, ki nimajo težav, je veliko 

logistike, kaj šele tako.« Usklajevanje med partnerjema in prevzemanje različnih 

nalog, hkrati pa obvladovanje različnih otrok, postane glavna tema med partnerjema. 

Druga mati poudari: »Ko pridem jaz domov, komaj čakam, da pride mož domov, da 

prevzame tamalo, da lahko jaz z L. delam. Ker drugače L. vse moti. In potem se 

midva skos samo nekej menjava, neka logistika, ti pejdi tja s tem, da bo tukej mir za 

delat. Samo okol tega se vse vrti.«  

Pri družinah, kjer se očetje ne vključujejo dejavno v izobraževanje, njihovo delo z 

otrokom pa je neproduktivno, lahko matere občutijo hud pritisk, v nekaterih primerih 

jih obremenjuje tudi pomanjkanje podpore partnerja. Mati, katere partner ima s šolo 

slabe izkušnje, tako pove: »… je mogoče fino, da vsaj podpira neko to, moj pristop, 

mislim, ne pristop, ampak neke moje poskuse, a ne … Mene je kdaj to mal bolel, no, 

k se mi je zdel, da to čist preveč tko jemlje, da šola je itak neka sovražnica.« V teh 

primerih si matere želijo več podpore in razumevanja partnerjev. 
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Osredotočenost na šolsko delo otroka z učnimi težavami in usklajevanje dejavnosti 

drugih otrok pogosto privedeta do pomanjkanja časa za skupne družinske dejavnosti, 

še bolj pa za partnersko preživljanje skupnega časa. Ena izmed mater pove: »In čez 

teden je itak služba, popoldne šola, in ni časa, čez vikend pa nimaš te jutranje gneče 

v glavi, hitenja, samo je pa tolko drugih stvari, vsaj jaz kot ženska. Pranje, likanje … 

Ne vem, da bi si midva kot par, hm, če lih kakšen tak rojstni dan pade, no, da se mal 

druživa.« Podobno poudari še ena mati, ki pove, da s partnerjem lažje uskladita čas 

zase posamično, medtem ko si skupnega preživljanja časa ne moreta privoščiti: »Ja, 

na srečo se z možem super zmeniva, tko da grem velikrat zvečer ven, on gre ven. 

Tko, da imava te svoje … Mal težje je pa, da bi šla skupej kam, to pa ne gre, to je pa 

že logistika.« Večina staršev priložnost za čas zase vidi le v času šolskih počitnic, pa 

tudi to je pogojeno z zagotovitvijo varstva za otroke, ki ga večinoma prevzamejo stari 

starši. Ena izmed mater tako na primer pojasni: »Tako da jih lahko samo med 

poletjem vzameta za nekej časa. Da imava tut midva mal pavze, mal časa zase.« 

Kakovosten partnerski odnos je ključen za zadovoljevanje potreb vseh članov 

družine. Na to opozarja tudi avtor Lidz (1971, v Čačinovič Vogrinčič, 1992), ki kot 

enega izmed treh glavnih pogojev za ugoden razvoj otroka navaja ravno koalicijo 

staršev. 

Čeprav starši težko najdejo priložnost za partnersko preživljanje skupnega časa, jih 

polovica omenja pomen samostojnih dejavnosti in časa zase: »ker tut ti rabiš pavzo«. 

Kar nekaj jih pri tem poudari, da imajo otroci prednost in da bodo za otroke storili vse, 

ampak da to ni mogoče, če ne poskrbiš za lastne potrebe. Ena izmed mater tako 

pojasni: »In absolutno delaš maksimum, ampak z zavedanjem, da moraš poskrbet tut 

zase.« Glede samostojnega sproščanja in zadovoljevanja višjih potreb starši 

omenjajo različne stvari in načine. Mati pove: »Zato sem se odločila za energetske 

vaje, ki jih lahko delam vsako jutro. Zdej to delam že deset let, vsako jutro. Če ne, ne 

preživiš. Moraš najt neko stvar zase. Za sebe poskrbet.« Dve materi sprostitev vidita 

v rekreaciji, kot pove ena: »Jaz pa v bistvu skozi šport. Jaz probam vsaj trikrat na 

teden it al tečt tal pa na Šmarno. Men to zelo pomaga.« Vse, ki skrbijo za lastno 

sprostitev, poudarjajo, da jim to pomaga in da se tako lažje soočajo z dnevnimi 

napori, tako fizičnimi kot psihičnimi. Skrb za lastno zdravje in dobro počutje je 

pomembna, saj lahko le tisti starš, ki ima zadovoljene lastne potrebe, otroku nudi 

ustrezno okolje za razvoj in zadovoljevanje potreb, kar sporoča tudi ena izmed mater: 

»In ker je tako težko, včasih sploh ne vem, kako mi je ime. In ne morem, ne gre. 

Glava lahko dela toliko, kot je spočita.« 

Sorojenci 

Pomemben podsistem v družini je tudi podsistem otrok oziroma sorojencev. Vsi 

sodelujoči starši imajo bodisi dva bodisi tri otroke, ki (večinoma) vsi zahtevajo 

pozornost staršev. Del starševskega časa mora biti tako namenjen ne le otroku z 

učnimi težavami, ampak tudi njegovim sorojencem. Tudi pri tem je opazen močan 

vpliv šolske pomoči, ki ima prednost pred drugimi dejavnostmi. Ena izmed mater 

dnevno usklajevanje dejavnosti opiše: »Ko ju poberem, pa vprašam N. kolk ma 



49 
 

naloge, pa zavije z očmi, da ful, M. že povem v avtu, da bova zdej z N. delala, pa da 

se bo on malo poigral gor, pa da gremo potem ven, če bo čas.« Sorojenci so se 

primorani prilagajati šolskim potrebam bratov/sester, kar pripelje do pomanjkanja 

pozornosti in časa, namenjenega samo njim. Mati poudarja: »Ta srednji je v bistvu že 

navajen, da se z L. že cel cajt več ukvarjamo.« Nekateri otroci, ki so bolj 

samozadostni in ne potrebujejo pozornosti in motivacije staršev pri prostočasnih 

dejavnostih, to sprejmejo in se v času, ko se starši ukvarjajo z otrokom s težavami, 

zaposlijo sami: »V bistvu M. se mi zdi, da tko nič kej dost ne porajta, reče N.: 'Ti se 

kar uči, jaz se bom tut mogu, ko bom hodil v šolo'.« Ena izmed mater poudarja 

pozitivne posledice samozadostnosti sorojenca in pove: »Mogoče ta drug otrok je 

malo bolj samostojen zarad tega, bolj zna poskrbet zase, ker nima vedno nekoga. To 

je zdej deloma pozitivno deloma negativno. Pač, on je znal nekej potegnit iz tega. 

Vem, da pri njem so vse ocene njegove. Je dosti samostojen, če kaj rabi, reče, če ne 

rabi, smatram, da ima pod kontrolo.« V teh primerih se tako otrok prek 

samozadostnosti nauči samostojnosti in odgovornosti, ob tem pa ne izraža potrebe 

po dodatni pozornosti. 

V petih družinah pa je situacija drugačna, saj sorojencem ne ustreza prepuščenost 

samim sebi. Ti otroci si želijo pozornosti staršev in po njej kličejo, kar opažajo tudi 

starši sami: »Ta srednji je imel sicer nekej časa problem zarad tega, ker se je bilo 

treba tolko z L. ukvarjat, pol smo imel pa še dojenčka, a ne. In se mi zdi, da je imel 

nekej časa, mogoče ma včasih res kakšno tako krizo.« Mati dveh otrok opaža stisko 

drugega otroka in jo opiše: »Ni mogla dojet, da zdej se mora pa on nekej za šolo 

pripravljat, bi se kar igrala. Res je … Zadnje čase ji je zares hudo, no.« Starši stisko 

otroka hitro opazijo, prav tako pa vedo, kaj je izvor te stiske: »Ampak tamal potem 

čuti pomanjkanje pozornosti, ljubezni. In potem ne veš, kako bi to …« Kot omenja 

mati, ta situacija pomeni veliko obremenitev tudi za starša, saj vidi, da otrok ni 

zadovoljen in srečen, da mu manjka pozornosti, ampak ne ve, kako to rešiti. Še 

vedno namreč ostaja pritisk šolskega dela, ki se z vsakim šolskim letom povečuje, 

starš pa se zaveda, da otrok z učnimi težavami brez njegove pomoči ne bo uspel. 

Posledično se v stiski znajdejo tudi starši, predvsem matere: »… to, k sem čutla, da 

hočem zdej nekej pomagat D., da konča za šolo, hkrati bi S. rada, da se kaj z njo 

ukvarjam, tko da so me kašne take situacije zelo spravljale iz tira, no. Ker ona pa tut, 

na nek način, je rada z obema staršema, a ne. /…/ In pol so me take situacije tko, 

razkurle no, kako nej se jaz zdej na pol razdelim, pa zakaj more pridet do tega, da bi 

ona mene iskala, tko.« Podobno poudarja druga mati, ki ima enake težave s 

posvečanjem (enakovredne) pozornosti: »Kot mama … je zelo zahtevno, ker potem 

ostalim otrokom, ko te prosijo …, potem na hitro pomagaš in oni to čutijo. In potem 

imajo občutek, da sam za njega skrbiš, samo njemu pomagaš.«  

Starši pomanjkanje pozornosti pri sorojencih poskušajo nadomestiti po svojih 

najboljših močeh, ena izmed mater tako poda primer kompenziranja: »Pa ga 

probamo, da potem tut on dobi neko posebno stvar. Ampak pol so že trije, vsak s 

svojo posebno stvarjo. /…/ Dobi on tko, kakšno nadomestilo. Ali pa, da je z enim sam 

popoldne.« Vpliv osredotočenosti na šolsko delo in pomanjkanja pozornosti 
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sorojencem omenja tudi strokovna delavka SCOMS, ki poudarja nevarnost, da se 

zaradi pomanjkanja pozornosti pri sorojencih razvijejo druge težave: »Med sorojenci 

zna biti kar huda dinamika, a ne. Zato ker tist, ki ima težave, dobi več pozornosti. In 

potem se včasih zgodi, da pri tistem, ki načeloma nima težav, se pojavijo kakšne 

čustvene ali vedenjske težave, zato ker tut on rabi kakšno pozornost zase.« 

Poleg pozornosti se sorojenci primerjajo tudi na drugih področjih, kar pa večinoma 

bolj negativno vpliva na otroka s primanjkljaji. Glavno in najbolj vidno področje 

primerjave je ravno šolsko področje, na katerem se otroci s težavami lahko primerjajo 

tako s starejšimi ali mlajšimi sorojenci. Pri primerjavi s starejšimi in njihovimi učnimi 

uspehi lahko otroci čutijo nezadostnost, medtem ko ima lahko primerjava z mlajšimi 

še resnejše posledice. Ena izmed mater opozarja: »Ker on je potem že začel sebe 

dojemat v odnosu z drugimi, kolko že mlajši brat zna, kolko on zna, samopodoba.« 

Nezdravo primerjanje lahko negativno vpliva na otrokovo samopodobo, ob čemer 

primanjkljaji postanejo še večji izziv.  

Po drugi strani matere poudarjajo tudi negativni vpliv na sorojence otrok z učnimi 

težavami, predvsem če so sorojenci mlajši. Zaradi vsakodnevne obremenjenosti in 

prerekanja zaradi šolskega dela mlajši bratje in sestre o šoli dobijo določeno sliko: 

»In je dobila tut neko tako podobo o šoli a ne, da je to neko mučenje, da nikol ni 

konc.« Pri otrocih, ki šele vstopajo v šolo, lahko ta slika negativno vpliva na 

pričakovanja in odnos do prihajajočih šolskih dni: »Verjetno ma pa ona tut eno idejo o 

šoli iz vsega tega. In se je nič ne veseli, ne.« 

Med pogovori so vsi starši družin, kjer ima otrok z učnimi težavami starejšega brata 

ali sestro, poudarili njihovo pripravljenost pomagati. Predvsem pri šolskem delu se 

tako nekateri sorojenci včasih ali pogosto vključujejo: »Ja, M. tudi veliko dela z njo,« 

ena izmed mater pa je omenila tudi skrbnost starejše hčerke na več področjih: »E. 

poskrbela zanj, ga je peljala v šolo, zrihtala, in še zase poskrbela. Skrbna je ful, lahko 

ji zaupam.« Odnosi med sorojenci tako variirajo od ljubosumja zaradi pomanjkanja 

pozornosti do nudenja pomoči pri šolskem delu. Na splošno pa starši odnos 

sorojencev opisujejo kot »tak ko pri drugih«. Splošna dinamika odnosa je tako lahko 

nepovezana s primanjkljaji enega izmed otrok. Ena izmed mater pove: »Zelo sta tko 

… am … taka, kar zaveznika nekak, no. Zelo sta v bistvu povezana, no. Rada sta 

skupej. Velikrat je ona pol tut užaljena, da se ne more z njim igrat.« Zavezništvo med 

sorojenci se med drugim kaže tudi v zaščitništvu (predvsem starejših) sorojencev do 

otroka s težavami, ena mati pa poudari tudi situacijo, v kateri sta bili vlogi otrok 

zamenjani: »Pa je on tako stopil za njo. Tako da sta zaščitniška oba.«  

Širša družina 

Družinski sistem je poleg lastne dinamike vpet tudi v dinamiko širše družine. Ta je od 

družine do družine različna, nekateri s širšo družino nimajo rednih stikov, pri drugih 

se člani širše družine pogosto vključujejo v dogajanje, spet tretji živijo skupaj z dedki 

in babicami, strici in tetami. To pomeni, da so tudi člani širše družine po navadi 

seznanjeni z otrokovimi primanjkljaji in potrebnimi prilagoditvami. Ena izmed mater, ki 
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je starim staršem o otrokovih težavah povedala že pred začetkom postopka, o 

njunem sprejemanju pove: »So rekli, da nej damo preverit, da nič kej takega, in da če 

je res, da mu je lahko samo v pomoč.« Tudi na splošno starši večinoma poročajo o 

pozitivnem sprejemanju otrokovih posebnosti. Starša povesta: »Na splošno odrasli 

ljudje, ni problema. Sploh, če so starejši. Pa zdaj, ko vejo, so pa še bolj potrpežljivi.« 

Nekaj staršev pove tudi, da imajo znotraj širše družine določeni člani tudi podobne 

osebne izkušnje, na podlagi katerih so še bolj pripravljeni nuditi pomoč in podporo: 

»Teta in partner imata v bistvu isto, no, tko da poznata. In sva dobila prvo knjigo od 

nje.« Starša, ki si sama nista mogla privoščiti pomoči v svetovalnici, poudarita 

dobrosrčnost družinskih prijateljev, ki jima niso nudili samo opore, ampak tudi 

finančno pomoč: »In mi je tut plačala svetovalne ure, so se potegnil za nas.« Glede 

šolske pomoči starši povedo, da so člani širše družine sicer do neke mere vključeni v 

družinsko dogajanje in razumejo otrokove posebnosti, a se v šolsko delo ne 

vključujejo: »Mislim, včasih se vključijo, če moža ni, pa popazijo tamalo. L. so pa 

čisto sprejeli, babice in dedki, v šolo pa niso kej bolj vključeni, no.« 

Ne glede na splošno sprejemanje in podporo širše družine, o kateri poročajo starši, 

so starši štirih otrok omenili nepopolno razumevanje širine otrokovih težav, predvsem 

s strani starejših oseb. Mati enajstletnika nerazumevanje starih staršev razloži takole: 

»Veš, tko, babice pa dedki, sicer so podporni no, ampak pol so pa včasih vseen tko: 

'Joj, kok pa D. grdo piše,' al pa kakšne take stvari, k mogoče sploh niso tok 

pomembne. 'Joj, to ga tok zanima, ampak tisto bi pa moral …' Tko, neke take sodbe 

so hitro.« Podobno omenjata tudi starša fanta z disleksijo in motnjo pozornosti: »In 

potem dedi: 'Ga je treba peljat k psihologu'. In mu povem, da jaz nimam z M. nič 

delat pri psihologu, ker mi ne bo nič pomagal. Da pač tak je. /…/ Dedi misli, da se to 

da s trdo roko. No, ne s trdo roko, s striktno vzgojo.« Pri sprejemanju širše družine bi 

tako lahko v teh primerih govorili o nekakšnem navideznem sprejemanju. To je delno 

povezano z brezpogojno ljubeznijo in sprejemanjem (večinoma starejših) članov širše 

družine, hkrati pa pokaže dejansko nerazumevanje posameznih primanjkljajev otroka 

in njihovih značilnosti. Na nerazumevanje lahko vpliva predvsem neizobraženost o 

primanjkljajih, hkrati pa fizična odsotnost od vsakodnevnih izzivov, ki jih te težave 

prinašajo, česar rezultat je sicer sprejemanje, a nepopolno razumevanje. Oddaljenost 

od težav ponazori tudi primer ene izmed mater. Njena mati (otrokova babica) je 

prevzela učenje angleščine z otrokom z disleksijo, saj je bila tudi sama profesorica v 

gimnaziji. Mati pove: »Ni imela nekej ekstra izkušenj z dislektiki. In na začetku je bila 

tudi ona vsa izmučena. /…/ sem ji rekla, da naj sproba moj način dela, pa dala sem ji 

literaturo. /…/ Mami je bilo tut treba dat podporo, da je znala delat z njim. In je tut ona 

zdej v tem napredovala.«  

Vrstniki 

Družina in šola sta otrokovi najpomembnejši razvojni področji. Znotraj šolskega 

okolja se izoblikuje še eno pomembno področje – vrstniki. Ti otroku oziroma kasneje 

mladostniku predstavljajo referenčni okvir (Marjanovič Umek in Zupančič, 2013). 

Znotraj tega okvirja si otrok oblikuje stališča, pravila in norme vedenja, poleg tega pa 
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se uči socialnih veščin (prav tam). Vrstniki lahko v tem kontekstu predstavljajo tudi 

neugodno razvojno okolje, predvsem zaradi negativno nastrojenih odnosov. Otroci z 

učnimi težavami pogosto predstavljajo lahko tarčo za zavračanje in zasmehovanje. 

Podobno težavo opažajo tudi sogovorniki: »Sošolci se še vedno zelo radi spravlajo 

na take.« Posmehovanje izhaja iz šolskega neuspeha otroka s primanjkljaji: »Ker 

otroci v današnjem času so zelo žleht. In otroke s slabšim …, zelo pomemben je 

danes uspeh otroka,« včasih pa le iz tega, da je otrok drugačen in potrebuje dodatno 

pomoč: »Travmatične zadeve, etiketiranje, zasmehovanje s strani sošolcev, ti ne veš, 

ti si tista, ki rabiš pomoč, pa to, pa uno.« Velik pritisk s strani vrstnikov izhaja tudi iz 

samega primerjanja. Šolski sistem je namreč zastavljen storilnostno, celotna družba 

pa tekmovalna, kar prihaja do izraza tudi v osnovni šoli. Učenci med seboj primerjajo 

ocene: »Tekmovalnost. Tut to s sošolci smo imel izkušnje, vse vejo, kdo kaj dobi, 

kakšno oceno,« na podlagi šolskega uspeha in uspeha na drugih področij pa se nato 

oblikujejo skupine, iz katerih so lahko posamezniki tudi popolnoma izključeni: »In 

potem ga izločijo iz skupine.« Otrok je tako lahko močno obremenjen z 

(ne)sprejetostjo v vrstniški družbi, ne glede na to, ali druge pomembne osebe 

popolnoma sprejemajo njegove primanjkljaje. Podobno pove mati, sicer tudi sama 

pedagoginja: »Otrok bi rad bil tako, kot so vsi ostali. Kljub temu, da je v razredu 

veliko otrok z odločbami, vsaj pet, bi še vseeno rad bil tako kot ostali. To je zelo, zelo 

močno.« Da je stigmatizacija otrok z učnimi težavami pri nas še vedno 

problematična, je potrdila tudi raziskava avtorice Prašnikar (2014), pridružujeta pa se 

ji tudi Prah in Schmidt (2015, str. 19), ki ugotavljata, da »za skupino učencev z učnimi 

težavami socialna vključitev ni optimalno realizirana v šolski praksi«.  

Stiska in stigma otroka zaradi vrstniškega nesprejemanja predstavljata stisko tudi za 

njegove starše. Mati, katere otrok doživlja zasmehovanje s strani vrstnikov, poudarja 

svoj trud pri prigovarjanju otroku, da ni z njim nič narobe in da je vsak po svoje 

drugačen. Doda: »Tko mu nekak hočem dopovedvat, ampak v šoli je pa drugač.« 

Druga mati poudari pomen šolskega uspeha pri sprejemanju vrstnikov, zaradi česar 

je tudi sama do sina zelo stroga glede ocen in uspeha: »To je pol tut otrok 

zafrustriran, a ne, in je slab v šoli in ne pride domov, bog ne dej, da se na drevo 

obes, ker zdej sem neumen in tko naprej. Zato jaz težim, zarad njegove 

samopodobe, pa zato, da je v nekem kolesju, da ni sam.« Strokovna delavka potrjuje 

skrbi staršev glede stigme v šoli in poudarja, da želijo starši narediti, kar se da, da bi 

se le izognili potencialnim scenarijem, zaradi katerih bi otrok lahko bil negativno 

izpostavljen: »Tut to včasih starše skrbi, ta stigmatizacija, moj otrok bo šel pa zdej 

ven iz razreda in to. Eni želijo, da hodi otrok v svetovalno med podaljšanim bivanjem 

ali preduro.« Stigma otroka s primanjkljaji pa ne vpliva le nanj in na njegove starše, 

ampak so ji lahko posredno izpostavljeni tudi sorojenci. Strokovna delavka pove: 

»Rečejo, da starejšega zajebavajo zato, ker je njegova sestra taka in taka. Dost je 

takih primerov, no. Tko, da mogoče je ena mejhna stigma, no.«  

Stigmatizacija oziroma politika sprejemanja je do neke mere odvisna tudi od 

posamezne šole. Nekateri ravnatelji in šolski delavci se močno zavzemajo za 
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inkluzijo in posledično širijo takšno vzdušje po celotni šoli, kar pozitivno vpliva na 

sprejemanje tudi s strani vrstnikov. Strokovna delavka svetovalne službe na šoli, kjer 

je načelo inkluzije zelo močno, o jemanju otrok iz razreda in naravnanostjo drugih 

učencev pove: »Prej so oni želeli tut it. Sej so vedli, zakaj, je povedala, pa še en 

sošolec je.« Z inkluzivno naravnanostjo in ničelno toleranco do stigmatiziranja lahko 

tako že sama šola ogromno pripomore k sprejetosti učencev, ki kakor koli izstopajo. 

Družba 

Ne glede na načela inkluzije je v sprejemanje in razumevanje poleg šolstva vključena 

tudi širša družba, ena izmed mater pove: »In to drugačnost naša družba ne 

sprejema.« Starši poudarjajo težave, ki jih prinašata storilnost in tekmovalnost 

sodobne družbe, kažejo pa se v nerazumevanju, ločevanju, stigmatizaciji in 

etiketiranju otrok s primanjkljaji. Kot omenjeno, se ločevanje glede na uspeh začenja 

v šoli: »ker se taka klima ustvarja …, da so dvojke res groza, tut trojke ne.« 

Posledično otroci z učnimi težavami postanejo manj uspešni in stigmatizirani. Tudi 

sporočila, ki jih otroci in starši dobivajo, hkrati pa način, na kakršen so ta sporočila 

posredovana, velikokrat sporočajo neprijetne stvari: »Ta sistem, v katerem smo, ti ne 

reče, da je otrok drugačen, ampak da je z vašim otrokom nekaj narobe.«  

Nerazumevanje primanjkljajev se razteza na širšo družbo, znance in neznance. Ne 

glede na to, ali negativna sporočila prihajajo s strani znancev ali neznancev, so za 

otroke in njihove starše boleča. Ena izmed mater poudari primer takšnega sporočila: 

»Ko rečejo eni, eh maš otroka z disleksijo, to je samo potuha staršev, ki se jim ne da 

z otrokom ukvarjat, a ne.« Ljudje, ki ne poznajo specifičnih težav in z njimi nimajo 

stika, pogosto ne razumejo narave teh težav. S svojimi sporočili pa pogostokrat 

naredijo več škode kot koristi. Primer matere, ki je imela neprijetno izkušnjo z 

znanko: »In je pol prišla mim in je vidla, da to delava, in pol me je naslednji dan 

vprašala, če sem nardila nalogo za šolo. /…/ … me te stvari nekak prizadanejo, no. K 

v bistvu …, ne vejo …, kako … Da niti men niti njemu ni do tega, a ne.« Tako šola kot 

nasploh širša družba bi si morali prizadevati, da ljudje poskušajo razumeti značilnosti 

posameznih težav in biti obzirni do stisk, ki jih te težave prinesejo otroku in njegovim 

bližnjim. 

Pozitivni vplivi 

Res je, da otrokovi primanjkljaji in posledice, ki nastanejo zaradi vsakodnevnega 

ukvarjanja s šolskim delom, prinašajo izzive, obremenitve in skrbi. To potrjujejo tako 

starši, ki se z vsem tem soočajo, kot strokovne delavke, ki tem družinam stojijo ob 

strani. Oboji pa, navkljub vsemu, poudarjajo tudi določene pozitivne vplive celotnih 

izkušenj. Ti pozitivni vplivi se kažejo tako na otroku in starših kot na celotni družini. 

Polovica staršev omenja čas, ki je posvečen šolskemu delu in drugim stvarem, ki jih 

zahteva narava otrokovih primanjkljajev. Čeprav so ti izzivi včasih prezahtevni in 

preobremenjujoči, starši opažajo, da »se naučiš marsikaj novega. Ful je dobro, ker 

dobiš tut izkušnje. Več časa preživiš s takim otrokom.« Na splošno ta čas označijo 

kot »ful dobro izkoriščen čas«. Starši ta kakovostno izkoriščen čas nadalje pojasnijo 
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in ena izmed mater pove: »Imava priložnost, da se skupej soočava z nekimi 

težavami, pa iščeva nove rešitve.« Druga poudari, da so vse te dejavnosti odlična 

priložnost za povezovanje z otrokom, do česar sicer verjetno ne bi prišlo v takšni 

meri: »Ko včasih iščeva te strategije, je tut verjetno v redu za to, da se … tut midva 

…, da se … povezujeva. Tko, da iz te strani je mogoče to fajn.« Močnejšo 

povezanost poudarja večina staršev, poleg njih pa tudi strokovna delavka, ki pove: 

»Že v tem smislu, da se zelo velik začnejo pogovarjat. Bolj se povežejo med sabo.« 

Starši poleg odnosnih pozitivnih vplivov razmišljajo tudi o vplivih bolj duhovne narave. 

Povedo, da te takšna izkušnja »izpopolni«, »obogati na nek način«, zaradi nje pa 

»rasteš duhovno«. Ena izmed mater to vrsto vpliva lepo povzame z besedami: »Na 

nek način je Z. naša učiteljica. Moja sigurno. Ker te uči, kaj je pravzaprav vredno, kaj 

je tisto, kar je bistveno v življenju. In to je ta njena neposrednost, spontanost, 

čustvenost, prebere te kot knjigo. Ima take lastnosti, ki so pravzaprav višje duhovne 

lastnosti.«. 

Poleg omenjenega trije starši opažajo pozitivne vplive tudi pri otroku. Starša enega 

izmed otrok povesta: »M. na nek način ima širino, za ljudi, je strpen. Ampak sem skor 

prepričana, da je to razvil skozi vse to doživljanje. Da bi drugače lahko bil veliko bolj, 

am, nerazumevajoč.« Druga mati pri svojem otroku opaža podobno: »da ga je to 

oblikovalo v neko zelo človeško, toplo osebo«, temu pa doda še: »Nas vse.« 

Strokovna delavka svetovalne službe poleg razvijanja empatije in topline pri otroku in 

družinah opaža tudi pozitiven vpliv na vrstnike: »Učenci v luči te inkluzije razvijajo to 

solidarnost, sprejemanje, da gledajo širše, da niso samo ocene, ampak tudi 

prijateljstvo. Da je ta različnost, ki bogati.«  

Pomemben vpliv izkušnje z izzivi učnih težav je tudi sprememba perspektive. Družine 

pogosto preidejo t začetne preobremenjenosti s šolskim uspehom otrok na širši 

pogled in poudarjanje drugih veščin. Eden izmed staršev razmišlja ravno o tem 

pomenu: »Da imaš nek širši pogled, ne samo učni uspeh, ampak da vidiš otroka kot 

celega. Kakšen odnos ima do starejših, do sošolcev. Da je spreten v drugih 

veščinah.« Te veščine drugi starš podrobneje opredeli kot: »samostojnost, vztrajnost, 

pozitivno naravnanost in samopodobo«. Pri spremembi perspektive in osredotočanju 

na veščine vsakega posameznika šest staršev poudarja tudi pomen spodbujanja 

močnih področij otroka. Starša o hčerinem novem hobiju povesta naslednje. Mati:»In 

je zdej boljš, k je na slikarski. Ker počne nekej, kar rada dela, pa hkrati spoznava 

nove ljudi.« Oče: »Ja, ji hkrati samozavest krepi, pa terapevtsko je, pa hkrati dobra 

izkušnja za življenje, novo okolje.« Pri iskanju otrokovih interesov in močnih področij 

je pomembna tudi vključenost staršev, kar omeni ena izmed mater: »Da se zanimam 

za njegove interese, da mi je pomembno, da najdemo nekaj, kar ga veseli, da se ne 

ubadamo z vsemi ostalimi stvarmi.« Identificiranje in spodbujanje veščin in znanj je 

izjemnega pomena za otroka, k dobremu počutju pa pripomorejo tudi pohvale: »Ker 

res rabijo, jaz sem videla da rabi I. tut ful pohval, spodbude.«  

Tudi med partnerjema se lahko poznajo pozitivni vplivi. Po začetnem usklajevanju in 

morebitnih očitkih se nekateri starši namreč pogosto povežejo prek nujno potrebnega 
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usklajevanja, sodelovanja in dogovarjanja: »Pa tut med partnerjema, da ni očitkov 

krivde, to je po tebi podedoval, ampak nekak sodelovalno potem.« Strokovna 

delavka SCOMS dodaja, da mora predvsem tisti starš, ki prevzema delo z otrokom, 

tudi sam usvojiti določene veščine, da lahko otroku nudi kakovostno pomoč in 

podporo: »Veliko morajo tudi oni sami na sebi delat, neka kontrola, no.« 

Matere, ki so tudi same zaposlene v pedagoški smeri, poudarjajo pozitiven vpliv 

osebne izkušnje na njihovo strokovno področje. Ena pove: »Absolutno začneš gledat 

na življenje širše, na druge otroke, jaz kot svetovalni delavec sem absolutno boljši 

svetovalni delavec zato, ker imam svojega otroka.« Druga potrdi razmišljanje, hkrati 

pa opaža potencial za lastno angažiranost in zagovorništvo na tem področju: »V neki 

strokovni formaciji, a ne, k sem del pedagoške, lahko razvijam neko kritičnost, pa 

mogoče sčasoma tut na tem področju kakšno vizijo, kako bi bilo to boljš. Tut tukej se 

lahko jaz izoblikujem, skozi to izkušnjo.« 

Na splošno tako starši kot strokovni delavci opažajo pozitivne in negativne posledice 

otrokovih učnih težav na družino. Najbolj očiten izziv, s katerim se starši ukvarjajo 

dnevno, je količina šolskega dela, ki je že samo po sebi velikokrat vzrok za trenja in 

krhanje odnosov med staršem in otrokom. Preobremenjenost s šolskim delom lahko 

vpliva tudi na pomanjkanje prostočasnih dejavnosti celotne družine in partnerjev ter 

na zapostavljanje sorojencev, ki pogosto izražajo potrebo po pozornosti staršev. Med 

sorojenci je opazno tudi primerjanje na področju šolskega uspeha in drugih veščin, a 

to ne vpliva na njihov odnos, ki ga starši označujejo kot pozitivnega. Spremembe v 

družinski dinamiki se kažejo tudi v zavzemanju različnih vlog. Prva sprememba 

nastane zaradi nenehnega priganjanja k šolskemu delu, zaradi česar se starš 

(predvsem mati) bolj kot v vlogi starša vidi v vlogi avtoritativnega učitelja na domu. 

Očitno je tudi večje vključevanje mater, ki prevzemajo otrokovo vzgojo in 

izobraževanje, medtem ko so očetje s tega področja večinoma umaknjeni. Izzivi 

učnih težav tako vplivajo tudi na partnerski odnos, kjer primanjkuje časa za skupne 

dejavnosti, hkrati pa se krepijo sposobnosti usklajevanja med partnerjema. Pri širši 

družini, vrstnikih in družbi nasploh je pogosto opažanje nerazumevanja, ki pri 

vrstnikih lahko vodi v stigmatizacijo. Vseeno pa starši v celotni izkušnji najdejo 

pozitivne vplive; omenjajo kakovost in količino skupaj preživetega časa, ob tem pa 

poudarjajo, da so ob tem dobili drugačno perspektivo, ki daje poudarek duhovnim, 

človeškim vrlinam in se osredotoča na iskanje močnih področij posameznikov. »So 

minusi in so ogromni plusi.«   
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RV3: Na katerih vzgojnih in učnih področjih se starši otrok z učnimi težavami počutijo 

najbolj nemočno in kaj jim predstavlja največji izziv? 

Šolsko delo 

Vsakdanje šolsko delo z otrokom s primanjkljaji je področje, ki vsem staršem prinaša 

največ obremenitev, tako psihičnih kot fizičnih. Ob zavedanju, da njihov otrok 

potrebuje nenehno pomoč: »In jaz se zavedam, da bo treba z njim skos delat,« starši 

usklajujejo potrebe posameznih otrok, prostočasne dejavnost in počitek, vse to ob 

službi. 

Starši se z izzivi šolskega dela večinoma začnejo konkretneje spopadati v prvih letih 

osnovne šole, kar vpliva tako na otroka kot na starše: »Eno leto smo se borili, da se 

je usedel in delal. In to so bile take borbe, da smo vsi jokali.« Ena izmed mater 

domače šolsko delo primerja s šolskim delom staršev, katerih otroci nimajo težav: 

»Tko, da, recimo, ko eni starši za šolo ne vejo, eni začnejo v višjih razredih sodelovat 

z otrokom, pa mu pomagat, mi smo že v prvem razredu popoldneve sedeli z otrokom, 

pa dokončevali to, kar v šoli ni šlo.« Šolsko delo nasploh označujejo kot preobsežno, 

kar pri otroku s primanjkljaji še bolj izstopa: »In cel čas je treba naloge delat, in 

mislim, da skor za nikogar ni možno, no, tko, če gledam, a ne, on pa k te stvari bolj 

počas procesira, pa rabi, da se priprav, pa sploh, a ne.«  

Starši treh otrok poudarjajo dejstvo, da službe in delovni časi ne olajšujejo 

popoldanskih pritiskov. Starša poudarita: »Starši, ki hodimo v službo, nimamo časa 

za njih, a ne, mislim, nimamo časa na pretek. Ko prideš domov, so obveznosti.« Ena 

izmed mater, ki dela kot specialna pedagoginja, omenja zasičenost oziroma 

obremenjenost zaradi celodnevnih izzivov, ki so si podobni in posledično še bolj 

izčrpavajo: »Predvsem je naporno, če imaš že službo tako, potem imaš pa še 

popoldne doma. To je … Ne vem, ali bi doma popustila ali bi službo zamenjala, ne 

vem, kaj od tega bi.« Ena izmed mater, ki pri starejšem otroku ni imela službe in je 

bila z njim doma, poudarja pomanjkanje časa za otroka s težavami, v pripovedi pa je 

zaznati občutke krivde: »Nismo se imeli tolko časa z njim ukvarjat. Ja, sej se 

ukvarjaš, ampak se pozna razlika, če si ti z otrokom 24 ur ali pa samo tiste tri ure po 

službi, preden gre otrok spat.« Službe staršev, predvsem če so psihično ali fizično 

stresne, negativno vplivajo na starše, zaradi česar imajo manj energije, volje in 

potrpljenja za popoldansko pomoč otroku pri delu za šolo. 

Eden izmed glavnih izzivov šolskega dela je ravno potreba po nenehnem učenju, 

ponavljanju in razvijanju veščin. Starši se zavedajo, da otrok s primanjkljaji potrebuje 

več vaje in časa, posvečenega določenim področjem, zaradi česar poskušajo 

spodbujati otroke k vsakodnevnemu delu. Eden izmed staršev pove: »Vsak dan je 

šola. Nič nismo frej, ne vikende, ne popoldneve, ne počitnice. To se mi zdi največji 

minus.« Druga mati potrdi obremenjenost zaradi nenehnega dela: »Tko, da ja, am, 

skos nek stres, in nikol konca in tko.« Pri tem starši prevzemajo večji del 

odgovornosti, saj je, predvsem pri mlajših otrocih, motivacija za delo v veliki meri 

odvisna od staršev: »Da je tok na starših, kok se za šolo naredi.« Nenehna 
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motivacija, spodbujanje in priganjanje k delu staršem predstavljajo velik izziv: 

»Najtežje je obdržat ta ritual oziroma tempo.« Nenehno šolsko delo pa ni odveč le 

otroku, ampak se čez čas odpor začne tudi pri starših. Eden izmed njih pove: »Pa tko 

si mislim, če mam že jaz odpor zdej, ker ga mam prav zares, a ne, zdej mormo pa 

domov, pa spet delat, si predstavlam, da ga ma tut on.« 

Največja dilema, povezana s šolskim delom, je dilema med posvečanjem pozornosti 

domačim nalogam, učenju in utrjevanju ter drugimi prostočasnimi dejavnostmi. Starši 

kar sedmih otrok so nezadovoljni s količino časa, ki jo je treba posvetiti šoli. Ena 

izmed mater pove: »Ker to res nikamor ne pelje, da delaš cele popoldneve samo to.« 

Druga svoje nezadovoljstvo opiše podrobneje in poudari: »Da smo v bistvu res zelo 

obremenjeni, cele družine, /…/, da nam gre čas, ki bi ga želel za druge stvari 

posvečat, da se samo še s tem ukvarjamo, včasih na račun rekreacije, druženja, 

spanja in vsega, a ne …« Usklajevanje vseh dejavnosti otroka je tako odvisno od 

staršev, ki se v vlogi razporejevalca časa ne počutijo najugodneje: »Njemu bi blo 

najboljš, da ne bi nič delal za šolo, da bi se z drugimi stvarmi ukvarjal, tko da je 

vedno ta razpetost pol tut … Mal priganjat, pa mal …« Starši namreč opažajo, da če 

ostaja osredotočenost samo na šolskem delu, lahko to prevzame vsa področja 

otrokovega življenja, kar je lahko kritično predvsem pri mlajših otrocih, ki še 

potrebujejo čas za igro: »Dejansko pridejo dnevi, ko se otrok niti pol urce ne igra. Pa 

to že zdaj, potem bo pa itak vsako leto težje.« Ena izmed mater zaupa: »Kakšen dan 

se zgodi, da tut, ne, ker kakšen dan je res tolko naloge, da, … Poskušala sem tut, da 

bi bil frej, ko pride iz šole, pa se pomiri, pa igra, ampak potem ne pride skozi, no.«  

Polovica staršev na tej točki opozori na nevarnost preobremenjenosti otroka s 

šolskim delom in ob tem poudari pomen prostočasnih dejavnosti. To omenjajo tako 

starši mlajših otrok: »Men se res zdi pomembno to, da ma čas za igro, pa da se 

sprosti lahko na ta način,« kot starši otrok na predmetni stopnji: »Delava čist drugač, 

no, tut dejansko mal bolj pustim, da dela svoje stvari. Najprej, ko pride iz šole, nikol 

ne gre takoj k delu naprej, ker ma itak, že tko ma v podaljšanem bivanju ne, pa 

nalogo, /…/ Pol pa proti večeru, no, greva bolj tko, se pogovarjava o teh stvareh.« 

Ena izmed mater konkretno poudari prednost prostočasnih dejavnosti pred šolskim 

delom: »Se mi zdi, da je v redu, da damo potem prednost druženju, pa neki 

rekreaciji, no.« Prostočasne dejavnosti so pomembne za vse otroke in za njihov 

celostni razvoj. Da pomembno vplivajo tudi na šolski uspeh, pričajo študije 

Shepharda (1996; 1997, oboje v Zurc, 2008), v slovenski raziskavi pa je to dokazala 

avtorica Zurc (2008). Omenja, da morajo biti prostočasne dejavnosti sprostilne 

narave, predvsem pa poudarja pomen neorganiziranih dejavnosti, ki jih otroka izvaja 

v okviru svoje družine.  

Vpliv šolskega dela se pri otrocih z učnimi težavami pozna tudi med počitnicami. 

Starši načeloma zagovarjajo prakso »nič šole med počitnicami«, a se velikokrat 

izkaže, da je to nemogoče. Otroci s primanjkljaji morajo namreč še bolj redno 

obnavljati znanje in vaditi usvojene veščine, kar pomeni, da se s tem ukvarjajo tudi 

med počitnicami. Starši zato poskušajo uskladiti potrebo po šolskem delu in potrebo 
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po počitku: »In mi smo imeli pol počitnic dejansko počitnice, pol pa vsak dan delo za 

šolo, branje ali kar koli,« a z razporeditvijo pogosto niso zadovoljni: »Najprej sem 

mislila, da bi večkrat in po manj, samo sem si rekla, da bi mu potem čist uničila 

počitnice. More otrok vedet, da so počitnice.« Ena izmed mater poudari, da je bilo 

šolsko delo med počitnicami za otroka preobremenjujoče, zaradi česar se je odločila, 

da bodo počitnice namenjene počitku, ki ga otrok potrebuje: »Potem sem se pa jaz 

odločila, da zdaj pa konec, in sem rekla, da bo celo poletje samo počitnic. Ker ti 

otroci res rabijo …, ne samo počitnice, ampak tut dosti spanja.« Starša fanta z 

disleksijo omenita tudi, da ni le otrok tisti, ki potrebuje med počitnicami oddih od 

šolskega dela, ampak ga potrebujeta tudi starša. Mati pove: »Žal je tako, da imamo 

starši tistih 14 dni dopusta, a ne. In takrat rabim tut jaz dopust.« 

O izzivih šolskega dela poročajo tudi strokovne delavke, ki med delom s starši 

opažajo njihove stiske. Ena izmed strokovnih delavk popoldneve ob šolskem delu 

poimenuje kar kot »nek začaran krog pekla«. Strokovna delavka SCOMS, ki staršem 

nudi tudi svetovanje, pa pove, da: »Zelo velik staršev pa tut kar zajoka tukej, ravno 

to, da so zelo obremenjeni s šolo, da delajo ves čas, rezultatov ni.« Obremenjenost s 

šolskim delom tako predstavlja velik izziv tako za otroke s primanjkljaji kot njihove 

starše, stiska pa je tako močna, da jo pogosto poudarjajo tudi strokovni delavci. 

Poleg obremenjenosti s samim šolskim delom se starši znajdejo tudi v nenehni dilemi 

usklajevanja in razporejanja šolskih obveznosti z drugimi dejavnostmi, kot so 

rekreacija, sprostitev, igra, druženje in celo spanje.  

Učni načrt in šolski sistem 

V povezavi s šolskim delom pogovori s starši pogosto preidejo tudi do izzivov, ki so 

posledica učnega načrta in šolskega sistema nasploh. Povezava je logična, saj 

zaradi učnih načrtov prihaja do obveznosti, zaradi obveznosti pa do domačih 

obremenitev.  

Nezadovoljstvo staršev z učnim načrtom je povezano z več stvarmi. Starši 

najpogosteje poudarjajo storilnostno naravnanost celotnega sistema: »Ker je preveč 

fokusa na storilnost, ocene. Empatičnosti, pa samega odnosa je premalo,« predvsem 

pa količino in zahtevnost gradiva, ki je namenjeno posameznemu razredu. Ena izmed 

mater tako pove: »Majo pa tut velik enga balasta, no.« Druga se ji pridružuje: 

»Pretiravajo z enimi stvarmi, vsebinsko gre predaleč.« Tretja težavo z gradivom 

pojasni drugače in poudari prenasičenost z informacijami: »Problem je izluščit bistvo, 

iz vseh teh učbenikov, kjer je preveč gradiva.« Poleg obremenjenosti s količino 

gradiva ena izmed mater poudari tudi zahtevnost določenih predmetov, za katere 

pravi, da so bili v preteklosti drugače zastavljeni: »Zdej se pa že v tretjem učiš glasbo 

in ne dobivaš dobrih ocen. Ne vem. Pa pri športni, ni več sproščanje, ampak se tut 

tam sekirajo, da ne bo dobre ocene dobil, ker ne bo splezal visok po vrvi.« Staršem 

se pri tem problematično zdi dejstvo, da tudi pri predmetih, ki so načeloma namenjeni 

rekreaciji ali umetnosti, otroci zaradi ravni zahtevnosti nimajo priložnosti, da se 

dokažejo, kaj šele sprostijo. 
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Trije starši priznavajo, da tudi sami velikokrat na razumejo oziroma ne zmorejo slediti 

vsem informacijam v gradivih: »Ker zdej še jaz ne morem sledit tem učbenikom.« 

Ena izmed mater je ob učenju primorana iskati razlago in informacije izven 

učbenikov: »K jaz zraven delam, da tut jaz ne vem več, al pa da sploh nisem sigurna, 

al pa da morem it preverjat, kaj to pomen.« Glede na to, da nekateri starši omenjajo, 

da sami niso dovolj podkovani na tem področju, je razumljivo, da jim domače šolsko 

delo predstavlja še večji izziv kot drugim staršem. Večji pritisk nastane tudi zaradi 

dejstva, da otroci s primanjkljaji potrebujejo več pomoči, dodatne razlage in 

drugačnih pristopov pri učenju, za kar veliko staršev ni opremljenih. Ena izmed 

mater, ki sama z razumevanjem učne snovi in samega procesa nima težav, a se 

vseeno počuti preobremenjeno, pove: »Si predstavljam potem šele starši, ki niso 

izobraženi, ne vejo, kaj se dogaja, jaz si sploh ne predstavljam, kako to sfolgaš.« 

Lahko si je predstavljati, da težave pri razumevanju šolske snovi in neopremljenost 

za pomoč otroku pomenijo dodatno obremenitev za starše, predvsem pa pripomorejo 

k intenzivnejšim občutkom nekompetentnosti v vlogi starša. 

Starši otrok z učnimi težavami opažajo težave tudi pri samem izvajanju učnega 

načrta v šoli. Konkretneje obrazložijo, da so načini, ki jih šolski delavci pri svojem 

delu uporabljajo, pogosto neustrezni predvsem za otroke z različnimi primanjkljaji. 

Ena izmed mater opaža neustreznost pisnih preverjanj: »Pa tut oblika testa, 

vprašanja, podvprašanja,« v katerih se otroci z večino izmed primanjkljajev hitro 

izgubijo ali pa jih sploh ne razumejo. Podobno pove druga: »Ker tut v šoli ne iščejo 

znanja. Zelo je nefleksibilno vse skupej. Ker nekatere učiteljce se res striktno držijo 

točkovanja … Pa imajo zapletene teste, da se izgubiš v navodilih.« Težava pri teh 

otrocih nastane tudi takrat, ko pisni izdelki postanejo glavni vir preverjanja znanja: 

»Zdej imajo tako natrpan učni načrt, učitelji nimajo časa, da bi vprašal 25, 28 otrok in 

imajo vse definitivno poudarek predvsem na pisnem. In to za nekega otroka, ki nima 

težav, je to super, za mojega je pa to problem.«  

Zahteve učnega sistema se staršem zdijo precejšne tudi nasploh, zaradi česar so 

hvaležni, da so njihovi otroci upravičeni do prilagoditev. Zdi se jim namreč, da brez 

tega otrokom ne bi uspelo dokončati osnovnih šol: »Zdej so pa take zahteve, da če 

nimaš prilagoditve, ne prideš skozi. To je neverjetno.« Splošno zahtevnost učnega 

načrta potrjuje tudi strokovna delavka, ki pri svojem delu opaža: »… je izjemno 

zahteven program. Standardi znanja so bistveno višji, kot so bili včasih, pa vse je 

storilnostno usmerjeno.« 

Starši izražajo močno nezadovoljstvo tudi z raznimi spletnimi programi, ki jih 

uporabljajo šole. Večina šol ima spletno redovalnico, kjer imajo starši lahko vpogled v 

otrokove ocene. V zadnjih letih pa so se razmnožili tudi različni dodatni programi, ki 

omogočajo pregled domačih nalog, prisotnosti, nadomeščanj in drugega. Vendar pa 

štirje starši opozarjajo, da s temi programi niso zadovoljni: »Ker sicer imajo neke 

programe, kjer vpisujejo ocene pa naloge, ampak ne funkcionira najboljš.« Učitelji 

namreč informacij ne vpisujejo redno, kar staršem prej kot podporo predstavlja še 

večjo zmedo. Starši dveh otrok poudarijo nezadovoljstvo s programom eAsistent, dva 
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povesta: »Edin to z eAsistentom mogoče, to nama živce para. To smo tut že 

izpostavil na šoli. Če se šola odloči, da bo imela eAsistenta, je pol problem, ker ni 

konsistentno.« Predvsem staršem otrok s težavami bi redno vpisovanje podatkov v 

spletne programe močno pomagalo. Poleg pregleda ocen so namreč zelo 

pomembne tudi informacije o domačih nalogah in drugih obveznostih, ki jih otroci s 

primanjkljaji pogosto pozabljajo ali preslišijo. Z delovanjem spletnih programov in 

rednim vpisovanjem domačih nalog, napovedanih preverjanj in drugih obveznosti bi 

otroci in starši imeli več pregleda nad šolskimi zadolžitvami, s tem pa bi se morda 

(vsaj delno) rešila težava, ki jo starši večkrat poudarjajo – potreba po pomoči pri 

organizaciji. 

Prevzemanje odgovornosti in iskanje prave poti 

Neodgovornost, raztresenost in pozabljivost so lastnosti, ki pogosto spremljajo otroke 

s primanjkljaji (Lichade, Gajre, Karia, Shah in Desousa, 2016; Magajna in Velikonja, 

2011). Starš je odgovoren, da otroku zagotavlja ustrezno življenjsko okolje, hkrati pa 

ga opremi za samostojno življenje. Večina mater to odgovornost vzame preveč 

dobesedno in nase prenese tudi del otrokove odgovornosti. Ena izmed sogovornic 

pove: »In potem se počutiš odgovornega, in za ocene in za vedenje. Kar se ne bi 

smela, ampak se absolutno še vedno počutim odgovorno.« Starši se sicer zavedajo, 

da nase prevzemajo tudi del otrokove odgovornosti, a jim prepuščanje le-te otroku 

predstavlja velik izziv. Mati, ki se tega zaveda, a ji še ni uspelo prepustiti vajeti sinu, 

zaupa: »Jaz moram pa pri seb razčistit, da se znam umaknit. /…/ Tvoja šola, tvoja 

odgovornost. Tega še ne znam, ker se mi zdi, da še ni dovolj zrel in odgovoren. Malo 

preveč ga čuvam.« Druga mati, ki je ravno v fazi prepuščanja odgovornosti, sicer ne 

ve točno, kako bi se zadeve lotila, a poskuša z različnimi pristopi: »Jaz delam malo 

poskuse. Včasih sem več, včasih manj prisotna. Rada bi, da postane to njena 

odgovornost. Samo to je dvorezno, ker čim ti začneš malo bolj pomagat s šolo, pol 

ona začne čakat na to pomoč. Če pa dam roke stran, potem pa hitro začne 

popuščat.« Čeprav je to težava, ki jo poudarja kar nekaj mater (in nobeden izmed 

očetov), je ena izmed sogovornic spregovorila o napredku na tem področju, kot ga 

opaža sama: »Jaz sem mogla sama pri seb tut sprejet eno stvar, da del odgovornosti 

nosi M. sam. /…/ Kot starš trpiš skupaj z otrokom, ob vsakem njegovem neuspehu. 

/…/ Znat nosit in zdržat to notranjo bolečino, ker hočeš, da bi bil otrok srečen, 

občutek imaš, da če bo uspešen, bo srečen v življenju in varen in poskrbel zase.« 

S prevzemanjem odgovornosti in trudom, da bi otroku omogočil kar najboljše pogoje 

za razvoj in rast, se starši soočajo tudi z neko splošno dilemo, katero pot oziroma 

kateri način ubrati. S tem se srečujejo vsi starši, tisti, ki pa imajo otroke s 

primanjkljaji, pa so postavljeni pred še večje odločitve. Strokovna delavka opozarja: 

»… starši so zelo negotovi, sej tega se ne učiš, starševstva. In ne vejo dostikrat, kaj 

naredit.« Podobne dileme poudarjajo tudi tri matere. Prva največjo dilemo vidi v 

zunanjem pritisku, ki narekuje, kaj je prav in kaj narobe: »Ful je naporno, ker ti vsak 

nekej drugega govori, kaj nej bi.« Druga mati se ji na neki način pridružuje, hkrati pa 

dilemo konkretneje opredeli: »Nek smisel, mislim, smisel čisto v tem, dobit neko 
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orientacijo, kako se usmerit, kaj naredit s tem, a vse zahteve kar vzet, al se opredelit 

do tega, pa rečt: 'Lejte, to bomo, tega ne bomo,' a veš, osmislit to otroku …« Po 

nekaj letih rokovanja z nasveti, prilagoditvami in usmeritvami dilema še vedno ostaja 

aktualna: »Mislim, še zdej je velika zmeda, no, še zdej nimam vseh odgovorov.« Tudi 

Graves in Graves (2007) razpravljata o tej temi, ob tem pa poudarita nevarnost 

zasičenosti z informacijami, ki jih starši dobivajo od različnih strokovnjakov. 

Ta tema je pomembna tudi pri tretji materi, pedagoginji, pri kateri je bila dilema o 

»pravi poti« aktualna skozi celoten pogovor. Povedala je, da se je z bremenom prave 

odločitve soočila že v hčerinem prvem razredu: »Ga je sicer vpisala normalno po 

letih, ampak sem jaz že imela tak mal zadržek in zdaj vem, da bi bilo bolje, če bi jo 

pustila še eno leto. To je bila dilema že takrat.« S podobno situacijo se je soočala čez 

nekaj let: »Je padel predlog šole, da bi ponavljala razred. In pol je bila to mogoče 

neka taka moja druga napaka. Nisem se nekako znašla v tistem, kako bi to naredila.« 

Ne glede na to, da ni prepričana, če bi drugačna odločitev na otroka bolje vplivala, se 

z obema odločitvama še vedno obremenjuje: »Ker mogoče nisem znala najbolje 

odreagirat. Če zdaj pomislim, še vedno pravzaprav ne vem, kaj bi morala takrat.« 

Tudi ob kasnejšem vprašanju o tem, glede katerega področja se počuti najbolj 

nemočno, poudari isto: »Hja, ne vem. To vprašanje, kako naprej, katero pot ubrati kot 

starš.« 

Odločanje glede otrokovega življenja je tako zelo pomembna tema, ki zadeva vse 

starše. Pri starših otrok s primanjkljaji pa so dileme in odločitve še konkretnejše in 

bolj zahtevne, saj poleg splošnih vzgojnih in izobraževalnih vprašanj vsebujejo tudi 

tista specifična, ki so povezana z naravo otrokovih težav, procesom in prilagoditvami. 

Pritisk pravilnih odločitev najverjetneje izhaja iz širše družbe, ki dandanes ponuja 

veliko različnih možnosti, poti in tveganj, ob tem pa zahteva popolnost, tudi 

starševstva. Ena izmed mater poudari: »Se mi zdi, da danes moramo imeti vse tako 

bolj pod kontrolo. Na splošno se mi zdi, da zdej moraš kot starš bit nek super starš.« 

Sekundarne težave otroka 

Vsakodnevna obremenitev z izzivi, ki jih prinašajo primanjkljaji, v prvi vrsti vpliva na 

otroka samega. Nenehno šolsko delo in usvajanje veščin, neuspehi, potreba po 

drugačnem preživljanju prostega časa ter nesprejemanje s strani vrstnikov in drugih 

lahko na otroka vplivajo izjemno negativno. Strokovna delavka SCOMS poudarja, da 

starši pomoč pogosto iščejo prav zaradi težav, ki nastanejo kot posledica primarnih 

težav: »Ker jih to zaskrbi, te sekundarne težave«. Povezavo specifičnih učnih težav z 

različnimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami potrjujejo tudi različne raziskave 

(Carroll, Maughan, Goodman in Meltzer, 2005; Lorger, 2016; Prah in Schmidt, 2015; 

Willcutt in Pennington, 2000), v Sloveniji pa so ti otroci pri delitvi posebnih potreb 

razvrščeni v skupino »Učenci z več motnjami« (Podatki v zvezi z učenci s posebnimi 

potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

b. d.). 



62 
 

Tudi starši poudarjajo določene sekundarne težave, s katerimi se soočajo njihovi 

otroci. Najpogostejše omenjena je nizka samopodoba. Ena izmed mater pove: »N. 

ima že tko nizko samopodobo in on sam seb reče, prevečkrat, da je neumen in da nič 

ne zna.« Druga ima podobno izkušnjo, saj tudi njen otrok sebe dojema podobno: »… 

pa se M. obrne k učiteljci in reče: 'Jaz sem pa poreden.'. Češ, to vam moram zdej 

povedat, da bo to opravljeno. /…/ Kako je potem z njegovo samopodobo?« Starša 

fanta z disleksijo prav tako poudarjata njegovo stisko, zaradi katere še toliko bolj 

prevzemata odgovornost, da poskrbita za njegov uspeh: »To je pol tut otrok 

zafrustriran, a ne, in je slab v šoli in ne pride domov, bog ne dej, da se na drevo 

obes, ker zdej sem neumen in tko naprej. Zato jaz težim, zarad njegove 

samopodobe.« Tako kot omenjena starša se tudi ena izmed mater zaveda pomena 

samopodobe in pripomni: »Tko, da jaz bom na to temo mogla zelo delat.« Težavo 

nizke samopodobe opaža tudi strokovna delavka, ki poudarja, da se posledično 

lahko razvijejo tudi čustvene in vedenjske težave: »… jih bremeni. Ker niso uspešni, 

in je pol slaba samopodoba, neke čustvene težave.«  

Samopodoba je v lahko povezana tudi s samopoškodovanjem, kar je opažala mati 

otroka, ko je hodil še v vrtec: »Ko je pa men petletni otrok se s šivanko špikal v roko 

pred mano doma, sem pa jaz videla, da je to res višek. Da to je pa se pravi že neke 

vrste samopoškodba, pri tako majčkenemu. To je kazal na stisko.« Samopoškodbe 

med otroki (in odraslimi) z učnimi težavami so potrdili tudi tuji raziskovalci, ki so 

ugotovili, da 17,4 % ljudi z učnimi težavami uporablja različne metode 

samopoškodovanja (Collacott, Cooper, Branford in McGrother, 1998). Pogost pojav, 

ki spremlja otroke s primanjkljaji, je tudi vrstniška izoliranost, kar je opazila tudi ena 

izmed mater: »Vmes je bil zelo osamljen in ni hotel hodit v šolo.« 

Sekundarne težave otroka lahko poleg osnovnih otrokovih težav staršem povzročajo 

dodatne skrbi in obremenitve. Vsak starš si želi kar najbolje poskrbeti za otroka in mu 

zagotoviti okolje, v katerem bo razvijal svoje potenciale, kar lahko ob omenjenih 

obremenitvah predstavlja dodaten izziv. V primerih, kjer se starši ne znajdejo ali pa 

preprosto ne vedo, katera pot bi bila za otroka najboljša, ti izzivi preidejo v občutke 

nemoči, ki lahko ob pomanjkanju podpore šibijo starša, otroka in vezi celotne družine. 

Največji izziv, ki ga prinašajo učne težave, je šolsko delo. To zaradi potrebe po 

nenehnem opravljanju domačih nalog, ponavljanju in usvajanju različnih veščin tako 

otroku kot staršem predstavlja glavni vir psihičnih in fizičnih obremenitev. Ob tem se 

starši soočajo z dilemo, povezano s posvečanjem časa šoli, in na drugi strani 

prostočasnim dejavnostim. V povezavi s šolskim delom starši poudarjajo tudi učni 

načrt in šolski sistem, za katera menijo, da sta naravnana preveč storilnostno in da 

sta količina in zahtevnost gradiv preveliki. Gradiva so v nekaj primerih prezahtevna 

tudi za starše, kar posledično predstavlja še večji izziv pri delu za šolo. 

Obremenjenost s šolo in prizadevanje za otrokov uspeh starše pogosto vodita v 

prevzemanje odgovornosti, ob tem pa so kot starši otrok s primanjkljaji še dodatno 

obremenjeni s pritiskom ustreznih odločitev in izbiro »prave poti« za otroka. Poleg 

samih primanjkljajev pa starše skrbijo sekundarne težave otroka. Največkrat 
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omenjena je slaba samopodoba, ki lahko vodi tudi v samopoškodovanje, strokovne 

delavke pa opozarjajo tudi na nevarnost, da ti otroci posledično razvijejo čustvene in 

vedenjske motnje. 
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RV4: Kakšna so pričakovanja staršev za prihodnost otroka z učnimi težavami ter v 

čem so se pričakovanja po diagnozi spremenila? 

Vsako mater in očeta v njuni vlogi starša skrbi otrokova prihodnost in mu želi 

zagotoviti okolje, v katerem bo lahko optimalno razvijal svoje potenciale. Ob tem 

razvijata določena zavedna in nezavedna pričakovanja zanj. Starši otrok s 

primanjkljaji so po diagnozi pogosto primorani prilagoditi svoja pričakovanja, saj so 

otroci zaradi primanjkljajev na določenih področjih šibkejši. Ta šibkejša področja 

številnim staršem povzročajo skrbi glede otrokove prihodnosti in samostojnega 

življenja. 

Prilagajanje pričakovanj 

Prva pričakovanja, ki so jih starši primorani spremeniti, so pričakovanja, povezana s 

šolo, uspehom in konkretno – ocenami. Ena izmed mater, ki tudi sama dela v 

svetovalni službi, poudari: »Nujno si postavit pričakovanja, ki jih zmoreš. Ne moreš 

pričakovat, da bo odličen, ker če ne, kapituliraš.« Prilagoditev pričakovanj tako ni 

ključna le za otroka, ampak tudi za starša. Starši glede pričakovanih ocen povedo še, 

da »predvsem moraš bit zadovoljen z oceno, ki jo dobi, ne na račun petk terorizirat«. 

Ocene, s katerimi se starši zadovoljijo, variirajo od družine do družine. Ena izmed 

mater pove: »Men se pa v bistvu čist iskreno zdi, lej, sam da niso enke. Mislim, lej, 

kaj je važno.« Druga se ji pridružuje: »Jaz kot mama sem bila vsake dvojke vesela. 

Medtem ko recimo se je bilo potem treba soočit s tem, da je bilo v četrtem, petem kar 

nekaj cvekov.« Mati fanta z disleksijo ne glede na otrokovo primerjanje s sestro 

odličnjakinjo tako tekom pogovora kot neposredno otroku polaga na srce: »Vsaka 

ocena je dobra, če se zanjo potrudiš. In v takem primeru bo v redu, kakor koli boš 

pisal. Mi smo vedno pohvalili, kako se je potrudil.« V teh primerih je občutiti, da starši 

bolj kot ocene in uspeh vrednotijo otrokov trud.  

Spet drugi starši od otroka pričakujejo več: »Ne bova ji postavljala ful hudih pogojev, 

da bo zdej odlična pa to. Če bo dobra, pa prav dobra, bova rekla 'Super uspeh si 

dosegla. To si ti, ker veva kaj imaš'.« Starši poudarjajo oblikovanje pričakovanj na 

podlagi posebnosti primanjkljajev otroka, po drugi strani pa jih skrbi zadostnost ocen 

za nadaljnji vpis. Ena izmed mater tako razmišlja: »Če bi meni nekdo rekel: 'Trojke so 

dovolj, da pride na šolo, za katero se bo odločil,' so men trojke dovolj. Mi ni treba 

forsirat cel teden za en predmet za štirko ali petko, če je trojka dovolj.« Pričakovanja 

staršev tako variirajo glede na otrokove sposobnosti in dosedanji uspeh, hkrati pa je 

pomemben dejavnik obremenjenost staršev z nadaljevanjem šolanja. 

Nekateri izmed staršev imajo nekaj več težav s prilagajanjem pričakovanj in zahtev. 

O tem spregovori tudi strokovna delavka: »Nekateri imajo zelo visoka pričakovanja, 

so pod pritiskom kakšni otroci, ker starši želijo zelo veliko.« Ena izmed mater 

sogovornic ne pusti, da se nižji uspeh otroka opravičuje z njegovimi primanjkljaji: 

»Jaz ne pustim, samo zato, ker ima težave, bo pa dvojka dobra ocena zanjga. Zakaj? 

Jaz to ne toleriram, žal.« Opažanja strokovne delavke se potrdijo tudi pri eni izmed 

sogovornic in njenem partnerju. Mati: »Je rekel: 'Prosim, da mi na ušes poveste, kok 
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sem dobil oceno.' In je rekla 'ena', in je on rekel 'KAJ BO PA MAMI REKLA?!?, kako 

nej pa to mami povem?' Oče: »Ja, seveda. To pa ni pri njemu problem.« Mati: »A to 

je pri mami, a ne?« Oče: »Jah. On se ni jokal zarad enke.« Mati: »Ampak kaj bo 

mami rekla.« Nevarnost nespremenjenih oziroma visokih pričakovanj staršev vidim 

predvsem v posledični obremenjenosti otrok in občutku, da staršem ne morejo ugoditi 

oziroma da niso dovolj dobri, kar lahko negativno vpliva na njihovo motivacijo, 

samopodobo in samozavest. Strokovna delavka v tem kontekstu poudari pomen 

pričakovanj staršev, saj meni, da vplivajo tako na otroka kot na sodelovanje staršev s 

strokovnjaki: »Tisti starši, kjer so pa samo ocene merilo, je pa po navadi težje delat, 

no.« 

Ohranjanje visokih pričakovanj in zahtev s strani staršev lahko povežem tudi z 

nepopolnim sprejemanjem oziroma nerazumevanjem otrokovih primanjkljajev in 

njihovih vplivov na druga področja življenja. Ena izmed mater pove: »Mogoče se bo 

poboljšalo /…/ Jaz še vedno mislim, da mogoče se mu bo prej ko slej odprlo, vse to, 

kar delamo, pa ko prideš ti, mogoče bo pa v šestem, ko bodo drugi ful delali, bo pa 

njemu lažje.« To kaže na predstavo starša, da otrokove težave niso dolgotrajne, 

ampak le »faza«, kar lahko negativno vpliva na motivacijo otrok in njihov občutek, da 

ne izpolnjujejo pričakovanj staršev. Zavedati se je treba, da učne težave z leti ne 

izzvenijo, s časom in različnimi strategijami jih lahko posameznik le obvladuje 

(Magajna, Kavkler idr. 2008).  

Bližnja in daljna prihodnost 

Ne glede na bolj ali manj prilagojena pričakovanja se starši soočajo s skrbmi glede 

otrokove prihodnosti (Heiman, 2002). Nekaj izmed teh skrbi je neposredno povezanih 

z ocenami in učnim uspehom otroka. Večina mater poudarja obremenjenost s 

prihajajočim šolskim letom in zahtevnostjo višjega razreda. Ena pove: »Mal mam 

mogoče to, no, k je naslednje leto šesti razred, k bo pol tok tega, no. Tko, da to bo po 

moje kar izziv, no. Ker on bi verjetno rabil manj, tukej bo pa samo še več. To me 

skrbi, no, kako bo to.« Šest sogovornic omenja skrbi glede prihajajočih razredov, tako 

glede naslednjega kot vseh nadaljnjih let: »Mene že vnaprej za četrti in peti razred 

skrbi.« Nadalje opisujejo zaskrbljenost in nemoč: »Jaz mislim, da drug let ne bo šlo 

več tako enostavno. Ne vem, kaj bo, sploh.« K zaskrbljenosti pripomorejo tudi 

informacije s strani šolskih delavcev in drugih ljudi, ki omenjajo, da je z vsakim letom 

več informacij, šola pa bolj zahtevna: »Pa sej to v nižjih razredih še gre, pol v višjih 

pa … V višjih so me pa že opozoril zdej, da zgodovina, biologija, kemija, da jih je že 

zdej strah, kako bo speljal. Ker je že zdej vseh informacij preveč. Tko, da, ne vem, 

bomo vidli.«  

Nekateri starši na podlagi tega več upanja polagajo v srednjo šolo. Ena izmed mater 

pove: »Bo srednja šola zanjo dosti lažja. Mislim, ne bomo je dali v nek program, ki bi 

zahteval ne vem kaj.« V izbiri srednje šole vidijo priložnost, da skupaj z otrokom 

najdejo program, ki bo ustrezal otrokovim močnim področjem, zaradi česar bo bolj 

motiviran, uspešnejši in samostojnejši. Mati si želi: »Rada bi, da bi bil samostojen. 

Tut pri šolskem delu.« Spet druga se s srednjo šolo ne obremenjuje in poudarja, da ji 
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je pomemben otrokov odnos do šole: »Ampak jaz se ne sekiram, je tak, kakršen je, 

res se ne obremenjujem. Men je važno, da on ve, zakaj se gre, da dojema dinamiko 

šole, da se rad uči, da rad hodi v šolo. Ne pa, da bo šel v ne vem kakšno šolo.«  

Poleg uspeha na šolskem področju starši poudarjajo tudi druge skrbi glede 

prihodnosti. Ena izmed teh je vpliv otrokovih primanjkljajev na druga področja 

življenja. Štirje starši opažajo pomanjkanje odgovornosti: »Nima občutka za 

odgovornost, do šole, do nas, do … domačih nalog … Kako bo naprej, ne vem.« 

Omenjajo tudi raztresenost, ki jo opažajo tako pri fantih: »M. je pa itak v svojem 

svetu, jaz še ko gre čez cesto, sem živčna,« kot pri dekletih: »Ta njena raztresenost 

zna biti večji problem kot tista splošna inteligenca.« Drugi starši opažajo pomanjkanje 

socialnih spretnosti: »Tako da bi si želela, da bi imela več teh socialnih spretnosti, pa 

da si več upa, ker se boji, tukaj malo bolj gradit,« in neko splošno naivnost: »Mogoče 

ta njegova, ne naivnost, dobrosrčnost. Da se bo moral naučit, da niso vsi tako kul, da 

niso vsi ljudje ok.« 

Ob opažanju teh značilnosti so starši v skrbeh glede prihodnosti, saj ne vedo, ali bo 

otrok tak tudi čez pet, deset, dvajset let. Mnenja staršev se o tem razlikujejo, mati 

pove: »Pa jaz mislim, da bo on skos tak.« Oče, ki je imel v mladosti tudi sam 

podobne težave, pa meni, da se bo otrok skozi izkušnje prilagodil: »Mislim, da se bo 

s časom spremenil, ker se moraš. Sej jaz tut, jaz sem bil popolnoma neorganiziran.« 

V glavnem pa so starši precej zaskrbljeni in negotovi glede otrokove prihodnosti: 

»Tko, še vedno ne vem, kaj bo.« 

Ne glede na negotovost in skrbi pa nekateri starši omenjajo, da so čedalje bolj 

pripravljeni otroke soočati z izzivi samostojnega in odgovornega življenja. Ena izmed 

mater tako poudari: »… jaz imam namen ga vedno bolj spuščat, a ne«. Velik del 

odgovornosti je namreč povezan s sposobnostjo, da posameznik živi samostojno 

življenje, kar starši otrok s primanjkljaji vidijo kot velik izziv. Znotraj samostojnega 

odraslega življenja se starši veliko ukvarjajo tudi z vprašanjem otrokovega poklica. 

Tudi strokovna delavka opaža, da se veliko staršev ukvarja z otrokovo poklicno 

prihodnostjo: »Zelo veliko je tega. Kaj bo delal, kako se bo zaposlil.« Ena izmed 

mater zaupa, da o tem velikokrat premišljuje: »Včasih si želim, da bi imela vpogled v 

20 let naprej, da bi videla: 'Aha, okej, vse je v redu, službo ima, punco ali kar koli ima, 

vse je okej.' Tko ko pa ne veš, kaj bo, se mi zdi najbolj grozno. Ker me pri drugemu 

to sploh ne skrbi, itak da bo imel službo in družino.« Trije starši se pri razmišljanju o 

otrokovem poklicu opirajo na področja, ki mu bolj ležijo. Ena izmed mater tako 

omenja, da ji je poleg odgovornosti in organizacije najpomembnejše to, da otrok 

odkrije področje, na katerem bo uspešen: »To bi rada, da ma to, pa da znotraj tega 

odkrije, kar koli že ga bo zanimal, no.« Na podlagi otrokovih interesov in močnih 

področij starši govorijo tudi o »ustreznih« poklicih za otroka. Mati tako razmišlja: »Ne 

vem, kaj bo, on je lahko pol samo kak umetnik. Ker odgovornosti ne more prevzet, se 

pravi, mu ne moreš dat neke odgovorne službe …« Eden izmed očetov pravi: »Veš, 

kaj bo on po mojem izjemno dober, maser. Maser, al pa tak bioenergetik. Al pa 

homeopat. Al pa tester igric.« Tudi mati, katere hčerka je zelo dobra na nekaterih 
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področjih, jo vidi v povezanih poklicih: »Ona bo itak, al bo slikarka al bo pa učiteljca 

angleščine.«  

Glede otrokove prihodnosti je predvsem na začetku najpomembnejše prilagajanje 

pričakovanj s strani staršev. Ključno je, da starši razumejo posebnosti otrokovih 

primanjkljajev, njihov vpliv na šolsko delo in uspeh ter na druga življenjska področja. 

Strokovna delavka razloži: »Zadnje čase so starši kar na realnih tleh. Večina jih 

razume, da ocene niso tisto bistvo, a ne. Bistvo je to, da bo lahko otrok v življenju 

samostojen, uspešen, da bo lahko zadovoljen pri tistemu, kar dela.« Podobno kot 

poudarjajo starši in strokovna delavka SCOMS, opaža tudi strokovna delavka 

osnovne šole, ki pri starših opaža podobne stiske in skrbi: »Za otroka si želijo, da bi 

bil nekoč samostojen, da ne bi rabil pomoči, in da bi kakor tok skozi življenje 

samostojno šel. Da bi se osamosvojil, to je njim cilj. Da bi bil otrok srečen in da bi 

lahko deloval v družbi. Tko, da to jih skrbi, res, ves čas.«  

Ob diagnozi specifičnih primanjkljajev otroka so starši primorani prilagoditi svoja 

pričakovanja. Ta so v prvi vrsti povezana s šolo; nekateri starši opozarjajo, da so se 

morali navaditi, da so pripravljeni sprejemati tudi nižje ocene, spet drugi pričakovanj 

glede ocen ne želijo spreminjati na podlagi otrokovih primanjkljajev. (Ne)prilagajanje 

pričakovanj je lahko povezano z (ne)sprejemanjem otrokovih posebnosti in šibkejših 

področij, za kar strokovne delavke opozarjajo, da lahko pomeni dodaten pritisk za 

otroka. Poleg ocen so starši obremenjeni tudi z bližnjo in daljno prihodnostjo otroka. 

Prva je bolj kot ne povezana s prihajajočimi razredi in nadaljevanjem šolanja, druga 

pa se osredotoča na otrokovo kariero in samostojno življenje nasploh. Pri tem starši 

omenjajo skrbi zaradi otrokove raztresenosti, pomanjkanja odgovornosti in socialnih 

spretnosti, ob tem pa poudarjajo pomen učenja otroka odgovornosti in soočanja z 

izzivi samostojnega življenja. 
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RV5: S kakšnimi težavami se starši najpogosteje obračajo na zunanje strokovne 

delavce? 

Strokovne delavke svetovalne službe so osebe, ki so najpogosteje prvi strokovnjak, s 

katerim imajo starši stik in s katerim se pogovarjajo o otrokovih težavah. Strokovni 

delavki osnovnih šol poudarjata, da se starši ob začetku celotnega procesa nanju 

obračajo predvsem zaradi informacij o samem postopku: »Ker starši tega postopka 

ne poznajo, a ne«. Ko je staršem to jasno, otrokovi primanjkljaji pa opredeljeni, se k 

njim obrnejo z željo po usmeritvah. Ena pove: »Si želijo čim več informacij, nasvetov. 

Pa kaj nej doma delajo.«  

Obe poudarita, da starši potrebujejo oporo: »Starši rabijo v prvi meri eno oporo. Da 

jih nekdo pomiri, da rečemo, sej se bomo potrudli, bomo pomagali. Ker če to ni 

zadovoljeno pri starših, potem sploh ne sprejemajo ostalih stvari,« ki pa je ne 

potrebujejo le na začetku sodelovanja, ampak skozi celoten proces: »Ves čas tega 

postopka rabijo neko oporo, pa da jim razložiš, jih pomiriš, tega je velik.« Ena izmed 

sogovornic pove tudi, da je vloga svetovalne službe pomembna predvsem z vidika 

stalnosti: »Zelo veliko staršev se potem na nas naveže za vseh devet let, zato ker 

ostajamo otrokova stalnica, a ne.« Podpore staršem pa ne vidita le v posredovanju 

informacij in nudenju opore, ampak poudarjata tudi pomen pozitivizma. Ena pove: 

»Starši pridejo predvsem po nek pozitiven vidik znotraj situacije, v kateri so. Da lahko 

realno rečeš, kje smo, da vidiš neke pozitivne in močne točke otroka, da jih zazihraš, 

da bomo s skupnimi močmi prebrodili to, ta pozitivizem in svetla prihodnost.« Ob tem 

poudarita, da je sodelovanje starša in strokovnjaka prevečkrat osredotočeno le na 

težave oziroma na splošno na neprijetne stvari: »Potem je skoncentrirano samo na 

tem, kaj vse je narobe. Ker včasih se res govori samo, kaj je narobe, kaj je treba 

izboljšat.« V tem kontekstu se jima zdi pomembno, da interakcija s starši ni 

osredotočena le na posredovanje »slabih novic«, ampak da »… mora imet 

svetovalna služba to politiko odprtih vrat,« ki omogoča splošno komunikacijo, ki 

vključuje tudi pogovore o drugačnih temah. Starši imajo tako priložnost, da med 

večletnim svetovanjem pridejo tudi po informacije drugačne narave. Strokovna 

delavka opiše, da se starši nanjo obračajo tudi glede splošnih informacij o otroku: 

»Da bi se pogovarjali o svojem otroku. Kako ga vidiš, kakšen je v socialni dinamiki, 

kako napreduje, kakšne so možnosti. Pač, kako je otrok v šoli, na splošno.« Pri vsem 

tem poudarjata pomen dostopnosti, realnosti, pozitivnosti in zaupnosti delavcev 

svetovalne službe, ki so ključnega pomena za kakovostno sodelovanje s starši. 

Edina zunanja strokovna delavka izmed sogovornikov je bila strokovna delavka, 

zaposlena v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše. V centru opravljajo 

diagnostiko otrok ter svetovanje in terapijo, ki sta namenjena tako otrokom in 

mladostnikom kot njihovim staršem. Poleg tega omogočajo tudi skupinsko delo in 

pomoč prostovoljcev. 

Strokovna delavka pove, da so starši sicer dokaj opremljeni z informacijami o 

otrokovih težavah, a si dolge čakalne vrste za osebno obravnavo v njihovem centru 

razlaga takole: »Knjige niso dovolj. Staršem lahko ponudiš deset knjig, ampak to ni 
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isto, to je čist drugo. Čist drugače je, če je nek pogovor.« Staršem torej veliko 

pomenijo osebni pristop, nudenje opore in interaktivno sodelovanje pri reševanju 

izzivov. Predvsem poudari pomen opolnomočenja staršev, za katere se po njenih 

izkušnjah velikokrat izkaže, da potrebujejo več podpore kot otroci: »… se velikokrat 

izkaže, da starši rabijo suport. Da niti ne tolko otrok. In da če ti starša opremiš, bo 

potem tut on znal na otroka prenesti.« 

Med pogovorom strokovna delavka osvetli tudi težave in potrebe, s katerimi se starši 

najpogosteje obračajo na strokovnjake Svetovalnega centra. Ena izmed glavnih 

dejavnosti, ki jih uporabijo starši, je diagnosticiranje: »…, da se mal razjasne, a je ta 

otrok res hiperaktiven, ali je samo bolj dinamičen, ali ima mogoče kakšne druge 

težave, a ne.« Diagnostika poleg identificiranja otrokovih težav staršem pomeni tudi 

potrditev, da za otrokovo vedenje niso krivi sami: … se ujamejo v to razmišljanje, ali 

so zdaj oni krivi, da je kriva vzgoja, čeprav po eni strani vejo, da niso krivi … Tako da, 

ja, pridejo preverit.«  

Poleg začetnega diagnosticiranja sogovornica poudarja pomen svetovanja na drugih 

področjih, kar povedo tudi starši: »Dodatna strokovna pomoč poteka pri nekaterih 

predmetih, ampak mi ne potrebujemo samo tega, bi radi še kakšno dodatno podporo, 

svetovanje, to pa ni vključeno.« Svetovalni center jim tako predstavlja prostor, kjer 

lahko poleg otrokovih težav in prilagoditev govorijo tudi o drugih temah. Izvenšolsko 

okolje je namreč velikokrat močan dejavnik, ki vpliva na to, da so starši pripravljeni 

govoriti tudi o bolj osebnih temah: »Ampak dostikrat grejo drugam, v drugo okolje, 

zato ker tam lažje povejo o svojih stiskah. /…/ Pa da lahko povejo, zventilirajo.«  

Strokovna delavka doda, da je aktualna tema staršev vzgoja: »Ker starši so zelo 

negotovi, sej tega se ne učiš, starševstva. In ne vejo dostikrat, kaj naredit, kako se 

pogovarjat. Mogoče bi rabili samo en tak nasvet, ni nujno, da neko celostno 

obravnavo, takrat, ko je akutno, potem pa spet grejo dalje.« Starši tako pogosto 

potrebujejo samo nasvet za ravnanje v situaciji, ki jim trenutno predstavlja izziv in ni 

nujno povezana z otrokovimi primanjkljaji. Poleg vzgojnih vprašanj se starši na 

Svetovalni center obračajo zaradi šolskih izzivov, ki so aktualni predvsem pri starših 

mlajših otrok, medtem ko se starši najstnikov nanje obračajo zaradi sekundarnih 

težav: »Ker niso uspešni in je pol slaba samopodoba, neke čustvene težave in zaradi 

tega tut pridejo kasneje, ker jih to zaskrbi, te sekundarne težave, in potem šele 

pridejo do nas.«  

Sogovornica podobno kot drugi dve strokovni delavki poudari, da pogovori s starši 

velikokrat nanesejo tudi na temo o samem usmerjanju otroka, procesu, odločbah in 

prilagoditvah. O tem pove: »Marsikaj jim ni jasno, kaj se sme, kaj se ne sme, kako je 

s temi prilagoditvami, zakaj tistemu ja, unemu ne, veliko enih vprašanj je čisto 

tehničnih, pa se mi zdi da bi lahko to v šoli mirno rešili.« Pri tem veliko pomanjkljivost 

vidi v nezadostnem vključevanju staršev in informiranju s strani šolskih delavcev in 

strokovnjakov, ki sodelujejo pri usmerjanju otroka. Pove, da »so starši potem 

naknadno zelo redko vključeni, da bi tudi njih vprašali, kaj si mislijo, kaj bi morali in 

tako. Strokovna skupina pač pripravi in potem starše pokličejo, naj podpišejo. To 
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meni starši poročajo, ko pridejo sem. Ta sprotna komunikacija očitno ne teče 

povsod.«  

Poleg osebnih pogovorov se starši pri njih vključujejo tudi v podporne skupine. Ravno 

v teh tudi strokovna delavka vidi veliko pozitivnih lastnosti: »Oni se med sabo kar 

suportirajo. In to, ko slišijo, da je zgodba nekoga drugega podobna, da ni on edini, ki 

je v takem zosu, jim je v bistvu lažje.« Povpraševanje staršev po vključevanju v 

skupinsko podporo je tako veliko, da sogovornica poudari: »Imamo nekako potrebo 

po tem, da bi imeli še več teh skupin.« Koristnosti podpornih skupin pa sama ne vidi 

le v sklopu Svetovalnega centra, ampak je mnenja, da bi bilo koristno tudi, »da bi tudi 

starši na šoli imeli kakšno skupino, da bi o tem spregovorili, da bi razumeli, da se 

lahko kadar koli na nekoga tam obrnejo«.  

Starši, ki obiskujejo Svetovalni center, poleg osebnega in skupinskega svetovanja 

iščejo pomoč tudi pri prostovoljcih. »Pa pol velikokrat prostovoljce aktiviramo, da oni 

hodijo domov, pa mal prevzamejo ta del. In starši so razbremenjeni, tu se mi zdi, da 

lahko velik nardimo, da je to en velik plus. Ali pa kakšne študente.« Strokovna 

delavka pove tudi, da starši ne iščejo le prostovoljne pomoči, ampak da: »Sprašujejo 

pa tut po inštrukcijah za plačilo.« Prostovoljci, študentje in inštruktorji so dobrodošla 

pomoč, saj staršem odvzamejo breme šolskega dela, s tem pa jim omogočijo, da 

večji del odnosa z otrokom osredotočijo na odnos starš-otrok. 

Pripovedovanja staršev po uporabi zunanje strokovne pomoči so v določenih 

pogledih podobna. V sklopu postopka usmerjanja vsi uporabljajo diagnostiko, saj je 

ta zahtevana za oblikovanje odločbe. Poleg tega sta dve materi omenili pomoč 

terapevtov. Ena izmed njiju se je s partnerjem obrnila na družinsko terapevtko, kjer 

sta se pogovarjala o različnih odnosih in pristopih do šolanja. Druga je pomoč 

poiskala pri psihoterapevtki, h kateri se je obrnila zaradi mobinga na delovnem mestu 

in izčrpanosti. Ena izmed mater je v sklopu iskanja zunanje pomoči za hčerko z 

disleksijo in motnjo pozornosti sodelovala s specialno pedagoginjo v Svetovalnem 

centru in še z eno defektologinjo (specialno pedagoginjo).  

Šest družin, ki so sodelovale v pogovoru, je zaradi preobremenjenosti ali 

neproduktivnega sodelovanja z otrokom poiskalo učno pomoč. To iščejo pri znancih 

(»kakšni prijatli, prijateljce, recimo«, »moja mama bila učiteljca angleščine, in 

angleščino je potem ona z njim delala«), prostovoljcih in inštruktorjih. Nekaj staršev 

ob spominjanju na popoldneve pred učno pomočjo pove, da so bili neproduktivni, 

prav tako pa so negativno vplivali na njihov odnos z otrokom. Mati, ki z inštruktorji 

sodeluje že nekaj let, pove: »Ker ti vzame otrok velik časa in ko vidiš, da ne gre skoz, 

pač se začnejo nesoglasja in potem nisi več mama, ampak si teror, a ne. In je bil tut 

najin odnos z M. pač katastrofalen, ker je to nek moteč faktor, ki je mene motil, in se 

je skrhal odnos, no. In so mi svetoval, da se jaz z njim naj ne učim.« Koristi učne 

pomoči opiše takole: »… je lažje, ker nimamo unga bremena, da moramo z nekom 

sedet takoj po službi, pa pol z njim delat. Je to olajšanje, /…/ In jaz pravim, da bi to 

moral met vsak, ki ima te težave. Definitivno je ta učna pomoč, ki jo imajo v šoli, 

premalo.«  
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Eno izmed mater, ki je o iskanju dodatne učne pomoči že velikokrat razmišljala, pa se 

zanjo zaradi lokacije in finančne situacije ni odločila, skrbi potreba po inštruktorju v 

otrokovi srednji šoli. Pove: »To, kar njega zanima, jaz ne obvladam. Tako da že vem, 

da če bo tako, bom mogla najet inštruktorja.« Tudi starši, ki imajo učno pomoč, se 

zavedajo, da niso vse družine finančno sposobne otroku zagotoviti zunanje pomoči. 

Ob tem povedo: »Če se že tako težko preživljaš, ti ne more ostat potem, da bi si 

privoščil inštrukcije ali kaj jaz vem. Enkrat bi še šlo, sam kaj, ko vsi vemo, da rabijo ti 

otroci kontinuirano, a ne. To pa ne moreš.« Ti starši so tako primorani sami delati z 

otrokom, usklajevati vlogo starša in učitelja ter premagovati vsakdanje borbe. 

Starši pri svetovalnih delavkah v šoli pomoč iščejo na področjih vzgoje in ravnanja z 

otrokovimi primanjkljaji, ob tem pa si želijo usmeritev za delo in pomoč otroku. Prav 

tako iščejo informacije o samih primanjkljajih in postopku usmerjanja. Poleg tega 

strokovne delavke poudarjajo, da starši potrebujejo oporo – ne le na začetku, ampak 

skozi celoten proces. Ob tem si želijo razumevanja, osebnega pristopa, angažiranosti 

in interaktivnega sodelovanja pri reševanju težav. Na zunanje strokovne delavce se 

starši (poleg diagnosticiranja) obračajo predvsem zaradi potrebe po podpori in 

svetovanju, ki vključujeta tudi stiske, ki niso nujno povezane z otrokovimi težavami ali 

otrokom nasploh. Strokovna delavka Svetovalnega centra pove, da se starši 

vključujejo tudi v podporne skupine, za katere se tako strokovne delavke kot starši 

strinjajo, da jih je premalo in da bi morale biti bolj dostopne.  
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RV6: Katere vire informacij, pomoči in podpore starši uporabljajo in v kolikšni meri so 

z njimi zadovoljni?  

Starši otrok s primanjkljaji so v času otrokovega izobraževanja skupaj z njim vpeti v 

različna izobraževalna in strokovna polja. Nekateri so s posameznimi področji bolj, 

drugi manj zadovoljni, veliko pa jih pomoč in podporo išče pri drugih virih.  

Proces umerjanja 

Vse družine, ki imajo odločbo o usmerjanju, se na začetku soočijo s procesom 

usmerjanja, o katerem imajo starši pretežno negativno mnenje. 

Prvo slabost postopka – čakalne dobe – poudarjajo tako starši kot strokovne delavke. 

Povedo, da je čas čakanja za samo obravnavo predolg, hkrati pa primanjkuje 

strokovnjakov: »Sam čakalne dobe so pa preveč, pa tut psihologinj je premal.« 

Strokovna delavka SCOMS, kjer se ukvarjajo tudi z diagnostiko, doda: »Ampak so 

čakalne dobe vseeno predolge, imamo skos polno. To bi moral sistemsko reševat. 

Ker zdej se veliko več definira teh težav.« Opaža tudi, da predolge čakalne dobe 

vplivajo tudi na delo svetovalnih služb, ki posledično poskušajo kar najbolj prilagajati 

svoje delo: »…, da je res iz leta v leto bolj obremenjena, pa to tut izražajo, da majo 

vedno več dela, pa tut otroci, k še nimajo odločb, da z njimi delajo, ker vejo, da pač 

ne morejo čakat. Tko, da vidim, da je vse bolj na hitro, kot je blo prej, in da ma velik, 

in da bi blo verjetno za vse boljš, če bi jih blo več.« S predolgimi čakalnimi dobami se 

soočajo predvsem starši sami, ki povedo: »Je pa problem, da dejansko ta proces 

traja skor več kot eno leto, čakalne dobe so predolge.« Poleg samega čakanja na 

začetek procesa se jim zdi tudi sam postopek predolg. Ena izmed mater poda 

konkreten primer: »… eno leto čakala, da pride, pa še eno leto to traja«.  

Poleg čakanja na obravnavo so pomanjkljive tudi informacije o postopku in storitvah, 

s katerimi bi starši po usmeritvi lahko bili bolje seznanjeni. Ena izmed mater je imela 

slabo izkušnjo z navodili oziroma usmeritvami, ki jih je dobila pri šolski svetovalki, ki ji 

postopka ni obrazložila: »… mi je rekla, da mora do konca poletja ona to pripravit, se 

pravi, to bi moglo bit do zdaj. Ampak jaz sem sklepala, da bo potem prva obravnava 

septembra, potem mi je pa rekla, da bo decembra šele … Ne vem.« Podobno se ji je 

zgodilo na Zavodu za šolstvo: »… mi je samo rekla, kaj moram oddat, kam moram 

oddat, a ne, tisto vlogo … /…/ … nisem vedela, da je to to, pa da je treba zraven tut 

to, pa specialna in psihologinja, ko sta dali svoje poročilo, sem ga jaz na Zavod 

poslala. Jaz sem mislila, da ko to pošljem tja, je to to. Tko, da v bistvu o samem 

postopku nama ni noben nič. Tam smo se pač na zadnjem sestanku v Kranju 

mejčken pomenil, ampak nič tko, no. Noben nič ne razloži konkretno.« Z nejasnostjo 

glede samega postopka ter vrst prilagoditev in pomoči se pogosto srečuje tudi 

svetovalna delavka na osnovni šoli: »Ja, ta postopek jim itak ni znan, tut pol, ko jim 

razložim poenostavljeno, včasih ni vse jasno. Mene pa v bistvu moti to, da mi 

razlagamo že po usmeritvi, kaj je sploh to svetovalna storitev. Se mi zdi zelo 

nehvaležno. /…/ … kje je tista tretja ura? To tut nihče ne razloži in potem smo mi tisti, 

ki mormo razlagat, da so to naša izobraževanja, to so moji pogovori z vami.« Ravno 
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tretja (oziroma zadnja) ura se je pri dveh sogovornikih izkazala kot ogromna 

neznanka. Ena izmed mater, katere otrok ima že nekaj let odločbo zaradi disleksije, 

tako pove: »Otroku pripadajo dve uri, ena je pa za starše. Kva je to, to je … Kar 

nekej.« Na podlagi odgovorov staršev in pripovedovanja strokovnih delavk je jasno, 

da kar nekaj staršem podrobnosti postopka in prilagoditev niso jasne. 

Po čakanju na začetek obravnave se starši soočijo z novim izzivom: 

diagnosticiranjem. To poteka pri različnih strokovnjakih, izmed katerih vsak poda 

mnenje oziroma oceno otroka, na podlagi katerih je nato izdelana odločba. Naloga 

staršev je, da v tem času obiskujejo strokovnjake in jim podajo potrebne informacije. 

Ena izmed mater poudari težavo razkropljenosti in nepovezanosti strokovnjakov: 

»Problem je, ker te vlačijo na vse konce. To se mi zdi v bistvu največji problem. 

Povsod bi ga neki pregledal, povsod moraš isto govort, na koncu pa ni noben 

povezan z nobenim.« Štirje drugi starši se s tem strinjajo in poudarjajo, da se jim zdi 

obiskovanje toliko različnih strokovnjakov nepotrebno glede na to, da so vprašanja 

pri vseh ista: »…, še ko smo ga v ambulanto peljal, štirikrat, vsakič drugemu 

strokovnjaku odgovarjat na ista vprašanja.« Eno izmed mater je številčnost obiskov 

tako izčrpala, da z njimi ni želela nadaljevati: »… je blo tega tok, vseh teh obiskov in 

pregledov in tega, ne da so bli slabi al pa kej, ampak tko, sej veš… /…/ … tok vsega, 

pa pejte še tja, pa skos neko pošiljanje, in pol sem … Men je blo v bistvu zadost 

vsega tega, no, in pol nikamor več nismo šli.« Druga za to težavo ponudi rešitev: »V 

bistvu najbolj pogrešam to, da bi bil en, ki bi to koordiniral in ki bi imel vse čez. 

Najbolj logično bi bilo, da bi bila to šolska specialna pedagoginja, ki ga ima največ. 

Da ne bi bilo tako razdrobljeno.« 

Z razdrobljenostjo sodelujočih strokovnjakov lahko povežem tudi nejasnost oziroma 

nerazumevanje podrobnosti postopka. Po pripovedovanju staršev med strokovnjaki 

ne prihaja do (redne) komunikacije, kar lahko vpliva tudi na zmedo glede podanih 

informacij. Nihče od sodelujočih namreč ne ve, kaj starši že vedo, kaj so jim povedali 

drugje, predvsem pa, katere informacije še potrebujejo. Starši tako ne dobijo popolnih 

informacij, velikokrat pa je njihova ozaveščenost odvisna od angažiranosti šolske 

svetovalne službe.  

Poleg velikega števila obiskov pri strokovnjakih dve materi poudarjata tudi 

nezadovoljstvo z načinom pregledov. Ena izmed mater tako poudari pretirano 

kliničnost pregleda: »Ni mi blo dobr, /…/ … čist rutinsko, mislim, da je bla neka 

psihologinja, ki je pač ob prvem pregledu morala neke teste izpolnit, neskončno enih 

vprašanj,« ob kateri je pogrešala osebni pristop in zanimanje za njene aktualne 

težave: »Vem, da ko sem ji hotla kej povedat, tisto, kar mi je bilo takrat aktualno, je to 

ni zanimal, in je skos usmerjala nazaj na tista vprašanja.« Drugi materi je veliko 

stisko povzročila prisotnost otroka med pregledom. Nesprejemljivo se ji zdi dejstvo, 

da je otrok med naštevanjem težav prisoten: »In je to ena od najslabših stvari v 

celem postopku, to, da moraš govorit o tem, kaj otroku ne gre, pred otrokom.« 
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Informacije 

Med in po postopku usmerjanja so za starše ključnega pomena informacije – 

informacije o otrokovih težavah, postopku, pristopih dela, prilagoditvah in možnostih 

nasploh. Veliko podatkov starši pridobijo pri strokovnih delavcih svetovalne službe in 

sodelujočih pri procesu usmerjanja. Ena izmed mater pove, da je na ta način dobila 

dovolj informacij: »Že v šoli, pol pa preko psihologinje naprej.« To potrdi druga mati, 

ki ima podobno izkušnjo: »Pol smo pa začel po Metelkovi hodit, pa smo velik 

informacij dobil.« Ne glede na to, ali starši dobijo potrebne informacije s strani 

strokovnih delavcev ali ne, jih večina išče tudi sama. Strokovna delavka ob tem 

poudarja, da je veliko odvisno od tega, kako se starš pri iskanju informacij znajde: 

»Kot starš si prepuščen svoji samoiniciativnosti, kolko kej prebereš, ti svetujejo, kolko 

iščeš informacije in pomoč, pa kolko znaš iskat vse to.« Veliko staršev informacije 

išče v literaturi: »… sem si nabrala vso mogočo literaturo o tej disleksiji.« ali pa na 

spletu: »… sva iskala po internetu.« Spet drugi se obračajo na prijatelje: »V bistvu 

sem pri prijateljici. Zato, ker ima že odločbo in vso to dokumentacijo, ker ima njen 

otrok disleksijo. In v bistvu mi je ona povedala, kam naj se obrnem,« in znance: »… 

pa jaz velik ljudi poznam.«  

Starši se obračajo tudi na druge zunanje strokovnjake, pri katerih so nekateri dobili 

kakovostno pomoč. Ena izmed mater poudari izkušnjo s socialno pedagoginjo, ki je 

nanjo naredila močan vtis zaradi konkretnih podatkov in dobrega zgleda pri delu z 

otrokom: »No, ona mi je potem razložila, kaj je disleksija, kako možgani, kako se te 

stvari hendla.« Druga je iskala različne načine dela z otrokom, pri logopedinji pa je 

izvedela za drugačen pristop: »In je bila zame zelo zanimiva izkušnja, ki jo je meni 

dala logopedinja, da mu pomagam usvajat besede, besedni zaklad s tem, da mu z 

dotikom recimo na roko, na nogo, zloge tapkam. V trenutku, ko sem jaz z dotikom 

besedo tapkala, jo je on praktično lahko ponovil, prej pa ne, a ne.«  

Strokovna delavka SCOMS se zaveda količine informacij, ki so staršem dostopne 

praktično na vsakem koraku. Ob tem poudarja pomen selekcioniranja, veliko 

vrednost pa vidi tudi v osebnih nasvetih strokovnjakov, ki imajo vpogled v značilnosti 

in posebnosti posameznega otroka: »V tej informacijski dobi gre lahko vsak na 

internet, pa ne bi rekla, da je to najpametnejše. Čist odvisno, oni sicer preberejo, 

ampak potem vedno pridejo sem po neko tolažbo, oziroma da jih mal pomirimo.« 

Tudi starši se zavedajo, da je lahko pridobiti veliko različnih informacij iz različnih 

virov. Pomembno se jim zdi, da znajo informacije, nasvete in napotke vrednotiti in jih 

prilagajati značilnostim svojega otroka. Starša povesta: »Sva poslušala druge, 

sprejemala nasvete, malo sva poguglala …, ker je itak dosti tega. Pa da malo vidiš, 

kaj drugi mislijo. Ampak vedno pa s trezno glavo, za svojega otroka. Kakšen drug 

ima kej drugega. Jaz pa imam svoje mnenje, pri men je tako.« 

Prilagoditve 

Otrok z odločbo poleg diagnoze pridobi tudi prilagoditve, ki naj bi mu, glede na 

njegove specifične težave, olajšale izobraževanje. Prilagoditve so v veliki meri 
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univerzalne glede na primanjkljaje, kar pomeni, da bosta različna otroka z enako 

diagnozo deležna podobnih prilagoditev. Te se seveda tudi razlikujejo, saj 

strokovnjaki upoštevajo intenziteto težav in individualne značilnosti vsakega otroka. 

Med pogovori s starši se je izkazalo, da veliko staršev s prilagoditvami in njihovim 

izvajanjem ni zadovoljnih. 

Prva stvar, s katero so nezadovoljni, je pomanjkljivost prilagoditev, zapisanih v 

odločbi. Štirje starši omenjajo, da so prilagoditve, ki naj bi bile prirejene glede na 

posameznega otroka in naj bi mu olajšale izobraževanje, dejansko premalo 

prilagojene posamezniku. Ena izmed mater (pedagoginja) pove: »Samo če naj bi ta 

sistem pomoči deloval, potem je treba zelo približat otroku.« Druga, ki prav tako dela 

kot pedagoginja, opaža podobno: »…, da se ponudi raznolikost pristopov, ampak to 

ni tako, a ne. To se ne dela. Jaz tega ne doživljam, no.« Tretja mati neprilagojenost 

posamezniku prek lastnega primera podrobneje opiše: »… problem, ki ga naše 

šolstvo sploh ne opaz. Oni rečejo: 'Ja, ima disleksijo, mu damo dve uri.' Oni ne vejo, 

kaj vse to pripelje. Oni ne vejo, da ni sam to, da on tko bere. Da on ne pomni! Da on 

si ne dela zapiskov, ker ne sfolga, da prepiše.« 

Tretja poleg neprirejenosti prilagoditev poudarja tudi pomanjkljivo opredelitev odločb. 

Ob pogovoru o potrebnih prilagoditvah, ki jih je za njenega otroka omenjala komisija, 

opozarja, da nekatere prilagoditve v odločbi sploh niso zapisane: »Bi mogli tut 

določene zaznamke dat, ki jih potem šola upošteva. Če pa teh zaznamkov ni, jih pa 

šola ne upošteva. /…/ Men so seveda na komisiji rekli, da absolutno mormo zahtevat 

striktno ustno, ampak na odločbi pa tega nikjer ne piše.« Zaradi pomanjkljivosti 

odločb otroci ne dobijo potrebnih prilagoditev, starši pa se morajo za neomenjene 

prilagoditve pogosto pregovarjati s šolskimi delavci. 

Težava, ki so jo poudarili vsi starši, je izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

Pomanjkljivost vidijo v tem, da jo šolski delavci izvajajo v času pouka, kar pomeni, da 

otrok na določenih urah ni prisoten. Mati pove: »Ampak jaz ne razumem poante te 

'dodatne pomoči', ki sploh ni dodatna, ker je izvzeta iz pouka, in da ga jemlje pri 

predmetih, kjer so največji problemi. To je neka … zastarela logika. On bi rabil 

dodatno pomoč.« Dejstvo, da otrok ni prisoten pri določenih predmetih, moti tudi 

drugo mater. Podobno pove tudi tretja, ki je bila obremenjena z odločitvijo, za katere 

ure naj bo otrok prikrajšan: »Potem smo se šli, katero uro mu zdej vzet, a ga 

prikrajšat za telovadbo, ki jo ima rad, ali ne, in potem smo se kar odločli, da je med 

uro slovenščine.« Ena izmed mater, ki se soočajo s to težavo, omenja tudi 

potencialno neusposobljenost svetovalne delavke za razlago predmeta, iz katerega 

je otrok izvzet: »…, da so Z. jemali ven iz pouka, kar ona ni hotela. Pa to se mi zdi 

nesmiselno, da se mora socialni pedagog ali kdor koli je pač v svetovalni, naučit 

fiziko, kemijo za osmi razred. Če je za to učitelj, ki je izobražen za to. Ker potem se je 

dogajalo, da ni bila na tekočem, kaj se je dogajalo v razredu, pa pri nalogah.« Dvema 

materama, ki sta nasploh omenjali dobro izkušnjo s svetovalnima delavkama in njuno 

prilagodljivostjo, se je z njima uspelo dogovoriti, da dodatno strokovno pomoč 

izvajata izven časa pouka. Ena pove: »Sem prosila, da ga ne vzame med poukom, 
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ker drugače ima on doma čisto preveč dela. In je potem to stresno zanj.« Tudi ena 

izmed strokovnih delavk je priznala, da »čeprov je proti zakonu,« dodatno strokovno 

pomoč izvaja izven časa pouka: »Ja, jaz delam kar takole preduro. Je lažje tut 

otrokom, pa bolj se da prilagajat stvari.«  

V povezavi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči sta se dve materi pritožili nad 

neustrezno pomočjo. Ena pove, da ne glede na prilagoditve, zapisane v odločbi, »pri 

določenih testih on ne piše pri specialni pedagoginji. Ker če nje ni, on piše v razredu. 

/…/ … specialna pedagoginja, ki jo imajo za njega, je samo določene ure na šoli, ker 

ima deljeno, ampak bi mogla šola potem zagotovit nekoga, da bi z M. to opravljal.« 

Druga podobno poudarja neustrezno izvajanje pisanja testov. Omeni, da hčerki ne 

pomaga »to, da otroka pošlješ v drugo sobo, tudi če nekdo sedi zraven, pa da gre 

ona še vedno sama čez naloge, to njej ne pomaga«. Doda, da bi potrebovala »da gre 

nekdo z njo čez navodila, ali pa jo samo spomni, naj se vrne nazaj in prebere še 

enkrat«. Slabe izkušnje z neupoštevanjem otrokovih prilagoditev nasploh omenja več 

staršev, potrjuje pa jih tudi ena izmed strokovnih delavk. Ob opazovanju borb staršev 

in neposrednem delu s kolegi učitelji pove: »Eni učitelji tut otrokom ne omogočajo 

prilagoditev, ki jim pripadajo.« Težava z neupoštevanjem prilagoditev s strani 

učiteljev se lahko začne na začetku vsakega šolskega leta. Mati, ki je imela nekaj 

izkušenj z učitelji, ki niso bili seznanjeni z otrokovimi primanjkljaji in prilagoditvami, 

zaradi česar je bila primorana posredovati sama, razmišlja: »Zakaj se moram jaz 

vsako leto z vsakim učiteljem posebej ukvarjat, ker je to pač naloga od šole, da 

predstavi: 'Tole je vaš razred, to so vaši otroci.' Učitelj bi si moral pogledat, tam bi 

imel zaznamke, kakšne so posebnosti oziroma, če odločba obstaja, in je stvar 

inštitucije, da to naprej rihta, to bi mogli v zbornici, al pa ko imajo konferenco, bi 

morali to obdelovat. In ko pride nekdo nov, al pa ko prevzame razred, bi se moral o 

tem pogovorit.« Starševsko pogajanje za korektno izvajanje prilagoditev ali za 

izvajanje prilagoditev nasploh se tako večinoma vleče v nedogled. 

V kontekstu prilagoditev starši poudarjajo še eno potrebo po pomoči šole, ki je 

trenutno niso deležni. Zaradi neustreznih oziroma pomanjkljivih prilagoditev pri večini 

otrok izstopajo potrebe na področjih, ki jih odločbe ne pokrivajo. Glavno področje, ki 

ga opažajo starši, je pomoč pri organizaciji. Prvi starš pove: »Tko, da nima tok težav 

s samo snovjo, in tut bolj tukej rabi pomoč, da se zna umirit, da se zna organizirat.« 

Šest staršev pripoveduje podobno, ena izmed mater pa to potrebo konkretneje 

razloži: »Mi pa manjka to, da bi ga nekdo bolj učil neke organizacije šolskega dela, 

ker mu jaz doma ne morem pomagat, če ne vem, kaj more delat. Če nima zapiskov, 

če ne ve, kaj je za nalogo. Pa se je skos treba tja se zapeljat, pa klicat, pa prosit. 

Nekoga, da bi samo preveril, če si je L. zapisal, kaj je za nalogo, če je vzel zvezke, si 

zapisal, kdaj so kontrolke pa spraševanja. Čist neka logistika, no, to mi najbolj 

manjka.« Druga mati povezuje pomoč pri organizaciji s samim učenjem 

samostojnega dela: »Ona je otrok, ki bi rabila, če že, tehnike pomoči, da bi ona sama 

osvojila način dela. Da je čim bolj samostojna.« Dodaja, da učenje samostojnega 

dela hčerka potrebuje bolj kot učno pomoč in poudarja, da bi se na tak način lahko 

olajšala tudi sama učna pomoč. Pri tem opažam težavo začaranega kroga; izvajalci 



77 
 

dodatne strokovne pomoči morajo otroke jemati od pouka, kar jih sili v obravnavanje 

snovi predmeta, ki ga učiteljica vzporedno razlaga v razredu. Zaradi tega primanjkuje 

časa za delo na drugih področjih, kot so na primer organizacija, učenje učenja, 

razvijanje socialne in čustvene inteligence ipd.  

Viri pomoči 

Starši pri vsakodnevnem soočanju z različnimi izzivi iščejo in koristijo pomoč pri 

različnih virih. Primarno so to šolski strokovni delavci, sledijo jim strokovnjaki, ki 

sodelujejo pri postopku umerjanja, starši pa se obračajo tudi na zunanje strokovne 

delavce različnih področij. 

Kakor že omenjeno v RV5, starši pri delavcih svetovalne službe iščejo pomoč glede 

informacij o otrokovih primanjkljajih, pristopih dela, postopku usmerjanja in neki 

splošni podpori. Strokovna delavka SCOMS, ki izvaja tako diagnosticiranje kot 

svetovanje, poleg omenjenih tem staršem svetuje tudi glede šolskih izzivov, 

sekundarnih težav otroka, vzgoje in osebnih stisk. Poleg teh se je nekaj staršev 

obrnilo na zunanje strokovnjake. Mednje spadajo socialni in specialni pedagogi, 

logopedi, psihologi, psihoterapevti, družinski terapevti, supervizorji, strokovnjaki 

alternativnih pristopov, inštruktorji in prostovoljci. S strokovnjaki, ki jih starši poiščejo 

sami, so povprečno bolj zadovoljni kot s strokovnimi delavci, vključenimi v otrokovo 

izobraževalno pot. 

Starši so zadovoljni z delom zunanjih strokovnih delavcev, poudarjajo pa 

pomanjkanje programov, namenjenih staršem. Ena izmed mater, tudi sama socialna 

pedagoginja, pove: »…, da bi starši lahko prišli, ne samo tako z otrokom, ampak tut 

za starše opolnomočit«. Podobno opaža tudi strokovna delavka SCOMS: »… to, da 

kdaj samo starše povabiš, pa samo z njimi govoriš. Da se malo loči otroka in starša, 

da ne ostane pri otroku.« Ena mati omeni zadovoljstvo s Svetovalnim centrom v 

Ljubljani, a poudari, da je takšnih centrov premalo. Doda: »Idealno bi bilo, da bi imel 

na Gorenjskem tut eno svetovalnico.« S tem se strinja tudi strokovna delavka, ki 

pove: »… več takih centrov, kamor lahko prideš dosti hitro na vrsto.« 

Med pogovorom o iskanju pomoči, tako minimalne, kot je na primer pri domači nalogi, 

kot resnejše, kot pri osebnih stiskah, veliko staršev omenja lastne zadržke. Po 

večletnem delu s starši podobno omenja tudi strokovna delavka: »… še vedno velik 

tega občutka pri starših, da si ne upajo zaupat oziroma obremenjevat, no«. Polovica 

staršev ob misli na iskanje pomoči dobi občutke vsiljivosti in nadležnosti, zaradi česar 

s kontaktiranjem virov pomoči odlašajo. To velja za različne starše in različne tipe 

pomoči. Ena izmed mater to omenja ob iskanju informacij o šolskih obveznostih pri 

sošolcih: »Včasih gre na DSP in ne ve, kaj ima za narest, pa skos klicat prijatelje. So 

nas že oni imel dost, pa sej nisem preveč težila, ampak imaš tak občutek, da nočeš 

težit.« Druga identične občutke omenja pri kontaktiranju šolskih delavcev glede 

upoštevanja prilagoditev: »Zoprno je, če imaš skos občutek, da ti morajo uslugo 

delat. Čeprov to njemu pripada. Pa so prijazni, pa dobim, ko rečem, samo občutek 

imaš, da težiš, tut če mogoče ne.« Tretja se s temi občutki sooča, ko razmišlja o 
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kontaktiranju svetovalnih delavcev zaradi osebnih težav: »Pa kadar koli odpremo 

kakšen problem, sicer poskušam, ne vem, zakaj, poskušam čim manj, samo, kadar 

se mi res zdi potrebno. Kot da mam občutek, da so že tko dost obremenjeni, in pol 

res večkrat premislim, kdaj kej tam odpirat.« Starši se zavedajo lastnih občutkov, 

prav tako pa dejstva, da jih viri pomoči najverjetneje ne doživljajo v takšni luči, a se 

občutkom ne morejo izogniti. To lahko ponovno povežem s pritiski družbe in 

posledičnimi občutki neuspešnosti pri opravljanju vloge starša. Z iskanjem pomoči 

namreč viru pomoči starš prizna, da ne obvladuje situacije, kar podira podobo 

»dobrega starša«. Zaradi tega pogosto ne poiščejo pomoči, dokler ni res nujno. 

Zadnja mati o tem razmišlja še naprej in poskuša najti način, prek katerega bi imela 

občutek, da se lahko kadar koli obrne po pomoč. Pove: »da imamo občutek, da imajo 

čas, ker tega nimajo, vem, da so preobremenjeni v šoli. Bi bilo fino, da bi imela ta 

občutek, da vem, da lahko pridem tja, da nisem zdej neka dodatna časovna 

obremenitev. Da bi ble kdaj mogoče tut kakšne odprte stvari za starše, ne vem, da 

lahko prideš pa …, da bi bilo bolj javno no, ker po navadi je to pet ali deset minut, a 

ne, sej veš. Da bi res bile kakšne ure, al pa dnevi, da bi bilo namenjeno temu, da 

lahko pridemo tja, pa se malo bolj poglobljeno pogovarjamo … Pa iščemo tut neke 

skupne rešitve.« 

Poleg želje po večji dostopnosti imajo starši potrebo po pomoči s strani šole pri 

temah, ki so povezane s samim usklajevanjem šolskega dela, organizacijo in 

splošnimi obremenitvami staršev. Mati poudarja: »… bi rada, da vodstvo omogoča tut 

to temo, razdelat, kolko je teh obremenitev za doma, kolko je sploh vseh 

obremenitev, kam naj to ljudje stlačijo.« Želi si, da bi na šoli lahko dobila pomoč in 

podporo v smislu skupnega iskanja rešitev za težave, ki pestijo starše otrok z učnimi 

težavami. 

Viri podpore 

Poleg strokovne pomoči starši pogosto iščejo različne vire podpore. Ta se od pomoči 

razlikuje predvsem v tem, da je bolj čustvene kot praktične narave, staršem pa 

olajšuje soočanje s stiskami in izzivi. 

Podporo staršem v prvi vrsti nudijo bližnji. Ena izmed mater omeni, da je njen glavni 

vir podpore znotraj družine: »Tukaj v družini se pogovarjamo, a ne.« Nekaj jih uteho 

išče pri prijateljih: »Mislim, mam fajn kolegice, tko da se lahko fajn naklepetamo, pa 

to.« »Ja, s prijatelji veliko pogovorov. To ne moreš bit tih. Ni zdravo, da si tiho. Ker te 

lahko pogubi.« Zadnja poudari, da je pomembno, da se nekomu zaupaš ter z njim 

deliš svoje stiske in občutke. Ena izmed mater je opazila, da ji je koristilo že to, da je 

sama pri sebi znala izraziti stisko: »Se mi zdi, da sem res rabla, am, to, da sem si 

sploh večkrat povedala, pa izrazla stisko.«  

Poleg družine in prijateljev starši veliko uteho vidijo tudi v starših, ki se srečujejo s 

podobnimi težavami. Podporo drugih staršev sicer vidijo različno, ena mati jo opiše 

kot pritoževanje: »Ja. Ja. Se pritožujemo,« druga kot pogovor: »Čeprav v bistvu, zgolj 

za to gre, da se med sabo pogovarjamo, a ne,« večina pa to obliko podpore dojema 
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globlje. Ena omeni podobne izkušnje: »… je pol fajn se s kom pogovarjat, k ma 

podobne izkušnje, pa razume to, čist iz tega vidika, to mi je dobr. /…/ In pol, ko kdaj 

izmenjamo, so kar, joj, v bistvu zelo podobne stvari.« Druga poleg deljenih izkušenj 

vidi prednost povezovanja staršev tudi v čustveni opori: »Pa vidiš, da nisi sam, da 

imajo drugi podobne izkušnje /…/ Pa to je še dobro, ko deliš izkušnjo in pokažeš 

drugim, da niso sami.« Pridružuje se ji tretja: »… mi je bilo pol fino, ko sem dobila tut 

od teh nekih mam, k vem, da majo tut same težave, neke dopolnitve pa potrditve.« 

Dve izmed mater vidita v konkretnejšem povezovanju staršev veliko prednosti in 

izražata zanimanje po dejavnejšem povezovanju: »Pa da si kakšne informacije 

izmenjujemo, bolj to. Niti ne, da bi se kaj bolj aktivno za enkrat povezoval. Čeprov, bi 

se lahko.« Druga, sicer tudi svetovalna delavka, meni enako: »…, ker se mi zdi, da 

kot starš to požiraš. Pa izkušnje drugih staršev. Jaz tut mislim, da bi se mogli starši 

med sabo bolj povezovat.«  

Pozitivne vidike medsebojne podpore staršev opažajo tudi strokovne delavke. Ena 

opaža: »In to, ko slišijo, da je zgodba nekoga drugega podobna, da ni on edini, ki je v 

takem zosu, jim je v bistvu lažje.« Strokovna delavka Svetovalnega centra, kjer 

izvajajo tudi podporne skupine, opaža povečevanje potrebe po povezovanju staršev: 

»Mi imamo nekako potrebo po tem, da bi imeli še več teh skupin.« Poleg obstoječih 

podpornih skupin za starše vidi strokovna delavka osnovne šole priložnost za 

oblikovanje podobnih skupin na posameznih šolah. Pove: »da bi tudi starši na šoli 

imeli kakšno skupino, da bi o tem spregovorili, da bi razumeli, da se lahko kadar koli 

na nekoga tam obrnejo«. Na splošno se ideja o povezovanju staršev v podporne 

oziroma samopomočne skupine zdi koristna in potrebna. Ločujejo pa se mnenja 

strokovnih delavcev o vodenju skupin. Strokovna delavka svetovalne službe bolj 

zagovarja odsotnost strokovnjakov: »Zdelo bi se mi koristno, da bi se začeli 

povezovat v neke neformalne skupine. Drugače se mi zdi, da vse strokovno 

formaliziramo, tut svet staršev je zelo … uradna zadeva. Da jim manjkajo neke 

skupine, da bi se pogovorili, delili izkušnje …« Strokovna delavka SCOMS, ki sicer 

pozitivno vrednoti medsebojno podporo staršev, pa v podobnih skupinah vidi 

pomembno vlogo strokovnjaka: »Je pa vseeno fino, da je nekdo zraven, ki jih zna 

malo usmerit, pa povedat neke čisto take strokovne smernice, kako ravnat.« Vsi, ki 

razmišljajo o tej obliki podpore, tako v enem kot drugem načinu povezovanja staršev 

vidijo pozitivne in negativne vidike.  

Negativne izkušnje s strokovnimi delavci 

Starši so v pogovorih poleg poudarjanja manjkajočih oblik pomoči in podpore 

vrednotili tudi izkušnje z različnimi strokovnimi delavci. Ob tem so osvetlili tako boljše 

kot slabše primere. 

Veliko pomanjkljivost določenih šolskih delavcev, predvsem učiteljev, vidijo v 

nerazumevanju otrokovih primanjkljajev in prilagoditev, ki jih potrebuje. Podobno 

opažajo tudi strokovne delavke, ena izmed njih spregovori o različni senzibilnosti 

učiteljev, ob tem pa zaupa: »Ker eni učitelji še vedno ne vidijo učnih težav kot takih, 

vidijo otroke samo kot lene ali pa pridne.« Druga poudari, da so do primanjkljajev 
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manj strpni predvsem starejši: »Eni starši dobijo tut v šoli kakšne grde opazke o 

otroku, češ, da nič ne dela, da skos pozablja, take stvari, ki si jih noben starš ne želi 

slišat. V starih časih, in to se pri starejših učiteljcah včasih pozna še, to ne obstaja, a 

ne.« S tem se je v času otrokovega šolanja srečalo kar nekaj staršev. Ena izmed 

mater potrdi nesprejemanje starejših učiteljev: »Ampak ni ves pedagoški kader 

dojemljiv za te stvari, sploh pa starejši. Žal.« 

Ob nadaljnjem opisu nerazumevanja učiteljev (neopredeljenih starosti) poudarjajo 

predvsem nepopolno razumevanje otrokovih težav, povezanih z organizacijo, 

odgovornostjo in raztresenostjo. Mati razloži: »Če je povedano enkrat, pa si mora 

sam od sebe zapisat, ni šans. In učiteljca včasih tega ne razume.« Druga ima 

podobno izkušnjo in pove: »Je pa velik minus to, da učitelji ne razumejo, da če oni L. 

povejo, da bo vprašan, da še vedno ne znajo razumet, kako, da doma ne pride do 

nas.« Tretja se jima pridružuje in deli svojo izkušnjo: »…, kako D. ne sledi čist dobr 

vsemu, kar bi blo treba, kako do konca ne prepiše s table, tut to, kako informacije k 

se njim zdi, da bi morale prit do njega, v bistvu sploh ne pridejo, a ne, velikrat, pa 

čeprav sedi spredi, a ne. In pol to nerazumevanje, češ, kako to ne razume, sej to 

smo povedal, pa zakaj ne vpraša.« Ena izmed mater omeni tudi poskuse razlage 

učiteljem z namenom, da bi otrokove težave bolje razumeli in mu omogočili več 

prilagoditev. Na to se učitelji odzivajo deljeno: »Tut učitelji, a ne, učitelji to sprejmejo, 

ja, okej, nekateri sprejmejo to pozitivno, a ne, pa z razumevanjem, nekatere pa briga. 

Oni delajo tko, kot je napisano v pravilniku, kot je napisano v odločbi, in njega sploh 

ne zanimajo te stvari.« Po drugi strani pa obstajajo tudi primeri, kjer se 

nerazumevanje kaže v drugi luči. Starša deklice z disleksijo, ki prejema dodatno 

strokovno pomoč, a ima boljši uspeh kot drugi otroci s primanjkljaji, opozarjata na 

nerazsodnost šolskih delavcev: »Dejansko je njena učiteljca rekla, da ji bo nekej tri 

dala. Ampak to samo iz tega razloga, ker se bojijo, da se bo kdo vpičil v njeno učno 

pomoč.«  

Glede na razširjenost različnih primanjkljajev in ureditev usmerjanja otrok je mogoče 

pričakovati, da bodo učitelji bolj seznanjeni z značilnostmi primanjkljajev, kaj 

prinesejo in kakšne prilagoditve zahtevajo. V primerih, kjer učitelji niso razumevajoči, 

starši pa se trudijo za boljši odnos do prilagoditev, je veliko učiteljev tudi odklonilnih, 

kar se ne sklada s splošno šolsko politiko. Nerazumevanje (predvsem starejših) 

učiteljev povezujem z dejstvom, da je bilo v preteklosti občutno manj otrok s 

specifičnimi učnimi težavami, prav tako pa je bilo le-teh manj vrst. Učenci so bili 

takrat označeni kot pridni, poredni ali živahni. Starejši učitelji so tako lahko še vedno 

ujeti v razmišljanja iz preteklosti, kar onemogoča njihovo sprejemanje današnjih 

težav in otrok, ki te težave imajo.  

Starši poleg težav z nerazumevanjem poudarjajo tudi posamezne izkušnje, v katerih 

je zaznati nestrokovnost različnih strokovnih delavcev. Neustrezno ravnanje starši 

opažajo že pri vzgojiteljicah v vrtcu. Mati otroka, ki je imel težave pri razvoju govora, 

pove: »… je imel tut nekej travmatičnih izkušenj v vrtcu. /…/ Recimo, grah mu je bil 

tuj. In vzgojiteljca ga je vprašala, če bo meso z omako z grahom ali brez. In zanjga je 
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bilo to čisto preveč informacij in ni odgovoril in potem mu ni dala nič za jest.« Z 

nestrokovnim ravnanjem vzgojiteljic sta se srečala tudi starša otroka z motnjo 

pozornosti in disleksijo, ki so ga vzgojitelji izključevali: »V vrtcu je bila katastrofa, so 

imeli igro in v celi igri ni on nič povedal, nobene vrstice. Vsi pametni so imeli največje 

vloge, on pa … Zaradi vzgojiteljev, niso se ukvarjali z njim.«  

Starša otroka z enakimi težavami sta imela negativno izkušnjo s pediatrinjo, ki je 

zaradi lastne nepozornosti spregledala otrokove težave in kasneje zaradi tega želela 

negativno vplivati na celoten proces. Starša zaupata: »… naša pediatrinja, je vodja 

bila razvojne ambulante, a ne. In ona je v bistvu zadolžena za to, da te stvari odkriva, 

a ne, /…/ In če ona tega ne ugotovi, pol to slabo luč nanjo meče na splošno. In po 

mojem je zarad tega, oziroma ona je zagovarjala, da M. ne rabi tok. V bistvu po 

mojem zato, ker sama ni ugotovila, je mal mogoče … slabo probala vplivat na to. /…/ 

Pa pol smo jo imel v bistvu mi na komisiji … Kar je men že skregano z logiko.« Ena 

izmed mater je osvetlila tudi izkušnjo s strokovno delavko, ki ji je zagotavljala, da njen 

sin ne bo nikoli bral: »Pol smo imel eno specialno pedagoginjo tam, ki me je fino 

prepričvala, da moj otrok ne bo nikol znal brat. To me je pa tko …, zabolel. /…/ Moj 

otrok danes bere, brez problema. Takrat me je pa tako zabolelo, moj otrok ne bo bral, 

hudiča ne bo bral.« Nestrokovnost pedagoginje je v materi vzbudila neprijetne 

občutke, takšna pesimistična naravnanost pa bi lahko, če mati ne bi bila vztrajna, 

negativno vplivala tudi na otrokov razvoj. 

Starši so poudarili tudi nekaj posameznih izkušenj z učitelji, pri čemer je mogoče 

opaziti nestrokovnost in nesenzibilnost. Mati pove o učiteljici matematike, ki je vse 

prej kot spodbudna: »… reče otroku, da je butast in da brez veze, da se uči 

matematiko, da od njega nikoli nič ne bo.« Ena izmed mater opiše dogodek, ki je 

negativno vplival predvsem na hčerko: »… ena učiteljca zelo slabo, zelo grdo ravnala 

z njo. Nekaj je prepisala, ali slišala, in potem ji je vzela zvezek in pred celim 

razredom vrgla po tleh.« Čeprav nestrokovnost delavcev vpliva tudi na starše same, 

jih veliko omenja, da takšne situacije in izkušnje lahko negativno vplivajo predvsem 

na otroke, njihovo samopodobo in samozavest. S tem se sooča še ena mati, ki deli 

svojo izkušnjo: »… ko jim ne gre najbolj dobr iz kakšnih koli razlogov, da jih primerja 

s temi, pa tko. 'A se mislte sploh kaj učit, a mislte enke imet …' Skratka, da jih tko, na 

nek način šikanira, no. /…/ … marsikej se dogaja, no. In pol zbolijo otroci, a ne, in pol 

k pridejo nazaj, ne morjo tok hitro spet nardit teh stvari, in … dobivajo te ukrepe in …, 

tko, polno nekega zastraševanja v resnici, se mi zdi.«  

Pozitivne izkušnje 

Čeprav imajo starši kar nekaj slabih izkušenj s strokovnimi delavci, pa so med 

pogovori poudarili tudi precej dobrih. Za zadovoljstvo s sodelovanjem je velikokrat 

ključnega pomena dober odnos med strokovnim delavcem in otrokom (Kalin, 

Govekar-Okoliš, Mažgon, Mrvar, Resman in Šteh, 2008). Starši poudarjajo vpliv 

dobrega stika: »Tut zdej je ona en tak pomemben dejavnik, k se selimo. /…/ Ker 

mata res dober stik.« Pridružuje se še ena mati, ki pove: »In je Z. ves čas zadovoljna 

z njo, jo ima rada in zelo dobro delata, individualno.« Dober, zaupen odnos pa ni 
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pomemben le pri šolskem delu, ampak tudi pri nekem splošnem občutku otroka, da 

se na osebo lahko kadar koli zanese. Zadovoljstvo izrazi mati: »Mi je zelo všeč 

specialna pedagoginja, mi je všeč, da jo je L. sprejel. Da ima nekoga, kadar ima slab 

trenutek, da lahko gre tja. To mi je itak najbolj pomembno od vsega.« Tudi strokovna 

delavka svetovalne službe poudarja pomen dobrega odnosa: »…, če začnemo z 

dobrim odnosom, da se imamo prav lepo, da se da vse zmenit. Ker če pa staršev 

nimamo na svoji strani, da starš ne začut, da hočemo otroku dobr, da hočemo njim 

dobr, pol pa ni v redu, no.« 

Dva starša poleg dobrega odnosa med strokovnim delavcem in otrokom omenita tudi 

pomen nudenja podpore in zaupnega odnosa med strokovnim delavcem in staršem. 

Ena izmed mater omeni izkušnjo z začetka procesa, ko je bila preobremenjena in v 

stiski. Pove: »… učiteljica iz tretjega razreda, k sem začela jokat, in mi je rekla, 

mislim, da mi je tko nekej tazga izrazla, tko prav men je rekla, da me podpira, nekej v 

tem smislu, in vem, da mi je to velik pomenil takrat, več mogoče kot vse druge 

stvari«. Starši cenijo podporo različnih strokovnih delavcev, med njimi tudi svetovalne 

službe: »Vem, da sem se v eni fazi tut oprla nanjo in rekla, da jaz res ne vem več, 

kako podpirat otroka, pri šolskem delu in tko, in me je mal … Kaj pa vem, a me je … 

Ne vem … Vem, da me je želela podpret, no.« Z nudenjem in izražanjem podpore 

starši dobijo potrditev, varnost in motivacijo, hkrati pa lažje premagajo občutke 

vsiljivosti, zaradi katerih pomoči pogosto ne poiščejo.  

Starši pogosto izrazijo zadovoljstvo z delavčevim odnosom do dela in angažiranostjo. 

Večina jih pogosto pričakuje dolge čakalne dobe in rutinsko opravljanje dela, zato so 

prijetno presenečeni nad tistimi strokovnimi delavci, ki se vidno potrudijo zanje in 

otroka. Ena izmed mater o svetovalni delavki pove: »…, ampak lahko dobim pomoč, 

ker je angažirana. Ima zagovornika v šoli.« Druga se ji pridružuje in omeni delavkino 

zavzetost: »Super ženska, me je potolažla, poklicala na Metelkovo, kjer je očitno 

gospo poznala in prosila, urgirala, da so nas vzeli čez vrsto. Res se je zavzela za 

nas.« Ena izmed mater je na splošno zadovoljna z vsemi strokovnimi delavci in jih 

pohvali: »Specialna pedagoginja je bila v redu, in psihologinja, no. So bile tako zelo 

…, pa tut predstojnica, no. Mi smo bili na Metelkovi, na Gotsko nismo šli, no. Pa 

moram rečti, da so se in zavzeli in potrudli, da je to šlo čim prej naprej.« Podobno 

povesta tudi starša. Mati: »Kar se tega tiče, same pet ocene. Res, to pa res, odlično 

sodelovanje med vsemi, šola, zdravstvo, vse. /…/ Vse nama je bilo lepo povedano, 

razloženo, na lep način.« Oče: Zdravnica je še izven delovnega časa šla nama tak na 

roko, da je izredno prinesla neke papirje takrat.« Vsi starši, ki so deležni zavzetosti s 

strani strokovnih delavcev, so jim vidno hvaležni, izkušnja pa pozitivno vpliva tudi na 

njihov odnos do sodelovanja s strokovnjaki (Kalin, Govekar-Okoliš, Mažgon, Mrvar, 

Resman in Šteh, 2008; Munih, 2006; Ule, 2015). 

Poleg odnosa in zavzetosti starši omenjajo tudi zadovoljstvo z nekaterimi pristopi 

dela strokovnjakov. Dvojni starši poudarjajo pripravljenost šolskih delavk, da so 

dodatno pomoč in prilagoditve izvajale pred samo odločbo. Prva mati pove: »Konec 

leta mu je šla učiteljica mal na roko, v smislu, da mu je majčken podaljšala, pa 
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dvakrat je dobil na zelenem papirju.« Druga omenja podobno izkušnjo s svetovalno 

delavko: »Proti koncu drugega razreda jo je specialna že smatrala, kot da ima 

odločbo, je že delala učno pomoč v bistvu, no. Po programu. Takoj, ko se je kazal, da 

je verjetno disleksija, je tut rumene liste dajala.« Ena izmed mater je bila učiteljici 

hvaležna za diskretnost in razumevanje pri oznanjanju otrokovih ocen, zaradi česar 

se je otrok pogosto obremenjeval. Pove: »Učiteljca v tretjem razredu je zelo tko 

reagirala, diskretno pri ocenah.« Z učiteljičino pripravljenostjo in obveščanjem je bila 

zadovoljna tudi druga mati, ki svoje zadovoljstvo izrazi takole: »In mi je bilo ful všeč, 

ko mi je letos pozimi napisala učiteljca za matematiko mail, da je pa res popustil 

zadnji mesec, da to in to manjka, ne sodeluje, ne piše. Men to vse pomen, da mi ona 

to pove.« Staršem torej veliko pomeni razumevanje šolskih delavcev, zelo pa so jim 

hvaležni za vsako pomoč, tudi če ni nujno zapisana v odločbi. 

Starši izražajo zadovoljstvo tudi z zunanjimi strokovnimi delavci. Predvsem cenijo 

praktično usmerjene pristope, za katere pravijo, da jim veliko bolj koristijo kot zgolj 

suhe informacije. Ena izmed mater pove: »Tam na delovni terapiji mi je pa mal tko 

poskušala razložit, umestit …« Izpraševalka: »Bolj praktično?« Mati: »Ja. Zelo tko, da 

bi mal razumela, s čim vse je to lahko povezan. Ničesar ni trdila, ampak vse, kar je 

vedla, mi je predstavla.« Druga se ji pridružuje, hkrati pa omeni, da je poleg 

praktičnih nasvetov dobila tudi informacije o določene pripomočkih za delo: »… na 

Svetovalnem centru, je bil res dober program. Ona mi je dala tut ene smernice, pa 

tudi take praktične pripomočke sem si pol nabavila.« Poleg praktičnih nasvetov in 

pripomočkov staršem veliko pomeni tudi pripravljenost strokovnih delavcev, da 

konkretno pomagajo pri stvareh, ki so staršem aktualne. Mati svojo izkušnjo opiše: 

»Zelo, zelo mi je všeč ena gospa v Svetovalnem centru, ker me, potem, ko vse 

povem, vedno vpraša: 'Kaj vam lahko jaz pomagam?' In je edina, ki to vpraša.«  

Vsi starši otrok s specifičnimi težavami se srečajo s procesom usmerjanja, s katerim 

so večinoma nezadovoljni. Poleg dolgih čakalnih dob za samo obravnavo kot slabost 

navajajo tudi razdrobljenost, nepovezanost in kliničnost strokovnjakov, ki sodelujejo 

pri ocenjevanju otrokovih težav. Nezadovoljni so tudi s pomanjkanjem informacij, ki 

jih dobijo o samem usmerjanju, kasneje pa poudarjajo tudi pomanjkljivost otrokovih 

prilagoditev. Te naj bi bile premalo prilagojene posameznikom in pomanjkljivo 

opredeljene, poleg tega pa je premalo pozornosti posvečene pomoči pri organizaciji 

in učenjem samostojnega dela. Največja težava, ki jo omenjajo starši, pa je izvajanje 

dodatne strokovne pomoči med poukom, zaradi česar je otrok prikrajšan za razlago, 

hkrati pa ni na tekočem glede vseh obveznosti.  

Starši kot najpogostejše vire informacij o otrokovih težavah, postopku, pristopih dela, 

prilagoditvah in drugem navajajo strokovne delavce, literaturo, splet in zunanje 

strokovnjake. Iskanje pomoči staršem predstavlja zadržek, saj se pogosto počutijo, 

kot da se vsiljujejo oziroma da so nadležni. Iščejo pri šolski svetovalni službi in 

zunanjih strokovnjakih, poudarjajo pa pomanjkanje programov, namenjenih staršem. 

Podporo pri soočanju s stiskami starši najdejo pri bližnjih in starših s podobnimi 
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izkušnjami. Ravno medsebojna podpora se je izkazala za obetajoč vir podpore, saj jo 

podpirajo tako starši kot strokovnjaki.  

Ob sodelovanju z različnimi strokovnjaki starši poudarjajo negativne izkušnje, ki so 

povezane predvsem z nestrokovnostjo, nesenzibilnostjo in nerazumevanjem 

posameznih strokovnih delavcev. Kot pozitivne izkušnje s strokovnimi delavci pa 

navajajo dober stik delavca in otroka oziroma delavca in starša ter angažiranost, 

podporo, praktično usmerjenost in prilagodljivost strokovnjakov. Prek teh vrlin starši 

lažje razvijajo partnerski odnos in zaupanje, saj se počutijo sprejeti, slišani in 

upoštevani, hkrati pa se zavedajo, da se skupaj s strokovnjaki trudijo za 

uresničevanje ciljev in otrokovo blaginjo.  
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IV. SKLEP 

 

Število otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je v zadnjih letih v 

porastu (Podatki v zvezi z učenci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, b. d.). Otrokovo uspešno 

soočanje s primanjkljaji, potrebnimi prilagoditvami in posledicami, ki jih diagnoza 

prinaša, je v veliki meri odvisno od njegovih staršev, katerih glavna vloga je 

zagotavljanje sprejemajočega, ljubečega in razvojno stimulativnega okolja. Starši so 

ob tem postavljeni v zahteven položaj, saj otrok z učnimi težavami potrebuje nenehno 

prilagajanje, pomoč in spodbudo, kar morajo usklajevati z zadovoljevanjem potreb in 

želja tako drugih družinskih članov kot svojih. 

Ob tem se starši soočajo z različnimi občutki. Med zaznavanjem težav prevladuje 

zaskrbljenost, ki je povezana z otrokovim razvojem in dejstvom, da ne dohaja svojih 

vrstnikov. Sledita ji frustracija in nemoč, ki izhajata iz občutka, da otroku ne morejo 

oziroma ne znajo pomagati. Zaradi tega lahko starši razvijejo tudi občutke krivde, ki 

nastanejo zaradi mnenja, da svoje vloge starša ne opravljajo zadovoljivo, kar potrjuje 

tudi avtor Paltin (1993). Diagnoza, ki opredeli otrokove primanjkljaje, njihove 

značilnosti, izvor in potrebne prilagoditve, staršem prinese olajšanje, saj vse prejšnje 

težave dobijo obliko in razlago (Kale in Landreth, 1999). Olajšanju pa sledi realnost, 

kar pomeni, da se morajo starši soočiti s samim dejstvom, da ima njihov otrok 

primanjkljaje, dodatno pa jih obremenjujejo potrebe po ukrepanju in prilagoditvah. Po 

diagnozi tako starši omenjajo občutek nenehne zaskrbljenosti, ki je povezana s 

potencialnimi zapleti, ki jih prinašajo otrokove težave. Preobremenjenost staršev s 

skrbjo za otroka se lahko prevesi v prekomerno prevzemanje odgovornosti za 

otrokova dejanja in (ne)uspehe. Na vsakodnevni ravni se torej starši soočajo z 

različnimi stiskami, ki pogosto privedejo do izgube smisla, povezanega s 

spodbujanjem pri šolskem delu, izčrpanosti ali izgorelosti. Stres, povezan z 

omenjenimi področji, poudarjajo tudi različni avtorji (Brock in Shute, 2001; Graves in 

Graves, 2007; Hoang, 2015; Seligman in Darling, 2007). 

Največji izziv staršem predstavlja šolsko delo. Otroci s primanjkljaji pogosto ne 

zmorejo opraviti obveznosti v šoli, zato so njihovi popoldnevi zasičeni ne samo z 

domačimi nalogami, ampak tudi z usvajanjem zamujenega in razvijanjem veščin, kar 

potrjuje tudi Gale (2014). Na starših, ki imajo že tako pogosto stresne službe, 

dodatna obremenitev s šolskimi izzivi lahko pusti psihične in fizične posledice 

(Shechtman in Gilat, 2005; Silver, 1992). Z izčrpanostjo, pomanjkanjem časa in 

potrpljenja pride razdražljivost, ki negativno vpliva predvsem na staršev odnos z 

otrokom. Ta se po nenehnem prepiranju ob šolskem delu lahko začne krhati, starš pa 

se namesto v vlogi ljubečega starša znajde v vlogi avtoritativnega učitelja. Zaradi 

osredotočenosti na otroka s primanjkljaji in njegove potrebe se drugi člani družine 

počutijo zapostavljene, o čemer pišejo tudi avtorji Dyson (2010), Heiman (2002), ter 

Lardieri, Blacher in Lee Swanson (2000). Sorojenci tako kličejo po pozornosti, ob 

dolgotrajnejšem neizpolnjevanju njihovih potreb pa lahko razvijejo resnejše čustvene 
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in vedenjske težave. Na vsakodnevni ravni družini primanjkuje časa za prostočasne 

dejavnosti, ki krepijo in povezujejo družinsko sistem. Pogosto je zapostavljen tudi 

partnerski odnos (Dyson, 2010), saj si starša ne moreta privoščiti skupnih trenutkov, 

poleg tega pa so očetje v veliko primerih občutno manj vpleteni v vzgojo in 

izobraževanje otrok, kar med partnerjema ustvarja dodatno trenje.  

Ključni dejavnik pri intenziteti izzivov šolskega dela je izobraževalni sistem. Zaradi 

splošne naravnanosti na storilnost in količino predelanih informacij učencem 

primanjkuje spodbude k razumevanju snovi in medsebojnemu sodelovanju. Otroci z 

učnimi težavami posledično izstopajo bolj, kot bi sicer. V sklopu izobraževalnega 

sistema in usmerjanja otrok s posebnimi potrebami so starši večinoma nezadovoljni s 

samim procesom, saj so tako proces kot čakalne dobe za usmerjanje predolgi. Starši 

velikokrat niso dovolj seznanjeni s potekom in podrobnostmi usmerjanja, težave pa 

poudarjajo tudi pri realizaciji prilagoditev, zabeleženih v odločbah. Največja 

nestrinjanja poudarjajo glede izvajanja dodatne strokovne pomoči, saj se jim jemanje 

otroka od ur pouka ne zdi produktivno. Nekaj staršev se je prav zaradi tega s 

strokovnimi delavci poskušalo dogovoriti, da bi dodatno strokovno pomoč izvajali 

izven časa pouka. Poleg načina izvajanja pomoči poudarjajo tudi, da njihovi otroci 

bolj kot samo učno pomoč potrebujejo pomoč pri organizaciji ter učenju odgovornosti 

in samostojnega dela. Nezadovoljni so tudi z nestrokovnostjo določenih šolskih in 

zunanjih delavcev; omenjajo nerazumevanje (predvsem s strani starejših učiteljev) 

otrokovih posebnosti in potreb, kar negativno vpliva na otrokov odnos do šole. 

Zaradi otrokovih primanjkljajev so starši soočeni s potrebo po prilagoditvi pričakovanj 

(Heiman, 2002; Silver, 1992). Ta se na prvem mestu navezujejo na učni uspeh in 

ocene. Večina staršev pričakovanja glede učnega uspeha prilagodi otrokovim 

sposobnostim, težave pa nastanejo, če starši otrokovih posebnosti ne sprejemajo v 

celoti in pričakujejo, da se bo stanje izboljšalo. Posledično od otroka zahtevajo višji 

uspeh, kar otrok doživlja kot dodaten pritisk in kasneje kot občutek nezadostnosti. 

Učni uspeh je tudi ena izmed glavnih skrbi staršev glede prihodnosti. Na krajši rok so 

obremenjeni predvsem s prihajajočimi razredi in otrokovim uspehom, ki je močno 

povezan z negotovostjo glede izobraževanja naprej. Starši se precej obremenjujejo z 

vprašanjem, kakšen poklic je primeren za njihovega otroka in kako se bo znašel v 

samostojnem življenju. S tem je povezano dejstvo, ki ga poudarja večina staršev – da 

je njihov otrok neodgovoren, raztresen, neorganiziran in pozabljiv. Na teh področjih si 

želijo tudi več pomoči s strani strokovnih delavcev. 

Poleg strokovnih delavcev, ki so vključeni v izobraževanje otroka in proces 

usmerjanja, starši iščejo pomoč zunanjih strokovnjakov. K strokovnim delavcem 

svetovalnic se obračajo tako z vprašanji glede otrokovih težav in vzgoje kot z 

osebnimi stiskami. Nekateri za le-te poiščejo pomoč tudi pri terapevtih. Največjo 

potrebo po pomoči izražajo na področju učne pomoči, zaradi česar tisti starši, ki si to 

lahko privoščijo, poiščejo inštruktorje, drugi pa se obrnejo na znance ali prostovoljce. 

Pri tem je pomembno poudariti, da starši pogosto ne poiščejo pomoči zaradi občutka 

vsiljivosti, oziroma pomoč poiščejo takrat, ko je težava že zelo resna. Glede zunanje 
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pomoči veliko staršev poudari, da je premalo programov, namenjenih staršem. Poleg 

tega kažejo zanimanje tudi za podporne skupine, tako v obliki samopomočnih skupin, 

podpornih skupin, ki jih vodi strokovnjak, kot v smislu neformalnega povezovanja 

staršev s podobnimi izkušnjami. Le-ti staršem predstavljajo močan vir opore, pri 

čemer omenjajo tudi ožjo in širšo družino ter prijatelje. 

Na uspešno soočanje staršev z izzivi učnih težav močno vplivajo strokovni delavci, ki 

jim skozi korekten in zaupen pristop lahko predstavljajo zaupnika in otrokovega 

zagovornika. Pri tem je pomemben odnos (Kalin, Govekar-Okoliš, Mažgon, Mrvar, 

Resman in Šteh, 2008; Pulec Lah in Velikonja, 2011); na eni strani je to dober stik 

med strokovnim delavcem in otrokom, na drugi pa zaupen in podporni odnos med 

delavcem in staršem. Staršem veliko pomenita angažiranost in fleksibilnost, pohvalijo 

pa tudi praktično usmerjene pristope dela in pozitivno naravnanost strokovnih 

delavcev. 

 

10. POTENCIAL IN OMEJITVE RAZISKAVE 

 

Raziskava omogoča globlji vpogled v doživljanja staršev otrok z učnimi težavami, 

njihove stiske, skrbi, izkušnje in potrebe. Pri tem je ključnega pomena kvalitativni 

način raziskovanja s pomočjo osebnih intervjujev, saj le-ti omogočajo boljši vpogled v 

aktualne teme in izzive staršev, kot jih predstavljajo sami. Ugotovitve raziskave lahko 

predstavljajo pomemben prispevek pri oblikovanju programov pomoči in podpore za 

starše, tako že obstoječih kot novih: 

- Postopek usmerjanja: Število otrok, ki potrebujejo usmerjanje, narašča, hkrati pa 

je število strokovnjakov premajhno. Posledica so dolge čakalne dobe (v 

Osrednjeslovenski regiji), zaradi katerih je lahko otrok prikrajšan za potrebne 

prilagoditve za dve leti. Prav tako staršem ne ustreza postopek diagnosticiranja, 

za katerega pravijo, da je preveč razpršen, diagnostika pa se pri različnih 

strokovnjakih ponavlja. Izkušnjo postopka bi ministrstvo za šolstvo lahko 

izboljšalo tako, da bi ponudilo več strokovnjakov za diagnostiko, ki bi med seboj 

sodelovali, oziroma bi obstajala oseba, zadolžena za koordinacijo postopka in 

izmenjevanje informacij. Starši in strokovni delavci so v tem kontekstu 

pripravljeni uporabiti tudi plačljive storitve. 

- Podrobnosti odločb: Starši omenjajo težavo pomanjkljivosti odločb, za katere 

navajajo, da so pogosto presplošne in pomanjkljive. Omenjajo, da jim 

strokovnjaki sicer podrobneje opišejo otrokove posebnosti in potrebe, a le-teh ne 

zapišejo v odločbe. Posledično imajo starši težave z uveljavljanjem oziroma 

uresničevanjem potrebnih prilagoditev pri šolskih delavcih. Pri pomanjkljivosti 

odločb poudarjajo tudi pomen opredelitve potrebe po pomoči otroku pri 

organizaciji in učenju samostojnega dela. 



88 
 

- Izvajanje prilagoditev: Kar nekaj staršev je izrazilo nezadovoljstvo z izvajanjem 

prilagoditev v šoli. Največji izziv je jemanje otroka od pouka, kar se jim zdi 

nesmiselno, saj je otrok tako prikrajšan za razlago pri predmetu, ki ga poučuje 

za to usposobljen učitelj. Otroci zaradi tega pogosto tudi niso seznanjeni s 

potekom ure in obveznostmi. Starši se poskušajo znajti tako, da se z izvajalci 

dodatne strokovne pomoči dogovorijo, da ima otrok dodatno strokovno pomoč 

izven časa pouka. Nezadovoljstvo staršev je tako močno, da jih je nekaj 

omenilo, da zaradi tega razmišljajo o zmanjšanju števila ur dodatne pomoči ali 

celo popolni ukinitvi pomoči. 

- Delo strokovnih delavcev: Ne glede na številčnost usmerjenih učencev starši še 

vedno opažajo nerazumevanje in nesenzibilnost posameznih strokovnih 

delavcev, predvsem starejših. Poudarjajo nepopolno razumevanje otrokovih 

specifičnih težav in neupoštevanje prilagoditev, zapisanih v odločbi. Poleg tega 

starši poudarjajo tudi neprimerno in nestrokovno izpostavljanje otrok s težavami 

s strani nekaterih strokovnih delavcev. Pri omenjanju pozitivnih izkušenj z 

različnimi strokovnimi delavci izstopa pomen dobrega stika med strokovnjakom 

in otrokom ter razumevajočega in podpornega odnosa med strokovnjakom in 

staršem. Veliko jim pomeni tudi angažiranost za njihovega otroka, ki pozitivno 

vpliva tudi na njihov odnos do sodelovanja s strokovnjaki. Poudarjajo tudi korist 

praktičnih pristopov dela ter pomen pozitivnosti in prilagodljivosti posameznih 

strokovnih delavcev. 

- Potreba po podpori: Ena izmed glavnih potreb, ki jo omenjajo tako starši kot 

strokovne delavke, je potreba po podpori in pomoči. Najizrazitejša potreba po 

pomoči se kaže na področju šolskega dela, ki predstavlja tudi največjo stisko 

staršev. Poleg tega poudarjajo pomanjkanje programov, namenjenih izključno 

staršem. Le-ti izražajo zanimanje za povezovanje z drugimi starši v različnih 

oblikah; nekateri vidijo korist v neformalnem povezovanju, drugi v 

samopomočnih skupinah, spet tretji bi uporabili podporne skupine za starše, ki 

jih vodi strokovnjak. Svetovalni centri sicer nudijo podporne skupine za starše, a 

tudi sami poudarjajo, da jih je premalo. Ena izmed rešitev bi lahko bila 

organizacija skupin za starše na osnovnih šolah ali po posameznih krajih. 

Ob razmišljanju o ugotovitvah se je treba zavedati tudi nekaterih omejitev raziskave. 

Le-ta ni reprezentativna, saj ugotovitev ne moremo posplošiti na širšo populacijo. 

Vzorec je namenski, vse družine prihajajo iz Osrednjeslovenske regije in so 

razmeroma dobro situirane. To pomeni, da vzorec ne vključuje družin, ki so v socialni 

stiski, ta dejavnik pa lahko pomembno vpliva na stiske staršev oziroma celotnih 

družin. Raziskava ni vključevala drugih oblik družin (enostarševskih, istospolnih, 

rejniških ipd.), prav tako pa je izobrazba polovice izmed sodelujočih mater vsaj delno 

povezana s specialno pedagoško, kar pomembno vpliva na njihove izkušnje in 

odgovore. Velika verjetnost je tudi, da so matere podobnih strok bolj pripravljene 

sodelovati oziroma sodelovanje povezujejo z lastnim poklicnim poslanstvom. Le pri 

treh intervjujih so sodelovali očetje. Otroci intervjuvanih staršev imajo disleksijo ali 

motnjo pozornosti, le en ima dispraksijo. Za širše razumevanje stisk staršev bi bilo 
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treba vključiti starše otrok s težavami z vseh področij specifičnih učnih težav, 

zanimivo pa bi bilo primerjati tudi izkušnje staršev otrok, ki imajo znižane 

sposobnosti, kombinirane težave ali pa so nadarjeni. 

Tudi pri intervjujih s strokovnimi delavkami mi je uspelo pridobiti le eno, ki dela na 

Svetovalnem centru. Raziskava bi bila kakovostnejša, če bi vključila več zunanjih 

strokovnih delavcev (tudi s področja terapij). 

Za nadaljnje raziskovanje na tem področju bi bilo kakovostno izvesti poglobljeno ali 

kvantitativno raziskavo na področju celotne Slovenije. Zanimivo bi bilo narediti 

primerjavo s kakšno izmed drugih evropskih držav s podobnim šolskim sistemom. Za 

boljše razumevanje stisk staršev v daljšem obdobju bi bilo kakovostno izvesti tudi 

longitudinalno raziskavo, ki bi spremljala in primerjala doživljanja staršev skozi 

osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje otroka, ali pa celo primerjala njihova 

doživljanja v času, ko otroci odrastejo. Ključno področje, ki bi ga bilo treba raziskati, 

pa je razlika pri vpletenosti mater in očetov. Tako na podlagi literature in tujih 

raziskav kot na podlagi lastne izkušnje je namreč razvidno, da so očetje občutno 

manj vpleteni v vzgojo in izobraževanje otrok z učnimi težavami. Zanimivo bi bilo 

raziskati, kakšna je situacija v Sloveniji in kakšni so vzroki za potencialno izključenost 

očetov na tem področju. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Seznam programov pomoči in podpore 

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 
- Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana 

01 583 75 00 
info@scoms-lj.si 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor 
- Lavričeva ulica 5, 2000 Maribor 

02 234 97 00 
svetovalni.center-mb@guest.arnes.si 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper 
- Mirenska 2a, 6000 Koper 

05 636 28 10 
svetovalni.center.kp1@siol.net 

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto 
- Mučičeva ulica 2, 8000 Novo mesto 

07 393 44 20 
info@posvetovalnica.si 

Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše Velenje 
- Prešernova 8, 3320 Velenje 

05 903 71 03 
svetovalnica@eu-integra.eu 

SEZAM – združenje mladih, staršev in otrok 
- Novi trg 1, 1000 Ljubljana 

01 251 12 18 
info@zdruzenje-sezam.si 

Center Motus – diagnostično ocenjevanje, svetovanje in obravnave 
- Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana 

031 489 051 
info@center-motus.si 

Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami 
- Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana 

drustvo.bravo@guest.arnes.si 

Mavrični Bojevniki, zavod za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnostjo 

- Bregarjeva 39, 1000 Ljubljana 
040 648 294 
info@mavricnibojevniki.org 

Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje 
- Rimska cesta 23, 8210 Trebnje 

07 304 48 89 

Svetovalnice posameznih osnovnih šol 
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Priloga 2: Vprašanja za intervju s starši 

 

Tema: Splošno o družini, situacija doma 

Mi lahko poveste nekaj o vaši družini? (člani, starosti, zaposlitev, izobrazba) 

Kakšna je situacija doma? 

Tema: Opažanje težav in občutki 

Kdaj ste pri sinu/hčeri začeli opažati učne težave? 

Kako so se kazale oz. se kažejo njegove/njene specifike? 

Ste kdaj prej že opazili kakšne težave, ki bi lahko bile povezane s SUT? 

(koncentracija, govor, ...) 

Kako ste se takrat počutili, kaj vam je šlo po glavi? 

Če je na otrokove posebnosti opozoril strokovnjak, kako ste se počutili, kaj vam je šlo 

po glavi? 

Ste se kdaj soočali s kakšnimi neprijetnimi občutki pri spoznavanju, da ima vaš otrok 

SUT? 

Kako ste prebrodili negativne misli, kaj vam je pri tem pomagalo? 

Tema: Pridobivanje informacij 

Kje oz. pri kom ste pridobili informacije o značilnostih otrokovih težav, procesu in 

prilagoditvah? 

Ste informacije iskali sami? 

V kolikšni meri ste bili zadovoljni s posredovanjem informacij s strani različnih 

strokovnjakov? 

Ste od kakšnega kanala pričakovali več? Vas je kdo s svojo pomočjo/angažiranostjo 

prijetno presenetil? 

Ste bili primorani poiskati dodatno pomoč? Na katerih področjih? 

Tema: Izzivi, skrbi, stres 

V čem (če sploh) se vzgoja in izobraževanje dotičnega otroka razlikuje od ostalih (če 

jih imate)? 

Kaj vas je, v zvezi z VIZ, pri otroku presenetilo? 

Kaj vam prestavlja največji izziv? Kje se počutite najbolj nemočno? 

Kaj vam dnevno povzroča največ težav? Skrbi? Obremenitev? 

Se vam zdi, da ste pod velikim stresom? S čim je ta stres povezan? 

Tema: Širši odnosi, podpora 

Komu od bližnjih ste povedali za otrokove težave? 
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Kakšni so bili odzivi? 

Se vam zdi, da so se odnosi z bližnjimi zaradi otrokovih težav v čem spremenili? 

Na koga se lahko obrnete, če potrebujete pogovor, pomoč, podporo? 

Opažate vpliv otrokovih težav tudi na širše odnose? V kakšnem smislu? 

Tema: Prihodnost, pričakovanja 

Poleg omenjenih skrbi, vas glede otrokove prihodnosti skrbi še kaj drugega? 

So se kakšna vaša pričakovanja po diagnozi spremenila? Ste morali kakšna 

pričakovanja prilagoditi? 

Tema: Vplivi na družino 

Opažate glede otrokovih težav in vsega, kar prinesejo, kakšne vplive na celotno 

družino? Posamezne člane? Izvendružinske odnose? 

Katere so največje spremembe, ki so jih otrokove težave prinesle v vaše življenje, 

otrokovo življenje in življenje celotne družine? 

Je imela celotna izkušnja kakšen pozitiven vpliv na družino? Posamezne člane? 

Izvendružinske odnose? 
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Priloga 2: Vprašanja za intervju s strokovnimi delavci 

 

Tema: izkušnje in področje dela 

Kakšna je vaša izobrazba in koliko časa že delate na tem področju? 

Kakšna je vaša vloga pri sodelovanju s starši otrok z UT? 

Tema: opažanje težav in reakcije staršev 

Ali UT otrok večkrat opazite vi ali starši? 

Če težave opazite vi, kako starši reagirajo na te informacije? Kakšne občutke 

doživljajo? 

Tema: Informacije in pomoč 

Imajo starši otrok s SUT dovolj informacij o specifikah težav njihovih otrok, postopku 

usmerjanja, prilagoditvah? 

S kakšnimi težavami se starši k vam največkrat obračajo po informacije in pomoč? 

Kaj starši potrebujejo od vas? 

Tema: Obremenitve in skrbi staršev 

Na katerih področjih bi ocenili, da se starši otrok s SUT počutijo najbolj nemočno? 

Kaj starše najbolj bremeni? 

Izpostavljajo kakšne skrbi ali strahove glede prihodnosti otroka? 

Bi ocenili, da so starši otrok s SUT pod večjim stresom kot ostali? 

Tema: Vpliv na družino 

Kako otrokove težave in prilagoditve vplivajo na celotno družino in odnose? 

Opažate kakšne pozitivne vplive izkušnje na družine? 

Tema: Podpora 

Na katerih področjih bi starši potrebovali več podpore? 

Katere oblike podpore jim najbolj koristijo? 

Bi lahko izpostavili kakšen pristop oz. prakso, ki se je izkazala kot dobra? 

 

  



99 
 

Priloga 3: Izsek kodirne tabele iz intervjuja 

 

ENOTA KODIRANJA, 

VZETA IZ POGOVORA 

KODA 

PRVEGA REDA 

KODA 

DRUGEGA REDA 

KATEGORIJA 

M: Jaz mislim, da drug let ne 

bo šlo več tako enostavno. 

Ne vem, kaj bo, sploh. Zdej 

je to fajn špilal, ker je imel tut 

razredničarko striktno. Drug 

let pa ne vem. 

Zaskrbljenost 

glede učnih 

izzivov v 

prihajajočem letu 

Zaskrbljenost glede 

višjih razredov 

Skrbi glede 

prihodnosti 

M: Ne vem. No jaz sam 

hočem povedat, da ko rečejo 

eni, eh maš otroka z 

disleksijo, to je samo potuha 

staršev, ki se jim ne da z 

otrokom ukvarjat a ne. Jaz 

vsakmu rečem, lej, prid pa si 

ga vzam za 14 dni. 

Družba ne 

razume 

primanjkljajev 

otroka 

Širša družba Vplivi na širše 

odnose 

M: No, tko, veš kaj je bilo 

prijetno, k smo mislili da je 

zaostal, pa smo ugotovil, da 

ima sam težave. A veš, k v 

bistvu so se vsi, in babi in 

dedi in mi, a je zabit al kaj?  

Olajšanje ob 

diagnozi, ker ni 

bilo nič hujšega 

Občutki ob diagnozi Občutki staršev 

O: Čeprov, mi smo se takrat 

proti koncu že kar fajn kregal 

z njim no, je blo prav 

naporno no, za oba. 

M: Ja valda, ker ne moreš. 

O: Zafrustriran si no. 

Frustracije, napor 

in konflikti z 

otrokom 

Občutki pri šolskem 

delu 

Občutki staršev 

M: In pol ne moreš, da ne bi 

prenesel te frustracije tudi na 

otroka. Na vse otroke, ker se 

ne moreš razbremenit tega. 

Frustracije starši 

prenašajo na 

ostale člane 

družine 

Negativen vpliv na 

celotno družino 

Vplivi na 

družinsko 

življenje 

M: Ja sam tut učitelji pa 

ostali tega ne vejo. To je 

problem, ki ga naše šolstvo 

sploh ne opaz. Oni rečejo, 

»Ja, ima disleksijo, mu damo 

dve uri«, oni ne vejo, kaj vse 

to pripelje. Oni ne vejo, da ni 

sam to, da on tko bere. Da 

on ne pomni! Da on si ne 

dela zapiskov, ker ne sfolga, 

da prepiše. In šola tukej ne 

da nobene rešitve.  

Odločba ne 

vsebuje vseh 

potrebnih 

podatkov o 

potrebah otroka 

Pomanjkljivost 

odločb 

Sistem 

 


