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IZVLEČEK  

Matere z motnjami v duševnem razvoju se poleg ovir, ki jim jih prinašajo njihove 

znižane sposobnosti intelektualnega funkcioniranja ter prilagojenega vedenja, težje 

soočajo z zahtevami materinstva. Stališča okolice ter sistem podpore pa jim pri tem ni 

v največjo pomoč ter prestavlja dodaten izziv, pri uspešnem opravljanju vloge matere. 

Čeprav otroci, rojeni materam z motnjami v duševnem razvoju, sami teh motenj ne 

bodo nujno imeli, pa je prisotnost razvojnih zaostankov ter vedenjskih težav večja. 

Razumevanje in izobraževanje o omenjeni temi je ključno, če želimo kot strokovnjaki 

zagotavljati zadostno podporo ter pomoč tako otrokom kot materam. Učitelj se je v 

večjih raziskavah izkazal kot tista pomembna oseba, ki lahko vpliva na otrokov izid 

uspešnosti tako v šolskem prostoru kot kasneje v življenju.  

V magistrskem delu smo raziskali stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do 

materinstva oseb z motnjami v duševnem razvoju. Raziskava je izvedena s pomočjo 

anketnih vprašalnikov na vzorcu 101 specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

zaposlenega v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja ter na mestu izvajalca dodatne strokovne pomoči. 

Pridobljeni podatki so obdelani v programu SPSS s pomočjo Man-Whitneyjevega 

testa, Kruskal Walliesovega testa ter s pomočjo Spermanovega koeficienta korelacije.  

Raziskava pokaže, da obstajajo statistično pomembne razlike o stališčih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov glede na, pogostost interakcij z materami z motnjami v 

duševnem razvoju ter delovnim mestom, kjer so specialni in rehabilitacijski pedagogi 

zaposleni. Do statistično pomembnih razlik v stališčih do materinstva oseb z motnjami 

v duševnem razvoju pa ne prihaja med tistimi specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, 

ki so že starši ali skrbniki, in tistimi, ki to niso in glede na njihovo delovno dobo. 

 

KLJUČNE BESEDE: starševstvo, materinstvo, matere z motnjami v duševnem 

razvoju, stališča  
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ABSTRACT 

Mothers with intellectual disabilities face many obstacles on a daily basis because of 

their difficulties functioning and engaging in adaptive behavior. These difficulties may 

be even harder with respect to raising children and the many challenges associated 

with motherhood. Lack of social network and support from the community are 

additional challenges to mothers with intellectual disabilities. Even though children of 

mothers with intellectual disabilities are not likely to have intellectual disabilities of their 

own, there is a higher risk for them to experience developmental delays and/or 

behavioral issues. It is critical for special education teachers to continue educating 

themselves on this topic if they are to provide appropriate support and help to those 

families, especially children. Many studies demonstrate the important role teachers can 

play by having huge impact on children’s’ school success and their outcomes as a 

teenagers or even as adults. 

  

In this research, we explore the attitudes of special education teachers toward mothers 

with intellectual disabilities. We sent out questionnaires to special education teachers 

working at schools with a special program and curriculum for students with intellectual 

disabilities or learning disabilities. All the data were analyzed in SPSS program, using 

the Man Whitney test, the Kruskal Wallies test, and Spearman's rank correlation 

coefficient. 

  

Of a sample of 101 special education teachers, we found significant differences in 

attitudes of special education teachers according to their workplace and frequency of 

interactions with mothers with intellectual disabilities. However, we did not find any 

significant difference in attitudes of special education teachers with respect to them 

being a parent or legal guardian or their years of service. 

 

KEY WORDS: parenthood, motherhood, mothers with intellectual disabilities, 

attitudes   
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UVOD 

 

Zakonodaja na področju oseb s posebnimi potrebami se je v preteklosti korenito 

spremenila, s tem pa tudi položaj oseb z motnjami v duševnem razvoju1 v družbi. 

Vendar se osebe z MDR še vedno zelo pogosto srečujejo s predsodki okolice ter 

negativnimi stališči, ko pride do vprašanja zakonske skupnosti ter starševstva (Field in 

Sanchez, 1999). Starši z MDR so kot ključen element podpore navedli pozitivno 

prepričanje o njihovih sposobnostih starševstva, zato je še toliko bolj pomembno, da 

so stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov2 oz. učiteljev pozitivna (Theodore 

idr., 2018). Pomembno je razumeti, da sprememba stališča lahko neposredno prinese 

spremembo vedenja (McLeod, 2018).  

Zaradi vse večje vključenosti oseb z MDR v socialno sredino se veča odstotek tistih 

oseb z MDR, ki se odločajo za starševstvo. Osebe z MDR, ki se znajdejo v vlogi starša, 

in njihovi otroci so brez ustrezne podpore in pomoči izpostavljeni večjemu tveganju na 

področju zdravja, socialnih odnosov ter socialne vključenosti, socialnoekonomskega 

statusa, razvojnih ter kognitivnih zaostankov pa tudi vedenjskih težav (Powell, Parish 

in Akobirshoev, 2016). 

Osebe z MDR imajo pomembno znižane sposobnosti tako na kognitivnem področju 

kot tudi na področju prilagoditvenih funkcij (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015; v nadaljevanju: 

Kriteriji, 2015), kjer sami potrebujejo podporo in pomoč. Pomoč, podporo in vodenje s 

strani staršev pa potrebujejo tudi otroci, rojeni osebam z MDR, kar jim lahko predstavlja 

velik izziv (Kast Zahn, 2011). Omenjen izziv staršem z MDR prinaša določeno količino 

stresa, ki znatno vpliva na razvoj vedenjskih težav njihovih otrok (Collings in Llewellyn, 

2012). 

Več avtorjev (Booth in Booth, 1998/2000, Feldman, McConnell in Aunos, 2012, Žgur, 

2015) v svojih raziskavah ugotovi in poudari pomembnost mikro- ter makrookolja. 

Okolje, v katerem živi družina, ter socialnoekonomski status, ki je pogosto slabši v 

 
1 Motnje v duševnem razvoju, v nadaljevanju tudi MDR. 
2 Specialni in rehabilitacijski pedagog, v nadaljevanju tudi SRP. 
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družinah, kjer ima en starš ali celo oba MDR, imata zelo pomemben vpliv na otrokove 

vedenjske in druge izide, npr. šolski uspeh, zdravje itd.  

Med mikro- oz. makrookolje spada tudi šolsko okolje, kjer se dnevno srečujejo učenci, 

pedagoški delavci in starši ter med seboj razvijajo odnos (Powell, Parish in 

Akobirshoev, 2016). Dandanes učitelj srečuje zelo raznoliko populacijo učencev, ki 

imajo različne ter raznovrstne potrebe. Ključno je, da se učitelji zavedajo pomembnosti 

izobraževanja in dopolnjevanja svojega strokovnega znanja, svojih prepričanj ter 

stališč, saj tako omogočajo kakovostno delo z učenci in s starši ter zagotavljajo 

optimalne pogoje za napredek (Lavrič, b. d.). 
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1. MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja. Pojavi se lahko 

z drugimi razvojnimi težavami. Glede na stopnjo MDR ločimo osebe z lažjo, zmerno, 

težjo ter težko MDR (Kriteriji, 2015). Ko govorimo o MDR, gre za motnjo, ki se pojavi 

pred 18. letom starosti ter omejuje intelektualno delovanje in prilagojeno vedenje, kar 

se kaže v pojmovnih, socialnih ter praktičnih spretnostih prilagajanja (Juriševič, b. d.).  

Pri osebah z MDR ugotavljamo pomembno znižanje splošnih intelektualnih 

sposobnosti. Sem spadajo znižane sposobnosti učenja, sklepanja, reševanja miselnih 

problemov, sposobnosti abstraktnega mišljenja. Prav tako so znižane prilagoditvene 

funkcije na vsaj dveh od naslednjih področij: socialno, konceptualno, praktično 

(Kriteriji, 2015). Kot pomembno znižane splošne intelektualne sposobnosti štejemo 

dosežek posameznika, ki na prilagojenih testih doseže več kot 2+/– SD od povprečja 

populacije. Ocenjevanje prilagoditvenih funkcij pa se meri ter določi glede na 

kronološko starost osebe (Marinč, Burnik, Vališer, Barborič, Potočnik Dajčman in 

Dretnik, 2015).  

Pod konceptualne sposobnosti štejemo uporabo jezika in pismenost, uporabo denarja, 

časa ter števil. Praktične spretnosti pomenijo vsakdanje aktivnosti, spretnosti, ki jih 

potrebujemo za vsakdanje življenje, poklic, skrb zase, varnost, uporaba denarja, časa, 

organizacija urnika. Primanjkljaji se lahko odražajo tudi na področju razvoja in primerne 

dovršenosti neposrednih praktičnih znanj, izkušenj ter primerne skrbi za lastno varnost, 

tako osebno kot socialno, v ožjem in širšem, zato manj poznanem, okolju (Žgur, 2018). 

Socialne spretnosti pa so vstopanje v socialne interakcije, sledenje socialnim 

namigom, reševanje problemov, socialna odgovornost, interpersonalne veščine itd. 

(Definition of Intellectual Disability, b. d.). 
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1.1. LAŽJA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU  

Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju3 imajo znižane sposobnosti učenja ter 

usvajanja splošnih znanj. Miselni procesi pa potekajo predvsem na konkretni ravni, 

abstraktna raven je težje predstavljiva. Prisotne so senzomotorične težave. Jezik je 

enostavnejši, prav tako pa se težje znajdejo v socialnih interakcijah (Kriteriji, 2015). 

Pri osebah z LMDR opazimo težave pri reševanju problemov, pri obdelavi ter sami 

percepciji vidnih pa tudi slušnih dražljajev, pozornost je izredno odkrenljiva, težje jo 

tudi zadržijo. Težave se prav tako pojavijo pri selektivni pozornosti. Proces pomnjenja 

je počasnejši, obseg in trajanje spomina ter sposobnost skladiščenja informacij so 

omejeni (Beirne-Smith idr., 2003). Osebe z LMDR težje nadzirajo ter vzpostavijo 

nadzor nad svojimi čustvi, njihovo vedenje je pogosto v skladu s trenutnimi željami in 

potrebami, odzivanje je lahko impulzivno, večkrat so prepirljivi, socialno slabše 

prilagojeni, nimajo izrazite težnje po druženju, težje navezujejo socialne stike ali 

začnejo pogovor, težje sledijo pravilom komunikacije, ki veljajo v družbi (Colnarič in 

Zupančič, 2005). 

Odrasli z LMDR se v življenje ter zaposlovanje najpogosteje vključujejo brez posebnih 

prilagoditev ter statusov. Njihovo delo po navadi poteka v skladu z njihovo nižjo 

poklicno izobrazbo oz. osnovnošolsko izobrazbo. Večinoma živijo samostojno 

življenje, ustavijo si družino, se družijo s prijatelji ipd. (Juriševič, b. d.) Prav poklicna 

uspešnost ter vključenost v socialno sredino imata izreden pomen za stopnjo 

prilagojenosti osebe z LMDR. Njihova motnja v duševnem razvoju v tem obdobju 

postane manj opazna, če so vključeni ter deležni enakih pravic kot osebe brez motenj 

v duševnem razvoju. Osebe z LMDR imajo svoje otroke, prav tako se pogosto oz. 

večinoma poročijo in živijo družinsko življenje (Novljan, 1997). 

1.2. ZMERNA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju4 imajo posamezne sposobnosti različno 

razvite. Nekateri lahko usvojijo veščine branja, pisanja, računanja ali so uspešnejši na 

drugih področjih. Nekateri prav tako lahko sporočajo svoje potrebe in želje, vendar 

pogosto s pomočjo podporne ali nadomestne komunikacije. Pri vključevanju v socialno 

 
3 Lažja motnja v duševnem razvoju, v nadaljevanju tudi LMDR. 
4 Zmerna motnja v duševnem razvoju, v nadaljevanju tudi ZMDR. 
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okolje potrebujejo podporo ter pomoč, lahko se urijo za lažja opravila, vendar ponovno 

s primerno stopnjo podpore ter pomoči (Kriteriji, 2015). Težave so pogosto prisotne na 

področju motorike, fina motorika jim običajno predstavlja največji izziv (Šalamun, 

1997). 

Osebe z ZMDR potrebujejo več podpre ter pomoči pri vključevanju v socialno okolje. 

Potrebujejo veliko spodbud, saj pogosto ne pokažejo izrazite težnje po druženju, kar 

je posledica dejstva, da jim vzpostavljanje socialnih stikov lahko predstavlja določeno 

količino stresa (Marinč idr., 2015). Nepredvidene situacije oz. spremenjene okoliščine 

jih lahko zmedejo in se v njih težje znajdejo. Za osebe z ZMDR je izrednega pomena 

jasna ter konstantna struktura (Jurišić, b. d.). V socialnih interakcijah potrebujejo 

vodenje pri sami vzpostavitvi odnosov ter tudi reševanju socialnih problemov 

(Jurevičienėin in Kaffemanienė, 2012). Pogost problem je tudi komunikacija; kot že 

omenjeno, veliko oseb z ZMDR uporablja nadomestno ali podporno komunikacijo, 

njihov besedni zaklad je skromnejši, težave imajo pri usvajanju slovnice ter besedišča, 

pa tudi govor je pogosto težje razumljiv (Šalamun, 1997). Težave na področju jezika 

in govora pa privedejo do težav pri izražanju lastnih potreb, želja, interesov ipd. ter do 

razvoja drugih, včasih neprimernih oblik komunikacije oz. socialno nesprejemljivih oblik 

komunikacije (Hagan in H. Thompson, 2014). 

Čeprav osebe z ZMDR potrebujejo več vodenja, spodbud in podpore ter jih pogosto 

spremlja več težav, pa prav tako kot drugi ljudje občutijo željo po prijateljstvu, želijo si 

pripadati (Jurišić, b. d.). Osebe z ZMDR si želijo ljubezni, varnosti, pripadnosti, vendar 

jim že omenjene težave ter omejene sposobnosti tako na intelektualnem kot na 

prilagoditvenem področju to pogosto preprečujejo oz. so osebe z ZMDR za to 

prikrajšane (Šalamun, 1997).  

1.3. TEŽJA IN TEŽKA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU  

Osebe z težjo motnjo v duševnem razvoju5 lahko razumejo enostavna navodila, prav 

tako lahko sporočajo svoje potrebe in želje, vendar pogosto s pomočjo nadomestne in 

podporne komunikacije. Potrebujejo pomoč pri skrbi zase, orientirajo se v ožjem okolju 

s primerno podporo (Kriteriji, 2015).  

 
5 Težja motnja v duševnem razvoju, v nadaljevanju tudi TMDR. 
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Pri težji motnji v duševnem razvoju je razumevanje ter sporočanje zelo omejeno. Prav 

tako se redko razvije sposobnost govora, zaznavanje ter odzivanje na dražljaje je 

omejeno. Osebe se lahko usposobijo za sodelovanje v določenih najpreprostejših 

aktivnostih. Potrebujejo stalno pomoč ter podporo (prav tam). 

Osebe z težko motnjo v duševnem razvoju potrebujejo stalno nego, pomoč in vodenje. 

Pri osebah s težko motnjo v duševnem razvoju se le redko razvije govor, 

sporazumevanje je zelo omejeno. Zelo omejeno je zaznavanje in sprejemanje 

informacij, pogosto so pridružene tudi druge težave, motnje ali bolezni (prav tam). 

Odraslim z zmerno, težjo ter težko motnjo v duševnem razvoju država podeli posebni 

status invalidne osebe in jim tako zagotovi posebno podporo. Zaposlujejo se pod 

posebnimi pogoji ali v varstveno-delovnih centrih. Za osebe z zmerno, težjo ter težko 

motnjo se zagotavljajo različne oblike bivanja, stanovanjske skupnosti oz. celodnevno 

vodenje v varstveno-delovnih centrih (Juriševič, b. d.).  
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2. STARŠEVSTVO 

 

Starševstvo predstavlja prenos in spodbujanje razvoja fizičnih, socialnih, emocionalnih 

ter kognitivnih spretnosti, pripravo otroka na življenje ter skrb za njegovo varnost in 

zdravje. Odnos ter povezanost med starši in otroki pa je tudi eden od ključnih 

dejavnikov zdravega razvoja otroka (Parenting, 2020).  

Zakonska skupnost, spočetje otroka in starševstvo so življenjske izkušnje, ki so v 

socialni sredini zelo pomemben ter visoko cenjen pojem – vendar pa ga pogosto ne 

povezujemo z osebami z MDR. Omenjene življenjske izkušnje ljudem prinašajo 

občutek pripadnosti in pomembnosti, nič drugače ni pri osebah z MDR (Field in 

Sanchez, 1999). 

V zadnjih desetletjih se je število staršev z MDR povečalo; med razlogi so spremenjena 

politika ter zakonodaja, večja participacija oseb z MDR v skupnosti ter socialnih 

mrežah (Feldman, 2002, Hur, 1997, Murphy in Feldman, 2002, Ray, Rubenstein in 

Russo, 1994, v Wade, Llewellyn in Matthews, 2011), zagotovo pa sta se v zadnjih letih 

prav tako izboljšali diagnostika in identifikacija oseb oz. staršev z MDR (Wade, 

Llewellyn in Matthews, 2011). 

Matere in očetje z MDR niso edini, ki se vključujejo v proces vzgoje otrok. K vzgoji 

lahko pripomore veliko ljudi, npr. družinski člani, prijatelji, sosedje. Kakovostno 

starševstvo ni odvisno le od matere in očeta, temveč od širše socialne mreže in 

podpore. Pomembno je razumeti, da starševstvo poteka v določenem kontekstu, kajti 

celoten kontekst vpliva na otrokov razvoj in na kasnejše življenje otroka (Booth in 

Booth, 1998). Prav v družinah, kjer ima eden ali oba starša MDR, so pogosto prisotne 

kompleksne potrebe, ki jih prinese ne samo MDR, ampak tudi revščina, diskriminacija, 

depresija, slaba samopodoba, nezaposlenost. Omenjeno je pogosto posledica MDR 

osebe ter še dodatno otežuje njihov položaj v družbi (MacIntyre in Stewart, 2012; 

Wade, Mildon in Matthews, 2007, v Stewart in Maclntyre, 2017). Pogosto se zgodi, da 

pri vzgoji ter skrbi za otroke staršev z MDR sodelujejo stari starši (Collings in Llewellyn, 

2012). Osebe z MDR same potrebujejo pomoč pri sporazumevanju, samostojnosti, 

socialnih spretnostih, skrbi za lastno varnost (Kriteriji, 2015), vse to pa je treba naučiti 

ter prenesti tudi na otroke. Določenih potreb otroci namreč ne morajo zadovoljiti sami; 

mlajši ko so, več podpore in vodenja potrebujejo, da se kasneje razvijejo v samostojne 
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in neodvisne ljudi. Pa vendar ob tem ne smemo pozabiti, da tudi starši potrebujejo 

občutek varnosti, da lahko poskrbijo zase in za svoje otroke. Prav občutek varnosti in 

zaupanje v svoje sposobnosti omogočajo ter pripomorejo k uspešni skrbi za otroke 

(Kast Zahn, 2011).  
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3. ZGODOVINSKI OKVIR IN ZAKONSKE OSNOVE NA PODROČJU 

MATERINSTVA OSEB Z MDR 

 

Položaj oseb na področju spolnosti in možnosti materinstva z MDR je bil v preteklosti 

mnogo slabši. Do začetka 19. stoletja so osebe z MDR sprejemali v zavode, kjer naj 

bi se pozdravile oz. kjer naj bi pod nadzorom ter vodenjem ostale vse življenje. To je 

temeljilo na ideji, da se družba obvaruje pred težavami, ki bi jih lahko prinesle osebe z 

MDR. V tem obdobju prevladuje mnenje, da so osebe z MDR lahko nevarne, njihovi 

potomci pa bi lahko prinesli dodatno nevarnost družbi s svojo potencialno asocialnostjo 

(Kotar in Mencejin Pavčič, 1979). Omenjena prepričanja pripeljejo do segregacije ter 

sterilizacije oseb z MDR ter začetka veljave zakonov, ki dovoljujejo tako segregacijo, 

zapiranje, prepoved porok, obvezno sterilizacijo ipd. (Bratković in Bilić, 2004). V prvi 

polovici 20. stoletja pride do gibanj, kjer omenjenemu nasprotujejo, vendar se kljub 

temu obdržijo stališča ter predsodki v povezavi s spolnostjo oseb z MDR. Zakon o 

obvezni sterilizaciji se v določenih predelih obdrži vse do sedemdesetih let (Bratković 

in Bilić, 2004). Eden izmed pomembnih trenutkov v smeri izboljšanja stanja na področju 

oseb z MDR je pojem normalizacije in kasneje integracije oseb z MDR. Pojma 

prineseta večjo zaščito pravic oseb z MDR, med katerimi so tudi pravice spolnosti 

(Klinc, 2011). Še večje spremembe prinese gibanje, ki se zavzema za inkluzijo oseb z 

MDR, kjer se pojavi cilj poenotiti pravice populacije z MDR s pravicami oseb brez MDR. 

Pozitivne posledice gibanja so vidne tudi na področju spolnosti ter prevzemanja vloge 

starša z MDR (Bratković in Bilić, 2004).  

Ključno vlogo pri sprejemanju pravic oseb z MDR sta imeli Organizacija združenih 

narodov s sprejetjem Mednarodne deklaracije o pravicah oseb z MDR ter Delhijska 

deklaracija iz leta 1995. Prva osebam z MDR prinese pravico do medsebojnih 

odnosov, izražanja spolnih potreb, pravico do odločanja o vlogi starševstva ter vzgoji 

lastnih otrok pa tudi do strokovne podpore in pomoči (Bratković in Bilić, 2004). Zelo 

pomemben mejnik v Sloveniji se zgodi leta 1998, ko je v Ljubljani prvič organizirana 

okrogla miza na temo spolnosti v sklopu Specialne olimpijade, kjer se prvič 

organizirano in odprto govori o omenjeni temi (Lačen, 2000). 
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 Slovenska Ustava iz leta 1991 govori o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu 

svojih otrok. Država pa je tista, ki mora zagotavljati možnosti te svoboščine ter 

razmere, ki omogočajo staršem odločitev do rojstva svojih otrok. (Ustava Republike 

Slovenije, 1991). Države so pogosto sledile ter prilagodile zakonodajo glede na 

Mednarodno deklaracijo o pravicah oseb z MDR ter Delhijsko deklaracijo (Bratković in 

Bilić, 2004), vendar Lačen (2000) opozarja, da so še vedno pogosto težave pri prenosu 

zakonodaje v prakso oz. v dejansko življenje oseb z MDR. 

Leta 2018 je bil sprejet Zakon o socialnem vključevanju invalidov, najnovejši zakon pri 

nas, ki ureja pravice osebam, ki se zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar ne morejo 

vključevati v skupnost brez nudenja pomoči socialnega vključevanja in ne morejo 

samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb oz. si zagotoviti sredstev za 

preživetje. Država zagotavlja sredstva za njihovo enakovredno vključevanje v družbo. 

Namen zakona je ustvariti pogoje, kjer bi se lahko tudi osebe z MDR čim 

enakopravneje in enakovredneje vključevale v socialno sredino, prav tako tudi 

spodbujanje razvoja in izenačevanja možnosti, invalide oz. osebe s tem statusom 

vključuje v skupnost, omogoča izvajanje inovativnih programov ter usposabljanj (ZSVI, 

2018).  

Kljub temu da se je v zadnjih desetletjih zakonodaja močno spremenila in je položaj 

oseb z MDR mnogo boljši, kot je bil v preteklosti, pa se še vedno pogosto zgodi, da 

pojma starševstva v kombinaciji z MDR ne povezujemo z osebami z MDR (Field in 

Sanchez, 1999), kar je velika ovira, ki onemogoča enakopravni položaj oseb z MDR. 

Tako spolnost kot tudi zakonska zveza še vedno ostajata odprti vprašanji, predpisi in 

zakoni, ki se nanašajo na to področje, pa so po mnenju Bratkovićeve in Bilićeve (2004) 

še vedno preveč splošni in premalo definirani. 
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4. ZNAČILNOSTI IN FUKCIONIRANJE MATER Z MDR  

 

Osebe z MDR so vedno bolj vključene v socialno sredino, s tem pa se veča tudi delež 

tistih, ki se odločijo za starševstvo. Razumevanje potreb in značilnosti staršev z MDR 

ter njihovih otrok je ključno, če jim želimo zagotavljati učinkovito in zadostno podporo 

ter pomoč (Powell, Parish in Akobirshoev, 2016). Osebe z MDR, tako kot drugi ljudje, 

občutijo bolečino in zadovoljstvo ter si delijo željo po spočetju otrok kot tudi po vlogi 

starša (Field in Sanchez, 1999).  

Ob oznanitvi nosečnosti se matere z MDR pogosto srečajo z nezaupanjem okolice, 

negativnimi komentarji ali celo s pritiski, da svojo nosečnost prekinejo oz. da se 

odpovejo starševskim pravicam (Wołowicz-Ruszkowska in McConnel, 2016). Matere 

z MDR so pogosto označene kot pasivne, odvisne od pomoči, potrebne socialne 

zaščite ali celo nesposobne za materinstvo zaradi omejenih sposobnosti, ki jih 

pripisujemo osebam z MDR. Avtorja Pacheco in McConnell (v McConnell, Feldman in 

Aunos, 2017) navajata, da je skrajni čas, da spremenimo to miselnost ter načrtujemo 

potrebno podporo in pomoč, ki bosta omogočali čim večjo neodvisnost mater z MDR. 

Čeprav veliko staršev z MDR svojim otrokom zagotavlja primerno skrb, pa najdemo 

tudi starše z MDR, ki imajo pri zagotavljanju optimalnih pogojev za razvoj otroka ter 

socialnih pričakovanj v povezavi s tem večje težave (Wade, Llewellyn in Matthews, 

2011). Pomembno je, da se osebe oz. matere z MDR naučijo spretnosti, ki jih 

potrebujejo pri skrbi za otroka, osebni higieni ter higieni otroka, zdravstveni oskrbi, 

konceptu časa ter organizaciji časa ter urnika, interakcijah ter komunikaciji z otrokom 

ipd. Učenje omenjenih spretnosti mora potekati multisenzorno, pri tem pa je zelo 

pomembno število ponovitev. Učenje po modelu ter učenje po korakih se izkažeta za 

eno izmed najbolj učinkovitih metod pri delu s starši z MDR. Najpogostejše težave, ki 

se pojavijo pri starših z MDR, so organizacija in podajanje navodil po korakih, slaba 

samopodoba, nezmožnost razbirati socialne namige oz. razumevanja interakcij ter 

situacij, zdravstveni problemi (Field in Sanchez, 1999). Pogosto so matere z MDR ena 

izmed najbolj izključenih oz. socialno ogroženih skupin (Sheerin, Keenan in Lawler, 

2013). Kar v 40 do 60 % se zgodi, da so otroci mater z MDR predani v posvojitev ali 

rejniško družino. Matere z MDR večkrat same doživijo zlorabe v svojem otroštvu, 
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emocionalna nestabilnost, ki jo doživljajo, pa se kasneje odraža pri vzgoji lastnih otrok 

(Collings in Llewellyn, 2012, Powell in Parish, b. d.).  

Avtorja raziskave Collings in Llewelly (2012) zaključita, da imajo matere z MDR večje 

težave pri zagotavljanju optimalnih učnih pogojev, kar jim povzroča določeno količino 

stresa. Pri osebah z MDR je usvojena raven šolskih veščin, kot so branje, pisanje in 

računanje, odvisna od vsakega posameznika ter njegovih zmožnosti. Pogosto se 

zgodi, da sami na tem področju potrebujejo pomoč in podporo, še posebej, ko 

govorimo o osebah z zmerno, težjo in težko MDR (Kriteriji, 2015).  

Prav stres, ki ga matere doživijo ob soočanju z navedenimi težavami in tudi negativnimi 

pričakovanji ter s percepcijo svojih sposobnosti starševstva (Meppelder, Hodes, Kef in 

Schuengel, 2015), pa se izkaže kot eden od dejavnikov, ki povzročajo vedenjske 

težave njihovih otrok. Zelo pogosto bodo otroci mater z MDR imeli težave vsaj na enem 

področju vedenja oz. učne težave, kar v 25 % pa bo teh težav več (Collings in 

Llewellyn, 2012). Kljub pogostim težavam na področju kognitivnih spretnosti so osebe 

z MDR sposobne oz. spretnejše pri lažjih opravilih, kot so hišna opravila, kar je tudi 

nujno potrebno za optimalno vzgojo ter zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj 

otrok.  

Field in Sanchez (1999) kot največji strah, ko govorimo o starševstvu oseb z MDR, 

navajata znižane kognitivne funkcije, ki so lahko razlog za nezmožnost zaščite otroka 

pred fizično nevarnostjo. Znižane kognitivne funkcije starša so lahko ovira pri 

postavljanju meja in zahtev ter sami kontroli otroka ter njegovih vedenjskih izidov pa 

tudi pri zagotavljanju zadostnega števila zgodnjih spodbud. Strah je prav tako povezan 

z vprašanjem, kdaj bodo otroci staršev z MDR intelektualno presegli svoje starše in 

kako bo to vplivalo na delitev odgovornosti v družini.  

Pa vendar je težko oz. praktično nemogoče posplošiti značilnosti na vse starše oz. 

matere z MDR, saj je vsak primer popolnoma individualen s svojimi značilnostmi, 

značilnostmi okolja, ovirami ter potrebami (Wade, Llewellyn in Matthews, 2011). 

Znižane sposobnosti se ne izkažejo nujno v korelaciji z zmožnostjo prevzemanja vloge 

starša. Že zgodnje študije v letu 1949 ne pokažejo nujno pozitivne korelacije med 

kognitivnimi zmožnostmi ter zmožnostjo starševstva (Field in Sanchez, 1999). V 

določenih primerih bo MDR starša oz. matere negativno vplivala na otroka oz. bo 
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predstavljala izziv za dosego določenih ciljev, spet drugič se to ne bo zgodilo. Izredno 

pomembno je, da ob vsem tem upoštevamo socialnoekonomski kontekst ter druge 

dejavnike makrookolja ter mikrookolja, ki poleg prisotnosti MDR še vplivajo na družino 

(Collings, Llewellyn, 2012, Wade, Llewellyn in Matthews, 2011). 
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5. VEDENJSKI IZIDI OTROK MATER Z MDR 

 

Dokazano je, da so otroci, rojeni materam z MDR, večkrat izpostavljeni razvojnim 

zaostankom (Sheerin, Keenan in Lawler, 2013), predvsem na motoričnem področju ter 

področju govora (Collings in Llewellyn, 2012). Pri teh otrocih se kasneje odkrijejo 

medicinske težave in manj so izpostavljeni zgodnjim spodbudam ter izkušnjam 

(Sheerin, Keenan in Lawler, 2013). Otroci mater z MDR so večkrat žrtev zlorab, če je 

njihov IQ višji kot materin (Whitman in Accardo, 1990, Ronai, 1997, Denfeld, 1998, v 

Perkins idr., 2002), prav tako je prevalenca kognitivnih zaostankov in vedenjskih 

problemov večja, če otrok sam nima MDR (Greenspan in Budd, 1986, v Perkins idr., 

2002, Feldman in Walton Allen, 1997). Kljub težavam otrok, ki se lahko pojavijo kot 

posledica MDR matere, pa veliko otrok staršev z MDR razvije visoko raven 

rezilientnosti (Booth in Booth, 1997, v Perkins idr., 2002). 

Vedenjski problemi otrok so pogosto povezani s stresom, ki ga doživljajo matere z 

MDR, socialno izolacijo ter višjim IQ otroka. Večkrat so se vedenjski problemi pokazali 

pri dečkih (Aunos idr., 2008, Feldman in Walton-Allen, 1997/2002, O’Neill, 1985, v 

Feldman, McConnell in Aunos, 2012). 

Izkaže se, da kar polovica otrok, rojenih materam z MDR, kaže znake vedenjskih težav, 

motnjo pozornosti, anksioznost in težave z lastno identiteto (McGaw, Shaw in Backley, 

2007). Pri otroku, kjer gre za motnjo pozornosti, pogosto dobimo občutek, da je ta 

zdolgočasen ali nezainteresiran za šolske dejavnosti, večkrat se zgodi, da stvari 

pozabi, delo poteka počasi, marsikdaj pa ga tudi ne dokonča. Njegovi izdelki so videti 

neurejeni, enako velja za njihovo delovno površino in garderobno omarico (Logsdon, 

2020). Tudi pri otrocih z anksioznostjo lahko opazimo težave z zbranostjo, ti otroci so 

pogosto utrujeni, razdražljivi ali vznemirjeni, težave imajo s spanjem oz. se ponoči 

pogosto zbujajo. Sprožilci anksioznosti so lahko različni, včasih popolnoma vsakdanji 

dogodki ali dražljaji pripeljejo do velike stiske teh otrok (Iannelli, 2019). Drugače pa je 

pri prepoznavanju znakov težav z lastno identiteto, saj nima tipičnih simptomov. Pa 

vendar težave z lastno identiteto lahko privedejo do resnih vedenjskih težav, saj so 

porajajoča vprašanja, kot so kdo sem in kam pripadam, kakšne so moje vrednote, 

prepričanja, stresna. Predvsem otroci so tisti, ki se znajdejo v rizični skupini, pri iskanju 
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odgovorov na ta vprašanja potrebujejo pomoč ter vodenje in podporo odrasle osebe 

(Elmer, 2018). 

Raziskava, opravljena v Kanadi (Aunose, Feldman in Goupil, 2008, v Collings in 

Llewellyn, 2012) pokaže, da se vedenjske težave največkrat pojavijo pri 

osnovnošolskih otrocih, nadaljujejo pa se tudi v adolescenci in odraslem obdobju 

(Feldman, McConnell in Aunos, 2012). Zanimivo pa je, da so se starši z MDR le redko 

strinjali, da ima njihov otrok vedenjske težave. Matere so te vedenjske težave 

prepoznale večkrat kot očetje (Collings in Llewellyn, 2012).  

Študija, izvedena v Združenih državah Amerike, pokaže, da so imeli triletniki mater z 

MDR slabše rezultate na kognitivnem in vedenjskem področju kot otroci mater brez 

MDR; dokaže tudi, da se je agresivnost kot vedenjski problem večkrat pokazala pri 

otrocih, kjer je bil prihodek staršev 200 % in več pod mejo revščine. Vedenjske 

probleme otrok je pogosteje opaziti tudi pri otrocih, ki odraščajo brez očeta ali pa ta 

fizično ali psihično zlorablja mater z MDR (Powell in Parish, 2016, Wade, Llewellyn in 

Matthews, 2011). Kot že omenjeno, veliko otrok mater z MDR razvije visoko stopnjo 

rezilientnosti. Razvoj otrokove rezilientnosti je povezan z izobraževanjem matere z 

MDR in primerno socialno podporo tako otroku kot materi (Booth in Booth, 1998, 2000, 

Feldman idr., 1993/2004, McGaw, Scully in Pritchard, 2010, Perkins, Holburn, Deaux, 

Flory in Vietze, 2002, Ronai, 1997, v Feldman, McConnell in Aunos, 2012). 

Razumeti je treba, da je izredno težko ločiti, katere posledice otrokom v poznejšem 

življenju povzroči MDR matere in katere revščina ter neprivilegiranost, s katerima se 

matere z MDR oziroma družine, kjer ima eden ali oba starša MDR, zelo pogosto 

srečujejo. Največkrat gre za kombinacijo različnih dejavnikov, zato moramo pri 

načrtovanju podpore in pomoči oz. programov pomoči upoštevati vse dejavnike ter 

vključiti strategije za premagovanje ovir na različnih področjih, ne le tistih, ki delujejo 

na kognitivne in prilagoditvene sposobnosti posameznika (Booth in Booth, 1998). 
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6. STALIŠČA 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pojem stališče razloži kot nekaj, kar določa 

kriterij za presojanje česa, mnenje oz. pogled.  

Ule (2000) stališča predstavlja kot psihološki proces, ki ima osrednjo vlogo pri 

napovedovanju ter razlagi socialnopsihološkega modela pa tudi človeškega 

obnašanja. Pojem stališč se v psihologiji pojavi v času, ko se migranti iz Poljske 

poskušajo vključiti v ameriško družbo. S stališči se kasneje najbolj intenzivno ukvarjajo 

socialni psihologi. Stališča pomembno vodijo naše vedenje oz. vplivajo na spremembe 

našega obnašanja. Od stabilnosti naših stališč bo odvisna tudi stabilnost našega 

vedenja. Ker so stališča v zelo tesni povezavi z našim obnašanjem, so izrednega 

pomena za oblikovanje socialnih konstrukcij o sebi in o svetu. 

Opredelitev stališč se nanaša na naše splošno ocenjevanje ljudi, skupin in predmetov 

v našem družabnem svetu. Gre za skupek evalvacij. Stališča vključujejo našo odločitev 

o všečnosti, favoriziranju ali pa ravno obratnem. Stališča so zelo pomembna, saj 

vplivajo tako na našo percepcijo sveta kot tudi na naše obnašanje (Haddock in Maio, 

2004). 

Ko govorimo o stališčih, govorimo o celoti prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v 

odnosu do različnih socialnih situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za 

določen način vedenja. So tista značilnost ljudi, ki je najbolj odvisna od socialnih 

dejavnikov in hkrati najbolj vpliva na socialno dogajanje (Kompare, Stražišar, Dogša, 

Vec in Curk, 2019). 

6.1. FUNKCIJA STALIŠČ 

Stališča sprejemamo zato, ker nam ta pomagajo zadovoljevati naše osnovne potrebe 

(Ule, 2000). Stališča predstavljajo izjemno pomemben del naše osebnosti. Znaten vpliv 

imajo na pomnjenje, učenje, pozornost, zaznavanje, odločanje, presojanje in tudi 

čustva. Bolj pozorni bomo na teme in situacije, ki se skladajo z našimi stališči, prav 

tako se bomo o njih lažje učili ter si o njih več zapomnili (Kompare idr., 2019).  

Poznamo 4 glavne funkcije stališč.  
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6.1.1. Kognitivna funkcija 

Kognitivna funkcija nam omogoča predvideti, kaj se bo najverjetneje zgodilo ter nam s 

tem omogoča določeno kontrolo ter možnost organizacije ter relativno stabilne 

strukturo zunanjega sveta. Poznavanje stališč osebe ali skupine oseb nam pomaga 

predvideti njihovo vedenje (McLeod, 2018). Kognitivna funkcija stališč nam pomaga 

pri osmišljanju sveta ter njegovem razumevanju (Kompare idr., 2019). 

6.1.2. Vrednostno-ekspresivna funkcija 

Stališča, ki jih izražamo, nam pomagajmo komunicirati s svetom ter omogočajo 

posredovanje vrednostnih predstav. Stališča so del naše identitete in nam pomagajo 

pri izražanju naših občutij, čustev, prepričanj ter vrednot (McLeod, 2018). 

6.1.3. Instrumentalna ali prilagoditvena funkcija 

Stališča nam pomagajo pri vključevanju v socialno sredino ali širjenju naše socialne 

mreže ljudi s podobnimi stališči. Pomagajo nam doseči določene cilje ter se izogniti 

določenim negativnim situacijam. Socialno sprejemljiva stališča bodo deležna 

socialnega odobravanja (McLeod, 2018). Stališča nam pomagajo, da se prilagodimo 

določenim življenjskim situacijam razvijemo določen življenjski slog (Kompare idr., 

2019). 

6.1.4.Obramba jaza 

Stališča nam prav tako pomagajo pri zaščiti naše samopodobe ali pa upravičujejo 

dejanja, zaradi katerih občutimo krivdo (McLeod, 2018). Pomagajo nam pri ohranitvi 

pozitivne samopodobe (Kompare idr., 2019). Osnovna ideja je, da nam stališča 

pomagajo najti ravnovesje med notranjimi potrebami in zunanjim svetom (McLeod, 

2018). 
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6.2. STRUKTURA STALIŠČ  

Stališča vsebujejo tri vrste duševnih procesov oz. ima struktura stališč tri med seboj 

zelo tesno povezane komponente: emocionalno, vedenjsko ter kognitivno (Kompare 

idr., 2019).  

6.2.1. Emotivna komponenta  

Vključuje občutja ter čustva osebe do določenega predmeta, situacije ali osebe, npr. 

strah pred kačami (McLeod, 2018). Gre za pozitivne oz. negativne vrednostne ocene 

v odnosu do objekta stališča (Kompare idr., 2019). Čustva, ki jih občutimo ob 

določenem predmetu, situaciji ali osebi, imajo zelo velik vpliv na naša stališča 

(Haddock in Maio, 2004). 

6.2.2. Dinamična komponenta  

Vključuje naše odzive ter vedenje glede na določeno stališče, ki ga imamo, npr. 

izogibam se kač in začnem kričati, če vidim kačo (McLeod, 2018). Dinamična 

komponenta zajema pripravljenost oz. težnjo posameznika, da deluje v skladu s 

svojimi stališči, za katera pa ni nujno, da se vedno uresničijo (Kompare idr., 2019). 

6.2.3. Kognitivna komponenta  

Vključuje prepričanja in znanje, vedenje, izkušnje oz. določene informacije, ki jih 

imamo o določenem predmetu, situaciji ali osebi, npr. verjamem, da so kače nevarne 

(McLeod, 2018). Kadar emotivna in kognitivna komponenta nista usklajeni, je precej 

verjetno, da se bodo stališča spremenila (Ule, 2000). 

6.3. MOČ STALIŠČ 

Moč stališč je zelo dober napovedovalec našega vedenja. Močnejša ko so naša 

stališča, bolj verjetno je, da bodo imela vpliv na naše vedenje. Kako močna bodo, pa 

je odvisno od tega, kako pomembna je določena situacija, oseba ali predmet določeni 

osebi oz. od osebnega interesa osebe pa tudi od tega, koliko znanja in informacij ima 

oseba o določeni situaciji, osebi ali predmetu. Glede na to se spreminja moč stališč in 

posledično tudi vedenje, ki sledi. Izkaže pa se, da direktna izkušnja bolj vpliva na 

vedenje in moč stališč kot posredna izkušnja (McLeod, 2018).  
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6.4. OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ  

Za razvoj stališč nimamo nobenih bioloških predispozicij (Ule, 2000). Nekatera stališča 

se oblikujejo v procesu socializacije preko posnemanja svojih staršev oz. drugih 

pomembnih odraslih ljudi v otrokovem življenju. Spet druga stališča se razvijejo 

kasneje v razvoju osebe preko pridobljenega znanja, značilnosti osebe oz. 

posameznika. Stališča se razvijajo ves čas našega življenja, predvsem se to dogaja 

znotraj skupin, ki jim pripadamo. Vsak posameznik sprejme določena stališča, ki 

veljajo znotraj določene skupine, nestrinjanje ali zavračanje stališč skupine pa 

posameznika lahko stane pripadnost tej skupini. Na nastanek ter oblikovanje stališč 

znatno vpliva tudi interes oz. trenutna potreba posameznika pa tudi nove izkušnje, ki 

jih posameznik pridobi (Kompare idr., 2019). 

Ko govorimo o spreminjanju stališč, ta spreminjajo svojo intenziteto ali smer, torej v 

pozitivna oz. negativna stališča, je pa sprememba odvisna tudi od skrajnosti, 

kompleksnosti in usklajenosti stališč oz. karakteristike stališč (Ule, 2000). 

Sprememba stališča lahko neposredno prinese spremembo vedenja (McLeod, 2018). 

Velik vpliv na spremembo imajo naslednji dejavniki: skupinska pripadnost, informacije 

in znanje ter osebnostne značilnosti in lastnosti, kamor uvrščamo tudi izkušnje in 

motivacijo posameznika (Ule, 2000). Spreminjanje stališč je pravzaprav težko delo, saj 

jih težko spremenimo. Pri tem lahko uporabimo več tehnik oz. strategij, npr. 

prepričevanje, ki poteka preko komunikacije oz. komunikacijskega procesa s ciljem 

oblikovati ter spremeniti stališča ljudi, ali neposredno vplivanje, npr. kazen, ki se izkaže 

za celo bolj učinkovito kot strategija informiranje, pa vendar je učinek kratkotrajen 

(Kompare idr., 2019). S primernim izobraževanjem lahko modificiramo ter spremenimo 

stališča, hkrati pa moramo ozavestiti ter se zavedati vpliva negativnih stališč. 

Omenjeno zavedanje je še posebej pomembno v odnosu učitelj – učenec, zato mora 

učitelj delovati v smeri nenehnega profesionalnega in osebnostnega razvoja ter 

ozaveščanja svojih stališč ter njihovega vpliva na njegovo delo (Souza Barros in Elia, 

b. d.). 
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6.5. RAZLIKA MED POJMI STALIŠČE, PREPRIČANJE, MNENJE, PREDSODEK IN 

STEREOTIP 

Zaradi boljšega razumevanja razložimo razliko med sorodnimi pojmi, ki jih ljudje 

pogosto zamenjajo s pojmom stališča. Prepričanje v primerjavi s stališči vsebuje le 

kognitivno komponento. Pri zagovarjanju svojih prepričanj se zato zanašamo ter 

opiramo na konkretne dokaze, medtem ko stališče vsebuje intelektualno, emocionalno 

in dinamično komponento (Ule, 2000). Mnenje je konkretizacija stališča, mnenje je bolj 

specifično in lažje ga spremenimo. Pri stereotipih pa gre za posplošene in 

poenostavljene sodbe o drugih ljudeh, situacijah ali skupinah, ki nastanejo zaradi 

potrebe po poenostavitvi kompleksnih pojmov. Pri predsodkih govorimo o stališčih, ki 

niso upravičena in jih spremljajo močna čustva (Kompare idr., 2019). 
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7. STALIŠČA IN MATERINSTVO OSEB Z MDR 

 

Starši so kot ključen element podpore navedli pozitivno prepričanje o svojih 

sposobnostih starševstva, zato je še toliko bolj pomembno, da so stališča specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov pozitivna (Theodore idr., 2018). Izkaže se tudi, da je 

podpora strokovnjakov najbolj pomembna in tudi učinkovita za otroke, rojene materam 

z MDR (McConnell, Feldman in Aunos, 2017). Dobra podporna mreža, v katero so 

vsekakor vključeni tudi učitelji oz. SRP, zmanjša povezavo med stresom, ki ga matere 

doživljajo ob izzivih starševstva, ter vedenjskimi problemi njihovih otrok (Meppelder, 

Hodes, Kef in Schuengel, 2015). 

V dokumentih Evropske agencije za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb 

(2009) je zapisano, da se tako stališča učiteljev kot tudi staršev izoblikujejo na podlagi 

osebnih izkušenj, kar je pomemben podatek za oblikovanje strategij. Agencija tudi 

navaja, da morajo biti vsi učitelji deležni usposabljanj, ki pripomorejo k oblikovanju 

učinkovitih strategij dela. 

Raziskovalci so potrdili, da ima učitelj s svojim pristopom in stališči izredno pomemben 

vpliv ne samo na šolski uspeh otrok, ampak tudi na uspešnost kasneje v vsakdanjem 

življenju (Nye, Konstantopoulos, in Hedges, 2004, Chetty, Friedman in Rockoff, 2014, 

v Blazar in Kraft, 2016). Kvaliteten učitelj učencem zagotavlja ne samo znanje za 

doseganje dobrih šolskih rezultatov, ampak tudi čustveno podpro ter pomoč, ki 

pripomore k uspešnemu socialnemu in čustvenemu razvoju učenca, s tem pa krepi 

primerne vedenjske vzorce učencev ter podpira razvoj kritičnega mišljenja (Blazar in 

Kraft, 2016). 

Za optimalni izid starševstva so zelo pomembni socialni kontekst ter stališča ljudi, ki 

obkrožajo družino. Kot varovalni faktor za optimalni izid otroka se izkaže navezanost 

na še eno odraslo osebo (Wołowicz-Ruszkowska in McConnel, 2016). Ta oseba je 

lahko tudi specialni pedagog oz. učitelj. Že zgodnje študije, opravljene v ZDA leta 1966, 

pokažejo, da sta zgodnja podpora ter sistematična pomoč otrokom, rojenim materam 

z MDR, znatno izboljšala njihove rezultate kasneje v življenju na različnih področjih 

(Collings in Llewellyn, 2012). Socialna izključenost ter pomanjkanje podpore 

predstavljata dejavnik tveganja za težave na področju vedenja otrok, ki so rojeni 

materam z MDR (Collings, Grace in Llewellyn, 2017).  
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Prav tako je pomembno zavedanje, da se osebe s posebnimi potrebami pogosto 

srečujejo z neuspehom; razlog za to so tako njihove znižane sposobnosti kot stališča 

okolice. Pogosto jim primanjkuje samozavesti ter zaupanja vase, kar privede do 

negativnih stališč o lastni samopodobi, zato so osebe z MDR redkeje pripravljene 

poskusiti oz. se lotiti določene nove stvari ali situacije, kar pa je nujno, če želijo usvojiti 

nova znanja in spretnosti. Ko se učitelji srečujejo z učenci, ki imajo slabo samopodobo, 

je najbolj učinkovita strategija priprava pogojev in situacij, kjer se učenec lahko 

preizkusi in je uspešen ter s tem spreminja svoja prepričanja. Enako podporo ter 

pomoč bi morali uporabiti tudi za osebe s posebnimi potrebami oziroma matere z MDR, 

ko se srečujejo s slabo samopodobo ter so v vlogi starševstva, kjer se morajo naučiti 

ter uporabiti nove spretnosti, npr. komunikacijo s SRP oz. učiteljem na govorilni uri ali 

roditeljskem sestanku (Filed in Sanchez, 1999). 

Nenehne spremembe v družbi mora učitelj razumeti kot dodatne možnosti za učenje, 

kajti ob vse večji raznolikosti populacije, s katero se srečujejo učitelji, morajo ti 

prilagoditi metode dela oz. se ves čas izobraževati in dopolnjevati svoje strategije dela 

ter pristope, če želijo, da bodo njihovi učenci optimalno dosegali cilje oz. da bo odnos 

med učitelji, učenci in starši uspešen (Lavrič, b. d.). 

V učnem procesu je odgovornost za uspešno učenje razdeljena med učenca ter 

učitelja. Tako učenec kot učitelj morata razumeti svoj del odgovornosti. Učitelj mora 

razumeti, da ne glede na to, da bo vložil veliko časa, da učencu zagotovi ustrezno 

znanje, ni nujno, da bo učenec to vedno sprejel, zlasti če predtem niso izpolnjeni 

določeni pogoji (Lavrič, b. d.). Učenci delujejo v skladu z določenimi stališči in 

pričakovanji učiteljev (Klehm, 2013). Učiteljeva stališča vplivajo tudi na mentalno 

zdravje učencev oz. študentov, kar pokaže študija, izvedena na Univerzi v Istanbulu 

(2011). Posledice pozitivnih stališč učiteljev ter odnosa med učiteljem in učencem se 

pokažejo kot pozitivni izidi ter boljši rezultati posameznikov, ne samo v šolskih 

prostorih, temveč tudi kasneje v življenju učencev. Učitelj se mora zavedati svoje 

pomembnosti in močnega vpliva ter delovati v smeri, ki učenca krepi in ga podpira 

(Ulug Melis, Ozden in Eryilmaz, 2011). 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811019690#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811019690#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811019690#!
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II. EMPIRIČNI DEL 

8. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Materinstvo osebam z MDR prinese veliko novih izzivov v vsakdanjem življenju. 

Matere z MDR se bodo pogosteje srečevale z revščino, težavami na področju zdravja 

ipd. Čeprav je dokazano, da otroci, rojeni materam z MDR, sami zelo verjetno ne bodo 

imeli MDR, pa se izkaže, da je verjetnost razvojnih zaostankov ter vedenjskih težav v 

takih primerih večja (McConnell, Feldman in Aunos, 2017). 

V magistrskem delu želimo raziskati stališča SRP do materinstva oseb z MDR. Posebej 

bomo poudarili stališča SRP o vplivih MDR matere na vedenjske odzive oz. težave 

otrok na vedenjskem področju. 

Razumevanje in izobraževanje o omenjeni temi je ključno, če želimo kot strokovnjaki 

zagotavljati zadostno podporo ter pomoč tako v interakcijah s starši kot tudi pri delu z 

njihovimi otroki. Starši so kot ključen element podpore navedli pozitivno prepričanje o 

svojih sposobnostih starševstva, zato je še toliko bolj pomembno, da so stališča SRP 

pozitivna (Theodore idr., 2018). Podpora strokovnjakov je izjemno pomembna in tudi 

zelo učinkovita za otroke, rojene materam z MDR, posledice učinkovite podpore pa se 

pokažejo ne samo v obdobju šolanja, ampak tudi kasneje v življenju (McConnell, 

Feldman in Aunos, 2017). 

Sodelovanje z materami z MDR ter njihovimi otroki je vsekakor lahko dodaten izziv za 

SRP, pa vendar se moramo zavedati pomembnosti svoje vloge ter vpliva, ki ga imamo 

na razvoj otroka ter njegove nadaljnje izide v življenju. Prav tako pa se moramo 

zavedati pomembnosti naših stališč, ko se srečujemo z učenci in starši različnih 

populacij (Souza Barros in Elia, b. d.). 

Zavedanje pomembnosti pozitivnih stališč in njihovega vpliva na naše delo je dobro 

izhodišče za nadaljnja izobraževanja strokovnih delavcev o obravnavani temi, 

izobraževanja pa so tista, ki omogočajo profesionalni razvoj in kakovostno delo ter 

zagotavljanje optimalne podpore. Pozitivna prepričanja in stališča so predpogoj za 

načrtovanje učinkovitih strategij ter pristopov, ki posledično omogočajo otrokom 

staršev oz. mater z MDR optimalne vedenjske odzive.  
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8.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V magistrskem delu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja. 

1. Kakšna so stališča SRP do materinstva oseb z MDR? 

2. Kako predhodni stiki s starši z MDR vplivajo na stališča SRP o materinstvu oseb 

z MDR? 

3. Ali SRP pri otrocih mater z MDR večkrat opažajo neprimerne vedenjske vzorce 

kot pri otrocih, rojenih materam brez teh težav? 

4. Ali obstaja statistično pomembna razlika o stališčih SRP do materinstva oseb z 

MDR glede na njihovo delovno dobo? 

5. Ali obstaja statistično pomembna razlika o stališčih SRP do materinstva oseb z 

MDR glede na delovno mesto, kjer so zaposleni: prilagojeni program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in 

izobraževanja ali na mestu izvajalca dodatne strokovne pomoči.  

6. Kako se razlikujejo stališča do materinstva oseb z MDR glede na to, ali so SRP 

že sami starši oziroma to še niso? 

 

8.2. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

8.2.1. Postopek zbiranja podatkov in opis inštrumentov  

 

Podatki so zbrani s pomočjo vprašalnikov, na podlagi katerih smo stališča preverjali s 

3-stopenjsko Likertovo lestvico stališč (1 = se ne strinjam, 2 = deloma se strinjam, 3 = 

popolnoma se strinjam). V prvem delu vprašalnika smo uporabili zaprti tip vprašanj za 

pridobitev osnovnih podatkov vprašanih o delovnem mestu, delovni dobi, pogostosti 

interakcij z materami z MDR, povprašali  smo jih tudi o tem ali so SRP starši in skrbniki 

ali ne. Našteto uvrščamo med odvisne spremenljivke naše raziskave. Uporabili smo 

tudi vprašanja odprtega tipa za boljše razumevanje same raziskovane tematike. V 

drugem delu vprašalnika smo stališča preverjali s pomočjo šestnajstih (16) trditev, ki 

predstavljajo neodvisne spremenljivke. Vprašalnike so po e-pošti prejele šole, kjer se 

izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja, prilagojeni program vzgoje in 

izobraževanja z NIS ter SRP, ki so izvajalci DSP. Odgovore smo zbirali tudi s pomočjo 

spletne ankete Enka.  
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8.3. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

Podatki so obdelani v programu SPSS. Statistično pomembne razlike v stališčih med 

SRP do materinstva oseb z MDR smo preverili glede na normalnost porazdelitve 

podatkov na vzorcu s parametričnim t-testom za neodvisne vzorce ali neparametričnim 

testom Mann-Whitney U. Za preverjanje statistično pomembnih razlik glede na delovno 

dobo SRP in pogostost interakcij smo uporabili ANOVO oz. Kruskal Walliesov test, 

zaradi narave tega testa smo izvedli še dodatno preverjanje s Spermanovim 

koeficientom korelacije oz. testom Mann-Whitney U. Sledila je primerjava rezultatov s 

teoretičnimi izhodišči in raziskavami, ki so bile na področju obravnavane tematike že 

izvedene. Pridobljeni rezultati so v nadaljevanju predstavljeni opisno in grafično. 

8.4. VZOREC 

V raziskavi je sodeloval 101 SRP, od tega 32,7 % SRP, zaposlenih v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja, 28,7 % SRP, zaposlenih v prilagojenem programu 

vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, ter 38,6 % SRP, ki izvajajo 

dodatno in strokovno pomoč. 

Delovno mesto f f (%) 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 32,7 

Prilagojeni program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom 

29 28,7 

Izvajalec dodatne in strokovne 

pomoči 

39 38,6 

Skupaj 101 100,0 

Tabela 1: Frekvenčne porazdelitve spremenljivke – delovno mesto 
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Graf 1: Delovno mesto 

 

Delovna doba f f (%) 

od 0 do 4 leta 40 39,6 

od 5 do 9 let 20 19,8 

od 10 do 19 let 30 29,7 

20 let in več 11 10,9 

Skupaj 101 100,0 

Tabela 2: Frekvenčne porazdelitve spremenljivke – delovna doba 

 

Večina oz. 39,6 % anketiranih SRP ima delovno dobo do 4 leta, 19,8 % od 5 do 9 let, 

29,7 % od 10 do 19 let ter 10,9 % 20 let in več. 
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Posebni program vzgoje in izobraževanja

Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom

Izvajalec dodatne strokovne pomoči
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Graf 2: Delovna doba 

 

22,8 % anketiranih SRP je bilo zelo pogosto v stikih z materami z motnjami v duševnem 

razvoju, 20,8 % pogosto na mesečni ravni, 38,6 % redko oz. nekajkrat letno, medtem 

ko je bilo 17,8 % takih, ki se še nikoli niso srečali z materami z motnjami v duševnem 

razvoju. 

 

Pogostost interakcij f f (%) 

Zelo pogosto 23 22,8 

Pogosto, mesečno 21 20,8 

Redko, nekajkrat letno 39 38,6 

Nikoli 18 17,8 

Skupaj 101 100,0 

Tabela 3: Frekvenčne porazdelitve spremenljivke – pogostost interakcij z materami z 
MDR 
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Graf 3: Pogostost interakcij 

 

 
f f (%) 

Sem starš ali skrbnik 48 47,5 

Nisem starš ali skrbnik 53 52,5 

Skupaj 101 100,0 

Tabela 4: Frekvenčne porazdelitve spremenljivke – sem/nisem starš ali skrbnik  

 

Skoraj polovica vprašanih oz. 52,5 % anketiranih ni staršev ali skrbnikov, 47,5 % pa je 

staršev. 
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Analiza zanesljivosti anketnega vprašalnik (Cronbach Alpha)  

 

Analiza zanesljivosti anketnega vprašalnika 

Cronbach Alpha Št. spremenljivk 

0,622 16 

Tabela 5: Vrednost koeficienta Cronbach Alpha  

 

Izbrani merski indikatorji oz. trditve merijo pojav še zanesljivo oz. z vrednostjo 

Cronbachove alphe 0,622.  
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9. REZULTATI 

Več kot 75 % anketiranih se je najbolj strinjalo s trditvijo, da imajo matere z MDR večje 

težave pri zagotavljanju učnih pogojev in da je podpora SRP ključnega pomena tako 

za otroka kot za mater z MDR. Ugotovljeno v naši raziskavi podpirajo tudi avtorji 

Powell, Parish in Akobirshoev (2016), ki poudarjajo pomembnost primerne podpore ter 

pomoči ter ob njunem pomanjkanju možne negativne posledice tako za mater kot 

otroka. Pomembnost primerne podpore ter pomoči vprašani SRP večkrat izpostavijo 

tudi v odgovoru na odprto vprašanje: Kakšno je vaše mnenje oz. stališče do 

materinstva oseb z MDR?, SRP v kar 60 % izrazijo ter opredelijo primerno podporo ter 

pomoč kot ključno pri uspešnosti matere z MDR v materinski vlogi pa tudi otroka v 

šolskem okolju.  

Prav tako se povprečno visoka stopnja strinjanja, pokaže pri trditvah, ki navajajo, da 

so znižane kognitivne funkcije starša ovira pri postavljanju meja in zahtev ter sami 

kontroli otrokovega vedenja ter njegovih vedenjskih izidov; da so znižane kognitivne 

funkcije ovira pri zagotavljanju zadostnega števila spodbud v zgodnjem otroštvu ter da 

[so] otroci, rojeni materam z MDR, manj izpostavljeni zgodnjim spodbudam ter 

izkušnjam. Vse našteto je lahko posledica znižanih kognitivnih funkcij in prilagoditvenih 

funkcij, ki osebam z MDR otežujejo aktivno participacijo v vsakodnevnem življenju ter 

socialni sredini. Stopnja oviranosti pa se razlikuje glede na stopnjo motnje, o kateri 

govorimo – LMDR, ZMDR, TTMDR – vendar pri tem ne smemo pozabiti na okolje, v 

katerem živi družina. Avtorji (Booth in Booth, 1998, Stewart in Macintyre, 2017, 

Collings in Llewelly, 2012) v svojih raziskavah večkrat omenjajo, kako zelo pomembno 

je upoštevanje okolja, ko želimo razumeti dinamiko družine, in hkrati poudarjajo pomen 

celostnega konteksta, v katerem se nahaja družina. Socialna izključenost družine oz. 

matere z MDR predstavlja dejavnik tveganja za težave na področju vedenja otrok je 

naslednje stališče, s katerim so SRP prav tako pokazali visoko stopnjo strinjanja in ki 

podpira tudi ugotovitve omenjenih avtorjev. 

Anketirani so se le povprečno delno strinjali s trditvami, da je varovalni faktor za otroka 

navezanost na še eno odraslo osebo, ki jo lahko predstavlja tudi SRP oz. učitelj, da 

dobra podporna mreža zmanjša povezavo med stresom, ki ga matere doživljajo ob 

izzivih starševstva, ter vedenjskimi problemi njihovih otrok in da imajo otroci, rojeni 

materam z MDR, pogosto razvojne zaostanke.  
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Pri otrocih, rojenih materam z MDR, so razvojni zaostanki pogostejši, saj so manj 

izpostavljeni zgodnjim spodbudam in izkušnjam (Sheerun, Keenan in Lawler, 2013), s 

čimer so se strinjali tudi vprašani, prav tako so pokazali visoko stopnjo strinjanja z 

trditvijo, da matere ne zagotavljajo dovolj teh zgodnjih izkušenj.  

Delno strinjanje se pokaže tudi pri trditvah Problem mater z MDR sta organizacija in 

podajanje navodil po korakih in Matere z MDR imajo težave z razbiranjem socialnih 

namigov. Pa vendar se izkaže, da so organizacija, podajanje navodil po korakih pa 

tudi razbiranje socialnih namigov med večjimi izzivi, s katerimi se srečujejo matere z 

MDR (Field in Sanchez, 1999). Avtorja prav tako poudarita pomen učenja in krepitve 

določenih spretnosti, ki jih mati potrebuje za vzgojo ter skrb za lastne otroke.  

SRP so se povprečno malo manj strinjali s trditvijo Podpiram pravico oseb z MDR do 

starševstva ter vzgoje lastnih otrok. 26 % vprašanih je izrazito nestrinjanje z vlogo 

matere v povezavi z MDR izrazilo tudi v pisnem odgovoru na že predstavljeno 

vprašanje Kakšno je vaše mnenje oz. stališče do materinstva oseb z MDR?, vendar 

ob tem kar 30 % vprašanih poudari individualnost vsakega primera. Malo več kot 32 

vprašanih oseb pa se z materinstvom oseb z MDR strinja le pri osebah z LMDR. Na 

drugi strani pa so se SRP vseeno povprečno manj strinjali s trditvijo, da so matere z 

MDR pasivne, odvisne od pomoči, potrebne socialne zaščite ali celo nesposobne za 

materinstvo. V primerjavi z drugimi trditvami so se SRP manj strinjali tudi s trditvama, 

da imajo matere z MDR slabo samopodobo ter da so znižane kognitivne funkcije 

matere razlog za nezmožnost zaščite otroka pred fizično nevarnostjo. Vendar pa je v 

strokovni literaturi prav slabša samopodoba zelo pogosto pripisana materam z MDR, 

predvsem ko govorimo o zaupanju v lastne sposobnosti starševstva (Powell in Parish, 

b. d.). 

SRP se – v primerjavi z drugimi trditvami – v povprečju delno   (x̄ = 2,27, Σ = 0,720) 

strinjajo z trditvijo Otroci, rojeni materam z MDR, kažejo znake vedenjskih težav, 

motenj pozornosti, anksioznosti, težav z lastno identiteto bolj pogosto kot otroci, rojeni 

materam brez MDR, kar je že del odgovora na naše (3) raziskovalno vprašanje Ali 

SRP pri otrocih mater z MDR večkrat opažajo neprimerne vedenjske vzorce kot pri 

otrocih, rojenih materam brez težav?. Kar 42 vprašanih se delno, 46 vprašanih pa 

popolnoma strinja z omenjeno trditvijo. Le 16 SRP znakov vedenjskih težav ne 

pripisuje otrokom mater z MDR bolj pogosto kot tistim, katerih matere nimajo MDR. 

Statistično pomembne razlike pri odgovoru na to vprašanje se pokažejo pri preverjanju 
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korelacije med stališči SRP ter pogostostjo interakcij med SRP in materami z MDR, 

kar bomo predstavili v nadaljevanju. 

 
 

N x̄ Mo Σ Min Max 

 
Matere z MDR so pasivne, odvisne od 

pomoči, potrebne socialne zaščite ali celo 

nesposobne za materinstvo. 

101 1,85 2 0,555 1 3 

Podpiram pravico oseb z MDR do 

starševstva ter vzgoje lastnih otrok. 

101 1,96 2 0,615 1 3 

Problem mater z MDR sta organizacija in 

podajanje navodil po korakih. 

101 2,38 3 0,661 1 3 

Matere z MDR imajo slabo samopodobo. 101 1,73 2 0,631 1 3 

Matere z MDR imajo težave z razbiranjem 

socialnih namigov. 

101 2,37 2 0,578 1 3 

Otroci, rojeni materam z MDR, imajo 

pogosto razvojne zaostanke.  

101 2,04 2 0,734 1 3 

Otroci, rojeni materam z MDR, so manj 

izpostavljeni zgodnjim spodbudam ter 

izkušnjam. 

101 2,54 3 0,609 1 3 

Otroci, rojeni materam z MDR, kažejo 

znake vedenjskih težav, motenj pozornosti, 

anksioznosti, težave z lastno identiteto, bolj 

pogosto kot otroci, rojeni materam brez 

MDR. 

101 2,27 3 0,720 1 3 

Matere z MDR imajo večje težave pri 

zagotavljanju učnih pogojev. 

101 2,74 3 0,462 1 3 

Znižane kognitivne funkcije matere so 

razlog za nezmožnost zaščite otroka pred 

fizično nevarnostjo. 

101 1,66 2 0,652 1 3 

Znižane kognitivne funkcije so ovira pri 

zagotavljanju zadostnega števila spodbud v 

zgodnjem otroštvu. 

101 2,55 3 0,608 1 3 
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Socialna izključenost družine oz. matere z 

MDR predstavlja dejavnik tveganja za 

težave na področju vedenja otrok. 

101 2,50 3 0,610 1 3 

Varovalni faktor za otroka je navezanost na 

še eno odraslo osebo, ki jo lahko 

predstavlja tudi SRP oz. učitelj.  

101 2,45 3 0,574 1 3 

Znižane kognitivne funkcije starša so ovira 

pri postavljanju meja in zahtev ter sami 

kontroli otroka ter njegovih vedenjskih 

izidov. 

101 2,61 3 0,529 1 3 

Dobra podporna mreža zmanjša povezavo 

med stresom, ki ga matere doživljajo ob 

izzivih starševstva, ter vedenjskimi problemi 

njihovih otrok. 

101 2,44 2 0,537 1 3 

Podpora SRP je ključnega pomena tako za 

otroka kot mater z MDR.  

101 2,73 3 0,445 2 3 

Tabela 6: Opisna statistika   
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Opisna statistika f in f (%) Ne 

strinjam 

se 

Deloma 

se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Skupaj 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f (%) 

Matere z MDR so pasivne, odvisne od pomoči, 

potrebne socialne zaščite ali celo nesposobne za 

materinstvo. 

24 23,8 68 67,3 9 8,9 101 100,0 

Podpiram pravico oseb z MDR do starševstva ter 

vzgoje lastnih otrok. 

21 20,8 63 62,4 17 16,8 101 100,0 

Problem mater z MDR sta organizacija in 

podajanje navodil po korakih. 

10 9,9 43 42,6 48 47,5 101 100,0 

Matere z MDR imajo slabo samopodobo. 37 36,6 54 53,5 10 9,9 101 100,0 

Matere z MDR imajo težave z razbiranjem 

socialnih namigov. 

5 5,0 54 53,5 42 41,6 101 100,0 

Otroci, rojeni materam z MDR, imajo pogosto 

razvojne zaostanke.  

25 24,8 47 46,5 29 28,7 101 100,0 

Otroci, rojeni materam z MDR, so manj 

izpostavljeni zgodnjim spodbudam ter izkušnjam. 

6 5,9 34 33,7 61 60,4 101 100,0 

Otroci, rojeni materam z MDR, kažejo znake 

vedenjskih težav, motenj pozornosti, 

anksioznosti in težav z lastno identiteto bolj 

pogosto kot otroci, rojeni materam brez MDR. 

16 15,8 42 41,6 43 42,6 101 100,0 

Matere z MDR imajo večje težave pri 

zagotavljanju učnih pogojev. 

1 1,0 24 23,8 76 75,2 101 100,0 

Znižane kognitivne funkcije matere so razlog za 

nezmožnost zaščite otroka pred fizično 

nevarnostjo. 

44 43,6 47 46,5 10 9,9 101 100,0 

Znižane kognitivne funkcije so ovira pri 

zagotavljanju zadostnega števila spodbud v 

zgodnjem otroštvu. 

6 5,9 33 32,7 62 61,4 101 100,0 

Socialna izključenost družine oz. matere z MDR 

predstavlja dejavnik tveganja za težave na 

področju vedenja otrok. 

6 5,9 39 38,6 56 55,4 101 100,0 
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Varovalni faktor za otroka je navezanost na še 

eno odraslo osebo, ki jo lahko predstavlja tudi 

SRP oz. učitelj.  

4 4,0 48 47,5 49 48,5 101 100,0 

Znižane kognitivne funkcije starša so ovira pri 

postavljanju meja in zahtev ter sami kontroli 

otroka ter njegovih vedenjskih izidov. 

2 2,0 35 34,7 64 63,4 101 100,0 

Dobra podporna mreža zmanjša povezavo med 

stresom, ki ga matere doživljajo ob izzivih 

starševstva, ter vedenjskimi problemi njihovih 

otrok. 

2 2,0 53 52,5 46 45,5 101 100,0 

Podpora SRP je ključnega pomena tako za 

otroka kot mater z MDR.  

0 0,0 27 26,7 74 73,3 101 100,0 

Tabela 7: Frekvenčne porazdelitve trditev 
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Graf 5: Odgovori na trditve v % 
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Vrednosti Kruskal Wallisovega testa nam na drugo raziskovalno vprašanje, (2) Kako 

predhodni stiki z materami z MDR vplivajo na stališča SRP o materinstvu oseb z 

MDR?, ne pokažejo statistično pomembne razlike na ravni α = 0,05 po pogostosti 

interakcij z materami z MDR. Nakazuje se rahla tendenca v odgovorih pri trditvah 

Podpiram pravico oseb z MDR do starševstva ter vzgoje lastnih otrok, Otroci, rojeni 

materam z MDR, so manj izpostavljeni zgodnjim spodbudam ter izkušnjam, Otroci, 

rojeni materam z MDR, kažejo znake vedenjskih težav, motenj pozornosti, 

anksioznosti in težav z lastno identiteto bolj pogosto kot otroci, rojeni materam brez 

MDR, Matere z MDR imajo večje težave pri zagotavljanju učnih pogojev, Znižane 

kognitivne funkcije so ovira pri zagotavljanju zadostnega števila spodbud v zgodnjem 

otroštvu ter Podpora SRP je ključnega pomena tako za otroka kot mater z MDR, 

vendar te razlike niso statistično značilne ob stopnji značilnosti 0,05.  

 

 
Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

Kruskal-

Wallis H 

p 

Matere z MDR so 

pasivne, odvisne od 

pomoči, potrebne soci-

alne zaščite ali celo 

nesposobne za mate-

rinstvo. 

Nikoli 18 50,83 3,986 0,263 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 56,55 

Pogosto, 

mesečno 

21 44,64 

Zelo pogosto 23 47,52 

Podpiram pravico oseb z 

MDR do starševstva ter 

vzgoje lastnih otrok. 

Nikoli 18 57,00 6,732 0,081 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 47,46 

Pogosto, 

mesečno 

21 60,52 

Zelo pogosto 23 43,61 

Problem mater z MDR 

sta organizacija in poda-

janje navodil po korakih. 

Nikoli 18 42,75 4,418 0,220 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 48,44 
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Pogosto, 

mesečno 

21 58,90 

Zelo pogosto 23 54,59 

Matere z MDR imajo 

slabo samopodobo. 

Nikoli 18 53,64 0,712 0,870 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 48,29 

Pogosto, 

mesečno 

21 52,38 

Zelo pogosto 23 52,26 

Matere z MDR imajo 

težave z razbiranjem 

socialnih namigov. 

Nikoli 18 49,53 3,140 0,371 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 50,68 

Pogosto, 

mesečno 

21 44,81 

Zelo pogosto 23 58,35 

Otroci, rojeni materam z 

MDR, imajo pogosto 

razvojne zaostanke.  

Nikoli 18 47,44 0,452 0,929 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 51,36 

Pogosto, 

mesečno 

21 53,19 

Zelo pogosto 23 51,17 

Otroci, rojeni materam z 

MDR, so manj izpo-

stavljeni zgodnjim spod-

budam ter izkušnjam. 

Nikoli 18 43,50 6,281 0,099 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 47,03 

Pogosto, 

mesečno 

21 54,21 

Zelo pogosto 23 60,67 

Otroci, rojeni materam z 

MDR, kažejo znake ve-

denjskih težav, motenj 

pozornosti, anksioznosti 

Nikoli 18 36,53 7,531 0,057 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 51,17 
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in težav z lastno iden-

titeto bolj pogosto kot 

otroci, rojeni materam 

brez MDR. 

Pogosto, 

mesečno 

21 54,33 

Zelo pogosto 23 59,00 

Matere z MDR imajo 

večje težave pri zago-

tavljanju učnih pogojev. 

Nikoli 18 41,28 7,140 0,068 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 49,08 

Pogosto, 

mesečno 

21 58,74 

Zelo pogosto 23 54,80 

Znižane kognitivne fun-

kcije matere so razlog za 

nezmožnost zaščite 

otro-ka pred fizično 

nevar-nostjo. 

Nikoli 18 49,36 1,422 0,700 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 48,03 

Pogosto, 

mesečno 

21 52,57 

Zelo pogosto 23 55,89 

Znižane kognitivne fun-

kcije so ovira pri 

zagotavljanju zadostne-

ga števila spodbud v 

zgodnjem otroštvu. 

Nikoli 18 41,94 6,900 0,075 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 47,08 

Pogosto, 

mesečno 

21 58,26 

Zelo pogosto 23 58,11 

Socialna izključenost 

družine oz. matere z 

MDR predstavlja dejav-

nik tveganja za težave 

na področju vedenja 

otrok. 

Nikoli 18 49,89 2,309 0,511 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 51,06 

Pogosto, 

mesečno 

21 45,29 

Zelo pogosto 23 56,98 
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Varovalni faktor za 

otroka je navezanost na 

še eno odraslo osebo, ki 

jo lahko predstavlja tudi 

SRP oz. učitelj.  

Nikoli 18 55,44 0,943 0,815 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 48,97 

Pogosto, 

mesečno 

21 49,29 

Zelo pogosto 23 52,52 

Znižane kognitivne fun-

kcije starša so ovira pri 

postavljanju meja in 

zahtev ter sami kontroli 

otroka ter njegovih ve-

denjskih izidov. 

Nikoli 18 58,50 4,471 0,215 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 44,91 

Pogosto, 

mesečno 

21 53,00 

Zelo pogosto 23 53,63 

Dobra podporna mreža 

zmanjša povezavo med 

stresom, ki ga matere 

doživljajo ob izzivih star-

ševstva, ter vedenjskimi 

problemi njihovih otrok. 

Nikoli 18 53,75 4,544 0,208 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 44,23 

Pogosto, 

mesečno 

21 55,98 

Zelo pogosto 23 55,78 

Podpora SRP je ključ-

nega pomena tako za 

otroka kot mater z MDR.  

Nikoli 18 58,89 5,983 0,112 

Redko, nekajkrat 

letno 

39 45,08 

Pogosto, 

mesečno 

21 50,07 

Zelo pogosto 23 55,72 

Tabela 8: Kruskal Wallisov test: pogostost interakcij z materami z MDR 
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Ker pa je Kruskal Wallisov test manj občutljiv, smo pri teh spremenljivkah s 

Spearmanovim koeficientom korelacije dodatno preverili, ali vseeno prihaja do 

statistično značilnih povezav med pogostostjo interakcij z materami z MDR in prej 

omenjenimi trditvami. 

 

 Korelacije Pogostost 

interakcij 

(obrnjena) 

Podpiram pravico oseb z MDR do starševstva ter 

vzgoje lastnih otrok. 

Spearmanov 

koeficient 

–0,084 

p (dvostranska) 0,406 

Št. enot 101 

Matere z MDR imajo težave z razbiranjem 

socialnih namigov. 

Spearmanov 

koeficient 

0,078 

p (dvostranska) 0,438 

Št. enot 101 

Otroci, rojeni materam z MDR, so manj 

izpostavljeni zgodnjim spodbudam ter izkušnjam. 

Spearmanov 

koeficient 

,247* 

p (dvostranska) 0,013 

Št. enot 101 

Otroci, rojeni materam z MDR, kažejo znake 

vedenjskih težav, motenj pozornosti, 

anksioznosti in težav z lastno identiteto bolj 

pogosto kot otroci, rojeni materam brez MDR. 

Spearmanov 

koeficient 

,252* 

p (dvostranska) 0,011 

Št. enot 101 

Matere z MDR imajo večje težave pri 

zagotavljanju učnih pogojev. 

Spearmanov 

koeficient 

,234* 

p (dvostranska) 0,018 

Št. enot 101 
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Znižane kognitivne funkcije so ovira pri 

zagotavljanju zadostnega števila spodbud v 

zgodnjem otroštvu. 

Spearmanov 

koeficient 

,252* 

p (dvostranska) 0,011 

Št. enot 101 

Podpora SRP je ključnega pomena tako za 

otroka kot mater z MDR.  

Spearmanov 

koeficient 

0,016 

p (dvostranska) 0,874 

Št. enot 101 

* Korelacija je statistično značilna ob stopnji značilnosti 0,05. 

Tabela 9: Analiza povezanosti – Spearmanov koeficient korelacije: pogostost interakcij 
z materami z MDR 

Kot lahko razberemo iz podatkov v tabeli 9, obstaja statistično značilna pozitivna 

povezanost med pogostostjo interakcij z materami z MDR in strinjanjem s trditvijo 

Otroci, rojeni materam z MDR, so manj izpostavljeni zgodnjim spodbudam ter 

izkušnjam. Anketirani, ki so pogosteje v stiku z materami z MDR, se bolj strinjajo z 

omenjeno trditvijo.  

Prav tako obstaja statistično značilna pozitivna povezanost med pogostostjo interakcij 

z materami z MDR in strinjanjem s trditvijo Otroci, rojeni materam z MDR, kažejo znake 

vedenjskih težav, motenj pozornosti, anksioznosti in težav z lastno identiteto bolj 

pogosto kot otroci, rojeni materam brez MDR. Omenjena ugotovitev nam pomaga pri 

odgovoru na (3) raziskovalno vprašanje: Ali SRP pri otrocih mater z MDR večkrat 

opazijo neprimerne vedenjske vzorce kot pri otrocih, rojenih materam brez MDR?. 

Anketirani SRP, ki so pogosteje v stiku z materami z MDR, se namreč v povprečju bolj 

strinjajo z omenjeno trditvijo. Neposredna izkušnja s situacijo ali posameznikom naj bi 

bolj vplivala na vedenje ter moč stališč (McLeod, 2018). Podobno navaja tudi avtorica 

Ule (2000), ki govori o spremembi stališč oz. o dejavnikih, ki na spremembo vplivajo. 

Med ključnimi izpostavi prav konkretno izkušnjo. Se pa stališča lahko spreminjajo tako 

v pozitivni kot negativni smeri. V nadaljevanju SRP, ki so v stiku z materami z MDR 

bolj pogosto, izkažejo večje strinjanje s trditvijo Matere z MDR imajo večje težave pri 

zagotavljanju učnih pogojev, prav tako omejene kognitivne funkcije matere z MDR 

vidijo kot dejavnik, ki omejuje zagotavljanje zadostnega števila spodbud otroku v 
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zgodnjem otroštvu. Pri preostalih trditvah ne prihaja do statistično značilnih 

povezanosti glede na pogostost interakcij.  

Na (4) raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika o stališčih 

SRP do materinstva oseb z MDR glede na njihovo delovno dobo? smo dobili rezultat, 

da do večjih statističnih razlik ne prihaja. V tabeli št. 10 je prikazano, da vrednosti 

Kruskal Wallisovega testa niso statistično pomembne na ravni α = 0,05 glede na 

delovno dobo.  

 
Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

Kruskal-

Wallis H 

P 

Matere z MDR so pasivne, 

odvisne od pomoči, potrebne 

socialne zaščite ali celo 

nesposobne za materinstvo. 

od 0 do 4 

leta 

40 55,64 4,967 0,134 

od 5 do 9 

let 

20 54,70 

od 10 do 

19 let 

30 45,73 

20 let in 

več 

11 41,77 

Podpiram pravico oseb z MDR 

do starševstva ter vzgoje 

lastnih otrok. 

od 0 do 4 

leta 

40 51,70 0,309 0,958 

od 5 do 9 

let 

20 48,30 

od 10 do 

19 let 

30 51,27 

20 let in 

več 

11 52,64 

Problem mater z MDR sta 

organizacija in podajanje 

navodil po korakih. 

od 0 do 4 

leta 

40 48,69 1,873 0,599 

od 5 do 9 

let 

20 57,98 

od 10 do 

19 let 

30 49,07 



52 
 

20 let in 

več 

11 52,00 

Matere z MDR imajo slabo 

samopodobo. 

od 0 do 4 

leta 

40 54,05 0,971 0,808 

od 5 do 9 

let 

20 48,83 

od 10 do 

19 let 

30 48,43 

20 let in 

več 

11 50,86 

Matere z MDR imajo težave z 

razbiranjem  socialnih 

namigov. 

od 0 do 4 

leta 

40 50,23 2,270 0,518 

od 5 do 9 

let 

20 55,03 

od 10 do 

19 let 

30 52,93 

20 let in 

več 

11 41,23 

Otroci, rojeni materam z MDR, 

imajo pogosto razvojne zaos-

tanke.  

od 0 do 4 

leta 

40 50,45 4,378 0,223 

od 5 do 9 

let 

20 55,30 

od 10 do 

19 let 

30 54,40 

20 let in 

več 

11 35,91 

Otroci, rojeni materam z MDR, 

so manj izpostavljeni zgodnjim 

spodbudam ter izkušnjam. 

od 0 do 4 

leta 

40 47,94 2,779 0,427 

od 5 do 9 

let 

20 54,75 

od 10 do 

19 let 

30 49,08 
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20 let in 

več 

11 60,55 

Otroci, rojeni materam z MDR, 

kažejo znake vedenjskih 

težav, motenj pozornosti, 

anksioznosti in težav z lastno 

identiteto bolj pogosto kot 

otroci, rojeni materam brez 

MDR. 

od 0 do 4 

leta 

40 48,70 1,319 0,725 

od 5 do 9 

let 

20 53,73 

od 10 do 

19 let 

30 49,67 

20 let in 

več 

11 58,05 

Matere z MDR imajo večje 

težave pri zagotavljanju učnih 

pogojev. 

od 0 do 4 

leta 

40 51,00 1,874 0,599 

od 5 do 9 

let 

20 56,00 

od 10 do 

19 let 

30 49,75 

20 let in 

več 

11 45,32 

Znižane kognitivne funkcije 

matere so razlog za ne-

zmožnost zaščite otroka pred 

fizično nevarnostjo. 

od 0 do 4 

leta 

40 58,20 5,908 0,116 

od 5 do 9 

let 

20 48,10 

od 10 do 

19 let 

30 47,72 

20 let in 

več 

11 39,05 

Znižane kognitivne funkcije so 

ovira pri zagotavljanju za-

dostnega števila spodbud v 

zgodnjem otroštvu. 

od 0 do 4 

leta 

40 49,34 0,453 0,929 

od 5 do 9 

let 

20 50,53 

od 10 do 

19 let 

30 53,37 
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20 let in 

več 

11 51,45 

Socialna izključenost družine 

oz. matere z MDR predstavlja 

dejavnik tveganja za težave na 

področju vedenja otrok. 

od 0 do 4 

leta 

40 51,00 1,284 0,733 

od 5 do 9 

let 

20 55,75 

od 10 do 

19 let 

30 47,42 

20 let in 

več 

11 52,14 

Varovalni faktor za otroka je 

navezanost na še eno odraslo 

osebo, ki jo lahko predstavlja 

tudi SRP  oz. učitelj.  

 

od 0 do 4 

leta 

40 56,39 4,435 0,218 

od 5 do 9 

let 

20 42,88 

od 10 do 

19 let 

30 47,78 

20 let in 

več 

11 54,95 

Znižane kognitivne funkcije 

starša so ovira pri postavljanju 

meja in zahtev ter sami 

kontroli otroka ter njegovih 

vedenjskih izidov. 

od 0 do 4 

leta 

40 50,94 0,355 0,949 

od 5 do 9 

let 

20 53,73 

od 10 do 

19 let 

30 49,70 

20 let in 

več 

11 49,82 

Dobra podporna mreža 

zmanjša povezavo med 

stresom, ki ga matere do-

življajo ob izzivih starševstva, 

ter vedenjskimi problemi nji-

hovih otrok. 

od 0 do 4 

leta 

40 52,51 1,662 0,645 

od 5 do 9 

let 

20 52,38 

od 10 do 

19 let 

30 46,23 
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20 let in 

več 

11 56,00 

Podpora SRP je ključnega 

pomena tako za otroka kot 

mater z MDR.  

od 0 do 4 

leta 

40 54,40 2,928 0,403 

od 5 do 9 

let 

20 49,35 

od 10 do 

19 let 

30 45,98 

20 let in 

več 

11 55,32 

Tabela 10: Kruskal Wallisov test: delovna doba 
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Vrednosti Kruskal Wallisovega testa so pokazale statistično pomembnost na ravni  

α = 0,05 glede na delovno mesto SRP ter stališča SRP do materinstva oseb z MDR. 

Na (5) raziskovalno vprašanje: Ali obstaja statistično pomembna razlika o stališčih 

SRP do materinstva oseb z MDR glede na delovno mesto, kjer so zaposleni: prilagojeni 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program 

vzgoje in izobraževanja ali na mestu izvajalca dodatne strokovne pomoči?, smo si pri 

določenih spremenljivkah odgovorili pritrdilno. Statistično pomembna razlika se je 

pokazala pri trditvah Matere z MDR so pasivne, odvisne od pomoči, potrebne socialne 

zaščite ali celo nesposobne za materinstvo in Znižane kognitivne funkcije starša so 

ovira pri postavljanju meja in zahtev ter sami kontroli otroka ter njegovih vedenjskih 

izidov. 

 

 
Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

Kruskal-

Wallis H 

p 

Matere z MDR so 

pasivne, odvisne 

od pomoči, 

potrebne socialne 

zaščite ali celo 

nesposobne za 

materinstvo. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 46,67 6,508 0,039 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 45,55 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 58,72 

Podpiram pravico 

oseb z MDR do 

starševstva ter 

vzgoje lastnih 

otrok. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 51,36 0,032 0,984 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 51,34 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 50,44 

Problem mater z 

MDR sta organi-

zacija in podajanje 

navodil po korakih. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 54,98 1,535 0,464 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 51,48 
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Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 47,27 

Matere z MDR 

imajo slabo 

samopodobo. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 53,21 1,317 0,518 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 46,31 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 52,62 

Matere z MDR 

imajo težave z 

razbiran-jem 

socialnih namigov. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 56,89 2,906 0,234 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 46,00 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 49,73 

Otroci, rojeni mate-

ram z MDR, imajo 

pogosto razvojne 

zaostanke.  

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 56,27 2,862 0,239 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 44,59 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 51,31 

Otroci, rojeni mate-

ram z MDR, so 

manj izpostavljeni 

zgod-njim 

spodbudam ter 

izkušnjam. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 56,00 3,656 0,161 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 53,24 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 45,10 
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Otroci, rojeni mate-

ram z MDR, kažejo 

znake vedenjskih 

težav, motenj 

pozor-nosti, 

anksioznosti in 

težav z lastno 

identiteto bolj 

pogo-sto kot otroci, 

rojeni materam 

brez MDR. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 52,89 5,070 0,079 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 58,41 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 43,88 

Matere z MDR 

imajo večje težave 

pri zagotavljanju 

učnih pogojev. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 57,06 3,742 0,154 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 47,98 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 48,12 

Znižane kognitivne 

funkcije matere so 

razlog za nezmož-

nost zaščite otroka 

pred fizično nevar-

nostjo. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 55,42 1,371 0,504 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 48,98 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 48,76 

Znižane kognitivne 

funkcije so ovira pri 

zagotavljanju 

zado-stnega 

števila spod-bud v 

zgodnjem otroštvu. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 54,92 1,533 0,465 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 51,14 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 47,58 
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Socialna izključe-

nost družine oz. 

matere z MDR 

predstavlja 

dejavnik tveganja 

za težave na 

področju vedenja 

otrok. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 54,11 1,312 0,519 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 52,29 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 47,41 

Varovalni faktor za 

otroka je naveza-

nost na še eno 

odraslo osebo, ki jo 

lahko predstavlja 

tudi SRP oz. 

učitelj.  

 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 46,82 1,658 0,436 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 55,26 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 51,37 

Znižane kognitivne 

funkcije starša so 

ovira pri 

postavljanju meja 

in zahtev ter sami 

kontroli otroka ter 

njegovih vedenj-

skih izidov. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 40,44 9,866 0,007 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 59,26 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 53,79 

Dobra podporna 

mreža zmanjša 

povezavo med 

stre-som, ki ga 

matere doživljajo 

ob izzivih 

starševstva, ter ve-

denjskimi problemi 

njihovih otrok. 

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 50,67 0,925 0,630 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 54,60 

Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 48,60 

Podpora SRP je 

ključnega pomena 

tako za otroka kot 

mater z MDR.  

Posebni program vzgoje in 

izobraževanja 

33 44,61 3,972 0,137 

Prilagojeni program vzgoje 

in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

29 54,05 
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Izvajalec dodatne strokovne 

pomoči 

39 54,14 

Tabela 11: Kruskal Wallisov test: delovno mesto  

 

Glede na delovna mesta se tendence v odgovorih kažejo tudi pri spremenljivki Otroci, 

rojeni materam z MDR, kažejo znake vedenjskih težav, motenj pozornosti, 

anksioznosti in težav z lastno identiteto bolj pogosto kot otroci, rojeni materam brez 

MDR. Sicer niso statistično značilne na ravni α = 0,05 (p = 0,079), a smo zaradi narave 

Kruskal Wallisovega testa s testom Mann Whitney U dodatno preverili, med katerimi 

delovnimi mesti prihaja do statistično značilnih razlik pri predhodno omenjenih trditvah. 

 

 Spremenljivke Kategoriji Test Mann-Whitney U  

Prilagojeni program 

vzgoje in 

izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim 

standardom 

Izvajalec 

dodatne 

strokovne 

pomoči 

Št. enot Povprečni 

rang 

Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

Mann 

Whit-

ney U 

Z p (dvo-

stranska) 

Matere z MDR so 

pasivne, odvisne od 

pomoči, potrebne soci-

alne zaščite ali celo 

nesposobne za mate-

rinstvo. 

29 29,33 39 38,35 415,500 –2,366 0,018 

Otroci, rojeni materam z 

MDR, kažejo znake 

vedenjskih težav, mo-

tenj pozornosti, anksi-

oznosti in težav z lastno 

identiteto bolj pogosto 

kot otroci, rojeni ma-

teram brez MDR. 

29 39,93 39 30,46 408,000 –2,106 0,035 
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Znižane kognitivne 

funkcije starša so ovira 

pri postavljanju meja in 

zahtev ter sami kontroli 

otroka ter njegovih 

vedenjskih izidov. 

29 36,57 39 32,96 505,500 –0,971 0,331 

Tabela 12: Test Mann-Whitney U: delovno mesto NIS in DSP 

 

Učitelji, ki učijo v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom in izvajalci strokovne pomoči prihaja do statistično značilnih razlik  

(p = 0,018 < 0, 05) pri trditvi Matere z MDR so pasivne, odvisne od pomoči, potrebne 

socialne zaščite ali celo nesposobne za materinstvo. Izvajalci dodatne strokovne 

pomoči se statistično značilno v večji meri strinjajo z dano trditvijo kot anketirani, 

zaposleni v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom.  Izvajalci dodatne strokovne pomoči delajo in se srečujejo z drugačno 

populacijo, kot učitelji, ki učijo v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom. Manj konkretnih izkušenj, izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči, z osebami z MDR ter posledično manjše poznavanje njihovih 

značilnosti, je lahko razlog, da obstaja statistično pomembna razlika o stališčih med 

prvimi in drugimi SRP. 

SRP, ki učijo v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom in izvajalci strokovne pomoči prav tako prihaja do statistično značilnih 

razlik (p = 0,035 < 0, 05) pri trditvi Otroci, rojeni materam z MDR, kažejo znake 

vedenjskih težav, motenj pozornosti, anksioznosti in težav z lastno identiteto bolj 

pogosto kot otroci, rojeni materam brez MDR. Izvajalci dodatne strokovne pomoči se 

statistično značilno v manjši meri strinjajo z dano trditvijo kot anketirani, zaposleni v 

prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. 

Razlog za statistično pomembne razlike pri zgornji trditvi, se najverjetneje ponovno 

skriva v drugačnih izkušnjah, znanju ter tudi občutkih izvajalcev dodatne strokovne 

pomoči in učiteljev, ki so zaposleni v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom. Tako izkušnje, znanje kot tudi občutki močno vplivajo 

na stališča posameznika, do določene situacije ali osebe (Kompare idr., 2019) 
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 Spremenljivke Kategoriji Test Mann-Whitney U  

Posebni program 

vzgoje in 

izobraževanja 

Izvajalec 

dodatne 

strokovne 

pomoči 

Št.enot Povprečni 

rang 

Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

Mann 

Whit-

ney U 

Z p 

(dvostranska) 

Matere z MDR so 

pasivne, odvisne od 

pomoči, potrebne 

soci-alne zaščite ali 

celo nesposobne za 

mate-rinstvo. 

33 31,92 39 40,37 492,500 –2,078 0,038 

Otroci, rojeni materam 

z MDR, kažejo znake 

vedenjskih težav, mo-

tenj pozornosti, anksi-

oznosti in težav z 

lastno identiteto bolj 

pogosto kot otroci, 

rojeni mate-ram brez 

MDR. 

33 40,14 39 33,42 523,500 –1,477 0,140 

Znižane kognitivne 

funkcije starša so 

ovira pri postavljanju 

meja in zahtev ter 

sami kontroli otroka ter 

njegovih vedenjskih 

izidov. 

33 31,38 39 40,83 474,500 -2,205 0,027 

Tabela 13:: Test Mann Whitney U: delovno mesto PP in DSP 

 

Med SRP, zaposlenim v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ter izvajalci 

strokovne pomoči prihaja do statistično značilnih razlik (p = 0,038 < 0, 05) pri trditvah 

Matere z MDR so pasivne, odvisne od pomoči, potrebne socialne zaščite ali celo 

nesposobne za materinstvo ter Znižane kognitivne funkcije starša so ovira pri 

postavljanju meja in zahtev ter sami kontroli otroka ter njegovih vedenjskih izidov 
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(p = 0,027 < 0, 05). Izvajalci dodatne strokovne pomoči se statistično značilno v večji 

meri strinjajo (tabela 13) z omenjenima trditvama kot SRP, ki so zaposleni v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja.  

Tabela 14 prikazuje statistično pomembno razliko (p = 0,003 < 0, 05) v stališčih SRP, 

ki delajo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter prilagojenem programu 

vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Do razlik prihaja pri trditvi 

Znižane kognitivne funkcije starša so ovira pri postavljanju meja in zahtev ter sami 

kontroli otroka ter njegovih vedenjskih izidov. Anketirani, ki delajo v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja, se statistično značilno v večji meri strinjajo z dano 

trditvijo kot tisti, ki delajo v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. Do razlik ponovno prihaja zaradi različnih izkušenj, katere 

imajo SRP, ki so zaposleni v posebnem programu vzgoje in izobraževanja in SRP, ki 

so zaposleni v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. Prvi se največkrat srečujejo z osebami z ZMDR ali TTMDR, drugi pa z 

osebami z LMDR. Kognitivne funkcije in prilagoditvene sposobnosti oseb z ZMDR in 

TTMDR so veliko bolj omejene kot pri osebah z LMDR, prav tako je veliko bolj omejena 

funkcija govora, pogosto pri osebah z ZMDR in TTMDR ta poteka s pomočjo podporne 

ali nadomestne komunikacije. Osebe z ZMDR in TTMDR težje izrazijo svoje potrebe 

in občutke, prav tako težje razumejo ter se socialno primerno odzovejo v določeni 

situaciji (Kriterij, 2015). Učinkovita komunikacija med staršem in otrokom, pa je 

vsekakor pogoj pri postavljanju meja in zahtev, kot tudi kontroli otrokovega vedenja. 

(Fekonja, 2009)  
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 Spremenljivke Kategoriji Test Mann-Whitney U  

Posebni program 

vzgoje in 

izobraževanja 

Prilagojeni 

program vzgoje in 

izobraževanja z 

nižjim 

izobrazbenim 

standardom 

Št. 

enot 

Povprečni 

rang 

Št. 

enot 

Povpreč-

ni rang 

Mann 

Whit-

ney U 

Z p  

(dvo-

stranska) 

Matere z MDR so 

pasivne, odvisne od 

pomoči, potrebne soci-

alne zaščite ali celo 

nesposobne za mate-

rinstvo. 

33 31,74 29 31,22 470,500 –0,132 0,895 

Otroci, rojeni materam z 

MDR, kažejo znake 

vedenjskih težav, motenj 

pozornosti, anksioznosti 

in težav z lastno iden-

titeto bolj pogosto kot 

otroci, rojeni materam 

brez MDR. 

33 29,76 29 33,48 421,000 –0,898 0,369 

Znižane kognitivne 

funkcije starša so ovira 

pri postavljanju meja in 

zahtev ter sami kontroli 

otroka ter njegovih 

vedenjskih izidov. 

33 26,06 29 37,69 299,000 –2,965 0,003 

Tabela 14: Test Mann Whitney U: delovno mesto PP in NIS 
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Na zadnje raziskovalno vprašanje (6), Kako se razlikujejo stališča do materinstva oseb 

z MDR glede na to, ali so SRP že sami starši oziroma to še niso?, smo dobili odgovor, 

da med SRP, ki so starši ali skrbniki, in tistimi, ki to niso, ne prihaja do statistično 

značilnih razlik (p > 0, 05) pri vseh navedenih spremenljivkah, kot prikazuje tabela 15. 

 

 Spremenljivke Kategoriji Test Mann-Whitney U  

Sem starš/skrbnik Nisem starš/ 

skrbnik 

Št.enot Povprečni 

rang 

Št. 

enot 

Povpreč-

ni rang 

Mann 

Whit- 

ney U 

Z p  

(dvo-

stranska) 

Matere z MDR so 

pasivne, odvisne 

od pomoči, 

potrebne 

socialne zaščite 

ali celo 

nesposobne za 

materinstvo. 

48 47,49 53 54,18 1103,500 –1,389 0,165 

Podpiram pravico 

oseb z MDR do 

starševstva ter 

vzgoje lastnih 

otrok. 

48 54,38 53 47,94 1110,000 –1,278 0,201 

Problem mater z 

MDR sta 

organizacija in 

podajanje navodil 

po korakih. 

48 53,09 53 49,10 1171,500 –0,757 0,449 

Matere z MDR 

imajo slabo 

samopodobo. 

48 48,49 53 53,27 1151,500 –0,918 0,359 
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Matere z MDR 

imajo težave z 

razbiranjem 

socialnih 

namigov. 

48 55,27 53 47,13 1067,000 –1,583 0,113 

Otroci, rojeni 

mate-ram z 

MDR, imajo 

pogosto razvojne 

za-ostanke.  

48 51,08 53 50,92 1268,000 –0,029 0,977 

Otroci, rojeni 

mate-ram z 

MDR, so manj 

izpostavljeni 

zgod-njim 

spodbudam ter 

izkušnjam. 

48 50,53 53 51,42 1249,500 –0,178 0,859 

Otroci, rojeni 

mate-ram z 

MDR, kažejo 

znake vedenjskih 

te-žav, motenj 

pozor-nosti, 

anksioznosti in 

težav z lastno 

iden-titeto bolj 

pogosto kot 

otroci, rojeni 

materam brez 

MDR. 

48 53,35 53 48,87 1159,000 –0,835 0,404 

Matere z MDR 

imajo večje 

težave pri 

zagotavljanju 

učnih pogojev. 

48 49,96 53 51,94 1222,000 –0,454 0,650 
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Znižane 

kognitivne 

funkcije matere 

so razlog za 

nezmož-nost 

zaščite otroka 

pred fizično 

nevar-nostjo. 

48 45,73 53 55,77 1019,000 –1,905 0,057 

Znižane 

kognitivne 

funkcije so ovira 

pri zagotavljanju 

zadostnega 

števila spodbud v 

zgodnjem 

otroštvu. 

48 50,48 53 51,47 1247,000 –0,198 0,843 

Socialna 

izključenost 

družine oz. 

matere z MDR 

predstavlja de-

javnik tveganja 

za težave na 

področju vedenja 

otrok. 

48 53,24 53 48,97 1164,500 –0,832 0,405 

Varovalni faktor 

za otroka je 

navezanost na še 

eno odraslo 

osebo, ki jo lahko 

predstavlja tudi 

SRP  oz. učitelj.  

 

48 51,67 53 50,40 1240,000 –0,247 0,805 



68 
 

Znižane 

kognitivne 

funkcije starša so 

ovira pri 

postavljanju meja 

in zahtev ter sami 

kontroli otroka ter 

njegovih vedenj-

skih izidov. 

48 55,06 53 47,32 1077,000 –1,580 0,114 

Dobra podporna 

mreža zmanjša 

pove-zavo med 

stresom, ki ga 

matere doživljajo 

ob izzivih 

staršev-stva, ter 

vedenjskimi 

problemi njihovih 

ot-rok. 

48 48,02 53 53,70 1129,000 –1,115 0,265 

Podpora SRP je 

ključnega 

pomena tako za 

otroka kot mater 

z MDR.  

48 50,82 53 51,16 1263,500 –0,075 0,940 

Tabela 15: Test Mann Whitney U: starš ali skrbnik 
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10. SKLEP 

Anketirani se strinjajo, da imajo matere z MDR vpliv na zagotavljanje učnih pogojev in 

ustreznih spodbud otroku ter da je ustrezna podpora ključna tako za otroka kot mater 

z MDR. Starša z MDR vidijo kot razlog, ki otežuje postavljanje omejitev ter kontrolo 

vedenja otroka, prav tako se SRP zavedajo pomembnosti okolja ter posledic socialne 

izključenosti družine. Kar 26 % vprašanih materinstva oseb z MDR ne podpira ter ob 

tem izrazi skrb za visoko tveganje otroka matere z MDR, ki je ravno zaradi težav 

matere večkrat izpostavljen razvojnim zaostankom in nespodbudnemu okolju. 32 % 

anketiranih podpira pravico ter materinstvo oseb z MDR le pri osebah, kjer gre za lažje 

motnje v duševnem razvoju. Več kot polovica SRP posebej poudari pomen podpore 

ter sistematičnega vodenja družine, kjer ima eden ali oba starša MDR, prav tako 

izpostavijo individualnost vsakega primera ter nevarnost posploševanj.  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so pogosteje v stiku z materami z MDR, se 

statistično značilno v večji meri strinjajo, da so otroci, rojeni materam z MDR, manj 

izpostavljeni zgodnjim spodbudam ter izkušnjam in da otroci, rojeni materam z MDR, 

kažejo znake vedenjskih težav, motenj pozornosti, anksioznosti in težav z lastno 

identiteto bolj pogosto kot otroci, rojeni materam brez MDR, kot tisti anketirani, ki so 

redkeje v stiku z materami z MDR. Kar 80 % vprašanih se z omenjeno trditvijo strinja 

delno ali popolnoma. Prav tako se pri trditvah Matere z MDR imajo večje težave pri 

zagotavljanju učnih pogojev ter Znižane kognitivne funkcije so ovira pri zagotavljanju 

zadostnega števila spodbud v zgodnjem otroštvu višja stopnja strinjanja pokaže med 

tistimi SRP, ki so pogosteje v stiku z materami z MDR, kar ponovno dokazuje, da je 

pomembna lastna izkušnja. 

Statistično pomembne razlike v stališčih do materinstva oseb z MDR se pokažejo med 

SRP, zaposlenimi v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom, ter SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Izvajalci 

DSP se statistično značilno v večji meri strinjajo s trditvijo, da so matere z MDR 

pasivne, odvisne od pomoči, potrebne socialne zaščite ali celo nesposobne za 

materinstvo. Statistično značilno v večji meri se s to trditvijo strinjajo tudi v primerjavi s 

SRP, zaposlenimi v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Izvajalci DSP 

pripisujejo pogostejše vedenjske težave otrokom, rojenim materam z MDR, kot tistim 

otrokom, katerih starši nimajo MDR, v manjši meri kot SRP, zaposleni v prilagojenem 
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programu z nižjim izobrazbenim standardom. Vsekakor je potrebno opozoriti, da se 

SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, srečujejo z drugačnimi posebnimi 

potrebami, najpogosteje gre za učence z učnimi težavami oz. specifičnimi učnimi 

težavami, to privede do drugačnih izkušenj ter znanj, kar ima pomemben vpliv na 

njhova stališča. 

SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, se statistično značilno v večji meri strinjajo 

s trditvijo, da so znižane kognitivne funkcije starša ovira pri postavljanju meja in zahtev 

ter sami kontroli otroka ter njegovih vedenjskih izidov, kot anketirani, ki delajo v 

posebnem programu vzgoje in izobraževanja, pa vendar se SRP, ki delajo v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja, s to trditvijo strinjajo bolj kot anketirani, ki so 

zaposleni v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. Različne izkušnje, ki vplivajo na stališča posameznika,  z osebami z MDR 

imajo tudi SRP, ki so zaposleni v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom in SRP, ki učijo v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja. Predvsem se izkušnje razlikujejo glede na populacijo, s katero se 

srečujejo SRP, ter njihove sposobnosti, odvisno od tega ali gre za osebe z LMDR, 

ZMDR ali TTMDR. 

Do statistično pomembnih razlik v stališčih SRP do materinstva oseb z MDR, glede na 

delovno dobo SRP ne prihaja, prav tako naša raziskava ne odkrije statistično 

pomembnih razlik v stališčih SRP do materinstva oseb z MDR, med tistimi SRP, ki so 

že starši ali skrbniki oz. to niso. 

Omejitve raziskave so, da je vzorec premajhen, da bi rezultate posplošili na vse SRP. 

Raziskovana tema lahko pri anketirancih spodbudi socialno pričakovane oz. 

sprejemljive odgovore, kar bi lahko vplivalo na rezultate naše ankete. Hkrati pa so MDR 

zelo raznolik pojem, vsaka oseba z MDR pa individualna s svojimi značilnostmi. Tisti 

SRP, ki so se z materami z MDR večkrat srečevali ter imeli različne izkušnje z njimi, 

so bolj nagnjeni k izbiranju sredinskih odgovorov, kar nam lahko zamegli resnično sliko 

njihovih stališč. 

V nadaljevanju bi bilo smiselno raziskati metode ter strategije dela, ki jih specialni in 

rehabilitacijski pedagogi uporabljajo pri učencih, katerih matere imajo MDR. Predvsem 

bi se lahko osredotočili na tiste, ki so se v praksi že izkazale kot uspešne, saj o tem za 

zdaj še ni veliko raziskanega. Hkrati pa je dokaj neraziskano področje tudi sodelovanje 
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s starši z MDR, kjer bi se lahko oblikovale osnovne smernice za delo SRP oz. učiteljev. 

V literaturi so pogosto omenjene matere z MDR, redkeje pa je zaslediti raziskave o 

očetih z MDR. Omenjeno bi bilo lahko še eno od izhodišč za nadaljnja raziskovanja. 

 

11. ZAKLJUČEK 

SRP so lahko tista pomembna odrasla oseba, ki s svojim delovanjem pomembno 

vpliva na počutje in uspešnost učenca v šolskih prostorih pa tudi pozneje v življenju. 

Otroci mater z MDR potrebujejo še večjo podporo ter pomoč pri vključevanju v 

vsakdanje življenje ter šolskem delu, saj je podpora, ki jo lahko mati z MDR zagotovi 

svojemu otroku, zaradi nižjih kognitivnih in prilagoditvenih funkcij pogosto omejena.  

SRP se morajo zavedati pomembnosti stališč, ki jih imajo do mater z MDR, saj ta 

neposredno vplivajo na njihovo delovanje pri interakcijah z otroki in s starši. Pogosto 

so negativna stališča posledica negativnih izkušenj, slabše informiranosti ali pa so nam 

bila priučena v zgodnjem otroštvu v času socializacije. Spreminjanje stališč je težko in 

zahtevno delo, pa vendar nujno, če so ta ovira za optimalno sodelovanje z otroki ali 

starši. SRP se pogosto srečujejo s populacijami, ki potrebujejo našo odprtost ter 

pozitivno naravnanost pa tudi stalno pripravljenost za učenje. SRP morajo ves čas 

dopolnjevati svoje znanje ter se zavedati svojih stališč in prepričanj, če želijo, da bo 

njihovo delo visoko učinkovito in bodo z njim podpirali in vodili najranljivejše skupine 

naše družbe.  
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13. PRILOGA 

• Anketni vprašalnik 
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Pozdravljeni, 

sem študentka specialne ter rehabilitacijske pedagogike, ki ima srčno željo zaključiti 

magistrski študij, pa vendar je pred mano še zadnje poglavje oz. izziv: moje magistrsko 

delo. V magistrskem delu raziskujem stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do 

materinstva oseb z motnjami v duševnem razvoju pod mentorstvom dr. Erne Žgur. Sama 

sem se v svoji delovni praksi večkrat srečala s tem izzivom in verjamem, da ste se kdaj na 

tem mestu znašli tudi sami. Prosim, da mi pri raziskavi pomagate s svojimi odgovori, 

znanjem in izkušnjami, ki bodo doprinesli k boljšemu vpogledu v izbrano temo.  

Resnično se Vam zahvaljujem za Vaš čas in Vam želim vse dobro! 

Patricija Marolt 

_________________________________________________________________ 

 DELOVNO MESTO:  

a) Posebni program vzgoje in izobraževanja 

b) Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

c) Izvajalec dodatne strokovne pomoči 

d) Drugo:______________________________________________ 

(Če poleg posebnega programa vzgoje in izobraževanja in prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom izvajate tudi DSP, obkrožite tisto, kjer opravite več delovnih ur.) 

 

DELOVNA DOBA: _____ let in _____ mesecev 

 

KAKO POGOSTO SE SREČUJETE oz. STE SE SREČALI Z MATERAMI Z MDR?  

a) zelo pogosto; tedensko 

b) pogosto; mesečno 

c) redko; nekajkrat na leto 

d) nikoli 

 

SEM starš ali skrbnik. / NISEM starš ali skrbnik. (Obkrožite.) 

 

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE OZ. STALIŠČE DO MATERINSTVA OSEB Z MDR? 
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Odgovori: ne strinjam se 1, deloma se strinjam 2, popolnoma se strinjam 3 

1. Matere z MDR so pasivne, odvisne od pomoči, potrebne socialne 
zaščite ali celo nesposobne za materinstvo. 

 

1, 2, 3 

2. Podpiram pravico oseb z MDR do starševstva ter vzgoje lastnih otrok. 
 

1, 2, 3 

3. Problem mater z MDR sta organizacija in podajanje navodil po korakih.  1, 2, 3 

4. Matere z MDR imajo slabo samopodobo. 1, 2, 3 

5. Matere z MDR imajo težave z razbiranjem socialnih namigov. 1, 2, 3 

6. Otroci, rojeni materam z MDR, imajo pogosto razvojne zaostanke. 
 

1, 2, 3 

7. Otroci, rojeni materam z MDR, so manj izpostavljeni zgodnjim 
spodbudam ter izkušnjam. 

1, 2, 3 

8. Otroci, rojeni materam z MDR, kažejo znake vedenjskih težav, motenj 
pozornosti, anksioznosti in težav z lastno identiteto bolj pogosto kot 
otroci, rojeni materam brez MDR. 

 

1, 2, 3 

9. Matere z MDR imajo večje težave pri zagotavljanju učnih pogojev. 
 

1, 2, 3 

10. Znižane kognitivne funkcije matere so razlog za nezmožnost zaščite 
otroka pred fizično nevarnostjo. 

 

1, 2, 3 

11. Znižane kognitivne funkcije starša so ovira pri postavljanju meja in 
zahtev ter sami kontroli otroka ter njegovih vedenjskih izidov.  

 

1, 2, 3 

12. Znižane kognitivne funkcije so ovira pri zagotavljanju zadostnega 
števila spodbud v zgodnjem otroštvu. 

1, 2, 3 

13. Socialna izključenost družine oz. matere z MDR predstavlja dejavnik 
tveganja za težave na področju vedenja otrok. 

1, 2, 3 

14. Varovalni faktor za otroka je navezanost na še eno odraslo osebo, ki jo 
lahko predstavlja tudi SRP oz. učitelj. 

 

1, 2, 3 

15. Podpora SRP je ključnega pomena tako za otroka kot mater z MDR. 
 

1, 2, 3 

16. Dobra podporna mreža zmanjša povezavo med stresom, ki ga matere 
doživljajo ob izzivih starševstva, ter vedenjskimi problemi njihovih otrok. 

 

1, 2, 3 
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