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POVZETEK 
 
 
Diplomsko delo "Pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmeno motnjo v 
duševnem razvoju" je razdeljeno na dva dela. V prvem delu bom prestavila 
agresivnost in razvoj otrok z lažjo ter zmerno motnjo v duševnem razvoju (v 
nadaljevanju MDR) na splošno, njihove osnovne zakonitosti razvoja. V drugem 
delu bom predstavila empirično raziskavo, rezultate pridobljene z vprašalnikom 
ter povzetek rezultatov. 
 
Bistvo diplomskega dela je ugotoviti pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in 
zmerno MDR, v kakšni obliki se kaže in kakšne so razlike med skupinama.  
V diplomskem delu bom s pomočjo literature in raziskave poskusila osvetliti 
možne vzroke, ki vplivajo na pojav agresivnosti. 
 
V diplomskem delu bom uporabila prirejen Buss-Durkeejev vprašalnik 
agresivnosti, rezultati le-tega bodo razvidni v empiričnem delu raziskave. 
Čeprav rezultatov ne morem posplošiti na vse otroke z lažjimi in zmernimi 
motnjami v duševnem razvoju, nam bodo služili kot orientacija v nadaljnih 
projektih, saj si močno želim, da se področje raziskovanja agresivnega vedenja 
poglobi in dodatno nadgradi, saj sem tekom pisanja diplomske naloge prišla do 
spoznanja, da je ta problematika slabše raziskana. Upam, da bo moja naloga 
delovala kot motivacija oz. sprožilec v smeri nadaljnega raziskovanja tega 
področja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE BESEDE: agresivno vedenje, otroci z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju, otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju; 
 

 



  

 

ABSTRACT 

 

 
My thesis entitled “The occurrence of aggression in children with mild and 
moderate developmental cognitive disabilities” is divided into two parts. The 
first part introduces the phenomenon of aggression and the development of 
children with mild and moderate dysfunctions in cognitive development, 
whereas the focus of the second part is on the empirical research, the results 
acquired through questionnaire survey and the summary results. 
 
The essence of my thesis lies in determining the occurrence of aggression in 
both - children with mild and those with moderate developmental cognitive 
disabilities (DCD), its manifestations and the differences between the two 
groups. My attempt is to enlighten - with the help of literary sources and 
empirical research - the possible causes for the occurrence of aggression. 
 
In my thesis I use a modified Buss-Durkee aggression questionnaire, the results 
of which are presented in the empirical part of my research. Even though the 
results cannot be generalised for all children with DCD, they may be used as an 
orientational tool in any subsequent projects which would hopefully extend and 
deepen the research of aggressive behaviour. While writing my thesis, I have 
come to a conclusion that the presented phenomenon has thus far been very 
poorly researched. I sincerely hope that my personal contribution will function 
as a motivational factor and trigger further research of the problem in question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: aggressive behaviour, children with mild developmental 
cognitive disabilities, children with moderate developmental cognitive 
disabilities
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I) TEORETIČNI UVOD DIPLOMSKEGA DELA 
 
Agresivnost ima v našem pogovornem jeziku vedno negativen prizvok. 
Kadar rečemo, da je nekdo agresiven, ga ožigosamo in imamo o njem slabo 
mnenje. Kaj je krivo, kateri dejavniki so tisti, ki določajo, da je neko dejanje 
izraz agresivnosti? Različni avtorji pojmujejo agresivnost kot nagon, čustvo, 
instinkt, reakcijo na frustracijo...kako jo dojemajo ljudje po svetu, je 
odvisno predvsem od zornega kota s katerega opazujejo. Kulture 
obravnavajo agresivnost na več različnih načinov, kar je v eni kulturi 
agresivno, spet v drugi ni. Poglejmo primer: v skandinavskih državah v 
prepirih ne uporabljajo kletvic, prepir je mirno podajanje drugačnih mnenj, 
in vsako preglasno govorjenje, ki ga spremljajo neusklajene kretnje rok, 
stisnjene usnice in oči, hitro označijo za agresivno, medtem ko je v 
nekaterih bivših državah Jugoslavije pri prepiru popolnoma normalno 
ubesediti najbolj sočne kletvice kar obstajajo. Torej je isti način govora 
lahko nekje označen kot agresiven, nekje pa popolnoma neagresiven.  
(Lamovec, 1978) 
 
Veliko je literature, ki govori o razvoju in pojavih agresivnosti pri 
večinskem delu populacije, tako kot pri otrocih kot pri odraslih. Pa vendar 
raziskav, ki bi vključevale otroke z MDR, nisem zasledila, zato sem se 
odločila izvesti raziskavo s pomočjo prirejenega vprašalnika o agresivnosti. 
Zdelo se mi je nujno najprej predstaviti pojav in razvoj agresivnosti 
nasplošno, o tem kako se pojavlja pri normalno razviti populaciji otrok ter 
otrok s posebnimi potrebami. Raziskavo sem izvedla na treh osnovnih šolah 
s prilagojenim programom, ki vključujejo tudi oddelke vzgoje in 
izobraževanja (v nadaljevanju OVI). 
Vzorec otrok zajetih v raziskavo, so otroci z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju in otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki obiskujejo 
različne programe izobraževanja. 
 
 

1.  AGRESIVNOST 
 
1.1 OPREDELITEV POJMA AGRESIVNOST 
 
Vsaka družba, tudi vsaka skupina ali ustanova, v kateri živi več ljudi skupaj, 
uveljavlja norme in pravila medsebojnega sožitja. Z njimi poskuša 
zagotoviti nemoteno delovanje skupine ali institucije (družbe), zaščititi 
njene vrednosti, vrednote in pridobitve, pa tudi omogočiti medsebojno 
sožitje oziroma skupno življenje. Pravila in norme omogočijo posamezniku, 
da živi in dela z drugimi, da v skupini in s pomočjo skupine zadovoljuje 
svoje biološke in socialne potrebe. Po drugi strani pa pravila in norme 
omejujejo, zato ne more zadovoljevati vseh svojih potreb in motivov in si ne 
more prav vsak trenutek dovoliti vsega, kar bi si zaželel in česar bi se 
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domislil (Skalar, 1987). Mnogi zaradi neuresničevanja svojih potreb in 
želja, razvijejo specifične obrambne mehanizme, s katerimi pripravijo svojo 
osebnost na razvoj agresivnosti. Le-ta je skozi zgodovino človeštva odigrala 
izredno pomembno vlogo, mnogi znanstveniki so jo opredeljevali na veliko 
različnih načinov.  
 
Lamovec v svojem delu pravi, da  "Agresivnost v najširšem smislu je vsak 
aktivni pristop k okolju in izraža prvotni pomen besede "aggredi" 
(približevati se, pristopiti). Zajema vse oblike gibanja in iztegovanja rok in 
grizenja hrane, nekatera čustva kot so jeza, bes in sovraštvo, tja do telesnega 
nasilja nad drugimi." (1978, Agresivnost, str.7) 
Agresivnost kot tako pojmujejo mnogi klinični psihologi in psihiatri, ki na 
takšen način opredeljujejo njene negativne ter pozitivne vidike. 
 
Kot je že znano agresivnost ni samo izraz negativnih osebnostnih struktur 
ampak tudi pozitivnih. Mogoče deluje to nasprotno vsemu kar so nas učili 
kot otroke, vendar ni vsako agresivno dejanje škodljivo in nevarno. 
Pozitivne oblike agresivnosti so predvsem tiste, ki omogočajo uspešno 
razrešitev konfliktnih situacij. Ne smemo pozabiti, da s pomočjo pozitivnih 
aspektov agresivnosti določamo sprejemljive in nesprejemljive oblike 
vedenja v družbi. 
 
 
1.2 TEORETIČNA POJMOVANJA AGRESIVNOSTI 
 
Glede na napisano, je znano, da obstaja veliko teorij in avtorjev, ki 
obravnavajo agresivnost. Zavoljo preglednosti poznavanja pojava, se teorije 
razvrščajo v nekaj več skupin. Merilo, ki razvršča določeno vedenje kot 
agresivno vedenje, je vzrok oziroma izvor agresivnosti. Tako lahko teorije 
avtorjev razvrstimo v naslednje skupine:  
 

� skupina instinktivističnih teorij agresivnosti 
� skupina teorij, ki pojmuje agresivnost kot odziv na frustracijo 
� skupina teorij, ki agresivnost pojmuje kot posledica učenja 

 
Lamovec (1978) stališča posameznih avtorjev podaja na takšen način: 
 

� Instinktivistično pojmovanje agresivnosti je eno najstarejših in ga 
lahko zasledimo pri velikem številu filozofov, od katerih je najbolj 
znan Thomas Hobbes. Prvi pa je to skupino opisal Sigmund Freud, 
ki je agresivnost opisoval kot sestavni del seksualnega instinkta, 
znanega kot libido. Pozneje je govoril o agresivnosti kot instinktu 
smrti, saj je odražala človeško samouničevalnost. Med psihologi, ki 
so opisovali agresivnost, je tudi Adler, ki je agresivnosti na samem 
začetku raziskovanja pripisoval odločilno vlogo, popolno vlogo. 
Predstavljala je instinkt, ki zadovoljuje vse potrebe in se kaže v  
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različnih vedenjih. Lahko je nihala od krutosti in uničevanja, vse do 
socializiranih oblik kot sta športna tekmovalnost in umetniško ustvarjanje. 
Pomen agresivnosti in njeno vlogo je Adler kasneje znižal na premagovanje 
ovir v vsakdanjem življenju.  
 
Jung je izvor agresivnosti videl v človeku samem, v njegovi kolektivni 
podzavesti, na žalost pa ni doumel vloge družbenih odnosov pri njenem 
nastanku. 
 
Lorenz je ugotovitve o človekovi agresivnosti izpeljal na podlagi opazovanj 
živali (ribe iz vrste rumenih ciklid ter sive podgane).  
Poudarjal je funkcionalno vrednost agresivnosti, ki naj bi skrbela za 
enakovredno razporejenost vrst. Človek je po Lorenzovem mnenju razvil 
močan agresivni nagon, ki ga v sodobnem svetu ne more sprostiti, posledica 
temu so pa različna psihosomatska obolenja. Njegovo teorijo je hitro 
obsodilo mnogo avtorjev, saj so menili, da je Lorenz prehitro posplošil 
maloštevilna raziskovanja živali v nenaravnem okolju. 
 
 

� Agresivnost kot posledico frustracij pojmujejo sodobnejši avtorji, 
kot so Fromm, Horneyeva, Maslow in drugi. Našteti avtorji v celoti 
zavračajo instinktivistično pojmovanje agresivnosti.   

 
Fromm loči dve vrsti agresivnosti: pozitivno (benigno) agresivnost ter 
negativno agresivnost. Te oblike agresivnosti niso dedno pogojene in 
nimajo prilagoditvene vloge. Fromm jih opredeljuje kot strasti, ki izvirajo iz 
neugodnih pogojev človekovega življenja in predstavljajo vir 
nenadomestljivega zadovoljstva. Ta oblika agresivnosti se kaže kot izraz 
neustreznega zadovoljevanja človekovih potreb, ki je določen z značajem. 
Le-ta je opredeljen kot sorazmerno trajen sistem vseh nebioloških teženj. 
Sem štejemo potrebe po sistemu prepričanja, zakoreninjenosti in pripadnosti 
skupini, potrebe po učinkovitosti ter spodbudah. Značaj je tisti, ki določa 
posameznikov odnos do okolja in na ustvarjalen ali razdiralen način pomaga 
posamezniku prebroditi in obvladati občutke ločenosti in nemoči, ki izvirajo 
iz človekove eksistencialne situacije. Pri ustvarjalnih značajskih aspektih 
prevladujejo strasti kot so ljubezen, nežnost, neodvisnost, pristnost. Za 
razdiralne so značilne neštete oblike sovražnosti, maščevalnosti, sadizma. 
Teorija pozitivne in negative agresivnosti po Frommu bo podrobneje 
predstavljena v naslednjem poglavju. 
 
Na žalost nihče od teh avtorjev, neoanalitikov, ni upošteval značilnosti 
medosebnih odnosov, socialnih razmer in podobno. 
 

� Predstavniki teorij socialnega učenja nikakor ne zavračajo 
motivacijskih dejavnikov pri učenju agresivnega vedenja in 
njegovega ohranjanja, vendar pojmujejo širše in sem vključujejo tudi  
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socialne vplive, ki vedenje krepijo. Menijo, da osnovni vzroki vedenja ne 
ležijo v samem posamezniku, ampak v socialni situaciji. Ta teorija izvira 
iz"sociobehavioristične" usmeritve, kjer človek ni žrtev svojih notranjih sil, 
prav tako pa ga okolje ne obvladuje popolnoma. 
 
Eden od pomembnejših predstavnikov je Bandura, ki pri agresivnosti 
izpostavlja naslednje tri pomembne dejavnike: 
 
→ izvori agresivnosti - načini in pogoji, v katerih se razvije agresivno 

vedenje; 
→ vzbujevalci agresivnosti - dejavniki, ki spodbujajo posameznika, da                                     

                                          naučeno agresivno vedenje izvaja; 
→ ojačevalci agresivnosti - notranji in zunanji vplivi, ki vedenje ohranjajo; 
 
 
Pri preučevanju agresivnosti pa moramo biti pozorni tudi na osebnostne 
lastnosti, saj Buss navaja štiri dejavnike, ki določajo stopnjo agresivnosti 
posamezne osebnosti: pogostost frustracij, pogostost negativnih in 
pozitivnih ojačanj, socialni vplivi in temperament.  
 
Berkowitz agresivnost pojmuje kot osebnostno potezo, ki povzroča 
funkcionalno enakovrednost mnogih dražljajev in vpliva na doslednost v 
vedenju. Oba avtorja tako pojmujeta agresivnost kot trajno osebnostno 
lastnost, navado. 
 
Iz vsega navedenega je razvidno, da so se pojmovanja agresivnosti 
spreminjala in da se razlage še vedno razlikujejo med seboj, tako po vsebini 
kot tudi po dodelanosti in obsežnosti. Pa vendar vsaka od njih prispeva k 
preglednejši podobi in boljšemu razumevanju agresivnosti.  
 
V preteklosti so vzroke agresivnega vedenja iskali najprej v človeku, v 
njegovih nagonih, kasneje so izvor agresivnosti pripisovali dejavnikom 
okolja (frustracije). Človeka in njegov razvoj so popolnoma zanemarili. 
Zanemarili so njegove biološko-organsko-genetske dejavnike in njihovo 
povezanost ter medsebojno prepletanje z okoljem. Znano je, da se lastnosti 
ljudi, vplivi okolja v preteklosti in v sedanjosti prepletajo, ter da vzrokov za 
neko vedenje, doživljanje ali mišljenje ne moremo iskati le pri enem 
dejavniku ali lastnosti.  
 
 
1.3 OBLIKE AGRESIVNOSTI 
 
Poznamo več vrst delitev agresivnosti, glede na to odkod agresivnost izvira, 
kam je usmerjena...Delimo jo glede na vidik, iz katerega izhaja. Med vsemi 
delitvami agresivnosti, je naslednja najbolj znana: 
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1) Glede na usmerjenost agresivnosti poznamo: 
 
�     navznoter usmerjeno agresivnost        
                 - posredna (depresivnost, psihosomatika, alkoholizem) 
                 - neposredna (samomorilnost, občutki krivde) 
 
� navzven usmerjeno agresivnost  

 - neposredna (aktivna - telesna/besedna, pasivna - negativizem) 
 

 - posredna (sovražnost, sumničavost, razdražljivost)    
 
 
2) Glede na izbor cilja agresivnega vedenja poznamo: 
 
� Agresivnost, ki je usmerjena na izvor frustracij. 
� Agresivnost, ki je usmerjena na drug cilj (je prenesena). 
 
 
3) Glede na psihološko vlogo poznamo: 
 

� instrumentalno agresivnost, ki pomaga doseči nek zunanji cilj; V 
tem primeru je agresivnost uporabljena kot instrument, ki se 
uporablja za doseganje neagresivnih ciljev, kot so materialne 
dobrine, pritegovanje pozornosti, doseganje moči in neodvisnosti..; 

 
� frustracijsko agresivnost, katere namen je sprostiti napetost; 

 
� posnemovalno agresivnost, ki temelji na pripadnosti določeni 

skupini ali na istovetenju z vzorniki; 
 
 
4) Glede na ustvarjalno oziroma razdiralno vlogo (Fromm, 1986): 
 

� Ustvarjalna - pozitivna agresivnost ohranja, potrjuje življenje. 
Nujna za obstanek posameznika in  vrste. Pomaga pri 
prilagoditvi in z razrešitvijo frustracije preneha. 

 
                     -   psevdoagresija - nehotna, igriva, samopotrditvena                
                     -  obrambna agresija - konformistična, razdiralna 

 
� Razdiralna - negativna agresivnost ("zločesta") izničuje življenje, 

nima prilagoditvene  vloge, tudi ni dedno zasnovana.  
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                               - začasna – maščevalna in ekstatična agresivnost 
(lahko preraste v) 
                               -  značajsko posebnost – sadizem in nekrofilizem. 

 
 
5) Poznamo tudi prikrite oblike agresije, kot so: 
 

� pasivne oblike - pozabljanje, napačno razumevanje, zamujanje; 
 

� aktivne oblike  - vloga zaščitnika, moralna vzvišenost nad 
drugimi, pretirana intelektualizacija, kritizerstvo, vzbujanje 
občutkov krivde; 

 
 
Obstaja še mnogo drugih teorij in pojmovanj agresivnosti, ki so se skozi 
zgodovino prenavljale, spreminjale in obnavljale. Vse skupaj so izrednega 
pomena, saj nam ponujajo osvetlitev različnih, posameznih vidikov 
agresivnosti iz večih zornih kotov, kar nam lahko pomaga, da lažje pridemo 
do neke splošnejše teorije agresivnosti. 
 
 
1.4 AGRESIVNOST PRI OTROCIH   
 
Glede na znane raziskave lahko trdimo, da ima agresivno vedenje svoj 
razvoj in da ima agresivno vedenje odraslih oseb večkrat korenine že v 
zgodnjem otroštvu, ko potekajo vsi pomembni razvojni koraki. Preučevanje 
agresivnosti, ki temelji le na razvojnih korakih, brez upoštevanja družinske 
klime, vpliva okolja in mnogih drugih dejavnikov, da le enosmerne in 
nepopolne rezultate, saj se vplivi otrokove starosti povezujejo in prepletajo z  
vplivi vseh družinskih obdobij.  
 
Goodenoughova je bila ena redkih, ki je preučevala razvojne korake 
posameznih oblik agresivnosti na podlagi dnevnikov, ki so jih pisale matere. 
Ugotovila je, da v obdobju od prvega do drugega leta prevladujejo brcanje, 
kričanje in zadrževanje diha, kar kasneje upade. Besedne grožnje se začno 
pri dveh letih in naraščajo v vsem predšolskem obdobju. Povračilno 
agresivnost opazimo že pri enem letu, vendar je redka, kasneje narašča v 
vsem otroštvu. Študija Goodenoughove nedvoumo potrjuje obstoj razvojnih 
zakonitosti v izražanju agresivnosti. Neusmerjena jeza je najpogostejša pri 
dojenčkih, kasneje pa se zmanjša, tako zaradi neodobravanja staršev kot tudi 
zaradi povečanega obvladovanja čustev. Telesna agresivnost se pojavi dokaj 
zgodaj, z večjim obvladovanjem motorike še narašča. Besedna agresivnost 
se pojavi kasneje in s starostjo postaja pogostejša. (Lamovec, 1978) 
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V predšolskem obdobju se razvije tudi negativizem, ki se kaže kot pasivni 
odpor, ko otrok postane "gluh" in se na želje in zahteve staršev preprosto ne  
odzove ali pa trmasto vztraja pri svojem. Čeprav nobeden od razvojnih 
korakov ne velja točno za vsakega otroka in obstajajo precejšnje 
individualne razlike, se obdobje negativizma pojavlja v dveh obdobjih: 
okoli leta in pol ter okoli četrtega leta starosti. 
Dolgo časa so bili znanstveniki mnenja, da je negativizem razvojna 
značilnost in kot taka neizbežna, pa vendar si jo zdaj razlagamo drugače. 
Obe omenjeni obdobji sovpadata z večjim številom zahtev, ki jih otroku v 
socializacijskem procesu posredujejo starši. Zahteve so otroku tuje in 
nerazumljive, zato mora učenje potekati nevsiljivo in  skladno z njegovimi 
razvojnimi zmožnostmi, saj v nasprotnem primeru otrok razvije visoko 
stopnjo negativizma, s tem da poskuša ohraniti stare vzorce. Tako da 
negativizma več ne pojmujemo kot neko nujno posledico zorenja, kot del 
razvojnih korakov, ampak kot posledico neustreznega socialnega učenja.   
 
Družba in razredi znotraj družbe, kažejo razlike pri količini in obliki 
agresivnega vedenja, na katerega gledamo s sprejemljivimi ali 
nesprejemljivi očmi. V naši družbi so dečki vedno bolj agresivni, 
pravzaprav bolj telesno agresivni, medtem ko dekleta svojo agresivnost 
kažejo na besedni, verbalni način (Maccoby in Jacklin, 1980). Temu so 
verjetno krivi tudi biološki dejavniki, čeprav vse več znanstvenikov daje 
poudarek na učenju socialnih vlog, ki so vezana na spol. Od dečkov 
pričakujemo, da se bodo postavili zase, da bodo tekmovalni, da se bodo 
sposobni ubraniti...in v takih primerih ima telesna agresivnost dosti višjo 
vlogo kot druge oblike agresivnosti. Za dekleta se pretepanje ne spodobi, 
zato so jim "dovoljene" druge oblike izražanja agresivnosti, kot so verbalna 
agresivnost in posredna agresivnost (sovražnost, sumničavost..). Do težav 
pride, če so zaviranja agresivnih izrazov pri dekletih v zgodnjem otroštvu na 
previsokem nivoju, saj se dekleta kasneje razvijejo v pasivne, 
komformistične, odvisne osebnosti. Zato je v zgodnjem otroštvu izrednega 
pomena vpliv staršev, ki morajo paziti, da izrazov neodvisnosti in 
samopotrjevanja ne zamenjajo za agresivnost, saj lahko s tem povzročijo 
veliko škode kasnejšemu osebnostnemu razvoju deklic. (Lamovec, 1978) 
 
 
1.5 AGRESIVNO VEDENJE OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
 
Pri osebah z MDR ločimo tri glavne oblike agresivnega vedenja:  
 

� Destruktivno vedenje 
 
Označujejo ga destruktivne agresije, posledica katerih so: raztrgana oblačila, 
vdrta vrata, razbito pohištvo, razmetana posoda; prisotna so tudi naslednja 
vedenja: udarjenje, brcanje, grizenje drugih oseb, ogrožanje, izzivanje,  
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ponižujoče kletvice, pljuvanje. Res pa je, da so omenjene situacije izredno 
časovno kratke, zato jih ne moremo šteti kot pomembne značajske lastnosti 
oseb s posebnimmi potrebami, saj vemo, da imajo veliko dobrih lastnosti in 
pohvalnih sposobnosti.  
Najpogosteje se destruktivno vedenje sproži zaradi: premočno omejevalnih 
ali manjkajočih socialnih mej, prekomerne zaščite ali pomanjkanja 
pozornosti, nedoslednega ali rigidnega vedenja osebja, negotovosti, 
napetosti, straha v času sporov, nejasnih zahtev in pravil, kritik, sankcij, 
premajhnih ali prevelikih kognitivnih, emocionalnih in socialnih spodbud v 
vsakdanjem življenju.  
 
Na agresivno vedenje posameznika vplivajo njegovi individualni pogoji: 
telesna in psihična napetost, stanje nemira, slabo počutje, bolečine, bolezni, 
travmatske izkušnje, razna psihotična doživljanja...sem štejemo tudi občutek 
ogroženosti, nemoči, strahu, panike, neizpolnjene želje, pričakovanje, 
iskanje občutka varnosti in opore.  
 
 
 

� Tiki 
 
Organska osnova te motnje nam sicer ni znana, vendar se kaže kot medli, 
nehotni in navidez nesmotrni in dokaj pogosto ponavljajoči se gibi, ki pa 
nimajo nobene povezave z travmatičnimi motnjami. Tiki največkrat zganejo 
mišice obraza, čeprav so značilni za vse dele telesa. Ponavljajo se lahko le v 
eni obliki ali pa kot kombinacija tikov.  
 
 
 

� Stereotipno vedenje 
 
Najpogostejša oblika vedenja, ki jo okolica opazi in ožigosa kot 
nesprejemljivo, vpadljivo oziroma takšno da onemogoča učenje novih 
veščin in navad, so stereotipije. Za stereotipije pravimo, da so 
nefunkcionalno motorično gibanje, od katerih so najpogostejše: kimanje z 
glavo, zibanje, trepetanje s prsti, mahanje, ploskanje, sesanje prstov, 
guganje telesa levo-desno ali naprej-nazaj, tudi ponavljanje istih besed 
štejemo za stereotipije. Manifestirajo se lahko kratkotrajno ali pogosto, 
trajajo lahko cele ure ali pa se pojavijo enkrat dnevno. 
 
Agresivno vedenje je bilo od vseh oseb s posebnimi potrebami, največkrat 
raziskano pri osebah z MDR. Pri njih se vsako vedenje pojmuje kot 
agresivno, če ga njihova socialna sredina doživlja kot neprimernega, 
nesprejemljivega ali takšnega da onemogoča učenje novih navad in veščin.  
Za okolje je agresivno vedenje oseb z MDR nesprejemljivo, čeprav se 
mnogi ne zavedajo, da je lahko njihova agresija tudi pozitivna, nakazuje 
lahko na znak ali signal neke želje ali potrebe oseb z MDR, saj je znano, da  
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imajo osebe z MDR kompleksne zdravstvene težave in s tem povezane 
komunikacijske ovire. 
 
Glede na že znano literaturo, je agresivnost pri osebah z MDR izredno 
pogosta, saj naj bi od 20 do 40 odstotkov oseb izražala agresivno vedenje. 
Razlogov za to je veliko, eden pogostejših in tudi največkrat omenjenih je 
zaostanek v razvoju. Brez razvoja intelekta ni razvoja drugih višjih funkcij. 
Brez razvoja intelekta se tudi čustva slabše diferencirajo. Korteks postane 
mreža za vse, kar prehaja iz nižjih sfer možgan. Tako lahko pojasnimo, 
zakaj je na nižjih intelektualnih ravneh prehajanje impulzoviz nižjih delov 
možganov slabše. Prav tako pa lahko s tem pojasnimo višjo pojavnost 
agresivnosti pri osebah z MDR.  
 
 
 
 
1.6 VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA RAZVOJ 
AGRESIVNEGA VEDENJA 
 
Številni avtorji so raziskovali vpliv različnih dejavnikov na pojav in razvoj, 
na obseg in trajanje agresivnosti. 
 
Mnogi so ugotovili, da so trije dejavniki, ki vplivajo na trajanje agresivnosti: 
 

� pojav agresivnosti doma, v šoli, med vrstniki 
� različna antisocializacijska vedenja 
� zgodnji začetki  

 
Pojav teh dejavnikov še ne pomeni, da bo otrok v odraslem obdobju 
agresiven ter antisocijalen, pomeni pa, da ima dosti večje možnosti za razvoj 
agresivnosti v odraslem obdobju.  
 
Glede na dostopne podatke, je Loeber (1995) s sodelavci prišel do bolj jasne 
slike. Otroci z zgodnjimi začetki so imeli višjo stopnjo nasilnega vedenja in 
hitreje so prišli do večjih težav. Ne glede na starost v kateri so začeli, je 
obstajala razvojna pot, ki se je začela z hiperaktivnostjo in pomanjkanjem 
pozornosti, sledilo ji je nasprotovanje in trmoglavost v obnašanju, vse do 
vedenjskih težav.  
 
Končno so Kalvin in sodelavci (1989) naredili longitudinalno raziskavo o 
varovalnih dejavnikih za visokorizične otroke in delikvenco v odraslem 
obdobju. Ugotovili so, da inteligenca ter temperament; starši, vrstniki in 
šola; socijalne možnosti, kot so socialno-ekonomski status in število 
družinskih članov; ter škodljivi telesni vzroki, kot so poškodbe; imajo 
važno, vendar različno vlogo v razvojnih obdobjih.   
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V obdobju prvih pet let, primerna starševska skrb, pozitivne socialne 
izkušnje in nizko število neprimernih telesnih izkušenj v perinatalnem kot v 
kasnejšem obdobju, predstavljajo zaščitne, varovalne dejavnike. Naslednjih 
pet dejavnikov se pojavlja v obdobju pred mladostništvom: nadzor, 
odsotnost razvojnih zaostankov, razmeroma visok inteligenčni koeficient in 
akademska uspešnost, pozitivne kvalitete temperamenta ter pozitivno 
druženje z vrstniki in uspešne socijalne aktivnosti.  
 
 
� VPLIV BIOLOŠKIH DEJAVNIKOV 
 
Odnos do bioloških dejavnikov se ves čas spreminja. Loeber opozarja, da 
pri nekaterih otrocih obstaja večja nevarnost delikvence, predvsem takrat, 
ko imajo otroci že prej težave z hiperaktivnostjo, impulzivnostjo in 
zbranostjo. Otroci z vedenjskimi težavami so bolj rizični, kot tisti brez. Vse 
to je izraz genetskih in bioloških razlik med otroki.  
 
Eden od bioloških dejavnikov, ki ga nadalje omenja Loeber, je zgodnje 
dozorevanje deklic, saj le-te pod vplivom starejših deklet več prispevajo k 
višjemu številu delikventnih dejanj.  
 
Tudi Kosova navaja, da se otroci z motnjami v duševnem razvoju slabše 
obvladujejo, so bolj vzburljivi, razdražljivi in nestrpni. Njihova možnost 
samoobvladovanja in prenašanja frustracij, s katerima se srečuje vsak otrok, 
je dosti manjša. Reakcije na neugodna doživetja in omejitve znajo biti 
izredno burne in nesorazmerne dražljaju, ki jih je povzročil. Različne 
neugodne čustvene dražljaje težje prenašajo. Izkušnje hitro pozabljajo, 
počasneje ponotranjijo vedenjske vzorce in moralne norme, ki jim jih 
posreduje okolje. Mnogi so precej sugestibilni in zato hitro dostopni tako 
dobrim kot slabim vplivom drugih ljudi (1990). 
 
Poleg hiperaktivnosti je impulzivnost v zgodnjem obdobju pokazatelj 
možnega razvoja agresivnega vedenja v odraslem obdobju. Impulziven 
otrok ima sorazmerno majhno sposobnost prenašanja obremenitev in ovir, 
zato že majhen dražljaj sproži izredno močne reakcije, ki jih otrok ne more 
obvladati. Na mnoge običajne provokacije reagira z agresivnostjo. 
Impulziven otrok ima velike težave pri učenju premagovanja agresivnih 
vzgibov; kazen vzbuja pri njem le nove agresivne impulze in veča težnjo po 
napadalnosti in razdiralnosti.  
Pomanjkanje ljubezni in pohval pri takem otroku lahko povzroči razvoj 
sovražnega ali agresivnega odnosa do sveta nasploh (Kos, 1990). 
 
Potrebno je omeniti še zlorabo toksičnih substanc, ki se v zadnjih časih vse 
več kaže kot pokazatelj zaostanka v razvoju. Namreč, že nizka stopnja 
zastrupitve s svincem v predšolskem obdobju škoduje otrokovem 
nevrološkem razvoju in drastično vpliva na raztresenost, hiperaktivnost in 
impulzivnost otroka (Loeber, 1995). 
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� VPLIV DRUŽINSKIH DEJAVNIKOV 
 
Nerazumevanje v družini privede do zelo plodnih tal, kjer se razvija 
agresivnost, tako pri dečkih kot pri deklicah. Verjetnost agresivnega vedenja 
ni dobesedno odvisna od "razpadanja" družine, npr. ločitvijo ali smrtjo, 
ampak od nelagodja, ki spremlja to "razpadanje". Primer: Ko ločitev pripelje 
do zmanjšanja konfliktov med straši, se bo tudi nivo agresivnega vedenja pri 
otroku znižal, z druge strani - če konflikti med straši še vedno trajajo, se bo 
verjetnost agresivnega vedenja sorazmerno večala. Še enkrat, ni pomembno 
ali se straši ločijo ali ne, pomembno je, kako dobro ali slabo starši prenesejo 
ločitev.  
  
Mnogo avtorjev je tekom večjega časovnega obdobja raziskovalo starševsko 
disciplino. Prišli so do zaključka, da je nedosledna mešanica strogosti in 
popustljivosti tudi eden od vzrokov razvoja agresivnosti. Pomanjkanje 
nadzora, nezainteresiranost staršev, neprimeren čustveni odnos staršev do 
otrok...vse to vodi do potencialnega razvoja agresivne osebnosti.  
 
Rizični dejavnik je tudi, če starši svoje otroke v najzgodnejšem obdobju 
njihovega razvoja zapustijo ali jih iz različnih vzrokov oddajo v drugo 
okolje. Taki otroci so čustveno prikrajšani in oškodovani za starševsko 
ljubezen (Vodopivec Glonar, 1987). 
 
Na razvoj agresivnega vedenja vpliva tudi kazen. Kazen ima mnogo 
neprimernih in stranskih učinkov na agresivnost otrok. Namen kazni je 
prekinitev neprimernega, kaznovanega vedenja. Njen učinek ni samo v tem, 
da vzbuja tesnobo in s tem zavira nezaželeno vedenje, temveč deluje tudi na 
spoznavne procese in predstavlja določeno sporočilo. Poznamo več vrst 
kazni, a vendar je sprejemljiva le tista oblika, ki ne spodkopava osebnega 
dostojanstva, tista, ki nima značaja maščevanja. Mnogi avtorji poudarjajo, 
da so učinki kaznovanja večkrat škodljivi kot koristni, kar je v večini 
primerov posledica neprimernega in napačnega načina kaznovanja, ki je 
često pretirano in poniževalno. Taka kazen deluje kot frustracija in sili 
otroka k obrambnemu vedenju, ki nezaželeno vedenje tako še bolj okrepi, 
povzroči malodušje ali ponoven pojav razvojno nižjih oblik.  
Posebno škodljiva je kazen za negotovega in frustriranega otroka, saj 
njegove probleme le povečuje. Če starši zamenjajo kaznovanje z nasiljem, 
utrjujejo prepričanje v otroku, da je agresivnost do šibkejših sprejemljiva. 
Tako kazen postane vzorec za učenje agresivnosti (Lamovec, 1978). Starši s 
svojim vzorom lahko naredijo ogromno škode ali koristi že v zgodnjem 
obdobju otrokovega razvoja.  
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� VPLIV ŠOLSKIH DEJAVNIKOV 
 
Socializacija se v šolskem obdobju nadaljuje. Z vstopom v šolo otroci 
postanejo učenci, dobijo nove obveznosti, spoznavajo novo okolje, nove 
ljudi. Pred njimi so nove zahteve, prilagoditi se morajo širši skupnosti, 
upoštevati morajo mnenja učiteljev in vrstnikov. Šola definitivno vpliva na 
otrokov psihosocialni razvoj, saj otrok v njej preživi večji del svojega časa. 
Prvi šolski dan prinese obremenitve, ki nekaterim otrokom predstavljajo 
veliko število stisk in stresov.  
 
Na frustracije se odzovejo tako kot se počutijo, zato je klima v razredu v 
veliki meri odvisna od učitelja, predvsem od tega kako je usposobljen v 
vodstvu zahtevne skupine, kakšen vzor sam predstavlja, količini nagrad in 
spodbud, prenosu odgovornosti na učence...Tako je znano, da v skupini, kjer 
ni organizacije, kjer so prenizka pričakovanja, kjer je veliko kaznovanja in 
premalo spodbud, obstaja višja možnost razvoja agresivnega in 
neprimernega vedenja (Kasen, Johnson in Cohen, 1990). 
 
Celotno šolsko okolje lahko negativno vpliva ne otroka s svojo 
zahtevnostjo, togostjo, nedoslednostjo in rigidnostjo.  
 
 
 
� VPLIV SOCIALNIH DEJAVNIKOV 
 
Dejavniki tveganja v socialnem okolju otroka obstajajo v otrokovi družini 
ter druženju z vrstniki. Socialni sistem lahko na otroka deluje pozitivno ali 
negativno. Negativno deluje takrat, ko otroka odtuji od posameznih delov 
družbe: od družine, šole, vrstnikov. Če otrok živi v drugačnem okolju, v 
drugačnem vrednostnem sistemu, lahko pride do konfliktov. Pozitivno 
delovanje socialnega sistema pomeni to, da otroku uspeva vzdrževati 
odnose med socialnimi dejavniki, da cel sistem deluje na otroka kot 
podpora.  
 
Televizija, radio, časopisi, internet..vsa sredstva množičnega obveščanja so 
z leti postala sestavni in nepogrešljivi del življenja za mnogo ljudi. Njihov 
vpliv je mnogokrat tako velik, da ga v večini primerov niti ne opazimo. 
Največja težava se kaže v tem, ker nam ponujajo ogromno "vzornikov", ki 
pripomorejo k učenju najrazličnejših oblik vedenja, tudi agresivnega. 
   
"Vzorniki vplivajo na agresivno obnašanje na tri načine in sicer: nudijo 
priložnost za učenje novih oblik agresivnega vedenja, povečujejo ali 
zmanjšujejo zavore za izvajanje že naučenega obnašanja, so pa tudi 
neposredna spodbuda za izražanje agresivnosti." (Lamovec: Agresivnost, 
1978, str.52) 
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Nikjer ne piše, da prisotnost agresivnih vzornikov nujno pomeni, da jih bo 
individum tudi posnemal. Kateri vzornik bo pritegnil posameznikovo 
pozornost, je odvisno predvsem od njegovih osebnih nagnjenj. Učenje  
agresivnega vedenja s posnemanjem vzornikov, so potrdile mnoge študije. 
Večino raziskav so izvedli na otrocih, katerim so neposredno ali pa na 
televizijskem zaslonu prikazovali nasilno vedenje.  
 
Eno prvih tovrstnih raziskav je izvedel Bandura. Pri obdelavi rezulatov so 
prišli do zanimivih spoznanj: otroci so se naučili novih oblik agresivnega 
obnašanja, prav tako so se zmanjšale zavore pri uporabi že naučenih 
agresivnih vzorcev. V kasnejši študiji, ki jo je izvedel s sodelavci, so 
ugotovili, da si mlajši otroci prej in bolje zapomnijo agresivno kot 
neagresivno vedenje. Verjetno iz razloga, ker jih agresivno vedenje bolj 
čustveno vznemiri in ga v mislih bolj obnavljajo. Vzorniki iz televizije, 
radia, časopisov...pa tudi doma ali v šoli, vrtcu, lahko utrdijo ali oslabijo 
zavore za izvajanje že naučenih oblik vedenja. Izrednega pomena je, da se 
le-tega zavedamo vsi, saj s tem hote ali nehote kreiramo življenje jutrišnjega 
dne.  
 
 
 
� VPLIV VAROVALNIH DEJAVNIKOV 
 
Že v uvodu poglavja smo omenili nekatere varovalne dejavnike, do katerih 
so prišli različni avtorji. Mnogi zagovarjajo pomembnost poznavanja 
varovalnih dejavnikov, s katerimi lahko preprečimo marsikatero psihološko 
in socialno motnjo. Nekatere varovalne dejavnike lahko upeljemo v 
otrokovo življenje ali pa povečamo moč njihovega delovanja.  
 
Varovalni dejavniki, ki so v otroku, so npr.: ženski spol, temperament, 
inteligentnost, dobri odnosi z vrstniki, sposobnost prevzemanja različnih 
vlog v skupini, prilagodljivost socialnim razmeram, miselna prožnost, 
sposobnost preizkušanja različnih pristopov pri reševanju nalog v novih 
okološčinah, pozitivna naravnanost in usmerjenost v prihodnost.  
 
V mnogih raziskavah je ugotovljeno, da je razvoj otrok, ki nastaja ob 
neugodnih razmerah, dosti bolj ogrožen kot razvoj otrok, katerih razmere so 
urejene. Pa vendar večina otrok, ki izhaja iz zelo neurejenih in neugodnih 
okolij, ostane kljub ogrožujočim dejavnikom zdrava.  
 
Tudi družina ima veliko varovalnih dejavnikov, ki bistveno vplivajo na 
otrokov razvoj, in sicer: dobri medsebojni odnosi; dober odnos otroka vsaj z 
enim od staršev ali s kakim drugim družinskim članom; jasno postavljena 
pravila vedenja v družini ter psihosocialno zdravje matere.  
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V šoli je varovalni dejavnik lahko šolski uspeh, dober odnos z učiteljem, 
sprejetost v razredu, povezanost s skupino, uspešnost pri interesnih 
dejavnostih ali vsaj dober uspeh pri enem predmetu (Mikuš Kos, 1991).  
 
 
 
Mnogo je varovalnih dejavnikov, ki vplivajo, podpirajo ali kako drugače 
skrbijo za razvoj otrok. Mi smo omenili le tiste najpomembnejše, ki so v  
prvi vrsti pomembni za nadaljne raziskave, nato za razvoj agresivnosti in 
razvoj vseh otrok, tudi tistih s posebnimi potrebami.  
 
 
Še nekateri drugi dejavniki, ki vplivajo na pojav in razvoj agresivnosti: 
 

• nove situacije - vzroki novih, čustvenih stanj, so lahko nove 
situacije, ki nastajajo zrazvojem otrok z MDR. V teh novih 
situacijah se otrok z MDR počuti neprilagojen in premalo 
usposobljen za obvladovanje le-teh. To lahko izzove val novih 
frustracij, ki posledično vodijo v agresivnost. Čustveno napetost 
lahko ublažimo, če otroku v naprej povemo kaj lahko pričakuje, da 
se na nove dogodke lahko pripravi. 

 
 

• slabe družinske razmere -  Starši se v zgodnji fazi razvoja otroka 
srečajo z njegovo drugačnostjo. Kako otroka sprejemejo je 
pomemben faktor, ne samo za otrokov čustveni razvoj, ampak tudi 
za druga področja njegovega razvoja. Ni nujno, da se starši ločujejo, 
prepirajo in vsakodnevno pretepajo, da so družinske razmere 
neprimerne za otrokov razvoj. Lahko da otroka »zavijajo v vato«, ga 
preveč pazijo...s tem otroka prikrajšajo za pomembne izkušnje, ki jih 
otrok nujno potrebuje. Zato so neurejene družinske razmere velik 
pokazatelj emocionalne lestvice na kateri se otrok z lažjo MDR 
nahaja. Če se otrok skozi svojo mladost in razvoj počuti ljubljenega 
in sprejetega, bo lažje obvladoval oz. se bo prej naučil obvladovati 
čustva, ki jih povzročajo frustracije. Znal bo odreagirati primerno 
situaciji in ne bo imel agresivnih izbruhov.      
 
 

• obdobje mladostništva (adolescenca) - v tem obdobju se čustvene 
težave pojavijo kot posledica  psihobioloških in psihosocialnih 
determinant. Dokazano je, da imajo adolescenti z MDR »spodnji 
prag čustev« prenizek, ter da odreagirajo na vse, tudi na tisto, na kar 
večina sploh ne odreagira. Za to obdobje je značilno več 
agresivnega, labilnega, pretiranega, lahkomiselnega in razdražljivega 
vedenja.  
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Glede na stopnjo motnje so razlike v nivoju agresivnega vedenja. Le-ta se 
kaže v različnih oblikah, ki so posledica različnih vzrokov. Vedenjske 
posebnosti se kažejo v neprilagojenih vzorcih, ki so globoko vsajeni, sem 
štejemo: nizko frustracijsko toleranco, impulzivnost, sebičnost, izbruhe jeze,  
elemente avtizma, zmanjšano samokontrolo, lepljivost, slabe ali nikakršne 
socialne stike, avtoagresijo, pretirano onaniranje...Težja kot je motnja, višja 
je možnost, da bo oseba impulzivna in da bo reagirala agresivno na 
frustracijo.  
 
 
Klasifikacija agresivnosti glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju:  
 
 

� Lažja motnja v duševnem razvoju - vzroki za agresivnost so lahko 
vzgojni problem naučene obrambe ali patologija; Tukaj se pojavlja 
kontrolirana oblika vedenja, ki je usmerjena na določeno osebo ali 
predmet. 

 
 

� Zmerna motnja v duševnem razvoju - vzroke iščemo v nezadostni 
socialni interakciji in patologiji; Oblika agresivnosti, ki je pogojena s 
situacijo (akcija - reakcija) je usmerjena na določeno osebo. 

 
 

� Težja motnja v duševnem razvoju - najpogostejši vzrok za pojav 
agresivnosti je frustracija; V tej skupini se agresivnost pojavlja 
nekontrolirano in je prav tako usmerjena na določene osebe v okolju. 
Agresivnost je usmerjena v večini primerov najprej na sebe.  

 
 

� Težka motnja v duševnem razvoju - tudi tukaj je najpogostejši vzrok 
za pojav agresivnosti frustracija; Agresivnost je nekontrolirana, 
usmerjena na sebe, druge in okolico.  

 
 
 

2.  OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
2. člen. Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pojasnjuje, da so 
otroci s posebnimi potrebami otroci otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 
otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami. 
 
 



Monika Radivojević             Pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno motnjo 
v duševnem razvoju 

 

  

 

19

 
Naštete otroke s posebnimi potrebami usmerjamo v programe za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojene 
programe za predšolske otroke, vzgojno-izobraževalne programe s  
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojene 
programe vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim  
standardom, prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom, posebne programe vzgoje in izobraževanja za 
otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in druge 
posebne programe ter vzgojne programe. 
 
Po usmeritvi v določen vzgojno izobraževalni program, mora dobiti vsak 
otrok s posebnimi potrebami individualiziran program, katerega sestavi  
strokovna skupina vzgojno-izobraževalne ustanove (Zakon o usmerjanju, 
julij 2011, 36. člen). 
 
Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 
otrok s posebniimi potrebami, je motnja v duševnem razvoju definirana 
takole: 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično 
raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, 
motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar vse se 
odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo. 

 

Glede na motnje v duševnem razvoju se razlikuje: 

� Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju: otrok ima znižane 
sposobnosti za učenje. V prilagojenih pogojih učenja lahko doseže 
temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve minimalnih 
standardov znanja, določenih z izobraževalnimi programi. Ob ustreznem 
šolanju se praviloma usposobi za manj zahtevno poklicno delo in 
samostojno socialno življenje. 

 

� Otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju: otrok ima posamezne 
sposobnosti različno razvite. Pri šolskem učenju osvoji osnove branja, 
pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) 
pa lahko doseže več. Sposoben je sodelovati v enostavnem razgovoru in 
razume navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno komunikacijo. Svoje 
potrebe in želje zna sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta opravila, 
sicer pa potrebuje vodenje in različno stopnjo pomoči skozi celo 
življenje. Usposobi se za enostavna praktična dela, vendar se le 
izjemoma usposobijo za povsem neodvisno socialno življenje. 
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� Otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju: otrok se lahko usposobi 
za najenostavnejša opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebuje pomoč 
drugih. Razume enostavna sporočila in se nanje odziva. Orientira se v 
ožjem okolju vendar pri tem potrebuje varstvo. Otrok s težjo motnjo v 
duševnem razvoju ima lahko težave v gibanju, druge motnje in bolezni. 

 

� Otroke s težko motnjo v duševnem razvoju: otrok se lahko usposobi 
le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebuje stalno nego, 
varstvo, pomoč in vodenje. Je omejen v gibanju, prisotne so težke 
dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje 
navodil je hudo omejeno. 

 
Kriteriji, ki vplivajo na prepoznavanje motenj:  
 
• medicinski kriterij - pojasni organski vzrok določenih razvojnih 

motenj 
• motorični kriterij - ugotavlja se vzporedni, mentalni in motorični 

razvoj 
• pedagoški kriterij - sposobnost obvladovanja učnih navad in učenja 
• psihološki kriterij - na osnovi tega se razporeja otroke v oblike 

izobraževanja in kaže na stopnjo motnje v intelektualnem razvoju 
• sociološki kriterij - sposobnost otrok v prilagajanju družbi in okolju 
 
 
 
2.1 MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Kaj sploh je motnja v duševnem razvoju? Motnja v duševnem razvoju 
pomeni pomembno omejitev v vsesplošnem funkcioniranju posameznika. Je 
splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki se pojavlja v razvojni 
dobi in je vezano na neadekvatnost prilagojenega reagiranja (vedenja) in to 
na področjih samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja. 
Analiza opredelitve MDR nam pokaže, da je le-ta definirana takole:  
 

� MDR je opredeljena razvojno, kar pomeni, da MDR ni nekaj 
stalnega, nespremenljivega, saj se oseba z MDR opazuje v razvoju in 
nalogah, ki ustrezajo njeni starosti; 

 
� definicija se usmeri samo na sedanje stanje in ne prognozira za 

vnaprej, saj je stanje neke osebe danes takšno, v preteklosti je bilo 
morda drugačno, v prihodnosti bo lahko zopet drugačno; 
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� MDR opredeljuje preko adaptivnega vedenja oz. adaptivnega 

potenciala, kar pomeni, da je izhodišče v tem kako neka oseba 
funkcionira, kako je socializirana, kako se odziva v določenih 
življenjskih situacijah; 

 
 
Kdo je torej oseba z motnjo v duševnem razvoju? To je oseba, ki pri 
testiranju doseže rezultat, ki bistveno odstopa v podpovprečje na vsaj dveh 
od naslednjih področij adaptivnega vedenja: komunikacija, skrb za samega 
sebe, domača opravila, znajdenje v okolju, funkcionalno akademska znanja, 
samousmerjanje, zdravje in varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno 
interpersonalna sposobnost (Lačen, 2001). 
 
 
 
2.2 ETIOLOGIJA MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Le pri 25% oseb z motnjo v duševnem razvoju poznamo vzrok. In ko 
govorimo o vzrokih motnje v duševnem razvoju, je potrebno omeniti, da je 
motnja v duševnem razvoju lahko organska ali funkcionalna. (notranji krog 
slike 1)  
 
O organski motnji govorimo, ko obstaja organski vzrok, ki ga ugotovimo z 
diagnostičnimi postopki, medtem ko pri funkcionalni motnji ni organskega 
vzroka. Motnja v duševnem razvoju ima funkcionalni vzrok takrat, ko z 
diagnostičnimi postopki ne moremo odkriti organske okvare, otrok pa kljub 
temu funkcionira kot otrok z motnjo v duševnem razvoju.  
 
Če je motnja v duševnem razvoju organsko pogojena, gre lahko za 
posledico težav v prenatalnem, perinatalnem in postnatalnem obdobju.  
 
Med samo nosečnostjo lahko pride do težav zaradi raznih virusnih in 
bakterijskih infekcij, zastrupitev, uporabe kemičnih substanc, rentgenskih 
žarkov, neustrezne prehrane matere med nosečnostjo (prenatalni vzroki). 
Ne smemo pozabiti na genske ali kromosomske anomalije od katerih je 
najbolj znan Downov sindrom oziroma trisomija 21 ter na genetske 
recesivne bolezni (fenilketonurija); tudi te štejemo k prenatalnim vzrokom. 
  
Perinatalni vzroki so tisti, ki vplivajo na plod med porodom: nedonošenost, 
pomanjkanje kisika med porodom, nezdružljivost materine in otrokove krvi 
v Rhesus faktorju, zlatenica... 
Po porodu lahko pride to različnih poškodb in bolezni, ki vplivajo na razvoj 
motnje v duševnem razvoju: poškodba glave, meningitis, encefalitis, 
zastrupitve s svincem ali živim srebrom, pomanjkanje hrane, 
cepljenja...(postnatalni vzroki) 
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V primeru funkcionalne motnje, to je okoljsko pogojena motnja, ne 
poznamo organskega vzroka, ampak govorimo o večjem številu dejavnikov, 
ki se med seboj prepletajo in vplivajo na nastanek motnje.  
 
 
E. Novljan (1997) je na podlagi literature strnila dejavnike v šest kategorij: 
 
� nevropsihiatrični dejavnik - povezanost vplivov okolja in biokemijskih                 

reakcij v možganih 
� genetični dejavnik - izpostavlja vpliv dednosti 
� kulturni in družinski dejavnik - izpostavlja vpliv dezorganizacije družine 

in okolja 
� dejavnik socialno ekonomskega stanja – nizek status, nizka samopodoba 

in  nizka motivacija 
� specifični dejavnik, npr. hospitalizacija 
 
 
 
2.3 OTROCI Z LAŽJO IN ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM 
RAZVOJU 
 
 
Približno 85% oseb z inteligenčnim količnikom, ki je nižji od 70 (med 50 in 
70) uvrščamo med osebe z lažjo motnjo v  duševnem razvoju. Kot takšne jih 
težko razlikujemo od ostale populacije, vse dokler ne odidejo v šolo. Tam 
do šestega razreda osnovne šole usvajajo akademske spretnosti (branje, 
pisanje, računanje). Ko odrastejo so sposobni opravljati enostavna in 
preprosta dela, čeprav še vedno potrebujejo pomoč pri finančnih in socialnih 
zadevah. Se poročajo in imajo otroke. Približno 1% oseb z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) je v obdobju adolescence 
institucializirano zaradi težavnega vedenja. Osebe z lažjo MDR pretežno ne 
kažejo znakov patologije možgan in v večini primerov pripadajo družinam z 
nizko izobrazbo, nižjim inteligenčnim količnikom ter nižjim 
socialnoekonomskim statusom. 
 
Za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju velja, da imajo inteligenčni 
količnik nižji od 50 (med 35 in 50), ter da med osebami z motnjo v 
duševnem razvoju zavzamejo 10%. Pogosto imajo možganske okvare in 
druge patologije.  
 
Možne so razne telesne pomanjkljivosti in neurološke disfunkcije, ki se 
očitno kažejo v pomanjkanju finomotoričnih spretnosti, kot so lovljenje 
žoge in barvanje znotraj črte ter grobomotoričnih spretnosti, kot so skakanje 
in plezanje. Kot šolarji obiskujejo posebne programe vzgoje in 
izobraževanja ali programe, kjer se večinoma časa učijo skrbi samega zase, 
manj poudarka je na akademskih veščinah. Veliko oseb z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju je kasneje institucializirano. 
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Čeprav je veliko oseb z zmerno MDR sposobno priučitve in opravljanja 
koristnega dela, jih je izredno malo zaposlenih. Večina takšnih oseb je 
odvisna ali od svoje družine ali živi v neki skupini kjer je nadzor. Malo je 
takšnih, ki imajo svoje prijatelje, čeprav se jih lahko nekaj ur dnevno pusti 
same. Njihova motnja se najpogosteje odkrije že v zgodnjem otroštvu, saj so 
težave na področju senzomotorike, koordinacije, komunikacije in 
socializacije, več kot očitne. Za razliko od oseb z lažjo MDR, osebe z 
zmerno MDR najdemo v vseh socialnoekonomskih skupinah.  
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2.3.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI OTROK Z LAŽJO IN ZMERNO 
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
 
 

 
 

Slika 1: Etiologija motnje v duševnem razvoju,  
prilagojeno vedenje ter kognitivne sposobnosti,  

ki primanjkujejo osebam z motnjo v duševnem razvoju; 
(Wenar, 2003, str.35)                                
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Težave se, poleg znižanega inteligenčnega količnika,  kažejo na vseh 
področjih funkcioniranja: na področju prilagojenega vedenja (komunikacija, 
socialne spretnosti, akademske spretnosti, senzomotorične spretnosti, na 
področju samostojnosti in skrbi samega zase, na področju profesionalnih 
veščin) ter na področju kognitivnih sposobnosti (pozornost, spomin, hitrost 
procesiranja, končno funkcioniranje, kontrolne funkcije). 
 
Kot je prikazano v zunanjem krogu slike 1, je oseba z motnjo v duševnem 
razvoju prikrajšana na šestih področjih potrebnih za vsakodnevno 
funkcioniranje: komunikacija, socialne spretnosti, akademske veščine, 
senzomotorične spretnosti, skrb za samega sebe in profesionalne veščine.  
 
Komunikacija: Čeprav največje število otrok spontano razvija sposobnost 
govora in komunikacije, otroci z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo 
pomoč. Da bi dosegli učinkovito komunikacijo, otroci z lažjo MDR 
potrebujejo podporo, v smislu različnih govornih obravnav. 
 
Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju kasneje začnejo izgovarjati prve 
glasove. Strokovnjaki so ugotovili, da nižja kot je inteligentnost, slabša je 
stopnja razvitosti govora. Dokler ne odidejo v šolo, je njihov razvoj govora 
izredno počasen. Podpora s strani učiteljev, staršev in vrstnikov je zelo 
pomembna, saj se otrok z motnjo v duševnem razvoju boji spregovoriti in 
komunicirati. Zaradi slabo razvitega govora težko sodelujejo v pogovoru z 
odraslimi osebami. Takšne komunikacije se bojijo, zato odgovarjajo plašno, 
kratko in nepravilno.  
 
Težave v razvoju komunikacije se pojavljajo zaradi neustrezne koordinacije 
govornih organov, počasnega fonetičnega razvoja, neustreznega razvoja 
semantike, poznavanja pomena besede. 
 
Razvoj govora je dobro merilo psihičnega razvoja otroka, saj govor ni le 
osnovno sredstvo komunikacije med ljudmi, ampak sodeluje v mnogih 
drugih procesih: mišljenje (analiza, sinteza, primerjanje..), spomin, 
organizacija opazovanja, formiranje željenih procesov in čustvena 
doživljanja;  
 
Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju praviloma že v predšolskem 
obdobju razvijejo osnovne govorne sposobnosti in se nauče preproste, 
vsakdanje komunikacije, medtem ko otroci z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju še pred vstopom v šolo potrebujejo konstantne in intenzivne 
govorne vaje, s katerimi dosežejo tisto stopnjo govornega razvoja, ki jim 
omogoča posredovanje svojih želj in osnovnih potreb. 
 
 
Socialne spretnosti in razvoj čustev: Čeprav se socialni razvoj otrok z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju približuje otrokom večinske populacije,  
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le-ta vseeno zaostaja. Zaradi zaostanka senzomotoričnega razvoja, 
zaostanka govora in mišljenja, je razvoj socialnih spretnosti, sposobnosti in 
veščin, otežen.  
 
Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo malo prijateljev, tudi te 
teško obdržijo. Otroci z zmerno motnjo pa kažejo nizko stopnjo 
razumevanja socialnih pravil, npr. mnogi mladi z zmerno MDR kažejo 
svojo naklonjenost do drugih tako da jih ves čas objemajo, božajo in prav 
tako na nek način zahtevajo objeme in naklonjenost nazaj. Ne glede na to, 
da so to osebo pravkar spoznali in jo vidijo prvič v življenju.  
 
Osebe z zmerno MDR imajo lahko okvare govornega aparata, pa vendar se 
bodo nasmehnili osebi, ki jim je všeč. Pomanjkanje vidnega socialnega stika 
še ne pomeni, da otrok na njih ne reagira. Oseba doživlja mnogo več emocij, 
kolikor jih je v stanju pokazati.  
 
Vpliv staršev na zgodnji socialni razvoj je velik, ustrezna emocionalna 
klima pozitivno vpliva na proces socializacije. Poleg staršev in vrstnikov, 
predšolskih in šolskih ustanov, je potrebno omeniti še razvoj čustev, ki prav 
tako vpliva na proces socializacije.  
 
Čustva so posebno področje, ki jih je izredno težko opisati in definirati. 
Življenje brez čustev bi bilo enolično in dolgočasno. Veliko vlogo pri 
razvoju čustev ima učenje. Emocionalno izražanje, kot vsa kompleksnejša 
vedenja, se razvija s pomočjo dozorevanja in učenja. Učenje modificira 
način izražanja emocij. Agresivnost se lahko izrazi s pretepom, grdimi 
besedami ali obračanjem hrbta.  
 
Čustva otrok z lažjo MDR se postopoma širijo in vsebinsko poglabljajo. 
Večina znanstvenikov je ugotovila, da novorojenček z lažjo MDR nima 
izdiferenciranih čustev, tako kot novorojenček brez MDR, ter da se čustva 
diferencirajo kasneje. V predšolskem obdobju so občutja otrok z lažjo MDR 
spontana in labilna. Izrednega pomena zanje je sredina v kateri živijo, 
posebno emocionalna atmosfera družinskih članov. V kolikor je družinsko 
okolje primerno, otroci občutijo več ljubezni in veselja. V nasprotnem 
primeru otroci postanejo agresivni, strahopetni in nesamostojni. Dollard 
smatra, da je agresivnost pri otrocih z lažjo MDR posledica frustracije. Sam 
je preiskoval odnos med inteligencijo in frustracijami ter ugotovil, da so 
otroci z lažjo MDR bolj frustrirani, in posledično temu tudi bolj agresivni, 
kot otroci brez MDR.  
 
Raziskovalca Angelino in Shedd sta v svoji raziskavi potrdila dejstvo, da 
otroci z lažjo MDR odreagirajo na frustracijo na enak način kot otroci brez 
MDR, in sicer da starejši kot je otrok z lažjo MDR, manj je njegova 
agresivnost uperjena v okolje in več proti sebi. (Wenar, 2003)  
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Nekatere longitudinalne raziskave so pokazale, da otroci z lažjo MDR že v 
petih mesecih po rojstvu kažejo reakcije na zvoke, šume, človeški glas. V 
osmem mesecu ločijo človeka od predmeta. Že v šestem mesecu z jokom 
prikličejo odraslo osebo. V predšolskem obdobju se največkrat družijo le z 
enim otrokom. So podvrženi prepirom, vendar so prepiri v zgodnjem 
otroštvu kratkotrajni. Fantki z lažjo MDR v večini primerov uporabljajo 
pesti za reševanje konfliktov, medtem ko se deklice z lažjo MDR verbalno 
obračunavajo z nasprotnicami. 
 
Čustva oseb z zmerno MDR so manj razvita kot pri osebah z lažjo MDR. 
Kanner je mnenja, da osebe z zmerno MDR niso sposobne višjih čustev, in 
tudi da se osnovna čustva oseb z zmerno MDR razlikujejo od čustev oseb z 
lažjo MDR.  
 
Glede na vidnost čustev, deli osebe z zmerno MDR v dve skupini: na tiste, 
ki čustev sploh ne kažejo in na tiste, ki hitro padejo v afekte. Jacobs in 
Pierce sta ugotovila, da so osebe z zmerno MDR pogosto pretirano 
razburjene in agresivne. To naj bi bila posledica poškodbe živčnega sistema. 
Te poškodbe vodijo do impulzivnosti, čustvene labilnosti, preobčutljivosti 
in nepredvidljivih čustvenih reakcij.  
 
Otroci z MDR so pogosto impulzivni in agresivno reagirajo na kakršnokoli 
vedenje. Nerazumevanje njihovih potreb pogosteje vodi do agresivnih 
reakcij, kot pri otrocih povprečnega razvoja. Vendar tudi tukaj obstajajo 
individualne razlike.  
 
Akademske veščine: Učenje branja, pisanja in matematičnih veščin, je 
velik problem tudi otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Pa vendar 
mnogi od njih naučijo osnovne bralne, napisovalne ali računske spretnosti, 
tako da lahko sami odidejo v trgovino in vodijo skrb o svojem finančnem 
stanju. Res da potrebujejo ustrezno pedagoško in dodatno pomoč, a se ob 
pravi spodbudi in usmerjanju lahko naučijo osnovnih stvari, potrebnih za 
vsakdanje življenje.  
 
Ni veliko učiteljev ki takšnih spretnosti poskušajo naučiti tudi otroke 
zmerno MDR, pa vendar se jih velika večina da usposobiti do tolikšne mere, 
da lahko sami preberejo znake in etikete, ki se nahajajo v njihovem 
vsakdanjem življenju.  
 
Raziskovalci, ki so se ukvarjali z razvojem akademskih veščin, so ugotovili, 
da se otroci z LMDR (v nadaljevanju lažja motnja v duševnem razvoju) 
lahko naučijo vseh tiskanih in pisanih črk, medtem ko se otroci z ZMDR (v 
nadaljevanju zmerna motnja v duševnem razvoju) lahko naučijo le nekaterih 
velikih tiskanih črk.  
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Težavno opismenjevanje je predvsem posledica nepopolnega razvoja 
govora, tako pri eni kot pri drugi skupini, saj so nepripravljeni na fonetično 
in morfološko analizo besed.  
 
Senzomotorične spretnosti: Stopnja senzomotorične prizadetosti ni 
konsistentno povezana s stopnjo motnje v duševnem razvoju. Res je, da 
mnogi otroci z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, imajo resne 
težave na področju motorike in zaznavanja. Res pa je tudi, da imajo nekateri 
otroci veliko fizičnih pomanjkljivosti v povezavi  z minimalno ali popolno 
odsotnostjo duševne motnje. Nažalost je veliko otrok s telesnimi motnjami, 
npr. otroci s cerebralno paralizo ali otroci s poškodbami sluha, ki so navidez 
podobni otrokom z motnjo v duševnem razvoju, in zato končajo v 
neustreznih vzgojno-izobraževalnih programih.  
 
Skrb samega zase: Veščine skrbi samega zase se utrjujejo z rutinskimi 
vsakodnevnimi opravili, kot so umivanje, kopanje, oblačenje, hranjenje, 
uporaba telefona..Večina otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju usvoji 
vse naštete in potrebne veščine.  
 
Otroci z ZMDR potrebujejo daljši in intenzivnejši trening, s katerim 
usvojijo nekatere potrebne veščine.  
 
Profesionalne veščine: Eden od ciljev izobrazbenega načrta, je tudi 
priprava na poklic. Pred obdobjem, ko večina mladih z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju dokonča šolanje, usvojijo vse potrebne veščine za 
zadrževanje služb na borzi dela. Ne glede na to, da se oseba z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju hitro opazi, na področju dela ne bi smela biti tako 
izstopajoča. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju lahko opravljajo 
enostavne službe, kot so: pisarniške zadeve, pranje perila, pakiranje, delo na 
kmetiji, vrtnarjenje... 
 
Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju se lahko naučijo opravljati 
vsakodnevne dejavnosti in lahko najdejo preprosto službo, npr. razna 
gospodinjska opravila, strežba hrane, pa tudi dela v tovarnah, saj so izredno 
dobri pri delu, kjer se zahteva avtomatizem. Osebe z MDR znajo biti kot 
delavci zelo vztrajni, točni in natančni.  
 
Srednji krog na sliki 1 našteva splošne kognitivne sposobnosti, ki do neke 
mere primanjkujejo otrokom z motnjo v duševnem razvoju:  
 
Pozornost: Avtorja Zeaman in Hanley (Wenar, 2003)) sta skozi raziskave 
prišla do zaključka, da je razlika v pozornosti oseb z motnjo v duševnem 
razvoju in normalno populacijo oseb. Naloge ločevalnega tipa zahtevajo od 
reševalcev nalog ločevanje glede na neke kriterije, npr. po barvi, obliki, 
materialu..Rezultati kažejo, da majhni otroci in osebe z motnjo v duševnem 
razvoju večjo pozornost dajo barvi, medtem ko starejši otroci in osebe  
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normalne inteligence svojo pozornost prej usmerijo na obliko predmeta. 
Otroci z motnjo v duševnem razvoju so prej pozorni na to, kje se predmet 
nahaja, kot če bi gledali in upoštevali še kakšne druge dimenzije.  
 
Pomanjkanje kratkotrajnega spomina: Dobro dokumentirani rezultati 
raziskovanja, ki potrjujejo pomanjkanje kratkotrajnega spomina pri osebah z 
motnjo v duševnem razvoju, postavljajo vprašanje o spremenljivosti 
oziroma nespremenljivosti kognitivnih funkcij. Čeprav razultati 
raziskovanja kažejo, da je dolgotrajni spomin oseb z MDR enakovreden 
spominu oseb brez MDR, imajo otroci z MDR siromašnejši kratkotrajni 
spomin. Hipoteza kontrolnega procesa, ki razlaga takšne pomankljivosti, je 
usmerjena na nesposobnost uporabe strategij reševanja problemov. Otroci 
brez MDR se bodo naučili seznam besed na pamet oz. bodo iznašli ključ po 
katerem si bodo lažje zapomnili besede. Otroci z MDR pa teh strategij ne 
znajo uporabljati. Čeprav otroci z motnjo v duševnem razvoju strategij 
reševanja problemov ne bi uporabljali sami od sebe, jih je potrebno le-tega 
naučiti, saj bo to vodilo k njihovemu razvoju in napredku. Naslednji krivec 
za pomanjkanje kratkotrajnega spomina, je strukturalni deficit v kapaciteti 
spomina, ki onemogoča večje "skladiščenje" informacij (Ellis, Deacon in 
Wooldridge, 1985: v Wenar, 2003)).  
 
Hitrost procesiranja: Poleg naštetih stvari, je hitrost procesiranja podatkov 
eden od dejavnikov, ki so ga mnogi avtorji preučevali in prišli do zaključka, 
da motnja v duševnem razvoju vpliva tudi na to. Nettelbeck (1985) je dal 
skupini enostavne naloge razlikovanja, kot npr. poiskati katera črta od dveh 
danih je krajša. Naloga se je hitro prikazovala na platnu, sledila ji je lažna 
naloga (lažni dražljaj), dana z namero, da se procesiranje ustavi. Osebe z 
motnjo v duševnem razvoju so potrebovale dvakrat več časa za rešitev glede 
na svoje prijatelje brez MDR. (Davison, 1999) 
 
Otroci z MDR delujejo predvsem na podlagi konkretnega mišljenja, imajo 
slabše zmožnosti dojemanja abstraktnih pojmov, posploševanja in sklepanja 
ter manjšo miselno fleksibilnost.  
 
Končno funkcioniranje: Mnogi otroci z MDR imajo težave pri prenosu oz. 
generalizaciji strategij na neke druge dejavnosti. Čeprav je uporaba strategij 
spomina samo eden od aspektov končnega funkcioniranja, vključuje 
metakognitivne aktivnosti, kot npr. znanje o tem kako se planira, sledenje 
napredku, reševanje problemov, preverjanje pravilnosti rešitve. Osebe z 
motnjo v duševnem razvoju lahko imajo strateške sposobnosti, a jih niso 
sposobne uporabiti.  
 
Kontrolna funkcija govora: Vigotski je postavil teorijo govora in mišljenja 
v kateri pravi, da imata mišljenje in govor različne osnove, pa vendar 
kasneje koindicirata. Smatral je tudi, da privatni govor izhaja iz socialnega 
govora in prevzema kontrolno funkcijo. Kontrolna funkcija govora je  
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izredno pomembna za inteligentno obnašanje, razvije se v tri faze 
(Vygotsky, 1978). Vedenje otrok je v samem začetku usmerjeno in 
nadzorovano s strani odraslih. Tako otrok naglas ponavlja ta navodila, ona 
mu služijo kot orientacija ali vodiči obnašanja. Proces se zaključi, ko otrok 
internalizira prej izgovorjene besede, jih ponotranji in one postanejo njegov 
notranji govor. Ampak se povezanost govora in vedenja pri otrocih z MDR 
lahko razvije nepopolno, kar pripelje do pomanjkanja v samoregulaciji. 
Otroci z MDR ne razvijejo notranjega govora, in s tem povzročijo 
ponavljanje navodil in veliko nervozo pri odraslih osebah, saj dajejo vtis, da 
si namerno nočejo nič zapomniti. Kar pa spet vodi v frustracije.  

 

 

 

II) EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 
 

3.  UVOD 
 
V diplomskem delu "Pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno motnjo 
v duševnem razvoju" (v nadaljevanju MDR) sem v teoretičnem delu 
predstavila agresivnost ter njena različna pojmovanja. Dotaknila sem se  
razvojnih korakov otrok z lažjo in zmerno MDR.  
 
V empiričnem delu pa bom preverila podobnosti in razlike med obema 
skupinama, če seveda obstajajo. Ker v strokovni literaturi ni velikega 
poudarka na razvoju agresivnosti pri otrocih z MDR, bodo rezultati toliko 
bolj zanimivi za nadaljnje raziskave v tej smeri. Obstaja ogromno literature, 
ki govori o agresivnosti pri otrocih, pa vendar je področje otrok z MDR v tej 
smeri slabše raziskano.  
 
3.1 NAMEN RAZISKAVE   
 
Namen diplomskega dela je narediti primerjavo med agresivnostjo otrok z 
lažjo in zmerno MDR ter poiskati možne vzroke za agresivnost. 
 
Med najboljše multidimenzionalne vprašalnike o agresivnosti, prištevamo 
Buss-Durkejev vprašačnik. Le-tega sem priredila in ga kot inštrument 
uporabila za pridobivanje podatkov o agresivnem vedenju. Standardizirani 
vprašalnik meri telesno, verbalno, posredno agresivnost, razdražljivost ter 
prikrito agresivnost (maščevalnost in sumničavost). V posebno kategorijo 
šteje občutke krivde. Skupaj meri osem različnih oblik agresivnega vedenja.  
 
V empiričnem delu sem se osredotočila na  navzven usmerjeno neposredno 
agresivnost, in sicer na: 
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� telesno agresivnost (se nanaša na pripravljenost za pretepanje 

oziroma za fizično obračunavanje med osebami, ne vključuje 
uničevanja predmetov),  
 

� besedno agresivnost (se nanaša na negativni odnos, ki se izraža v 
načinu ali vsebini govora. Način govora je lahko prepirljiv ali kričav, 
vsebina pa vključuje grožnje, preklinjanje ter  pretirano kritičnost.)  
in  

 
� posredno agresivnost (vključuje neusmerjeno agresivnost, to je, vse 

oblike agresivnosti, ki niso usmerjene na specifičen cilj. Sem 
spadajo napadi besa, loputanje z vrati, pa tudi opravljanje in zbijanje 
šal na tuj račun). 

(Lamovec, 1978)  
 
Predmet diplomskega dela bodo otroci z lažjo in zmerno MDR, problem bo 
njihov pojav agresivnosti. Ker je v literaturi manj znanega o razvoju 
agresivnosti, vzrokih agresivnosti pri otrocih z MDR, sem pripravila 
vprašalnik, ki je povzet po Buss-Durkeejevem vprašalniku agresivnosti. 
Rezultati so prikazani v empiričnem delu diplomske naloge.  
 
 

3.2 CILJ RAZISKAVE 
 
Skladno s predmetom in problemom raziskave, sem postavila naslednje 
cilje: 
 
� raziskati pojav agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno MDR 
� ugotoviti podobnosti in razlike pri otrocih z lažjo MDR in zmerno MDR 
� poiskati možne vzroke za nastanek razlik med otroci z MDR 
 
3.3 HIPOTEZE 
 
Glede na postavljene cilje, sem opredelila naslednje hipoteze: 
 

� otroci z lažjo MDR kažejo več besedne in posredne agresivnosti, 
medtem ko otroci z zmerno MDR kažejo več telesne agresivnosti 

 
� ne glede na MDR so dečki so bolj agresivni od deklic 

 
� ne glede na MDR so otroci iz neurejenega družinskega okolja bolj 

agresivni  
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3.4 METODE RAZISKOVANJA 
 
Raziskavo smo izvedli po deskriptivni in kavzalno – neeksperimentalni 
metodi.  
 
 
3.4.1 OPIS VZORCA 
 
V raziskavo je bilo vključenih 96 oseb, 37 z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju in 59 z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Od tega je bilo 45 
deklet in 51 fantov. Udeleženci raziskave so bili stari od 8 do 18 let in so 
bili izbrani naključno. Otroci in mladostniki, ki so bili vključeni v raziskavo, 
so obiskovali CVIU Velenje, OŠ Glazija Celje in Tretjo OŠ Slovenj Gradec. 
Te tri ustanove združujejo OŠPP in OVI oddelke.  
 
 
3.4.2 PRIPOMOČKI, GRADIVA IN INŠTRUMENTI 
 
Za merjenje agresivnosti sem uporabila Buss-Durkerjev vprašalnik, ki sem 
ga priredila za potrebe svoje raziskave. Standardizirani vprašalnik je narejen 
v obliki vprašanj, na katere odgovarja testiranec sam z odgovori TAKO JE, 
NI TAKO. (Lamovec, 1978). 
 
Moj vprašalnik (Priloga 1) je bil prirejen tako, da so ga reševali specialni 
pedagogi, ki delajo z otrokom in ne otrok sam. Obsegal je 52 trditev, 
vseboval je le trditve, ki se nanašajo na telesno, besedno in posredno 
agresivnost. Pravtako sem dodala trditev, ki se nanaša na reševanje 
konfliktov v družini.  
 
 
3.4.3 ORGANIZACIJA MERITEV 
 
Meritve so potekale na treh ustanovah, ki vključujejo OŠPP in OVI. Vsak 
razrednik, ne glede na to kateri program poučuje, je dobil za vsakega otroka 
en vprašalnik. Izpolnili so ga glede na poznavanje otroka ali mladostnika. 
Na vsakem vprašalniku so obkroževali trditve, ki veljajo za določenega 
učenca.  
 
Na vprašalniku so bila napisana jasna in razumljiva navodila za reševanje, 
pa vendar so bili trije vprašalniki neuporabni za statistično obdelavo, saj na 
njih ni bilo ključnih podatkov, ki so bili za merjenje potrebni. Rešene 
vprašalnike so specialni pedagogi iz OŠ Glazija in Tretje OŠ Slovenj 
Gradec prinesli osebno na študijsko skupino na CVIU Velenje (tam sem bila 
zaposlena v času pridobivanja podatkov za diplomsko delo), ki je bila 
organizirana prav v tistem času.     
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3.4.4 OPIS SPREMENLJIVK 
 
V raziskavo so bile vključene naslednje spremenljivke: 
 
 
neodvisne: 
 
- vrsta motnje v duševnem razvoju (lažja, zmerna) 
- spol (dekleta, fantje) 
- starost otrok z motnjo v duševnem razvoju 
- tip okolja v katerem živijo (mestno, vaško) 
 
 
odvisne: 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi so morali agresivnost opisati z 52 
trditvami. Izmed teh trditev, so obkrožili tiste, za katere so smatrali, da 
veljajo za njihove učence. Na podlagi odgovorov sem nato naredila 
spremenljivke, ki označujejo tri vrste agresivnosti: 

- telesna agresivnost 
- besedna agresivnost 
- posredna agresivnost 

 
Iz ene od trditev sem generirala spremenljivko, ki meri družinske odnose. 
 
 
Telesna agresivnost 

 

Izvedena odvisna spremenljivka »telesna agresivnost« je bila merjena z 
naslednjimi trditvami: 

Legenda za tabele 
(od 3.4.4.1 do 3.4.4.8):  

t (1-52) – trditev 
                                                                                                                     f – frekvenca 

                                                                                                              % - delež 
 

Tabela 3.4.4.1, Odvisna spremenljivka - telesna agresivnost 

t11 Če ga kdo užali, mu prisoli klofuto. 

t18 Če ga kdo udari, udarca ne vrne. 

t20 Kadar izgubi potrpljenje, je zmožen koga udariti. 

t22 Nič ga ne pripravi do tega, da bi koga udaril. 
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t27 Če ga kdo udari, udarec vrne. 

t29 Za svoje pravice se je pripravljen tudi fizično boriti. 

t30 Če ga kdo užali, se stepe. 

t46 Pretepa se tako pogosto ali več, kot njegovi vrstniki. 

                                                                                                              

Trditve sem nato točkovala. Pozitiven odgovor na trditev (potrditev 
agresivnosti) je pomenila točko. Med vprašanji so tudi »obrnjene« trditve, 
kjer pomeni agresivnost zanikanje trditve (t18 – če ga kdo udari, udarca ne 
vrne) 

Poleg tega so v vprašalniku trditve, ki se pojavljajo v obeh smereh – enkrat 
kot pozitivna enkrat kot negativna (primer: t18 – Če ga kdo udari udarca ne 
vrne in t27-če ga kdo udari, udarec vrne; tak primer sta tudi trditvi t20 in 
t22). Če je bilo pri kateri od trditev ugotovljena nekonsistentnost, se tistih 
odgovorov ni upoštevalo. 

Na tak način sem naredila skupno spremenljivko, katere porazdelitev 
predstavljam v naslednji tabeli. Minimalno število točk je 0, maksimalno pa 
6 (4 trditve so združene v 2).  

 

Tabela 3.4.4.2, Frekvenca ponavljanja - telesna agresivnost 

število navedb agresivnih dejanj – telesna 
agresivnost 

f % 

0 44 46 % 

1 13 14 % 

2 10 10 % 

3 10 10 % 

4 5 6 % 

5 4 4 % 

6 2 2 % 

izločeno 8 8 % 
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Besedna agresivnost 

 

Tabela 3.4.4.3, Odvisna spremenljivka - besedna agresivnost 

t3 Če mu gre kdo na živce, mu takoj pove kaj si misli o njem. 

t4 Vedenja, ki mu pri prijateljih niso všeč, popravlja. 

t12 Kadar se razjezi, uporablja nespodobne besede. 

t19 Raje popusti, kot da bi se zapletel v prepir. 

t31 Ne more biti grob z nikomer. 

t39 Često uporablja grožnje, tudi če jih ne misli uresničiti. 

t40 Zahteva upoštevanje svojega mnenja. 

t42 Tudi če je jezen, ne uporablja nespodobnih izrazov. 

t44 Ko se prepira, poviša glas. 

t47 Če kdo vpije nanj, vpije nazaj. 

                                                                                                                                     

Skupno spremenljivko sem naredila na enak način. Pozitiven odgovor na 
trditev (potrditev agresivnosti) je pomenila točko. Med vprašanji sta dve 
»obrnjeni« trditvi, kjer pomeni agresivnost zanikanje trditve (t19 in t31). 

Tudi tukaj se pojavita trditvi, ki merita v obe smeri – enkrat kot pozitivna 
enkrat kot negativna (primer: t12 in t42). Če je bilo pri odgovarjanju na ti 
dve trditvi ugotovljena nekonsistentnost, sem to osebo izločila. 

Na tak način sem naredila skupno spremenljivko, katere porazdelitev 
predstavljam v naslednji tabeli. Minimalno število točk je 0, maksimalno pa 
9 (2 trditvi sta združeni v 1).  
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Tabela 3.4.4.4, Frekvenca ponavljanja - besedna agresivnost 

število navedb agresivnih dejanj – besedna 
agresivnost 

f % 

0 8 8 % 

1 8 8 % 

2 18 19 % 

3 12 13 % 

4 20 21 % 

5 6 6 % 

6 9 10 % 

7 6 6 % 

8 2 2 % 

9 4 4 % 

izločeno 3 3 % 

                                                                                                                     

 

Posredna agresivnost: 

 

Tabela 3.4.4.5, Odvisna spremenljivka - posredna agresivnost 

t6 Že dolgo nima napadov besa. 

t23 Če je jezen, pobere najbližji predmet in ga uniči. 

t26 Nikoli ne zbija zlobnih šal na račun drugih. 

t28 Včasih pokaže jezo z udarcem po mizi. 

t34 Nikoli ni tako jezen, da bi metal stvari po tleh. 

t41 Kuja se, če ni po njegovo. 
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t48 Kadar je jezen, postane kljubovalen. 

                                                

                                                               

Tudi tukaj sem skupno spremenljivko naredila na enak način. Pozitiven 
odgovor na trditev (potrditev agresivnosti) je pomenila točko. Med vprašanji 
so tri »obrnjene« trditve, kjer pomeni agresivnost zanikanje trditve (t6, t26, 
t34). 

Tukaj se trditve, ki merijo v obe smeri, ne pojavljajo. 

Na tak način sem naredila skupno spremenljivko, katere porazdelitev 
predstavljam v naslednji tabeli. Minimalno število točk je 0, maksimalno pa 
7. 

 

Tabela 3.4.4.6, Frekvenca ponavljanja - posredna agresivnost 

število navedb agresivnih dejanj     - 
posredna agresivnost 

f % 

0 2 2 % 

1 13 14 % 

2 19 20 % 

3 18 19 % 

4 12 12 % 

5 17 18 % 

6 10 10 % 

7 5 5 % 

izločeno 0 0 % 
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Družinski odnosi: 

 

Tabela 3.4.4.7, Odvisna spremenljivka – družinski odnosi 

t51 Doma konflikte rešujejo na miren, običajen način 

      

                                                                                                       

Pri spremenljivki družinski odnosi sem vzela originalno spremenljivko t51. 
Porazdelitev odgovor je naslednja: 

 

Tabela 3.4.4.8, frekvenca ponavljanja – družinski odnosi 

Družinski odnosi f % 

NE rešujejo na miren, običajen način 59 62 % 

rešujejo na miren, običajen način 37 38 % 

Σ                                                                       96                       100%                                                                                                      
 
 
 
 
 
3.4.5 METODA OBDELAVE PODATKOV 
 
 
Podatke smo statistično analizirali s programom SPSS. Pri tem smo 
izračunali frekvence (f), deleže (%), srednje vrednosti (M), standardne 
odklone (SD) in enosmerno analizo varianc (F). Pri statističnem sklepanju 
smo upoštevali stopnjo tveganja 0,050. 
 
Homogenost variabel smo preverili z Levenejevim testom, le-te so bile 
vedno homogene.  
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3.5   REZULTATI 
 

 
� Vpliv motnje duševnega razvoja na izražanje agresivnosti 

 

Legenda za tabelo 3.5.1 in vse naslednje: 

                                                  M – srednja vrednost 

                                    N – numerus 

         SD – standardni odklon/standardna deviacija 

F – analiza variance 

P – stopnja statistične signifikantosti 

 

Besedna agresivnost 

V prvi analizi sem preverila vpliv motnje otroka na izražanje besedne 
agresivnosti. Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju se nakazuje 
večje izražanje besedne agresivnosti, vendar le-ta ni statistično značilna. 

 

Tabela 3.5.1, Besedna agresivnost glede na motnjo 

motnja M 

  - besedna 
agresivnost 

N SD 

lažja motnja 4,1 36 2,3 

zmerna motnja 3,3 57 2,3 

SKUPAJ 3,6 93 2,3 

 

F= 0,364                            P = 0,117                                   
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Telesna agresivnost 

 
 
Nadalje sem preverila vpliv motnje otroka na izražanje telesne agresivnosti. 
Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju se kaže večje izražanje 
telesne agresivnosti, povezanost pa je srednje močna. 

 

Tabela 3.5.2, Telesna agresivnost glede na motnjo 

motnja M   

- telesna 
agresivnost 

N SD 

lažja motnja 1,8 31 2,0 

zmerna motnja 1,0 57 1,4 

SKUPAJ 1,3 88 1,7 

 

F= 2,34                                 P=0,039                                                                                             

 

 

Posredna agresivnost 

Preverila sem tudi vpliv motnje otroka na izražanje posredne agresivnosti. 
Ugotavljam, da ni razlik v izražanju posredne agresivnosti med otroki z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju in tistimi z zmerno motnjo. 

 

Tabela 3.5.3, Posredna agresivnost glede na motnjo 

motnja M   

- posredna 
agresivnost 

N SD 

lažja motnja 3,5 36 1,8 

zmerna motnja 3,4 60 1,9 
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SKUPAJ 3,5 96 1,8 

 

F= 2,81                               P = 0,808                                                                                              

 
 

� Vpliv spola na izražanje agresivnosti 

 

Telesna agresivnost 

Najprej sem preverila vpliv spola otroka na izražanje telesne agresivnosti.  

Pri otrocih moškega spola se nakazuje večje izražanje telesne agresivnosti 
kot pri dekletih, vendar ta razlika ni statistično značilna. 

 

Tabela 3.5.4, Telesna agresivnost glede na spol 

spol M   

- telesna 
agresivnost 

N SD 

moški 1,6 45 1,8 

ženski 1,0 43 1,5 

SKUPAJ 1,3 88 1,7 

 

F=2,44                           P = 0,122     

                                                                          

Besedna agresivnost 

Nadalje sem preverila vpliv spola otroka na izražanje besedne agresivnosti.  

Pri otrocih moškega spola se nakazuje večje izražanje besedne agresivnosti 
kot pri dekletih, vendar ta razlika ni statistično značilna. 
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Tabela 3.5.5, Besedna agresivnost glede na spol 

spol M 

-besedna 
agresivnost 

N SD 

moški 3,8 49 2,5 

ženski 3,5 44 2,2 

SKUPAJ 3,6 93 2,3 

 

F=0,377                        P = 0,541                                                                               

 

Posredna agresivnost 

Nazadnje sem preverila vpliv spola otroka tudi na izražanje posredne 
agresivnosti.  

Pri otrocih moškega spola se kaže večje izražanje posredne agresivnosti kot 
pri dekletih, kar kaže tudi šibka statistična značilnost povezave. 

 

Tabela 3.5.6, Posredna agresivnost glede na spol 

spol M  - posredna 
agresivnost 

N SD 

moški 3,8 51 1,8 

ženski 3,1 45 1,8 

SKUPAJ 3,5 96 1,8 

 

F=2,905                       P = 0,092                                                                               
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� Vpliv okolja na izražanje agresivnosti 

 

Telesna agresivnost 

Najprej sem preverila vpliv domačega okolja na izražanje telesne 
agresivnosti.  

 

Ugotovila sem, da ni razlik glede na stopnjo telesne agresivnosti glede na 
domače okolje, iz katerega otroci prihajajo.  

 

Tabela 3.5.7, Telesna agresivnost glede na domače okolje 

domače okolje M  - telesna 
agresivnost 

N SD 

vaško 1,3 51 1,8 

mestno 1,3 37 1,6 

SKUPAJ 1,3 88 1,7 

 

F=0,007                        P = 0,934                                                                  

 

 

Besedna agresivnost 

Nadalje sem preverila vpliv domačega okolja na izražanje besedne 
agresivnosti.  

Ugotovila sem, da ni razlik glede na domače okolje, iz katerega otroci 
prihajajo.  

 

Tabela 3.5.8, Besedna agresivnost glede na domače okolje 

domače okolje M  - besedna N SD 
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agresivnost 

vaško 3,6 56 2,4 

mestno 3,7 37 2,3 

SKUPAJ 3,6 93 2,3 

 

F=0,052                     P = 0,820     

                                                            

Posredna agresivnost 

Nazadnje sem preverila vpliv domačega okolja tudi na izražanje posredne 
agresivnosti. Prav tako kot pri ostalih dveh vrstah agresivnosti, sem 
ugotovila, da ni razlik glede na domače okolje, iz katerega otroci prihajajo.  

 

Tabela 3.5.9, Posredna agresivnost glede na domače okolje 

domače okolje M  - posredna 
agresivnost 

N SD 

vaško 3,4 57 1,9 

mestno 3,6 39 1,7 

SKUPAJ 3,5 96 1,8 

 

F=0,285                       P = 0,595                                                                               

 

� Vpliv starosti na izražanje agresivnosti 

 

Telesna agresivnost 

Preverila sem tudi vpliv starosti na izražanje telesne agresivnosti.  

Ugotovila sem, da med otroki različne starosti ni razlik v telesnem izražanju 
agresivnosti.  
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Tabela 3.5.10, Telesna agresivnost glede na starost otrok 

starost otrok M  -  

telesna agresivnost 

N SD 

10 let ali manj 0,8 5 1,1 

11 do 13 let 1,9 28 1,9 

14 do 16 let 1,0 39 1,5 

1 let ali več 1,1 16 1,8 

SKUPAJ 1,3 88 1,7 

 

F=1,550                   P = 0,208                                                                             

 

Besedna agresivnost 

Nadalje sem preverila vpliv starosti na izražanje besedne agresivnosti.  

Ugotovila sem, da med otroki različne starosti ni razlik v besednem 
izražanju agresivnosti.  

 

Tabela 3.5.11, Besedna agresivnost glede na starost otrok 

starost otrok M  -  

besedna 
agresivnost 

N SD 

10 let ali manj 1,8 5 0,4 

11 do 13 let 4,2 33 2,3 

14 do 16 let 3,5 39 2,4 

17 let ali več 3,4 16 2,5 

SKUPAJ 3,6 93 2,3 
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F=1,870                P = 0,140                                                                            

 

Posredna agresivnost 

Nazadnje sem preverila vpliv starosti tudi na izražanje posredne 
agresivnosti. Pri posredni agresivnosti se kažejo določene razlike. Najvišjo 
stopnjo agresivnosti ugotavljam pri otrocih starih od 11-13 let, najnižjo pa v 
starosti od 14 do 16 let.  

 

Tabela 3.5.12, Posredna agresivnost glede na starost otrok 

starost otrok M   

- posredna 
agresivnost 

N SD 

10 let ali manj 3,6 5 1,9 

11 do 13 let 4,3 33 1,8 

14 do 16 let 3,0 42 1,7 

1 let ali več 3,1 16 1,8 

SKUPAJ 3,5 96 1,8 

 

F=3,702                        P = 0,014                                                                          

 

 

� Vpliv družinskega okolja na izražanje agresivnosti 

 

Telesna agresivnost 

V prvi analizi sem preverila vpliv družinskega okolja na izražanje telesne 
agresivnosti. 
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Pri otrocih kjer doma konflikte rešujejo na miren način, se nakazuje manjše 
izražanje telesne agresivnosti kot pri tistih, kjer doma konfliktov ne rešujejo 
na miren način, vendar ta razlika ni statistično značilna. 

 

Tabela 3.5.13, Telesna agresivnost glede na družinske odnose 

reševanje konfliktov M  

- telesna 
agresivnost 

N SD 

mirno reševanje konfliktov 0,9 33 1,3 

agresivno reševanje 
konfliktov 

1,5 55 1,8 

SKUPAJ 1,3 88 1,7 

 

F=2,580                            P = 0,112                                                                          

 

Besedna agresivnost 

Nadalje sem preverila vpliv družinskega okolja na izražanje besedne 
agresivnosti.  

Pri otrocih kjer doma rešujejo konflikte na miren način, je statistično 
značilno manjše izražanje besedne agresivnosti kot pri otrocih, kjer doma 
konfliktov ne rešujejo na miren, običajen način. 

 

Tabela 3.5.14, Besedna agresivnost glede na družinske odnose 

reševanje konfliktov M  

- besedna 
agresivnost 

N SD 

mirno reševanje konfliktov 2,9 35 2,2 

agresivno reševanje 4,0 58 2,3 
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konfliktov 

SKUPAJ 3,6 93 2,3 

 

F=5,629                             P = 0,020                                                                              

 

Posredna agresivnost 

Nazadnje sem preverila vpliv družinskega okolja na izražanje posredne 
agresivnosti.  

Pri otrocih kjer doma rešujejo konflikte na miren način, je statistično 
značilno manjše izražanje posredne agresivnosti kot pri otrocih, kjer doma 
konfliktov ne rešujejo na miren, običajen način. 

 

Tabela 3.5.15, Posredna agresivnost glede na družinske odnose 

reševanje konfliktov M   

- posredna 
agresivnost 

N SD 

mirno reševanje konfliktov 2,7 37 1,8 

agresivno reševanje 
konfliktov 

3,9 59 1,7 

SKUPAJ 3,5 96 1,8 

 

F=10,844                       P= 0,001                                                                           
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4. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Rezultati, ki sem jih dobila, se le delno ujemajo z mojimi pričakovanji oz. 
le-te nakazujejo. Menim, da sem imela dovolj velik vzorec, če bi pa želela 
imeti še boljši vpogled v pojavljanje in izražanje agresivnosti pri otrocih in 
mladostnikih z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, bi bilo potrebno 
poleg prilagojenega vprašalnika uporabiti še nekatere druge načine za 
raziskovanje in zbiranje informacij (sistematično opazovanje učencev; druge 
vprašalnike, ki proučujejo agresivnost; večji poudarek na zbiranje 
informacij iz domačega okolja...). 

Najbolj me je presenetil rezultat, kjer sem merila vpliv motnje na izražanje 
agresivnosti. Predvidevala sem, da bodo otroci z zmerno motnjo agresivno 
vedenje izražali na bolj telesni ravni, saj imajo slabše razvite verbalne 
sposobnosti, in tako najlažje izražajo svoja čustva. Raziskava je pokazala, 
da so otroci z lažjo motnjo telesno bolj agresivni, medtem ko pri posrednem 
izražanju agresivnosti, ni razlik med skupinama. Tudi za to obliko izražanja 
agresivnega vedenja, sem bila prepričana, da bodo razlike v prid otrokom z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju, saj sem sklepala, da ima ta skupina zaradi 
višje razvitih funkcij večjo možnost samokontrole in preusmerjanja 
neprimernega vedenja iz oseb na predmete.  

Kosova (1990) navaja, da se otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
slabše obvladujejo, so bolj vzburljivi, razdražljivi in nestrpni. Imajo slabšo 
možnost samoobvladovanja, slabše prenašajo frustracije, in znajo burno in 
zelo nesormazmerno odreagirati na dražljeje. Tudi posledično temu sem 
sklepala, da bodo otroci z lažjo motnjo bolj besedno in posredno agresivni, 
medtem ko bodo otroci z zmerno motnjo svojo agresivnost izražali na 
telesni način.  

Ker imajo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju boljše razviti govor, 
sem sklepala, da bodo rezultati pokazali, da je ta skupina otrok bolj besedno 
agresivna od skupine otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju. 
Raziskava razlike nakazuje, a le-te niso statistično značilne.  

Prav tako sem predvidevala, da bodo deklice svojo agresivnost izražale bolj 
na verbalni način, kot posredno in telesno, vendar je raziskava pokazala, da 
dečki izražajo agresivnost dosti bolj od deklet v vseh treh oblikah. Pri 
posredni obliki agresivnosti je povezava celo srednje močna, medtem ko se 
pri drugih oblikah le nakazuje in ni statistično značilna. Glede na raziskavo, 
ki sta jo izvedla Maccoby in Jacklin (Lamovec, 1978), sem predvidevala, da 
bo tudi moja raziskava pokazala večjo povezavo pri dečkih in telesno  
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agresivnostjo, ne toliko verbalno, pa vendar se moji razultati ne ujemajo z 
razultati prej omenjenih strokovnjakov. Vzrok mogoče tiči v vzgoji deklet, 
saj se za dekleta še vedno  »ne spodobi« pretepati, uporabljati neprimerne 
izreze ter uničevati predmete.  

Med otroki, ki prihajajo iz mesta ali vasi, raziskava ni našla razlik v 
njihovem izražanju agresivnega vedenja. Čeprav sem pričakovala, da bodo 
otroci iz mesta izražali večjo intenziteto agresivnega vedenja, saj so v 
mestih bolj podvrženi stresnemu okolju, tega rezultati niso pokazali.  

Nadalje je raziskava pokazala, da se otroci v starosti od 11 do 13 leta najraje 
zatekajo k posredni agresivnosti, medtem ko med skupinami drugih starosti 
in oblik agresivnega vedenja, ni razlik. Tudi tukaj sem sklepala, da bodo 
mlajši otroci bolj telesno in posredno agresivni, starejši pa besedno, kot 
posledica razvoja in vzgoje. Že Goodenoughova (Lamovec, 1978) je 
ugotovila, da se telesna agresivnost pojavi zelo zgodaj ter da se z razvojem 
in obvladovanjem motorike stopnjuje, vendar jo kasneje zamenja verbalna 
agresivnost, saj zmorejo z leti bolje obvladovati čustva, prav tako pa na 
verbalno agresivnost starši manj opozarjajo in jo bolj tolerirajo kot telesno.  
Za mladostnike z MDR sem pričakovala, da bodo agresivnost bolj izražali v 
katerikoli od oblik, saj imajo v obdobju adolescence še posebno nizek prag 
čustev ter odreagirajo na vse, tudi na dražljaje, na katere se okolica v večini 
primerov ne odzove.  

Mnoge raziskave ugotavljajo, da je razvoj otrok, ki nastaja ob neugodnih 
družinskih razmerah dosti bolj ogrožen kot razvoj otrok, katerih razmere so 
urejene. Zato se mi zdi pomembno, da je raziskava potrdila vpliv 
družinskega okolja na izražanje agresivnosti pri otrocih z lažjo in zmerno 
motnjo v duševnem razvoju. Tisti otroci, ki prihajajo iz urejenih družinskih 
razmer, kjer konflikte rešujejo na primerne načine, izražajo manj telesne, 
besedne ter posredne oblike agresivnosti, kar za otroke, ki živijo v 
neurejenih družinah, ne velja. Res pa je tudi, da veliko otrok, ki izhaja iz 
zelo neurejenih in neugodnih okolij, ostane kljub ogrožujočim dejavnikom, 
zdrava.  

Če primerjam lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, neodvisno od 
spola in starosti, raziskava pokaže, da so otroci z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju na splošno bolj nagnjeni k izražanju agresivnega vedenja. Kar bi 
lahko razložila s tem, da se pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
pozna, da je njihov kognitivni razvoj boljši, da se bolj zavedajo svoje 
drugačnosti, ter da imajo slabše presojanje socialnih situacij (mnoge 
situacije prej označijo kot krivične in neupravičene, zato tudi prej  
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odreagirajo z agresivnim vedenjem) in slabšo samopodobo, kar vsekakor 
vpliva na pogostejše in intenzivnejše izražanje agresivnega vedenja. Otroci 
z zmerno motnjo v duševnem razvoju pa največkrat agresivno odreagirajo 
takrat, ko so pod vplivom trenutnega čustvenega stanja.  

 

          4.1  POTRDITEV IN ZAVRNITEV HIPOTEZ 

Zavračam prvo hipotezo, da otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
kažejo več besedne in posredne agresivnosti, kot otroci z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju. Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju se 
nakazuje večje izražanje besedne in posredne agresivnosti, vendar le-ti nista 
statistično značilni. Prav tako zavračam del hipoteze, ki pravi, da pri otrocih 
z zmerno motnjo v duševnem razvoju bolj prevladuje telesno izražanje 
agresivnega vedenja. 

Drugo hipotezo, da so dečki bolj agresivni od deklic, delno potrjujem. Pri 
telesni in besedni agresivnosti se nakazujejo višja izražanja, vendar ta 
razlika ni statistično značilna. Medtem ko se pri posredni agresivnosti kaže 
šibka statistična značilnost povezave, in s tem potrjuje del hipoteze, da so 
fantje agresivnejši od deklet.   

Tretjo hipotezo, ki pravi, da so otroci iz neurejenega družinskega okolja, 
bolj agresivni od teh, ki prihajajo iz urejenega družinskega okolja pa 
potrjujem.  

 

5. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem želela raziskati pojav agresivnosti pri otrocih z 
lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, ugotoviti katere so podobnosti 
in razlike med skupinama ter poiskati vzroke za mogoče razlike.  

Pri raziskavi razlik med skupinama otrok sem prišla do spoznanja, da so 
otroci z lažjo motnjo bolj agresivni od otrok z zmerno motnjo. Na podlagi 
tega lahko sklepam, da ima boljši kognitivni razvoj velik vpliv na izražanje 
agresivnega vedenja, prav tako tudi urejenost domačih razmer.  

Raziskava je pokazala, da so dečki bolj agresivni od deklic, kar je 
najverjetneje posledica vzgoje in družbenega okolja, ki še vedno narekuje, 
da so nekatere oblike izražanja za dekleta nesprejemljive, medtem ko to za 
dečke ne velja.  
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Zanimiva bi bila primerjava med populacijo otrok z motnjo v duševnem 
razvoju ter večinsko populacijo otrok, saj so nekatere raziskave pokazale, da 
ni tako velikih razlik med eno in drugo skupino, kot bi to sprva pričakovali. 

Ker se raziskava ukvarja samo z besedno, telesno ter posredno 
agresivnostjo, bi bilo smiselno vključiti v nadaljnje delo še ostale oblike 
agresivnega vedenja. Prav tako bi bilo dobro poiskati različne oblike pomoči 
ter načine intervencij, ki bi bile v praksi uporabne. Seveda bi bilo 
najpomembnejše raziskavo razširiti z večjim številom otrok, saj bi le tak 
vzorec dal zanesljivejše in uporabnejše rezultate, ki bi zdajšnjim in bodočim 
strokovnjakom, ki delajo s populacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju, 
pomagalo in jim dalo uvid v razumevanje agresivnega vedenja. 

Vsi, ki smo kdaj v stiku z otroki z motnjam v duševnem razvoju, pa moramo  
upoštevati tudi drugi vidik dojemanja agresivnosti, ki je pri otrocih z 
motnjam v duševnem razvoju zelo pomemben, namreč okolica velikokrat 
mnoga agresivna vedenja obsodi in označi kot neprimerna in nedopustna, 
čeprav znajo le-ta dostikrat biti izraz ali znak neke želje ali potrebe.  

 

 

 

 

 

.  
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7. PRILOGE 

 
        7.1 PRILOGA 1 
 
 

VPRAŠALNIK 
 

1. SPOL (obkroži):                                   M                           Ž 
 
2. OBLIKA VIZ PROCESA (obkroži):        a) OVI 1       OVI 2       OVI3 
                                                                      b) OŠPP: razred: 5.  6.  7.  8.  9.  
 
3. STAROST:                           let 
 
4. DOMAČE OKOLJE(obkroži):        a) vaško                        b) mestno 
 
5. VRSTA MOTNJE (obkroži): 
 

3.6 lažja motnja v duševnem razvoju 
3.7 zmerna motnja v duševnem razvoju 

 
NAVODILO: OBKROŽITE ŠTEVILKE PRED OBLIKAMI 
AGRESIVNEGA VEDENJA, KI SE POJAVLJAJO PRI DOLOČENEM 
UČENCU. 
 
 
 

1. Pripravljen je ustreči le tistim, ki ga lepo prosijo. 
2. Včasih zgleda, kot da bo vsak čas eksplodiral. 
3. Če mu gre kdo na živce, mu takoj pove kaj si misli o njem. 
4. Vedenja, ki mu pri prijatlejih niso všeč, popravlja. 
5. Ne mara gospodovalnih ljudi. 
6. Že dolgo nima napadov besa. 
7. Dostikrat se ne strinja z drugimi. 
8. Če komu stroi krivico, ga peče vest. 
9. Po navadi je prijazen do ljudi. 
10. Včasih koga zanalašč izziva. 
11. Če ga kdo užali, mu prisoli klofuto. 
12. Kadar se razjezi, uporablja nespodobne besede. 
13. Včasih je ljubosumen. 
14. Včasih ga moti prisotnost ljudi. 
15. Boji se pokazati čustva. 
16. Ne razburja se zaradi nepomembnih stvari. 
17. Če stori kaj slabega, ga močno peče vest. 
18. Če ga kdo udari, udarca ne vrne. 
19. Raje popusti, kot da bi se zapletel v prepir. 
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20. Kadar izgubi potrpljenje, je zmožen koga udariti. 
21. Neprijazen je do ljudi, ki jih ne mara. 
22. Nič ga ne pripravi do tega, da bi koga udaril. 
23. Če je jezen, pobere najbližji predmet in ga uniči. 
24. Če se drugi ne strinjajo z njim, je pripravljen na prepir. 
25. Mnogo mu je do tega, da se mu oprosti (če stori kaj napačnega). 
26. Nikoli ne zbija zlobnih šal na račun drugih. 
27. Če ga kdo udari, udarec vrne. 
28. Včasih pokaže jezo z udarcem po mizi. 
29. Za svoje pravice se je pripravljen tudi fizično boriti. 
30. Če ga kdo udari, se stepe. 
31. Ne more biti grob z nikomer. 
32. Zadnje čase je pogosto nejevoljen. 
33. Če mu kaj ne uspe, se počuti krivega. 
34. Nikoli ni tako jezen, da bi metal stvari po tleh.  
35. Rad krši pravila, ki mu niso všeč. 
36. Če se kdo do njega obnaša gospodovalno, naredi ravno obratno, kot 

bi moral. 
37. Dostikrat stori kaj takega, za kar ga kasneje peče vest. 
38. Če je jezen, loputa z vrati. 
39. Često uporablja grožnje, tudi če jih ne misli uresničiti. 
40. Zahteva upoštevanje svojega mnenja. 
41. Kuja se, če ni po njegovo. 
42. Tudi če je jezen, ne uporablja nespodobnih izrazov. 
43. Kri mu zavre, če se kdo norčuje iz njega. 
44. Ko se prepira, poviša glas. 
45. Je bolj razdražljiv, kot pokaže. 
46. Pretepa se tako pogosto ali več, kot njegovi vrstniki. 
47. Če kdo vpije nanj, vpije nazaj. 
48. Kadar je jezen, postane kljubovalen. 
49. Po navadi je potrpežljiv z drugimi. 
50. Hitro se razjezi. 
51. Doma konflikte rešujejo na miren, običajen način. 
52. Če je na koga jezen, se z njim ne pogovarja.  

 
 



 

 

 


