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POVZETEK
V teoretičnih izhodiščih diplomskega dela obravnavam temeljne prvine nevrobiološke
razvojne motnje, imenovane ADHD (angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Ozrem
se v preteklost in pokažem, da je bila ADHD kot skupina težav odkrita že v preteklosti, da pa
se pri tem še vedno razlikuje strokovno izrazje. Predstavim poglede različnih avtorjev na
dozdajšnje ugotovitve glede vzrokov za nastanek ADHD. V nadaljevanju se ustavim pri opisu
pojavnih oblik oziroma simptomatiki – tako primarni kakor sekundarni, na katero oprem
možnost sodelovanja med socialnimi in specialnimi pedagogi. Prikažem opredeljevanje
omenjene motnje (ICD-10, DSM-IV, funkcionalno oceno vedenja ter biopsihološko
interpretacijo motenj v otroštvu). Nakažem možne oblike obravnave s poudarkom na
celostnem bio-psiho-socialnem modelu. Osredotočim se na delovanje otrok z ADHD v
osnovnih šolah – navedem možne oblike pomoči, vključno s petstopenjskim modelom
nudenja učne pomoči.
V empiričnem delu so v ospredju informacije o izkušnjah socialnih in specialnih
pedagoginj, zaposlenih na osnovnih šolah v Podravski regiji, pri delu z učenci, ki med drugim
izkazujejo vedenja in simptome, značilne za ADHD. S pomočjo kvalitativne raziskave je bilo
ugotovljeno, da se med omenjenima strokovnima profiloma pri nudenju dodatne strokovne
pomoči ne pojavljajo pomembne razlike glede značilnosti dela z izbranim otrokom ter da je
med socialnopedagoško ter specialnopedagoško stroko precej več stičnih točk kot razlik.
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ABSTRACT
In the theoretical beginning of my diploma work I deal with the basic element of
neurobiological development disorder called ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder). Looking back to the past ADHD was a group of problems discovered in the past,
but there is still a difference in professional expressions. There is also presented the view of
different authors in so far existing findings regarding the causes for ADHD. In the following
chapter there are described the occurring forms or so to say the symptomatic – primary and
thus secondary where there could be a chance of cooperation with social and special
pedagogues. Showing the definition of the mentioned disorder (ICD-10, DSM-IV, the
functional evaluation of behaviour and biopsychological interpretation of disorder in the
childhood). Indicating possible forms dealed with the focus on an entire bio-psycho-social
model. The focus is on the effect to children with ADHD in primary schools – to mention the
possible forms of help, including a five step model of learning aid.
In the empiric part information about experiences of social and special pedagogues
have priority who work in primary schools in the region of Podravje, working with children
who are showing behaviour and symptoms that are typical for ADHD. With a qualitative
research it was found out that among the mentioned professional profiles giving additional
professional help do not occur important differences according to the work characteristics
with chosen children and that there are more contact points than differences in the socialpedagogical and special-pedagogical field.
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1. UVOD
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je motnja, ki je dandanes predmet
številnih raziskovanj, razprav. Tudi v slovenskem prostoru se kar nekaj avtorjev (npr. MikušKos, 1985; Pulec Lah, 2002; Soršak, 2004; Kesič Dimic, 2009) ukvarja z omenjeno motnjo, ki
je pojmovana kot eno izmed najbolj običajnih vedenjskih stanj, ki prizadene otroke (Bertin,
2011). Kljub temu se je potrebno zavedati, da ADHD ni produkt moderne družbe (prav tam).
Simptome, ki jih danes imenujemo s skupnim imenom ADHD, so namreč opisovali že v
preteklosti, le da je bilo strokovno izrazje takrat nekoliko drugačno. Največkrat so bili
simptomi in vedenja iz tega kroga poimenovani kot sindrom minimalne cerebralne disfunkcije
(Mikuš-Kos, 1985). Mnoštvo strokovnih izrazov na tem področju je moč opaziti tudi danes.
Najpogosteje so v uporabi izrazi kot so hiperkinetični sindrom, hiperaktivnost, motnje
pozornosti s hiperkinetičnim sindromom, ADHD, težave s pozornostjo in aktivnostjo, nemirni
otroci (Mikuš-Kos, 1990). Te izraze velikokrat dojemamo kot sinonime, čeprav bi pri
podrobnejšem proučevanju poleg stičnosti med njimi lahko našli tudi razlike.
V pogovornem jeziku se največkrat uporablja izraz hiperaktivnost, ki je spričo tega
pogosto zlorabljen. Prehitro ga uporabimo za poimenovanje različnih oblik vedenja, ki jim je
skupno to, da so za okolico moteče (Pulec Lah, 2009). Koboltova (2011) podaja naslednjo
opredelitev motečega vedenja: »kakor ne obstaja otrok na sploh, tudi vedenjsko izstopajoč
otrok nasploh ne obstaja. Pričakovanja, norme, pravila in kultura so elementi, ki zarisujejo
meje med tem, kar v nekem trenutku, določenem socialnem in družbenem okolju razumemo
kot izstopajoče, moteče, težavno in moteno« (str. 159).
Vendar pri motnji, na katero se osredotočam, ne gre zgolj za hiperaktivnost,
eksternalizirane oblike vedenja – v sebi skriva mnogo več. V nadaljevanju bom tako
uporabljala kratico ADHD, ki je najnovejši mednarodno priznani termin. V poimenovanju
skupine bom vseskozi najprej zapisovala besedo »otrok«, s čimer poimenujem nosilca
lastnosti, ter šele nato značilnost, zaradi katere potrebuje pomoč, podporo, torej »otrok z
ADHD«. Pri tem sem upoštevala smernice iz Bele knjige na področju vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji 2011 (Krek in Metljak, 2011).
Motnja, na katero se bom osredotočila v teoretičnih izhodiščih diplomskega dela, je
izredno kompleksna – pojavljajo se težave pri delovnem spominu, izvršilnih funkcijah, težave
1
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pri učenju, ter vedenjske in čustvene težave (Soršak in Zupančič Danko, 2003). Iz tega izhaja
potreba po celostni obravnavi ter sodelovanju strok. Izpostavila bom potrebo po sodelovanju
med socialnimi in specialnimi pedagogi, predvsem medsebojni izmenjavi znanj, izkušenj, saj
sem prepričana, da lahko s tem oboji veliko pridobimo. Učenci z vedenji in simptomi,
značilnimi za ADHD, potrebujejo pomoč, ki jo nudi stičišče prej omenjenih strok. Seveda to
ni edina motnja, pri kateri bi bilo tovrstno sodelovanje potrebno. Večina motenj je namreč
takšnih, da se poleg osrednjih pojavljajo še kakšne druge težave, ki jih ne smemo prezreti.
Življenje otrok z motnjo ADHD Kesič Dimic (2004) ponazarja z naslednjimi
besedami: »to je tako kot bi bili v sobi brez svetlobe, kjer so vse stvari razmetane z namenom,
da se obnje spotakneš. Vsi, razen tebe, imajo baterijsko svetilko, da si lažje pomagajo, ti pa se
spotikaš in zaletavaš ob predmete, dokler se naposled približno ne naučiš njihove razporeditve
v sobi. Prav tedaj te prestavijo v novo sobo, kjer se nesrečna zgodba začne od začetka« (str.
42).
Naloga strokovnjakov je, da tem otrokom pomagamo znajti se v »novih sobah« ter
tako posledično pri kar se da najbolj optimalnem razvoju. Pri tem nam je v veliko pomoč
poznavanje temeljnih značilnosti motnje. Najprej bom pogled usmerila v preteklost in navedla
ugotovitve o do sedaj raziskanih vzrokih ADHD. Značilnosti motnje nam bo v veliki meri
predstavila simptomatika – tako primarna kakor tudi sekundarna. Slednji bom posvetila
precejšnjo pozornost, saj nakazuje različnost motnje oz. poteka le-te, kar daje priložnost za
timsko delo strokovnjakov različnih profilov. ADHD bom prikazala z vidika dveh
mednarodno priznanih klasifikacij ICD-10 ter DSM-IV (medicinski pogled), čemur bom
dodala še funkcionalno oceno vedenja ter model biopsihološke interpretacije motenj v
otroštvu. Izhajajoč iz kompleksnosti motnje so tudi možnosti obravnave številne – izpostavila
bom celostni biopsihosocialni model. Slednji vključuje biološki, psihološki, socialni pristop
(Strong in Flanagan, 2011), kar omogoča prilagajanje načina obravnave vsakemu
posamezniku.
Pri delu z otrokom je temeljno, da le-tega dojemamo kot interakcijskega partnerja, saj
lahko tako o njem izvemo mnogo več, kot izhaja zgolj iz poznavanja motnje ADHD. Kljub
temu da so si otroci z ADHD v nekaterih značilnostih podobni, so vendarle medsebojno
različni – in kot takšne jih je potrebno tudi obravnavati. Posebej se bom posvetila delovanju
otroka z ADHD na osnovni šoli – nakazala bom možne oblike pomoči (celostna obravnava, 5stopenjski model nudenja učne pomoči).
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V empiričnem delu se bom osredotočila na izkušnje socialnih ter specialnih
pedagogov v okviru dodatne strokovne pomoči pri delu z učenci, ki med drugim izkazujejo
vedenja in simptome značilne za ADHD.

3
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2. RAZVOJ ZNANJ/SPOZNANJ O MOTNJI ADHD
2.1 OPREDELITEV ter POGLED V ZGODOVINO
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je razvojna nevrobiološka motnja
(Pulec Lah, 2009). Kljub zgornji opredelitvi, ki aplicira nevrološko kognitivne posebnosti, je
ADHD še vedno uvrščen med vedenjske motnje, ker temelji na vedenjskih znakih (Rotvejn
Pajič in Pulec Lah, 2011). Ta umestitev je vidna znotraj klasifikacij, ki jih v nadaljevanju
navajam (DSM-IV, ICD-10). Vendar pa to ne pomeni, da gre prvotno za motnjo vedenja,
kljub temu da so simptomi pogosto razumljeni kot problematično vedenje (Strong in
Flanagan, 2011).
Ko govorimo o ADHD, se moramo zavedati, da le-ta ni produkt moderne družbe
(Bertin, 2011). Klinične in znanstvene publikacije, ki so poskušale razložiti motnjo, ki jo
danes imenujemo ADHD, so se namreč pojavile že leta 1865 po zaslugi Heinricha Hoffmana
(Barkley, 1998, v Soršak, 2004). V letih, ki so sledila, so različni avtorji opisovali vedenja in
simptome, ki bi dandanes ustrezali diagnozi ADHD (po DSM-IV) oz. hiperkinetični motnji
(po ICD-10). Tako je Still (1902, v prav tam) kot glavno značilnost otrok s tovrstno motnjo
izpostavil takojšnjo zadovoljitev ter težave s trajno pozornostjo. Uporabil je izraz »mentalno
defektni«, pri čemer je bil defekt funkcija »defektnega kognitivnega odnosa do okolja,
defektne moralne zavesti in defekta inhibitorne volje« (Barkley, 1998, v prav tam, str. 4).
Opazil je tudi anomalije v fizičnem videzu, »degenerativne znake«. Tredgold (1902, v Soršak,
2004) je vzroke za nastanek vedenjskih in učnih težav videl v neodkritih okvarah. Tako Still
kakor tudi Tredgold (1902, v prav tam) pa sta poudarjala trajnost defekta ter potrebo po
specialnopedagoški pomoči. Zasledimo lahko torej, da segajo korenine specialnopedagoške
pomoči otrokom z ADHD zares daleč v preteklost. Kljub temu pa je do zakonodajnega
premika prišlo šele leta 1991. Takrat je namreč ameriško ministrstvo za šolstvo vključilo
otroke s tovrstnimi težavami v kategorijo »Druge motnje« (Soršak, 2004).
Skozi zgodovino sta se hkrati s spreminjanjem pogleda na motnjo spreminjala tudi
strokovno izrazje ter način pomoči.
Velik premik v poimenovanju se je zgodil v letih 1917–1918 ob izbruhu epidemije
encefalitisa in gripe. Pri mnogih otrocih, ki so okrevali po encefalitisu, so se pojavljale učne
težave s spremljajočimi simptomi hiperaktivnosti, kratkotrajne pozornosti, impulzivnosti,
4
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vzdražljivosti in slabe presoje. Teh težav pred izbruhom bolezni pri otrocih ni bilo moč
zaznati. Pojavljajoča zveza simptomov je bila poimenovana kot postencefalitična motnja oz.
sindrom možganske poškodbe (Bender, 1942; Brashwell in Bloomquist, 1991, v Pulec Lah,
1998). Ker jedro tega poimenovanja – možganska poškodba – ni bilo ugotovljeno pri vseh
otrocih s tovrstnimi težavami, je nastal nov strokovni izraz: minimalna cerebralna poškodba,
kasneje minimalna cerebralna disfunkcija (MCD).
Tudi to poimenovanje je nakazovalo nevrološki primanjkljaj, četudi možganske
poškodbe niso bile opazne. V tistih časih nevrološkega slikanja, kot ga poznamo danes, ni
bilo, temveč se je o poškodbi sklepalo na podlagi vedenja (Chandler, 2011).
Izraz minimalna cerebralna disfunkcija (MCD) ni zajemal zgolj tega, kar imenujemo
ADHD, temveč je pokrival tudi simptomatiko, ki jo danes uvrščamo k učnim težavam,
depresijam, vedenjskim motnjam, motnjam pozornosti in nevrološkim stanjem (Hinshaw,
1994, v Pulec Lah, 1998). Vendar pa se je oznaka MCD kasneje, glede na podatke, izkazala
kot manj ustrezna. Po eni strani je imelo zgolj pet odstotkov otrok s takšno vedenjsko sliko
jasno fiziološko okvaro možganov, po drugi strani pa mnogo otrok z ugotovljeno možgansko
poškodbo ni kazalo znakov, ki so danes del primarne simptomatike (nemirnost, nepozornost,
impulzivnost) (Rutter, 1983, v prav tam).
Že leta 1985 je Mikuš-Kos menila, da bi morali diagnozi »minimalna cerebralna
disfunkcija« dodati »glede na zahteve šole«. To je podkrepila s tem, da otroci, ki imajo
tovrstne težave, niso bolniki, temveč se zaradi nekaterih odzivnih in vedenjskih značilnosti,
značilnosti mišljenja težje prilagajajo na disciplinske in učne zahteve šole (Mikuš-Kos, 1985).
Poimenovanje minimalna cerebralna disfunkcija se je poleg tega izkazalo za
stigmatizirajoče, saj so otroke označili kot »uboge«, nanje so naslavljali minimalne zahteve na
področju učenja in delovne storilnosti, kljub »normalni« inteligentnosti (Brecelj-Kobe, 1998,
v Horvat, 2000).
V obdobju med leti 1937 ter 1941 se pojavi psihofarmakologija, ki je vse od
sedemdesetih let naprej prioritetna (Bradley in drugi, 1937, v Soršak, 2004).
Pomembni premiki pri proučevanju omenjene motnje se zgodijo med leti 1960 in
1969 z odmikom od pojmovanja minimalna cerebralna disfunkcija. V tem času stopijo v
ospredje tudi okoljski mehanizmi. Pojavijo se novi pojmi, kot so disleksija, kognitivne,
vedenjske, učne težave. Uporabljati se prične izraz sindrom hiperaktivnosti, ki se loči od
5
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sindroma možganske poškodbe. Sprememba poimenovanja je med drugim doprinesla k temu,
da je glavna značilnost motnje postala aktivnost (Barkley, 1998, v Soršak, 2004).
Tekom naslednjih desetih let se je pojem hiperaktivnosti močno razširil. Kazati se je
začela velika raznolikost motnje, ki je sicer poimenovana s skupnim izrazom. Izhajajoč iz
omenjene raznolikosti hiperaktivnost za postavitev diagnoze ni bila nujna, kajti na motnjo so
kazali tudi drugi znaki, kot so impulzivnost, agresivnost, kratkotrajna pozornost ... Skladno s
tem se je preimenovala tudi motnja in sicer v motnjo pozornosti ADD (Attention Deficit
Disorder). Slednja se je z DSM-III v letu 1980 razdelila na dva podtipa: ADD brez
hiperaktivnosti ter ADD z hiperaktivnostjo, ki leta 1987 dobi ime ADHD. Nepozornost se kot
oblika ADHD pojavi ponovno v letu 1994 (prav tam). ADHD je trenutno po DSM-IV
poimenovanje za zbirko simptomov (impulzivnost, hiperaktivnost, pomanjkljiva pozornost).
Poimenovanje je primerljivo s hiperkinetično motnjo po ICD-10, ki najbolje opisuje
kombinirani tip motnje po DSM-IV (Chandler, 2011).
S pomočjo tega kratkega pregleda sem želela opozoriti, da je v strokovnih krogih ta
motnja že dolgo znana, drugače pa je v javnosti, ki se je ta čas šele po zaslugi medijev začela
bolj zanimati zanjo. Posledično so bili tudi praktiki postavljeni pred nove izzive: morali so
pojasniti ta fenomen, hkrati pa dati ustrezne napotke za ukrepanje (Soršak in Zupančič Danko,
2003).

2.2 SPOZNANJA O VZROKIH IN DEJAVNIKIH
Na vprašanje, kaj povzroča ADHD, ni dokončnega odgovora. Izhajajoč iz
problematične narave pripisovanja vzrokov so se pojavile številne teorije, ki jih lahko strnemo
v tri velike sklope: biološki, ekološki vzroki ter vplivi okolja. K temu dodajam še psihološke
teorije ADHD.
Proučevanje vzrokov se še nadaljuje in gotovo se bodo do zdaj znanim pridružili še
kakšni, kar bo posledično vplivalo na obliko obravnave otrok s tovrstnimi težavami.
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2.2.1 Biološki vzroki
Genetske raziskave
Ugotovljeno je bilo, da se ADHD prenaša po družinski liniji. Spričo tega je tekom
procesa postavljanja diagnoze potrebno preveriti, ali je motnja že prisotna v družini (Strong in
Flanagan, 2011).
Za dokaz genetske komponente motnje so zelo pomembne študije enojajčnih
dvojčkov, saj imajo le-ti identični DNK. Po eni izmed študij, izvedeni v tujini, je bilo
ugotovljeno, da če ima eden od enojajčnih dvojčkov ADHD, jo ima v 81 odstotkih primerov
tudi drugi. Predmet študij so bili tudi starši in sorojenci oseb z ADHD. Izsledki so pokazali,
da je pri sorodnikih oseb z motnjo petkrat večja verjetnost, da bodo imeli ADHD, kot pri
osebah, ki bližnjih sorodnikov z ADHD nimajo (prav tam). Strniša (2001) navaja, da ima
približno 40 odstotkov otrok, ki imajo diagnosticirano ADHD, vsaj enega roditelja s
podobnim vedenjem v šolskem obdobju.
Omeniti velja še študije posvojenih otrok s hiperaktivnim/impulzivnim vedenjem, s
katerimi so želeli ponazoriti, kolikšen je vpliv dednosti in kolikšen vpliv okolja. Pokazalo se
je, da so bili ti otroci v svoji hiperaktivnosti bolj podobni biološkim staršem, kar je v ospredje
postavilo gene (Strong in Flanagan, 2011).
Kemične raziskave
V novejših raziskavah v ospredje kot možni vzroki vstopajo nevrokemične motnje v
ravnovesju možganskih transmitrov. Slednji so kemične prenašalne snovi v možganih.
Zametkin s sodelavci (1990, v Altherr, 2002) je dokazal povezanost med možgani,
biokemičnimi procesi in vedenjem ter tako tudi nevrokemične vzroke. Tekom opravljanja
testa koncentracije so merili presnovo glukoze tako pri »normalnih« kakor tudi pri
hiperaktivnih odraslih. Pri slednjih se je v specifičnih možganskih regijah pokazala zmanjšana
presnova glukoze – v prednjem delu možganov ter v telesno občutljivih regijah –, ki vodi k
neuravnoteženosti možganskih centrov za vzburjanje in zaviranje. Prihaja namreč do nadvlade
centrov za vzburjanje, zaradi česar so centri za zaviranje manj dejavni. To privede do vedenja,
ki se navzven kaže kot hiperaktivnost.
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Obstaja pa tudi drugačna razlaga (Lou in sodelavci, 1984, v Altherr, 2002), in sicer, da naj bi
bilo možgansko delovanje pri hiperaktivnih otrocih pod običajno ravnijo, zaradi česar jo s
hiperaktivnostjo sami vzburjajo.
Z omenjenimi raziskavami je prišlo do premika v načinu pojmovanja motnje, od čisto
psihogeno pogojene motnje k možgansko-fiziološko razložljivi funkcionalni motnji (Altherr,
2002).
Raziskave delovanja možganov
Slika 1: Prikaz človeških možganov

čelni reženj

(http://www.google.si/imgres?hl=sl&sa=X&biw=1280&bih=633&tbm=isch&tbnid=xNrcRsdi7U0zsM:&imgrefurl=http://www.erevija.com/
novica/2108942/%25C4%258Clove%25C5%25A1ki-mo%25C5%25BEgani-sekrcijo&docid=K4Z0StgM5epjKM&imgurl=http://www.erevija.com/files/pictures/21089/2108942.jpg&w=579&h=577&ei=BSBfT9vhI9KM
4gTLsHpBw&zoom=1&iact=hc&vpx=300&vpy=287&dur=4041&hovh=224&hovw=225&tx=143&ty=154&sig=103974968601183430980
&page=1&tbnh=131&tbnw=131&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0)

Možgani pomembno vplivajo na vedenje, saj je le-to rezultat njihovega delovanja
(Chandler, 2011). Pod vplivom tega zavedanja je prišlo do porasta raziskav, ki se
osredotočajo na delovanje možganov. Zdi se, da možgani pri ljudeh z ADHD delujejo
nekoliko drugače. V podrobnejše analize teh raziskav se na tem mestu ne bom spuščala, saj bi
bilo potrebno veliko dodatnih pojasnil, v kolikor bi želela to bralcu približati. Iz raziskav (npr.
Zametkin, Lubar, v Strong in Flanagan, 2011) je razvidno, da je v nenavadno aktivnost
vpleten čelni reženj, ki je odgovoren za motorično načrtovanje, organiziranje, reševanje
problemov, pozornost, nadzor nad impulzi itd. Stopnja aktivnosti v čelnem režnju možganov
naj bi bila pri osebah z ADHD v času osredotočanja na neko opravilo nižja, medtem ko se pri
ljudeh brez ADHD ta stopnja zviša.
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Glede vključenosti ostalih delov možganov v motnjo ADHD raziskave še potekajo
(Strong in Flanagan, 2011).

2.2.2 Ekološki vzroki
Kot možen vzrok se pojavljajo razne kemične snovi v hrani, vodi ter druge snovi, ki
povzročajo alergije. Aditivi v hrani po mnenju nekaterih avtorjev (Wolraich, Wilson in Wrise,
1995; Conners, Goyette in Newman, 1980; Pelham, Milich in Walker, 1986, v Chandler,
2011) lahko prehodno spreminjajo oz. poslabšajo nekatera vedenja pri otrocih, vendar dokazi
kažejo, da niso odgovorni za pojav motnje. Dejstvo, da se otrok v primeru prevelike količine
zaužitega sladkorja (čokolade, sladkarij) vede hiperaktivno, ne izpolnjuje kriterijev potrebnih
za postavitev diagnoze (prav tam).

2.2.3 Vplivi okolja
Poleg dednosti ima na pojav ADHD velik vpliv tudi okolje. Z besedo okolje je na tem
mestu mišljeno vse tisto, kar posega na organizem (Chandler, 2011). Velikokrat najprej
pomislimo na fizično okolje (vremenske okoliščine, hrup, utesnjen prostor, čas). Vendar pa
imata pomemben vpliv tudi socialno okolje (pretirane zahteve, pritiski, nestrukturirane
situacije ...) ter okolje, ki izvira iz notranjosti posameznika (utrujenost, izčrpanost, slabo
telesno počutje, neugodno čustveno stanje ...) (Strniša, 2001; Pečavar, 1999).
Glede na to, da je ADHD kot skupek težav značilna za osnovnošolsko obdobje
(Mikuš-Kos, 1985), je potrebno omeniti še učno okolje, ki ga Allodi (2010, v Jereb, 2011)
»opredeljuje kot socialno, psihološko, fizično in pedagoško okolje, v katerem se učenje
dogaja in ki vpliva na učenčeve učne dosežke in stališča do učenja« (str. 69).
Šolsko učno okolje lahko nadalje delimo na fizično, socialno, didaktično ter
kurikularno (kakovost in ustreznost šolskega kurikula). Fizično okolje se nanaša na
opremljenost, urejenost učilnice, celotne šole. Pod izrazom didaktično šolsko okolje so
mišljeni vsi učni pripomočki in materiali, ki jih učitelj uporablja pri pouku. Kar zadeva
socialno okolje so v ospredju odnosi (Jereb, 2011).
Jerebova (2011) je predstavila konkreten primer prilagajanja učnega okolja za učenca
z ADHD. Po metodi sinteze in izločanja na tem mestu podajam zgolj nekaj primerov
prilagoditev učnega okolja po posameznih vrstah.
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Tabela 1: Prilagajanje učnega okolja za učenca z ADHD

IZBRANE PRILAGODITVE ŠOLSKEGA UČNEGA OKOLJA ZA UČENCA Z ADHD
Fizično okolje

Didaktično okolje

- učno okolje s čim manj

-

Socialno okolje

Kurikularno okolje

konkretna

- jasno določene meje

-

motečimi dejavniki – sedi

razlaga snovi in izhajanje

vedenja v razredu (do

odločanja,

naj stran od vrat, oken,

iz snovi, postopkov, ki jih

vrstnikov, učitelja);

konstruktivnega

zvočnika …

že pozna, sklepanje iz

reševanja

primerov na pravilo;

organizacijskih veščin;

čim

- pregledna, sistematična

-

ureditev

učilnice,

delom,

označeni

predalniki,

bolj

krajši

odmori
možnost

med
večje

telesne aktivnosti;

police, gradiva …

-

vzpostavljanje

in

vzdrževanja

aktivnega

partnerskega

odnosa

pomoči

(učitelji,

učenje

strategij

problemov,

- učenje samonadzora,
več

možnosti

sodelovanja,
očesni

aktivnosti,

kontakt,

dotik

svetovalna služba, starši,

proti zasanjanosti, vaje za

učenec);

zbranost

in

aktivno

poslušanje;
- opomniki na delovni

- vidni znak učitelja za

- metode izboljševanja

- vnaprejšnji dogovori –

mizi, ki ga opominjajo na

prekinitev

učenčevega

vrstniških

odnosov

kaj se bo kdaj dogajalo,

sklenjene

klepetanja, govorjenja ali

(pozitivna

razredna

zahtevalo,

domače

dogovore,
naloge,

način

dela, dejavnosti, ki so mu

določenega

spodbudo

klima,

pogovor

različnostih

vedenja;

o

s

spremembami, dogodki;

učencev,

učenje socialnih veščin,

v spodbudo;

igre

vlog,

prosocialno

vedenje,

kakovostna

komunikacija,

aktivno

poslušanje);
- učne liste pri različnih

- oblikovno pregledni in

-

predmetih

jasno

pogovoru (sklonimo se na

samozagovorništva

delovni list, z dovolj

višino

javno

zastavljanje

prostora

pomožne

vzpostavimo očesni stik,

vprašanj,

nastopanje,

zapise in skice, list za

dotik, objem čez ramena,

znati se postaviti zase …

opombe

če otrok dovoli);

mapi,

naj

kjer so

ima

v

barvno

pregrajeni po predmetih;

račune,

strukturirani
za
ali

pomožne

barvne

fizična

bližina

pri

otroka,

učenje

-

–

in

grafične opore;
(Jereb, 2011, str. 75–77)

ADHD je motnja, pri kateri lahko okoljski pogoji bodisi izboljšajo bodisi poslabšajo
simptome (Chandler, 2011) – torej so lahko bodisi v vlogi varovalnega ali ogrožajočega
dejavnika.
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Chandler (2011) meni, da ne moremo zanikati, da med ADHD ter disfunkcionalnim
družinskim okoljem obstaja povezava. Vprašanje, ki se pojavlja, je: ali je disfunkcionalno
okolje vzrok za tovrstne težave. Starši so tisti, ki so odgovorni za oblikovanje in krepitev tako
dobrega kakor tudi »slabega« vedenja. Potrebno pa je pogledati še širše – v družbo, ki je prav
tako vzročni dejavnik pri povečevanju ADHD. Pripisati odgovornost za pojavnost motnje
moderni družbi, za katero so značilne hitre spremembe, je gotovo privlačno. Vendar pa
Chandler (prav tam) vpliv družbe vidi v smislu, da se tisti, ki imajo ADHD, od preostalih
razlikujejo v sposobnosti adaptacije na družbene spremembe. Četudi sprejmemo mnenje, da
družba močno vpliva na pojavnost ADHD, s tem ne odgovorimo na vprašanje, zakaj ima
samo približno 5 odstotkov populacije ADHD, preostalih 95 odstotkov pa te motnje nima?
Vemo, da je mnogo lažje spremeniti posameznika kakor celotno družbo. V kolikor bi se
spričo tistih, ki imajo ADHD, lotili spremembe družbe, bi morda le-ta postala neprimerna za
drugih 5 odstotkov populacije.
Kot vidimo, gre pri ADHD za medsebojni vpliv številnih raznolikih dejavnikov.
Pomembno je, da so z dosedanjimi raziskavami in izsledki teh seznanjeni vsi, ki se z otrokom
ukvarjajo, saj lahko tako bolje razumejo vpliv teh dejavnikov na posameznikov socialni in
emocionalni razvoj (Hughes in Cooper, 2007). Chandler (2011) vidi izziv znanosti v
prihodnosti v podrobni preučitvi interakcije med okoljem in biologijo.

2.2.4 Psihološke teorije ADHD
Pri ADHD se pojavljajo spremembe v procesiranju informacij – spomin,
impulzivnost, izvršilne funkcije (Chandler, 2011). Slednje so zbirka kognitivnih procesov
visoke ravni, ki kontrolirajo in regulirajo druge procese nižjih ravni. Razumemo jih lahko v
smislu »menedžerja« številnih delavcev, ki skupaj producirajo produkt – vedenje. Izvršilne
funkcije obravnavajo informacije iz sveta okrog nas, jih organizirajo ter izberejo primeren
odziv (vedenje, simptom) (Jurado, Rosselli, 2007, v prav tam).
Ob rojstvu te funkcije niso dokončno oblikovane – razvijajo se skozi otroštvo ter
upadejo v starosti. Razvoj izvršilnih funkcij je v otroštvu in adolescenci sorazmeren z
nevronskimi spremembami v čelnem režnju možganov (prav tam).
Dokazano je bilo, da so izvršilne funkcije pri ljudeh z ADHD ogrožene ne glede na
starost in spol (Seidman, 2006, v Chandler, 2011). Vendar pa vsi ljudje z ADHD nimajo
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primanjkljajev na področju izvršilnih funkcij (Seidman, 2006; Geurts, 2005, v prav tam). Pri
tistih, ki ta primanjkljaj imajo, pa obstaja velika paleta možnih izidov (Klein, 2006, v prav
tam).
Primanjkljaj izvršilnih funkcij ni značilen zgolj za ADHD – pojavlja se tudi pri drugih
razvojnih motnjah (npr. avtizem, Tourettov sindrom idr.). Obstaja možnost, da je omenjen
primanjkljaj pri otrocih z ADHD zgolj posledica soobstoja drugih motenj, torej komorbidnosti
(Pennington in Ozonoff, 1996, v Van De Voorde, Roeyers, Verte in Roelf Wiersema, 2010).
Vloga izvršilnih funkcij pri ADHD je še vedno pereča tema, vendar postaja jasno, da
težave pri tej motnji niso omejene zgolj na izvršilne funkcije, ampak vključujejo tudi druge
nižje ravni kognitivnega procesiranja, kot so branje besed, poimenovanje barv (Boonstra,
2005, v Chandler, 2011).
Izmed vseh nevropsiholoških primanjkljajev, vidnih pri ADHD, izstopa vedenjska
inhibicija oz. odziv inhibicije. Definiramo ga lahko kot zmožnost ustaviti določen odziv, ko je
to potrebno. Odziv inhibicije je soroden samokontroli in je proces, ki nas ustavi pri odzivu na
dražljaje. Primanjkljaj na tem področju je podlaga za razvoj impulzivnosti, ki je vidna pri
ADHD (Chandler, 2011).
Dejstvo je, da so postale nevropsihološke teorije osrednje pri razumevanju ADHD –
zagotavljajo pojasnila o tem, kaj gre pri ADHD narobe, vendar pa ne povedo, zakaj je do tega
prišlo (prav tam).

2.3 RAZNOLIKI OBRAZI MOTNJE
2.3.1 Razsežnosti težav
ADHD je motnja velike razsežnosti – zajema področja kognicije, čustev, vedenja,
telesnega delovanja in medosebnih odnosov (Carr, 1998, v Rotvejn Pajič, 2009). Na področju
spoznavnih procesov (kognicije) so glavni znaki nepozornost, odkrenljivost in nezmožnost
predvidevanja posledic lastnih dejanj. Temu se pridružujeta še slaba sposobnost ponotranjenja
družbenih pravil in slabo mnenje o samem sebi. Prevladujoči znaki na čustvenem področju so
razdražljivost, pomanjkanje nadzora nad lastnimi impulzi, čemur se lahko pridruži še
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depresivno razpoloženje s slabim samospoštovanjem. Velika stopnja aktivnosti, agresivno,
antisocialno vedenje, rizične dejavnosti ter slaba učna učinkovitost, povezana z
nepozornostjo, je tisto, kar označuje vedenjsko področje. Na področju telesnega delovanja
lahko zasledimo alergije, poškodbe, zlorabe drog. Področje medosebnih odnosov je pogosto
zasičeno s konflikti.
Poleg velikih razsežnosti omenjene motnje so zanjo značilni še raznoliki obrazi oz.
raznolike pojavne oblike. V nadaljevanju se bom ustavila pri primarnih simptomih ter
težavah, ki so pogosto so-navzoče (sekundarni simptomi). Medtem ko spadajo pod primarne
simptome impulzivnost, nemirnost ter težave s pozornostjo, sodijo pod sekundarne simptome
težave na področju učenja, v medsebojnih odnosih ter čustvene in vedenjske težave/motnje
(Pulec Lah, 1998).

2.3.2 Primarni simptomi
Kljub različnosti motnje se težave primarno kažejo kot »razvojno neprimerne oblike
vedenj na naslednjih področjih: pomanjkljiva pozornost, nemirnost, impulzivnost« (Rotvejn
Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 161).
Tabela 2: Primarni simptomi ADHD
PRIMARNI SIMPTOMI

ZNAKI

NEPOZORNOST

-

-
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podrobnostim ne namenja dovolj pozornosti,
dela napake pri šolskem delu in pri preostalih
dejavnostih;
težko se umeri v novo dejavnost, ne dokonča
naloge do konca;
težko se osredotoči na eno dejavnost in
kmalu postane zdolgočasen;
ima težave pri vzdrževanju pozornosti ob
vodenih nalogah ali igri;
če ga dejavnost zanima in motivira, nima
težav z osredotočanjem;
daje občutek, kot da nas ne posluša (čeprav
mu govorimo direktno);
ne sledi navodilom, ne dokonča nalog in
svojih zaposlitev;
ima težave z organizacijo pri nalogah in
dejavnostih;
pogosto zavrača naloge, kjer je potreben
miselni napor;
pogosto izgublja stvari;
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-

-

NEMIRNOST/HIPERAKTIVNOST

-

IMPULZIVNOST

-

hitro ga zmoti zunanji dejavnik;
pogosto deluje zasanjan, otopel, počasen;
z domačimi nalogami ima težave: pozabi si
zabeležiti, kaj je za nalogo, ali pa zvezek
pozabi v šoli; v primeru, da domačo nalogo
naredi, je le-ta polna napak in popravkov;
pogosto pozablja na svoje obveznosti;
pouka večinoma ne moti, vendar ni
popolnoma pri stvari, kljub temu da imamo
občutek, da dela.
je stalno v gibanju;
pogosto maha z rokami ali nogami in se
pozibava na stolu;
prijema predmete okrog sebe, nenehno
govori;
pogosto vstane s sedeža in hodi po prostoru,
čeprav se od njega pričakuje sedenje;
v neprimernih situacijah vztrajno teka
naokoli ali pleza;
pri igranju in poljubnih dejavnostih se težko
tiho zaposli;
je kot stalno vključen »motor«.
pogosto odgovori, še preden je slišal
vprašanje do konca;
ne premisli preden odreagira;
pogosto izbruhne z neprimernimi komentarji;
brez zadržkov izraža svoja čustva;
ne zaveda se posledic svojih dejanj;
težko počaka na vrsto;
pogosto moti ostale ali se vmešava v njihove
aktivnosti;
če je razburjen, lahko zgrabi igračo vrstniku
ali ga udari;
raje se odloči za kratke naloge, ne za tiste, ki
so dolgotrajne narave.

(Kesič Dimic, 2009, str. 24-26)

Za postavitev diagnoze ni nujno, da so prisotni vsi omenjeni primarni simptomi oz. da
so le-ti prisotni ves čas. Poleg tega pa so tudi pojavne oblike zgoraj omenjenih simptomov
različne (Strong in Flanagan, 2011).
Primarne simptome lahko širše razumemo kot odraz šibkega ega. S tem
poimenovanjem povezujemo zlasti Redla in Winemana (1984), ki sta do pomembnih
ugotovitev prišla že v preteklosti, vendar pa so le-te aktualne še danes. Avtorja navajata, da je
določena oblika vedenja pri posamezniku pogojena na eni strani z impulzivnim ter na drugi
strani s kontrolnim sistemom. Medtem ko bi lahko impulzivni sistem razumeli kot vsoto dveh
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pritiskov, impulzov, teženj, potreb, ki težijo k zadovoljitvi, je kontrolni sistem tisti, ki ima
funkcijo in moč, da odloča o tem, katere prisotne težnje, želje se bodo povzpele na nivo
vedenjske akcije ter v kakšni obliki se bo to zgodilo (Redl in Wineman, 1984).
Če potegnemo vzporednico s psihoanalizo, lahko vidimo, da impulzivni sistem ustreza
delu osebnosti, ki ga je Freud imenoval »id«, kontrolni sistem pa t. i. »egu« ter »superegu.
Slednji je »del osebnosti, katerega naloga je, da nas spominja na vrednote, ki so del
vsakdanjega življenja« (prav tam, str. 17). Ego pa je tisti, ki nas vodi v skladu z realnostjo, kar
vključuje tudi upoštevanje realnih posledic nekega dejanja (prav tam).
Že s pomočjo opredelitev superega ter ega lahko vidimo vzporednico z ADHD. Lahko
bi rekli celo, da ego pri otrocih z ADHD ne opravlja dobro svoje funkcije oz. da je le ta šibka.
Šibek ego se odraža tudi kot nezmožnost odločitve za neko dejanje. Redl in Wineman (1984)
šibek ego povezujeta z motnjo moči, kar pomeni, da oseba sicer ve, da bi bilo dobro oz.
pravilno nekaj narediti, pa tega ni zmožna udejanjiti. Tudi otroci z ADHD si želijo biti
sprejeti, želijo biti uspešni, vendar tega ne uspejo doseči, saj ne uporabljajo ustreznih strategij.
Vedo, da bi morali npr. v šoli sedeti pri miru, vendar je moč ega prešibka.

2.3.3 Sekundarni simptomi
Sekundarna simptomatika se pojavi, ko se na prvotne nevropsihološke značilnosti
nacepijo sekundarno še druge težave, kot posledica pritiskov, ki jim je otrok izpostavljen, ter
konfliktov z okoljem (Kavkler, 2005). Pojav sekundarne simptomatike lahko razumemo kot
posledico neustrezne obravnave primarnih simptomov oz. kot posledico pomanjkanja zgodnje
obravnave.
Osredotočila se bom zgolj na nekatere sekundarne simptome, vezane na področje
učenja, medosebnih odnosov ter vedenja (Hinshaw, 1994; Barkley, 2006, v Rotvejn Pajič,
2010). S tem želim prikazati motnjo ADHD kot stičišče socialnopedagoške ter
specialnopedagoške stroke. Poudariti pa velja, da se vsi našteti sekundarni simptomi ne
pojavljajo zgolj pri ADHD, temveč so lahko sestavni del katere izmed številnih drugih motenj
(npr. vedenjske in čustvene motnje).
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2.3.3.1 Težave na področju učenja
V literaturi je moč zaslediti povezavo med ADHD in nizkimi šolskimi dosežki.
Rotvejn Pajič (2002, v Kesič Dimic, 2009) navaja raziskave, ki pričajo o tem, da imajo otroci
z ADHD več učnih težav kot drugi. Med 10 in 25 odstotkov otrok s to motnjo ima tudi
specifične učne težave (SUT), kar pomeni, da imajo na področju branja, pisanja in računanja
več težav kot vrstniki, pri čemer pa lahko na drugih področjih dosegajo nadpovprečne
dosežke.
Učne težave
Rotvejn Pajič (2010) navaja, da so učne težave ena od najpogostejših sekundarnih
motenj ADHD, saj otroci zaradi svojih osnovnih šibkosti, ki izhajajo iz ADHD, niso sposobni
delovati tako, kot se v šolskem prostoru od njih zahteva.
Učne težave se pri učencih z ADHD na kontinuumu razprostirajo od blažjih,
enostavnih do kompleksnih (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Njihov nastanek so do
nedavnega povezovali s primarnimi simptomi ADHD (impulzivnost, nepozornost,
hiperaktivnost), čemur se je v zadnjem času pridružila še pomanjkljiva zmožnost
samonadzora oz. deficit inhibicije vedenja (Barkley, 2005, v prav tam). Slednji vpliva na
številne procese izvršilnih funkcij (nezrela samoregulacija čustev, motivacije in vzburjenja,
težave z rekonstrukcijo, šibkejši nadzor, sintaksa ...), ki omogočajo opazovanje, nadziranje in
usmerjanje našega vedenja (prav tam).
Hart in Jacobs (1993, v Dawson in Guare, 2004, v Hudoklin, 2011, str. 177) sta
izvršilne funkcije opredelila kot »veščine, ki pomagajo usmerjati pozornost ter izbirati med
različnimi aktivnostmi in nalogami«. V kolikor se pojavljajo odstopanja, privede to do
»šibkega nadzora vedenja s pomočjo notranjega predelovanja informacij, slabe inhibicije
nepomembnih in nesmiselnih odzivov, težav v izvajanju k cilju usmerjenega vedenja, težav v
vztrajanju, neobčutljivosti na kasnejšo povratno informacijo ter nefleksibilnosti vedenja«
(Raggi in Chronis, 2006, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011, str. 161). Vse to lahko
neposredno vpliva na pojavljanje učnih težav pri učencih z ADHD (prav tam).
Vedenje otrok z ADHD je bolj povezano s trenutnimi okoliščinami. Dolgoročne
posledice so zanje preveč oddaljene, da bi lahko vplivale na njihovo odločitev v dani situaciji
(Frick, 2005, v Rotvejn Pajič, 2010), kar posledično otežuje njihov razmislek med dražljajem
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in odzivom. Otrok z ADHD lahko enkrat pravilno oceni situacijo, obžaluje storjeno in obljubi,
da bo drugič ravnal drugače, vendar pa se, ko se ponovno znajde v isti situaciji, vede, kot da
dogovora sploh ni bilo (prav tam).
Da težav, ki se pojavljajo kot posledica šibkih izvršilnih funkcij, ne bi pripisovali
značajskim lastnostim učenca, je nujno, da razumemo te težave kot posledico neoptimalnega
možganskega delovanja (McCloskey in drugi, 2009, v Hudoklin, 2011).
Učenec z ADHD se poleg primanjkljaja na področju inhibicije vedenja sooča še s
primanjkljaji v delovnem spominu. Spričo tega se težko sočasno osredotoča na več informacij
hkrati in izvaja določene zahteve. To ga ovira pri številnih kompleksnih kognitivnih
aktivnostih (razumevanje prebranega, miselno računanje, načrtovanje in reševanje
problemov). Poleg tega je tak učenec pozabljiv, težave ima pri načrtovanju in upravljanju s
časom, značilen je slabši uvid v preteklost in prihodnost. Ob tem se pojavlja še nezrela
samoregulacija čustev, motivacije in vzburjenja, kar se kaže v »neprimerno burnih reakcijah
ter zmanjšani zmožnosti lastne motivacije za izvedbo ciljno-usmerjenega vedenja oz. naloge«
(Carlson, Booth, Shin in Canu, 2002, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011, str. 161).
Posledično se pri učencih z ADHD pojavljajo nižji rezultati, nižja pričakovanja do samega
sebe, pomanjkanje vztrajnosti in tveganja pri šolskih nalogah (prav tam). Nezrela
samoregulacija se odraža tudi na področju vedenja, pri čemer neprimerno vedenje vodi do
pogostejših konfliktov z vrstniki in učitelji. Zaradi tega dobivajo učenci z ADHD pretežno
negativne povratne informacije, kar zmanjšuje stopnjo njihovega sodelovanja.
Dodati je potrebno še težave v razvoju motorične koordinacije, ki se odražajo pri
»načrtovanju in izvajanju kompleksnih, daljših in novih vzorcev vedenja, počasnejšem
motoričnem reagiranju in zaznavnem procesiranju« (Barkley, 2005, v Pulec Lah in Rotvejn
Pajič, 2011, str. 161) in se kažejo pri športnih in drugih aktivnostih, kjer sta potrebni
avtomatizacija in koordinirano gibanje.
Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011) zaključujeta, da se pri učencih z ADHD pojavljajo
zelo raznolike učne težave. K tej raznolikosti je potrebno dodati še variabilnost, spreminjanje
njihove učinkovitosti.
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Specifične učne težave (SUT)
»Specifične učne težave imajo praviloma nevrološko osnovo, možni so tudi
primanjkljaji v zgodnjih vzorcih učenja« (Božič, 2002, str. 60). Ne gre zgolj za težave pri
branju, pisanju in računanju, ampak tudi za kognitivne primanjkljaje, ki vplivajo na delovanje
posameznika na ostalih področjih (npr. neustrezno vedenje v socialni situaciji) (Kavkler,
2005). Osnovno težavo predstavlja procesiranje informacij (Božič, 2002). Učenci s
specifičnimi učnimi težavami so se sposobni učiti, vendar na drugačen način kot njihovi
vrstniki, ki tovrstnih težav nimajo (Kavkler, 2002). Nekateri so celo posebej nadarjeni na
posameznih področjih (npr. glasba, likovna umetnost, šport …) (prav tam).
Primanjkljaji so razumljeni kot danost, vendar se pri vsakem posamezniku kažejo kot
enkratna kombinacija učnih ter drugih so-pojavljajočih se težav (Božič, 2002).
Podatki kažejo, da je v populaciji šoloobveznih otrok in mladostnikov okrog 10
odstotkov tistih s specifičnimi učnimi težavami, od katerih jih ima približno 2 odstotka
primanjkljaje na posameznih področjih učenja (Kavkler, 2002). Slednji so definirani kot
»heterogena skupina primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali
izrazitejših težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje,
koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in
emocionalno dozorevanje« (Magajna in Kavkler, 2002, v Kavkler, 2005, str. 58).
Otroci s SUT so še posebej ranljivi na socialnem področju, a Božičeva (2002)
opozarja, da te težave velikokrat niso ustrezno prepoznane. Tudi Kavklerjeva (2005) navaja,
da imajo otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pogosto navedeno tudi motnjo
pozornosti in nemirnosti. Kljub temu pa je dodatna strokovna pomoč namenjena zgolj učnim
težavam, čeprav bi bili potrebni tudi treningi socialnih spretnosti. Pojavljajo se težave na
področju čustvenega odzivanja, v samopodobi, atribucijah ter pri socialnih veščinah – torej
skoraj v vseh kategorijah njihovih socialnih zmožnosti (Božič, 2002).
Kljub temu pa težave na področju socialnih odnosov praviloma ne sodijo v definicijo
SUT (prav tam), čeprav so se raziskave na tem področju začele že leta 1970.
V devetdesetih letih je prišel v ospredje tovrstnih raziskav problem otrokove socialne
kompetentnosti in socialnih veščin (Wong, 1996; 1998; v prav tam), ki je zajemal naslednja
področja:
18

Cestnik, T.: Dve stroki o eni motnji, Diplomsko delo, 2012

1. čustveno stanje otroka
2. otrokova prepričanja o sebi
3. otrok v odnosu z vrstniki
4. otrokove socialne veščine
5. neprilagojeno vedenje otroka
1. Čustveno stanje otroka je kategorija, ki se osredotoča na vpliv otrokovega
čustvenega doživljanja na miselne procese in učenje. Božičeva (2002) poudarja, da se tega
vpliva premalo zavedamo. Medtem ko pozitivna čustva (sreča, zadovoljstvo) »višajo stopnjo
mentalne aktivnosti, spodbujajo količino in stopnjo naučenega ter pospešujejo oblikovanje
učinkovitih strategij pri predelavi informacij«, negativna čustva (strah, jeza) na omenjene
procese vplivajo neugodno (prav tam, str. 61) in tako še dodatno znižujejo učno učinkovitost
in socialno sprejetost.
Čustvene in vedenjske težave otrok s SUT so praviloma sekundarnega značaja, kar
pomeni, da korekcija učnih težav ter posledično izboljšanje učnega uspeha zmanjšata tudi
otrokovo stisko, težave na drugih področjih (Božič, 2002). Ali je temu res tako, je po mojem
mnenju v veliki meri odvisno tudi od tega, kako hude so stiske otroka – v kolikor se zapre
vase, odmakne od družbe, zgolj izboljšanje učnega uspeha ne doprinese k večji vključenosti
otroka. Za to je potrebno delati s celotnim razredom ter ne nuditi zgolj individualne učne
pomoči.
2. Kategorija »otrokovo prepričanje o sebi« ni enostavno opredeljiva. Potrebno se je
ozreti na samopodobo, samospoštovanje, atribucije.
Samopodobo lahko opredelimo kot posameznikovo zavedanje lastnih značilnosti.
Oblikuje se na osnovi sprejemanja, doživljanja ter ocenjevanja ljudi v njegovem ožjem
okolju. Za otroke s specifičnimi učnimi težavami je značilno, da se ocenjujejo negativno ter
pričakujejo nižje dosežke. Njihova šolska samopodoba je nizka, na ostalih področjih pa višja
(šport, zunanji videz) (prav tam). Ta podatek je izredno pomemben, še posebej če gledamo na
samopodobo kot na sestavljeno celoto. Nadalje, samospoštovanje pomeni tudi posameznikovo
subjektivno vrednotenje lastnega vedenja in vedenja drugih (prav tam, str. 64).
Omenila pa bi še atribucije, ki se nanašajo na »posameznikovo razlago in prepričanje
o tem, katerim vzrokom (notranjim ali zunanjim) pripisuje vpliv na lastno vedenje, aktivnost,
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dosežke« (Božič, 2002, str. 64). Atribucije imajo izreden pomen, saj si na podlagi le-teh otroci
izoblikujejo mnenje o tem, kaj zmorejo in česa ne – glede na to si zastavljajo tudi cilje. Otroci
s specifičnimi primanjkljaji svoje neuspehe pripisujejo lastnemu pomanjkanju sposobnosti,
uspehe pa sreči oz. naklonjenosti učitelja (prav tam). To pomeni, da neuspehe pripisujejo sebi,
uspehe pa nečemu zunanjemu, nečemu, kar ni odvisno od njih samih. Lahko bi rekli, da ne
verjamejo v to, da lahko sami nekaj dosežejo, kar seveda ni najboljši obet. V kolikor namreč
posameznik uspeh in neuspeh dojema kot posledico dejavnikov, na katere lahko vpliva, to
poveča njegovo motivacijo, saj ima občutek, da lahko nekaj naredi, spremeni.
3. Socialna kompetentnost otroka v odnosu z vrstniki
Socialna kompetentnost je pojmovana kot sposobnost na socialnem področju. To je
področje, kjer so otroci s specifičnimi učnimi težavami precej šibki. V odnosu do vrstnikov so
velikokrat odklonilni, brezbrižni. Spričo slabših socialnih veščin so pogosto osamljeni (Wong,
1998, v Božič, 2002).
4. Socialne veščine
Gre za »specifična vedenja in kognicije, ki so potrebne za ugodne, kvalitetne in
uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ljudmi ter so predpogoj za primerno socialno
kompetentnost nasploh« (Božič, 2002, str. 65).
5. Neprilagojeno vedenje
Božičeva (2002) navaja, da so nekateri vidiki otrokovega odzivanja, čustvovanja in
vedenja, med katerimi omenja motnje pozornosti, hiperaktivnost ter agresivnost, prognostično
neugodni za razvoj psihosocialnih problemov ter osebnostnih motenj. ADHD je izpostavljen
kot rizičen dejavnik za socialni razvoj.
Povezava med SUT in vedenjskimi motnjami obstaja, vendar je potrebno poudariti, da
je moč povezave odvisna od številnih dejavnikov: ravnanja staršev, šolske klime,
razumevanja otrokovih težav, zahtev ter strategij pomoči, ki jih otroku nudijo v šolskem
okolju. Do razvoja čustvenih in vedenjskih motenj pride, kadar se neugodne izkušnje utrjujejo
v celotnem interakcijskem krogu posameznika (družina-šola-vrstniki-prosti čas) (prav tam).
Otroci se lahko naučijo primanjkljaje kompenzirati in tako postanejo učno uspešni,
zmožni vzpostavljati primerne socialne odnose (prav tam).
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Na tem mestu sem se v glavnem usmerila na SUT, vendar pa je možno najti številne
vzporednice z ADHD na vseh opisanih področjih.

2.3.3.2 Težave v medosebnih odnosih
Otroci z ADHD imajo pogosto težave v odnosu z vrstniki. V kolikor dojemamo
zmožnost sklepanja prijateljstev in ohranjanja le-teh kot enega izmed dejavnikov, ki
pomembno vpliva na oblikovanje ter ohranjanje posameznikove samopodobe, lahko opazimo
daljnosežne posledice omenjenega primanjkljaja. Izrednega pomena je, da raziščemo
posameznikovo socialno mrežo, njegove stike z vrstniki in mu pomagamo pri vključevanju v
družbo. Na ta način posredno vplivamo tudi na posameznikovo samopodobo.
Ljudje prijateljstva sklepamo na različne načine – strategije se razlikujejo od
posameznika do posameznika, pa tudi tekom časa. V zgodnjem otroštvu se večina prijateljstev
splete preko igre. Značilne so t. i. namišljene igre ter igre vlog, ki omogočajo ter spodbujajo
oblikovanje socialnih veščin, zakonitosti. Že v tem obdobju imajo otroci z ADHD težave, saj
se po eni strani težko vključijo v skupinske oblike iger, poleg tega pa s svojim vedenjem
rušijo dinamiko igre (motijo druge, begajo od ene dejavnosti do druge ...). Po nekaterih
raziskavah naj bi imelo kar 80 odstotkov otrok z ADHD težave pri igranju z vrstniki, medtem
ko se ta težava pri njihovih vrstnikih, ki tovrstnih težav nimajo, pojavlja zgolj v 10 odstotkih
(Kesič Dimic, 2009). Jirakova (2002; v prav tam) navaja, da ima 75 odstotkov oseb z ADHD
med šolanjem probleme v osebnih odnosih. Vzroki za to so v impulzivnosti, nepozornosti,
nemiru (t. i. primarnih simptomih) ter pomanjkanju empatije. Otroci z ADHD imajo težave
tudi pri uvidu posledic lastnih ravnanj (Kesič Dimic, 2009).
Težave, ki se začnejo že v zgodnjem otroštvu, se nadaljujejo tudi v mladostništvo in
odraslo dobo (Kesič Dimic, 2007), kar pri posamezniku sproža bolečino in trpljenje.
Opisan primanjkljaj v socialnih spretnostih se kaže v tem, da posameznik le-teh ni
sposoben realizirati v določenem času in prostoru (Conners in Jett, 2001, v Soršak, 2004).
Izhajajoč iz tega je pomembno, da trening socialnih veščin izvajamo skupaj z otrokom v
njegovem naravnem okolju, kjer se tovrstne relacije odvijajo, in ne v izoliranem terapevtskem
okolju. Če to prenesemo na področje šole, ugotovimo, da je potrebno delati s celotnim
razredom, saj s treningom socialnih veščin poleg otroka z ADHD veliko pridobijo tudi ostali,
ki morda nimajo izrazitih primanjkljajev na tem področju.
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Poglavitno pri vsem tem je, da prisluhnemo otroku, saj bomo le tako dobili vpogled v
njegov svet stikov z vrstniki. Nekaj lahko razberemo že iz opazovanja otroka v razredu – kako
ga ostali sprejemajo, kako se znajde pri delu v skupini itd., dodatno informacijo pa nam lahko
poda sociometrična preizkušnja, ki pokaže status posameznika v razredu. Ta podatek je
pomembno izhodišče za oblikovanje procesa pomoči na tem področju.

2.3.3.3 Čustvene in vedenjske težave/motnje
Izrazi, ki opredeljujejo čustvene in vedenjske težave, so izredno raznoliki. Poleg že
omenjenega poimenovanja se uporabljajo še izrazi, kot so psihosocialne težave, vzgojne
težave, moteče vedenje, čustvene težave, socializacijske motnje, odklonsko vedenje,
izstopajoče vedenje, agresivno vedenje, »acting out«, socialno-integracijske težave (Metljak,
Kobolt in Potočnik, 2010).
Že na tem mestu lahko opazimo podobnosti med ADHD in vedenjskimi ter čustvenimi
težavami – za oboje obstaja mnogo izrazov, ki jih uporabljamo po večini kot sinonime, obe
motnji sta izredno kompleksni. Metljak, Koboltova in Potočnikova (2010) menijo, da je
najbolj smiselna uporaba naslednjih izrazov: čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje ali
socialno-integracijske težave. S prvim poimenovanjem opozorimo na to, da se težave
pojavljajo na čustvenem, vedenjskem področju, poleg tega pa so neločljivo povezane še s
socialnim kontekstom. Izraz socialno-integracijske težave prav tako zajema različne vidike,
saj poudari težavo, ki jo ima posameznik, pri tem pa vpelje še socialno, družbeno, skupinsko
in okoljsko raven. Navedena izraza (čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje ter
socialno-integracijske težave) nakazujeta usmerjenost socialnopedagoške stroke tako v
posameznika kakor tudi v okolje (prav tam). Omenjeni stroki temelj dela pomeni odnos. Pri
tem se strokovnjaki zavedajo, da so ključni odnosi v družini, vendar verjamejo, da lahko tudi
drugi odnosi (npr. z učiteljem, pedagoškimi delavci) doprinesejo k zmanjševanju stiske,
vedenjskih izrazov (Kobolt, 2010).
Težave, ki se jih na tem mestu lotevam, je izredno težko opredeliti, saj gre za
občutljivo področje. V pomoč so nam različne opredelitve in sheme posameznih avtorjev.
Delfos (2004, v Kobolt, 2011, str. 189) navaja, da so »vedenjske motnje tisti odkloni v
vedenju, ki se pri posameznem otroku kažejo že v otroštvu, vedenjske težave pa se po
njegovem mnenju izražajo pozneje v razvoju, ki je zaradi različnih razlogov obremenjen«.
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Vedenjske težave se tako največkrat pojavijo zaradi vpliva otrokovega okolja, vedenjske
motnje pa spričo otrokovih dispozicij in centralnega živčnega sistema (prav tam).
Kauffman (1977, v Kobolt, 2011, str. 163) otroke s čustvenimi in vedenjskimi
težavami opredeli kot tiste, »ki se na okolje kronično odzivajo izrazito neprimerno«. Tovrstni
odzivi na okolje pa nasprotno vznemirjajo tudi okolje, ki se na vedenje otroka odziva z
nestrpnostjo in odklonilnostjo.
Medicinski pogled lahko zasledimo v klasifikaciji DSM-IV, kjer je v skupini
primanjkljajev pozornosti in razdiralne vedenjske motnje poleg ADHD tudi vedenjska motnja
in opozicionalno-kljubovalna motnja. Za slednjo je po DSM-IV značilen vzorec
»negativističnega, sovražnega, izzivalnega vedenja proti avtoritetam«. Vedenjsko motnjo
lahko po tej klasifikaciji prepoznamo iz »vzorca vedenja, ki nasilno posega v temeljne pravice
drugih ter ne upošteva osnovnih, letom primernih norm in pravil«. Opozicionalno-kljubovalna
motnja je zgodnejša, blažja oblika vedenjske motnje (Wiel in drugi, 2002, v Metljak, Kobolt
in Potočnik, 2010, str. 103).
Kratkoročne posledice omenjenih motenj se odražajo v nizki stopnji vključenosti v
izobraževalni proces in zavračanju s strani vrstnikov. Dolgoročna prognoza pa je še slabša, saj
obstaja velika nevarnost za razvoj kriminalnih vedenj in/ali psihiatričnih motenj (prav tam).
V slovenskem prostoru je ena izmed najbolj znanih Bregantova etiološka klasifikacija
disocialnih motenj (1987), v kateri je opredeljenih pet skupin disocialnih motenj:
-

situacijska, reaktivno povzročena motnja kot posledica izjemne obremenitve pri
normalni osebnostni strukturi: disocialno vedenje se pojavi zgolj izjemoma spričo
nenavadnih, čezmernih obremenitev;

-

sekundarno peristatična motnja kot posledica motenega čustvenega razvoja: osnova
disocialnosti je čustveno moten osebnostni razvoj, pri čemer je na eni strani nevrotična
osebnostna struktura, na drugi pa sekundarna disocialna osebnostna struktura;

-

primarno peristatična motnja kot posledica direktne miljejske okvarjenosti in
zavajanja: disocialno vedenje je posledica življenja ob disocialnih starših,
kontrakulturnem okolju; ti otroci niso čustveno, ampak socialno oškodovani;

-

primarno biološko povzročena motnja kot posledica okvar centralnega živčnega
sistema in psihoz: spremljajoči disocialni pojavi pri psihozah, epilepsiji, duševni
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nerazvitosti, organskih okvarah osrednjega živčnega sistema (še posebej minimalna
cerebralna disfunkcija);
-

razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj: pojavlja se prizadetost v čustvenem
in osebnostnem razvoju – razvoj ogroženosti, ne pa disocialna motenost.
(v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 101-102).

Myschker (1999, 2009, v Kobolt, 2011, str. 164) podaja naslednjo klasifikacijsko shemo:
Tabela 3: Razvrstitev čustvenih in vedenjskih motenj

SKUPINA

SIMPTOMATIKA

OTROCI Z EKSTERNALIZIRANIMI OBLIKAMI

Agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanje pravil,

VEDENJA – AGRESIVNO VEDENJE

motnje pozornosti, impulzivnost, izguba kontrole nad
svojim vedenjem, nepredvidevanje posledic vedenja

OTROCI

Z

INTERNALIZIRANIM,

ZARADI

STRAHU OVIRANIM VEDENJEM

Bojazen, strah, žalost, brez interesov, umaknjeno
vedenje,

psihosomatske

težave,

občutje

manjvrednosti, težave pri vzpostavljanju stikov
OTROCI S SOCIALNO NEZRELIM VEDENJEM

Nezrelo vedenje, nižja odpornost proti stresu, težave v
koncentraciji, občutljivost, težje vključevanje med
vrstnike

OTROCI IN MLADOSTNIKI S SOCIALIZIRANIM

Brez

občutja

odgovornosti,

pogosto

– DELIKVENTNIM VEDENJEM

vedenje, napadalnost, nizka frustracijska toleranca,

agresivno

nemirnost, pogosta prisotnost rizičnega vedenja, brez
ovir in zavor, nesposobnost navezovanja stikov,
nastopaštvo,

nesposobnost

zavzeti

perspektivo

drugega

Če potegnemo vzporednico med navedeno klasifikacijsko shemo Myschkerja (1999,
2009, v Kobolt, 2011) ter ADHD, lahko vidimo, da so številne značilnosti ADHD paralelne s
simptomatiko otrok z eksternaliziranimi oblikami vedenja – hiperaktivnost, motnje
pozornosti, impulzivnost … Vendar pa to ne pomeni, da se pri otrocih z ADHD ne pojavlja
simptomatika, ki jo Myschker omenja pri ostalih skupinah. Ravno nasprotno – v vsaki skupini
najdemo vsaj kakšno značilnost ADHD, kar pomeni, da moramo to shemo ter tudi vse ostale
podobne klasifikacijske sheme vzeti zgolj kot nekakšen okvir in nikakor ne kot edino vodilo
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dela s posameznim otrokom. Slednje bi pomenilo nevarnost za izgubo konkretnega otroka
(Kobolt, 2011).
Čustvene in vedenjske težave opredeljuje širok spekter težav – od socialne
neprilagojenosti do nenormalnih čustvenih odzivov (Evans, Harden, Thomas in Benefiels,
2003, v prav tam). Kažejo se lahko kot pasivno (umaknjeno) ali pa kot aktivno (impulzivno)
vedenje (prav tam). Tudi Barkley (1998, v Thorell in Rydell, 2008), Brown (2000, v prav
tam) in Campbell (2002, v prav tam) opozarjajo, da se vedenjski problemi pri otrocih z
ADHD lahko kažejo tako z eksternaliziranim (agresivno vedenje, kljubovanje) kakor tudi z
internaliziranim vedenjem (anksioznost, motnje razpoloženja). Pogosto si namreč ob tem, ko
pomislimo na otroka z ADHD, predstavljamo zgolj eksternalizirano vedenje, ki je s strani
okolice velikokrat dojeto kot moteče.
Čustvene in vedenjske težave se razprostirajo v kontinuumu težav. Za lažjo
ponazoritev kontinuuma je potrebno razlikovati med težavo in motnjo. O težavi govorimo, ko
nek način čustvovanja, vedenjskega odziva ne moti posameznikovega razvoja ter ni izrecno
moteč za okolico. Težave so del našega življenja. Velikokrat so zgolj prehodne narave. Ob
podpori ožjega in širšega okolja ter ustreznih virov spoprijemanja jih lahko sami prebrodimo.
V kolikor pa so odnosi, ki jih posameznik tvori, in elementi okolja dejavniki utrjevanja težav,
lahko to preraste v motnjo. Slednja ovira posameznikov psihosocialni in osebnostni razvoj,
moteča je tudi za okolje (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010).
Značilnosti otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami je težko natančno opredeliti,
ravno spričo različnih manifestacij težav. Atkinson in Hornby (2000, v Kobolt, 2011) sta
izpostavila naslednje značilnosti:
-

letom neprimerno vedenje oz. socialno neprimerno vedenje;

-

vedenje moti učenca, kakor tudi sošolce pri učenju;

-

prepoznati je moč znake čustvenega nemira (nepričakovan jok …);

-

težave pri oblikovanju in vzdrževanju pozitivnega odnosa do drugih.

V opredelitvah čustvenih in vedenjskih težav/motenj s strani različnih avtorjev lahko
med nanizanimi vedenjskimi odzivi zasledimo tudi hiperaktivnost. Tako Visser (2007, v
Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) pri opredeljevanju čustvenih, vedenjskih in
socializacijskih težav kot vedenjski odziv, ki sodi v ta spekter, navede tudi hiperaktivnost in
pomanjkanje koncentracije ter duševne motnje, vezane na ADHD. Tudi v opisih ostalih
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avtorjev lahko zasledimo vedenja, ki so med drugim značilna za otroke z ADHD. Zdi se, da
sta ti dve »skupini« – otroci z ADHD in otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami –
izredno prepleteni oz. povezani.
Čustvene in vedenjske težave so z ADHD v veliki meri povezane, saj ima kar 65
odstotkov otrok z ADHD tudi vedenjske težave, ki se pojavljajo bodisi skupaj s sindromom
bodisi so sekundarnega izvora, kot posledica negativnih socialnih in družinskih faktorjev
(Horvat, 2000). Tudi Koboltova (2011) navaja, da so čustvene in vedenjske težave pogosto
kombinirane z ADHD, kar pomeni, da je povezava obojestranska. Ravno spričo tega je težko
določiti, katera težava je primarna ter katera sekundarna. Je pa ta določitev izrednega pomena,
saj je oblika obravnave pogosto odvisna od primarnih težav . O tem je govorila tudi članica
ene izmed komisij za usmerjanje, ki je ugotovila, da so težave med seboj prepletene, zaradi
česar je težko razločiti, katera težava je osnovna in katera nacepljena (Hladnik in Kobolt,
2011). Velikokrat so čustvene in vedenjske težave razumljene kot tiste, ki se nacepijo na nek
drug primanjkljaj, ki ni bil ustrezno in dovolj hitro obravnavan (prav tam).
Simptomi vedenjskih motenj so kljubovalnost, upornost, prepirljivost, izzivalnost,
nepredvidljivost, impulzivnost, spremenljivost razpoloženja, razdražljivost, destruktivnost,
hitri izbruhi, neprimeren odnos do odraslih, sovražnost in maščevalnost, pomanjkanje
samokritičnosti, verbalna in fizična agresija, laganje, kraje, želja po dominantnosti (Horvat,
2000).
Nekatera izmed zgoraj navedenih vedenj (impulzivnost, nagajivost, kljubovalnost,
uporništvo) so v veliki meri del normalnega odraščanja. Zato vsakega tovrstnega vedenja še
ne moremo razumeti kot čustvene in vedenjske motnje. O slednjih govorimo, kadar se
neprimerno vedenje pojavlja v daljšem časovnem obdobju, posledica česar so tudi težave na
področju socialne integracije, kar se odraža v slabih socialnih odnosih z vrstniki, neprestanih
konfliktih s starši, učitelji, v kršitvi norm ter težavah v čustvovanju. Kljub različnim
manifestacijam težav pa tovrstni učenci velikokrat ostanejo spregledani, kar vodi v še globlje
težave (Kesič Dimic, 2010). Ponavadi težave opazimo šele, ko se manifestirajo navzven in so
moteče tudi za okolje – »nasilno vedenje do oseb in živali, uničevanje tuje lastnine,
neempatičnost, ne prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, neupoštevanje pravil in
predpisov, agresivno ali avtoagresivno vedenje, uživanje nedovoljenih substanc, beganje od
doma, neupoštevanje avtoritet, neopravičeno izostajanje od pouka« ... (prav tam, str. 61).
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Thorell in Rydell (2008) sta ugotovila, da so se predhodne študije v glavnem
osredotočale na povezavo med ADHD simptomi ter ostalimi motnjami vedenja, kot sta
opozicionalno-kljubovalna motnja ter motnja vedenja. Večina otrok, ki so bili diagnosticirani
kot otroci z ADHD, je izpolnjevala kriterije za zgoraj omenjeni motnji vedenja (Wilens in
drugi, 2002, v prav tam). Nadalje je bilo pokazano, da je pri otrocih, ki so bili diagnosticirani
kot otroci z ADHD, desetkrat večja verjetnost, da bodo izpolnjevali tudi kriterije za
antisocialno osebnostno motnjo, v primerjavi s kontrolno skupino (Gittelman in drugi 1985;
Mannuzza in drugi, 1993; Klinteberg, 1997, v prav tam). Izsledki takšnih in podobnih
raziskav so bili pogosto interpretirani na način, da je ADHD predhodnik kasnejših vedenjskih
težav in da se povezanost oz. razmerje med tema dvema motnjama povečuje z razvojem.
Kljub temu pa je še vedno nejasno, ali je ADHD res predhodnik oz. napovednik motenj
vedenja. Rezultati raziskave, ki sta jo izvedba Thorell in Rydell (prav tam), so pokazali, da
kažejo otroci z visoko stopnjo ADHD tudi višjo stopnjo povezanih vedenjskih problemov celo
v predšolskem obdobju. To je pokazalo na potrebo, da povezanih vedenjskih problemov ne
razumemo zgolj v smislu dolgoročnega zapleta neobravnavanega ADHD. Tudi pri
predšolskih otrocih se je pokazalo visoko kompleksno stanje s povišanimi nivoji različnih
tipov so-pojavljajočih se primanjkljajev – te izsledke bi morali upoštevati tako pri diagnozi
kakor tudi pri zdravljenju.
Izrednega pomena je, da so čustvene in vedenjske težave čim prej prepoznane.
Zgodnja obravnava lahko namreč prepreči poglobitev težav. Odklon od običajnega vedenja
lahko v veliki meri opazi učitelj, ki ima po eni strani možnost primerjave enako starih
učencev, po drugi strani pa je dnevno v stiku z otrokom. Pomembno je, da učitelj te težave
zazna, se nanje odzove in vstopi v stik s šolsko svetovalno službo (Kesič Dimic, 2010).
Raziskava »Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno
deprivilegiranih učencev in dijakov«, ki je potekala med leti 2006 in 2008 je pokazala, da se
pedagoški delavci ob pojavu motečega vedenja (tudi hiperaktivnost se izraža navzven z
vedenjem, ki ga marsikdo označi za motečega) nasveta pri šolski svetovalni službi ne
poslužujejo pogosto (Kobolt, 2010). Kje tiči vzrok za to, iz omenjene raziskave ni moč
razbrati. Prepričana sem, da ima kaj opraviti s tem tudi prepričanje, da si v primeru, da prosiš
nekoga za pomoč, označen za nemočnega. V današnji družbi si tega nihče ne želi. Vendar pa s
tem lahko izpustimo pomembno priložnost.
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Menim, da je potrebno sodelovanje med učitelji in ostalimi strokovnimi/svetovalnimi
delavci v prihodnje še okrepiti. Kljub sodelovanju je namreč učitelj lahko še naprej ključna
oseba v šolskem prostoru, svetovalna služba mu nudi le oporo, pomoč, nasvete.
Strokovnjak, ki nudi specifično pomoč ter pri delu z otroki z vedenjskimi in
čustvenimi motnjami uporablja specifične strategije, je najpogosteje socialni pedagog. Vendar
pa je tudi tukaj potrebna zavest, da lahko veliko naredi vsak, ki je v stiku z otrokom.

2.3.4 Pojavnost
ADHD nima predsodkov, ne diskriminira – vsakdo ima lahko ADHD. Motnja presega
socialno-ekonomske, kulturne, rasne skupine (Chandler, 2011).
Podatki glede pojavnosti so zelo različni. Po Soršaku (2004) pogostost variira med
dvema in tridesetimi odstotki. Po klasifikaciji DSM-IV je ta motnja v splošni populaciji
prisotna v 3–5 odstotkih, medtem ko se po kriterijih angleške klasifikacije ICD-10 giblje
okrog 1 odstotka (Rotvejn Pajič, 2002). Brecelj Kobe (v Kesič Dimic, 2009) navaja, da je ta
odstotek v populaciji otrok v Evropi med 10 in 19.
Kljub temu da ima lahko ADHD vsak, obstaja skupina, ki jo ADHD izbira nad vsemi
ostalimi – dečki (Chandler, 2011). Pri slednjih se namreč ta motnja pojavlja mnogo pogosteje.
Rotvejn Pajič (2002) navaja, da se razmerje giblje med 2:1 in 9:1 v prid dečkom. V nasprotju
s tem pa Smith in Strick (1997, v Kesič Dimic, 2009) menita, da sta oba spola zastopana v
enaki meri, le da je izraznost motnje nekoliko drugačna.
K podatkom o pojavnosti je potrebno dodati še teorijo, ki govori o tem, da je v
primeru, ko je motnja prevladujoča med predstavniki enega spola, manj pogosto prizadeti spol
resneje/močneje prizadet (Eme, 1992, v Thorell in Rydell, 2008). Izhajajoč iz tega naj bi
imela dekleta višje ravni primarnih ADHD simptomov ter tudi več povezanih vedenjskih
problemov v primerjavi z dečki z ADHD. Vendar te trditve nimajo empirične podpore.
ADHD je izrazitejši v času otroštva. Če v tej fazi otroku ni nudena ustrezna pomoč, se
lahko težave stopnjujejo, saj pride v tem primeru tudi do nacepitve vedenjske motnje (Soršak,
2004). Ob ustrezni obravnavi pa se lahko težave sčasoma po mnenju nekaterih avtorjev
zmanjšajo (npr. Žerdin, 1991) ali v času pubertete celo izginejo. Vendar se s tem vsi avtorji ne

28

Cestnik, T.: Dve stroki o eni motnji, Diplomsko delo, 2012

strinjajo. Tako Horvatova (2000, v Jeglič, 2006) meni, da problem ne izzveni, ampak da so
tekom razvoja zgolj manifestacije motnje nekoliko drugačne.
Kesič Dimič (2009) navaja, da je v zadnjem času moč opaziti povečanje pojavnosti
motnje, pri čemer izpostavi zlasti ZDA. Razlog za povečanje so tudi spremembe v okolju:
manj naravne hrane, več umetnih dodatkov, večja izpostavljenost zdravilom, pasivnejše
oblike varovanja otrok, več dejavnosti v sedečem položaju, manj stika z zunanjim okoljem …
(Jirak, 2002, v prav tam). Ratey (Hartmann, 2005, v prav tam) kot razlog za množičnejše
diagnosticiranje navaja današnjo kulturo in tehnologijo, ki po njegovem mnenju sama
povzroča, da otroci razvijejo možgane ADHD. Viola (2001, v prav tam) pa poda nekoliko
drugačne razloge za povečanje pojavnosti, in sicer višja pričakovanja otrok do staršev,
nesoglasja v družini, višja pričakovanja v šoli, obremenjujoče stresne situacije, nov način
prehranjevanja, manj gibanja. Tudi on med vzroke prišteva že omenjene tehnologije ter
računalniške igre.

2.3.4.1 Razlike med spoloma – deklice in ADHD
Ko slišimo besedo ADHD, v prvi vrsti pomislimo na nagajivega dečka, ki ima vedno
»napolnjene baterije« (Kesič Dimic, 2009). Že ta asociacija kaže na spregledanost deklic s
tovrstnimi težavami.
Če želimo spoznati ozadje tega fenomena se moramo najprej ozreti na obdobje
socializacije. Tekom le-te namreč deklice in dečki dobivajo popolnoma drugačne informacije
o tem, kakšno je primerno vedenje za ta ali oni spol. Od deklet se tako v večini modernih
družb še vedno pričakuje milost, skrbnost, ustrežljivost, vedenje skladno z normami neke
družbe. Pričakovanja naslovljena na dečke so popolnoma drugačna. Ker se od njih nekako
pričakuje odklonsko vedenje, le-tega tudi lažje sprejemamo. Za razliko od tega pa so dekleta,
ki so označena kot »težavna«, dvojno stigmatizirana. Po eni strani namreč kršijo šolska
pravila in druge zakonske predpise, po drugi pa delujejo proti normam lastnega spola.
Pomembna razlika med spoloma se pojavlja tudi glede odzivanja na stres. Medtem ko dečki v
tem primeru delujejo navzven, dekleta v večini primerov obrnejo stres k sebi, kar privede do
depresije in/ali anksioznosti (prav tam).
Zaskrbljujoč je podatek, da je približno 75

odstotkov deklic z motnjo ADHD

spregledanih. Deklice se namreč ne vedejo na način, ki bi bil označen kot hiperaktiven ali
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impulziven, temveč so pogosto nepozorne. Pojavlja se pozabljivost, težave pri poslušanju,
plahost, bojazljivost. Pogosto so povsem nemoteče, zaradi česar ne dobijo ustrezne
pozornosti. Neodkrite težave lahko vodijo v depresijo, nizko samopodobo, težave na
čustvenem, učnem področju. Pri dekletih se pojavljajo mnogo večje težave na socialnem
področju kot pri dečkih.
Pri postavljanju diagnoze ADHD je pri deklicah potrebno biti še posebej pozoren, saj
se simptomi motnje v veliki meri prekrivajo s simptomi depresije (nizka raven energije,
neorganiziranost, samotarstvo ...) (Kesič Dimic, 2009).

2.3.5 So-pojavljanje drugih težav/motenj
ADHD se redko pojavlja sam zase. Pogosto je diagnosticiran skupaj z drugimi
psihiatričnimi težavami, kar pomeni, da je ADHD komorbiden z ostalimi motnjami (Pliska,
Carlson in Swanson, 1999; Brown, 2000, v Chandler, 2011). Komorbidnost oz. sopojavljanje
torej pomeni, da se ob ADHD hkrati neodvisno pojavi še kakšna druga motnja. Najpogostejši
sopojavjajoči se motnji pri ADHD sta vedenjske ter učne težave (Jensen in drugi, 1997, v
Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). V drugih virih (Taylor in drugi, 1986, v Chandler, 2011)
sta kot najpogostejši sopojavljajoči se motnji navedeni opozicionalno-kljubovalna motnja in
motnja vedenja. To je vsekakor potrebno upoštevati pri diagnostiki. Opozicionalnokljubovalna motnja se kaže v večjem neupoštevanju pravil kot zgolj v primeru ADHD. Otroci,
ki trpijo za tovrstno motnjo, so pogosto prepirljivi, provokativni, nagnjeni k izbruhom. Motnja
vedenja presega opozicionalno-kljubovalno motnjo ter se odraža preko kraj, vandalizma,
drugih antisocialnih aktivnosti, kar ima večji vpliv na družbeno življenje posameznika kot
hiperaktivnost.
Podatki kažejo, da ima več kot 44 odstotkov učencev z ADHD poleg osnovnih težav
še kakšne druge motnje: motnje vedenja, opozicionalno vedenje, pri 32 odstotkih se ob
prvotni motnji pojavljata še dve drugi, pri 11 odstotkih pa se pojavljajo še tri druge motnje
(Alban-Metcalfe in Alban-Metcalfe, 2001, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011).
Komisije, ki usmerjajo otroke s posebnimi potrebami v primeru kombinacije ADHD
ter vedenjskih in čustvenih motenj, le-te pogosto skrijejo pod učne težave. Tako je ena izmed
članic komisije, po profesiji specialna pedagoginja, povedala, da se hiperaktivne otroke, ki
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kažejo vedenjske motnje, skrije med dolgotrajno bolne, kar prinese tudi več ur dodatne
strokovne pomoči (Hladnik in Kobolt, 2011).
Ravno zaradi navedenega sopojavljanja je diagnosticiranje ADHD tako težavno
(Strong in Flanagan, 2011), saj je težko prepoznati, ali gre zgolj za ADHD ali so ob osnovni
motnji pridružene še katere druge. Lahko gre v osnovi za neko drugo motnjo, ki pa se kaže
kot ADHD (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Kot sem že navedla, je otroka zelo težko
umestiti v eno izmed kategorij otrok s posebnimi potrebami, ki so navedene v Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000).

2.4 OPREDELJEVANJE
2.4.1 Kako ADHD opredeljuje medicina
ADHD je v literaturi najpogosteje opredeljen z vidika dveh mednarodno veljavnih
klasifikacij, in sicer Mednarodne klasifikacije bolezni ICD-10 (MKB-10) ter Priročnika za
diagnosticiranje duševnih motenj DSM-IV Ameriške zveze za psihiatrijo APA. Diagnoza je
predmet, ki se tekom let spreminja. Tudi znotraj omenjenega sistema razvrščanja (DSM),
ADHD ni ostal stabilen konstrukt. Diagnoza je namreč del psihiatrije, ki se razvija in
spreminja, tako kot se spreminja naše razumevanje ADHD (Chandler, 2011).

2.4.1.1 Mednarodna klasifikacija bolezni ICD-10 in MKB-10
Mednarodna klasifikacija bolezni (ICD-10) uporablja izraz hiperaktivnost.
V evropskem prostoru (tudi pri nas) prevladuje uporaba Mednarodne klasifikacije
bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10). Po tej
klasifikaciji so težave, ki jih v pričujočem diplomskem delu označujem z ADHD,
poimenovane kot hiperkinetična motnja, ki spada v skupino vedenjskih in čustvenih motenj.
Gre za skupino motenj, ki jih označuje »zgodnji nastanek, pomanjkanje vztrajnosti pri
dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja prehajati od ene aktivnost k drugi, ne da
bi otrok katerokoli dokončal, skupaj z dezorganizirano, slabo regulirano in pretirano
aktivnostjo« (Strong in Flanagan, 2011, str. 66).
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Ker jim manjka socialnih zavor, otroci iz skupine vedenjskih in čustvenih motenj
pogosto kršijo tudi pravila. Zaradi svojega vedenja so med vrstniki manj priljubljeni, pogosto
izolirani, kar je povezano tudi z disocialnim vedenjem in nizkim samospoštovanjem. Poleg
težav na socialnem področju pa se pojavljajo tudi specifični zaostanki v motoričnem in
govornem razvoju (Kesič Dimic, 2004).
Glavni problem, na katerega naletimo pri postavitvi diagnoze po tej klasifikaciji, je
razlikovanje med hiperaktivnostjo in vedenjskimi motnjami, kajti omenjeni motnji se med
seboj znatno prekrivata (Soršak, 2004). To je še en dokaz v prid trditvi, da ni tako preprosto
razmejiti ADHD in vedenjske motnje – kot bomo videli v nadaljevanju, pa iz diagnostike
izhaja obravnava, zato lahko uvrstitev otroka v eno ali drugo skupino motenj pomembno
vpliva na izid obravnave.

2.4.1.2 Priročnik za diagnosticiranje duševnih motenj DSM-IV
Klasifikacija DSM–IV pod krovnim terminom primanjkljaj pozornosti in razdiralne
vedenjske motnje zajema: vedenjsko motnjo, opozicionalno-kljubovalno motnjo ter motnjo
pozornosti/hiperaktivnost, imenovano ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
V okviru te klasifikacije so kriteriji za postavitev diagnoze ADHD razdeljeni v dve
glavni podskupini, in sicer v skupino kriterijev za določanje pomanjkljive pozornosti ter v
skupino kriterijev za določanje hiperaktivnosti in impulzivnosti (APA, 1994, v Rotvejn Pajič
in Pulec Lah, 2011). Vsako izmed omenjenih področij natančneje opredeljujejo posamezni
znaki, ki napovedujejo uvrstitev v eno izmed treh podskupin težav.
Nepozornost
Znaki nepozornosti so vezani na pomanjkanje pozornosti in težave pri vzdrževanju lete. Natančneje so ti znaki naslednji:
-

pogosto ni pozoren na detajle in naredi veliko napak pri šolskem delu ali drugih
aktivnostih;

-

pogosto ima težave s trajno pozornostjo pri delu ali igralnih aktivnostih;

-

pogosto daje vtis, da ne posluša, ko mu govorimo;

-

pogosto ne sledi navodilom in ne dokonča šolskega dela, opravkov ali ne opravi
dolžnosti pri delu;
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-

pogosto s težavo organizira delo in aktivnosti;

-

pogosto se izogiba ali se z nejevoljo loti dela, ki zahteva duševni napor;

-

pogosto izgubi stvari, ki jih potrebuje pri delu;

-

pogosto je odkrenljiv zaradi zunanjih stimulusov;

-

pogosto pozabi na dnevne zadolžitve (v Soršak in Zupančič Danko, 2003, str. 22).
V kolikor pri otroku prevladujejo omenjeni znaki, govorimo predvsem o izraženi

pomanjkljivi pozornosti. Pojavljati se mora šest ali več simptomov izmed zgoraj naštetih, ki
trajajo vsaj šest mesecev, pri čemer pa se ne pojavljajo kriteriji hiperaktivnosti/impulzivnosti.
Motnje pozornosti so pogosto trdovratnejše od v nadaljevanju omenjenih hiperaktivnosti in
motenj impulzivnosti. Tekom razvoja se namreč ne omilijo (Pečavar, 1999). Poleg tega pa so
učenci s težavami na področju pozornosti pogosto prezrti, saj so nemoteči, osamljeni,
zasanjani (Kesič Dimic, 2010).
Hiperaktivnost in impulzivnost
Znaki nemirnosti/hiperaktivnosti so vezani zlasti na motorično področje. Otrok:
-

maha z rokami, nogami, se zvija na stolu;

-

pogosto zapušča sedež v razredu ali v drugih situacijah, kjer bi pričakovali, da
sedi;

-

teka ali pleza v situacijah, kjer je to neprimerno;

-

se s težavo mirno igra ali angažira v aktivnostih v prostem času;

-

je pogosto »v gibanju«;

-

pogosto ekscesivno govori (Soršak in Zupančič Danko, 2003, s. 23).

Impulzivnost se kaže na naslednje načine:
-

pogosto odgovori, še preden mu vprašanje zastavimo do konca;

-

pogosto ima težave s čakanjem v vrsti;

-

pogosto prekinja ali moti druge (prav tam).

Predvsem izražena hiperaktivnost in impulzivnost predstavljata drugo podskupino
težav. Prisotnih mora biti vsaj šest simptomov hiperaktivnosti/impulzivnosti s trajanjem šest
mesecev ali več, da govorimo o neprilagojenosti, ki ni v skladu z razvojnim nivojem (prav
tam). Tretjo podskupino težav predstavlja kombinirana oblika, pri kateri gre tako za izražene
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kriterije pomanjkljive pozornosti kakor tudi za izražene kriterije hiperaktivnosti/impulzivnosti
(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Ta oblika je najpogostejša.
Med omenjenimi tipi ADHD je precej težko razlikovati, saj se le redkokdaj pojavljajo
v čisti obliki (Kesič Dimic, 2004).
Poleg prisotnosti kriterijev (pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti/impulzivnosti)
v zadnjih šestih mesecih je za potrditev ADHD potrebno, da se vzorec težav pojavlja v več
situacijah. Zaradi težav mora biti pomembno ovirano posameznikovo delovanje na šolskem,
socialnem in delovnem področju. Pred postavitvijo diagnoze pa je potrebno izključiti tudi
prisotnost katere izmed drugih razvojnih motenj (Pulec Lah, 1998, v Rotvejn Pajič in Pulec
Lah, 2011).

2.4.1.3 Podobnosti in razlike: ICD-10 (MKB-10) in DSM-IV
Ko se ozremo po obeh omenjenih diagnostičnih sistemih, opazimo nekatere
podobnosti, kar poraja vprašanje o tem, zakaj sploh imamo dva klasifikacijska sistema
(Chandler, 2011)? To dejstvo med drugim otežuje identifikacijo in proučevanje ADHD (prav
tam).
Narejena je bila raziskava, v kateri so več kot 6 let primerjali oba diagnostična
sistema: DSM-IV in ICD-10. Izsledki raziskave so pokazali, da je samo 26 odstotkov tistih, ki
so imeli diagnozo ADHD (po DSM-IV) izpolnjevalo kriterije za diagnozo hiperkinetična
motnja po ICD-10 (Lahey in drugi, 2006, v prav tam). To bi lahko razumeli v smislu, da tiste
epidemiološke študije, ki uporabljajo ICD-10, podcenijo pojavnost ADHD, tiste, ki
uporabljajo DSM-IV, pa jo precenijo (Biederman in Faraone, 2005, v prav tam). V kolikor
pogledamo na skrajni učinek različnih kriterijev/meril, lahko zaključimo, da so otroci, ki ne
izpolnjujejo kriterijev po ICD-10, v nevarnosti, da ne bodo napoteni na zdravljenje, čeprav
imajo globoke funkcionalne primanjkljaje (Chandler, 2011).
Opredelitev motnje je pri ICD-10 (MKB-10) ožja, s poudarkom na stabilnosti težav in
prekomerni aktivnosti otroka v domačem in šolskem okolju. V nasprotju s tem je pri DSM-IV
opredelitev širša – stabilnost v več situacijah ni osnovni diagnostični kriterij (Rotvejn Pajič in
Pulec Lah, 2011). Razlika med omenjenima klasifikacijama je nadalje ta, da so simptomi pri
ICD-10 pridobljeni na podlagi konsenza, medtem ko so po DSM-IV dobljeni empirično.
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Poleg tega ICD-10 ne govori o posameznih podtipih, ki so zajeti v klasifikacijo DSM-IV in ki
dopušča tudi komorbidnost, t. i. hkratno pojavljanje različnih motenj (Soršak, 2004).
Klasifikacijama so skupne glavne težave (nepozornost, hiperaktivnost, impulzivnost)
ter znaki težav. Obe poudarjata previdnost pri postavljanju diagnoze. Zaradi spremenljivega,
intenzivnega razvoja le-te ni mogoče postaviti pred četrtim letom starosti, kljub temu da se
lahko že v času zgodnjega otroštva pojavljajo nekatere značilnosti, ki napovedujejo morebitno
motnjo (npr. jokavost, motnje spanja, hranjenja). Poleg tega se sme diagnozo postaviti samo v
primeru, če so znaki pri otroku prisotni dlje kot šest mesecev in v vsaj dveh situacijah (šola,
dom, socialne situacije) (Kesič Dimic, 2004). Hkrati pa mora biti »jasna evidenca klinično
pomembne prizadetosti v socialnem, šolskem ali poklicnem delovanju« (Soršak in Zupančič
Danko, 2003, str. 23).
Obe predstavljeni klasifikaciji (ICD-10 ter DSM-IV) se nagibata k medicinskemu
diskurzu. Koboltova in Vec (2011, str. 91) opozarjata, da izhajanje iz klasifikacije ICD-10, k
čemur bi sama dodala tudi klasifikacijo DSM-IV, »spregleda interakcijsko naravo težav in
motenj, ter v ospredje postavi medicinski model, ki izhaja predvsem iz motenj in simptomov
ter razlogov za njihovo pojavljanje«. Poudarek je tako zgolj na primanjkljajih in posebnih
potrebah, osnovne potrebe posameznega otroka, njegovi potenciali pa so spregledani.

2.4.2 Opredelitev ADHD nekoliko drugače
Pulec Lah (1998) poleg DSM-IV ter ICD-10 kot tretji najpogosteje uporabljen
diagnostični kriterij pri motnji ADHD omenja funkcionalno oceno vedenja, ki sodi med
neformalne oblike diagnostičnega ocenjevanja. Temeljni namen je pridobiti informacije, ki
nadalje pripomorejo k načrtovanju pozitivnega vedenjskega načrta. Ta oblika je ustrezna za
učence z manj primernim vedenjem (Taylor, 2009, v Pulec Lah, 2011). Uporabimo jo, da bi
ugotovili

namen ali

funkcijo

posameznikovega

vedenja, ki

ga

ocenjujemo kot

problematičnega, manj primernega, nezaželenega. Usmerimo se tudi v dejavnike v okolju ter
poskušamo ugotoviti, kako ti pogojujejo pojavljanje in ohranjanje tega vedenja. Vse te
ugotovitve pripomorejo k bolj ciljno načrtovanemu pristopu oz. obravnavi, ki je usmerjena v
omilitev motečega vedenja oz. nadomestitev obstoječega načina vedenja z bolj sprejemljivim.
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Navedenim klasifikacijam bom dodala še eno, ki je nekoliko bolj znana na področju
socialne pedagogike, katere avtor je van der Doef. Gre za integrativni in interdisciplinarni
model, ki vključuje pojme iz psihologije, pedagogike, psihiatrije ter biologije.
Tabela 4: Biopsihološka interpretacija motenj v otroštvu
ADAPTACIJA

INTENCIONALNOST

Asimilacija

Akomodacija

Kognicija

Avtizem

ADHD

Emocije

Anksioznost

Nevodljivost

Van der Doef (1992, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 106)

Vzročnost vedenjskih in čustvenih težav van der Doef razlaga s pomočjo dveh
konceptov, in sicer adaptacije ter intencionalnosti.
Medtem ko je adaptacija biološki koncept, ki se nanaša na Piagetovo teorijo
vzpostavljanja ravnotežja, je intencionalnost psihološki koncept, ki »navaja kognitivno in
emocionalno udeležbo otrok v njihovem okolju« (van der Doef, 1992, v Metljak, Kobolt in
Potočnik, 2010, str. 106). Pojem adaptacija se nadalje deli še na asimilacijo in akomodacijo,
ki ju je natančneje opredelil že Piaget. Akomodacija je razumljena kot »posameznikov način
odzivanja na zahteve okolja in njegovo naravnanost k spremembam« (prav tam). Asimilacija,
kot dopolnjujoč proces akomodaciji, pa opisuje »posameznikov način vključevanja elementov
iz zunanjega okolja v lastno obstoječo psihološko strukturo« (prav tam, str. 107).
Če se nekoliko natančneje posvetimo še konceptu intencionalnosti, ugotovimo, da je
tudi ta sestavljena iz dveh področij, in sicer kognicije ter emocij. Gre za pojma, ki sta precej
kompleksna, zato bom na tem mestu izpostavila zgolj njuno osnovno opredelitev. Pojem
kognicija označuje višje spoznavne procese, »ki jih uporabljamo pri mišljenju, odločanju in
učenju, kot so zaznavanje, predstavljanje, presojanje, spomin in jezik«. Vsi ti procesi nam
omogočajo razumeti svet, ki nas obdaja (Gril, 1997, v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 24). Čustva
pa Lazarus (1991, v prav tam, str. 10) opredeljuje kot »kompleksni psiho-fiziološki odziv na
zanj pomembne dražljaje, odziv, ki omogoča učinkovito prilagoditev na zaznane
spremembe«.
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Van der Doef je v omenjenem modelu izpostavil štiri osnovne skupine psihosocialnih
motenj in težav v otroštvu: avtizem, anksioznost, ADHD ter nevodljivost. Izhajajoč iz
glavnega predmeta diplomskega dela bom natančneje opredelila ADHD, čeprav se je pri tem
potrebno zavedati, da čistih tipov ni, ampak imamo pred seboj venomer konkretnega otroka,
ki ga ne moremo razvrstiti zgolj v eno izmed kategorij, saj so si posamezne motnje med seboj
zelo podobne in se v veliki meri prepletajo. Posebej izstopajoča pri ADHD je nezmožnost
akomodacije, kar pomeni, da se otroci z ADHD, neprimerno odzivajo na zahteve okolja. To
se kaže v težavah pri zadrževanju impulzov ter pomanjkanju daljše koncentracije (Verhulst,
1990, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). Vendar to ne pomeni, da ti otroci nimajo težav na
področju emocij, asimilacije, pomeni zgolj to, da so zgoraj opisane težave izrazitejše.
Metljak, Kobolt in Potočnik (prav tam) opozarjajo, da je težko ločiti med kognitivnimi
in emocionalnimi težavami ter tako razmejiti ADHD in nevodljivost. Za otroke, ki so
označeni kot nevodljivi, je bolj kot za otroke z ADHD značilno kršenje družbenih pravil
(pretepanje, kraja, laganje, uničevanje), saj imajo težave z vedenjskim prilagajanjem okolju.
Vendar pa označitev otroka bodisi kot otroka z ADHD bodisi kot nevodljivega naleti na
različne odzive okolice, kar ponazarja tudi Werry (1986, v prav tam, str. 107), ki pravi, da se
je »težko izogniti dejstvu, da so otroci z motnjo pozornosti pojmovani kot bolni in zato
neodgovorni za svoja dejanja ter da so nevodljivi otroci, z izstopajočimi oblikami vedenja
obravnavani kot slabiči«.
Kavklerjeva (2002) opozarja, da se je potrebno venomer prepričati, kaj neka nalepka
otroku prinaša – korist ali škodo. Etiketa oz. nalepka lahko ima obsežne in daljnosežne
posledice za otroka in njegov nadaljnji razvoj. Vendar pa je žal tako, da brez te nalepke otrok
velikokrat ne dobi ustrezne pomoči in podpore (Cohen, 2002, v prav tam).
Izhajajoč iz predstavljenih klasifikacij lahko zaključim, da postavitev diagnoze ADHD
ni enostavna. Jedrni simptomi ADHD (nemirnost, impulzivnost, nepozornost) so lahko del
drugih vedenjskih sindromov (Soršak, 2004). Poleg tega pa so primarnim težavam pogosto
pridružene še druge (t. i. sekundarna simptomatika). Diagnosticiranje dodatno otežuje tudi
osnovna značilnost ADHD – velika variabilnost težav (razvojno obdobje, spol, značilnost
situacije in nalog) (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Zanemariti pa ne smemo niti
okoljskega konteksta (prav tam).
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Diagnostične smernice, ki so na voljo, so sicer jasne, a številne, tako da je težko dobiti
reprezentativen vzorec obnašanja. Posamezni simptomi se lahko pojavijo zgolj v nekaterih
situacijah (dolgočasne, ponavljajoče se aktivnosti ...), medtem ko v prostem času skorajda ni
razlike med otrokom z ADHD in tistim, ki te motnje nima. Zgolj s pomočjo občasnih stikov z
otrokom ni mogoče dovolj natančno oceniti, ali je neko vedenje posledica nezmožnosti
samokontrole ali tičijo vzroki za to vedenje kje drugje (Soršak, 2004).
Spričo tega je nujno pridobiti informacije iz različnih virov (staršev, učiteljev …) in
imeti tudi ustrezno strokovno znanje (Pulec Lah, 2009).
Smernice za vzpostavitev diagnoze je mogoče strniti v naslednje točke (Conners in Jett, 2001,
v Soršak, 2004, str. 34):
-

zbrati informacije iz različnih virov (ocenjevalne lestvice, intervjuji s starši,
učitelji in drugimi pomembnimi osebami);

-

uporabiti diagnostične kriterije po DSM-IV, osredotočiti se na simptome,
njihov začetek, uporabiti diferencialno diagnozo;

-

presoditi simptome glede na razvojne norme;

-

ugotoviti, kako simptomi okrnijo funkcioniranje v določenem kontekstu (dom,
šola, sovrstniki, razpoloženje, samospoštovanje);

-

presoditi, kako se težave vraščajo v posameznikovo »življenjsko zgodovino«,
tudi v družinsko ozadje, rojstvo, temperament, socialno ter zdravstveno
stanje«.

2.4.3 Diferencialna diagnostika
Omenjeni simptomi ADHD niso edinstveni zgolj za to motnjo. Podobno diagnostično
sliko imajo tudi druge motnje (npr. motnje vedenja, motnje razpoloženja ipd.), zato je
potrebno v procesu diferencialne diagnostike ločiti ADHD od razvojnih dejavnikov (variacija
normalnega razvoja, razvojni zaostanki), zdravstvenega stanja otroka (slabovidnost,
gluhonemost, nevrološke posebnosti, motnje spanja, zastrupitve), učnih težav spričo
skromnejših sposobnosti ali SUT, drugih motenj v razvoju (vedenjske motnje, motnje
razpoloženja …) ter ostalih neugodnih okoliščin (zloraba otroka, dejavniki družine in stresni
dogodki) (MKB-10, 1995; DSM-IV APA, 1994; First 1994, v Rotvejn Pajič, 2010).
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2.4.4 Timska ocena motnje
Pri postavitvi diagnoze je izrednega pomena timska obravnava (Pečavar, 1999) oz.
multidisciplinaren pristop (Strong in Flanagan, 2011), kar pomeni, da se okrog otroka z
ADHD zbere več strokovnjakov, pri čemer vsak poda oceno iz svojega strokovnega vidika.
Strokovnjaki, ki so ponavadi vključeni v tak tim so klinični psiholog, nevrolog ter psihiater
oz. pedopsihiater. Poleg teh pa običajno pri otrocih sodelujejo še pediater, specialni pedagog
ter še kakšen drug strokovnjak (po potrebi) (prav tam). Vidimo, da v zgoraj navedeni sestavi
multidisciplinarnega tima socialni pedagog ni omenjen. Izhajajoč iz prepletanja ADHD,
vedenjskih in čustvenih težav/motenj menim, da bi bil lahko tudi socialni pedagog pomemben
član tima.
Preden opredelim lastno videnje vloge socialnega pedagoga v multidisciplinarnem
timu, si poglejmo, kako so opredeljene vloge psihologa in specialnega pedagoga.
Strong in Flanagan (prav tam) posebej izpostavljata kliničnega psihologa, ki je
usposobljen

za

izvajanje

psihodiagnostičnega,

psihoterapevtskega,

svetovalnega

in

preventivnega dela na področju duševnega zdravja in duševnih motenj. Osnovna diagnostična
ocena psihologa vključuje »oceno otrokovega razvoja, razvojnih posebnosti, intelektualnih
sposobnosti ter drugih psiholoških značilnosti« (prav tam, str. 51). Hkrati pa je domena
psihologov tudi spoprijemanje s sekundarnimi simptomi in pridruženimi stanji (npr. depresija,
nizko samovrednotenje).
Specialnega pedagoga avtorja (Strong in Flanagan, 2011) vidita kot tistega, ki je
izurjen za prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih učnih težav in za pomoč otrokom s
tovrstnimi težavami. Posebej poudarita vlogo specialnega pedagoga pri sestavi in izvajanju
individualiziranega programa izobraževanja.
Naloge socialnega pedagoga v multidisciplinarnem timu bi po mojem mnenju lahko
bile vezane na ugotavljanje vključenosti posameznika v različne sfere družbenega življenja –
kako deluje v razredu, kakšni so njegovi odnosi z vrstniki, kaj bi kazalo na tem področju še
narediti. S pomočjo posameznikove zgodbe bi lahko dobili boljši vpogled v njegove težave,
hkrati pa bi lahko na ta način spoznali tudi njegove potenciale. Menim, da bi bila naša
prednost ta, da bi se ukvarjali s samim posameznikom, njegovimi pričakovanji, potrebami ter
ne zgolj z motnjo. Socialni pedagogi morda res nimamo diagnostičnih kriterijev, ki bi bili
jasno definirani, ampak naša prednost je ravno v tem, da se usmerimo na posameznika in
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izhajamo iz njega. Menim, da bi bila to dobra dopolnitev delu ostalih strokovnjakov, ki v
veliki meri uporabljajo preizkušen instrumentarij in metode dela.
Seveda pa pri zbiranju podatkov o otroku ne smemo pozabiti na starše. Njihove
informacije o delovanju otroka v domačem okolju so pomembna dopolnitev strokovnemu
mnenju.
Pomembno je, da smo pri postavitvi diagnoze po eni strani usmerjeni na področje, ki
je najbolj kritično, po drugi pa poskušamo poiskati dobre lastnosti v posamezniku in jih
ojačati (Strniša, 2001). To se sklada s temeljno usmeritvijo socialne pedagogike, kar je še en
razlog več za to, da bi tudi socialni pedagogi morali biti del tima. Mrochen in Kerkhoff (1994,
v Soršak in Zupančič Danko, 2003) sta pozornost usmerila na pozitivne strani motnje, in sicer
sta v odkrenljivosti (pozornost zlahka pritegnejo zunanji in notranji dražljaji) in zaletavosti
videla možnosti za razvoj kreativnosti, v hiperaktivnosti možnost za razvoj produktivnosti ter
v impulzivnosti živahnost in spontanost. Kljub usmeritvi v potenciale pa ne gre zanemariti
težav, s katerimi se tovrstni otroci soočajo. Največje preglavice jim pogosto povzroča šola, ki
igra v tej storilnostno naravnani družbi izredno pomembno vlogo v posameznikovem
življenju.

2.4.5 Opredeljevanje motnje v šolskem okolju
Glede na to, da se v empiričnem delu nekoliko bolj posvetim otrokom/učencem s
simptomi in vedenji, značilnimi za ADHD v osnovni šoli, bom na tem mestu prikazala
pristope, načine prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja v šolskem okolju.
Diagnostično ocenjevanje je proces, s katerim pridemo do diagnoze (Chandler, 2011).
Zapisala sem že, da imajo učenci z ADHD spričo svojega vedenja v šoli številne težave, zlasti
na področju učne in socialne učinkovitosti. V prvih razredih so najpogosteje prepoznani
učenci, ki se vedejo nemirno in impulzivno. Tisti, pri katerih prevladujejo težave s
pozornostjo so velikokrat razumljeni kot nemotivirani, manj sposobni. Pri starejših učencih je
poleg osnovnih težav potrebno upoštevati še obsežno zgodovino izkušenj (prevladujejo
negativne izkušnje), saj le-ta vpliva na vedenje in dosežke učenca. Proučiti je potrebno tudi
dokumentacijo o napredovanju težav. Podatke lahko dobimo s pomočjo intervjujev, spričeval,
ocen, preizkusov iz preteklih let ter iz pogovora z učencem (Rotvejn Pajič in Pulec Lah,
2011).
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DuPaul in Stoner (2003, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 176) kot obvezne
elemente ocenjevanja ADHD v šolskem okolju navajata »podatke o vedenju učenca,
produktivnosti, učnih spretnostih in dosežkih ter socialnih interakcijah«. Opozarjata, da je
potrebno vse elemente ocenjevati v kontekstu, kjer se pojavljajo, in oceniti vpliv okolja.
Posebna pozornost mora biti namenjena prepoznavanju tistih situacij in okoliščin, v katerih
učenec uspešneje deluje.
Mere ocenjevanja ADHD po navadi vključujejo ocenjevalne lestvice vedenja,
polstrukturirane intervjuje s starši in učitelji ter direktno opazovanje. Pomemben vir
informacij so tudi različni preizkusi kognitivnih sposobnosti, testi dosežkov (DuPaul in
Stoner, 2003; Wright, 2002, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Zanemariti pa ne velja niti
podatkov o učiteljevem odzivanju in ravnanju v interakciji z učencem z ADHD, pri čemer
smo pozorni na poučevalni pristop ter odnos. V veliko pomoč pri spremljanju učenčevega
prilagajanja na učiteljevo ravnanje je poročilo o vedenju, pri čemer učitelj dnevno na
ocenjevalni lestvici (z ocenami od 1 do 5) ocenjuje nekaj izbranih vedenj (Wright, 2002, v
prav tam). Na ta način lahko ugotovimo, ali se učenčevo vedenje spreminja glede na
spremembo v učiteljevem ravnanju.
Ocenjevalne lestvice
Prej omenjene ocenjevalne lestvice nam pomagajo pridobiti informacije o pogostosti
in vrsti težav v vedenju učenca. Ponavadi so v ocenjevalni lestvici zajeti opisi vedenj, ki jih
potem starši ali/in učitelji opazujejo in jih ocenjujejo. Rotvejn Pajič in Pulec Lah (2011)
navajata, da se pri ocenjevanju ADHD uporabljajo naslednje ocenjevalne lestvice:
Achenbachove lestvice vedenja (Achenback, 1991), Goodmanov SDQ vprašalnik prednosti in
težav (Goodman, 1997), ADHD ocenjevalna lestvica (DuPaul, 1992), Barkleyevi vprašalniki
za ocenjevanje težav v tipičnih domačih in šolskih situacijah (Barkley, 1998) ter Connersove
ocenjevalne lestvice (Conners, 1997). Slednje temeljijo na kriterijih DSM-IV in so ene izmed
najbolj znanih in uveljavljenih ADHD ocenjevalnih lestvic (Chandler, 2011).
Chandler (prav tam) med drugim omenja SNAP oz. profil ocene posebnih potreb, ki je
računalniško podprti diagnostični program. Služi kot pripomoček za zbiranje informacij, ki so
pomembne za ugotavljanje morebitnih težav pri določeni spretnosti. Omogoča sistematičen
pregled otrokovih specifičnih učnih težav. Uporabljajo ga lahko vsi strokovnjaki s strokovnim
znanjem in izkušnjami pri delu z učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. Tovrstni
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pripomoček spodbuja timsko obravnavo in daje smernice za individualizirano obravnavo.
Med drugim zajema tudi naslednja področja: »težave z delovnim spominom, težave s hitrostjo
obdelave, težave s slušno obdelavo informacij, neverbalne specifične učne težave, težave s
pismenostjo oziroma disleksija, težave z vidno obdelavo, fonološke težave, diskalkulija,
disgrafija, razvojne motnje koordinacije oz. dispraksije, specifične govorno-jezikovne in
komunikacijske težave, motnja pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnost, šolska samopodoba,
socialna samopodoba« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 180). V SNAP-u strokovnjak s
pomočjo ocenjevalne lestvice oceni pojavljanje težav na vsakem izmed naštetih področij. S
pomočjo tega računalniški program poda prikaz relativne pomembnosti težav in stanj ter
izdela profil otrokovih težav oz. razvitosti. Glede na to, da SNAP zajema tudi osnovna
področja težav, ki se pojavljajo pri ADHD ga lahko uporabljamo za prepoznavanje in
diagnostično ocenjevanje tovrstnih težav (prav tam).
Ocenjevalne lestvice imajo tako prednosti kakor tudi pomanjkljivosti. Prednost je
hitro pridobivanje informacij o ocenjevanih oblikah vedenja. Vendar pa so podatki zanesljivi
in veljavni zgolj v primeru, če otroka ocenjuje oseba, ki ga dobro pozna. Ocenjevanje vedenja
nam nadalje ne posreduje podatkov o vzrokih ter smernic za oblikovanje pomoči in podpore.
V kolikor se podatki s strani ocenjevalcev razlikujejo, to še dodatno oteži oblikovanje
zaključkov o otrokovem vedenju (prav tam, str. 178).
Intervjuji s starši in učitelji
Del ocenjevalnega postopka so tudi intervjuji s starši in učitelji, ki so izredno
pomemben vir dodatnih informacij o učenčevem/otrokovem delovanju. Medtem ko so učitelji
usmerjeni na otrokovo delovanje v razredu, njegove učne spretnosti, interakcije z vrstniki in
težave v vedenju, nam dajo starši informacije o otrokovi razvojni zgodovini, zgodnjem
pojavljanju znakov, otrokovem vedenju, socialnih spretnostih in čustveni prilagodljivosti
(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011).
Zanesljivost in veljavnost podatkov, ki so pridobljeni s pomočjo intervjujev, je
odvisna od znanja, izkušenj tistega, ki vodi intervju. Postopki vodenja diagnostičnega
intervjuja so nejasni ter nestandardizirani, kar lahko izboljšamo z vnaprej pripravljenimi
pomembnimi vprašanji (prav tam).
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Opazovanje
Ena izmed mer ocenjevanja ADHD je sistematično opazovanje izbranih elementov
učenčevega vedenja v razredu. Na ta način lahko »preverimo učiteljeve ocene učenčevega
vedenja, primerjamo vedenje opazovanega učenca s tipičnim, pričakovanim vedenjem
sošolcev in ugotavljamo stabilnost oz. variabilnost vedenja v različnih učnih in časovnih
kontekstih« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 179). Poleg tega pa je potrebno biti
pozoren še na »odnos učitelja in sošolcev do učenca, učiteljeve pristope za uravnavanje
razredne dinamike, strukturiranost okolja in poučevanja, reagiranje učitelja in sošolcev na
manj primerno vedenje« ipd. (prav tam).
Pri opazovanju se nam lahko poraja vprašanje, kako opazovalec vpliva na dinamiko v
razredu – so pridobljeni podatki zares prikaz dejanskega stanja ali opazovalec že s svojo
prisotnostjo vpliva na vedenje opazovanega učenca?
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3. TEHNIKE IN METODE POMOČI/OBRAVNAVA ADHD
Posebnost otrok z ADHD zahteva prilagojene metode in tehnike dela. Zavest, da je
specifične metode in tehnike možno uporabljati tudi pri delu z drugimi otroki, gotovo približa
uporabo tovrstnih pristopov.
V literaturi lahko zasledimo raznolike oblike pomoči otrokom/učencem z ADHD.
Pogosto je omenjen vedenjsko-kognitivni pristop, terapija z zdravili. Načrtovanje pomoči
terja usmerjenost tako na zmanjševanje primanjkljajev kakor tudi na krepitev in razvijanje
močnih področij (Horvat, 2000). Koboltova (2011) ugotavlja, da so bili do nedavnega
izstopajoči posamezniki, kamor lahko spričo njihovega vedenja uvrstimo tudi otroke z
ADHD, obravnavani zgolj z vidika primanjkljajev. Ta vidik je v ospredju tudi pri dodatni
strokovni pomoči, ki izhaja iz motnje, opredeljene v odločbi o usmeritvi, pri čemer potrebe
otroka niso upoštevane v zadostni meri (Krek in Metljak, 2011). V največji meri pa je
učencem dodeljena učna ter specialno pedagoška in rehabilitacijska pomoč (prav tam).
V kolikor gre pri otrocih z ADHD zgolj za primaren vzorec težav, s pretežno
izraženimi težavami pozornosti, je učna pomoč lahko zadostna, saj nimajo spremljajočih
težav, ki bi terjale še druge oblike obravnave (Pulec Lah, 2002). Vendar ADHD ponavadi
spremljajo ali pa so so-navzoče še druge težave, kar pomeni, da kaže učno pomoč dopolniti z
različnimi integriranimi in skupinsko izvajanimi podpornimi, usmerjevalnimi, svetovalnimi
ter korekcijskimi oblikami individualne in skupinske pomoči, ki jo izvajamo socialni
pedagogi (Hladnik in Kobolt, 2011).
Opozorila bi, da pomoč otroku ni pogojena zgolj z odločbo o usmeritvi. Ravno
nasprotno – preden se kot strokovnjaki odločimo za postopek usmerjanja, je potrebno
preveriti, ali so bile izvedene vse možne oblike pomoči, ter ugotoviti, ali otrok brez dodatne
specialnopedagoške ter druge pomoči ne bo zmogel optimalno razviti svojih potencialov
(Kavkler, 2002). Pravočasna strokovna pomoč (učiteljev, šolske svetovalne službe) lahko
zmanjša oz. odpravi pojavljajoče se težave, zaradi česar usmeritev v določeno skupino otrok s
posebnimi potrebami niti ni potrebna (Krek in Metljak, 2011). Zdi se, da tovrstno zavedanje
tudi v strokovnih krogih še ni povsem utrjeno.
Pri obravnavi je potrebno upoštevati kontinuum izražanja posebnih potreb otrok z
ADHD. Na eni strani kontinuuma najdemo blažje, enostavne težave, na drugi pa težje,
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kompleksne. Tako se tudi kontinuum obravnave razporeja od manj prilagojenih oblik, preko
prilagojenega programa z dodatno strokovno pomočjo, do prilagojenih programov
izobraževanja. Pri tistih z lažjo in zmerno pojavno obliko ADHD so pogostokrat dovolj
posamezne prilagoditve v poučevanju, morebiti kombinirane še z medicinsko obravnavo. V
primeru izrazitejših težav, kjer so ob primarnih težavah prisotne še druge, pa je potrebno
razmisliti o kompleksnejših oblikah obravnave (Pulec Lah, 2002).
Pomembno je, da se pri vsakem posameznem otroku vprašamo, kaj bi bilo zanj
najustreznejše, najučinkoviteje. Pri tem se ne smemo bati neuspeha, kajti nikoli ne moremo
vedeti, ali bo izbrana strategija učinkovala. Glavno merilo je otrok, njegov odziv na
uporabljeno strategijo (Soršak in Zupančič Danko, 2003).

3.1 BIOPSIHOSOCIALNI MODEL OBRAVNAVE
Glede na poudarjanje celostnosti sem se odločila nekoliko podrobneje predstaviti
model, ki omogoča kompleksnejši vpogled v možne vzroke ADHD in tako posledično tudi
uspešnejše iskanje ustrezne oblike pomoči. Govorim o bio-psiho-socialnem modelu
obravnave, ki ga Strong in Flanagan (2011) izpostavljata kot najučinkovitejšega pri obravnavi
ADHD. Omenjeni model združuje tri pristope, in sicer biološkega, psihološkega in
socialnega.
Slika 2: Biopsihosocialni model obravnave

(Strong in Flanagan, 2011)
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BIOLOŠKI PRISTOP se osredotoča zlasti na delovanje možganov. Na slednje lahko
vplivamo na različne načine:
1. z zdravili;
2. prehrano (zdravo prehranjevanje, vnos esencialnih maščobnih kislin, pitje
zadostne količine vode, zmanjšanje količine zaužitega sladkorja …);
3. vitaminskimi dodatki;
4. urjenjem možganov (pristopi, s katerimi poskušamo doseči spremembo v
načinu delovanja možganov);
5. ponovno

vzpostavitvijo

ravnovesja

s

pomočjo

raznovrstnih

terapij

(akupunktura, terapija senzorne integracije …).
Kot lahko vidimo, je biološki pristop zelo raznolik, zahteva znanja iz različnih
področij. Posebej se vsem navedenim načinom vplivanja na delovanje možganov na tem
mestu ne bom posvetila. Se bom pa ustavila pri uporabi zdravil, kajti Strong in Flanagan
(2011) navajata, da so zdravila velikokrat del začetnega načrta obravnave ADHD. Sama se s
tem ne morem strinjati, saj menim, da je potrebno po zdravilih poseči takrat, ko se vse druge
oblike pomoči izkažejo za neuspešne.
Uporaba zdravil pri simptomih ADHD je bila in je predmet razmišljanj številnih
avtorjev – zaslediti je moč mnoga različna ter celo nasprotujoča si mnenja. Tudi nekateri
izmed avtorjev, ki jih bom v povezavi z uporabo zdravil omenjala, so tekom let spreminjali
svoje prepričanje. Eden izmed takšnih je Sroufe (2012), ki navaja, da je v letu 1960 verjel, da
otroci, ki imajo težave s pozornostjo, trpijo zaradi možganskih težav. Takrat je veljalo, da
potrebujejo ti otroci zaradi teh primanjkljajev zdravila. V skoraj vseh kratkoročnih študijah so
starši in učitelji poročali o izboljšanju vedenja otrok pod vplivom zdravil, kar je potrdilo
hipotezo o možganskem primanjkljaju ter povečalo zdravljenje z zdravili. Avtorjevo mnenje o
uporabi zdravil pri simptomih ADHD je danes drugačno.
Izrazit boj med nasprotniki in zagovorniki uporabe zdravil se pojavlja predvsem v
ZDA, kjer ritalin jemlje več kot 2,5 milijona otrok (Kesič Dimic, 2009). Sroufe (2012) navaja,
da kar tri milijone otrok v Ameriki jemlje zdravila zaradi težav s pozornostjo. Zato si zastavlja
naslednji vprašanji: »Ali ta zdravila resnično pomagajo otrokom? Ali resnično moramo večati
število predpisanih receptov?« Odgovor na to nikakor ni preprost. Večletne raziskave so
pokazale, da stimulativne droge pozitivno vplivajo na »pozornost, impulzivnost, agresijo,
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pozornost pri delu, moteče verbalno obnašanje, socialno funkcioniranje, spomin« (Conners in
Jett, 2001, v Soršak, 2004, str. 40). Kolikor poznamo učinek stimulativnih drog, si lahko
zastavimo vprašanje, kako je mogoče stimulanse uporabljati za namen umiritve otroka?
Nekateri strokovnjaki trdijo, da se odgovor skriva v drugačnih možganih otrok, ki imajo
težave s pozornostjo – prišlo naj bi do paradoksalnega učinka zdravil na njihove možgane
(Sroufe, 2012). Sroufe (prav tam) ponuja drugačno razlago. Meni, da se otroci na ta zdravila
odzovejo na isti način ne glede na to, ali imajo težave ali ne – stimulansi povečujejo zmožnost
koncentracije, še posebej na naloge, ki same po sebi niso zanimive. »Stimulirajoči učinki
droge namreč omogočijo usmerjeno pozornost, medtem ko inhibitorni onemogočajo
nezaželene odgovore« (Conners in Jett, 2001, v Soršak, 2004, str. 39). To omogoči selektivno
pozornost na zaželene stimuluse.
Sroufe (2012) pa opozarja na kratkoročnost povečanja pozornosti v času uživanja
zdravil. Učinek stimulansov po daljši uporabi zbledi.
Deljena so tudi mnenja glede tega, ali otroci z motnjo pozornosti razvijejo toleranco
ali ne. Nekateri strokovnjaki trdijo, da do tega ne pride spričo drugačnih možganov teh otrok,
Sroufe (prav tam) pa meni, da se otrokovo vedenje ne poslabša zaradi tega, ker otrok preneha
z uživanjem zdravil, temveč zato, ker se telo prilagodi na zdravila. Poudari, da nobena
dosedanja raziskava ni pokazala dolgoročnih koristi zdravil za učni uspeh, vrstniške odnose,
vedenje – torej na osrednja področja, ki bi jih v največji meri želeli izboljšati.
Sroufe (prav tam) navaja izsledke več kot desetletja trajajoče raziskave iz leta 2009. V
njej so skoraj 600 otrokom s težavami s pozornostjo dodelili štiri različne pogoje zdravljenja.
Nekateri so prejeli samo zdravila, drugi kognitivno-vedenjsko terapijo, tretji zdravila in
terapijo, četrti pa so bili v kontrolni skupini in niso bili deležni nobenega sistematičnega
zdravljenja. Predpostavljali so, da bo najboljše rezultate doprinesla kombinacija zdravil in
terapije. Pokazalo se je, da so po 3 letih začeli učinki zdravil bledeti, po 8 letih pa ni bilo
nobenih dokazov o tem, da zdravila prinašajo učno ali vedenjsko izboljšanje. Dejstvo je, da
potrebujejo učenci s tovrstnimi težavami širšo podporo – takšno, ki se prične prej in traja dlje
časa.
Sroufe (prav tam) ima razlago tudi za raziskave v nevroznanosti, ki so znane po tem,
da podpirajo rabo zdravil pri zdravljenju t. i. prirojenih primanjkljajev. Raziskave so
velikokrat pokazale drugačne vzorce nevrotransmiterjev, druge anomalije pri možganih otrok
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z motnjo pozornosti. Sroufe (2012) opozarja na zavajanje teh podatkov. Prepričan je, da
najdemo pri otrocih z vedenjskimi težavami anomalije pri skeniranju možganov, vendar zgolj
zato, ker so možgani in vedenje prepleteni. Opozori na to, da nam te raziskave ne povedo, ali
so bile anomalije opazne že ob rojstvu ali so rezultat travme, kroničnega stresa ter drugih
izkušenj iz zgodnjega otroštva. Ena najbolj uveljavljenih ugotovitev v nevroznanosti vedenja
v zadnjih letih je bila ta, da se možgani razvijajo na podlagi izkušenj. Postavlja se vprašanje,
ali so težave posledica prirojenih posebnosti ali izkušenj v zgodnjem otroštvu? Na to
vprašanje je mogoče odgovoriti samo z dlje trajajočim opazovanjem otroka, njegove okolice
(tekom otroštva, adolescence). Pogoji, zaradi katerih prihaja do težav, so tako po mnenju
Sroufa (prav tam) deležni premalo pozornosti. Vzroke, zakaj je temu tako, vidi tudi v
obstoječi politiki. ADD (tudi ADHD) je razumljena kot organska bolezen, zato se podpirajo v
glavnem raziskave, ki potrjujejo to prepričanje. Raziskave, ki bi ponudile nekoliko bolj
celovito razumevanje, so bile odpovedane. Izredno malo študij se osredotoča na vlogo
izkušenj – morda je to niša, ki bi jo kazalo v prihodnjih letih nekoliko bolj poglobljeno
raziskati. Sroufe (prav tam) pripisuje izkušnjam zelo velik pomen. Meni, da obsežno
zdravljenje otrok sovpada z družbenim pogledom, da je mogoče vse življenjske probleme
rešiti s pomočjo zdravil, kar daje milijonom otrok vtis, da imajo nekje v sebi inherentno
napako. Po mnenju Sroufa (prav tam) bi bilo potrebno najti kompleksnejše rešitve.
V Sloveniji so za zdravljenje t. i. nemirnih oseb registrirana tri zdravila: ritalin,
concerta ter strattera (Kesič Dimic, 2009). Najpogosteje je predpisan ritalin (prav tam), ki
povzroča izboljšano delovanje v času prisotnosti snovi v telesu (učinek traja od 2–4 ure)
(Mikuš-Kos, 1985). Soršak (2004) navaja, da so se med leti 1991 in 1998 predpisane doze
ritalina podvanajsterile. Kljub povečanemu predpisovanju ritalina pa velja opozoriti, da je v
Sloveniji predpisovanje le-tega strogo nadzorovano. V ZDA namreč ritalin spada v skupino, v
kateri najdemo tudi kokain in amfetamini. Gre za skupino, ki je najpogosteje zlorabljana.
Kesič Dimic (2009) navaja, da ritalin ni pogosto zlorabljen, saj ne daje občutka evforije.
Brecelj Kobe (v prav tam) meni, da bi bila opustitev ritalina nestrokovno in
nedopustno dejanje, v primeru, da le-ta otroku pomaga iz začaranega kroga stalnih neuspehov.
Hughes in Cooper (2007) opozarjata na številne stranske učinke zdravil in na to, da je
potrebno upoštevati tako prednosti, ki jih jemanje zdravil prinese, kakor tudi pomanjkljivosti.
Sroufe (2012) med stranskimi učinki posebej izpostavi zaviranje rasti, kar so omenjali tudi že
v preteklosti (glej Mikuš-Kos, 1985).
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Zagovornike in nasprotnike uporabe ritalina in drugih podobnih zdravil pa lahko
zasledimo tudi v izjavah staršev (glej Kesič Dimic, 2009, str. 146):
-

»gre za derivat kokaina, mislim, da je na Švedskem njegova uporaba celo
prepovedana«;

-

»moj sin je leto dni jemal ritalin, pa ni bilo bistvenih razlik«;

-

»nikar ne zaupajte ritalinu. Tudi meni so ga predpisali. Prej se dobro pozanimajte o
posledicah, ki jih pusti. Mene je skoraj uničil, saj sem postal zasvojenec«;

-

»moja hči je pred pol leta začela jemati ritalin, ki sem se mu dolgo upirala, zdaj pa
smo poskusili. Je veliko bolje zanjo in za vso družino«;

-

»ritalin je opora in ne rešitev. Smisel ima le, če učinkuje tako, da se lahko otroku
približamo in z njim temeljito delamo, in ne samo da otroka toliko umiri, da da drugim
mir«;

-

»ritalin rešuje nemirnost v razredu in skrbi za to, da lahko otrok napreduje v učnem
procesu, ne doprinaša pa k pozitivnejšemu odnosu ostalih otrok do njega«.
Na tem mestu sem navedla tako pozitivne učinke zdravil kakor tudi dvome, ki se ob

tem porajajo. To sem storila zato, ker želim bralcu dopustiti možnost, da si o uporabi zdravil
pri ADHD ustvari lastno mnenje.
Drug steber predstavljenega modela je PSIHOLOŠKA TERAPIJA, katere namen je
pomagati posamezniku z ADHD pri spoprijemanju tako s primarnimi kakor tudi s
sekundarnimi simptomi. Po Strongu in Flanaganu (2011) te strategije pomagajo razumeti,
kako spremeniti način razmišljanja, ravnanja in tako posledično izboljšati svoje življenje.
Omenjena avtorja navajata naslednje strategije:
1. SVETOVANJE IN PSIHOTERAPIJA
2. URJENJE IN USPOSABLJANJE ZA OSVOJITEV SPECIFIČNIH SPRETNOSTI
3. OBVLADOVANJE VEDENJA
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1.

SVETOVANJE IN PSIHOTERAPIJA

Svetovanje je po Strongu in Flanaganu (2011) opredeljeno kot strokovna pomoč v
obliki pogovora, ki je namenjena bodisi posamezniku bodisi skupini, ki se sooča z osebnimi
težavami, pritiski okolja. Temeljni namen svetovanja je usposobiti posameznika za
samostojno reševanje izzivov in problemov. S pojmom psihoterapija pa je poimenovan niz
specifičnih psihoterapevtskih metod in postopkov, katerih osrednji namen je »ozdraviti
motnje v doživljanju, spremeniti nekatere osebnostne značilnosti ali vzpodbujati zdrav
osebnostni razvoj« (prav tam, str. 127).
Na voljo so različne oblike terapij. Strong in Flanagan (2011) kot prvo omenjata
psihodinamsko terapijo, za katero so značilni dolgi, obširni pogovori z izkušenim
terapevtom, da bi posameznik dobil uvid v to, kar ga žene v določeno ravnanje. Večkrat so na
delu nezavedni motivi, ki jih je potrebno odkriti, saj šele tako bolje razumemo lastno
ravnanje. S tem se poveča verjetnost, da bo posameznik svoje vedenje lahko spremenil.
Vendar se je potrebno zavedati, da so nekateri načini vedenja biološko determinirani, nanje
torej nimamo vpliva. Pri raziskovanju svojega lastnega notranjega doživljanja lahko
posameznik naleti na marsikaj bolečega, zato je nujna prisotnost izkušenega terapevta.
Nadalje avtorja (prav tam) omenjata podporno (suportivno) terapijo, katere cilj je
gledati na življenje v čim bolj pravi luči, izkoristiti svojo notranjo moč ter najti rešitve za
pojavljajoče probleme. Ta oblika terapije je pogosto kombinirana z ostalimi pristopi.
V pomoč pri obravnavi otrok z ADHD je lahko igralna terapija, ki otroku pomaga
priti v stik s svojimi čustvi preko strukturirane igre. Strong in Flanagan (prav tam) navajata,
da je tovrstna terapija primerna za otroke s čustvenimi težavami, medtem ko pri blaženju
dejanskih simptomov ADHD ni preveč učinkovita.
Terapija, ki je usmerjena v naravo in učinke ADHD ter pomaga pri razvoju tehnik za
spoprijemanje s simptomi in njihovimi posledicami, se imenuje psihoedukacija. Ta pomaga
posamezniku razumeti njegovo stanje ter razviti strategije, veščine za spoprijemanje z njim
(prav tam).
Izhajajoč iz tega, da ADHD ne vpliva zgolj na posameznika, ampak na celotno
družino, je smiselna uporaba družinske terapije. Osnovni cilj le-te je izboljšati komunikacijo
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med družinskimi člani, omogočiti, da lahko vsak član družine dobi tisto, kar potrebuje (Strong
in Flanagan, 2011).
Pri nekoliko starejših posameznikih z ADHD je koristna tudi skupinska terapija. Pod
tem pojmom imamo v mislih srečevanje skupine ljudi s podobnimi težavami, pod vodstvom
terapevta. Na ta način lahko ljudje, ki se soočajo s podobnimi težavami delijo svoje izkušnje,
razvijajo specifične spretnosti (prav tam).
Na videz podobna je podporna skupina, kjer pa gre za neformalno srečevanje ljudi s
podobnimi težavami, npr. srečevanje ljudi z ADHD. V tovrstnih skupinah strokovnjak ni
vedno prisoten. Tudi članstvo v skupinah se lahko hitro spreminja, saj lahko na srečanja
prihaja, kdor in kadar želi.K oblikam terapij bi lahko dodali še modifikacijo vedenja in
kognitivno-vedenjsko terapijo, o katerih bo nekaj več napisanega v nadaljevanju.
Raznovrstne oblike terapij, ki so opisane zgoraj, lahko ob dodatnem usposabljanju
izvajamo tudi socialni pedagogi.
Avtorja (prav tam) opozarjata, da je kljub temu, da ima ADHD biološko osnovo, kar
pomeni, da je večkrat potreben biološki pristop, le-tega potrebno kombinirati s psihološkim.
2.

URJENJE IN USPOSABLJANJE

Na tem mestu bi izpostavila zlasti trening veščin, ki pomaga razviti specifične
strategije iz različnih področij. Izhajajoč iz težav otrok z ADHD je gotovo koristen trening
socialnih veščin (prav tam).
3.

OBVLADOVANJE VEDENJA

Tisto, kar je posebej izrazito pri ADHD, je vedenje, ki spremlja simptome. Le-tega
poskušamo obvladati s pomočjo različnih specifičnih pristopov.
Najpogosteje se v ta namen uporabljajo modifikacija vedenja, kognitivno-vedenjska
terapija in razvijanje samozavedanja (prav tam). Vsi omenjeni vedenjski pristopi so
usmerjeni k zmanjševanju neustreznega ter krepitvi t. i. ustreznega vedenja. Kljub temu pa se
med njimi pojavljajo nekatere razlike.
Modifikacija vedenja je ena izmed metod vedenjske terapije, ki se v veliki meri
uporablja za otroke z ADHD. Temelj te metode je natančno strukturiranje otrokovega okolja.
51

Cestnik, T.: Dve stroki o eni motnji, Diplomsko delo, 2012

»S pomočjo motivatorjev – posledic (nagrada ali kazen) vzpodbuja ustrezno vedenje in
zmanjšuje pogostost ali intenzivnost neustreznega« (Strong in Flanagan, 2011, str. 131).
Pomembno je, da so prisotne tako nagrade kakor tudi posledice. Povratna informacija mora
biti otroku dana kar se da hitro. Pri uporabi te metode ne smemo pričakovati takojšnjih
rezultatov. Neprestano moramo opazovati učinek kazni in nagrad pri otroku ter le-te po
potrebi spreminjati oz. prilagajati. Osrednja pozornost je namenjena krepitvi pozitivnega
vedenja (prav tam).
Pri modifikaciji vedenja veliko dela opravi tudi starš oz. učitelj. Pogosto se namreč
zgodi, da se vmes spreminja tudi sam – v kolikor želi, da se otrok vede na določen način,
mora tudi sam ravnati tako (Strong in Flanagan, 2011), biti kar se da dosleden.
Pri uporabi te metode pa se je potrebno zavedati tudi njenih pasti. Ena izmed takšnih
je pojav boja za premoč – da bi se temu izognili morata tako otrok kakor tudi starš oz. učitelj
sodelovati pri določanju nagrad in kazni. Nadalje lahko dobi učitelj oz. starš občutek, da
potrebuje otrok z ADHD neprestano kontrolo od zunaj, kar zmanjšuje manevrski prostor
otroka za lastne odločitve. Uporaba te metode je gotovo neke vrste prisila – venomer je
potrebno biti pozoren na stopnjo in obseg modifikacij ter stopnjo kontrole, ki jo izvajamo nad
otrokom.
Strong in Flanagan (prav tam) uporabo te metode priporočata za otroke, ki kršijo
pravila, ter tiste z ADHD, mlajše od 12 let.
Velikokrat pa se v praksi uporablja toga oblika modifikacije vedenja imenovana
žetoniranje. Gre za to, da otrok v primeru pozitivnega vedenja, izpolnjevanja obveznosti dobi
žeton, v primeru negativnega pa mu je odvzet. Kakršenkoli dodaten privilegij mora otrok
plačati s prisluženimi žetoni (prav tam).
Velikokrat se pri obravnavi ADHD kot učinkovito omenja kognitivno-vedenjsko
terapijo, s pomočjo katere naj bi posameznik sistematično spremenil svoje vedenje.
Kognitivni vidik je usmerjen v to, da posameznik ugotovi, kako razmišlja, kako njegovo
razmišljanje vpliva na njegovo počutje in ravnanje. Vedenjski vidik pa se osredotoča na
uporabo različnih principov učenja za spreminjanje vedenja (prav tam).
V središču tovrstne terapije je prepoznavanje posameznikovih miselnih in vedenjskih
vzorcev, ki jih poskuša nato s pomočjo kognitivno-vedenjskih tehnik spremeniti. S
spremembo misli in vedenja pride po mnenju zagovornikov te terapije tudi do spreminjanja
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prepričanj. Poznavalci kognitivno-vedenjske terapije trdijo, da je tudi neželeno vedenje v
glavnem naučeno in da se ga lahko bodisi ukine bodisi nadomesti z ustreznejšim vedenjem
(Strong in Flanagan, 2011).
Kognitivno-vedenjska terapija vključuje beleženje misli (posebej še tiste, ki se
pojavljajo tik pred spremembo razpoloženja ali vedenja), beleženje vedenja (zlasti
problematično vedenje), opredelitev in ovrednotenje čustev (določanje jakosti čustev). Te
informacije nam pomagajo prepoznati vzorec povezav med mislimi, vedenjem in čustvi.
Izhajajoč iz teh povezav lahko do spremembe vedenja privedejo spremembe misli, v kolikor
negativne misli nadomestimo s pozitivnimi (prav tam). Na tem mestu lahko zasledimo razliko
s prej omenjeno metodo modifikacije vedenja – medtem ko gre tam za kontroliranje vedenja s
pomočjo zunanjih nagrad in kazni, se tukaj modeliranje zgodi s pomočjo razumevanja lastnih
misli in uporabo načel učenja (prav tam).
Uporabo kognitivno-vedenjske terapije sta Strong in Flanagan (prav tam) strnila v
nekaj korakov. Najprej je potrebno izbrati eno obliko vedenja. Nadalje raziščemo situacijo, v
kateri vedenje nastopi – pozorni smo na motive in okoliščine. Sledi iskanje načinov za
spreminjanje izbranega vedenja, ki jih nato uporabljamo v situaciji, ki določeno vedenje
navadno sproži. Rezultate uporabe posamezne strategije ocenimo, saj lahko le tako vidimo,
katere strategije so učinkovite.
Strong in Flanagan (prav tam) navajata, da je tovrstna terapija primerna za večino
ljudi z ADHD z izjemo majhnih otrok, ki ne zmorejo ubesediti svojih misli in občutkov, ter
tistih, ki so izjemno kljubovalni.
Zadnji izmed klasičnih vedenjskih pristopov, ki ga bom zajela, je razvijanje
samozavedanja. S pomočjo tega pristopa naj bi posameznik postal bolj pozoren na svoje
razmišljanje, čutenje in ravnanje. V tem je precej podoben kognitivno-vedenjski terapiji,
vendar je poudarek tukaj na sprotnem opazovanju misli, občutkov in vedenja, kar zahteva
nenehno pozornost.
Področje razvoja samozavedanja je precej raznoliko – na voljo so različne tehnike.
Strong in Flanagan (prav tam) izpostavljata meditacijo med hojo, borilne veščine, tai či, jogo,
senzorno integracijo. Večina omenjenih tehnik je osredotočena na razvijanje zavedanja
lastnega telesa. Vendar pa samozavedanje pomeni več kot le to – pomeni, da se posameznik
nauči biti prisoten v sedanjem trenutku. Avtorja (prav tam) tudi posebej opozarjata, da zgolj
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obvladovanje vedenja s pomočjo različnih pristopov ni dovolj, ampak je le-tega potrebno
kombinirati še z drugimi pristopi.
Tretji segment predstavljenega modela je t.i. SOCIALNI PRISTOP, ki daje med
drugim poudarek na socialne veščine ter učenje novih mehanizmov spoprijemanja, pri čemer
se osredotoča na vsa pomembna področja posameznikovega življenja (dom, šola, delo)
(Strong in Flanagan, 2011). V nadaljevanju bom pozornost posvetila zlasti otroku z ADHD v
osnovni šoli.
Predstavljen biopsihosocialni model obravnave ADHD je le eden izmed možnih
pogledov na ADHD. Že omenjena celostnost je tisto, kar me je prepričalo v to, da sem ga
nekoliko podrobneje predstavila. S tem sem želela opozoriti na to, da je potrebno pri
obravnavi upoštevati vse vidike, ki se v veliki meri navezujejo tudi na vzroke, ki jih različni
avtorji pripisujejo ADHD. Pri vsakem posameznem primeru je potrebno upoštevati posebnost
vsake situacije ter skladno s tem uporabiti kombinacijo različnih pristopov. O nekaterih
pristopih lahko najdemo v literaturi nekoliko več podatkov (npr. o kognitivno-vedenjski
terapiji), medtem ko drugi pristopi še niso tako raziskani. Vendar pa tudi slednji nakazujejo
možnosti obravnave in jih kot take nikakor ne gre zanemariti.
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4. OTROK Z ADHD V OSNOVNI ŠOLI
Osnovnošolsko izobraževanje je najgloblje prepleteno z dinamičnimi razvojnimi
dogajanji na vseh poljih posameznikove osebnosti (Tomori, 2002). Šolanje namreč ne aktivira
in dopolnjuje zgolj otrokovega spoznavnega in intelektualnega razvoja, temveč se
otrok/učenec oblikuje in diferencira tudi na emocionalnem in socialnem področju.
Učenec ob vstopu v šolo ni nepopisan list papirja, saj s seboj prinese vse, kar je dotlej
že izkusil. Šola je poleg družine in širšega socialnega okolja t. i.«tretji sistem«, v katerem se
posameznik oblikuje, izkazuje svoje sposobnosti ter osebne ranljivosti (prav tam). Šola bi
morala biti prostor razvijanja potencialov, vendar pa so šibkosti pri nekaterih skupinah
učencev tako »izstopajoče«, moteče za okolico, da se pozornost iz potencialov usmeri na
korigiranje šibkosti. Takšnega pristopa so po mojem mnenju velikokrat deležni tudi otroci z
ADHD, ki so največkrat diagnosticirani ravno v času osnovnošolskega izobraževanja.
To lahko v veliki meri povežemo s pričakovanji, ki so naslovljena na otroka v
predšolskem obdobju, ter pričakovanji, ki se vežejo na otroka, ki obiskuje osnovno šolo.
Medtem ko se od predšolskega otroka pričakuje, da bo veliko raziskoval, se pričakovanja ob
starosti šestih let precej spremenijo. Kakor hitro se namreč otroka všola, se od njega
pričakuje, da bo vso šolsko uro sposoben sedeti pri miru (Mikuš-Kos, 1985). Tudi na ostalih
področjih se od njega pričakuje primerno vedenje – to je vedenje, skladno z normami. Vsega
tega pa otroci z ADHD ne zmorejo (Mattner, 2002).
Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011) iz rezultatov raziskav na tem področju navajata, da
je v vsakem razredu vsaj en učenec z ADHD in več učencev z vedenji, ki so značilna za
ADHD (na ta vedenja se v empiričnem delu osredotočam tudi sama).
Osnovni problem nemirnega otroka je po Mikuš-Kosovi (1991, v Jeglič, 2006, str. 9)
ta, »da zaradi svojih odzivnih, vedenjskih in učnih posebnosti ni po meri šole in ne more
zadostiti njenim disciplinskim in delovnim zahtevam«. Ravno zaradi tega je obdobje šolanja
najbolj težavno in ranljivo obdobje za otroka z ADHD (Pulec Lah, 2009), saj največkrat nima
dovolj priložnosti, da bi pokazal svoja znanja, spretnosti, veščine. Tako v šoli deluje slabše,
kot bi lahko glede na svoje sposobnosti – raziskave so pokazale, da je razkorak med
sposobnostmi in dosežki med 10 in 30 odstotkov (prav tam).
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Navedeni podatki so pomembni tudi spričo dejstva, da je izobraževanje vseživljenjski
proces, kar pomeni, da nikoli ni povsem zaključeno. Izkušnje, ki jih otrok pridobi v času
osnovnošolskega izobraževanja tako nadalje vplivajo na njegovo življenjsko pot.

4.1 KAJ OVIRA USPEŠNOST TEH UČENCEV V ŠOLI
Vzroke za številne težave otrok/učencev z ADHD gre gotovo iskati tudi v obstoječem
šolskem sistemu oz. pristopih poučevanja. Bečaj (2009) ugotavlja, da pri pouku v Sloveniji še
vedno prevladuje klasični pristop s poudarkom na spominskem učenju ter znanju,
pridobljenem od učitelja. Skladno s tem je učni uspeh odvisen predvsem od delavnosti učenca
in sledenja učiteljevim navodilom. To pomeni, da je manj priložnosti za samostojno
odkrivanje, ustvarjalnost. Ta podatek je pomemben zaradi prej navedenih ugotovitev, da je
motnja ADHD povezana z višjo stopnjo ustvarjalnosti (Shaw, v Kesič Dimic, 2009).
V tradicionalni, storilnostno naravnani šolski kulturi, v kateri je največji poudarek na
storilnosti oz. rezultatu, doseganje povprečnih rezultatov ni dovolj – pričakuje se nekaj več
(Bečaj, 2009). Skladno s to naravnanostjo si šolsko uspešnost največkrat predstavljamo v
obliki ocen, vendar je takšno prepričanje zmotno – šolsko uspešnost izkazujejo še druge,
dolgoročno gotovo pomembnejše naloge šolanja, kot so sposobnost pridobivanja in
izkazovanja znanja, razvoj samostojnega razmišljanja, razvoj delovnih navad, učenje
sodelovanja z drugimi, razvijanje spretnosti, prevzemanje odgovornosti za lastno prizadevanje
idr. (Tomori, 2002). Izid razvojnih nalog (nekatere so zgoraj naštete) priča o tem, kaj je
posameznik dejansko pridobil s šolanjem (prav tam). Šolska neuspešnost tako skladno z
zgoraj navedeno opredelitvijo šolske uspešnosti ne pomeni zgolj slabih ocen, prekinitve
šolanja, temveč neizpolnitev ene ali več razvojnih nalog. Tomorijeva (prav tam, str. 17)
navaja, da je možnost šolske neuspešnosti večja pri učencih, katerih »osebnostne značilnosti
in način vedenja ter odzivanja močno otežujejo vključevanje in prilagajanje procesu šolanja«.
V to opredelitev sodijo tudi učenci z ADHD.
Posledice šolske neuspešnosti so dolgoročne, hkrati pa močno ogrozijo posameznikov
celostni osebnostni razvoj (Tomori, 2002). Pettilon (1980, v Kobolt, 2010) je s pomočjo
krožnega modela utrjevanja socialnega statusa pokazal, da dobijo učno neuspešni učenci manj
socialnih spodbud, manj ponudb za socialno sodelovanje, več negativnih informacij. Do teh
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učencev se utrjujejo negativna pričakovanja, vezana tako na storilnost kakor tudi na vedenje.
Učno neuspešen učenec tako postane negotov, zmanjša se njegova samozavest, pojavijo se
negativno samovrednotenje, strah pred neuspehom, pogosto pa tudi neprilagojeno vedenje.
Posledica celotnega procesa je vse bolj utrjen nižji socialni status.
In kakšne so značilnosti učno manj uspešnega učenca? Odgovor na to daje študija iz
leta 1992 (Kobolt, 1992, v Kobolt, 2010), ki je pokazala na razlike v osebnostnih in
vedenjskih dimenzijah učno različno uspešnih učencev. Ugotovljeno je bilo, da doživljajo
učno neuspešni učenci precej strahu, pojavljajo se občutki manjvrednosti, nizko
samozaupanje. Iz vzorca pa je bilo razvidno tudi, da so bili številni učenci učno neuspešni
ravno zaradi razvojnih težav (ADHD, SUT).
Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011) navajata, da je šolska uspešnost pomemben
varovalni dejavnik za nadaljnji razvoj, zato bi kazalo temu nameniti več pozornosti ter
spodbujati šolsko uspešnost tudi pri učencih z ADHD. Če k temu namreč dodamo še
prepričanje številnih ljudi, da je vsakdo lahko uspešen, če se le dovolj trudi ter sledi nasvetom
in navodilom učitelja (Bečaj, 2009), lahko začutimo stisko posameznika, ki tega spričo svojih
zmožnosti, omejitev, ni sposoben udejanjiti.

4.2 POMEN VZPOSTAVLJENIH ODNOSOV
Ključna vloga v šoli je dana učiteljem. Od občutljivosti, razumevanja, empatičnosti leteh je v veliki meri odvisno, ali bodo otroci lahko udejanjili svoje potenciale, ali pa jih bodo
bodisi zaradi strahu pred neuspehom bodisi zaradi sramu prezrli. Vendar pa je potrebno k
temu dodati, da je odnos vzajemen, kar pomeni, da učenčevo vedenje vpliva na učitelja, hkrati
pa tudi učiteljeva pričakovanja in njegovo vedenje vplivata nazaj na učenca ter njegovo
vedenje (Peček Čuk in Lesar, 2010).
Kot sem že omenila, so otroci z ADHD v večini primerov učno neuspešni – predvsem
zato, ker niso po meri šole. In ravno učno neuspešni otroci so tisti, ob katerih učitelji
doživljajo predvsem negativna čustva (razočaranje, jeza), ne pa sočutja. Pojavljajo se celo
občutki krivde, čeprav je jasno, da učitelji nimajo nadzora nad vsemi dejavniki, ki vplivajo na
učenčev uspeh. Vplivajo lahko zgolj na kakovost svojega dela. Občutki krivde pri učitelju
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kažejo na to, da so globoko v sebi (ne da bi se tega zavedali) prepričani, da so odgovorni za
učenčev uspeh. Neuspeh učenca jim tako pomeni lasten neuspeh (Bečaj, 2009).
Odnos med učiteljem in učencem z ADHD je izrednega pomena – nastopa lahko v
vlogi varovalnega ali ogrožajočega dejavnika (Mencin Čeplak, 2002). Učitelj je tisti, ki otroka
podpira, spodbuja, ali pa ga zatira, ponižuje – na vsak način pa vpliva na otroka in njegovo
počutje. In tega ne gre zanemariti. Učitelje bi morali dojemati kot izredno pomemben vir
informacij o delovanju otroka v šoli. V kolikor otroka spremljajo, lahko ugotovijo, kaj mu
predstavlja ovire, kaj izzive. Tako lahko prepoznajo potencialno ogrožajoče dejavnike, jih
odstranijo in s tem omogočijo lažje delovanje posameznika (Pulec Lah, 2009). Hkrati pa
lahko s pomočjo prilagoditev otroku omogočijo ne samo, da se izogne neuspehu, ampak da
izkusi tudi uspeh. Za to pa je potrebno znanje o motnji (v tem primeru ADHD), saj lahko le
tako prilagodimo pogoje dela do tolikšne mere, da otroku olajšamo čas, preživet v šoli.
Raziskava Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli: razvoj celovitega sistema
učinkovite pomoči (2003, 2005, v Magajna in sodelavke, 2008) je pokazala, da se strokovni
delavci čutijo najmanj strokovno usposobljene za delo z učenci s čustvenimi težavami ter
hiperaktivnim in nemirnim vedenjem. Obe navedeni obliki vedenja sta eksternalizirani, kar
pomeni, da sta za delo učiteljev tudi bolj moteči. Bender in Smith (1990, v Peček Čuk in
Lesar, 2010) sta s pomočjo raziskave ugotovila, da je bila hiperaktivnost redkeje zaznana pri
opazovanju v razredih kot pri raziskavah, kjer so učitelji pričali o prisotnosti hiperaktivnega
vedenja v razredu. Pulec Lah (2002) navaja, da učitelji dejstva o motnji ADHD sicer poznajo,
vendar je potrebno preiti tudi na nivo uporabnega znanja in uporabljati principe, zajete v
strokovni literaturi, tudi v razredu. Za ta prehod od poznavanja do uporabe pa je potrebna
podpora, svetovanje in pomoč šolske svetovalne službe in ostalih strokovnjakov.
Poučevati otroka z ADHD je lahko učiteljem bodisi izziv bodisi izvor kroničnega
stresa. Pulec Lah (prav tam) je v manjši raziskavi ugotovila, da za številne učiteljice
prisotnost otroka z ADHD v razredu pomeni veliko obremenitev. Na to, kako učenca z
ADHD dojemajo, v veliki meri vpliva njihov slog poučevanja ter osebnostne lastnosti učitelja.
V kolikor učitelj izvaja pretežno frontalno naravnan pouk, pričakuje od učencev tišino,
disciplino, učenca z ADHD pa ne bo dojemal kot izziv, ampak kot nekoga, ki moti njegov
pouk. Nadalje je pomembno tudi to, kakšne so učiteljeve predhodne izkušnje (Kesič Dimic,
2009). Učitelji so o učencih z ADHD povedali naslednje (prav tam, str. 128–129):
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-

»cele ure mi nagaja«;

-

»če sam hoče, lahko sedi pri miru«;

-

»potreboval bi strožja disciplinska merila – doslednost, upoštevanje pravil«;

-

»večkrat se neprimerno vede, brez vsakih zavor«;

-

»krivdo vali na druge otroke«;

-

»pri individualnem delu je močno zainteresiran za delo«;

-

»je pošten in odkrit«;

-

»ni nesramen in se trudi biti dober, a zaradi svoje narave tega preprosto ne zmore«;

-

»učencem zelo rad pomaga. Zadolžen je za delitev učbenikov, delovnih listov in za
upravljanje z grafoskopom«.
Tudi Pulec Lah (2002) je zanimalo, kakšno je doživljanje učencev z ADHD s strani

učiteljic. Slednje so otroke s tovrstnimi težavami opisale kot moteče, neposlušne, jezne,
nezainteresirane, agresivne, neobvladljive, težavne … Prevladovala so negativna razmišljanja,
ki so jih v veliki meri projicirale tudi na razmišljanje o otrokovi prihodnosti. Več kot dve
tretjini učiteljic je menilo, da so starši krivi, da je otrok takšen, kot je.
S pomočjo zgornjih navedb lahko potrdimo, da so se nekateri učitelji usmerili na
pozitivne lastnosti učenca z ADHD oz. so videli, kaj je tisto, kar lahko zmore, drugi pa so
videli predvsem tisto, česar ne zmore. Koboltova (1992, v Peček Čuk in Lesar, 2010) opozarja
na vpliv zaznave učenca s strani učitelja, kajti od le-te je pomembno odvisna vzpostavitev
odnosa učitelja do učenca, kar nadalje vpliva na spodbude in pričakovanja ter nenazadnje tudi
na ocene učenca. Če k temu dodamo, da so učitelji posebej pozorni na vedenjske reakcije, da
jih zmoti zlasti eksternalizirano vedenje, lahko nekoliko bolje razumemo, zakaj so učenci z
ADHD s strani učiteljev zaznani pretežno negativno. Poleg tega pa so raziskave pokazale, da
se učitelji interakcijam s takšnimi učenci celo izogibajo (Wehby in drugi, 1998, v prav tam).
Ob tem se pojavlja še en proces, in sicer prefiltriranje informacij o učencu, kar pomeni, da
učitelj informacije prilagodi v tolikšni meri, da so le-te skladne z njegovimi pričakovanji do
učenca. Nadalje se učenci ponavadi v skladu s temi pričakovanja tudi vedejo. Kot lahko
vidimo, se ustvari nekakšen začarani krog, v katerega vpadeta tako učitelj kakor tudi učenec
(Peček Čuk in Lesar, 2010). Menim, da je edini način, kako se tega otresti, da učitelj nenehno
reflektira svojo zaznavo učenca, da ozavesti, da je moteče učenčevo vedenje, ne pa učenec kot
tak.
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Pričakovanja, ki jih učitelji naslavljajo na učence, imajo večji vpliv, kot bi si utegnili
misliti: vplivajo namreč na njihovo ravnanje, na njihov odnos do učencev – koliko jih
spodbujajo, na kaj so pozorni pri učencih, kako vrednotijo njihove dosežke, čemu pripisujejo
uspeh/neuspeh ... (Mencin Čeplak, 2002). Pomembno je, da so pričakovanja realna – da na
podlagi opazovanja, spoznavanja otroka ugotovimo, kaj ta lahko zmore. Če so pričakovanja
prenizka, otrok dosega manj, kot bi lahko, v primeru previsokih pričakovanj pa se v njem še
stopnjujejo občutki neuspešnosti. Izhajajoč iz tega je nujno, da učitelji svoje zahteve in
pričakovanja ozavestijo ter jih nato po potrebi modificirajo (Pulec Lah, 2002).
Decker s sodelavci (2007, v Peček Čuk in Lesar, 2010) je dokazal, da se z
izboljšanjem kvalitete odnosov med učiteljem in učencem izboljšajo tudi učenčevo vedenje,
sodelovanje in učni uspeh. Zanemariti ne velja odnosa ostalih učencev do učenca z ADHD.
Pozitivna klima je tista, ki ugodno vpliva na posameznikov razvoj. Za ustvarjanje le-te pa je
potrebno delati s celotnim razredom. Treningi socialnih veščin so ena izmed možnih oblik
dela, ki velikokrat doprinese k boljšemu vzdušju v razredu.
K temu bi na tem mestu dodala še pomembnost odnosa med izvajalcem dodatne
strokovne pomoči in otrokom. Otroci, ki izkazujejo vedenja in simptome značilne za ADHD,
so velikokrat deležni dodatne strokovne pomoči, kjer jim je nudena še nekoliko intenzivnejša
obravnava, v času katere se strokovnjak osredotoča v glavnem zgolj na tega otroka. Zato se
mi zdi toliko pomembneje, da imata vzpostavljen dober odnos, ki uspešno krmari med bližino
in distanco.

4.3 SAMOPODOBA ŠOLAJOČEGA SE OTROKA Z ADHD
Psihologi imajo za psihični konstrukt, ki ga na tem mestu imenujem samopodoba,
različne izraze: sebstvo, identiteta, socialni jaz itd. Temeljno pri vseh izrazih je, da gre za
množico odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do samega sebe s pomočjo predstav,
občutkov, vrednotenj, ocen samega sebe itd. (Nastran-Ule, 1994, v Kobal Grum, 2000). Če
nekoliko natančneje opredelimo samopodobo je ta »organizirana celota pojmovanj, stališč,
sposobnosti, doživljanj, s pomočjo katerih posameznik uravnava ter usmerja svoje ravnanje
ter hkrati povezuje svoj vrednostni sistem z vrednostnim sistemom ožjega in širšega
družbenega okolja« (Musek, 1992, v Kesič Dimic, 2009, str. 77). Samopodoba je jedro
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zavedanja samega sebe. To, da imamo radi sami sebe, pomeni sprejemati se z vsemi napakami
in slabostmi in zavedati se svojih vrlin in sposobnosti. Če imamo dobro samopodobo, se lažje
lotevamo tudi težjih nalog in smo pri tem samozavestni. Hkrati pa naša samopodoba vpliva
tudi na to, kako doživljamo in ocenjujemo druge (Musek, 1992, v Kesič Dimic, 2009).
James je že leta 1890 objavil delo (Principles of psychology), v katerem je razvil
pojem sebstva. Slednjega je razdvojil na sebstvo kot subjekt (ang. »I«) ter sebstvo kot objekt
(ang. »me«). Medtem ko je sebstvo kot subjekt čisti, dejaven ego, je sebstvo kot objekt
empirični, pasivni ego (Musek, 1992, v Kobal Grum, 2000). James (1890, v prav tam) je
nadalje empirično sebstvo razčlenil na posamezna podsebstva, ki jih je uredil v hierarhično
strukturo. Na vrhu te strukture se nahaja duhovno sebstvo – »zavestna stanja individuuma ter
njegova doživljanja in pojmovanja lastnih mentalnih lastnosti in sposobnosti« (Diaz, 1990, v
prav tam, str. 19). Sledi materialno sebstvo (občutja, predstave in pojmovanja individuuma o
njegovem premoženju) ter socialno sebstvo (doživljanja in pojmovanja individuuma o tem,
kakšen je in kakšen naj bo v očeh drugih) (Burns, 1979, v prav tam). Na dnu hierarhične
lestvice se nahaja telesno sebstvo, to so predstave in pojmovanja o lastnem telesu.
Tudi psihologa Shavelson in Bolus (1982, v Kobal Grum, 2000) sta predpostavila, da
je samopodoba strukturirana, hierarhično urejena. Vendar pa je njuna hierarhična lestvica
nekoliko drugačna kot pri prej omenjenem Jamesu. Vrh hierarhične strukture pripada splošni
samopodobi, ki se v nadaljevanju razdeli na akademski in neakademski del. Akademski del je
vezan na materni jezik, zgodovino, matematiko ter naravoslovne vede. Neakademski del pa je
nekoliko kompleksnejši, saj zajema socialno (vrstniki, pomembni drugi), čustveno (posebna
emocionalna stanja) in telesno (telesne dejavnosti, zunanji videz) samopodobo, pri čemer so
tudi ta področja razdeljena na posamezna podpodročja.
Na samopodobo otroka z ADHD vpliva med drugim tudi uspešnost – zlasti šolska
(ne)uspešnost je tista, ki v posamezniku lahko porodi občutke nesposobnosti, manjvrednosti.
Poleg tega pa je tudi odziv okolice na vedenje otroka z ADHD pretežno negativen. Torej, vsi
ljudje, ki otroka obdajajo – doma, v šoli, na ulici … otroku na različne načine sporočajo, da ni
zadostil njihovim zahtevam, izpolnil njihovih pričakovanj, da je nekaj naredil narobe … Ta
izkušnja resno ogrozi njegovo samospoštovanje ter prodre v vse vidike njegove samopodobe,
ki pa jo posameznik kljub temu na vse načine poskuša rešiti (Tomori, 2002).
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V kolikor otrok ne razume, zakaj se vede na takšen način, in ni imel priložnosti, da bi
se izkazal kot uspešen, povzroča to v njem negativna občutja. Spričo teh občutij se lahko
zapre vase, se prične dokazovati na manj primeren način (delinkventnost, zloraba drog …) ali
pa doživlja svet kot sovražnega in se prične boriti proti njemu. Posameznik potrebuje
potrditve s strani drugih – če teh ne dobi v svojem okolju, med svojimi bližnjimi, začne spričo
težnje po vključitvi v skupino iskati krog ljudi, ki bi ga sprejel medse. Največkrat je to
skupina vrstnikov, ki so tako kot on drugačni, neuspešni, odklonilni do socialnih norm,
pričakovanj. Zanje so značilne nadomestne oblike samopotrjevanja, ki so za posameznika
škodljive, z vidika okolja pa znane kot destruktivne. Ravno odziv okolja pa še poglobi odpor
in odklonilnost do socialnih norm, prevladujočega vrednostnega sistem (Tomori, 2002).
Občutki manjvrednosti lahko vodijo v razvoj depresije, anksioznosti, drugih vedenjskih in
čustvenih težav (Pulec Lah, 2009).

4.4 MOŽNE OBLIKE POMOČI
4.4.1 Celostna obravnava v šolskem okolju
Šolajoči se, ki v izobraževalnem procesu ne dosegajo pričakovanega, pogosto dobijo
dodatno strokovno pomoč pri učenju s statusom učenca s posebnimi potrebami. V kolikor gre
zgolj za učne primanjkljaje je tovrstna pomoč zadostna. Drugače pa je v primeru
prevladovanja socialnih, družinskih, kulturnih in emocionalnih vidikov – zgolj učna pomoč v
tem primeru ne doprinese k želenim rezultatom (Kobolt, 2011), saj se spremembe na enem
področju ne generalizirajo na preostala področja, kjer se pojavljajo težave. Iz tega izhaja
potreba po načrtovanju obravnave na vseh področjih, kjer se pojavljajo otrokove posebne
potrebe (načelo podpiranja) (Pulec Lah, 2002), ter celostnem delovanju. Pulec Lah in Rotvejn
Pajič (2011) predstavljata model celostne obravnave v šolskem okolju, ki je usmerjen tako v
okolje kakor tudi v učenca.
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Slika 3: Celostna obravnava v šolskem okolju

(Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011, str. 165)

Preventivno delovanje na ravni razreda, šole lahko zmanjša ali celo prepreči vedenjske
in učne težave pri učencu z ADHD (Purdie, Hattie in Carroll, 2002, v Pulec Lah in Rotvejn
Pajič, 2011), zato je izrednega pomena, da učitelji poznajo in uporabljajo prilagoditve tako v
izvajanju kakor tudi v ustvarjanju učnega okolja.
Prilagojeno učno okolje
Znano je, da imajo učenci z ADHD težave pri osredotočanju, ločevanju bistvenega od
nebistvenega. Zmoti jih lahko kakršenkoli dražljaj, zato je potrebno učilnico ustrezno urediti,
prilagoditi, da je teh dražljajev kar se da malo. Enostavna, pregledna in dosledno urejena
učilnica je pravšnja za učence z ADHD. Zanje namreč velja načelo »manj je več«, kar
pomeni, da so tudi na stenah zgolj plakati z učno snovjo, ki jo učenci trenutno obravnavajo.
Pri sedežnem redu učenca z ADHD je potrebna posebna previdnost. Tak učenec potrebuje
dovolj delovnega prostora, morebiti lastno mizo, ki je kar se da blizu učitelja. To po eni strani
omogoča lažje sledenje učencu, po drugi strani pa dostopnost učenca za učitelja, ko je
potrebno opozorilo, spodbuda (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Sama se bolj nagibam k
temu, da učenec z ADHD ne sedi sam, ampak da mu družbo dela sošolec.
Pulec Lah in Rotvejn Pajič (prav tam) navajata, naj bo to sošolec, ki predstavlja dober
model in ki ima z učencem z ADHD dober odnos. Sama bi k temu dodala še, da je dobro, da
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je ta učenec (po uspehu) povprečen, saj se lahko v primeru, da zraven učenca z ADHD sedi
nadpovprečen učenec, le-ta počuti manjvrednega v odnosu do sošolca. Gotovo pa je
medvrstniško sodelovanje tisto, ki prinaša pozitivne posledice tako za učenca z ADHD kakor
tudi za ostale.
Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011) predlagata tudi organizacijo »tihega kotička« v
razredu, kamor se lahko učenec umakne, bodisi ko potrebuje mir bodisi ko je razburjen in
potrebuje prostor za umiritev. Učitelj in učenec morata biti dogovorjena, na kakšen način bo
prikazana potreba po umiku – to potrebo lahko izrazi tako učitelj kakor tudi učenec sam.
Rekli smo že, da potrebuje otrok z ADHD jasna pravila in to mora veljati tudi za tihi kotiček.
Učencu z ADHD so lahko v pomoč tudi materiali in pripomočki, ki omogočajo
sproščanje napetosti – masažne žogice, vrečke z zrnjem, gumijasti ali z želatino napolnjeni
mehki ali elastični predmeti. Učenec navedene predmete stiska, razteza, gnete in tako sprošča
napetost. Tudi pisala so lahko odebeljena z gumo ali blazinicami v predelu prijema. Pozornost
pa usmerjajo tudi različni kazalniki, kartončki, barvne folije … (prav tam).
Pri zaznavi časa so učencu z ADHD lahko v pomoč različne ure – peščena ura, ura za
kuhanje ter takšna, ki z vizualnim signalom sporoča preostanek časa. Venomer, ko damo
časovno omejitev, pa je potrebno vedeti, da lahko to učencu predstavlja še dodaten pritisk
(prav tam).
Prilagajanje poučevanja in nalog
Učitelj z dobro poučevalno prakso, ki spodbuja osredotočenost, učno učinkovitost in
zmanjšuje neprimerne oblike vedenja pri učencih z ADHD, pri svojem delu uporablja različne
pristope. DuPaul in Stoner (2003, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011, str. 167) izpostavljata
»aktivno in redno poučevanje in učenje razrednih pravil, rutin in pričakovanj povezanih z
vedenjem v razredu, sistematično spodbujanje in krepitev uporabe pravil, rutin in pričakovanj,
prilagajanje poučevanja, redno spremljanje napredka učenca pri osvajanju osnovnih učnih
spretnosti, učenje in spodbujanje učinkovitih učnih, organizacijskih, samoregulativnih
spretnosti«.
Zasledimo lahko torej velik poudarek na razrednih pravilih, vendar pa v praksi
sprejemanju, učenju in uporabi teh pravil ni namenjena zadostna pozornost (Pulec Lah in
Rotvejn Pajič, 2011). Zdi se, kot da so učitelji velikokrat prepričani, da so pravila jasna,
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vendar temu ni tako. V prvi vrsti je pomembno, da so pravila sooblikovana skupaj z učenci –
učenci jih tako lažje sprejmejo in tudi udejanjajo. Pravila morajo biti formulirana tako, da
poudarijo pričakovano vedenje, ne pa, da nakazujejo tisto, česar naj ne bi počeli (Jurišić,
1999, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011). Oblikovanost v obliki grafičnega simbola lahko še
poveča živost teh pravil. Paziti moramo na to, da učencem ne posredujemo preveč pravil
hkrati. Ko so oblikovana, jih je potrebno zapisati in izobesiti na vidno mesto v razredu. Na
pravila mora učitelj učence večkrat opozoriti in pohvaliti vedenje v skladu z njimi.
Priporočeno je, da v času, ko pravila s strani učencev še niso ponotranjena, pravilno ravnanje
krepimo tudi z zunanjimi spodbudami. Učenci z ADHD imajo nekoliko več težav pri
osvajanju pravil, zato je nujno, da jim pri tem pomagamo. Učitelj lahko tako pred nalogo oz.
dejavnostjo na katero izmed pravil še posebej opozori. V kolikor učenca opozarja, so
pomembni očesni stik in neverbalni znaki, ki učenca usmerjajo k ustreznemu vedenju. Tako
kot pravila, morajo biti tudi pričakovanja jasna in enostavna. Vse omenjene prilagoditve so v
veliko pomoč učencu z ADHD, vendar pa zaenkrat še ni empiričnih raziskav, ki bi potrjevale
vpliv strukturiranosti in organiziranosti nalog oz. dejavnosti na večjo učno učinkovitost
učencev z ADHD (Raggi in Chronis, 2006, v prav tam).
V šoli mora učenec nenehno slediti navodilom učitelja, v kolikor želi pri pouku
aktivno sodelovati, biti uspešen. Glede na to, da ima učenec z ADHD težave pri usmerjeni
pozornosti, sprejemanje navodil zanj ni preprosta naloga. Učitelj mora tudi temu segmentu
posvetiti posebno pozornost. Na začetku poda bodisi kratko verbalno sporočilo bodisi
neverbalni namig. Med ustnim podajanjem navodil poskuša učenca vključiti v podajanje leteh (npr. je učiteljev pomočnik). Pri pisnih izdelkih so lahko v pomoč grafični znaki (npr.
semafor, znak stop, čutila). Učitelj mora biti pri vseh teh oporah kar se le da diskreten.
Navodila morajo biti podana na različne načine, da jih tako učenec lahko sprejme preko
različnih kanalov. V kolikor so navodila kompleksna, je potrebno te razdeliti na več manjših
korakov (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011).
Pri prilagajanju poučevanja in nalog je potrebno podati še nekaj prilagoditev, vezanih
na naloge. Učiteljeva prilagoditev predstavitve, oblike in izvedbe naloge lahko podaljša
učenčevo osredotočenost, poveča pravilnost izvajanja, zmanjša nemir. Pri prilagoditvah je
nujno upoštevati učenčeva močna področja, prevladujoči zaznavni stil. Na osredotočenost in
vztrajanje pri nalogi lahko pri učencu z ADHD vplivamo tudi z oblikovnimi, količinskimi,
vsebinskimi prilagoditvami. Oblikovna prilagoditev sta natančno strukturiran prostor na listu
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in dovolj prostora, kar zadeva količino, pa lahko učencu damo manj nalog istega tipa. Vendar
to seveda ne pomeni, da zmanjšamo zahtevnost (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011).
Kot učinkovita se je izkazala možnost izbire enakovrednih nalog s strani učenca z
ADHD. To naj bi mu dalo občutek možnosti individualnega odločanja. Pokazalo se je, da so
učenci pri reševanju nalog, ki si jih izberejo sami bolj osredotočeni, manj moteči (Raggi in
Chronis, 2006, v prav tam). Raziskave pa so pokazale tudi vpliv barvnega označevanja oz.
poudarjanja določenih elementov. To naj bi vplivalo na večjo pravilnost reševanja v prvih
dveh tretjinah naloge, saj je učenec pozoren na pomembne informacije.
Pri kompleksnih nalogah je smiselna uporaba tovrstnih elementov v drugem delu le-te,
saj tako pomagamo učencu ohranjati in vzdrževati pozornost (Zentall, 1986, v prav tam). Pri
vsakem posameznem učencu pa je potrebno premisliti, ali mu bo barvna opora v pomoč ali pa
ga bo ovirala pri reševanju naloge. Pri nalogah, kjer je to mogoče, je smiselno dodajati
motorični odziv – npr. ponavljanje med hojo, učenje v paru s podajanjem žogice ipd. (Zentall
in Meyer, 1987, v prav tam).
Na tem mestu sem naštela zgolj nekatere prilagoditve, ki jih lahko uporabljamo pri
delu z učencem z ADHD. Znanje o tem je lahko v veliko pomoč učiteljem, ki imajo v razredu
učenca z ADHD. Pomaga jim ne samo pri delu s tem učencem, ampak pri delu z vsemi
učenci.

4.4.2 Model obravnave učencev z učnimi težavami
Izpostavila bom model odziv na obravnavo, katerega učinkovitost je znanstveno
dokazana. Omenjeni model je usmerjen v »kakovostno poučevanje vseh učencev, zgodnjo
obravnavo, uporabo raziskovalno dokazanih učinkovitih metod odkrivanja, opazovanje
napredka učenca in njegovo obravnavo, ki je osnovana na odkritih značilnostih in potrebah
učenca« (Mellard, McKnight in Jordan, 2010, v Kavkler, 2011, str. 25). Poglavitno pri tem
modelu se mi zdi to, da se začne učenca, ki je rizičen za šolski neuspeh, obravnavati takoj, ob
odkritju težav, in ne šele po tem, ko je učenec dejansko neuspešen.
Nekateri elementi modela odziv na obravnavo tudi v Sloveniji že obstajajo, vendar pa
bi bilo potrebno model sistematično uvesti v prakso (Kavkler, 2011). Ena izmed njegovih
ključnih komponent je večstopenjski model odkrivanja in obravnave, ki ga predstavljam v
nadaljevanju.
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Slika 4: Petstopenjski model nudenja učne pomoči

(Kavkler, 2011)

»Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je leta 2007 sprejel
Koncept dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, v katerem so postavljene strokovne
osnove za razvoj učinkovitejših pristopov na področju obravnave učencev z učnimi težavami«
(Kavkler, 2011, str. 32). V kolikor želimo uresničevati zgoraj omenjeni koncept, je potrebno
poznati petstopenjski model nudenja učne pomoči, ki upošteva kontinuum učnih težav.
Vsa pomoč in podpora, ki izhaja iz tega modela, je prilagojena slovenski šolski praksi,
aktualnim pogojem. Izhajajoč iz tega lahko na eni strani zasledimo manj intenzivne oblike
pomoči in podpore, ki se venomer bolj stopnjujejo in intenzivirajo, dokler na koncu ne pride
do usmerjanja v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Izredno pomembno je preko celotnega kontinuuma spremljati napredek učenca in
evalvirati uspešnost obravnave (Kavkler, 2011).
Glede na to, da je za učence z ADHD poleg primarnih težav značilna tudi raznolika
sekundarna simptomatika, med drugim pogosto tudi učne težave, sem se odločila ta model
uporabiti tudi za skupino učencev z ADHD.
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1. Stopnja: pomoč učitelja
Na prvi stopnji modela poteka obravnava v okviru rednega pouka, kar pomeni, da je
namenjena vsem učencem razreda. Na tej stopnji naj bi bil omogočen optimalni napredek
vsem učencem oziroma vsaj 80 odstotkom učencem (Kavkler, 2011). Nujno je obvladovanje
dobre poučevalne prakse učitelja, poznavanje učenčevega znanja, življenjskih izkušenj,
močnih področij.
Učitelju je na tej stopnji dodeljena vloga identificiranja otroka, ki potrebuje
intenzivnejšo obravnavo (pribl. 20 odstotkov). Skladno s tem prilagaja metode in oblike dela
ter učne pripomočke. Vse to poteka v okviru rednega procesa izobraževanja, brez dodatne
strokovne pomoči (Hornby, Davis in Taylor, 1995, v Kavkler, 2002). Če so učne zahteve
ustrezno prilagojene, se povečajo možnosti za uspeh učenca z ADHD (Pulec Lah, 2002).
V literaturi (glej Soršak in Zupančič Danko, 2003) so navedena številna priporočila za
delo z učenci z ADHD. Po metodi izločanja in sinteze na tem mestu izpostavljam nekatere
težave, s katerimi se otroci z ADHD soočajo v šolskem okolju, in navodila za ukrepanje, ki
so v veliki meri namenjena učiteljem.
Tabela 5: Napotki za delo z učencem z ADHD
Težava/motnja učenca

Ukrep

Ekscesivno, brezciljno gibanje

-

dovoliti učencu, da med delom nekaj časa
stoji

-

omogočiti učencu gibanje (npr. da učitelju
kaj prinese)

Hitro ga zmotijo avditorni/vizualni stimulusi

-

povečati razdaljo med klopmi

-

učenec naj sedi na mirnem mestu

-

kombinirati ustna navodila s pismenimi

-

opomniti učenca s posebnim signalom, naj
nadaljuje z delom

-

dovolitev uporabe slušalk

-

učenec naj sedi v ospredju

-

uporabljati

različno

tehnologijo

poučevanjem (npr. mikrofon, slušalka)
-
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Pomanjkanje vztrajnosti

-

posesti učenca z ADHD k povprečnemu
učencu

-

pomagati učencu pri postavitvi kratkoročnih
ciljev

-

učenca s posebnim signalom opomniti na
nadaljevanje dela

-

učenca naenkrat zaposliti zgolj z enim
opravilom

S težavo dokonča delo

-

poučiti učenca o samoopazovanju

-

premestiti učenca k vztrajnemu učencu

-

razdeliti delo na manjše enote

-

dati učencu zgolj eno nalogo naenkrat, manj
domače naloge

-

povečajte število neposrednih nagrad in
posledic

Prekinjanje razgovora ali aktivnosti (bodisi z besedo

-

narediti pogodbo o obnašanju

bodisi z ravnanjem)

-

na pozitivno vedenje učenca se odzvati s
pohvalo

-

sodelovanje učenca pri pripravi učne ure

-

postaviti cilje zaželenega vedenja ter določiti
nagrade v primeru upoštevanja le-tega

-

spodbujanje

primernega

obnašanja

s

posebnim signalom
Sanjarjenje

-

spodbuditi učenca s posebnim signalom

-

posesti učenca blizu učitelja

-

razdeliti naloge na manjše dele

-

ustno in pisno podajanje navodil s strani
učitelja

Površnost

-

sodelovanje učenca pri predstavitvi snovi

-

dati učencu več časa za dokončanje dela

-

uporabiti metodo samo-kontrole

-

opozarjati učenca na nadzor nad lastnim
delom

Začne z drugim delom, preden dokonča prejšnjega
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Ne posluša

-

zagotoviti učencu miren kraj za delo

-

podajati navodila na različne načine

-

dovoliti učencu snemanje

-

učenec naj povedano obnovi z lastnimi
besedami

Preveč govori, s težavo se igra umirjeno

-

pohvaliti primerno obnašanje

-

opomniti ga s posebnim signalom

-

izvesti trening socialnih spretnosti

-

podučiti učenca o samoopazovanju obnašanja

Pogosto izgubi šolske potrebščine, nesposoben je

-

pripraviti organizacijska pravila

redno izpolnjevati obveznosti (pozabljivost)

-

spodbuditi učenca k uporabi beležke

-

narediti skupaj z učencem kontrolni seznam
stvari za samoopazovanje

-

kontroliranje reda na klopi

Pojavljanje dobrih in slabih dni ("vremenoslovci")

-

polagati večjo težo na dobre dneve

Popuščanje koncentracije po prvih urah dela

-

zahtevati od otroka več v prvih urah pouka,
ne zadnjih

Skrenljiva pozornost

-

izločiti dražljaje, ki bi potencialno lahko
zmotili otrokovo pozornost

Težave z branjem in pisanjem

-

večji poudarek na ustnem izražanju

(Dowdy in drugi, 1998, v Soršak in Zupančič Danko, 2003)

2. Stopnja: pomoč šolske svetovalne službe
3. Stopnja: individualna in skupinska pomoč
4. Stopnja: pomoč strokovnjakov zunanje ustanove
Omenjeni ukrepi sodijo v skupino sekundarnih ukrepov, ki so namenjeni okrog 15
odstotkom učencev. Nadalje so ti ukrepi razdeljeni v tri stopnje, ki omogočajo intenzivno in
individualizirano pomoč v okviru obstoječega kurikula (Kavkler, 2011). Na tej stopnji učitelji
ter drugi strokovni delavci uporabljajo prilagojene metode poučevanja, organizirajo delo v
malih skupinah. Uporabljajo pa tudi druge standardne in specialne oblike pomoči in podpore.
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Če pri učencu z ADHD kljub prilagoditvam ne pride do izboljšanja oz. napredka se v
proces pomoči vključi šolski svetovalni delavec, ki nastopa v vlogi koordinatorja različnih
strokovnjakov. Usmerja se predvsem na učitelja, kateremu nudi nasvete glede dela z
otrokom/učencem z ADHD, hkrati pa otroka/učenca tudi sam občasno obravnava. Sodeluje
pri diagnosticiranju posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb ter načrtovanju pomoči (Hornby,
Davis in Taylor, 1995, v Kavkler, 2002).
Nadalje se lahko vključujejo tudi drugi zunanji strokovnjaki, kot so logoped, psiholog,
pedopsihiater ipd. Naloga teh je, da izvedejo diagnostiko ter svetujejo učitelju in/ali
koordinatorju glede obravnave posameznega otroka (prav tam).
5. Stopnja: DSP specialnega pedagoga, svetovalnega delavca in učitelja
V to stopnjo naj bi bilo vključenih od enega do petih odstotkov učencev, ki spričo
svojih potreb potrebujejo najbolj intenzivno in prilagojeno obravnavo (Kavkler, 2011).
Dodatna strokovna pomoč vključuje »dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir
oz. motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali občasno v posebni skupini« (Pravilnik
o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 2006).
Vlogo učitelja za dodatno strokovno pomoč lahko med drugim prevzame tudi vsakdo, ki je
končal univerzitetni študijski program specialne in rehabilitacijske pedagogike, univerzitetni
študijski program defektologije ter univerzitetni študijski program socialne pedagogike.
Večina dodatne strokovne pomoči je zasnovana na način, da posameznika izloči iz
razreda (individualna obravnava). Vendar pa bi bilo potrebno delovati tudi na ravni razreda,
skupine, vključujoče klime (Razpotnik, 2011).
V kolikor se pomoč na tej stopnji pokaže kot dovolj učinkovita ter pride posledično do
zmanjšanja težav, se lahko učenec vrne na predhodno stopnjo. Če pa pomoč tudi na tej stopnji
ni učinkovita, sledi ponovna ocena in odločitev o primernosti kurikula, ki se ga po potrebi
prilagodi (Kavkler, 2011).
Število učencev na posamezni stopnji petstopenjskega modela je odvisno zlasti od
kakovosti obravnave na predhodni stopnji. Kavklerjeva (prav tam) navaja, da največji delež
učencev potrebuje dobro poučevalno prakso učitelja, vključujoč individualizacijo in
diferenciacijo v okviru rednega pouka. Prej omenjeni model odziv na obravnavo omogoča
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prehajanje med naštetimi stopnjami bodisi gor bodisi dol – odvisno od posameznikovih
posebnih potreb. Kavklerjeva (2011) meni, da bi bilo potrebno oblikovati ustrezne kriterije za
prehajanje po stopnjah, ki ne bi smeli biti vezani zgolj na učenca, temveč tudi na različne
dejavnike v okolju (strategija poučevanja, količina pomoči učencu, učitelju ...).
Kot lahko vidimo, trenutni sistem vzgoje in izobraževanja otrokom z ADHD omogoča
kar nekaj različnih oblik pomoči in podpore: dopolni pouk, individualne ter skupinske oblike
dela, pomoč šolske svetovalne službe, možnost dodatne strokovne pomoči (za usmerjene
otroke) (Pulec Lah, 2009). Horvatova (2000) je s pomočjo izkušenj dela s tovrstno populacijo
ugotovila, da so deležni veliko podpore in pomoči, tako individualne kakor tudi pomoči
svetovalnih delavcev, pedopsihiatrije. Pozornost, ki jim jo namenjajo različni strokovnjaki, je
otroku sprva všeč, saj jim to daje občutek pomembnosti, hkrati pa čutijo, da so pridobili med
sošolci poseben položaj. Ko pa se intervencije spričo poslabšanja ocen stopnjujejo ter
postajajo pogostejše, začne to otrok občutiti kot pritisk. Posledično to privede do sprememb
občutkov – pojavi se občutek neuspešnosti, nesprejetosti in nepriljubljenosti.
Večina oblik pomoči je usmerjena na individualno delo z učencem, pogosto izven
razreda. S tem ko otroka vzamemo iz razreda in mu nudimo prilagoditve, ne da bi ostalim v
razredu povedali, zakaj je temu tako, lahko namesto izboljšanja pride do poslabšanja stanja,
kajti vrstniki lahko učenca spričo ugodnosti, ki jih je deležen, začnejo izključevati, kar lahko
njegove težave zgolj še stopnjuje. Poleg tega pa lahko otrok v situacijah »eden na enega«
deluje brez težav in se le-te pojavljajo šele pri delu v skupini. Dodatna strokovna
(individualna) pomoč pogostokrat tako ni zadostna ali pa je celo neučinkovita (Kavkler,
2002). Tudi Horvatova (2000) opozarja, da obravnava otroka ne pomeni posebnega statusa
znotraj razreda. V kolikor namreč posamezniku posvečamo preveč pozornost, lahko otrok to
doživlja kot pritisk, napad, na kar se odzove z obrambnim vedenjem.
Pulec Lah (2009) ugotavlja, da v Sloveniji primanjkujejo formalnih oblik pomoči
učencu in učitelju znotraj razreda. Občasne individualne ure so za otroka z ADHD učinkovite
in potrebne, vendar pa bi bilo potrebno učitelja v večji meri spodbujati, mu nuditi oporo pri
tem, da bi okolje v razredu, oblike in metode poučevanja prilagodil tako, da bi lahko bil otrok
z ADHD v kar se da največji meri prisoten v razredu (Pulec Lah, 2002). Že Horvatova (2000)
je zapisala, da otrok z ADHD za učitelja predstavlja težko rešljiv problem, saj potrebuje
človeka zase.
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Kesič Dimic (2009) navaja, da je otroku lahko v veliko pomoč specialni pedagog,
katerega vidi v vlogi asistenta. Vemo, da v Sloveniji to ni pogosta praksa, saj se v večji meri
odvija individualna pomoč, v tujini pa je drugače. V angleškem sistemu se pojavlja t. i.
teaching assisstant, v ameriškem pa »para-strokovnjak«. Gre za ljudi, ne nujno pedagoge, ki
nudijo podporo učitelju in učencu pri »uravnavanju vedenja, usmerjanju dela, se z otrokom
umaknejo, ko je to potrebno« (Pulec Lah, 2009, str. 6).
Blum (1999) govori o učiteljevem pomočniku, ki dela bodisi individualno bodisi z
manjšo skupino otrok, ki imajo težave pri dojemanju snovi, pri učenju. V primeru odsotnosti
učitelja naj bi ti pomočniki uspešno obvladovali ves razred. Za uspešno delovanje je nujno
sodelovanje med učiteljem in pomočnikom pri načrtovanju nadaljnjega dela in reševanju
konfliktov. Vloga pomočnika mora biti jasno opredeljena, saj v nasprotnem primeru prihaja
do nepotrebnih konfliktov.
Kavklerjeva (2002) se strinja, da je pomoč para-strokovnjakov lahko zelo koristna,
vendar hkrati poudarja, da morajo šolski strokovni delavci dobro premisliti, katerega otroka
lahko dajo v takšno obravnavo. Pozabiti pa ne smemo niti na sprotno izobraževanje, vodenje
ter evalvacijo dela. Pri nas tovrstna pomoč v razredu učencem po večini ne pripada, čeprav bi
bila še kako potrebna. Zgolj kombinacija individualnega dela in dela s celotnim razredom
lahko posega na vsa področja, na katerih bi bila pomoč otroku z ADHD potrebna.
V kolikor so težave otroka z ADHD izrazitejše ter prilagojeno izvajanje z dodatno
strokovno pomočjo ni zadostno, se otroka usmeri v prilagojen program z nižjim izobrazbenim
standardom. Specialne ustanove, ki bi bila namenjena posebej otrokom z ADHD, v
slovenskem prostoru zaenkrat še ni. Morda je to eden od izzivov za prihodnost.
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5. EMPIRIČNI DEL
5.1 NAMEN RAZISKAVE
Izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo je namenjen učencem, ki imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo dosegli
vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v
predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami
(Košir in drugi, 2008). Izvajalci dodatne strokovne pomoči so prvenstveno specialni in
rehabilitacijski pedagogi (defektologi), nemalokrat pa tudi socialni pedagogi.
Namen raziskave je pridobiti informacije o izkušnjah pri nudenju dodatne strokovne
pomoči predstavnic socialnopedagoške ter predstavnic specialnopedagoške stroke pri delu z
učenci, pri katerih je med značilnostmi doživljanja in odzivanja/vedenja moč zaslediti tudi
impulzivnost, hiperaktivnost, pomanjkljivo pozornost (t. i. primarne simptome ADHD).
Zanimajo me zlasti izkušnje sogovornic pri delu s konkretnim otrokom, pri katerem opazijo
zgoraj omenjene značilnosti – katerih metod se poslužujejo, s kakšnimi težavami se srečujejo
pri svojem delu. Izvedeti želim, kaj je v središču njihove pozornosti, kako vrednotijo otroka
ipd. Zastavlja se mi namreč vprašanje o tem, ali je pri nudenju dodatne strokovne pomoči
učencem, ki izkazujejo vedenja in simptome značilne za ADHD, med omenjenima
strokovnima profiloma več stičnih točk ali razlik. Ugotoviti želim torej, na kakšen način
intervenirajo ljudje, ki zastopajo različne strokovne profile. Dotakniti se želim tudi področja
timskega dela ter ugotoviti, ali se to načelo v praksi udejanja tudi med socialnimi in
specialnimi pedagogi in katere so tiste kompetence, ki po mnenju predstavnic strok enemu ali
drugemu strokovnemu profilu manjkajo – na katerih področjih bi želele nadgraditi svoje
znanje.

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Kakšne so stične točke in kakšne razlike dveh izvajalk dodatne strokovne pomoči
različnih strokovnih profilov, ki delata z istim otrokom, ki izkazuje vedenja in
simptome značilne za ADHD?
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S pomočjo tega želim ugotoviti, ali se pri nudenju dodatne strokovne pomoči
predstavnic različnih strokovnih profilov (socialnopedagoška, specialnopedagoška
stroka) pojavljajo pomembne razlike glede značilnosti dela z izbranim otrokom?
2. Ali se v praksi med socialnimi in specialnimi pedagogi pri delu z otroki, ki kažejo
vedenja in simptome motnje ADHD, pojavlja več stičnih točk ali več razlik?

5.3 VZOREC
Intervjuje sem izvedla s predstavnicami socialnopedagoške stroke ter predstavnicami
specialnopedagoške stroke, ki nudijo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi
potrebami. Pogoj za izbiro je bil ta, da sta obe predstavnici strok zaposleni na isti osnovni šoli
v Podravski regiji. Pogovarjala sem se s štirimi socialnimi ter štirimi specialnimi
pedagoginjami. Intervjuvanke so bile izbrane namensko, saj sem želela pridobiti čim več
informacij o raziskovani temi.

5.4 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI
Uporabila sem metodo spraševanja, in sicer delno strukturiran intervju. Vnaprej
oblikovana vprašanja so se navezovala na delo s konkretnim otrokom, pri katerem opazijo
vedenja in simptome, značilne za ADHD (impulzivnost, hiperaktivnost, pomanjkljivo
pozornost). Zanimalo me je, kako so tega otroka spoznale, kaj so o njem izvedele, še preden
so začele delati z njim (informacije s strani staršev, učiteljev, odločba o usmeritvi), kaj so
videle kot osrednjo težavo pri otroku, katerih metod dela so se posluževale, katerih oblik.
Poleg primanjkljajev so me zanimala tudi otrokova močna področja in njegovi stiki s
sovrstniki. Kar zadeva sodelovanje sem se dotaknila sodelovanja s starši, učitelji ter
socialno/specialno pedagoginjo. Zajela sem tudi mnenje predstavnic strok o kategorialnem
pristopu, prednostih stroke, ki ji pripadajo, ter o tem, ali bi si morda pri delu z otroki, ki
izkazujejo vedenja in simptome značilne za ADHD, želele še kakšnih dodatnih znanj.
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Pri izvedbi intervjuja sem se odzivala na povedano ter tako intervjuvankam dala
možnost, da so lahko na plano prišle tudi teme, ki so bile za njih pomembne, čeprav jih morda
sama v začetku nisem predvidela.

5.5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV
Na začetku kvalitativnega raziskovanja sem si določila namen ter postavila
raziskovalna vprašanja. Zastavila sem si okvirna vprašanja in namensko izbrala intervjuvanke.
Intervjuji so bili izvedeni v mesecu februarju na različnih osnovnih šolah v Podravski regiji,
na katerih so sogovornice zaposlene. V dveh primerih intervjuvanki nista dovolili snemanja,
tako da sem njune odgovore čim bolj natančno sproti zapisovala. V ostalih primerih so bili
intervjuji snemani. Po izvedbi intervjujev je sledil dobesedni prepis (verbatim). V
nadaljevanju sem spričo lažjega razumevanja povedanega odstranila slovnične napake in
narečne izraze. Besedilo sem nato uredila v tabelo, določila enote kodiranja in jih v
nadaljevanju analizirala. Pri kodiranju sem uporabila deduktivni pristop.
Pri pripisovanju kod sem se velikokrat znašla v situaciji, ko bi lahko izjavo uvrstila v
več različnih področij – venomer sem se odločila zgolj za eno. Kodirnim enotam sem najprej
določila kode 1. reda ter nato še 2. reda. Kode 2. reda sem obravnavala v smislu podkategorij,
ki sem jih nato povezala v najširše enote – kategorije (glej: Priloga 1). Tako dobljene
kategorije so predstavljale osnovna področja, na katera sem se pri interpretaciji intervjujev
osredotočila. Podatke sem prikazovala tako s pomočjo tabel kakor tudi grafično. Na ta način
sem posamezne intervjuje analizirala in jih med seboj primerjala. Izjave intervjuvank sem
prepletala z ugotovitvami domačih in tujih avtorjev ter lastnim videnjem.
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6.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Rezultati so interpretirani z dveh vidikov. Prvi vidik se nanaša na stične točke in

razlike med socialnimi in specialnimi pedagogi pri delu z izbranim otrokom. Drugi vidik
primerjave pa je usmerjen na pogled stroke: socialnopedagoške ter specialnopedagoške.
Otroke, na katere so se intervjuvanke osredotočile, sem poimenovala z izmišljenimi
imeni.
SHEMA OBDELAVE PODATKOV:
A – pogled štirih izvajalk dodatne strokovne pomoči različnih profilov na dva
otroka (Brane, Lenka);
B – pogled štirih izvajalk dodatne strokovne pomoči različnih profilov na štiri
otroke (Simon, Jure, Mihe, Nace);
C – skupna analiza : stične točke – razlike med socialnopedagoško ter
specialnopedagoško stroko v opisih učencev in postopkih izvajanja dodatne strokovne pomoči

A. POGLED ŠTIRIH IZVAJALK DODATNE STROKOVNE POMOČI
RAZLIČNIH PROFILOV NA DVA OTROKA
Kot že rečeno, se prvi vidik analize nanaša na podobnosti in razlike med socialnimi in
specialnimi pedagogi pri delu z izbranim otrokom. V tem delu analize se bom osredotočila na
štiri intervjuje, pri čemer se po dva nanašata na istega otroka:
INTERVJUVANKI

1:

SOCIALNA

PEDAGOGINJA

1

ter

SPECIALNA

PEDAGOGINJA 1 – otrok 1 (Brane)
INTERVJUVANKI 2 : SOCIALNA PEDAGOGINJA 2 ter SPECIALNA
PEDAGOGINJA 2 – otrok 2 (Lenka)
V ospredju je analiza – značilnosti dela z otrokom – skozi vidik dveh strok.
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A. 1 : Intervjuvanki 1: SOCIALNA PEDAGOGINJA 1 ter SPECIALNA
PEDAGOGINJA 1 (otrok 1: Brane)
Intervjuvanki 1 predstavljata socialna pedagoginja 1, ki ima 10 let delovne dobe, ter
specialna pedagoginja 1, ki ima 5 let delovne dobe. Navedeni intervjuvanki sem spoznala že
predhodno, v času ene izmed študijskih dejavnosti. Izhajajoč iz tega, ker je bil stik že
vzpostavljen, temu ni bilo potrebno namenjati posebne pozornosti. Poznanstvo je vezano zgolj
na področje dela, tako da to ni predstavljalo ovire pri izvedbi intervjujev. Le-ta sem opravila
individualno s predstavnico vsake izmed strok. Izvedba je potekala v kabinetu na osnovni šoli,
na kateri sta intervjuvanki 1 zaposleni, tako da v okolju ni bilo motečih dejavnikov.
Intervjuvanki 1 sta izbrali dečka (Brane), ki ima dve uri dodatne strokovne pomoči
specialnega pedagoga ter dve uri dodatne strokovne pomoči socialnega pedagoga.
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Shema 1: Osno kodiranje – socialna pedagoginja 1
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Shema 2: Osno kodiranje – specialna pedagoginja 1

Prva izmed podkategorij, ki si jo bomo nekoliko pobližje ogledali, se imenuje opis izbranega
otroka.
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Tabela 6: Opis izbranega otroka (intervjuvanki 1)
PODKATEGORIJA: OPIS IZBRANEGA OTROKA (Brane)
Področja

OCENA

Navedbe intervjuvank

OTROKOVE

INTEGRIRANOSTI

socialna pedagoginja 1

specialna pedagoginja 1

Ta učenec se je nekako najbolj približal

Imamo enega otroka, pri katerem v

tej opredelitvi otroka kot otroka z

odločbi ne piše, da ima ADHD, ampak

motnjo pozornosti in hiperaktivnosti.

ima vse te simptome.

Menim, da so do fanta v razredu dokaj

Ne bom rekla zdaj, da ima dosti

tolerantni glede na situacijo. Nima pa

prijateljev v razredu, ampak mislim, da

pravih prijateljev med sošolci – zelo

za enkrat ni še nič kaj takega. Mogoče

težko se vključi.

tudi zato, ker je nižji razred. Ni zdaj, da

Posebej ena deklica ga ima pod

bi ga kdo pretirano jezil. On je tudi tak,

okriljem. S tem dečkom je bila že v vrtcu

da si red sam naredi.

in ga pozna že od prej. To dekle poskrbi
za njega. Medtem ko nekateri fantje –
vem, da so si v laseh.
Ene dvakrat vem, da je prišlo do

Ne bom rekla zdaj, da je s tem ne vem
kaka huda težava /…/ Mogoče se
pojavljajo težave vmes, ko se s kom
stepe ali pa ne vem, kaj takega ...

fizičnega obračunavanja.

Ampak ni pa zdaj, da bi to zdaj bilo na
dnevnem redu.
Mislim, da je učiteljica toliko dobra, da
ga sošolci ne odklanjajo pretirano.
OCENA

OTROKOVE

SAMOPODOBE

Ima nizko samopodobo – velikokrat

Samopodoba je slaba, velikokrat reče,

reče, da je nor, včasih uporablja celo

da je zabit, in se tolče po glavi.

grše izraze.

Potrebuje veliko pohvale in potrditev.
Pohvale sprejme, vendar mu je pri tem
neugodno.

OPIS
TEŽAV

OTROKOVIH

Ima velike težave pri pisanju in branju.

Ima specifika branje, pisanje – zato, ker

Ne more bit zbran na učnem področju.

se niti ne more skoncentrirati na neko

Težave

besedo ali pa na neko poved. Cel čas

v

socialni

integraciji

vključevanju v okolje.

oz.

nekaj čečka, pa črta, pa joj, pa radira,
pa dve črki napiše, pa si narekuje.
Predvsem zaradi pozornosti, ki je ne
more usmeriti.
Dejstvo je, da on tega tempa ne zmore.
Tudi če je pri pouku, težko kaj preriše,
ali pa tako prepiše, da se ne znajde iz
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zapiskov.
MOČNA

PODROČJA

OTROKA

On rad pripoveduje o zadevah, ki se

Mogoče bi rekla, da je njegovo močno

dogajajo v njegovem prostem času.

področje govor, da se rad pogovarja,

Športna, ne – to bi bil zelo žalosten, če

da rad pripoveduje o različnih stvareh

bi moral iti od pouka v času športne.

... Po tej strani se tudi odpre.
On je drugače »brihten fant« – ne rabi
dolgo da nekaj »skuži«.

ZNAČILNOSTI

Lastnega truda je pripravljen malo

Pridejo dnevi, ko je z otrokom težje

OTROKA

vložiti, rad pa bi veliko dosegel.

delati (otrok noče iz razreda, se skrije

Tipičen primer – ko njemu ni, ne gre
niti iz razreda. Zgodilo se je, da ni želel
iz razreda – ležal je, slonel na mizi, kot
da spi oz. počiva. Celo uro se ni bil
pripravljen premakniti. Pri njem je to
mogoče res evidentno izraženo.
Nekako še ga lahko prepričaš, da se

pod …)
On ni toliko impulziven, če ga ti nekako
zamotiš. Ima svoje dneve, ko ga moraš
dobesedno podkupiti s kako stvarjo ali s
kako igro. Ampak, da bi pa bil tako
hudo težaven, da pa sploh ne bi mogel z
njim delat, pa ni.

potem loti, čeprav ne vedno.
OCENA

OTROKOVE

PRIHODNOSTI

Nimam nekega dobrega občutka.

Moje mnenje je, da mu to ne bo uspelo.

Mislim, da mu bo zelo, zelo težko.

Ne da bi ga hotela označiti, ampak jaz

Predvsem zaradi tega, ker bo neuspešen

vidim težavo v tem, da ne more slediti

na učnem področju. Ne zato, ker bi bil

tempu pouka. Dokler je še otrok na

nesposoben – daleč od tega, ker sploh ni

razredni stopnji oz. do 5. razreda še

neumen. Ampak ravno zaradi tega –

nekako

izostankov, vseh teh stvari okrog njega.

predmetno stopnjo (različni učitelji,

zmore,

ko

pa

pride

na

predmeti, minimalni standardi so kar
visoko), pa ne zmore več. Predvsem tak,
ki ne zna brati in pisati. Po drugi strani
pa tudi za OŠPP ni. On je ostal nekje
vmes, ne. Čeprav menim, da se bi
mogoče na OŠPP bolje počutil, kar se
tiče

njegove

samopodobe,

bil

bi

uspešnejši.

Med intervjuvankama 1 na prvi pogled ni velikih razlik. Ko nekoliko pobližje
pogledamo posamezna področja opisa, pa vendarle lahko opazimo razhajanja med
omenjenima intervjuvankama. Eno izmed takšnih področij je integriranost učenca, saj
82

Cestnik, T.: Dve stroki o eni motnji, Diplomsko delo, 2012

specialna pedagoginja 1 zaenkrat ne opaža ničesar posebnega, medtem ko socialna
pedagoginja 1 meni, da ima učenec težave v socialni integraciji. Glede samopodobe učenca
sta si bili intervjuvanki enotni – obe jo opisujeta kot slabo.
Oboje, tako slaba samopodoba kakor tudi težave v socialni integraciji, se kaže pri
otrocih z ADHD oz. tistih, ki izkazujejo vedenja in simptome značilne za ADHD (o tem je
bilo govora v teoretičnem delu).
Intervjuvanki 1 sta pri izbranem otroku opazili težave pri branju in pisanju, težave s
koncentracijo. V obeh primerih je bil izpostavljen govor kot močno področje učenca. Prav
tako obe intervjuvanki omenjata, da se pri delu z učencem pojavljajo dnevi, ko je z njim
nekoliko težje delati. Kljub temu pa je učenec po mnenju obeh vodljiv. Kar zadeva
prihodnost učenca se pri obeh intervjuvankah pojavlja slab občutek. Socialna pedagoginja 1
meni, da mu bo zelo težko zlasti zaradi neuspešnosti na učnem področju, številnih izostankov.
Specialna pedagoginja 1 pa vidi težavo predvsem v tem, da učenec ni sposoben slediti tempu
pouka, da ne zna brati in pisati. V učencu vidi mejni primer – redna osnovna šola je za njega
prezahtevna, OŠPP pa prav tako ni primerna zanj.
Izhajajoč iz številnih podobnosti glede opisa otroka bom nadalje pozornost posvetila
načinu dela pri predstavnicah različnih strok (socialnopedagoške ter specialnopedagoške).
Obe intervjuvanki sta izpostavili, da sta pri delu s konkretnim otrokom sklenile
dogovor o načinu dela. Dogovor je vsekakor plod timskega dela, pri katerem gre za »obliko
aktivnosti, ki jo opravljata dva ali več pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in
enakovrednega sodelovanja ter v smeri doseganja skupnih ciljev« (Polak, 2007, str. 8). Cilj
tega timskega dela je opismeniti otroka. Specialna pedagoginja 1 je to utemeljila z
naslednjimi besedami: »Problem sta branje in pisanje – to sta za mene veliki težavi, če ti v
četrtem razredu ne znaš prav brati in pisati. Zaradi tega sem se tudi povezala s socialno
pedagoginjo in ji rekla, da bi mogoče bilo dobro, da delava obe enako. Ne, da bo ona delala
računanje, jaz bom pa delala branje pa pisanje. Ne. Da se intenzivno zmeniva, da bova mesec
dni ali pa dva meseca urili samo recimo tehniko branja. Potem naslednji mesec bova delali na
primer bralno razumevanje – da ni preveč raztreseno«.
Delo po sklopih pride po pričevanju specialne pedagoginje 1 do izraza tudi pri učenju.
To gotovo vnaša večjo strukturiranost, preglednost, ki je za učenca, ki kaže vedenje in
simptome, značilne za ADHD, še kako pomembna.
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Glede tega, na kaj sta se osredotočili na začetku dela z izbranim otrokom, se
intervjuvanki 1 med seboj razhajata. Specialna pedagoginja 1 je opazila težave pri branju in
pisanju, socialna pedagoginja 1 pa se je na začetku dela osredotočila zlasti na odnos: »Meni se
zdi "fajn", da se z vsakim otrokom, s katerim delam, nekako ujameva – da on sprejme ta način
dela kot nekaj pozitivnega, kot nekaj dobrega za njega. Tako da se je meni zdelo bistveno, da
poskušam pristopit na način, da bo njemu zabaven, zanj koristen«.
Kar zadeva uporabljene metode pri delu z izbranim otrokom je socialna pedagoginja 1
omenila naprsne lutke, pogovor ter pogojevanje: »/…/ Midva sva imela najprej pogovor.
Zadala sva si pravila najinega dela. Dogovorila sva se, da ko bo ura potekala po pravilih, ki
sva si jih zastavila, bo deležen nagrade. Nagrade so pa nalepke, ampak jaz moram presoditi,
da je bila ura dobra. Pogovoriva se o tem in oceniva, ali je bila ura v redu. Če se ni vedel
ustrezno, nalepke ni dobil. Ko je zbral določeno število nalepk, je ena ura potekala po njegovi
izbiri«.
Pogojevanje je omenila tudi specialna pedagoginja 1 – učinkovitost te metode
povezuje s tem, da potrebuje otrok veliko zunanje motivacije (ko nekaj naredita, sledi
aktivnost po otrokovi izbiri). Pogojevanje je bilo v teoretičnem delu omenjeno v okviru
vedenjsko-kognitivne teorije, in sicer kot del vedenjskega dela terapije, s pomočjo katerega
naj bi vplivali na otrokovo vedenje (Kendall, 1985, v Rotvejn Pajič, 2009). V povezavi s tem
je potrebno omeniti operativno pogojevanje, ki ga je odkril Skinner. Dokazal je, da se
vedenje, ki je nagrajeno, pojavlja pogosteje oz. se utrdi. Oblikoval je teorijo podkrepitve, pri
čemer je podkrepitev posledica, ki sledi določenemu vedenju. Intervjuvanki 1 uporabljata
pozitivno podkrepitev, saj je na ta način zadovoljena otrokova izpeljana potreba (sekundarna
podkrepitev). Skinner je za podkrepitev pri otrocih na začetku uporabljal nagrade v obliki
sladkarij, kasneje pa povratne informacije o pravilnosti odgovora. Intervjuvanki 1 uporabljata
nalepke in izvajanje aktivnosti po otrokovi izbiri (Marentič Požarnik, 2003).
Specialna pedagoginja 1 je tekom intervjuja omenila, da uporablja pri delu z otrokom
strategije, s pomočjo katerih na nek način manipulira z otrokom. Takoj, ko je uporabila
besedo »zmanipulirati«, se je zavedla prizvoka te besede, zato je ponazorila primer uporabe
tovrstne strategije. Zgodilo se je, da učenec ni želel pisati testa. Specialna pedagoginja 1 je
učencu ponudila, da bo pisala test po njegovem nareku. Delala je številne napake, stalno
spraševala otroka (o tem, kaj je rekel, kako se napiše kakšna beseda). Otrok je postal zelo
frustriran – ta frustracija je pripeljala do tega, da se je sam lotil pisanja testa. V zvezi z
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manipulacijo je še povedala: »Moraš ga zmanipulirati, da on misli, da je dejansko on tisti, ki te
usmerja, da bo on dosegel tisto, kar je želel, dejansko pa ti dosežeš tisti neki cilj, ki si si ga
zadal. To je pač to. Tudi v razredu, ko noče iti ven, večkrat reče, da ga naj podkupim. Pa
rečem: ʻČe bova šla, bova nekaj naredila. Na koncu se bova šla neke igre.ʼ (ker se zelo rad gre
igre ali pa kaj takega)«.
Specialna pedagoginja 1 pri delu z učencem uporablja predvsem vaje, v katerih je
vključeno gibanje – »da ne bere suhoparno, se mu napiše en stavek na tablo in v tistem stavku
je neko navodilo, ki ga mora potem on nadalje izvesti«. Aktivnosti morajo biti čim bolj pestre,
raznolike, poleg tega pa mora biti otroku na voljo tudi čas za sprostitev (uporabe vreče,
umirjene glasbe).
Izredno pomembna po njenem mnenju je tudi rutina. Poleg tega je ugotovila: »če mu
preveč razlagam stvari, »obrazlagam«, še samo sprašuje in je samo še slabše. Tako da včasih
rečem: ʻTako je, dovolj je, konecʼ«.
Če izhajamo iz teh navedkov, se zdi, da je specialna pedagoginja 1 poleg pogojevanja
našla kar nekaj strategij, ki so pri delu z učencem učinkovite. Veliko omenjenih prilagoditev
je navedenih v teoretičnem delu, v podpoglavju Metode in oblike pomoči. Posebnih metod, ki
jih po navadi povezujemo s specialno pedagogiko (grafomotorika, bralni trening …) ni
navedla, je pa to izpostavila socialna pedagoginja 1 (obe omenjeni).
Prevladujoča oblika dela pri socialni pedagoginji 1 je individualno delo, čeprav
poskuša kdaj izpeljati kakšno uro tudi v razredu. To utemeljuje s tem, da »otrok ne more biti
zbran na učnem področju, tako da izvajata neko stvar 15 minut, potem pa kaj drugega«.
S celotnim razredom dela strokovnjakinja, ki je v vlogi so-razrednika: »Ona izvaja
socialne igre v tem razredu, kjer se nahaja ta učenec. To izvaja v času razrednih ur.«
Tudi pri specialni pedagoginji 1 prevladuje individualno delo z učencem, saj ima
učenec tako »več od tega – lažje usmeri svojo pozornost, lažje se zbere, skoncentrira«. Delo v
razredu je vezano zlasti na obravnavano snov.
Socialna pedagoginja 1 je omenila, da upoštevajo prilagoditve, ki so zapisane v
odločbi o usmeritvi, čeprav le-teh ni navedla. Specialna pedagoginja 1 pa ima glede tega
drugačno mnenje: »Jaz se tega ne držim – raznih prilagoditev, ki so naštete za tega otroka. Pri
njem vseh prilagoditev niti ne moreš uporabljati, ker to, v kar je usmerjen, ni. To je samo neki
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zapis v odločbi. Ti moraš otroka sam spoznati in videti, katere prilagoditve rabi. Če on
dejansko to ni, kar tam v odločbi piše – to ti nič ne pomaga«.
Specialna pedagoginja 1 se za razliko od socialne pedagoginje 1 pri svojem delu
venomer poslužuje diagnostike: »ko otroka dobim, naredim še enkrat diagnostiko oz.
pogledam posamezna področja – od motorike, do vidnega, slušnega zaznavanja – po vseh
kategorijah in potem vidim, kje se pojavljajo primanjkljaji. Na podlagi tega potem naredim
tudi svoj načrt dela – katera področja so tista, ki jih je potrebno bolj razvijati. Na koncu
naredim tudi analizo na podlagi tega načrta. Potem si lahko tudi za naslednje leto nekaj
zastaviš«. Diagnostike socialna pedagoginja 1 ni omenila – iz tega bi lahko sklepali, da imajo
večjo težo informacije iz drugih virov.
Specialna pedagoginja 1 je izpostavila opazovanje učenca v smislu pridobivanja
najrelevantnejših informacij, na podlagi katerih potem oblikuje načrt dela. Posebej je
poudarila pomembnost individualnega pristopa: »da ga spoznaš takšnega, kot je, in se mu na
podlagi tega prilagajaš. Dejstvo je, da je učenec vsak dan drugačen – enkrat je lahko takšen,
da učinkuje ena strategija, drugi dan pa učinkuje čisto nekaj drugega. Potrebno je biti
inovativen pri takih zadevah in pač poskušati različne metode, strategije, da se bo otrok kar se
da najboljše razvil. Neke knjige lahko pomagajo na splošno – v smislu, da dobiš neko idejo –
ampak, da bi se držal vzorca iz neke knjige, mislim, da to ne funkcionira tako. Lahko si
prebereš kake napotke, ampak izhajati je potrebno iz vsakega posameznika, saj je od njega
odvisno, kako učinkovita bo neka strategija«. Tudi socialna pedagoginja 1 pri svojem delu
izhaja iz otroka. Poišče tudi kakšne teoretske podkrepitve, predela literaturo.
Tekom izvedbe intervjuja me je zanimalo, kaj si socialna pedagoginja 1 ter specialna
pedagoginja 1 štejeta za največji uspeh dela z otrokom. Socialna pedagoginja 1 je povedala:
»Meni je "fajn", da že z veseljem sem pride. To pomeni, da mu ni težko, da se tu "fajn"
počuti. To, da ni tistega občutka, da mora spet nekam iti.« Tako kot že zgoraj, je tudi tukaj
izpostavljen odnos, ki ga socialna pedagoginja 1 očitno postavlja močno v ospredje pri
svojem delu. Specialna pedagoginja 1 si za največji uspeh dela z izbranim otrokom šteje to,
»da lahko bolj usmerja pozornost, da je bolj skoncentriran /…/ Tudi to, da se je sposoben
sprostiti – da lahko zapre oči in se sprosti. Tudi to, da mi zaupa je zame uspeh – pove neke
stvari ter reče, da tega ne smem nikomur povedati, češ da je to najina skrivnost. Ko ima neko
težavo, se zaupa, če me sreča na hodniku, me pozdravlja. Saj pravim, to, da se zaupa, da se
odpre. Tudi to je uspeh, da on ve, kako jaz funkcioniram, da ve, kakšna bo moja reakcija na
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njegovo početje, da mu je znana struktura dela, moje meje. Ne samo, da jaz poznam njegove
meje, ampak da tudi on pozna moje. Mogoče mi to več pomeni kot to, da ga naučim boljše
brati. To meni osebno več pomeni, čeprav je seveda tudi branje pomembno«. Ko sledimo
besedam specialne pedagoginje 1 lahko zasledimo, da se je na začetku osredotočila na stvari,
ki so bolj specialnopedagoške – koncentracija; nato pa je prehajala vedno globlje, do odnosa z
učencem.
Socialna pedagoginja 1 se pri svojem delu posredno loteva tudi otrokove samopodobe,
ki je po njenem mnenju zelo slaba (na to sklepa iz besed, ki jih uporablja otrok: da je nor ...).
Kako se tega področja loteva, je ponazorila z naslednjimi besedami: »Poskušam ga prepričati,
da to ni res, tako da mu omenim stvari, ki mu grejo«. Ko je socialna pedagoginja 1 razmišljala
o otrokovi samopodobi, načinu dela je prišla do pomembnega uvida. Ugotovila je namreč, da
se dela na področju samopodobe ni lotila dovolj konkretno. Na tem mestu se je pokazala tudi
morebitna potreba po poklicni refleksiji: »mogoče včasih moraš pač na glas razmišljati, da
uvidiš, kaj bi še lahko«.
Metoda, ki se je izkazala kot najbolj učinkovita, so po mnenju socialne pedagoginje
1 lutke, saj »se je mogoče res bolj sprostil – tisti prenos, da ne govori meni, ampak lutki.
Mogoče je malo več stvari povedal«.
Lutke so eden izmed medijev tudi v socialnopedagoški stroki. Velikokrat je slišati, da
imajo lutke "čudežno" moč. V kolikor je otrok v vsakdanji komunikaciji izpostavljen
pritiskom in stresu je potrebno najti sredstvo, ki bi to olajšalo (Korošec, 2002). Lutka je tista,
ki ji otrok »zaupa svoje težave, odpravlja nesporazume in skoznjo vzpostavlja simbolno
komunikacijo z okoljem« (prav tam, str. 31). Poleg tega lutka omogoča tudi neverbalno
komunikacijo. Avtorica jo omenja kot magično moč, ki spodbuja razvoj na vseh področjih –
kognitivnem, socialnem in čustvenem.
Socialna pedagoginja 1 je omenila večjo stopnjo zaupanja s strani učenca v času
uporabe lutke. Tudi Koroščeva (2002) navaja, da je lutka tista, ki ji otroci zaupajo, ker jo
dojemajo kot eno izmed njih. Čeprav je lutka v rokah učitelja (v tem primeru socialne
pedagoginje), ima otrok občutek, da za skrivnost, ki jo ima z lutko, socialna pedagoginja ne
ve – to je njena "magična" moč.
Iz intervjuja s socialno pedagoginjo 1 je bilo moč razbrati, da je za otrokove težave
deloma kriva tudi neustrezna komunikacija doma: »videti je, da se doma vse pred njim
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pogovarjajo, tudi o zadevah, ki jih on ne zna predelati, umestiti – njegovi starosti neprimerne
zadeve. Otrok je potem obremenjen s temi zadevami«. Omenjeno je bilo, da so težave doma,
v družini. Socialna pedagoginja 1 je opazila tudi občasno zanemarjanje otroka (podan je bil
primer: odlaganje z obiskom zobozdravnika), kar pomeni, da gre za »nedovoljno skrb v
zagotavljanju

osnovnih

otrokovih

potreb,

v

fizičnem

in

psihičnem

smislu«

(http://www.zavod-emma.si/index.php?page=nasilje-nad-otroki).
Morebitni vzrok za otrokove težave je našla tudi v t. i. samouresničujočih se
prerokbah, ko se začne »objekt predsodka oz. stereotipa vesti skladno s pričakovanji, kar
lahko ima usodne posledice za otroka« (Mencin Čeplak, 2002). Socialna pedagoginja 1 je
učinek samouresničujočih se prerokb opisala na naslednji način: »/…/ tako, kot smo pač
ljudje različni – mogoče se nam določene nalepke, ki se nam skozi leta lepijo (ti si takšen in
takšen), morda kdo res začne funkcionirati na ta način«.
Specialna pedagoginja 1 vzroke za otrokove težave vidi v slabem domačem socialnem
okolju. Po njenem mnenju »otrok ne živi v takšnih razmerah, kot bi otrok moral živeti«.
Opazi izrazit vpliv otrokove družine, okolja, v katerem odrašča. Meni, da bi bilo stanje lahko
mnogo boljše: »če bi otrok odraščal v bolj spodbudnem okolju«. Omenila pa je tudi vpliv
dednosti, saj se tudi oče sooča z istimi težavami.
Če primerjamo vzroke, navedene s strani intervjuvank 1, z vzroki ADHD, ki so
opisani v teoretičnem delu, lahko zasledimo, da je pri tem otroku v ospredju predvsem vpliv
okolja, v vseh pomenih te besede.
Intervjuvanki 1 sta se pri delu z otrokom soočali z različnimi težavami. Socialna
pedagoginja 1 je omenila, da je bilo z otrokom zelo težko navezati stik (letos jima je to
uspelo) zaradi številnih izostankov učenca. »Vsak tak izostanek spet pripelje zadevo bolj na
začetek in je potrebno vedno znova ... /…/ Malo zavleče stvari – korak naprej, pa spet pol
koraka nazaj in tako.« Zaznati je bilo moč stisko izvajalke dodatne strokovne pomoči. Proces
pomoči spričo številnih izostankov učenca ni kontinuiran, kar gotovo otežuje ohranjanje
odnosa. Poleg tega vlada tudi negotovost o tem, kaj se pri učencu, v njegovi okolici zares
dogaja: »Drugače tu ne moreš vedeti nič«. Specialna pedagoginja 1 vidi težave v tem, da
otrok nečesa ne želi narediti. »Takrat se znajdeš pred dilemo – ali vztrajati pri tem in ga siliti
v neko dejavnost ali pa poskušati doseči, da opravi vsaj del neke dejavnosti.«
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Posredno sem zaznala težave, vezane na sodelovanje s starši: »Tudi oče je hodil v
OŠPP in on v nobenem primeru otroka ne želi dati tja /…/«. O očetu je še dejala: »nekaj časa
je bil tak, ne bom rekla napadalen, ampak malo skeptičen glede vsega. Ampak mislim, da zdaj
kar dobro sodelujemo, čeprav je težava v tem, da se starši z določenimi zadevami ne morejo
sprijazniti. Jaz sem mnenja, da bi moral ta otrok ponavljati 4. razred, ampak ne vem, kako bo
kaj s tem. Več škode mu naredimo s tem, če ga spustimo naprej. On bi po mojem moral že
tretji razred ponavljati, saj bi tako nekatere stvari utrdil in bi mu bilo potem lažje. To bi
gotovo vplivalo tudi na njegovo samopodobo, ker bi dejansko nekaj znal, obvladal oz. bi mu
bilo lažje. S ponavljanjem se starši niso strinjali«.
Ob predhodno navedenih težavah pri delu se lahko vprašamo, kakšna je vloga
strokovnjaka v odnosu do staršev. So starši tisti, čigar beseda je vedno zadnja? Ali je tako
zares storjena največja možna korist za otroka?
Vidimo lahko, da izvajalki dodatne strokovne pomoči pri delu iste objektivne stvari
(npr. izostajanje) doživljata na različne načine – medtem ko to pomembno vpliva na delo
socialne pedagoginje 1, specialna pedagoginja 1 tega ni niti omenila.
Znano je, da sta družina in šola pomembna sistema, ki vplivata na otroka. Zgolj delo v
šoli ni dovolj, kar ponazarja tudi citat specialne pedagoginje 1: »Jaz lahko z njim ne vem kaj
delam, ampak če doma ne bo nič prebral ...«. Opaziti je izrazito težnjo po povezavi med šolo
in družino oz. potrebo po povezovanju teh dveh sistemov. Če na kratko povzamemo
ekosocialni pogled, ki izhaja iz teorije sistemov, lahko vidimo, da poleg družine, kot
najpomembnejšega otrokovega sistema, ter šole nanj vplivajo še soseščina, prostočasne
dejavnosti ter strokovne službe. Motnje v enem delu sistema vplivajo na preostale dele.
Posebej izrazita je povezava med družino in šolo – težave v šoli velikokrat povezujemo z
neugodnimi družinskimi dejavniki (to je razvidno tudi pri intervjuvankah 1). Tako družina
kakor tudi šola sta izredno pomembni za otrokov psihosocialni razvoj, zato je sodelovanje
med tema dvema sistemoma nujno (Mikuš-Kos, 1991).
Sodelovanje je bilo izpostavljeno tudi v intervjujih. Intervjuvanki 1 sta omenili
sodelovanje z razredničarko. Le-to se je po pričevanju socialne pedagoginje 1 pričelo že v
začetku šolskega leta, ko poteka t. i. predaja. »Če gre za kakšne posebnosti v oddelku, potem
učiteljica te posebnosti pove, predstavi – npr. ta učenec ima težave na tem in tem področju, ta
take.« Sodelovanje z razredničarko je redno, zlasti kar zadeva tekočo učno snov. Glede
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slednje z razredničarko sodeluje tudi specialna pedagoginja 1, ki daje prednost področjem,
kjer ima otrok primanjkljaje – če je potrebno, pa z otrokom del ure posvetita tudi aktualni učni
snovi. Kljub temu da obe sodelujeta z razredničarko, pa je vendarle zaslediti nekoliko večje
prilagajanje s strani socialne pedagoginje 1.
Zraven sodelovanja z razredničarko je bilo v intervjuju izpostavljeno še sodelovanje s
specialno/socialno pedagoginjo. To sodelovanje je vezano zlasti na cilj, da bi znal otrok
brati. Socialna pedagoginja 1 se pri specialni pedagoginji 1 poslužuje nasvetov, ki so vezani
na konkretno delo z otrokom, ki ima na primer težave pri branju/disleksijo (grafomotorika,
bralne tehnike). Specialna pedagoginja 1 nasveta s strani socialne pedagoginje 1 zaenkrat še
ni potrebovala, bi pa se ga poslužila, v kolikor bi naletela na zadevo, v kateri sama ni dovolj
usposobljena.
Opazno je tudi sodelovanje s strokovnimi delavci znotraj šole.
S starši intervjuvanki 1 sodelujeta na timskih sestankih. Socialna pedagoginja 1 je
posebej izpostavila očeta, ki po njenem mnenju nima želje po sodelovanju. K temu je dodala:
»da pride sicer na timski sestanek, ampak on je takrat povedal, da bo prihajal na te sestanke,
ne pa na roditeljske sestanke, ker ga množica ljudi moti. Ima težave pri tem.« Podobno je
očeta zaznavala tudi specialna pedagoginja 1 – povedala je, da se je zdaj malo umiril. Drugače
pa specialna pedagoginja 1 s starši neposredno ne sodeluje, saj to po njenem pričevanju
večinoma počne učiteljica, ki starše obvešča o stanju učenca. Da pa lahko le-ta staršem daje
čim bolj relevantne podatke, je nujno, da sodeluje z izvajalkama dodatne strokovne pomoči.
Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki pri delu s tem otrokom ni prisotno. Specialna
pedagoginja 1 je povedala, da pride pedopsihiater na timski sestanek »zgolj takrat, ko je neka
posebna specifika. Učenec gre enkrat na tri mesece na pregled k njemu, ali pa še to ne. Če pa
je kaj takega se posvetujemo, prosimo za kako poročilo«. Iz tega je sicer razvidno, da je otrok
obravnavan pri zunanjem strokovnjaku – pedopsihiatru. Odgovor na to, zakaj sodelovanje
med šolo, izvajalkama DSP in pedopsihiatrom ni kontinuirano, ni znan. Zdi se, da načelo
timskega dela na tem mestu ostaja zgolj na papirju, v praksi pa se ne udejanja.
Kar zadeva ADHD sta se intervjuvanki 1 razgovorili predvsem o uporabi zdravil.
Obe sta omenili, da je izbrani otrok jemal ritalin. Kot je razvidno iz teoretičnega dela, je
ritalin zdravilo, ki se v Sloveniji najpogosteje predpisuje v primeru diagnoze ADHD.
Omenjeni otrok sicer nima postavljene te diagnoze, vendar pa ima po pričevanju intervjuvank
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1 vse primarne simptome omenjene motnje. Jemanje zdravil je privedlo do slabosti otroka.
Socialna pedagoginja 1 je to pripisala nabiranju želodčne kisline. Pri otroku se je poleg
slabosti pojavljalo še bruhanje, bledica. Znano je, da imajo vsa zdravila morebitne stranske
učinke – tako je tudi pri ritalinu. Iz navedb intervjuvank 1 je mogoče sklepati, da so se ti
učinki pri otroku pokazali.
V času, ko je otrok jemal ritalin, ga je po pričevanju specialne pedagoginje 1 vzel
zjutraj, kar je v skladu s stališčem, da mora otrok vzeti ritalin tik pred tem, ko se od njega
pričakuje zbranost. Specialna pedagoginja 1 je dodala: »Mislim, da so ga zdaj ukinili. Tudi
oče je rekel, da se ne strinja s tem, da mora tako majhen otrok jemati toliko nekih zdravil«.
Kot sem nakazala v teoretičnem delu sta se glede uporabe zdravil pri motnji ADHD
izoblikovali dve skupini: nasprotniki in zagovorniki. Tudi med starši otrok se pojavljalo
različna mnenja. V tem primeru se starši (predvsem oče) z uporabo niso strinjali. O učinkih
ritalina in podobnih zdravil je sicer več besede v teoretičnem delu. Na tem mestu se bom
osredotočila na videnje specialne pedagoginje 1 glede učinka ritalina na otroka. Dejala je, da
je ritalin otroka umiril: »dobesedno polovico si bolj apatičen po ritalinu, kot pa kaj drugega,
ampak vseeno …«. Beseda apatičen označuje tistega, ki je »duševno otopel, brez volje;
brezčuten, top« (SSKJ, 1994, str. 18). Vprašamo se lahko, kakšen je glede na učinek v tem
primeru doprinos ritalina k izboljšanju uspešnosti učenca. Apatičnost gotovo ni lastnost, ki bi
bila v šolskem sistemu cenjena.
Intervjuvanki 1 sta pred začetkom dela z otrokom poiskale informacije. Socialna
pedagoginja 1 je o tem, kje je dobila informacije o otroku najprej povedala: »Jaz ga slučajno
poznam od prej oz. vem, kateri fant je, ker živi tam kot moji sorodniki /…/«. Vprašanje, ki ga
tukaj postavljam v razmislek, je: Ali je poznavanje otroka iz zasebne sfere prednost pri
izvajanju procesa pomoči ali je ovira? Vsekakor gre za vprašanje, ki nima enoznačnega
odgovora. Po eni strani lahko poznavanje učenca pripomore k boljšemu razumevanju le-tega,
po drugi strani pa tako ni ustreznega krmiljenja med bližino in distanco.
Poleg tega je socialni pedagoginji 1 informacije dala tudi učiteljica iz tretjega razreda.
»Povedala je, da gre za učenca, ki ima vedenjske ter posledično učne težave.« Zasledimo
lahko torej, da so vedenjske težave označene kot primarne, učne težave pa kot sekundarne
(drugotne). Vprašanje o tem, kako izhajajoč iz prepletenosti težav določiti, katera je primarna,
sem nakazala že v teoretičnem delu.
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Specialna pedagoginja 1 je pred začetkom dela z otrokom izvedela nekaj o socialnem
okolju. Izpostavila je, da ima oče zdravstvene (psihične) težave. Povedala je, da informacije
črpa predvsem od šolske svetovalne delavke: »Tam je otrokova mapa, ki jo pregledam, si
izpišem kakšne take pomembne stvari, ki so za moje področje pomembne, za nadaljnjo delo.
Potem se pozanimam o specifikah, domačem okolju, kakšno je šolsko okolje – v razredu ga
namreč ne poznam. Tudi z razredničarko – oz. tista, ki ga je prej imela (učiteljica) –, se
pozanimam o tem, kaj so specifike, kje je treba biti pozoren. Pa tudi kaka predhodna
dokumentacija, če je bila – vem, da ima ta fant tudi pedopsihiatra«.
Eden izmed virov informacij je tudi odločba o usmeritvi otroka, izhajajoč iz Zakona
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Socialna pedagoginja 1 je glede tega
povedala: »Pogledaš sicer kaj piše, ampak v bistvu pa izhajaš iz otroka in delaš potem tam,
kjer vidiš, da so primanjkljaji«. Tudi specialna pedagoginja 1 je istega mnenja: »Jaz sicer
pogledam, pod katero kategorijo je otrok usmerjen, ne, ampak meni to nič ne pomaga, nič ne
pomeni«.
Odločba o usmeritvi ni osrednje izhodišče dela socialne ter specialne pedagoginje 1.
Socialna pedagoginja 1 je o tem dejala, da te »situacija pripelje do tega, da izhajaš iz otroka.«
V odločbi o usmeritvi je med drugim navedena kategorija usmeritve. Ko sem o tej
povprašala intervjuvanki, je socialna pedagoginja 1 povedala: »Točnega podatka ne vem.
Mislim, da gre za dolgotrajno bolnega otroka. Ima težave z želodcem /…/ Res ne vem, za kaj
točno je opredeljen, mislim pa, da kot dolgotrajno bolan«.
»Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter
boleznimi, ki ovirajo otroke pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka tista, ki ne izzveni
v

treh

mesecih.

gastroenteorološke,

Med

dolgotrajne

alergološke,

bolezni

revmatološke,

sodijo

kardiološke,

nefrološke,

endokrinološke,

pulmološke,

onkološke,

hematološke, dermatološke bolezni, psihiatrične in nevrološke bolezni (npr. epilepsija),
avtoimune motnje in motnje prehranjevanja« (http://www.zrss.si/default.asp?rub=3502). Če
bi torej izhajali iz te opredelitve, bi glede na težave z želodcem obravnavani otrok lahko bil
usmerjen v to kategorijo, saj le-ta doprinese do 5 ur dodatne strokovne pomoči. Ena izmed
članic komisij za usmerjanje je povedala, da tiste hiperaktivne otroke, ki kažejo vedenjske
motnje, skrijejo pod dolgotrajno bolne ravno zaradi večje količine ur dodatne strokovne
pomoči (Hladnik in Kobolt, 2011).
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Specialna pedagoginja 1 je otroka uvrstila v PPPU: »Mislim, da je usmerjen v to
kategorijo – nisem si šla zdaj točno pogledat. Mislim, da je usmerjen pod primanjkljaje na
posameznih področjih učenja. Se mi zdi, da večinoma usmerijo v to smer, ne«. Kategorija
PPPU je tista, pod katero je usmerjenih največ otrok (Opara in drugi, 2010). Izhajajoč iz tega
trenda je vsekakor mogoče, da bi bil otrok opredeljen v to kategorijo. Obstaja pa celo
verjetnost, da bi bil otrok opredeljen v obe omenjeni kategoriji hkrati.
Tisto, kar na tem mestu gotovo najbolj bode v oči, je to, da sta socialna pedagoginja 1
in specialna pedagoginja 1 otroku pripisali različni kategoriji usmeritve. To se sicer sklada z
njunima trditvama, da pri svojem delu ne izhajata zgolj iz odločbe o usmeritvi, ampak da so
jima pomembni tudi drugi viri informacij. Izbiro kategorije usmeritve sta delno argumentirali.
V tem primeru torej ni znano pod katero kategorijo je otrok v resnici usmerjen. Glede na to,
da z otrokom obe delata že drugo leto, je to t. i. izhodišče dela očitno izzvenelo.
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A. 2: Intervjuvanki 2: SOCIALNA PEDAGOGINJA 2 in SPECIALNA
PEDAGOGINJA 2 (otrok 2: Lenka)
Intervjuvanki 2 predstavljata socialna pedagoginja 2, ki ima 5 let delovne dobe, ter
specialna pedagoginja 2 DPO (duševno prizadeti otroci) MVO (otroci z motnjami vedenja in
osebnosti), ki ima 34 let delovne dobe.
Intervjuvanki 2 sem osebno spoznala na dan izvedbe intervjuja. Pred tem sem z njima
komunicirala preko elektronskih sporočil – na ta način sem ju motivirala za sodelovanje. Že
predhodno sta sporočili, da ne želita snemanja, tako da smo se dogovorile, da bom s seboj na
izvedbo prinesla zgolj prenosni računalnik. Želela sem namreč kar se da natančno zapisovati
njune odgovore. S pomočjo navedenega pripomočka mi je to tudi uspelo. Kljub zapisovanju
sem namreč lahko ohranjala očesni stik z intervjuvankama in se odzivala na njune odgovore.
Intervjuja sta potekala individualno, na osnovni šoli, na kateri sta intervjuvanki zaposleni.
Motečih dejavnikov v okolju ni bilo zaznati.
Intervjuvanki 2 sta izbrali deklico. Specialna pedagoginja 2 je to deklico obravnavala
4 leta. Od letošnjega leta je v obravnavi pri socialni pedagoginji 2, saj je šola pri preverjanju
odločbe predlagala, da dobi pomoč socialnega pedagoga, glede na to, da je bila najšibkejša na
področju, s katerim se le-ta ukvarja.
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Shema 3: Osno kodiranje – socialna pedagoginja 2
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Shema 4: Osno kodiranje – specialna pedagoginja 2

Opis izbranega otroka nam ponudi vpogled v zaznavanje učenke s strani socialne in
specialne pedagoginje 2.
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Tabela 7: Opis izbranega otroka (intervjuvanki 2)

PODKATEGORIJA: OPIS IZBRANEGA OTROKA (Lenka)
Področja
OCENA

Navedbe intervjuvank
OTROKOVE

INTEGRIRANOSTI

Socialna pedagoginja 2

Specialna pedagoginja 2

Učenka v tem razredu zdaj dobro

Sovrstniki

funkcionira, čeprav se občasno še

različno.

pojavljajo težave. S tem je imela prej
velike težave – zaradi reakcij (pojav
trme, hitra užaljenost, odreagiranje z
jokom,

kričanjem,

fizično

nasilje;

primerjanje s fanti – ustreza ji, da lahko
pokaže

svojo

moč)

je

bila

manj

OTROKOVE

SAMOPODOBE

sprejemajo

zelo

Vsekakor je bila večkrat v konfliktu,
tako da so jo nekateri skušali označiti
kot dežurnega krivca, drugi so jo
označili kot zelo v redu, so jo dobro
sprejeli – opazili so tudi napredek v
vedenju.

priljubljena.
OCENA

učenko

Na lestvici od 1 do 5 bi ji dala 3.

Če je 5 najvišja samopodoba, potem, bi

Glede na to, da ima izrazito potrebo po

jo ocenila z 2. To je ponazorila z

pohvali, da se pri njej vidi, da pohvala v

besedami dekleta: Jaz to ne znam, ne

določenem trenutku zares dobro dene,

bom nikoli tako dobra kot drugi, me ne

se mi zdi, da je to povezano z njeno

marajo in podobno.

samopodobo.
Ne želi poizkusiti oz. če ob prvem
poizkusu ni tako uspešna, kot si želi,
tudi poruši svoj izdelek ali pa noče več
poizkusiti

ali

ponovno

poslušati

navodil, prikaza ...
OPIS

OTROKOVIH

TEŽAV

Je pa res, da je bilo vseskozi zaznati

Lani je imela precej izpadov – opaziti je

težave s pozornostjo in aktivnostjo

bilo moč tudi fizične izbruhe (zlasti v

(motnja

OPB, ko ni tako strukturirano).

pozornosti

in

aktivnosti).

Včasih tudi impulzivno odreagira. To

Zelo

težko

se je vseskozi opažalo.

spremembe – zelo nesigurno se je

Opazen je padec pozornosti v zadnjih

počutila.

urah.

Deklica

težko

je

tudi

sprejema

sprejemala

razlage,

pojasnila – pade v tisto svoje in tako
mora biti.
MOČNA
OTROKA

PODROČJA

Matematika, empatija /…/. Ona je prav

Močna področja so prav gotovo njene

dobra učenka.

gibalne spretnosti. Zelo rada pomaga.
Mislim, da je čustveno zelo občutljiva,
kar
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indiferentna.
ZNAČILNOSTI

Včasih je trmoglava. Potrebno je veliko

Je pa bilo ves čas opaziti, da potrebuje

OTROKA

spodbude. Pohvala ji veliko pomeni.

pozornost, pohvalo. Zelo se je trudila,

Drži se dogovorov.

pohvale je bila zelo vesela.

Je dovzetna za novosti, nove predloge –

Vendar

jih preizkusi (je odprta).

pohvalo, pa tudi grajo – občutiti je bilo

Včasih odreagira agresivno /…/. Je zelo

nelagodje /…/.

vodljiva.

Po eni strani je deklica zelo nežna, po

Me je pa veselilo, da je bila zelo

drugi pa kot neka tempirana bomba.

je

imela

težave

sprejeti

motivirana – pri njej je bila prisotna
pozitivna motivacija.

Pri opisu izbranega otroka je specialna pedagoginja 2 uporabila asociacijo, da je otrok
kot »mala burja«. Oznako je argumentirala s težavami pri samonadzoru. Te težave lahko
posredno razberemo tudi iz navedb socialne pedagoginje 2. V teoretičnem delu sem se
ustavila pri izrazu primanjkljaj inhibicije vedenja. Ta naj bi vplival na številne procese
izvršilnih funkcij (nezrela samoregulacija čustev, motivacije in vzburjenja, težave z
rekonstrukcijo, šibkejši nadzor, sintaksa ...), ki omogočajo opazovanje, nadziranje in
usmerjanje našega vedenja (Barkley, 2005, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011).
Mnenje intervjuvank 2 glede integriranosti/vključenosti učenke v razred je precej
podobno. Socialna pedagoginja 2 vidi izboljšanje na tem področju, specialna pedagoginja 2 pa
posebej poudari različno sprejemanje učenke s strani sovrstnikov.
Težave učenke, ki jih intervjuvanki navajata, so precej raznolike. Ta raznolikost nam
pomaga, da si ustvarimo celovitejšo sliko o tem, kje se težave pri izbrani učenki pojavljajo.
Izhajajoč iz navedbe socialne pedagoginje 2 so pri izbrani učenki prisotni vsi simptomi
značilni za ADHD, pri čemer pa je impulzivnost tista, ki je posebej poudarjena. Ti simptomi
se odražajo v vedenju: padec pozornosti v zadnjih urah, nesigurnost v času sprememb, težave
pri sprejemanju razlag, fizični izbruhi.
Glede opaženih močnih področij izbrane učenke se intervjuvanki 2 med seboj ne
strinjata. Socialna pedagoginja 2 izpostavlja matematiko, empatijo, učni uspeh učenke,
specialna pedagoginja 2 pa gibalne spretnosti, čustveno občutljivost učenke. Spekter močnih
področij je, izhajajoč iz navedb intervjuvank 2, precej raznolik. To gotovo odraža usmerjenost
intervjuvank ne samo v primanjkljaje, temveč tudi v močna področja.
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V povezavi z delovanjem učenke je bila izpostavljena izrazita potreba po pohvali.
Marentič Požarnikova (2003) slednjo omenja kot eno izmed najobičajnejših sredstev zunanje
motivacije v šoli. Specialna pedagoginja je opazila tudi nelagodje učenke ob pohvali.
Intervjuvanki 2 sta zasledili, da potrebuje učenka veliko spodbude, pozornosti.
Socialna pedagoginja je omenila, da je učenka dovzetna za novosti, kar je sicer v
nasprotju z izjavo specialne pedagoginje, da spremembe v učenki porodijo negotovost. Iz
intervjujev 2 je moč razbrati, da je do te razlike prišlo spričo usmerjenosti na različne
situacije. Socialna pedagoginja 2 je verjetno imela v mislih predvsem predloge, ki zadevajo
način dela, medtem ko je imela specialna pedagoginja 2 v mislih spremembe, ki so vezane na
osebe, ki učenko obdajajo (sprememba razredničarke, izvajalke dodatne strokovne pomoči).
Na splošno socialna pedagoginja 2 predvsem poudarja stvari, v katerih je učenka dobra – zelo
vodljiva, zelo motivirana, drži se dogovorov. Specialna pedagoginja 2 pa je pri učenki
razbrala dvojno naravo – po eni strani nežna, po drugi kot tempirana bomba.
Socialna pedagoginja 2 si je kot prednostno nalogo pri delu z izbrano učenko
zastavila razvijanje čustvene inteligence. Uporaba izraza čustvena inteligenca nakazuje
usmerjenost socialne pedagoginje 2 ne zgolj na razum, ampak tudi na čustva in na dojemanje
otroka kot »tistega, ki misli, in tistega, ki čuti« (Schilling, 2000, str. 3). Čustvena inteligenca
je definirana kot »sposobnost pridobivanja in uporabe informacij čustvene narave,
čustvovanja in čustvenega odzivanja« (prav tam). Pojem, ki si ga je na tem mestu potrebno
pobliže pogledati je tudi čustvena pismenost oz. čustvena sposobnost, ki označuje »relativne
sposobnosti za doživljanje in pravilno obvladovanje čustev«. Schillingova (prav tam) je
navedla dejavnosti, ki skupaj vodijo k čustveni pismenosti: zavedanje samega sebe,
obvladovanje čustev, sprejemanje odločitev, obvladovanje stresa, osebna odgovornost,
samopodoba, empatija, sporazumevanje, skupinska dinamika, reševanje sporov.
Socialna pedagoginja 2 je omenila obvladovanje čustev, samokontrolo, razvijanje
pozitivne samopodobe, komunikacijo. Povedala je tudi: »Nisem vedela točno, na kateri
stopnji je ona«. Stopnja razvitosti čustvenih sposobnosti in spretnosti določa višino čustvene
inteligence, stopnjo čustvene sposobnosti (Schilling, prav tam). Poleg tega si je kot
prednostno nalogo zastavila tudi delo v manjši skupini, razredu. To je podkrepila z
naslednjimi besedami: »Individualno delo je primerno, ko se pogovarjaš o kaki knjigi, ostalo
pa se razvija v razredu. Če je le mogoče, delam v razredu /…/ Na začetku tako naredim eno
spremljanje v razredu, da ugotovim, kako ta razred funkcionira – včasih naredimo tako, da
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sem kot neka druga učiteljica /…/ Pri delu v razredu gradim na sodelovanju, upoštevanju
pravil«. Omenila je tudi delo v paru (dekletu se pridruži sošolka, ki ima prav tako težave).
Podobnega mnenja glede oblike dela je tudi specialna pedagoginja 2: »Delala sem
individualno, občasno tudi v razredu – pri kakšnem naravoslovnem, tehničnem dnevu,
skupinskih dejavnostih ... DSP se velikokrat razume v smislu individualne pomoči, vendar jaz
sem zelo vesela, če lahko delam tudi v razredu, saj tako vidim, kako otrok funkcionira v
razredu. Ko si sam z otrokom nimaš primerjave z drugimi učenci. Otroka moraš videti v
skupini, tako tudi vidiš, kako otrok reagira v kakšnih situacijah«.
Glede metod, ki jih uporablja pri svojem delu je socialna pedagoginja 2 povedala:
»Glavnina so pogovori, ogled posnetkov, razredne ure, kakšne didaktične igre«. Povedala je
sicer, da del ure vedno posveti aktualni snovi. Kljub temu pa je poudarila, da ji ostane čas za
socialnopedagoška področja: »pogovor ob slikanici, delovnem listu, ogled posnetkov …«.
Specialna pedagoginja 2 je bila pri delu z izbranim otrokom usmerjena zlasti v
odpravljanje primanjkljajev: »Pozornostnih, bralnih spretnosti, senzorike. Delali sva na
samopodobi, ogromno je bilo nekih razgovorov, pogovorov, včasih jo je bilo potrebno tudi
poslušati, ogromno iger. Samega "drila" ni bilo veliko.«
Izhajajoč iz odločbe o usmeritvi je specialna pedagoginja 2 z otrokom delala na
vidnem področju, motoričnih zaznavah, govoru, jeziku. Posvetila se je tudi krepitvi dekletove
samopodobe. O načinu dela je povedala še: »Prilagajaš se sproti – nekaterih stvari ni potrebno
več delati, druge se sproti odpirajo /…/ Lani je imela precej izpadov – opaziti je bilo moč tudi
fizične izbruhe (zlasti v OPB, ko ni tako strukturirano). O tem sva se precej pogovarjali –
učna snov, sledenje snovi ni bila več takšen problem«. Izpostavila je še, da je bilo lansko leto
pri tej deklici zelo kritično: »Takrat smo se dogovorili, da bomo delali "smeške", ko bo vse
OK – za to se je deklica grozno trudila –, tisto ji je zares ogromno pomenilo. Ona je bila tega
strašno vesela – to je bila neke vrste metoda žetoniranja«. Metoda žetoniranja je sicer
zastavljena na način, da otrok v primeru izpolnjevanja obveznosti, pozitivnega vedenja dobi
žeton, v primeru negativnega vedenja pa mu je ta odvzet (Strong in Flanagan, 2011). Izhajajoč
iz navedb specialne pedagoginje 2 je šlo v tem primeru samo za pridobivanje »smeškov«, ne
pa tudi za odvzemanje, ko stvari niso potekale tako, kot je bilo dogovorjeno. V ospredju je
bilo nagrajevanje, o kaznovanju (odvzemanju smeškov) pa ni bilo govora. Sama sem to
strategijo razumela bolj v smislu pogojevanja: če bo vse OK, boš dobila »smeška«.
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Kljub usmerjenosti specialne pedagoginje 2 v odpravljanje primanjkljajev lahko iz
zgornjega citata zasledimo, da se nikakor ni osredotočala zgolj na to. O tem priča tudi
naslednja izjava: »Jaz vedno začnem z igrami, da se na tak način spoznava – naredi si svojo
mapico in se predstavi ...«.
Specialna pedagoginja 2 je delo z učenko načrtovala na podlagi opazovanja,
spoznavanja otroka in predhodno pridobljenih informacij, ki so predstavljale izhodišče
njenega dela. Socialna pedagoginja 2 si je prvoten načrt dela pripravila glede na predhodno
dokumentacijo. Nobena izmed njiju ni izvedla lastne diagnostične ocene, saj po njunem
mnenju za to ni bilo potrebe. S postavitvijo diagnoze so povezane tudi težave pri delu, ki jih
posredno navaja socialna pedagoginja 2: »Diagnoze postavljam daljše časovno obdobje, v šoli
pa smo glede tega precej omejeni. Trenutno se ne kaže potreba po tem, če pa se bo, bom to
naredila. Težava je primanjkovanje ur«. Poleg tega je omenila še težave, vezane na družinski
odnos: »V pogovorih sem slišala mnenje, da imajo doma ʻneprimeren odnosʼ oče – hči.
Spraševala sem se, ali začeti delati tudi z družino. Ker zaenkrat ni bilo zaznati takih težav,
sem se odločila, da z družino ne bom posebej sodelovala zaradi tega t. i. neprimernega
odnosa«.
Na tem mestu se zastavlja vprašanje, kdaj je čas za to, da strokovni delavec vstopi v
otrokovo družino oz. poseže vanjo? Poseg v družino lahko uniči do zdaj izgrajen odnos, po
drugi strani pa takšnih namigov ne gre kar prezreti. Gotovo je ta dilema povzročila stisko pri
izvajalki dodatne strokovne pomoči, saj je bila to njena prva misel na vprašanje, ali se pri delu
z izbranim otrokom pojavljajo kakšne težave. Čeprav se zaenkrat ni odločila poseči v družino,
pa senca dvoma o tem, kaj se zares dogaja, gotovo ostaja (to je bilo moč razbrati tudi iz
neverbalnih odzivov pri podajanju odgovora).
Specialna pedagoginja 2 je navedla, da se pri delu z učenko ni soočala s posebnimi
težavami. Kljub temu pa sem tekom branja intervjuja zaznala nekaj posredno izraženih težav,
ki so vezane zlasti na otrokovo družino. »Ko sem delala z njo, je rekla, ja, saj mi oče doma to
reče. To pa je bila potem druga plat, ki jo je bilo treba urediti – razredničarka je potem stopila
v stik z družino.« Zaradi tega opažanja je torej prišlo do sodelovanja z razredničarko, s
katero sta sicer sodelovali tudi na področju odnosov z vrstniki.
Socialna pedagoginja 2 je v razredničarki našla pomembno oporo. Z njo je stopila v
kontakt že v času vodenja ene izmed aktivnosti, saj so se pri učenki pojavljali posamezni
101

Cestnik, T.: Dve stroki o eni motnji, Diplomsko delo, 2012

izbruhi. Kasneje sta s sodelovanjem nadaljevali in ga nadgrajevali s sodelovanjem v času
razrednih, ostalih ur. V kolikor socialna pedagoginja 2 zasledi karkoli posebnega, se posvetuje
z razredničarko.
Poleg tega je poudarjeno še sodelovanje med strokovnimi delavci znotraj šole.
Pomemben segment pa predstavljajo tudi starši. Sodelovanje s starši je v glavnem vezano na
evalvacijske sestanke. Temu je specialna pedagoginja 2 dodala še pogovorne ure: »Če pride
do kakšnega konflikta, potem so starši vabljeni na pogovor, na katerem sodelujemo tudi
strokovni delavci. Ampak do zdaj ni bilo te potrebe. Mislim, da so starši glede na šolske
ocene z zdajšnjo situacijo zadovoljni«.
Specialna pedagoginja 2 je izpostavila sodelovanje z mamo. Povedala je tudi: »nekih
velikih informacij o tem, kaj se dogaja doma, nimamo. Nikoli ni bilo stvari, da bi vključili
socialno službo, tako da je tukaj kar ena majhna niša. Vemo samo toliko, kot nam pove
deklica, njena mama«. Vidna je negotovost, dvom glede tega, kaj se doma zares dogaja.
Strokovnjaki pridobijo informacije iz različnih virov, a tega, kaj se zares dogaja za domačimi
vrati, ne morejo vedeti.
Pri ozadju za učenkine težave lahko zasledimo stično točko med intervjuvankama 2
– vpliv družine. Socialna pedagoginja 2 poudarja domači vzgojni stil, specialna pedagoginja 2
pa predvsem neustrezno komunikacijo. Poleg tega je socialna pedagoginja 2 vzrok za težave
videla še v karakternih lastnostih učenke, torej v notranjem okolju, specialna pedagoginja 2 pa
je navedla še organske vzroke.
Na vprašanje, kaj štejeta za največji uspeh dela z izbranim otrokom, sta intervjuvanki
odgovorili: »Meni pomenijo pri celotnem mojem delu največ razredne ure – se mi zdi, da ko
delam s celotnim razredom njej to zelo pomaga, ker rabi strukturirano situacijo in skozi te
aktivnosti ona to razvija, hkrati pa pridobi tudi celoten razred. Zelo pomembne so tudi
socialne igre« (socialna pedagoginja 2); »To, ko je bila ona vesela uspeha pri pouku, ko sem
videla, da je bila zadovoljna z delom v šoli, tudi samozavest je s tem pridobila – to mi je res
veliko pomenilo, da sem videla, da smo ji pomagali pri tem, da je bila samozavestna, ker je
bila učno uspešna« (specialna pedagoginja 2).
Obe intervjuvanki sta povedali, da gre za otroka z lažjo govorno-jezikovno motnjo:
»Otroci s to motnjo imajo težave pri usvajanju in razumevanju ter govornem izražanju, ki niso
posledica izgube sluha. Motnje se kažejo v razumevanju govora in govorno-jezikovnem
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izražanju, od blagega zaostajanja do nerazvitosti. Specifične motnje na področju razumevanja,
strukturiranja, procesiranja in izražanja se kažejo tudi v neskladju med besednimi in
nebesednimi sposobnostmi. Sekundarno se motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju
kažejo tudi na področju branja in pisanja ter pri učenju v celoti. Funkcionalno znanje branja in
pisanja je lahko prizadeto v razponu od blagega zaostajanja do funkcionalne nepismenosti. Pri
otrocih z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami otrokovo govorno-jezikovno sporazumevanje
odstopa od povprečja kronološko enako starih otrok, in sicer na enem od področij:
izgovorjavi, strukturi ali semantiki. Lahko je sposoben uporabljati zahtevno multimodalno
nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Z njeno uporabo se lahko uspešno sporazumeva,
pridobiva in izraža znanje o sebi in svetu okoli sebe. Z ustreznimi prilagoditvami je sposoben
uporabljati pisno komunikacijo« (http://www.zrss.si/default.asp?rub=3498).
Poudarili sta, da je bilo pri učenki vseskozi zaznati tudi vedenjske težave, težave s
pozornostjo in aktivnostjo. Socialna pedagoginja 2 je posebej izpostavila: »ona ni opredeljena
kot otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ampak kot nekaj drugega«. Iz te navedbe je
moč sklepati to, da bi moral biti otrok po njenem mnenju usmerjen v drugo kategorijo. To je v
nadaljevanju tudi povedala: »Za moje pojme danes ne bi smela biti usmerjena v to kategorijo
– smiselno bi jo bilo dati v PPPU. Ta kategorija je dosti široka. Je res, da je z usmeritvijo v
kategorijo govorno-jezikovne motnje tudi nekaj pridobila – ona ima lažjo motnjo. Včasih je
smiselno dati pod to kategorijo, ampak kasneje bi lahko spremenili«.
Kategorija, ki se je je potrebno še dotakniti so informacije in viri informacij. Ta se
med intervjuvankama razlikuje. Socialna pedagoginja 2 je informacije o učenki pridobila že v
času izvajanja aktivnosti v njenem razredu: »Izvajam tudi interesno dejavnost učenje
učenja – celoletna dejavnost (vsak teden eno uro). Že tam sem opažala vzgojne težave
oziroma težjo vodljivost dekleta v določenih situacijah. Tako, da sva že tam vzpostavili prvi
stik. Poleg tega sem imela tudi socialne igre v njenem razredu (že v nižjih razredih)«. Dodatne
informacije je pridobila s pregledom dokumentacije – »kaj je bilo do zdaj, kako je deklica
usmerjena, individualiziran program, posvetovanje z razredničarko«.
Prej omenjena kategorija usmeritve učenke je socialni pedagoginj 2 predstavljala
izhodišče njenega dela: »Jaz imam takšen način dela, da si želim vedno sama ustvariti sliko o
otroku, ampak včasih ne moreš mimo tega, kar ti drugi povedo. Jaz sicer poiščem informacije,
ampak ne želim, da to potem vpliva na moje delo, odnos ali pa tudi na sam program dela«.
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Temu se pridružuje tudi specialna pedagoginja 2, ki ji pridobljene informacije predstavljajo
izhodišče dela: »ko spoznam otroka pa delam tisto, kar je najbolj potrebno«.
Specialna pedagoginja 2 je učenko predhodno spoznala že v vrtcu, ko je bila v
postopku usmerjanja. Takrat jo je po njenem pričevanju zgolj opazovala. K temu je dodala še
naslednje vire informacij: »Vedno imamo razgovore s starši, pregledam dokumentacijo.
Prvo srečanje je bilo res na podlagi informacij od staršev, strokovnega mnenja«. Mnenje je
podala tudi vzgojiteljica v vrtcu: »Pri njej (deklici) je bilo že takrat izrazito odstopanje v
vedenju, vendar tega otroka (ker je bil tako majhen) niso želeli opredeliti kot otroka z
vedenjskimi in čustvenimi težavami. Bila je impulzivna, potrebovala je pozornost, držala se je
zase, če ni bilo po njenem«.
To, da specialna pedagoginja 2 predhodno pridobljenim informacijam ni dajala
največje veljave, je moč razbrati tudi iz naslednje izjave: »Moj prvi stik je bil presenetljivo
boljši, kot bi pričakovala glede na informacije – midve sva imele skoz en dosti pozitiven
odnos«.

A. 3: Povzetek ugotovitev
V prvi vidik analize so bili vključeni štirje intervjuji oz. dva para intervjuvank, ki sta
se tekom izvedbe intervjujev osredotočila na istega otroka. Bežen pogled na predstavljene
sheme nam gotovo porodi misel, da so si le-te med seboj zelo podobne. Tega seveda ne gre
zanikati, saj so izpostavljene iste kategorije in podkategorije. Razlike se pojavijo pri
podrobnejšem opisu posameznih kategorij, podkategorij, nekaterih povezavah (neposrednih in
posrednih) – vse to pa izhaja iz navedb intervjuvank. V nadaljevanju sledi povzetek
ugotovitev prvega dela analize (kratek opis posameznih shem) – intervjuvank 1 ter
intervjuvank 2.
Izhajajoč iz shem intervjuvank 1 lahko vidimo, da je osrednja kategorija značilnosti
dela z otrokom. Znotraj te kategorije se pojavlja tudi podkategorija način dela. Slednji se
med intervjuvankama 1 razlikuje. Že na začetku dela je moč zaslediti različno usmerjenost.
Medtem ko se je socialna pedagoginja 1 osredotočila na medsebojno ujemanje, pristop, ki bi
bil otroku blizu, se je specialna pedagoginja 1 najprej usmerila na branje in pisanje. Te razlike
bi lahko pripisala izhajanju iz stroke, saj menim, da te študij gotovo na nek način oblikuje in
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vpliva tudi na sam način dela. Razlike se pojavljajo tudi v upoštevanju prilagoditev, ki so
navedene v odločbi o usmeritvi. Socialna pedagoginja 1 je omenila, da

jih upošteva,

specialna pedagoginja 1 pa je do prilagoditev precej bolj kritična. V ospredje namreč
postavlja individualen pristop. Slednjega omenja tudi socialna pedagoginja 1. Metode, ki jih
intervjuvanki 1 uporabljata pri delu z otrokom so precej raznolike. Tisto, kar je stična točka
obema intervjuvankama, je uporaba pogojevanja. Lahko bi rekli, da metode, ki jih
uporabljata, izhajajo iz njune začetne usmerjenosti.
Podobnosti je mogoče najti tudi pri podkategoriji sodelovanje, kjer je opazno
sodelovanje z istimi akterji, vendar pa hkrati kljub temu prihaja do pomembnih razlik.
Sodelovanje vpliva na način dela socialne pedagoginje 1, medtem ko je le-to vzajemno pri
specialni pedagoginji 1 (sodelovanje z razredničarko vpliva na sam način dela, od tega pa je
odvisno, kakšno je to sodelovanje).
Intervjuvanki 1 zaznavata pri delu z otrokom različne težave. Socialni pedagoginji 1
proces pomoči otežujejo izostanki učenca, negotovost o tem, kaj se z učencem dogaja, kakšno
je stanje doma. Izostanke je mogoče posredno povezati z vzroki, ki jih socialna pedagoginja 1
pripisuje vedenju učenca – družinskemu okolju. Omenila je še samouresničujoče se prerokbe.
Pri specialni pedagoginji 1 pa je moč zaslediti težave, ki izhajajo iz otrokovega domačega
okolja, njegovega odpora. Gotovo na zaznavanje težav specialne pedagoginje 1 vpliva to,
čemu pripisuje vzroke za otrokovo vedenje (slabemu socialnemu okolju, dednosti).
Težave pri delu vplivajo na način dela pri obeh intervjuvankah 1, ravno tako njuno
zaznavanje otroka (njun opis otroka). Pri socialni pedagoginji 1 je mogoče opaziti tudi vpliv
ozadja otrokovih težav na način dela – v mislih imam zlasti neustrezno komunikacijo, saj
kot metodo omenja pogovor. Tudi preko naprsnih lutk bi se dalo dotakniti tega področja.
Kot lahko vidimo iz zgoraj predstavljenih shem, sta obe intervjuvanki poiskali
informacije pred začetkom dela, le da so bili viri nekoliko drugačni. Posredno je na
značilnosti njunega dela vplivala tudi kategorija usmeritve. V predhodni analizi je bilo že
omenjeno, da sta intervjuvanki 1 pripisali otroku različno kategorijo usmeritve, po tem, ko sta
predhodno omenili, da jima opredelitev ne pove veliko in da pri delu izhajata iz konkretnega
otroka.
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Pri intervjuvankah 1 je moč zaslediti usmerjenost na ADHD, zlasti kar zadeva
uporabo zdravil pri izbranem otroku. Tukaj med intervjuvankama 1 ni mogoče zaznati
pomembnih razlik.
Pri intervjuvankah 2 na značilnosti njunega dela med drugim vpliva kategorija
usmeritve. Le-ta na delo specialne pedagoginje 2 vpliva neposredno, na delo socialne
pedagoginje 2 pa posredno. Do te razlike je prišlo spričo zgoraj navedene okoliščine dela:
specialna pedagoginja je dekle obravnavala 4 leta, sedaj jo je v obravnavo dobila socialna
pedagoginja. Tekom let so bile osnovne težave na nek način odpravljene, v ospredje so prišle
druge. Spreminjal se je način dela – glede na izražene potrebe dekleta.
Naslednja kategorija, ki vpliva na značilnosti dela, so informacije in viri informacij,
ki se pri intervjuvankah 2 nekoliko razlikujejo. Stični točki sta posvetovanje z
vzgojiteljico/razredničarko in pregled dokumentacije.
V prvem delu analize je bila osrednja pozornost namenjena kategoriji značilnosti dela
z otrokom. Osrednja podkategorija pri tem je način dela, ki se pri intervjuvankah 2 razlikuje,
zlasti kar zadeva začetno usmerjenost pri delu ter uporabljene metode. Slednje bom na tem
mestu nekoliko pobližje pogledala. Specialna pedagoginja 2 je izpostavila metode usmerjene
v odpravljanje primanjkljajev; pogovore, razgovore, poslušanje, igre, metodo žetoniranja.
Tudi socialna pedagoginja 2 je omenila pogovore, didaktične igre, k temu pa je dodala še
ogled posnetkov in razredne ure. Intervjuvanki 2 sta omenili, da se ne poslužujeta zgolj
individualne oblike dela, ampak da je zanju pomembno tudi delo v razredu.
Podrobnejši opis izbranega otroka je naveden zgoraj. Na tem mestu je pomembno
zgolj to, da je od opisa otroka odvisen način dela. Medtem ko za ozadje otrokovih težav ne
bi mogli reči, da neposredno vpliva na način dela, posredni vpliv pa je gotovo moč najti.
Podrobnejša analiza je že pokazala na to, da se med intervjuvankama 2 pojavljajo tako razlike
kakor tudi podobnosti glede pripisovanja vzrokov. Podobno je mišljenje intervjuvank, da na
učenkine težave vpliva družina. Medtem ko socialna pedagoginja 2 vidi vzroke v vzgojnem
stilu, jih specialna pedagoginja 2 pripisuje neprimerni komunikaciji, k čemur dodaja še
organske vzroke. Socialna pedagoginja 2 pa k vplivu družine doda še karakterne lastnosti
učenke.
Na način dela pa vpliva tudi sodelovanje. V obeh intervjujih je bilo izpostavljeno
sodelovanje s starši, razredničarko/vzgojiteljico, strokovnimi delavci šole. To sodelovanje
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torej vpliva na način dela, hkrati pa tudi sam način dela (npr. delo v razredu) povratno vpliva
na sodelovanje.
Zanimalo me je, s kakšnimi težavami se intervjuvanki 2 soočata pri delu z izbranim
otrokom. Socialna pedagoginja 2 je omenila neprimeren odnos med očetom in hčerko.
Posredno je bilo moč razbrati še stiske glede primanjkovanja ur, kar vse vpliva na način dela
(spričo tega ni mogla izvesti diagnostične ocene). Specialna pedagoginja 2 sprva ni navedla
nobenih težav. Posredno pa je moč iz intervjuja razbrati vpliv domače komunikacije na delo
in pomanjkanje informacij o tem, kaj se dogaja v domačem okolju dekleta. Domače razmere
so že bile omenjene kot morebitni vzrok težav. Če torej specialna pedagoginja 2 vzroke za
dekletovo vedenje vidi tudi v družini, to posredno vpliva na težave, saj nima zadostnih
informacij o tem, kaj se zares dogaja. Težave pri delu pri specialni pedagoginji 2 rezultirajo v
sodelovanje (z razredničarko) ter posredno vplivajo na način dela (pogovori, poslušanje).
S pomočjo tega kratkega povzetka sem ponazorila, kje se pojavljajo razlike in kje
podobnosti med predstavnicama dveh različnih strokovnih profilov, ki delata z isti otrokom.
Na

vprašanje,

ali

se

med

predstavnicama

različnih

strok

(socialnopedagoške,

specialnopedagoške) pojavljajo pomembne razlike glede značilnosti dela z izbranim otrokom,
lahko torej odgovorim nikalno (zlasti če se usmerimo posebej na intervjuvanki 1 ter na
intervjuvanki 2). Kot je razvidno iz predhodne analize se poleg stičnih točk pojavljajo tudi
razlike, vendar le-teh ne bi pripisala zgolj pripadnosti različnim strokam, temveč tudi
razlikam v osebnostnih lastnostih, vrednotah ipd. Zdi se, da ima izredno velik vpliv tudi
delovno okolje, saj je med intervjujema, izvedenima na isti osnovni šoli več podobnosti kot pa
med intervjuvankama istih strok, zaposlenima na različnih osnovnih šolah v Podravski regiji.
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B. POGLED ŠTIRIH IZVAJALK DODATNE STROKOVNE POMOČI

NA ŠTIRI OTROKE
Podatke bom predstavila s pomočjo shem. Glede na to, da so bile štiri intervjuvanke
že predstavljene, bom na tem mestu pozornost posvetila še preostalim štirim.

B. 1: Intervjuvanki 3
Intervjuvanki 3 sem k sodelovanju povabila preko elektronskega sporočila. Predhodno
sem ju seznanila z opisom raziskave, cilji, načinom izbora ter z načrtovanim potekom
intervjuja. S pomočjo predstavitve sem ju poskušala motivirati za sodelovanje. To mi je
uspelo. Z vsako izmed njiju sem vzpostavila prijeten odnos, ki je temeljil na spoštovanju in
zaupanju. Intervjuvanki 3 sta dovolili snemanje, kar mi je olajšalo sprotni odziv na povedano
in opazovanje njune neverbalne komunikacije.
Intervjuja sem izvedla z vsako izmed intervjuvank 3 posebej. Motečih dejavnikov v
okolju ni bilo moč zaznati.

UTEMELJITEV INTERVJUJA: SOCIALNA PEDAGOGINJA 3
Socialna pedagoginja 3 ima 2 leti delovne dobe. Izbrala je učenca 4. razreda (Simon),
s katerim dela drugo šolsko leto.
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Shema 5: Osno kodiranje – socialna pedagoginja 3
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Opis učenca s strani intervjuvanke je bil zelo izčrpen. Pričel se je s podatkom, da je
bil otrok v 3. razredu prešolan, saj delo na prejšnji osnovni šoli ni več napredovalo. Kmalu za
tem je beseda nanesla na družinske razmere, ki so pri tem otroku po mnenju socialne
pedagoginje 3 v ospredju – ker so izjave v zvezi s tem zajemale večji del intervjuja, bom temu
namenila več prostora tudi tukaj. »Ta deček je otrok shizofrene mame in očeta alkoholika.
Takoj po rojstvu so ga vzeli stran od družine in ga dali v rejništvo.« Za skrbništvo nad
otrokom sta se ves čas trudila stara starša otroka, ampak spričo dolgotrajnih postopkov je to
trajalo kar 3 leta. V rejništvu so bile po pričevanju intervjuvanke zelo slabe razmere. »Pri treh
letih je še lulal, kakal v pleničke, ni znal jesti, govoriti. Večkrat je bil tepen, lačen, umazan.
Tam so bili tudi otroci, ki so bili duševno prizadeti. V bistvu ta rejniška družina ni bila najbolj
primerno okolje za njega.« Ko je starima staršema vendarle uspelo, so se pokazale težave v
vedenju. »Prva leta tam pri njima je bilo po njunih pričevanjih grozno – grizenje, pretepanje,
pljuvanje, brcanje ... Saj veš, tisti primarni stik, primarna ljubezen – on tega ni imel, ker se mu
je to odvzelo. To se je kazalo po vseh znakih – pozornost katastrofa, agresivno odzivanje, ni
tiste neke topline, ljubezni, pojavlja se otročje vedenje (še zdaj je govorica bolj otročja). Če bi
sodila zgolj po govoru, ne bi rekla, da gre za otroka, ki je v 4. razredu. Sploh, ko se znajde v
neki stiski (paniki), takrat se kar vrne na fazo tri-, štiriletnika.«
Poleg te izkušnje, ki je otroka po mnenju socialne pedagoginje 3 zaznamovala, pa vidi
težavo tudi v medgeneracijski luknji. »Dedek in babica zelo dosti vlagata v te otroke. Ampak
veš, na tisti tak star, tradicionalni način – pojavlja se medgeneracijska luknja. In veš, mali
glede na vse svoje potenciale, ki jih ima, ne more vedno ustreči vsem tistim pričakovanjem. In
potem se pri njem notri zgodi ena taka mala stiska, panika. /…/ Zasičen je z vsem, kar mora
narediti, kaj je prav, kaj ne sme, kaj lahko … Tu ga bombardiramo, doma ga bombardirajo.«
Na omejitve, zapovedi, prepovedi reagira na način, »da se zapre vase, agresivno vede,
uporablja grde besede, dela grimase ...«.
Intervjuvanka vedenja ne pripisuje fantu – »ni on slab fant«. Tisto, kar vidi v ozadju
otrokovih težav, ki se med drugim kažejo tudi v primarnih simptomih značilnih za ADHD, je
otrokova zgodovina, ki je posebej poudarjena. V tem vidi tudi temeljni vzrok za otrokove
težave: »Mamine in očetove ljubezni ta otrok ni poznal. Dedek in babica sta mu dala največ
na tem svetu, kar sta mu lahko, ampak tistih treh let ne moreta nadomestiti. Jaz mislim, da je
bilo to pri njem ključno. Ker drugače nima nekih organskih motenj – pri njem je to rezultat
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spleta okoliščin. Mogoče bi v kakšnih drugačnih razmerah lahko povsem normalno
funkcioniral.«
Otrok po njenem mnenju potrebuje veliko pozornosti, izstopa na klovnovski način.
»Če delajo v razredu eno stvar, bo on delal nekaj drugega. Če učiteljica reče učencem, naj
dvignejo roko, on se zadere. Skače v besedo. Ne more biti 45 minut pri miru – kroži po
razredu, nagaja drugim učencem (čečka, radira drugim učencem). To je bilo na začetku zelo
intenzivno.« Opazna je situacijska pogojenost vedenja: »v učilnici nemir, pri individualnem
delu otrok popolnoma drugače reagira; jok, panika, nepotrpežljivost – on bi samega sebe kar
na nek način prehitel.«
Izkušnje iz otrokovega zgodnjega otroštva vplivajo na to, v kolikšni meri dovoli
drugim, da se mu na nek način približajo: »Dotik mu ni blizu. Nekajkrat sem poskusila, čisto
slučajno, sem ga kdaj objela – v tistem trenutku je okamenel, ampak se je obenem podrgnil ob
mene, tako da sem videla, da mu to na nek način ustreza«.
»Ima težavo v tem, da je zelo individualističen. V skupini zelo težko funkcionira, ker
se ne zna prilagoditi pravilom.« Ravno zaradi tega je bil otrok vključen v OPB. Temeljni cilj
je bil, da se socializira, vendar ni šlo brez preprek. »Pojavljalo se je kar nekaj težav, tudi
pretepanje je bilo prisotno, zato smo ga začasno umaknili iz podaljšanega bivanja. To ga je
zelo prizadelo. Tega smo bili zelo veseli, to je bila naša zmaga, saj smo našli eno stvar, za
katero se bo on potrudil. Po tem, ko je izvedel, da začasno ne more v OPB, je dve uri jokal pri
meni v kabinetu, na kolenih, in me milo prosil, naj mu ne vzamemo tega, češ da bo vse
naredil. Povedali smo mu, da je določene stvari naredil narobe in da mora sprejeti posledice.
Rekla sem mu: ʻVzemi to kot nekakšen dopust – prevetriš misli, možgane. Iz dopusta se
vrnemo spočiti, sveži, z novimi idejami. Do počitnic si ti na dopustu – ne hodiš v OPB. Prvi
teden po počitnicah se vrneš poskusno. Ti veš, kaj je treba narediti, česa se moraš držati. Če ti
bo to uspelo, sploh ni problema, si lahko še naprej vključen.ʼ«
Kot vidimo je socialna pedagoginja 3 pomembna oseba za učenca – na njo se je obrnil
v času stiske. Takrat je intervjuvanka kot osrednjo metodo uporabila pogovor.
Otrok se po njenem mnenju zelo slabo odziva na spremembe – potrebna je torej
rutina, kar je na splošno značilno za otroke z vedenji in simptomi, značilnimi za ADHD.
Težave se po mnenju socialne pedagoginje 3 kažejo tudi na področju delovnih navad,
organizacijskih veščin. V teoretičnem delu sem omenila povezavo aktualnega šolskega
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sistema s težavami otrok z ADHD oz. primarnimi simptomi te motnje. Omenila sem tudi
učenje na pamet oz. mehansko učenje. To je tisto, pri čemer ima težave tudi ta otrok.
Intervjuvanka se tekom intervjuja ni osredotočala samo na težave otroka, temveč je
izpostavila tudi močno področje – ne da bi jo o tem posebej vprašala. To mi je dalo vedeti,
da se pri svojem delu ne osredotoča zgolj na primanjkljaje, ampak da poskuša le-te na nek
način kompenzirati z učenčevimi močnimi področji. Omenila je branje – »bere zelo rad,
zapomni si stvari, knjige skorajda recitira na pamet, domišljija je bujna« –, govorno izražanje,
splošno razgledanost. K temu je kasneje, ko sem ji zastavila vprašanje o močnih področjih
učenca, dodala še likovno ustvarjanje, nogomet, nastopanje.
Zanimalo me je njeno mnenje o integriranosti učenca. Dejala je, da ga glede na vse
skupaj zelo dobro sprejemajo. »Sošolci so zelo potrpežljivi z njim – zelo so zaščitniški.
Ampak z vsemi njegovimi izpadi ga imajo "poln kufer". S tem ko on moti uro, moti tudi njih.
Kljub temu pa ne bi mogla reči, da je osamljen ali pa da bi bilo kako mnenje, da bi bilo za njih
boljše, da bi ga prešolali. Tudi on ne pove tega. Zelo hitro začuti, kdaj ga kdo sprejme in kdaj
ne, ampak tega, da ga ne marajo, ne reče.« Izhajajoč iz tega na področju odnosov z vrstniki ni
potrebno delati.
Samopodoba šolajočega se otroka je konstrukt, ki ga ne gre zanemariti. Socialna
pedagoginja 3 je o tem povedala: »Navzven, na videz daje vtis zelo samozavestnega fanta. Ko
pa prideš k nekim nalogam, situacijam, se hitro pokaže, da se dobro zaveda, da ni še vse tako
izdelano, narejeno. Zaveda se področij, kjer mu ne gre – to vzame kar za hudo. To ga
prizadene«. Pojem, ki je bil tekom intervjuja velikokrat omenjen, je čustvena zrelost. »Kljub
svojim 10 letom je na stopnji enega otročka – čustvena zrelost je pri njem zelo …«
Vprašanje o tem, kako vidi prihodnost tega učenca, je nastalo povsem spontano. »Jaz
sicer skušam biti čim bolj optimistična, me je pa strah. Zato ker je deček zelo nesamostojen.
In pač … smolo ima, ker sta dedek in babica stara. Tudi bolezen, takšne stvari se pojavljajo,
in nikoli ne veš, kaj se zgodi. In jaz se bojim, da če pride tu v kratkem, preden on zaključi
srednjo šolo, do kakega smrtnega slučaja … Ne vem, če ima on v sebi dovolj nekih takih
stvari ali pa da bi mu mi dali dovolj tega, da bi se zmogel prebijati sam ob pomoči starejših
sorojencev. Tako, da kar se tega tiče, mogoče ima neko zaledje, ampak … Ne vem, no. Malo
me je strah. Malo me je strah, da se ne bo najboljše izteklo, če bi bil naenkrat prepuščen
samemu sebi.«
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Otrok ima občasne stike s staršema. Po mnenju socialne pedagoginje 3 ti stiki otroka
na nek način vznemirijo. Obstaja močan dvom, ali so stiki s starši zares najboljše za otroka v
vsakem primeru. To je vprašanje, ki se mi pojavlja že od študijskega ogleda enega izmed
vzgojnih zavodov. Takrat sem bila nad izjavo: »Bolje slab starš, kot da starša ni«, naravnost
ogorčena. Še zdaj sem prepričana v to, da lahko slab starš otroku naredi veliko nepopravljive
škode.
Tekom časa se je pogled socialne pedagoginje 3 na izbranega otroka spreminjal:
»Večal se je občutek odgovornosti. /…/ Mislim, bolj sem ga vzela kot izziv, ne pa kot nek
bavbav. Pa ljub mi je – prirastel mi je k srcu«.
Delo z otrokom spričo njegovih preteklih izkušenj za socialno pedagoginjo 3 ni bilo
lahko. Dogajalo se je namreč, da je otrok projiciral pretekle izkušnje v »nov proces pomoči«.
To je intervjuvanka opazila ter mu dala čas, da jo je spoznal ter dobil izkušnjo o tem, kakšen
bo ta odnos. Za potek dela je socialna pedagoginja 3 prevzela vso odgovornost: »Ni nujno, da
bo pri meni isto – lahko me sprejme ali ne. Če me sprejme, je to zaradi mene, pa tudi, če me
ne sprejme, je to zaradi mene.« Tisto, kar je pri delu z učencem postavila v ospredje, je bil
odnos: »Jaz sem šla čisto na odnos – pogovor, zaupanje, bližina, sprejemanje, zaupanje.
Veliko sem dala na to, da me ne vidi kot "bum avtoriteto", ampak da me smatra kot njegovo
zaveznico, ki jo mora spoštovati in upoštevati«.
Pri delu si je zastavljala ozke cilje ter le-te nato nadgrajevala. Povedala je: »Rezultati
niso vidni hitro – res je potrebno ceniti dobre trenutke in biti zelo pozoren, da jih zaznaš.
Nekemu zunanjemu opazovalcu se mogoče sploh ne bi zdelo, da gre za napredek, jaz pa bi to
opazila.« Med spoznavanjem učenca, dela je ugotovila, kaj je tisto, kar je učinkovito. V
primeru izbruha je pustila učenca pri miru, mu dala čas, da se je umiril. Po tem je sledil
pogovor. Ugotovila je tudi, kaj narediti, ko postane učenec jezen. Takrat socialna pedagoginja
3 preusmeri njegovo pozornost, kar rezultira v takojšnji spremembi učenčevega vedenja. Tudi
dajanje pohvale učencu se je izkazalo za učinkovito. Do izraza je prišla še metoda pozitivnega
pogojevanja: »ker si to v redu naredil, imaš za nagrado to in to«.
Izhajajoč iz ocene otrokove samopodobe je delala tudi na tem področju, pri čemer je
bila potrebna posebna previdnost. Otrokovo samopodobo je krepila tako, da je navajala
področja, na katerih je otrok uspešnejši, boljši in ga na ta način spodbujala, da mu bo tudi na
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področjih, kjer ima težave, uspelo. »Podaš mu nek primer: ʻPred dvema mesecema še ti na
tem in tem področju ni šlo tak dobro, poglej zdaj. To pomeni, da bo vsakič nekoliko boljšeʼ«.
Pozornost sta posvetila tudi strategijam učenja – na kakšen način ter kako se učiti.
V času nudenja dodatne strokovne pomoči sta se posvetila tudi aktualni učni snovi.
Vzrok za to je učenčeva pomanjkljiva pozornost, nezmožnost slediti pouku 45 minut. Nastali
manko je potrebno nadomestiti.
Kar zadeva obliko dela prevladuje individualno delo z otrokom. Občasno je prisotno
delo v razredu. »Tam je moja naloga, da ga usmerjam, opozarjam, opominjam, koordiniram.«
Dela s celotnim razredom se ni lotila. To počne svetovalna delavka: »V bistvu ravno zaradi te
njegove specifike – da se tudi sošolce na njega še bolj navadi oz. da so sošolci še bolj
tolerantni in še bolj odprti. Pojavila se je tudi agresija, pretepanje, zaradi česar je prišlo do
nesprejemanja, izključevanja. Pri razrednih urah se osredotočajo na vse to«. Šola je vključena
tudi v projekt, ki je usmerjen na skupinsko dinamiko, medosebne odnose.
Iz intervjuvankinih izjav je moč sklepati, da je način dela odvisen tudi od vzgojno
izobraževalnega obdobja, v katerem se učenec nahaja. Do spremembe pri načinu dela pa je
prišlo tudi zaradi težav, ki se so pri delu z učencem pojavile. »Začelo se je že v decembru –
na področju vedenja je bila katastrofa. Nemogoče je bilo izpeljati ure pouka, tako da sva imela
z učiteljem redno dnevno, skoraj vsak odmor sestanke. /…/ Fant se je zaprl vase. Čisto nas je
dal na hladno, nam povedal, da nas sovraži, da naj kar umremo. Spet je začel s tem, da bo šel
kar na drugo šolo, češ da je tu grozno. Pogruntali smo, da je projiciral to, kar se je dogajalo na
drugi šoli. Tu mu je udobno, tu mu je dobro, ampak ugotovil je, da stvari, ki jih dela, vodijo
do tega, da smo tudi mi malo bolj strogi do njega. To je bila ena taka situacija, ki je pripeljala
do tega, da se je totalno zaprl. V tistem trenutku sem bila povsem izgubljena. Kaj bomo pa
zdaj? Ne smeš ga kaznovati, ne moreš ga, ni neke take stvari, da ga motiviraš.«
Spričo teh težav se je socialna pedagoginja 3 obrnila na skrbnika, pedopsihiatrinjo –
prišlo je do sodelovanja na več ravneh. Rezultat tega je bil dogovor o spremembi pristopa:
»Pristop smo povsem obrnili – še bolj na nežno, mirno pristopamo. Če se le da čim bolj
ignoriramo njegovo vedenje.« Socialna pedagoginja 3 se je poleg tega odločila »da ne bom
delala čisto nič šolskih stvari z njim. Posvetila se bom pogovorom, risanju, pisanju, gledanju
risank. Bližina, stik …«.
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Zaslediti je bilo moč tudi negotovost glede učinkovitosti izbranih metod dela –
»strokovni delavec seveda nikoli ne more vedeti, katera strategija se bo izkazala za ustrezno
pri delu s posameznim otrokom«
Izredno pomemben trenutek pri delu socialne pedagoginje 3 z izbranim otrokom sem
poimenovala preobrat: »Enkrat je prišlo do kar velikega izbruha. Rekel je, da me ne mara, da
me sovraži in da bo šel na drugo šolo, češ da smo vsi isti. V tistem trenutku sem mu rekla:
ʻOK. Ampak mi tu te mamo radi. Ti boš pa sam videl. Če ti z nami ne moreš shajati, OKʼ. Po
teh besedah sem ga pustila. Ko sva šla po hodniku do razreda, pa se je prvič v življenju stisnil
k meni, me pogledal gor in rekel: ʻVeš, saj si tečna, ampak si "fajna" in te imam radʼ. In je
bilo to to. Od takrat naprej sva pa zmagala. /…/ Veš, kar en takšen preboj, naštudirala sva
hitro en drugega«.
Omenjeno je bilo že sodelovanje s starima staršema/skrbnikoma. To sodelovanje
omogoča socialni pedagoginji 3 fantastične pogoje za delo. Povedala je, da so tudi stari starši
zadovoljni in da večkrat povedo, da ni primerjave s prejšnjo šolo. Zahvalili so se tudi na prav
poseben način: »Tudi s strani ministrstva smo bili pohvaljeni – prejeli smo javno pohvalo. Z
ministrstva so klicali ravnateljico, da se stara starša zelo zahvaljujeta«.
Vloga pedopsihiatrinje je v tem primeru zelo pomembna. Sodelujejo redno, še
posebej intenzivno pa v primeru težav. Tudi razrednik in socialna pedagoginja 3 sta si pri
delu v veliko oporo. Po eni strani socialna pedagoginja 3 učenca prevzame, ko postane
nemiren, po drugi pa je ravno razredničarka pripomogla k sprejetosti otroka v razred ter s tem
olajšala delo tudi socialni pedagoginji 3.
Izpostavljena je bila potreba po vključitvi terapevta v proces pomoči: »Zdaj smo se
pogovarjali, da bi morda kontaktirali kakšnega strokovnjaka terapevta. Pri njemu res ta
družinska zgodovina prihaja vedno bolj na plano. Zdaj kljub temu da je še otročji, vedno bolj
odrašča. Tudi puberteta trka na vrata. Zaveda se tega, da nima mamice, da nima atija. In to je
pri njem ena taka travma, ki mu je mi v šoli, pa tudi na pedopsihiatriji ne moremo rešiti. Zato
bi bila zanj zelo primerna kaka taka redna terapevtska obravnava. Hm… In da bi mogoče
kontaktirali res kakega takega strokovnjaka, kako terapevtsko skupino, da bi bil on redno
vključen v to. Se mi zdi, da bi bilo to v redu, ker bi bila to ena taka čisto neodvisna oseba –
nič povezana s šolo, domom. Mislim, da bi bilo zanj to v redu. To je zdaj nek plan. Tudi
dedek in babica poznata kar precej ljudi, saj sta v procesu, ko sta pridobivala skrbništvo nad
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tem otrokom, obiskala mnogo ljudi. Z ogromno ljudmi sta sodelovala, tako da sta tudi onadva
rekla, da bosta poskušala pridobiti kak kontakt«.
Izražena potreba po razširitvi spektra pomoči otroku kaže na to, da se celotni šolski
tim trudi narediti za otroka kar se da največ.
Sodelovanje s specialno pedagoginjo pri delu z otrokom ni bilo izpostavljeno. Bolj
sem imela občutek, da gre za sodelovanje na splošno – v zvezi s pripomočki, materiali. Vse
izvajalke DSP so si po mnenju socialne pedagoginje 3 v veliko oporo. Tisto, kar precej olajša
celoten proces pomoči, način dela je gotovo obojestranska sprejetost med socialno
pedagoginjo 3 ter otrokom, to, da sta se na nek način »začutila«.
Otrok je v odločbi opredeljen kot dolgotrajno bolan otrok, kar pomeni, da ima 5 ur
dodatne strokovne pomoči, ki jo nudi socialna pedagoginja. Slednja v omenjenem pristopu, ki
otroka glede na motnjo oz. primanjkljaj uvršča v kategorijo, vidi tako prednosti kakor tudi
pomanjkljivosti. »Prednosti: izpostavi se eno tako področje, kjer ima otrok težave. Tako lahko
bolj poglobljeno delaš na tistem področju – da znaš tisto poimenovati, opredeliti, da se znaš
orientirati. Daje ti neko smernico, vodilo za delo.«
»Kar zadeva slabosti, bi pa rekla, da si zaradi tega ukalupljen. Otroci dobijo neko tako
"nalepkico", ki se jih drži. Ti ga lahko zaradi tega na nekem določenem področju zatreš oz.
zavreš njegov napredek.«
Izoblikovano ima tudi mnenje glede stroke, ki ji pripada. Kot prednosti navaja: »Da
smo človeški. Da smo manj usmerjeni v neke take zadeve, kaj kdo zna oz. ne zna, ampak da
gremo bolj na to življenjsko področje. /…/ Meni ni toliko prioriteta, da bi se poglabljala v
neke učne intervencije. Dosti bolj pomembno se mi zdi, da se midva z otrokom "najdeva"«. O
pomanjkljivi metodični usposobljenosti, ki se v praksi pogosto očita socialnim pedagogom je
povedala, da se je s tem nehala obremenjevati. Nadaljevala je, da ni njeno delo, da otroka uči.
Če potrebuje kakšna specialnopedagoška znanja se obrne na specialno pedagoginjo, ki dela na
isti osnovni šoli. Sodelovanje med strokama je prisotno tudi glede dela z otroki. »Če jaz
vem, da mi neka stvar ne gre – da je na primer povsem specialnopedagoška –, menjava s
specialno pedagoginjo. Ona vzame mojega otroka, jaz njenega. Ali pa delava skupaj. Tako, da
se dopolnjujemo.«
Na značilnost dela bi gotovo vplivala tudi dodatna znanja. »Mene že tako na splošno
od nekdaj zelo privlači družinska problematika – mika me v tej terapevtski smeri. Razmišljam
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o specializaciji na tem področju. Vem, da morda v šoli to ne bi prišlo toliko do izraza, ker ne
bi mogla izvajati neke terapije. Mislim pa, da bi s tem razširila svoj spekter in bi se kakega
takega primera znala lotiti tudi malo bolj strokovno, na nek drug način. Zdi se mi, da se kar
pozablja na delo s starši. Tudi tukaj na tem področju bi si želela nekoliko razširiti znanje,
nadgraditi. Če ti opremiš otroka, moraš opremiti tudi starše. Polovico dneva je otrok v šoli,
polovico doma, poleg tega je doma tudi med vikendi, počitnicami. Če domače okolje ni
skladno s tem, kar delamo v šoli, ne more biti takega uspeha.«
Očiten je ekosocialni pristop, ki izhaja iz teorije sistemov (glej Mikuš-Kos, 1991) ter
izpostavlja potrebo po povezavi posameznih življenjskih prostorov otroka – še posebej šole in
družine.
Na delo so pomembno vplivale tudi informacije, ki jih je socialna pedagoginja 3 pred
začetkom dela pridobila iz različnih virov. Posebej je izpostavila ravnateljico ter stare
starše. Za slednja je povedala, da sta bila zelo odkrita. Po mnenju intervjuvanke je dobila
informacije od pravih oseb. Teh zato pri prejšnji šoli ni iskala. Pomemben vir ji je
predstavljala tudi pedopsihiatrinja (tako ob začetku dela kakor tudi sedaj): »Tudi ona je ob
zadnjem pogovoru omenila, da je bilo zdaj pričakovati en padec. Rekla je, da ne smemo
pričakovati čudežev, izboljšanja stanja, ampak da bo prej prišlo do poslabšanja. Na čustveni
stopnji je zelo nezrel – vedno bo temu tako. On tega ne zmore. Primarni čustveni razvoj pri
tem otroku ni šel v smeri, kot bi moral«.
Pomemben vpliv na začetek dela je imela odločba o usmeritvi: »Mogoče me je zgolj
spodbudila k še večji meri odgovornosti. Otroka si vzameš za svojega, ker veš, da to ne bo
ena taka kratkotrajna stvar. Npr. če ima otrok težave z branjem, greš skozi bralno tehniko in je
to to. Dolgotrajno bolan otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami … In v bistvu sem se
malo bolj aktivno, intenzivno pripravljala na njega: knjižnica, knjige (psihološke, priročniki
za starše), kontaktirala sem kolegice, ki so že v praksi«. Pridobljene informacije so jo navedle
k temu, da je stopila v stik s kolegicami iz prakse. To imenuje osebna supervizija pred
začetkom dela. Prebrskala je tudi knjige, iskala po internetu. Predhodno pridobljene
informacije so socialno pedagoginjo 3 navdajale s strahom. Zaznati je bilo moč breme teh
informacij. Vsekakor je to vplivalo na sam potek dela, način dela, zaznavanje učenca ipd.
vendar je kljub temu poskušala dati učencu možnost, da se ji pokaže takšen, kot je. Vse je
kazalo na to, da se otrokovo vedenje ne da izboljšati. »Videli smo, da on ni tak – drugačen
pristop omogoči marsikaj. Fant je pripravljen marsikaj pri sebi popraviti, spremeniti.«
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Socialna pedagoginja 3 v dosedanji praksi učenca z ADHD še ni srečala – zasledila
je motnje pozornosti, koncentracije. Po njenem mnenju ADHD pripišejo čemu drugemu (npr.
otrok je ocenjen kot problematičen, kot takšen, ki se "zafrkava"). Tematika ADHD pa je
vendarle povezana z delom s tem učencem – posebej kar zadeva uporabo zdravil. »Ravno
zdaj so se pojavljale neke težave, tako da smo se odločili, da bo poskusil s terapijo z zdravili,
ker je bilo zadnje čase kar naporno. Bomo videli, če se bo situacija zaradi tega kaj umirila.
/…/ Za pozornost smo rekli, da bomo poskusili z zdravili.« Socialna pedagoginja 3 je dodala,
da naj bi bilo to zdravilo ritalin, torej zdravilo, ki se najpogosteje predpisuje pri motnji
ADHD.
Med pripovedjo o otrokovih težavah sem v njih večkrat razbrala nekatere simptome
ADHD, po drugi strani pa agresivno vedenje (torej vedenje, ki je značilno tudi za vedenjske
in čustvene težave/motnje). Zanimalo me je, ali bi socialna pedagoginja 3 znala razmejiti ti
dve motnji. Dejala je, da ji to ne bi predstavljalo težav. Razlike vidi zlasti v funkcioniranju,
reakcijah: »"Vedenjci" so po večini primerov kot neki klovni – pojavlja se nek tak vzorec.
Vidi se, da jim v nobeni situaciji ne uspe odreagirati na "normalen" način – naredi nekaj po
svoje, ampak povsem nenamerno. Tako da … mislim, … se vidi, da je zadaj neka globina.
Otrok ni poreden, ampak je zadaj neka težava – nek splet okoliščin, ki privede do tega«.
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UTEMELJITEV INTERVJUJA: SPECIALNA PEDAGOGINJA 3
Specialna pedagoginja 3 ima 2 leti delovne dobe in ravno toliko časa dela z izbranim otrokom
– Juretom, učencem 4. razreda – v okviru dodatne strokovne pomoči.

Shema 6: Osno kodiranje – specialna pedagoginja 3

119

Cestnik, T.: Dve stroki o eni motnji, Diplomsko delo, 2012

Na začetku intervjuja me je zanimalo, zakaj je specialna pedagoginja 3 izbrala ravno
tega otroka. Odgovorila je: »Zato ker je v bistvu po kriterijih še nekako najbolj ustrezal,
čeprav neke blazne impulzivnosti v smislu impulzivnega vedenja ni. Se pa kaže impulzivnost
na drugih področjih. Sploh kar se tiče pisanja in branja. Tam se najbolj to pokaže. Sicer pa
nekih takih vedenjskih odklonov ni. /…/ Hiperaktivnosti kot take ni zaznavati. Je pa
precejšnja motnja pozornosti«. Sklenemo lahko, da sta pri izbranem otroku izmed primarnih
simptomov ADHD prisotni pomanjkljiva pozornost in impulzivnost, hiperaktivnosti ni
zaznati.
Kar zadeva opis izbranega otroka je izpostavila: »Če ga opredelim kot del celote v
razredu je pravzaprav precej neopazen. Rad se potuhne, nekoliko povleče nazaj – ne
izpostavlja se. Zelo rad miselno odplava. Predvsem, kadar gre za pisanje. Tega izrazito ne
mara – takrat se rad potuhne, naredi na hitro, če se le da se potuhne (v smislu "samo ne
mene"). /…/ In tudi poskuša pozornost na vse načine speljati drugam«.
V ospredju je torej zlasti pomanjkljiva pozornost, ki je vplivala na način dela oz. na
to, na kaj se je specialna pedagoginja 3 pri svojem delu osredotočila.
Učenca opisuje kot zunanje motiviranega: »Neko notranjo motivacijo za pisanje je pri
zelo težko vzbuditi. Poskušala sem na 1001 način, ampak … preko računalnika, snovi, ki so
mu blizu – vendar on tega ne dela z veseljem«.
Močna področja učenca so po besedah specialne pedagoginje 3 matematično
področje, splošna razgledanost, hitra dojemljivost učenca. Kljub dvoletnemu delu z otrokom
pa intervjuvanka še vedno opaža težave na istih področjih kot na začetku. V ospredju je
pomanjkljiva pozornost učenca, ki se je je lotila na različne načine. Vztrajanje težav je
privedlo do spremembe načina dela: »Enostavno sem šla zdaj na to, da sem mu dovolila, da je
"zdrdral". Zdaj pa ga navajam na samokontrolo – ko on ta nemir da iz sebe ("zdrdra"), se
umiri, gre nazaj, poišče napake. V veliki večini primerov te napake najde, tako da je ta zadeva
kar uspešna. Jaz vidim v tem napredek«.
Otroka je v času, ki sta ga preživela skupaj »bolj sprejela«. Dejala je: »otrok postane
malo tvoj«.
O samopodobi učenca je povedala, da je precej zaprt vase. To povezuje zlasti s
telesnim stikom, ki ga na začetku ni dovolil. Spričo tega se je bilo potrebno pri delu z
učencem dotakniti tudi tega področja.
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Intervjuvanka pri učencu na področju odnosov z vrstniki ne opaža težav – to
pripisuje otrokovi prijaznosti, prijateljski naravnanosti, torej njegovim osebnostnim
značilnostim. Kljub temu pa je zaznala, da se otrok izven šole ne druži z vrstniki. »Nekako
niti ni čutil potrebe oz. vsaj tak vtis je dajal. Tudi doma ga niso spodbujali, usmerjali k temu.«
To opažanje je privedlo do sodelovanja s starši. »Tako da sem jaz potem mami svetovala, naj
ga vendarle malo spodbudijo na tem socialnem področju. In dejansko so ga. /…/ Ko smo se
začeli pogovarjati o tem, naj ga spodbuja (mama), kar se tiče prijateljev, res so upoštevali to.«
O tem se je pogovorila tudi z učencem.
Pri svojem delu se je specialna pedagoginja 3 osredotočala tudi na branje in pisanje –
preko različnih aktivnosti. Glede na to, da gre za področji, ki jih učenec ne mara (ker je na teh
dveh področjih neuspešen) je bilo potrebno aktivnosti izpeljati na način, da je bil prvotni
pomen nekje drugje, posredno pa sta se na ta način lotevala tudi teh dveh področij.
Intervjuvanka se zaveda razlike med delom s celotnim razredom in individualnim
delom: »Vemo, da v situacijah ena na ena je malo drugače – lahko vmes malo odtava, se vrne
nazaj, si sam vzame odmor. Pri individualnem delu narediva to – ne kompliciram glede tega.
Vmes mi večkrat reče, da si mora obrisati nos, iti lulat. Vem, da gre takrat samo na sprehod
po hodniku, ampak mu to pustim. Ampak mu dam vedeti, da vem, da ne gre na stranišče,
ampak da je kljub temu OK. Ko pride nazaj, dejansko nadaljujeva z delom«.
Intervjuvanka je takoj, ko je prišla v stik z učencem, naredila diagnostično oceno (to
je njen način dela), ki ji je predstavljala pomembno izhodišče dela. Izmed metod, ki jih je pri
svojem delu uporabljala, je izpostavila trening bralne pozornosti. »To je prav en trening, ki se
izvaja z branjem oz. iskanjem enakih besed. In tam se je recimo pokazala blazna razlika. /…/
Res je bil viden napredek na tem področju.« Trening je omogočil, da sta se lotevala obeh
področij, na katerih vidi specialna pedagoginja 3 težave: področju branja in pozornosti. Poleg
tega opaža intervjuvanka še težave na področju samokontrole učenca. Le-to sta trenirala s
pomočjo besedilnih nalog – prisotno je bilo delo po posameznih korakih (zapis korakov na
kartonček, glasno ponavljanje …). Uspeh učenca je povezan z zunanjo motivacijo (ocena ga
motivira, da se bolj potrudi).
Poudarila je: »Pomembno je bilo tudi to, da sva si vnaprej zadala, kaj je treba narediti.
Ko sva to naredila, pa sva imela neko "fajn" dejavnost«. Šlo je torej za pogojevanje. Uporaba
omenjene metode je bila vezana na obliko dela – uporabljala jo je pri individualnem delu,
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medtem ko pri delu v razredu ni bila potrebna (učenec je lahko vmes malo zadihal, pogledal
naokrog). Ocenila je, da pogojevanje z nalepkami glede na otrokove sposobnosti ni primerno.
Namesto tega je učenca motivirala z dejavnostmi, ki so mu blizu: »Narediti morava to, nato
sledi dejavnost po tvoji izbiri«.
Specialna pedagoginja 3 pri svojem delu v ospredje postavlja stik, instinkt: »V bistvu
sem delala bolj na stiku z učencem kot pa z neko teorijo. Seveda rabiš teoretične osnove, da
sploh veš, kaj in tako, ampak res … hm … Pri vseh svojih učencih delam po instinktu«. Delo
je venomer prilagajala glede na učenčevo počutje, na kar kaže tudi naslednja izvaja: »Tudi če
si pripravim ne vem kakšno uro, pa pride učenec ves poklapan zaradi ocene – tisto prvotno
mišljeno dejavnost pustiva in se prepustiva njegovim čustvom, kaj se da narediti«.
Oblika dela se pri delu s tem učencem spreminja. »Konkretno s tem učencem sva kar
dosti delala v razredu. Tudi to, da se ga je navajalo na to, da sledi učitelju, posluša, da ve, kdaj
je pomembno, kaj si mora zapisati, kdaj mora začeti pisati, kdaj mora to končati.« V kolikor
pa se pojavijo težave pri delu, se intervjuvanka obrne na šolske delavce (izvajalke DSP,
učitelje) ter na starše. Slednjim pove, s kakšno težavo se sooča, prosi za njihove predloge.
Dodala je, da znajo starši dati zelo konstruktivne predloge. Torej starše dojema kot
pomembne partnerje.
Konkretna težava, ki jo je tekom intervjuja zaznala, je pomanjkanje časa za
sodelovanje s starši, ki ga sicer smatra za zelo pomembno. Poudarila je: »Za to ni posebej
namenjenega časa oz. je v sklopu delovnika. Ampak … Ne uspemo vsega naredit. Meni je
zelo žal, ampak … Časovna stiska je res problem«.
Specialna pedagoginja 3 pri svojem delu sodeluje z različnimi ljudmi. Sodelovanje s
starši je bilo predhodno že omenjeno. Omejevanje sodelovanja pretežno na sestanke je
gotovo odraz pomanjkanja časa.
Intervjuvanka vzroke za učenčeve težave pripisuje deloma fiziologiji, deloma
prezaščitenosti otroka. Zlasti slednje je verjetno tisto, kar navaja intervjuvanko k temu, da se
ji zdi sodelovanje s starši tako pomembno. Gotovo vsaj posredno vpliva na način dela.
Pomemben partner v procesu pomoči je tudi učitelj, s katerim se dogovarjata, kaj bi kazalo
narediti, si izmenjujeta nasvete. Izpostavljeno je bilo sodelovanje šolskega svetovalnega
tima.
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Kategorija usmerjanje ter stroka vplivata na značilnosti dela z otrokom.
Neposredna povezava med kategorijama iz intervjuja ni razvidna – posredno pa kategorija
usmeritve, mnenje o kategorialnem pristopu ter o stroki, ki ji pripada, vpliva. Morda ne gre za
povezavo, ki bi se je zavedali. Vendar to ne pomeni, da le-ta ne obstaja. Kot je razvidno iz
zgornje sheme, je otrok usmerjen v kategorijo lažja govorno-jezikovna motnja. V
kategorialnem pristopu vidi intervjuvanka prednost v usmeritvi na določeno področje,
pomanjkljivost pa v manku posameznih kategorij (omenila je avtizem).
Glede specialnopedagoške stroke intervjuvanka izpostavlja metodično znanje.
Področje, kjer bi si želela nekoliko več znanj, je področje dela s starši: »Absolutno bi si želela
več znanj iz področja dela s starši – tukaj bi potrebovala nekoliko več usmeritve (kako, kje,
kako predstaviti stvari, do kakšne mere spustit starše blizu). /…/ Tudi sama nimam še ravno
nekih groznih izkušenj, ampak recimo letos, že dosti več si upam oz. sem bolj samozavestna,
da delam tudi s starši, ker je to potrebno. Starši ne vejo – oni si zelo dobro želijo za svoje
otroke, ampak ne vejo, na kak način delati. Potrebno jim je dati neko smernico«. Potreba po
dodatnem znanju je torej vezana na že prej poudarjeno vlogo staršev.
Naslednja kategorija, ki ima pomemben vpliv na samo značilnost dela z otrokom, so
informacije, viri informacij. Kot lahko vidimo iz zgornje sheme, se je intervjuvanka
poslužila kar nekaj različnih virov: pregledala je dokumentacijo, odločbo o usmeritvi,
posvetovala se je z razrednikom, naredila diagnostično oceno. Informacije so podali tudi
starši. Otrok je bil po njenih besedah predstavljen kot delaven in neproblematičen. Razrednik
je izpostavil težave na področju jezika: »Pri vseh dejavnostih, ki zahtevajo nekaj več
vztrajnosti, nekaj več pozornosti na detajle – tu se kaže manko. Tudi pri branju se kaže ta
primanjkljaj pozornosti«.
Odločba o usmeritvi, zlasti pa kategorija usmeritve je intervjuvanki nakazala
področje dela: »Ko slišim govorna jezikovna motnja mi je približno jasno, da gre verjetno za
slabšo strukturo povedanega, slabši besedni zaklad, revnejšo rabo jezika, težave pri pisanju
(zamenjave črk, vrstni red besed v povedi, raba pravopisnih pravil). Zdaj, kje točno težava je,
ugotovim naknadno«. Pri tem ji pomaga izvedba lastne diagnostične ocene: »Sicer preberem
neke osnovne informacije. Potem pa si še vseeno sama ustvarim svojo sliko. Zdi se mi, da te
usmeritve oz. kategorije, da so zelo splošne. Pri konkretnem otroku je nato še potrebno videti,
kaj je specifično«.
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Pomembne informacije so ji nudili tudi starši: »S tem da mi je bil zelo pomemben
podatek od mame, da doma tudi pri aktivnostih, ki jih ima rad, ne zdrži«. Vendar je glede
informacij znova poudarila: »Poskušam si ustvariti neko svojo sliko. Otrok tudi zori, se
spreminja. Od osebe do osebe se lahko popolnoma drugače vede. Ampak … Absolutno neke
informacije imaš in z nekim vtisom začnem delo. Ne moreš reči, da lahko zdaj to čisto
odklopiš, ker ne moreš«.
Glede na to, da izbran otrok nima diagnosticiranega ADHD, niti sama intervjuvanka
ni nakazovala potrebe po tem, sama kategorija (diagnoza ADHD) ni neposredno povezana z
ostalimi. Posredno povezavo vidim zgolj v simptomih, ki so bili tekom intervjuja v ospredju:
pomanjkljiva pozornost, impulzivnost. Pri uporabi izraza hiperaktivnost je intervjuvanka zelo
previdna, saj ga ne uporablja, dokler ta simptom ni potrjen medicinsko, po ostalih kriterijih.
Dodala je, da je hiperaktivnost pogosto zamenjana z razvajenostjo, vendar tega ni podrobneje
razložila. Diagnoze ADHD si skratka sama ne bi upala postaviti. To je argumentirala z
naslednjimi besedami: »Za ADHD mislim, da mora biti tudi iz medicinskega vidika potrjen
nevrološki deficit. /…/ Mislim, da mora biti timsko potrjena diagnoza«.
Na vprašanje, koga vidi v timu, je odgovorila: »Zdravnika, psihologa, defektologa,
učitelja, starše«. Sestava tima s strani specialne pedagoginje 3 je zelo podobna sestavi, ki jo
navajata Strong in Flanagan (2011): klinični psiholog, nevrolog ter psihiater oz. pedopsihiater.
Pri obravnavi otrok sodelujejo še pediater, specialni pedagog ter še kakšen drug strokovnjak
(po potrebi).
Ne glede na to, da otroka z diagnozo ADHD še ni srečala, meni, da je s temi otroki
težko delati: »Jaz mislim, da je obravnava ADHD, da se potrdi, tako kompleksna, da se
enostavno tudi zdravstvo malo nazaj potegne. Vseeno je tukaj veliko dejavnikov, ki jih je
potrebno obkljukati, da prideš do te diagnoze«. O otrocih z ADHD je povedala: »Raje se
skrijejo za kakimi PPPU, motnjami pozornosti in koncentracije«.
V teoretičnem delu sem izpostavila tudi vpliv šolskega sistema na težave učencev z
vedenji in simptomi, značilnimi za ADHD. Glede na to, da je tekom intervjuja beseda nanesla
tudi na sam šolski sistem, me je zanimalo intervjuvankino mnenje o tem. Njeno stališče je bilo
v nasprotju z mojim prepričanjem. Povedala je: »Jaz mislim, da to ni taka težava. Kolikor
imam zdaj izkušnje in kolikor vidim otroke, ki so prišli iz prve triade v drugo triado, kjer je
bolj poudarjena struktura, se je v večini primerov to izkazalo kot pozitivno. Točno vejo – ura
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traja toliko časa, nato imamo odmor, nato uro, imamo malico … Nekako je to bolj … hm…
Se mi zdi, da jim bolj odgovarja taka struktura. Lažje se pripravijo. Mislim, da bi tisto načelo
"bomo, ko bomo" prinašalo več težav. To se je pri mojih otrocih izkazalo«. Do razlike je
prišlo zaradi tega, ker sva imeli v mislih različne stvari. Medtem ko sem imela sama v mislih
način podajanja snovi, prevladujoče frontalno poučevanje, mehansko učenje, se je ona
osredotočila na strukturo. Glede slednje se pridružujem njenemu mnenju.
S tem se razmišljanje specialne pedagoginje 3 o obstoječem šolskem sistemu ni
zaključilo. Dodala je: »Če se že želimo iti inkluzijo, integracijo, diferenciacijo, absolutno
mislim, da bi morali biti manjši oddelki. Ne integracija za vsako ceno. Zato ker se mi zdi, da
če se gre za vsako ceno, se lahko naredi velika škoda otroku – niti potem ne napredujejo tako,
kot bi lahko, zgubijo se. Vedno so zadnji – učitelj ne more tako pripraviti stvari, da bo tisti, ki
ima nižje intelektualne sposobnosti lahko se izkazoval, izstopal kot tisti, ki je nadpovprečen.
Ne gre. /…/ Hvala bogu, da so pri nas oddelki tako majhni – jaz si ne znam predstavljati
svojih otrok v nekih velikih oddelkih. Sploh enega otroka z motnjo avtističnega spektra v
oddelku z 28 otroki«.
Razlog za tovrstno razmišljanje vidim tudi v obstoječih razmerah na področju vzgoje
in izobraževanja. Veliko je govora o spremembi standardov in normativov.

B. 2: Intervjuvanki 4
Z intervjuvankama 4 sem stik navezala s pomočjo telefonskega klica. Na moje veliko
veselje sta bili kljub kratki predstavitvi pripravljeni na sodelovanje. Podala sem jima osnovne
informacije o raziskavi, poteku intervjuja, načinu izbora intervjuvank. Preden sta povsem
privolili, sta želeli še privolitev s strani ravnateljice. Glede na to, da noben otrok ni
neposredno vključen v raziskavo, ni bilo težav. Z intervjuvankama sem se srečala na dan
izvedbe intervjuja. Obe sta bili sproščeni, imela sem občutek, da izražata svoje misli.
Intervjuja sem izvedla ločeno – isti dan, vendar ob različnih urah.
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UTEMELJITEV INTERVJUJA: SOCIALNA PEDAGOGINJA 4
Socialna pedagoginja 4 ima 9 let delovnih izkušenj. Z izbranim otrokom (Miha), na
katerega se je osredotočila tekom intervjuja, sodeluje 3 leta.

Shema 7: Osno kodiranje – socialna pedagoginja 4
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Za izbranega otroka se je socialna pedagoginja 4 odločila: »Mogoče zato, ker mi je ...
zlezel pod kožo. Kljub vsemu je pozitivec. Ima ene velike težave, ki zelo bledijo, odkar je
prišel pa do zdaj – stanje se je spremenilo na pozitivno. /…/ Zelo dobro ga poznam. Gre za
otroka, ki mu te ure zelo koristijo, saj je viden blazen napredek«.
Ko je pričela z opisovanjem je izpostavila, da gre za zanimivega, pestrega otrok,
polnega presenečenj, zgovornega. Šele nato je prešla na otrokovo impulzivnost. Sledila je
kratka ponazoritev domačih razmer: »Kar se tiče doma – premalo pozornosti v smislu preveč
puščanja svobode otroku. Potem mogoče tudi, da ga doma podcenjujejo oz. pričakovanja so
nižja od sposobnosti. V osnovi gre za sposobnega otroka.« Domače razmere so tiste, ki jih
vidi socialna pedagoginja 4 v ozadju otrokovih težav. Prej opisanim je dodala: »Prvi vzrok
je sigurno premajhna prisotnost mame doma. Mama dela v tujini – vsak dan se ne vrača
domov. Po moje otrok v teh prvih letih mamo potrebuje. Jaz mame ne obsojam, ona ima
službo tam in to je sploh pogoj, da lahko funkcionirajo. Otroku sicer veliko stvari nudijo.
Ampak mama kot mama ni prisotna vsak dan. Oče dela veliko doma. Njegov cilj je bil naučiti
otroka samostojnosti, da bo lahko naredil vse sam. Moje mnenje je, da si otrok nekatere stvari
želi delati skupaj s starši«.
Vendar pa vzroka ne vidi zgolj v družinski situaciji, temveč: »Sigurno je zadeva glede
grafomotorike malo prirojena – tudi telesna motorika je šibkejša. To je sigurno prirojeno. /…/
Na vedenje pa mogoče tisto (situacija v družini) bolj vpliva. To so domneve«.
Tekom začetnega opisa se je osredotočila tako na primanjkljaje otroka kakor tudi na
močna področja. Kompenzacija primanjkljajev je pri tej intervjuvanki nekako v ospredju:
»Otrok ima zelo visoke sposobnosti – to ga zelo "maže" ven, da nima takih težav, ker lahko
kompenzira. Kljub temu da mu pozornost včasih odtava ... Ko je zbran, si ogromno zapomni.
S tem kompenzira tisti del in čas, ko mu pozornost uide«.
Intervjuvanka je navedla, da ima otrok veliko močnih področij: »Kar se tiče logike,
matematike je zelo na visokem nivoju. Besedni zaklad ima zelo dober, zelo pester. Domišljija
– včasih se mi zdi, da sam sebi verjame, ko si začne nekaj izmišljevati. Spomin ima tudi
dober. Zanimajo ga stvari, ki niso povezane s področji, kjer ima težave«.
Po intervjuvankinih besedah je bilo otrokovo vedenje v času prostih aktivnosti na
začetku njunega skupnega dela »katastrofalno«: »Ali se je sam igral ali pa je bil moteč za
druge. /…/ Kakor hitro je on voden, ni problema. Sicer težave se včasih tudi pojavljajo,
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ampak jih je bistveno manj. Ko je imel pa nestrukturirano, prosto, česar je v vrtcu več, takrat
pa ... Je pa bil ta otrok taka neroda, da je lahko dobesedno preko svojih nog padel – zaletel se
je kjerkoli, ko je po stopnicah nesel zvezek, mu je vse padlo dol. Tudi v skupini – če se ta
otrok spotakne, ob njega pa drugi, je takoj "bum"«. Glede na to, da je strukturirano okolje
tisto, ki pozitivno vpliva na otrokovo vedenje, je temu prilagojen tudi način dela.
Socialna pedagoginja 4 meni, da vrstniki učenca zelo različno sprejemajo (ponazori
s krivuljo). Moteče vedenje učenca je tisto, ki po njenem mnenju vpliva na te odnose. »Vedno
bolj se vklaplja v skupinsko delo, čeprav vmes so bila obdobja, ko ga nihče ni želel v skupini,
ker so lahko bili v tem primeru neuspešni (v določenih zadevah, ne pri vseh). Kar se tiče
športne vzgoje – tam je bil največji problem. Posebej pri štafetnih igrah – tam je zatajil, imel
največ izpadov.« Sprejetost učenca povezuje z njegovim vedenjem, izpadi – ko je bilo tega
nekoliko več, se je pojavljalo večje izključevanje oz. nezaželenost učenca znotraj skupine.
Na področju samopodobe učenca ne opaža posebnih težav.
Povedala je, da je moč zaslediti napredek učenca na področju vedenja. »Lani je imel
velike težave – postal je tudi malo agresiven«. Spričo teh težav je prišlo do sodelovanja s
starši, ki so predlagali uporabo smeškov (za pouk, DSP, OPB). »Za vsak dan je dobil nalepko
– v petek jih je nesel domov, da so doma naredili analizo. V šoli se s tem posebej niso
ukvarjali«. Na ta način je socialna pedagoginja 4 upoštevala želje staršev, ni pa to posebej
vplivalo na način njenega dela. Dodala je, da ne zaznava potrebe otroka po zunanjem
motiviranju, čeprav se stvari, kjer ima težave, nekoliko težje loti.
Mnenje o učenčevi prihodnosti: »Takih hudih velikih težav, glede na to, da mu gre
zdaj tako dobro, ne pričakujem. Sigurno pa se bodo težave začele pojavljati. Pri vseh učencih,
ki imajo težave s pozornostjo, se potem začnejo pojavljati neke težave«. To povezuje s tem,
da je v višjih razredih težje nadoknaditi snov, ki jo učenec presliši (ni tolikšnega ponavljanja).
Opis učenca pogojuje način dela. Socialna pedagoginja 4 je pri učencu najprej
zaznala težave na področju motorike, grafomotorike: »To je bilo zelo zelo šibko in zelo
pomembno na začetku prvega razreda. Kot drugo pa sva se lotila govora. V prvem razredu je
otrok s težavo uporabljal škarje [ponazori: če je bila črta ravna, je rezal vse naokrog]«. Delo
na področju grafomotorike je trajalo kar nekaj časa. Kasneje je k temu dodala vaje za
izgovorjavo. Vse te metode, ki jih je posebej izpostavila, bi verjetno prej pripisali
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specialnopedagoški stroki, kakor socialnopedagoški, ki ji intervjuvanka pripada. O uporabi
teh metod je govorila zelo slikovito.
Ure dodatne strokovne pomoči so bile po intervjuvankinem mnenju precej različne,
kljub temu pa je moč zaznati določen vzorec: »Vsaka ura je imela eno didaktično igro po
izboru. Vsake toliko časa je bilo prisotno delo na računalniku. Vključene so bile vaje gibanja
– pogosto. Bila sva v eni majhni učilnici zmeraj, tako da sva imela veliko prostora. Delala sva
z velikimi listi, da so bili ti razstavljeni na tleh, tako da je bilo vključeno še gibanje.
Uporabljala sva tudi kake žogice. /…/ Tak da v prvem razredu je bilo ogromno drugih stvari.
V drugem je bilo tega manj, ker je učna snov drugačna – bolj tempira. Letos pa je tega še
manj. Kakorkoli je, midva sva celotno pisano abecedo individualno delala, ker je njegova
grafomotorika še vedno najšibkejše področje. Midva sva si vzela čas – pisala sva na tablo, na
list, po mizi z radirko ... na različne načine«.
Način dela je torej vezan tudi na vzgojno izobraževalno obdobje otroka. Kot lahko
vidimo iz navedenega citata, je vedno več dela na aktualni snovi, »druge stvari« pa polzijo v
ozadje.
S starostjo otroka pa se razlikuje tudi oblika dela – vedno manj je dela v razredu, v
ospredje prihaja individualno delo. Intervjuvanka sicer meni, da teh dveh oblik dela ni moč
primerjati – tudi otrokovo vedenje se razlikuje. »Vsak otrok drugače deluje, ko je
individualno. /…/ Jaz vem sama pri sebi, kako je, ko učitelj pove, kako je v razredu ter kako
ta otrok potem dela z mano, individualno. Midva sva v situaciji ena na ena. Otrok ima vso
mojo pozornost /…/ Jaz se ukvarjam zgolj z njim. Otrok je čisto drugačen. Ne moreš ti tega
primerjati. Je pa dejstvo, da se otrok drugače obnaša tudi, če prideš v razred – ti si na vsak
način pozoren na njega, skupino. Tudi, ko sem bila kot opazovalka – verjetno takrat najmanj
vplivam. Zelo težko ga jaz vidim takega, kot je znotraj skupine.« Iz intervjuvankinih besed je
zaznati, da se zaveda vseh vplivov na skupinsko dinamiko in da je težko videti, kako otrok v
resnici deluje znotraj razreda. Spremljanje učenca v okviru rednega pouka lahko sproži
neprijeten občutek bodisi pri učencu bodisi pri ostalih učencih – socialna pedagoginja 4 je
takrat, ko je bila v razredu, delala s skupino učencev. Na ta način je pozornost speljala tudi na
ostale, ne zgolj na učenca, ki mu je bila pomoč namenjena. Kje torej pridobiti informacije o
otrokovem funkcioniranju v razredu? Odgovor je učitelj – pomemben vir informacij o
otrokovem vedenju znotraj razreda.
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Poleg dela na področju grafomotorike, ki je bilo pogosto izpostavljeno, se je temu
pridružila tudi aktualna snov. »Zdaj, če ima otrok 5 ur pomoči na teden in ga v prvih treh
razredih vzameš vsak dan eno uro iz razreda. Kdo bo nadomestil ta primanjkljaj, ki bo nastal
na učnem področju? Ne gre to skupaj. Ti otroka ne moreš obremenjevati pred in po pouku
toliko, da bi lahko delal vse, kar bi ti padlo na pamet. Moraš delati nekaj iz tega področja, ker
drugače ima učne težave posledično zaradi tega, ker ne sliši in dela stvari, ki bi jih počel v
razredu. Tako kot je teoretično zastavljeno, v praksi ni izvedljivo. Bodimo realni – če se v
razredu učijo črko A in se je midva ne bova učila v tem času ... Kdaj se je bo on naučil? Če pri
matematiki danes utrjujejo računanje, če ne bova midva tega naredila, kdaj bo to naredil?
Seveda lahko midva to hitreje, nekoliko manj narediva, tako da lahko k temu dodava še kaj
drugega«. Ta opis se navezuje na kasneje izrečeno misel, da v šoli ni moč delati zgolj
socialnopedagoških stvari.
Način dela socialne pedagoginje 4 je odvisen od otrokovega vedenja, ne glede na to,
kakšen vzrok tiči v ozadju: »V končni fazi za mene kot strokovnjaka je vseeno, kaj je – ali je
to posledica razvajenosti ali ADHD. Delati moram na podoben način«.
Izhajajoč iz opisa otrok nima postavljene diagnoze ADHD, čeprav se pojavljajo vsi
t. i. primarni simptomi – pomanjkljiva pozornost, nemirnost/hiperaktivnost, omenila je tudi
impulzivnost in dodala opažanja glede posameznih simptomov. Pomanjkljiva pozornost je
tista, ki jo opazi pri večini usmerjenih otrok. Pri uporabi pojma hiperaktivnost se znajde v
dilemi: ali je otrok hiperaktiven ali samo razvajen? V praksi opaža kar nekaj mejnih
primerov. Vprašanje je torej, ali je nemirnost vzrok ali posledica? V to se doslej poglobljeno
še ni spuščala. Po njenem mnenju so tudi strokovnjaki pri uporabi besede hiperaktivnost zelo
previdni.
Intervjuvanka se z omenjeno diagnozo doslej še ni srečala. Kot glavni vzrok za to vidi
pomanjkanje kontinuiranih obravnav pri zunanjih strokovnjakih. Opazi tudi razhajanje med
simptomi, znaki ADHD ter diagnozo ADHD: »Eno je, da opaziš znake ADHD, drugo pa, da
rečeš, da ima ADHD. /…/ Kar se tiče staršev, moraš biti tukaj tako previden, da si jaz zaradi
staršev ne bi upala reči. Čeprav eni otroci kažejo te znake. /…/ Jaz sicer takrat, ko se dobimo s
svetovalnimi delavkami, rečem za kakšnega učenca, da je "hiperaktivec". Ampak, da bi pa
upala to reči, pa ne«.
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Dotaknila se je tudi primerjave med ADHD ter vedenjskimi in čustvenimi
težavami/motnjami: »Vedenjske težave – eni jih imajo primarno, drugi pa sekundarno, ker
so učno neuspešni. Je pa dejstvo, da vsak otrok rabi svojo pozornost. Če je ne dobi z oceno, jo
poišče na drugačen način. Eni to naredijo bolj izrazito, drugi manj. /…/ V bistvu je to zelo
težko, ker uradno ni nič, neuradno pa so to naša ugibanja, domneve. Hm... Jaz bi rekla, da je
več "vedenjcev", ki so posledica neurejenih razmer doma (preveč permisivna vzgoja ipd.).
/…/ Zdi se mi, da je v zadnjem času ogromno samih sebi prepuščenih otrok. Tudi okolje ima
vpliv – to opazim zlasti v podružnici«.
Pri svojem delu intervjuvanka izhaja iz otroka, kar se kaže tudi v tem, da se metode,
ki bi jih lahko označili za učinkovite, spreminjajo glede na učenčev interes: »Lani so bili
puzzli. Ko je imel slab dan – takrat sva nekaj rešila in je potem zlagal puzzle. To je bila takrat
zmaga. Potem je bilo obdobje, ko je bil "nor" na vlake. Takrat sva šla kaj na internet, poiskala
kak vlak, pobarvanko, kaj prebrala. To je bilo tisto. /…/ Letos so v osredju vaje na
računalniku. To se ne zgodi vsak dan. Ravno danes sva delala vaje na računalnik. To je
motivacija – računalnik. Spreminja se«.
Na način dela je vplivala kontinuiteta dela – vsak dan eno uro, konstantno od prvega
šolskega dne. Temu pripisuje zasluge za napredek otroka. Kljub temu pa so se tekom dela z
otrokom pojavljale tudi težave. Slednje so bile na začetku vezane zlasti na negotovost
intervjuvanke: »Bilo me je malo strah, ker je vseeno poseben. Nisem vedela sploh, kako se
pripraviti, kako bo ta otrok deloval«. Kot težavo sem sama zaznala tudi pomanjkanje
didaktičnih pripomočkov.
Posebej je intervjuvanka omenila primere, ko pri otroku ni zaznati napredka: »Takrat
se znajdeš v situaciji, ko ne veš, kako in kaj«. Temeljno vlogo pri tem prevzame šolski
svetovalni tim oz. sodelovanje. Slednje se pojavlja na različnih ravneh. Kar zadeva
sodelovanje s starši je po intervjuvankinem mnenju to »en vzoren primer sodelovanja staršev
s šolo«. S starši sodeluje tudi takrat, ko se pojavijo težave. Posebej je izpostavila sodelovanje
z mamo – čeprav se tudi oče ne izogiba stikov s šolo.
Poleg tega je pomembno tudi sodelovanje z razredničarko – zlasti je to sodelovanje
vezano na sam način dela. »Je pa tako, da jaz te ure planiram vedno skupaj z razredničarko.
Ona tudi meni pove, kaj delajo na učnem področju, da potem jaz prilagodim vsebino. So pa
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dnevi, ko tudi učiteljica ne more urnika tako narediti, da bi midva lahko to ... Ne more vedno
vsega prilagoditi, tako da takrat me vključi v razred.«
Otrok je obravnavan tudi pri zunanjih strokovnjakih (defektologinji, logopedinji,
pedopsihiatru). Sodelovanje s temi strokovnjaki ni kontinuirano, temveč se pojavlja po
potrebi. Zaznati je moč tudi dvom v uspešnost obravnav, ki trajajo zgolj uro ali dve.
Socialni pedagoginji 4 je gotovo v zelo pomembno oporo šolski svetovalni tim.
»Hvala bogu nas je dosti v timu, tako da potem hitro eno malo debato ... Res dostikrat s
kolegicami predebatiramo, kako in kaj. /…/ Dosti sodelujemo.«
Na način njenega dela pa so vplivale tudi predhodno pridobljene informacije. Te je
najprej pridobila na timskem sestanku, ki je bil sklican pred pričetkom šolskega leta, kjer je
izvedela, »da je nemiren otrok s kratkotrajno pozornostjo, z zelo slabim govorom, šibko
motoriko (slabo razvito fino motoriko)«. Te informacije so pomembno vplivale na njen način
dela, saj se je najprej usmerila ravno na grafomotoriko, govor. Dodatne informacije je podala
mama: »Mama ni nič tajila, vse je povedala. /…/ Mama je povedala, da on takšen pač je, da
hodijo tudi k zunanjim strokovnjakom – s temi še zdaj sodelujejo«.
Informacij pri vzgojiteljici v vrtcu ni iskala, saj je otrok vrtec obiskoval drugje. Za to
se je odločila tudi spričo tega, ker je otrok v šolo že prišel z odločbo in je imela na začetku 1.
razreda čas, da ga spozna. Kljub temu je poročilo iz vrtca prebrala. Njeno zaznavanje otroka
se s poročilom ni skladalo. »Dejstvo je, da otrok vedenj, ki jih je kazal v vrtcu, ni pokazal, ker
midva delujeva v situaciji ena na ena.« Prebrala je tudi odločbo o usmeritvi, kjer je pisalo, da
gre za otroka s PPPU. Ta usmeritev ji ni veliko pomenila – omenila je, da imajo vsi usmerjeni
otroci bodisi PPPU bodisi govorno-jezikovne težave. Glede na vse pridobljene informacije je
bilo zato njeno zaznavanje učenca najbližje informacijam, ki jih je pridobila s strani mame.
Tekom intervjuja sem zaznala vpliv stroke na značilnosti dela. Na to me je navedla
zlasti izjava intervjuvanke: »Mogoče se osebnostno razviješ tekom študija, da si potem hitreje
dovzeten in da se prilagodiš delu, ki ga opravljaš«. Pri osredotočenosti na stroko se je omejila
zlasti na področje šole – torej na področje dela, kjer je zaposlena. »Dejstvo je, da ima otrok
pomoč socialnega pedagoga zapisano izredno redko. Je pa tako, da otrok kaže ene in druge
znake in delo je potrebno izvajati na obeh področjih. Zelo težko, skoraj nemogoče je delati z
otrokom v šoli samo socialnopedagoške zadeve – vsaj jaz jih ne vidim. /…/ Za delo na šoli
nismo na fakulteti nič napisali – mi nismo znali napisati IP-ja, priprave. Na to nas ni nihče
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opozoril – kako je videti IP šole, priprava. No, ampak tega pri nas ni bilo – nič. /…/ Prvo leto,
ko sem delala nekje drugje, mi je bilo zelo, zelo težko. Takrat še tudi google ni toliko znal,
ker še internet ni bil tako razširjen. Zelo je bilo težko. Tako da sem hodila po knjižnicah, dosti
sem si pomagala z učbeniki, ki jih v šoli niso uporabljali. Ko sem prišla na to šolo, sem bila
sprejeta v tim – pokazale so mi, kaj že one imajo. Potem pa je prišel google, ki nas dostikrat
rešuje. Najdeš ogromno zadev, informacij, da si potem lahko sam ... Zdaj je že tudi dosti
priročnikov in vsega tega, kar jaz na začetku nisem poznala. Jaz ne vem, koliko je bilo, koliko
ni bilo, ampak jaz tega nisem poznala. /…/ Jaz sem prišla prvo leto izgubljena. /…/ Zdaj je
lažje, ker so tudi učitelji navajeni. Tudi oni bi dali neka navodila, usmeritve. Na začetku pa je
bilo težko.«
Tisto, kar je posebej poudarila, je bila izjava, da imajo defektologi primerno
izobrazbo, ki je mi – socialni pedagogi – nimamo. Izobrazba je torej tista, ki pomembno
vpliva na zaposlitvene možnosti. V nadaljevanju je sicer dodala, da je praksa specifično
okolje, kjer se je potrebno dela lotiti na poseben način. Prehod v prakso je izziv tako za
specialne, kakor tudi socialne pedagoge.
Omenila je še en poseben fenomen – mešanje strok: »Naštudirala sem ogromno
defektoloških znanj, ki se pričakujejo, da jih znajo. Tako da potem tipično
socialnopedagoškega nisem nikoli delala. To pomeni, da si že mešanica. Osnovno izobrazbo
imaš tako, potem pa, če delaš vseskozi ...«. S tem se strinjam tudi sama, saj sem prepričana,
da so za delo v praksi potrebna tako socialnopedagoška kakor tudi specialnopedagoška
znanja. K temu je socialna pedagoginja 4 dodala še stalno potrebo po dodatnih znanjih –
vprašanje »kako pa zdaj« je pogosto prisotno.
Sodelovanje med predstavnicama različnih strokovnih profilov je prisotno.
Posebej je izpostavila, da si strokovne delavke v primeru, če starši izvajalke dodatne
strokovne pomoči ne sprejmejo, otroke izmenjajo. To je mogoče zgolj zato, ker so
predstavnice različnih strokovnih profilov zaposlene na isti osnovni šoli.
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UTEMELJITEV INTERVJUJA: SPECIALNA PEDAGOGINJA 4
Specialna pedagoginja 4 ima 10 let delovne dobe. Z izbranim otrokom (Nace) je delala 2 leti.
Letošnje šolsko leto je prišlo do zamenjave izvajalke dodatne strokovne pomoči. »Jaz poznam
to družino, zato sem dala stran. Mislim, ne samo družino, ampak sorodnike te družine.«

Shema 8: Osno kodiranje – specialna pedagoginja 4
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Najprej se je pri opisu izbranega otroka osredotočila na impulzivnost, kar ponazarja
naslednja izjava: »Ko pomislim jaz na tega otroka ... Pomislim na dosti jeze v njem,
impulzivnost. Zmeraj zelo burno odreagira na vse – tudi na otroški pogled, ki mu je mogoče
bil namenjen ali pa sploh ne njemu«.
Vendar je kasneje dodala, da se zraven tega simptoma pojavljata tudi pomanjkljiva
pozornost in hiperaktivnost. Impulzivnost je tista, ki je najizrazitejša. Kot lahko vidimo, so po
mnenju intervjuvanke pri otroku prisotni vsi primarni simptomi ADHD, vendar otrok te
diagnoze nima postavljene. Tekom intervjuja se je specialna pedagoginja 4 spomnila na
primer otroka, ki je bil tako diagnosticiran: »Takrat je bil fantek v 2. razredu. Bil je zelo
hiperaktiven, med poukom je bilo nemogoče kaj z njim delati. Je šel kar pod mizo, oponašal
je naravne glasove (opice recimo), metal se je po tleh, kričal, tepel otroke, brcal otroke. Res
nemogoče je bilo delati z njim. Tisti fantek je bil na ritalinu«.
Pri opisu učenca je omenila, da je s strani družine otrok dobro sprejet, da je stanje v
družini dobro. Nisem mogla mimo dvoma o tem, ali je to zaznavanje dovolj objektivno ali gre
v resnici za pristranskost. Že na začetku je bilo omenjeno, da pozna družino in sorodnike.
Osebno poznavanje lahko nekatere stvari olajša, po drugi strani pa onemogoča vzpostavitev
potrebne distance.
Kljub temu pa je tudi v družini našla vzrok za otrokove težave. Le-ta se po njenem
mnenju skriva v uspešni sestri, s katero se otrok primerja. Ta primerjava po mnenju
intervjuvanke še dodatno okrepi otrokove težave, ki so sicer organskega izvora. Ravno zaradi
primerjav se pri otroku pojavlja izrazita težnja po pohvali – zato je ta pri delu izredno
pomembna.
Kar zadeva položaj otroka v razredu intervjuvanka meni, da je otrok bolje sprejet,
kot sam misli, da je. Po njenem mnenju je otrok dobro sprejet. »Oni so se ga navadili, tak je.
Tu so ga res v redu. To je mogoče od generacije odvisno, ne vem. Ker eni pa ne sprejemajo.
Tu tega so. Saj se najde nekdo, vedno, to so pač otroci. Tega so res sprejeli.« Povprašala sem
jo o tem, na podlagi česa sklepa na otrokovo počutje v razredu. Izpostavila je njegove
reakcije, zlasti izbruhe jeze, v času katerih otrok veliko pove.
Samopodobo otroka označuje kot slabo in jo povezuje s potrebo po zunanji
motivaciji. Skladno s tem se je uporaba prijaznih, spodbudnih, motivacijskih besed izkazala
za zelo učinkovito.
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Metoda pogojevanja pri delu s tem otrokom ni bila uporabljena, saj bi po mnenju
izvajalke dodatne strokovne pomoči tovrstna metoda otroka preveč iztirila v smislu, da bi
neprestano razmišljal o tem, ali bo zadoščal pogojem za prejem nagrade ali ne. »Kar smo
naredili, je bilo to, da smo mu dali ultimat v smislu, da če se še bo enkrat zgodilo da bodo
letele stvari po razredu (mize, stoli), ne bo šel na izlet. Vse je bilo v redu, dokler en dan
učiteljice ni bilo (en dan pred izletom), ker je bila na seminarju. Ena druga učiteljica je
nadomeščala in ni mogel. Takrat smo poklicali starše, ker smo bili dogovorjeni. Oče je prišel
po njega. Je rekel: ʻNe. Če smo se tako odločili, zdaj naj tako boʼ. In otrok dejansko ni šel na
izlet. Potem je bil pa mir. Jaz sem mislila, da bo groza do konca šolskega leta, ampak je bilo v
redu. Otrok je sprejel posledice svojega dejanja – ni se odzval burno.«
Naveden izbruh otroka lahko povežemo s tem, da je bila z nadomeščanjem otrokova
rutina porušena, prišlo je do spremembe, na katere pa se otrok z vedenji in simptomi,
značilnimi za ADHD, slabo odziva.
Kljub težavam je dodala, da je »zelo prijeten, res "fajn dečko"«. Močnih področij
učenca pa ni zasledila. Na moje vprašanje se je odzvala na naslednji način: »Njegova močna
področja? Po navadi vedno rečeš športna vzgoja, ampak to ni njegovo močno področje, zaradi
tega ker je bilo tu lani enako. Ko je ena skupina, druga, to je bil vedno izbruh (pa niso
tekmovali). Ne vem, kaj je njegovo močno področje. /…/ To se zdaj grdo sliši, ampak ne vem,
kaj je njegovo močno področje, ker ga ni izrazil«.
Spraševala sem se, zakaj otrok ni izrazil močnega področja? Ali za to morda ni imel
priložnosti? Prepričana sem namreč, da vsak otrok skriva nekaj v sebi, potrebno se je samo
dokopati do tega.
Izhajajoč iz otrokovih težav ima v šoli prilagoditve. Specialna pedagoginja 4 je
navedla naslednje: vsi preizkusi znanja in spraševanje poteka zjutraj – čakanje otroka vrže iz
tira. Potrebna je tudi takojšnja povratna informacija.
Intervjuvanka je z otrokom v času izbruha jeze postopala na način, da ga je sprva
pustila pri miru, počakala, da se je umiril. Nato pa je sledilo nadaljevanje dela.
Delo je specialna pedagoginja 4 prilagajala sproti – učinkovitost strategij se spreminja.
Vedenje oz. simptomi, ki se pri otroku pojavljajo, vplivajo na obliko dela. Poleg tega
pa nanjo vpliva tudi aktualna snov. »Zdaj, če smo res pri tej motnji – hiperaktivnost –, potem
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otrok dosti več zunaj naredi. Prvič je sam, kar pomeni, da moteče faktorje izključiš. Več
razlage – ne mislim s tem tega, da je razlaga defektologa, socialnega pedagoga, pedagoga
boljša kot od učitelja, niti pod razno. Mislim samo to, da je otrok dejansko sam in je usmerjen
samo na tebe, ne. Ti vidiš, kaj se z njim dogaja, in ti si tisti, ki prekineš ali nadaljuješ ali
preusmeriš svojo razlago na neko drugo pot. To pa je prednost tega. Pa ne samo kot razlaga,
ampak potem tudi vse tiste vaje, ki pač njemu koristijo. Zraven tega, da obravnavaš neko
snov, ker pač jo, ker je to pouk – to se ne da izključiti. Potrebno je nadoknaditi, kar on v
razredu presliši, poleg tega pa delaš tudi druge stvari, ki njemu koristijo. To pa je potem
prednost. /…/ To je vse odvisno od učne snovi. Pri tem otroku sem bila zelo malo v razredu,
ker je njemu bolj ustrezalo individualno – mir.«
V individualni obliki dela vidi specialna pedagoginja 4 predvsem to prednost, da se
lahko v večji meri odzivaš na otroka.
Kot veliko olajševalno okoliščino na začetku dela z otrokom je videla to, da je
zaposlena na šoli – da jo otroci poznajo. Poleg tega je šolska svetovalna služba nameščena v
istih prostorih (vsi slišijo vse). Izhajajoč iz tega se na otroka ni posebej pripravljala, saj ga je
poznala že od prej – zlasti iz besed učitelja. Navedena olajševalna okoliščina sproža vprašanje
o zaupnosti.
Brez težav pri delu ni šlo. Izpostavila je zlasti impulzivnost učenca in negotovost o
tem, kakšne so v resnici družinske razmere: »Žal pa nismo muhe, da bi pogledali, kaj se doma
resnično dogaja«. Ta dvom me je precej presenetil, saj je ves čas intervjuja zatrjevala, da je
stanje na področju družine dobro.
Informacije o otroku je specialna pedagoginja pridobila v času, ko se je za otroka
predlagala odločba. Učitelj je bil prvi vir informacij: »Učitelj je prvi, ki opazi te zadeve, ker
ga ima v razredu«. Učitelj je opazil odstopanje vedenja pri otroku in o tem obvestil šolsko
svetovalno službo.
Sodelovanje med specialno pedagoginjo 4 in učiteljico je bilo redno. Ko je prišlo do
izbruha učenca, je bil poslan k specialni pedagoginji na umiritev. Poleg tega je preko poročil,
telefona prisotno tudi sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (defektolog, pedopsihiatrinja).
Starši so bili tekom intervjuja že omenjeni – tudi kar zadeva sodelovanje, jih je specialna
pedagoginja pohvalila.
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Dodatne informacije je pridobila v času nadomeščanja v razredu. Takrat je bil njen
vtis o otroku slab, saj je ves čas rušil potek ure (metanje zvezkov; fizični obračuni). Občutila
je nemoč. »Saj to ni bil slab občutek, negativen zaradi njega. To je bil slab občutek, ker tebi
ura spodleti, ne pa do tega otroka.«
Ko je bila izdana odločba o usmeritvi, je prebrala pod katero kategorijo je otrok
usmerjen, vendar je poudarila razhajanja med zapisom v odločbi in vsakodnevnim
opazovanjem otroka. Usmeritev ni pomembno vplivala na njeno delo, kar je razvidno tudi iz
tega, da ni vedela pod katero kategorijo je otrok usmerjen. Spomni se, da je bil otrok
predlagan za usmeritev zaradi izražene hiperaktivnosti.
Kljub temu pa ima izdelano mnenje o kategorialnem pristopu. Zaznati je moč
uravnoteženost med prednostmi in pomanjkljivostmi tega pristopa: »Prednost je to, da lahko
ti z njim kar nekaj delaš in ga vodiš, usmerjaš in najdeta določene stvari. Če gre tu res za eno
motnjo, če ne gre za znižane sposobnosti. To je razlika. Znižane sposobnosti – z otrokom ne
boš nekega čudeža naredil. Če so znižane sposobnosti, so znižane sposobnosti. Potem otrok
tako ne bi smel biti tukaj, ne. Kadar pa gre za neko motnjo – tako, kot so hiperaktivnost,
disleksija, pomanjkljiva pozornost –, takrat pa je zadeva drugačna«.
»Pomanjkljivost je to, da je stigmatiziran. /…/ Nekaterim majhnim otrokom godi, da
so usmerjeni, drugi se tega sramujejo (želeli bi priti, ko je čim manj učencev prisotnih na
šoli).« Kot pomanjkljivost je navedla tudi dolgotrajni postopek usmerjanja: »Eno leto traja
preden otroka prijaviš, nato pa še eno leto, da otrok odločbo dobi (vendar se prej to ne da
narediti)«.
Na delo z otrokom je pomembno vplivala tudi stroka. Povedala je, da so prišle do
izraza prednosti njene stroke, čeprav tudi izkušnje ogromno prinesejo. »Prednost so absolutno
grafomotorične vaje, kakšna snov. To je pri nižjih razredih, v višjih se to nekoliko izgubi.
Ampak pri nižjih razredih – kako določeno stvar obravnavati, še posebej če vidiš, da ti otrok
obrača številke ... Če ima otrok disleksijo. To so stvari, pri katerih vidim prednost mojega
poklica. /…/ Jaz mislim, da je naša smer zelo dobro zastavljena, vsaj ko sem jaz študirala. To
je moje mišljenje. Imeli smo mnogo prakse. Defektologija je bolj – metode in oblike
prilagajanja. /…/ Drugače pa jaz mislim, da je nam moja smer študija dala povsod nekaj, da si
lahko dalje gradil.«
Hiperaktivnost vidi bolj kot vedenje – kot področje, ki je stvar socialnih pedagogov.
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Na značilnosti dela z otrokom je pomembno vplivala uporaba zdravil. »Takrat, ko ni
jemal ritalina, je bilo nemogoče slediti otroku in delati. Nimaš samo enega otroka. Zdaj, ko pa
jemlje ritalin, pa je ... Vzame ga zjutraj. Lani recimo ga je jemal zjutraj v šoli – dala mu ga je
učiteljica. Bil je umirjen, ni reagiral impulzivno, sledil je pouku. Bilo je pozitivno. Videlo pa
se je ... Preden je vzel ritalin ... Že zjutraj je bila miza obrnjena pokonci, učenci so kar v
zbornico prišli: ʻSpet je nekaj narobe. Pridi učiteljica. Spet dela takoʼ. To so kar zvezki leteli.
Tudi stole je lani metal po učilnici, recimo.«
O uporabi zdravil specialna pedagoginja 4 nima izdelanega lastnega stališča, saj se v
to ni nikoli posebej poglabljala. O učinkovitosti zdravila pa je dejala, da je bil v tem primeru
učinek ritalina gotovo pozitiven. Temu je dodala: »Sem pa pri oni drugi deklici opazila, da je
bila zelo apatična. Res, ta fant ni bil. Ona pa prav apatična. Tako ... Da tudi nič ni mogla
delati – to pa spet ni v redu. Nič ni mogla. Ona ni mogla eno uro delati nič. Potem je mama
sicer rekla, da jo je trebušček ali kaj bolel, da je izgubila apetit ...«.
Otroku je ritalin v popoldanskem času popustil – to je bilo vidno tudi pri njegovem
vedenju v času trajanja podaljšanega bivanja. Specialna pedagoginja 4 se zaveda učinkov teh
zdravil, zato si kot največji uspeh z otrokom šteje, da je znala učenca umiriti po izpadu (ko leta ni bil pod vplivom teh zdravil).
O razmejitvi ADHD ter vedenjskih in čustvenih težav ni podala mnenja oz. ni
vedela, na kakšen način bi lahko to sploh razmejila. Je pa izpostavila podobnost med ADHD
ter razvajenostjo. »Ja, zdaj eno je razvajenost, drugo pa je to. /…/ Dosti otrok je danes zelo
razvajenih. Res moraš vedeti, kaj je tisto – kaj je res ADHD sindrom, kaj pa je sindrom
razvajenega otroka. To nekako gre z roko v roki – meja med tema dvema je zelo tanka. /…/
Otroci nimajo več nobenega reda, nobene avtoritete doma. Ne bom rekla, da povsod, da to
drži za vse družine. Ampak otroci imajo preveč vsega, saj ne znajo več nič ceniti. Zasičeni so
s stvarmi, z računalnikom, televizijo, nimajo pa tega, kar bi rabili (da grejo ven na sprehod).
Tega pa nimajo, to jim manjka. /…/ Otroci imajo ogromno energije. /…/ To nekje mora iti
ven.«
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C. SKUPNA ANALIZA : STIČNE TOČKE – RAZLIKE MED
SOCIALNOPEDAGOŠKO TER SPECIALNOPEDAGOŠKO STROKO V
OPISIH

UČENCEV

IN

POSTOPKIH

IZVAJANJA

DODATNE

STROKOVNE POMOČI
V tem delu analize se bom osredotočila na vse izvedene intervjuje. Glavno vprašanje,
na katerega sem s pomočjo le-teh poskušala odgovoriti, je naslednje: Ali se v praksi med
socialnimi in specialnimi pedagogi pri delu z otroki, ki kažejo vedenja in simptome motnje
ADHD pojavlja več podobnosti ali več razlik? Je morda meja med socialnimi in specialnimi
pedagogi v praksi zabrisana? Preden začnem posredno odgovarjati na zastavljeno vprašanje
moram poudariti, da o nekih splošnih razlikah in podobnostih med strokama na podlagi te
raziskave ne morem govoriti. Vsi moji zaključki bodo izhajali izključno iz izvedenih
intervjujev.
Pogled na

temeljne

prvine

študijskih

programov

socialnopedagoške

ter

specialnopedagoške stroke nam pojasni, kje se pojavlja osnovna razlika med omenjenima
strokama. Temeljni cilj študijskega programa socialne pedagogike je »usposobiti študente za
kakovostno preventivno, razvojno, kompenzorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno
pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči
ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja«
(http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/sp-

zbornik.pdf). Študijski program specialna in rehabilitacijska pedagogika je zasnovan nekoliko
drugače, saj je v ospredju »kakovostno izvajanje kontinuuma programov inkluzivno vzgojnoizobraževalnega

in

rehabilitacijskega

dela

za

osebe

s

posebnimi

potrebami«

(http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/srpzbornik.pdf).
Tisto, kar je pri obeh študijskih programih izpostavljeno, je delovanje v različnih
institucionalnih ali neformalnih okoljih ter vseživljenjsko učenje. Izhajajoč iz zgornjih
temeljnih ciljev bi lahko rekli, da je socialna pedagogika zastavljena nekoliko širše. S
pomočjo študija socialne pedagogike naj bi študentje pridobili široka transferna znanja, »ki
bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami dalje iščejo vire
in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu«
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(http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/sp-

zbornik.pdf). V temeljnih ciljih socialne pedagogike ni posebej omenjena nobena skupina
ljudi, medtem ko je specialna pedagogika usmerjena na delo z ljudmi s posebnimi potrebami.
Temeljno procesno določilo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami (Krek in Metljak, 2011, str. 287) je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami. S tem zakonom je bil uveden kategorialni pristop, kar pomeni, da je učenec glede
na pomanjkljivost, oviro, težavo (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) opredeljen v posamezne
kategorije. Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja se učencu lahko prilagodi organizacija
pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter
zagotovi dodatna strokovna pomoč (7. člen ZUOPP). Dodatno strokovno pomoč kot pomoč
za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj po večini izvajajo specialni ter socialni
pedagogi (Kesič Dimic, 2010). Izhajajoč iz temeljnih ciljev študija ter kategorialnega pristopa
je specialnopedagoška stroka tista, ki ima primat pri nudenju dodatne strokovne pomoči. To je
bilo razvidno tudi iz besed intervjuvank, saj so dejale, da je otrokom ponavadi dodeljena
pomoč specialnega pedagoga. O tem je socialna pedagoginja 4 povedala: »Velika prednost je
v tem, da imajo ustrezno izobrazbo – mi se moramo za to boriti«. Znanja, ki jih pridobimo
tekom študija so vsekakor osnovna za delovanje v praksi, zlasti na začetku naše poklicne poti.
To, da smo bolj pozorni na tiste prvine, ki so v ospredju študijskih programov, lahko
zasledimo tudi iz navedbe specialne pedagoginje 1: »Socialni pedagog je res bolj oz. bi naj bil
bolj za neko vedenjsko področje, socialne stike. Mi pa smo bolj za branje, pisanje. Predvsem
te učne vrline so pri nas bolj v ospredju«.
Vendar ne gre le za to. To je v nadaljevanju izjave podala tudi specialna pedagoginja
1: »Čeprav jaz ne bi rekla, da so eni bolj za eno, drugi bolj za drugo. Obstaja lahko tudi
socialni pedagog, ki bo boljše obvladal učne zadeve, ga bo mogoče lahko tisto boljše naučil.
Obstajajo pa tudi specialni pedagogi, ki bodo dosti boljše obvladali socialno področje. /…/
Drugače pa se mi zdi, da je to od osebnosti, karakterja človeka odvisno in tudi od tega, kako
se otrok z nekom ujame«.
Socialnopedagoški stroki se velikokrat očita metodološka neopremljenost. To so
izpostavile tudi v raziskavi zajete socialne pedagoginje. Navajale so, da se "čutijo bose" na
metodološkem področju, slednje pa je bilo tisto, ki so ga specialne pedagoginje navajale kot
prednost lastne stroke: »Prednost so absolutno grafomotorične vaje, kakšna snov. /…/ Jaz
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mislim, da je naša smer zelo dobro zastavljena, vsaj ko sem jaz študirala. /…/ Defektologija je
bolj – metode in oblike prilagajanja. /…/Drugače pa jaz mislim, da je nam moja smer študija
dala povsod nekaj, da si lahko dalje gradil« (specialna pedagoginja 4).
Specialne pedagoginje za razliko od tega niso navedle, da čutijo manko na področju
znanja o vedenju, torej na tistem področju, ki se prvenstveno pripisuje socialnim pedagogom.
Posledica česa je to natančno na tem mestu ne morem odgovoriti – morda izbrani otroci niso
bili vedenjsko izstopajoči, problematični.
Podobni so si bili odgovori socialnih pedagoginj glede tega, kaj vidijo kot prednost
svoje stroke. Socialna pedagoginja 2 je npr. navedla: »Najprej bom povedala, da sem res zelo
vesela, da sem izbrala ta študij, ker se dotikam bistva ljudi; učno področje je zame na drugem
mestu. To, da se lahko pogovarjam o življenjskih temah, ki jim bodo koristile tudi nadalje v
življenju – to pa me res izredno veseli«.
Stroka je tista, ki nas izoblikuje, ki nam da vodila za delo v praksi. To je ponazorila
tudi izjava socialne pedagoginje 4: »Mogoče se osebnostno razviješ tekom študija, da si
potem hitreje dovzeten in da se prilagodiš delu, ki ga opravljaš«. Vendar pa, kot je dodala:
»Jaz delam v šoli. Naštudirala sem ogromno defektoloških znanj, ki se pričakujejo, da jih
znajo. Tako da potem tipično socialnopedagoškega nisem nikoli delala. To pomeni, da si že
mešanica. Osnovno izobrazbo imaš tako, potem pa če delaš vseskozi ...«.
Področje dela je tisto, ki določa tudi način dela. Nudenje dodatne strokovne pomoči
učencem s posebnimi potrebami terja veliko mero fleksibilnosti, dodatnih izpopolnjevanj,
izobraževanj, kar so izpostavile tudi intervjuvanke. Socialne pedagoginje so izrazile potrebo
po specialnopedagoških znanjih (včasih to ni bilo direktno izraženo, ampak posredno preko
občutkov, ki jih doživljajo pri svojem delu). Socialna pedagoginja 3 je izpostavila družinsko
terapijo, znanja o delu s starši. To je poudarila tudi specialna pedagoginja 3, kar nakazuje na
to, da gre za problematiko, prisotno na osnovni šoli, na kateri sta intervjuvanki 3 zaposleni.
Dve specialni pedagoginji bi si želeli več znanj iz področja diagnostike.
Dejstvo je, da je vsako delovno okolje po svoje posebno: »Čeprav, ko prideš v šolo, je
to specifično okolje, ko se moraš lotiti dela na poseben način« (socialna pedagoginja 4). To
pomeni, da se tako predstavnice ene kakor tudi druge stroke pri prehodu v prakso srečajo s
težavami, dilemami. Sprejetost v tim strokovnjakov na osnovni šoli gotovo olajša sam
prehod v prakso, kar je navedla tudi socialna pedagoginja 4. Na osnovnih šolah, na katerih
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sem intervjuje izvajala, sta zaposleni vsaj dve strokovnjakinji različnih profilov (socialna in
specialna pedagoginja), ki imata možnost izmenjave znanj, izkušenj. Specialna pedagoginja 1
je o tem povedala: »Jaz mislim, da si lahko en drugemu pomagata s svojim teoretičnim
znanjem. Kar se prakse tiče, si tudi lahko izmenjujeta izkušnje. /…/ Dejansko si morata oba
profila nekako pomagati. Včasih pa kljub temu ne gre tako kot v teoriji piše. Sodelujeta lahko
kljub temu, ampak ne nujno tedensko, temveč po potrebi. /…/ Ona kot socialni pedagog po
moje večkrat dela kake defektološke stvari, jaz pa tudi kake socialnopedagoške stvari. Npr. da
ima učenec spor v razredu – v tem primeru se jaz z njim ne bom učila, ampak se bom z
učencem pogovorila o tem, kako bi lahko bolje odreagiral. Tega ne moreš tako ostro ločiti,
odvisno je od vsakokratne situacije«.
Tudi specialna pedagoginja 3 je podobnega mnenja: »Se mi zdi, da se zares dobro
dopolnjujemo. Ko se soočim s kakšno težavo in ne vem več, kako… /…/ Zdi se mi zares v
redu, da smo takšni profili skupaj – da si lahko zelo veliko damo. Socialna pedagoginja pride
k meni, ko ne ve, kako bi metodično neko stvar speljala, jaz grem pa k njej, ko rabim kaj iz
tega področja. /…/ Absolutno je to sodelovanje možno samo, če so ti profili stacionirani na
isti lokaciji«.
Ko sem za namen raziskave pregledovala bazo osnovnih šol v Podravski regiji, sem
ugotovila, da so kadri, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč precej raznoliki – kombinacija
socialnega ter specialnega pedagoga v praksi sicer je prisotna, vendar ni zelo pogosta. To
povezujem tudi z velikostjo šole – na večjih osnovnih šolah po navadi zasledimo širok nabor
strokovnjakov, medtem ko je na manjših šolah ta nabor precej ožji, s tem pa se zmanjšajo tudi
možnosti za sodelovanje različnih strok.
Če pogledamo nekoliko v zgodovino, zasledimo, da imata socialna in specialna
pedagogika skupne korenine – študijski program socialne pedagogike je vrsto let spadal pod
oddelek za specialno pedagogiko. Samostojen oddelek nastane šele leta 1991 (Škoflek, 2007).
Tekom let so se dogajale številne spremembe. To je navedla tudi ena izmed
intervjuvank – specialna pedagoginja 2 DPO (duševno prizadeti otroci) MVO (otroci z
motnjami vedenja in osebnosti) (predstavnica obdobja, ko sta bili smeri še združeni). Po
mnenju specialne pedagoginje 3 se dandanes smeri preveč drobijo. K temu je dodala, da se ji
je zdela tista kombinacija najboljša. Če pogledamo današnje študijske programe, ki se izvajajo
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, lahko
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zasledimo visoko stopnjo specializiranosti zgolj za določeno področje (npr. tiflopedagogika in
pedagogika specifičnih učnih težav) – to seveda po eni strani pomeni obvladovanje točno
določenega strokovnega področja, po drugi pa negotovost v praksi, saj se težave pri otrocih
med seboj pogosto prepletajo. To je razvidno tudi pri motnji, ki sem jo obravnavala v
teoretičnih izhodiščih diplomskega dela – ADHD. To motnjo sem izbrala zaradi tega, ker mi
predstavlja stičišče socialnopedagoške ter specialnopedagoške stroke. Težko bi jo uvrstila
zgolj v eno strokovno področje. To je začutila tudi socialna pedagoginja 3: »ADHD poveže
kar oba profila – zaradi tega imaš probleme na učnem področju, posledično pa so tudi težave
na vedenjskem in čustvenem področju. Res je en tak dober primer. Povezava gotovo je«.
Otroci z ADHD niso posebej izpostavljeni v okviru obstoječih kategorij otrok s
posebnimi potrebami. Vendar pa to ne pomeni, da niso usmerjeni. Pulec Lah (2002) navaja,
da so spričo že navedenih sekundarnih težav pogosto skriti v kategorijo primanjkljaji na
posameznih področjih učenja. Učenci, ki so usmerjeni v omenjeno kategorijo, predstavljajo
največji delež vseh usmerjenih otrok s posebnimi potrebami (Krek in Metljak, 2011). V
šolskem letu 2009/2010 je bilo kar 50 odstotkov vseh usmerjenih učencev osnovnošolske
starosti usmerjenih ravno pod to kategorijo (Opara in drugi, 2010). Ta podatek gotovo zahteva
premislek o opredelitvi tega dela populacije in prepoznavanju te skupine (prav tam). Opara in
drugi (prav tam) se sprašujejo ali gre morda za »iskanje lažje poti«, s tem ko otroka usmerimo
pod kategorijo primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
Poleg usmeritve v kategorijo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
so otroci z ADHD po Pulec Lah (2002), sicer redkeje, usmerjeni tudi pod kategorijo čustvene
in vedenjske motnje.
Ko govorimo o zastopanosti ene ali druge stroke v praksi, je pomembno, v kolikšni
meri so težave, ki prvenstveno pripadajo neki stroki, pri otroku prepoznane. Izmed kategorij
otrok s posebnimi potrebami se socialnopedagoški stroki pripisuje kategorija otroci z
motnjami vedenja in čustvovanja. Gre za skupino, ki se na področju usmerjanja sooča s
številnimi težavami. O tem priča izrazito neskladje med številom usmerjenih otrok/učencev v
kategorijo in zaznavanjem tovrstnih težav/motenj v različnih institucijah (šole, vrtci, dijaški
domovi) (Kobolt in Vec, 2011). Na eni strani je splošno prepričanje o tem, da se moteče
vedenje pojavlja v vedno večji meri, po drugi pa je bilo med letoma 2005 ter 2009 le od 0,49
do 0,75 odstotkov med vsemi usmerjenimi otroki tistih z motnjami vedenja in osebnosti.
Avtorja opozarjata, da to ne pomeni, da otrok s tovrstnimi motnjami pri nas ni, ampak da
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morda niso usmerjeni, oz. so usmerjeni pod drugo kategorijo – največkrat je to skupina
učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter skupina dolgotrajno bolnih.
Razlogov, zakaj je temu tako, je kaj nekaj – stigmatizirajoče poimenovanje skupine (otroci z
motnjami vedenja in čustvovanja) in izrazito visok prag za usmeritev v to skupino (prav tam).
Že na tem mestu lahko zasledimo podobnost med ADHD ter vedenjskimi in
čustvenimi težavami/motnjami – obe motnji se v praksi v obliki diagnoze glede na navedbe
intervjuvank redko pojavljata, vendar to ne pomeni, da vedenj in simptomov teh motenj ni
moč zaznati. Z diagnozo ADHD (motnja pozornosti s hiperaktivnostjo) sta se srečali zgolj dve
specialni pedagoginji (ena na redni osnovni šoli, druga na OŠPP), medtem ko nobena izmed
socialnih pedagoginj do zdaj pri svojem delu te diagnoze še ni zasledila.
Povezavo med ADHD ter vedenjskimi in čustvenimi težavami/motnjami sem ponudila
v razpravo tudi intervjuvankam, saj me je zanimalo njihovo mnenje o teh motnjah. Če
pogledamo izjave predstavnic specialnopedagoške stroke, lahko v eni izmed teh (specialna
pedagoginja 2) zasledimo dojemanje čustvenih in vedenjskih težav v smislu sekundarne
simptomatike: »Jaz bi tako rekla – v nekem obdobju so kar skupaj. ADHD je včasih lahko
neka predhodnica vedenjskih in čustvenih težav – če ni ustreznega pristopa, se to (prvotna
težava) potem razvije v vedenjske in čustvene težave«. To je navedeno že v teoretičnem
uvodu.
O ADHD ter vedenjskih in čustvenih motnjah je mnenje podala še ena izmed
specialnih pedagoginj – specialna pedagoginja 1, ki vidi omenjeni motnji kot prepleteni:
»Hiperaktiven je po moje definitivno skoraj vsak, ki ima vedenjske težave. Zaradi tega je
nemiren, ne more se zbrati, tudi motnje pozornosti in koncentracije se pojavljajo. /…/ Mislim,
da je ADHD tu noter vključen – da so vedenjske in čustvene motnje nadpomenka vseh
ostalih, ne«. Izjava je v skladu s klasifikacijo ICD-10, ki ADHD oz. hiperkinetično motnjo
uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj (Strong in Flanagan, 2011).
Predstavnice socialnopedagoške stroke, zajete v raziskavo, so navajale, da sta obe
področji močno povezani. Medtem ko se je pri nekaterih pojavljalo vprašanje, kako to sploh
ločiti, ena izmed socialnih pedagoginj po njenem pričevanju pri tem ne bi imela težav. Tisto,
kar po mnenju socialne pedagoginje 3 ločuje ADHD ter vedenjske in čustvene težave/motnje,
je razlika v funkcioniranju, reakcijah: »"Vedenjci" so po večini primerov kot neki klovni –
pojavlja se nek tak vzorec. Vidi se, da jim v nobeni situaciji ne uspe odreagirati na
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"normalen" način – naredi nekaj po svoje, ampak povsem nenamerno. Tako da … Mislim…
Se vidi, da je zadaj neka globina. Otrok ni poreden, ampak je zadaj neka težava – nek splet
okoliščin, ki privede do tega«.
Tekom intervjuja s socialno pedagoginjo 4 je bilo moč zaznati razliko med tem, kaj
zaznava, ter tem, kaj je pri otroku uradno ugotovljeno. Kar zadeva vedenjske težave – vidi jih
tako primarnega kakor tudi sekundarnega izvora (kot posledica učne neuspešnosti).
Prepričana je, da vsak otrok rabi pozornost. Dejala je, da je več "vedenjcev", »ki so posledica
neurejenih razmer doma (preveč permisivna vzgoja ipd.)«. K temu je dodala še vpliv okolja,
prepuščenost otrok samim sebi.
Vpliv šolske klime, delovnega okolja je razviden v primeru intervjuvank 4, saj sta
poleg povezave ADHD ter vedenjskih in čustvenih motenj, ki sem jo intervjuvankam
ponudila, dodali še povezavo med ADHD in razvajenostjo. To je bežno omenila tudi
specialna pedagoginja 3. Specialna pedagoginja 4 je povedala, da je danes ogromno otrok
razvajenih in da je meja med ADHD ter sindromom razvajenega otroka zelo tanka. Socialna
pedagoginja 4 je dejala, da s pomočjo prakse, delovnih izkušenj opaža, kakšen je vpliv
razvajenosti na vedenje otroka, in da spričo tega ne bi mogla reči, ali gre za motnjo ADHD ali
za razvajenost. Žorž (2006, str. 5) razvajenost opredeljuje kot »način vzgoje, ki ne vodi k
temu, da bi se otrok naučil (navadil) osnovnih pravil, omejitev, navadil spoštovati te omejitve,
ampak vodi k nasprotnemu učinku, k nesprejemanju pravil, omejitev«. Do slednjega pride
tudi spričo vzgojnih prijemov – intervjuvanki 4 sta omenili predvsem permisivno vzgojo.
Izmed otrok, ki so si jih intervjuvanke izbrale, noben ni bil usmerjen v kategorijo
vedenjske in čustvene motnje. V enem primeru intervjuvanka ni znala navesti kategorije
usmeritve učenca, intervjuvanki 1, ki sta bili usmerjeni na istega otroka, pa sta tega uvrstili v
dve različni kategoriji: dolgotrajno bolan otrok oz. otrok s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja. V kolikor je otrok opredeljen kot dolgotrajno bolan, dobi do 5 ur dodatne
strokovne pomoči. V teoretičnih izhodiščih sem navedla, da so tisti hiperaktivni otroci, ki
kažejo vedenjske motnje, navadno usmerjeni pod to kategorijo, saj tako dobijo več ur dodatne
strokovne pomoči (Hladnik in Kobolt, 2011).
Kar zadeva ostale otroke, sta bila dva usmerjena v kategorijo lažja govorna-jezikovna
motnja, eden v kategorijo dolgotrajno bolan otrok in eden pod primanjkljaje na posameznih
področjih učenja. Lahko vidimo, da so otroci, ki izkazujejo podobne simptome in vedenja
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razvrščeni v zelo različne kategorije. Na tem mestu je potrebno še dodatno opozorilo, da
izbrani otroci niso imeli postavljene iste diagnoze (motnja pozornosti s hiperaktivnostjo),
ampak so izkazovali zgolj podobne simptome.
H kategoriji usmeritve so intervjuvanke občasno dodale, da bi otrok lahko bil
usmerjen tudi v katero izmed preostalih kategorij. Tako socialne kakor specialne pedagoginje
delajo z otroki, ki so usmerjeni v različne kategorije – ne bi mogla reči, da je na tem področju
opazen kak poseben trend. Glede na to, da so vse izvajalke dodatne strokovne pomoči, da
torej nudijo pomoč otrokom, ki so usmerjeni po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (2000), me je zanimalo mnenje intervjuvank o samem kategorialnem pristopu,
torej njihovo mnenje o razvrščanju otrok s posebnimi potrebami v posamezne kategorije,
izhajajoč iz motnje otroka.
Razpotnikova (2011) vidi temeljni namen razvrščanja otrok v posamezne skupine oz.
kategorije v tem, da različni otroci z različnimi primanjkljaji dobijo specifično podporo. Ob
tem pa ne smemo pozabiti tudi na pasti, nevarnosti tovrstnega pristopa. Nevarnost, ki preži je
nevarnost etiketiranja, ki je še posebej izrazita pri skupini z motnjami vedenja in čustvovanja.
Nadalje lahko usmeritev v točno določeno kategorijo doprinese k temu, da se stroka usmeri
zgolj na težave, ki so značilne znotraj posamezne kategorije, pri tem pa pozabi, da ima pred
seboj specifičnega otroka, ki ima lastne potrebe, potenciale.
Če se strogo držimo razdelitev v posamezne kategorije, se lahko zgodi, »da
kompleksne pedagoške probleme in medčloveške odnose obravnavamo kot stvari, v resnici pa
gre za variable, relacije med pričakovanim in doseženim, povprečnim in ekstremnim,
običajnim in neobičajnim, zaželjenim in nezaželjenim« (Kobolt, 2011, str. 167).
Med socialnimi in specialnimi pedagogi glede pogleda na kategorialni pristop nisem
zasledila pomembnih razlik. Predstavnice obeh strok so kot prednosti navajale to, da daje
kategorija usmeritve orientacijo, vodilo, izhodišče za delo in da te usmeri na točno določeno
področje težav. K temu je ena izmed socialnih pedagoginj dodala, da so otroci s tem dobili
več pomoči in podpore ter da ta pristop omogoča kompenzacijo šibkih področij, poleg tega pa
tudi iskanje močnih področij učenca.
Kar zadeva pomanjkljivosti so specialne pedagoginje navedle stigmatizacijo učenca,
pomanjkanje strokovnjakov za diagnosticiranje določenih motenj v komisijah za usmerjanje,
prekomerno pojavljanje posameznih kategorij (PPPU, govorno-jezikovna motnja), manjkanje
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posameznih kategorij (motnja avtističnega spektra), prevelik vpliv staršev na potek
usmerjanja ter dolgotrajen postopek usmerjanja. Socialne pedagoginje so v kategorialnem
pristopu med drugim videle nevarnost ukalupljenja (otroka zatreš na določenem področju),
stigme in vprašanje pristnosti otroka v situaciji pred komisijo (spregled dejanskih težav). Eno
izmed socialnih pedagoginj je motilo dejstvo, da socialnih pedagogov v komisijah za
usmerjanje velikokrat sploh ni, kar pomeni večjo verjetnost, da ostanejo težave, s katerimi se
med drugim ukvarjamo tudi socialni pedagogi, spregledane.
Kljub temu da izbrani otroci (vseh skupaj je bilo šest) nimajo postavljene diagnoze
ADHD, en otrok jemlje ritalin, drug je z jemanjem prenehal, pri tretjem otroku pa bo terapija
z zdravili šele prišla v poštev. Kaj nam to pove? Moje mnenje je, da se morda ADHD pojavlja
pogosteje kot je diagnosticiran oz. da se v posameznih primerih zdravila prehitro predpisujejo.
Kot je razvidno iz posameznih intervjujev, so dejavniki, ki privedejo do simptomov oz.
vedenj, poimenovanih kot ADHD, zelo raznoliki: v ozadju so intervjuvanke velikokrat videle
družinsko okolje, čemur so se občasno pridružili še organski vzroki. To je še enkrat potrdilo
tezo, da so dejavniki, ki privedejo do neke motnje (ADHD), večplastni, in temu mora biti
prilagojena tudi obravnava.
Kar zadeva vire informacij so tako specialne kakor tudi socialne pedagoginje
navajale iste vire. Nekaj jim jih je bilo ponujenih že v okviru vprašanj, nekatere so dodale še
kakšen lasten vir. Če na kratko povzamem, sta bili v ospredju pregled dokumentacije,
odločba o usmeritvi. Slednja je pomenila specialnim pedagoginjam izhodišče dela, nadalje
sta dve izvedli tudi lastno diagnostično oceno. Poleg tega so bili zanje pomemben vir
informacij še razrednik, starši. Iz podobnih virov so črpale informacije o otroku tudi
socialne pedagoginje. Za razliko od specialnih pedagoginj, nobena izmed socialnih
pedagoginj ni izvedla lastne diagnostične ocene.
S pomočjo intervjujev sem dobila vpogled (preko zaznav intervjuvank) v delček
življenja šestih otrok, od katerih je bila le ena deklica. To je še enkrat več potrdilo tezo, da ob
besedi ADHD najprej pomislimo na hiperaktivnega dečka. Izhajajoč iz

kratkih opisov

izbranih otrok (glej: Priloga 2) je mogoče potrditi tisto, kar sem napisala že v uvodu: otroci z
ADHD oz. vedenji in simptomi, značilnimi za ADHD, so si v nekaterih značilnostih podobni,
vendar hkrati tudi različni. Vsi imajo podobne težave, simptome. V ozadju je velikokrat
kombinacija organskih vzrokov ter vpliva družine. Vendar je vsak po svoje edinstven in kot
takega je potrebno otroka tudi obravnavati. Iz zaznavanja učenca s strani strokovnjaka izhaja
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način dela. V povezavi s tem se mi poraja naslednje vprašanje: Ali socialne in specialne
pedagoginje pri delu z otroki, ki izkazujejo podobna vedenja in simptome, uporabljajo
različne metode? Pogled na metode nam razodene, da tako socialne kakor tudi specialne
pedagoginje pri delu uporabljajo zelo podobne oz. nekaj enakih metod. Na obeh straneh so
bili omenjeni trening bralne pozornosti, pogojevanje, uporaba pohvale, pogovori,
didaktične igre.
Kot vidimo iz nanizanih metod, so le-te precej splošne. Relevantnejše podatke bi nam
dalo spremljanje/opazovanje izvajalk dodatne strokovne pomoči, saj bi tako lahko videli, kako
določeno metodo uporabljajo v praksi. Morda je bil pri socialnih pedagoginjah nekoliko bolj v
ospredju odnos, vendar ne bi mogla trditi, da specialne pedagoginje tega niso omenjale.
Dejstvo je, da se odnos omenja kot osnova, jedro socialnopedagoškega dela (Krajnčan in
Bajželj, 2007). Socialnopedagoški odnos je »vsak poseben medosebni odnos, ki nastane med
socialnim pedagogom in njegovim obravnavanim otrokom« (prav tam, str. 56). Posebej je
poudarjena obojesmernost procesa dajanja in dobivanja, kar pomeni, da je tudi socialni
pedagog tisti, ki ne samo daje, ampak tudi dobiva od otroka. O kakovostnem odnosu lahko
govorimo takrat, kadar se socialni pedagog in otrok začutita (prav tam). To je bilo omenjeno
tudi v intervjujih – ne zgolj pri socialnih pedagoginjah, ampak tudi pri specialnih
pedagoginjah.
Tudi preostalih metod, ki so jih predstavnice bodisi ene bodisi druge stroke
izpostavile, ne bi mogla razvrstiti v dve kategoriji – glede na stroko, kateri pripadajo. Način
dela je očitno vezan na mnogo dejavnikov. Eden izmed teh je gotovo to, ali nek strokovnjak
(npr. socialni pedagog) izvaja vse ure dodatne strokovne pomoči sam ali pa gre za
kombiniranje ur dodatne strokovne pomoči s strani strokovnjakov različnih profilov. V tem
primeru je verjetno večja možnost, da se en ali drugi strokovni profil usmeri na izvajanje
metod, ki so bile v ospredju že tekom študija.
Velikokrat je potrebno nadoknaditi aktualno snov, ki jo posameznik presliši pri uri, pri
individualni učni pomoči. Prepričana sem, da tekom dela z otrokom vidiš, kje so njegove
šibkosti in gotovo delaš tudi na teh – ne glede na stroko, ki ji pripadaš. Iz intervjujev je bila
deloma razvidna metodična šibkost socialnih pedagoginj, vendar je videti, da so ta manko na
nek način nadomestile – preko samoizobraževanj, dodatnih izobraževanj, izmenjave znanj,
izkušenj. Pri delu z otroki s posebnimi potrebami so vsekakor potrebna specifična znanja, ki
jih specialni pedagogi pridobijo tekom študija, socialni pedagogi pa jih moramo pridobivati na
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druge načine v duhu vseživljenjskega učenja. Možnosti ne manjka. Prepričana sem, da je
glavno vodilo delo v največjo korist otroka. Danes je nenehno izpopolnjevanje nuja – če
imamo željo usvojiti dodatna znanja, nam bo to tudi uspelo. Nenazadnje imamo oboji
usvojena temeljna pedagoška znanja, v praksi se ukvarjamo z ljudmi. Ta stičnost se je
pokazala tudi pri izvedenih intervjujih.
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7. ZAKLJUČEK
»Ne poznamo otroka nasploh, ampak le konkretnega otroka in še temu se skozi optiko
odraslega ne moremo približati tako, da bi se popolnoma vživeli v njegov položaj, da bi
spoznali vse kotičke in dimenzije njegove osebnosti. Drugega, ne glede na to, ali je to otrok
ali odrasel, lahko razumemo le kot sogovornika, kot interakcijskega partnerja, ki ga
ocenjujemo in doživljamo skozi lastna očala in sebi lastno perspektivo razumevanja« (Kobolt,
2010, str. 13).
Na naš pogled vpliva tudi stroka, kateri pripadamo. V kolikšni meri, ni moč ugotoviti.
Mnogo je namreč še preostalih dejavnikov, ki prav tako vplivajo na način zaznavanja (npr.
izkušnje, osebnostne lastnosti …). Tisto, v kar sem prepričana ne glede na to, kateri stroki
pripadamo, je, da »lahko otroku s hiperkinetičnim sindromom (ADHD) pomagamo le, če o
težavi veliko vemo, jo razumemo in smo pripravljeni na drugačnost takšnega otroka. Potrebno
je veliko strpnosti, energije in znanja. Vedeti moramo, da takšni otroci nimajo le senčne
strani, ampak so pogosto tudi dobrosrčni, ustrežljivi in šaljivi« (Horvat, 2000, str. 135).
S tem zavedanjem sem v teoretičnem delu na kratko predstavila motnjo ADHD – o
njej bi se dalo napisati še veliko več, a za namen pričujočega diplomskega dela je zadoščal
zgolj oris. Do motnje sem poskušala pristopiti na pedagoški način, kar je predstavljalo, pri
opisovanju motnje, kjer prevladuje medicinski diskurz, precejšen izziv. Na vprašanje, ali je
ADHD ameriški fenomen, ki ga sedaj izvažajo po vsem svetu (Chandler, 2011), bom
odgovorila nikalno. Pogled v zgodovino ADHD nam namreč razodene, da so bila vedenja in
simptomi, ki jih danes s skupnim imenom imenujemo ADHD, opažena že v preteklosti.
Morda je prišlo zgolj do premika v smeri, da je motnja danes znana širšemu krogu ljudi –
vprašanje, ali ob besedi ADHD zares pomislimo na vse prvine te motnje ali zgolj na
hiperaktivnost, ostaja. Prepričana sem, da bo omenjena motnja aktualna tudi v prihodnosti –
razvijajoča se znanost bo gotovo doprinesla k novim spoznanjem o njej. Ne glede na to pa bo
pozornost v večji meri potrebno posvetiti ozaveščanju o motnji. Na ta način se bo spremenil
tudi pogled tistih, ki so v tesnem stiku z otrokom z ADHD – med temi so tudi učitelji, ki
otroka z omenjenimi težavami velikokrat zaznavajo negativno in mu tako ne dajejo potrebnih
priložnosti za izkazovanje. To je mogoče spremeniti zgolj v primeru, če otroke sprejmemo
takšne, kot so, z vsemi omejitvami. To je na nekoliko pravljičen način ponazoril tudi Ferek
(2010, v Kordigelj, 2010): »Če naučimo ptico teči, ali bo tekla enako hitro kot mačka?
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Ne bo, ker so ptice in mačke različne. Ne glede na to, koliko časa bomo porabili za učenje, da
naučimo ptico teči, nikoli ne bo tekla tako hitro in precizno, kot to počne mačka. Razlog za to
ni deficit ali motnja, temveč razlika. V kolikor pa damo ptici svobodo, ki jo potrebuje, da se
prilagodi okolju in bo lahko pokazal, kdo v resnici je, lahko opazujmo njegova prekrasna
mogočna krila. Takrat bomo opazili, da je bila motnja, ki smo jo pripisovali ptici, naša lastna v opazovanju ptice.«
Potrebno je dati torej možnost tem otrokom, da se izrazijo, in opazovali jih bomo
lahko v vsej njihovi veličini. Tudi oni si namreč želijo biti uspešni, vendar so zaradi svoje
posebnosti večkrat ovirani.
Iz teoretičnega dela je razvidno, da gre pri otrocih z ADHD za preplet težav na
različnih področjih, ki jih lahko učinkovito obravnavamo zgolj timsko. Nujno je, da je
obravnava usmerjena tako v analizo primanjkljajev kakor tudi v razvoj in krepitev
posameznikovih potencialov. Kljub temu da je v Sloveniji še venomer moč zaslediti
kategorialni pristop, le-tega vedno bolj nadgrajujemo v smeri celostnega interventnega
modela, ki temelji na oblikovanju inkluzivnega interakcijskega konteksta, hkratnega razvoja
individualiziranih ter skupinskih programov (Kobolt, 2010). Uspešni so namreč tisti programi,
ki so hkrati usmerjeni v učne, podporne, usmerjevalne, spodbujevalne, korektivne in socialne
dimenzije. Vsega tega ni moč doseči brez medsebojnega povezovanja vseh, ki so z otrokom v
stiku. Koboltova (prav tam) ne odreka pomena individualiziranim oblikam pomoči, vendar
poudarja, da bi jih bilo potrebno nekoliko nadgraditi, tako da bi bile usmerjena tako v
posameznika, socialni kontekst kakor tudi v celotno pedagoško polje (prav tam). Kot je
razvidno iz teorije, so učne intervencije pomembne, vendar pogosto ne zadostne pri otrocih z
ADHD glede na pogoste so-pojavljajoče težave. Tudi v prihodnje bo potrebno težiti k
oblikovanju celostnih programov pomoči.
Predstavniki obeh strokovnih profilov, ki sem jih izpostavila v okviru pričujočega
diplomskega dela – socialni ter specialni pedagogi –, v praksi v okviru dodatne strokovne
pomoči nudijo pomoč otrokom, ki izkazujejo vedenja in simptome značilne za ADHD.
Izhajajoč iz izvedene raziskave se diagnoza ADHD oz. motnja pozornosti s hiperaktivnostjo
na osnovni šoli ne pojavlja pogosto. Ne glede na to, pa vedenja in simptomi vsekakor so
prisotni ter s strani intervjuvank tudi zaznani. Med socialnimi in specialnimi pedagogi pri delu
v praksi ni velikih razlik, kljub temu da je študijski proces omenjenih strokovnih profilov
precej različen. Posebej poudarjena je bila metodološka opremljenost specialnih pedagogov –
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tega gotovo ne gre prezreti. Vendar pa je potreben tudi celosten pogled na otroka, življenjska
usmerjenost, kar so kot prednost stroke izpostavile socialne pedagoginje. Prepričana sem, da
sta oba strokovna profila pri delu z otroki, ki izkazujejo vedenja in simptome značilne za
ADHD, še kako potrebna – v kolikor delujeta na isti osnovni šoli, je priložnosti za skupno
sodelovanje zares veliko. Različnost je tista, ki bogati – tudi različnost strokovnih profilov.
Zavest o prednostih in pomanjkljivostih strokovnega profila, ki mu pripadamo, nam lahko
marsikaj olajša – tako vemo, kje so niše, ki jih je potrebno še zapolniti. S pomočjo raziskave
sem ugotovila, da smo tudi socialni pedagogi pri nudenju dodatne strokovne pomoči otrokom
(primarno, dodeljenim specialnim pedagogom), ki med drugim izkazujejo vedenja in
simptome, značilne za ADHD, lahko uspešni – odvisno je predvsem od nas samih, ne pa zgolj
od stroke, ki ji pripadamo. Rezultati raziskave so me še v večji meri spodbudili za delo v
praksi. Teoretična znanja, pridobljena tekom študija, vsekakor pomagajo oz. usmerjajo,
vseživljenjsko učenje pa je tisto, ki vse skupaj še izpopolni. Brez tega enostavno ne gre, saj se
tudi vedenja o motnjah (npr. ADHD) razvijajo, spreminjajo, kar posledično vpliva tudi na
način dela.
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PRILOGE
Priloga 1: Kodiran intervju – socialna pedagoginja 1
INTERVJU 1: SOCIALNA PEDAGOGINJA 1
BESEDILO

KODE 1. REDA

INTERVJUJA
Povedala sem ti že, da
učenca, ki bi bil prepoznan
kot učenec z ADHD, ni. Je
pa eden učenec, s katerim
delava obe s specialno
pedagoginjo – ima dve uri
pomoči
socialnega
pedagoga ter dve uri
pomoči
specialnega
pedagoga. Ta učenec se je
nekako najbolj približal tej
opredelitvi
otroka
kot
otroka z motnjo pozornosti
in hiperaktivnosti.
Z učencem sem začela
delati lani v začetku junija –
takrat je dobil odločbo.
Zelo težko je bilo navezati
stik. Letos nama je to sicer
uspelo, ampak
učenec
veliko manjka – skoraj vsak
teden izostane. Starši se
sicer trudijo sodelovati (bolj
z razredničarko in socialno
delavko), ampak vsak tak
izostanek spet pripelje
zadevo bolj na začetek in je
potrebno vedno znova ...
Razumeš, kaj ti hočem
povedati, ne?
Malo zavleče stvari – korak
naprej, pa spet pol koraka
nazaj in tako.
Menim, da so do fanta v
razredu dokaj tolerantni
glede na situacijo. Nima pa

KODE

2.

REDA KATEGORIJA

(podkategorije)
Uradno ni učenca z
diagnozo ADHD

Diagnoza ADHD

ADHD

Učenec, ki ima 2 uri Opis izbranega otroka
pomoči socialnega ter
2
uri
pomoči
specialnega pedagoga
se še
najbolj
približa
opredelitvi otroka z
ADHD

Značilnosti dela z
otrokom

Težko je bilo z Težave pri delu
učencem navezati stik
– kasneje uspelo

Značilnosti dela z
otrokom

S starši tega učenca
sodeluje
predvsem
razredničarka, socialna
delavka

Značilnosti dela z
otrokom

Sodelovanje

Učenec
tedensko Težave pri delu
izostaja
–
to
onemogoča
nadaljevanje procesa
pomoči
(stiska
izvajalk
pomoči)

Značilnosti dela z
otrokom

Slaba
integriranost Opis izbranega otroka
učenca, a dokajšnja
tolerantnost vrstnikov

Značilnosti dela z
otrokom

pravih prijateljev med
sošolci – zelo težko se
vključi. Ima tudi nizko
samopodobo – velikokrat
pri uri, individualnem delu
reče: »Jaz sem tako ali tako
nor«. To pri pouku večkrat
omeni. Ali pa: »Jaz sem
tako nor kot moj ata« – to
sliši iz komunikacije doma.
Drugače pa zelo dobro
odreagira
na
pohvalo,
čeprav jo težko sprejme – to
stori z nasmehom. Veliko je
treba
pogojevati,
nagrajevati,
da
je
pripravljen biti vsaj malo
produktiven. Lastnega truda
je pripravljen malo vložiti,
rad pa bi veliko dosegel.
Mhm. Kaj si ti vse vedela
o njem, še preden si začela
z njim delati?
Jaz ga slučajno poznam od
prej oz. vem, kateri fant je,
ker živi tam kot moji
sorodniki. Drugače tu ne
moreš vedeti nič. Se mi zdi
»fajn«, da določenih stvari
ne veš, da si ne ustvariš
vnaprej nekega mnenja, ker
te lahko potem bremeni.
Včasih
je
mogoče
olajševalna
okoliščina,
velikokrat pa imaš potem
neki predsodek. Vem iz
kake družine izhaja –
težave so tudi doma. Starši
se najbrž trudijo po svojih
najboljših močeh, čeprav
kolikor
on
meni
pripoveduje ...

Težave v
integraciji

socialni

Opis izbranega otroka

Značilnosti dela z
otrokom

O sebi ima slabo Opis izbranega otroka
mnenje: »jaz sem itak
nor«

Značilnosti dela z
otrokom

Neustrezna
komunikacija doma

Ozadje otrokovih težav

Značilnosti dela z
otrokom

Težko
sprejme Način dela
pohvalo, a jo potrebuje

Značilnosti dela z
otrokom

Pogojevanje,
nagrajevanje

Način dela

Značilnosti dela z
otrokom

Prešibek
trud
za
dosego ciljev, ki so
visoki

Opis izbranega učenca

Značilnosti dela z
otrokom

Poznavanje učenca iz
zasebnega življenja

Viri informacij

Informacije in viri
informacij o otroku

Izražena negotovost: Težave pri delu
»tu ne moreš vedeti
nič«

Značilnosti dela z
otrokom

Breme
pridobljenih
informacij

Pojmovanje informacij

Informacije in viri
informacij o otroku

Dvojna
vloga Pojmovanje informacij
informacij
–
olajševalna okoliščina:
predsodek

Informacije in viri
informacij o otroku

Težave v družinskem
okolju

Značilnosti dela z
otrokom

Ozadje otrokovih težav

Priloga 2: Kratki opisi izbranih otrok skozi »oči« intervjuvank
BRANE obiskuje 5. razred osnovne šole.
Izpostavljene so impulzivnost, hiperaktivnost, pomanjkljiva pozornost (ne zmore biti osredotočen na učno snov
več kot 15 minut) – diagnoza motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) ni postavljena.
Pojavljajo se težave na področju branja, pisanja, odnosov z vrstniki. Njegova samopodoba je nizka.
Močna področja: govorno področje, pripovedovanje, šport.
Zaznati je moč težave v domačem okolju (otrokovi starosti neprimerna komunikacija). Tudi oče se sooča s
podobnimi težavami – vpliv dednosti.
Branetovo vedenje je zelo spremenljivo – občasno česa ne želi narediti, vendar je kljub temu vodljiv. Občutljiv
je na spremembe.
Kategorija usmeritve ni znana.
Brane je jemal ritalin – pokazali so se stranski učinki (slabost, bledica, bruhanje). Z uporabo je prenehal
(nestrinjanje očeta z uporabo, stranski učinki).
LENKA je učenka 5. razreda osnovne šole.
Opažena je motnja pozornosti in aktivnosti, občasna impulzivnost, težave na področju samonadzora. Ti simptomi
se odražajo v vedenju: padec pozornosti v zadnjih urah, težave pri sprejemanju razlag, fizični izbruhi. Vseskozi
je bilo moč zaznati vedenjske težave.
Njena močna področja so: matematika, empatija, gibalne spretnosti, čustvena občutljivost.
Opazen je vpliv družine na težave dekleta (vzgojni stil, neustrezna komunikacija), v ozadju so tudi organski
vzroki.
V razredu je s strani sošolcev različno sprejeta (dežurni krivec, dobro sprejemanje) – opaziti je moč izboljšanje
(lani je bilo precej več izbruhov). Njena samopodoba je slaba (potreba po pohvali; jaz ne znam, ne bom nikoli
tako dobra …). Dekle kaže dvojno naravo – nežna : tempirana bomba.
Lenka se drži dogovorov, je vodljiva, dovzetna za novosti, pozitivno motivirana. Spremembe v njej povzročijo
negotovost.
Kategorija usmeritve: otrok z lažjo govorno jezikovno motnjo.
Namigovanja o neprimernem odnosu: oče: hči (vprašanje, kaj se doma zares dogaja).
SIMON obiskuje 4. razred osnovne šole.
Bil je prešolan – delo na prejšnji osnovni šoli ni več napredovalo. Simona so zelo zaznamovala prva tri leta
življenja, ki jih je preživel v rejništvu (po rojstvu je bil odvzet materi, ki ima shizofrenijo ter očetu alkoholiku).
V rejništvu so bile razmere zelo slabe (tepež, lakota, umazanija). Po dolgem trudu sta skrbništvo nad njim
pridobila stara starša. Zaznati je moč pomanjkanje primarnega stika/ljubezni – to se je odražalo v vedenju
(grizenje, pretepanje, pljuvanje). Otrokova govorica ne odraža njegove dejanske starosti (opazna je regresija na
prejšnje faze).
Stara starša sta skrbna, vzorno sodelujeta s šolo, vendar pa je v družini prisotna medgeneracijska luknja – razlika
v pričakovanjih privede do stiske v Simonu. Otrok je zasičen z omejitvami, zapovedmi, prepovedmi – reagira

tako, da se zapre vase, uporablja zmerljivke, se agresivno vede. Dotik v Simonu prebudi nelagodje, vendar mu
po drugi strani prija. Je zelo individualističen, ima težave pri delu v skupini (težave s prilagajanjem). Na
spremembe se zelo slabo odziva.
Decembra je prišlo do poslabšanja stanja – Simon se je zaprl vase, zmerjal. To je privedlo do sodelovanja s
pedopsihiatrinjo, ki je padec na področju vedenja pričakovala spričo Simonove čustvene nezrelosti. Vključili so
se tudi stari starši. Zaradi otrokovih težav je smiselna vključitev terapevta, ki bi otroku pomagal predelati
njegovo zgodovino.
Kažejo se znaki nepozornosti, težave na področju organizacijskih veščin, delovnih navad. Pozornost bodo
poskušali povečati s pomočjo zdravil.
Ima kar nekaj močnih področij: branje, domišljija, govorno izražanje, splošna razgledanost, likovno ustvarjanje,
nogomet, nastopanje.
Sošolci Simona dobro sprejemajo. Navzven deluje zelo samozavestno, vendar njegova samopodoba ni tako
dobra.
Kategorija usmeritve: dolgotrajno bolan otrok.
Velikokrat je pri njem na delu projekcija – pretekle izkušnje vnaša v nove situacije.
JURE je učenec 4. razreda osnovne šole.
Opazni so impulzivnost – zlasti na področju branja in pisanja – ter motnje pozornosti. Vedenjskih odklonov ni
zaznati. Težave so opazne na področju branja, pisanja. Samokontrola je šibka.
Močna področja: matematika, splošna razgledanost, hitra dojemljivost učenca.
V ozadju Juretovih težav sta fiziologija in prezaščitenost s strani staršev.
Jure je precej zaprt – to se odraža tudi na področju dotika, bližine. Je prijateljsko naravnan, prijazen – zato težav
na področju vrstnikov ni. Pride pa do izraza Juretova zaprtost – izven šole se dolgo časa ni družil z vrstniki (po
intervenciji je prišlo do sprememb).
Usmerjen je v kategorijo govorna-jezikovna motnja.

MIHA
Otrok je prijeten, pester, zanimiv, zgovoren, poln presenečenj, sposoben.
Pri njem je v ospredju impulzivnost. Pojavljajo se težave na področju motorike, grafomotorike, govora.
Otrokovo vedenje se poslabša v času prostih aktivnosti – ustreza mu strukturiranost, vodenost.
Močna področja: zelo visoke sposobnosti, ki mu omogočajo, da kompenzira primanjkljaje; logika, matematika,
besedni zaklad, domišljija, spomin.
Domače razmere vplivajo na njegove težave: premalo pozornosti s strani staršev (manko matere); prenizka
pričakovanja glede na sposobnosti Mihe. Težave na področju grafomotorike so prirojene.
Miha je s strani vrstnikov različno sprejet. V razredu po navadi sedi sam. Na področju samopodobe ni zaslediti
posebnosti.
Usmerjen je v kategorijo primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

NACE nosi v sebi ogromno jeze. Zaznati je impulzivnost, burne reakcije, pomanjkljivo pozornost,
hiperaktivnost (impulzivnost je najizrazitejša).
Močna področja učenca niso znana, prav tako ne kategorija usmeritve.
Nace je občutljiv na spremembe.
Nacetove težave so organskega izvora – dodatno jih poglabljajo primerjave s starejšo sestro, ki je zelo uspešna.
V razredu je dobro sprejet. Samopodoba je slaba – potrebuje veliko zunanje motivacije.
Nace jemlje ritalin – po tem je umirjen, ne reagira impulzivno, lažje sledi pouku.

