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»Živeti pomeni živeti z drugimi! 

Živeti z drugimi pa,  
da moram z njimi deliti vse. 

Ne smem jim povzročiti trpljenja.  
Moram jih sprejemati,  

jih priznavati  
in ljubiti. 

 
Brez drugih  

je življenje, ljubezen in sreča 
le utopija! 
Tisoč niti 

nas povezuje. 
Eno življenje je odvisno od drugega,  

nobeno se ne razvije ločeno od drugih. 
 

Le s pomočjo drugih  
lahko rastem.  

Potrebujem jih,  
toda ne zgolj zato, 

ker mi veliko pomenijo, 
ampak tudi, ker lahko zanje 

veliko storim. 
 

Oči imam,  
da odkrijem druge, 

ušesa, da jih poslušam, 
noge, da se napotim k njim, 

roke, da jih drugim ponudim v pomoč, 
in srce, da jih ljubim.« 

 
(Phil Bosmans) 
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POVZETEK 

 

Predmet diplomskega dela je socialna vključenost učencev z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo (ADHD) v osnovni šoli, saj so pomembne in ovirajoče socialne 

težave prisotne pri večini otrok z motnjo ADHD (52–82 %), a največkrat te težave 

niso ustrezno prepoznane. Kvaliteta vrstniških odnosov in s tem socialna sprejetost je 

namreč v veliki meri pogojena s tem, kako učinkovito učenci navezujejo stike z 

vrstniki, kar pa se kaže v uporabi socialnih spretnosti (Košir Pečjak 2002). Pri 

učencih z motnjo ADHD pogosto pride do pomanjkanja socialnih veščin, ki so 

bistvene za uspeh v življenju in učenci z ADHD pogosteje doživljajo osamljenost, k 

temu pa prispevajo slabše socialne veščine. Potrebno je zavestno preoblikovati in 

širiti pozitivne predstave o teh osebah. Veliko stališč si učenci pridobijo v šoli in so 

izjemno pomembna za uspešno vzgojno-izobraževalno vključenost. 

 

V teoretičnem delu je uvodoma opredeljena motnja ADHD, v nadaljevanju pa so 

predstavljeni različni dejavniki, ki vplivajo na socialno sprejetost učencev z motnjo 

ADHD, kot so: socialno zaznavanje, socialna kognicija, socialna kompetentnost, 

socialne veščine, socialni vpliv norm in skupine; socialna interakcija in medosebni, 

predvsem vrstniški, odnosi; stališča učiteljev, staršev in učencev do integracije; 

spoprijemanje in emocionalna inteligentnost; samopodoba; lastnosti šole in šolsko 

okolje. V zaključku teoretičnega dela so opisane različne vrste pomoči manj sprejetim 

učencem in posebej učencem z motnjo ADHD, tako s strani učiteljev, kot tudi s strani 

staršev. Posebej so opisani tudi prijateljski odnosi učencev z motnjo ADHD. 
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V empiričnem delu diplomskega dela je predstavljena raziskava o socialni 

vključenosti učencev z motnjo ADHD v osnovni šoli, v katero je bilo vključenih 106 

učencev šestih različnih razredov od prve do tretje triade, 6 razrednih učiteljev, 6 

učencev z motnjo ADHD in 86 staršev. S pomočjo vprašalnikov za razrednike, starše, 

učence z motnjo ADHD in njihove sošolce ter sociometrične preizkušnje sem 

ugotovila, kakšen je socialni položaj učencev z motnjo ADHD in kako socialno 

vključenost teh učencev vidijo oni sami, njegovi sošolci, razredniki in starši vseh 

učencev. Še posebej čemu pripisujejo vzrok motečega vedenja in kdo je najbolj 

odgovoren za sprejetost učencev z motnjo ADHD, kako se do njih vedejo sošolci, 

katere socialne veščine uporabljajo in kako reagirati na učenčeve težave in potrebe. 

Ugotovljeno je bilo da imajo vsi učenci z motnjo ADHD vsaj enega dobrega prijatelja 

v razredu, vendar je krog prijateljev pri teh učencih izredno majhen. Mnenje o 

socialnem položaju je podobno in pozitivno pri razrednikih, sošolcih in učencih z 

motnjo ADHD, starši pa so mnenja, da se učenci z motnjo ADHD ne razumejo dobro 

ali pa srednje s sošolci. Vzrok motečega vedenja učitelji pripisujejo družinski vzgoji in 

razmeram doma, učenci sošolcem in učenci z motnjo ADHD sošolcem in učiteljici. 

Najpogostejše vedenje sošolcev do učencev z motnjo ADHD je, da so do težav 

učenca z motnjo ADHD strpni, posebne podpore pa jim ne nudijo. Starši vedenje 

sošolcev do učenca z motnjo ADHD vidijo bolj negativno kot učenci z motnjo ADHD 

sami in razredniki. Učenci z motnjo ADHD vedenje sošolcev do njih vidijo bolj 

pozitivno kot negativno. Sošolci opazijo pri učencu z motnjo ADHD tako negativne 

(nasilje, neznanje) kot tudi pozitivne (hobi, njegove ideje, da se opraviči) lastnosti. 

Razredniki so mnenja, da imajo učenci z motnjo ADHD šibko razvite socialne 

veščine. Najbolj odgovoren za sprejetost učenca z motnjo ADHD je po mnenju 

razrednikov in staršev učitelj oziroma razrednik.  

 

 

 

 

Ključne besede: 

motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), socialna vključenost, socialni status, 

socialne veščine, odnosi med vrstniki, prijateljstvo 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with social inclusion of pupils with attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) in primary school, as most children with ADHD (52–82%) also have 

notable and hindering social difficulties, but the problems are usually not recognised 

appropriately. The quality of peer relationships and thus also social inclusion is 

largely bound to the effectiveness of pupils in making contact with their peers, which 

is reflected in the use of social skills (Košir Pečjak 2002). Children with ADHD often 

lack the social skills that are essential for succeeding in life and they often experience 

loneliness, to which poor social skills contribute greatly. A positive image of such a 

person needs to be formed and spread intentionally. Many views and attitudes are 

acquired by children at school and they are extremely important for successful 

educational inclusion. 

 

The theoretical part first brings a definition of attention deficit hyperactivity disorder 

and then moves to different factors affecting social acceptance of pupils with ADHD, 

e.g. social perception, social cognition, social competence, social skills, the social 

impact of norms and the group, social interaction and interpersonal relations 

(especially peer relations), the views of teachers, parents and pupils on integration, 

facing problems and emotional intelligence, self-image, the characteristics of a school 

and the school environment. The section closes with a description of different kinds 

of help both from teachers and from parents to children with lower levels of inclusion 

and specifically pupils with ADHD. Relationships of ADHD children with friends are 

also described. 
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The empirical part of the thesis presents a research on social inclusion of pupils with 

ADHD in primary school, which included 106 pupils of 6 different classes from all 

three-year sections of primary school, 6 class teachers, 6 pupils with ADHD and 86 

parents. Based on questioners for class teachers, parents, pupils with ADHD and 

their peers and with sociometric testing, we establish the social position of the pupils 

with ADHD and how their social inclusion is seen by the children themselves, their 

classmates, their class teachers and the parents of all the pupils. Special stress is 

given to what they believe to be the reasons for the disturbing behaviour and who 

they think is responsible for the acceptance of pupils with ADHD, their peers’ attitude 

towards them, what social skills they use and how one should react to a pupil’s 

problems and special needs. The research has shown that all the pupils with ADHD 

have at least one good friend in their class, but their circle of friends is very small. 

The perception of social inclusion is positive among class teachers and similar 

among the children with ADHD and their peers, while parents think the pupils with 

ADHD do not get along with their classmates or do so only to a certain extent. The 

teachers find the main reason for the disturbing behaviour in the family upbringing 

and the situation at home, while the classmates believe the main factor are peers and 

the pupils with ADHD see it in both their peers and teachers. Classmates are most 

commonly tolerant towards pupils with ADHD, but do not offer any special support. In 

the eyes of parents, the behaviour of pupils with ADHD is more negative than it is in 

the eyes of the teachers and the ADHD-afflicted children themselves. The pupils with 

ADHD see the attitude of their classmates towards them as prevailingly positive, 

while the classmates see both negative (e.g. violence or insufficient knowledge) and 

positive traits (e.g. hobbies or creativity in excuses) in their peers with ADHD. Class 

teachers believe the social skills of children with ADHD are underdeveloped and they 

share the view with parents that the main responsibility for social inclusion of a pupil 

with ADHD lies with teachers. 

 

 

 

 

Key expressions: 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), social inclusion, social status, social 

skills, peer relationships, friendship 
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1. UVOD 
 

Znotraj vsakega oddelka so nekateri učenci zelo dobro vključeni, drugi malo manj, 

nekateri pa so celo osamljeni. Postavlja se vprašanje kako je s socialno vključenostjo 

učencev z motnjo ADHD in kako težave in potrebe učenca z motnjo ADHD na tem 

področju vidijo razredniki, sošolci in njihovi starši ter učenec z motnjo ADHD sam. 

 

Problem diplomskega dela izhaja iz tega, da pri učencih z motnjo ADHD pogosto 

pride do pomanjkanja socialnih veščin, ki so bistvene za uspeh v življenju in učenci z 

ADHD pogosteje doživljajo osamljenost, k temu pa prispevajo slabše socialne 

veščine. Pomembne in ovirajoče socialne težave  so prisotne pri večini otrok z motnjo 

ADHD (52–82 %), a največkrat te težave niso ustrezno prepoznane, kar sem opazila 

tudi v času prakse v okviru predmeta metodika dela z otroki z razvojnimi in učnimi 

težavami. Na socialno sprejetost učencev z motnjo ADHD pa vplivajo različni 

dejavniki: družina in starši, vrstniki, učitelj in tudi socialne spretnosti in samopodoba 

učenca. Med temi skupinami pa je mnogo premalo sodelovanja in komunikacije, kar 

pa je nujno potrebno za boljšo socialno vključenost učencev z motnjo ADHD. Le-ta 

pa vpliva na učno uspešnost, samopodobo in razvoj osebnosti pri učencih. Zato je 

potrebno na področju socialne vključenosti učencev z motnjo ADHD še veliko 

narediti. Kot prvo je pomembno zavestno preoblikovati in širiti pozitivne predstave o 

teh osebah tako pri sošolcih, učiteljih in starših. Pomembno pa je, da se zavedamo in 

verjamemo, da se učenci z motnjo ADHD lahko naučijo kompenzirati svoje 

primanjkljaje in lahko postanejo uspešni učenci, ki oblikujejo primerne socialne 

odnose. Povezava med z vedenjskimi motnjami ni neizogibna, temveč je odvisna od 

vrste dejavnikov v otrokovem okolju, predvsem od načinov reagiranja v otrokovi 

družini in šoli. 

 

V svojem diplomskem delu sem želela osvetliti pomembnost socialne vključenosti 

učencev z motnjo ADHD in opozoriti na vpliv vedenja učiteljev in staršev do učencev 

z motnjo ADHD na vedenje sošolcev do učenca z motnjo ADHD, katero ima posredni 

in neposredni vpliv na vedenje vrstnikov ali sošolcev do učenca z motnjo ADHD. 

 

. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. MOTNJA POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO (ADHD) 

2.1.1. Definicija motnje ADHD 

V psihiatriji je danes v rabi več klasifikacijskih shem. Ena najbolj razširjenih in 

uveljavljenih je klasifikacija Ameriške psihiatrične zveze, DSM-IV (1994) (Diagnostic 

and Statistical Manual). Ta klasifikacija se pogosto uporablja tudi v Evropi (Pulec, 

1998). 

Da je učenec diagnosticiran za težave s pozornostjo oz. aktivnostjo, mora v skupini 

kriterijev za pomanjkljivo pozornost dosegati vsaj šest od devetih kriterijev in v 

skupini kriterijev za impulzivnost in nemirnost vsaj pet od navedenih devetih kriterijev 

diagnostične sheme. Vzorec težav mora trajati neprekinjeno vsaj šest mesecev, 

pojavljati se mora v večih situacijah in biti prisoten že pred sedmim letom. Zaradi 

težav mora biti opaženo moteno funkcioniranje na šolskem, socialnem ali delovnem 

področju. Izključiti je potrebno kriterije za persistentne razvojne motnje, kot so 

retardacija, shizofrenija ali resnejši emocionalni ali vedenjski problemi, izjemoma je 

dopuščena diagnoza ob razvojnih motnjah, kadar so izraženi simptomi pretirani za 

otrokovo mentalno starost in težave (Pulec, 1998). 

DSM-IV diagnostični kriterij za motnjo ADHD 

A(1) Pomanjkljiva pozornost: Težave, med katerimi je vsaj šest spodaj naštetih 

simptomov in trajajo vsaj šest mesecev: 

1. težko se osredotoči na detajle, zaradi nepazljivosti so pogoste napake pri 

šolskem delu in drugih aktivnostih; 

2. ima težave pri vztrajanju, zadrževanju pozornosti pri nalogah in igri; 

3. pogosto se zdi, da ne sliši, kaj mu govorimo; 

4. težko sledi navodilom in ne zmore dokončati šolskih nalog, drobnih opravil ali 

zadolžitev na delovnem mestu (ne zaradi nerazumevanja ali opozicijskega 

vedenja); 

5. ima težave pri načrtovanju, organiziranju nalog, aktivnosti; 

6. pogosto se izogiba, nerad oz. s težavo izvaja naloge, ki zahtevajo določen 

mentalni napor (šolske naloge, domače naloge); 

7. pogosto izgublja stvari potrebne za delo v šoli ali doma (npr. igrače, pisala, 

knjige, domače naloge); 

8. pogosto ga zmotijo nebistveni zunanji dražljaji; 

9. je pozabljiv pri dnevnih aktivnostih. 
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A(2) Hiperaktivnost-impulzivnost: Težave, med katerimi je vsaj pet spodaj naštetih 

simptomov in trajajo vsaj šest mesecev. 

Hiperaktivnost: 

1. pogosto nemirni gibi rok in nog, zviranje na stolu; 

2. težko sedi mirno, kadar se to zahteva; 

3. pogosto bega, teka naokoli, koto ni primerno; 

4. težko se tiho, umirjeno igra oz. vključuje v sproščujoče aktivnosti; 

5. vedno je v gibanju, deluje kot »perpetum mobile«; 

6. pogosto prekomerno govori. 

 

Impulzivnost: 

1. pogosto odgovori na vprašanje, še preden je to v celoti izgovorjeno; 

2. težko počaka, da pride na vrsto v skupini, pri igri; 

3. pogosto moti ali nadleguje druge. 

 

B. Nekateri simptomi, težave so bile prisotne pred sedmim letom. 

C. Nekateri simptomi, težave morajo biti prisotni vsaj v dveh ali več situacijah (v šoli, 

doma, med vrstniki).  

D. Prisotne morajo biti klinični pomembne težave v funkcioniranju na socialnem, 

spoznavnem (šolskem), delovnem področju. 

E. Težave se ne pojavljajo izključno v okviru persistentnih razvojnih motenj, psihoze, 

shizofrenije, anksioznosti, osebnostnih motenj. 

 

Definicija po DSM-IV (1994) omogoča opredelitev treh podkategorij težav: 

1. AD/HD, predvsem izražena »pomanjkljiva pozornost«: v zadnjih šestih 

mesecih so bili izraženi kriteriji A(1), medtem ko kriteriji A(2) niso bili doseženi. 

2. AD/HD, predvsem izražena »hiperaktivnost in impulzivnost«: v zadnjih šestih 

mesecih so bili izraženi kriteriji A(2), ne pa tudi kriteriji A(1). 

3. AD/HD, kombinirana oblika: v zadnjih šestih mesecih so bili izraženi kriteriji 

A(1) in A(2). 

Diagnostičnih kriterijev ne smemo nikoli uporabljati neodvisno, ampak vedno v okviru 

širše diagnostične sheme ob podrobni razvojni in socialni anamnezi (Pulec, 1998). 
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2.1.2. Pojavnost motnje v populaciji 

Ocene pogostosti motnje ADHD močno variirajo glede na diagnostične kriterije, vire 

informacij, demografske značilnosti. Na splošno raziskovalci ugotavljajo, da se 

pogostost motnje po kriterijih ameriške psihiatrične zveze DSM-IV giblje od 3 do 5 

odstotkov.  

Pogostost motnje je različna tudi glede na spol in starost otrok. Motnja je pogostejša 

pri dečkih kot deklicah. Razmerje se giblje od 2:1 do 9:1 (Rotvejn Pajič, 2002). Smith 

in Strick (1997:37, po Kesič Dimic, 2009) opozarjata, da sta enako zastopana oba 

spola, le da deklic ne opazimo zaradi odsotnosti agresivnega in motečega vedenja. 

Motnja je v adolescentnem obdobju manj intenzivna kot v mlajšem obdobju (Rotvejn 

Pajič, 2002). 

Pojavnost motnje je po vsem svetu podobna oz. enaka. Gre le za razlike v 

diagnostičnih praksah (Kesič Dimic, 2009). V zadnjem času je opaziti povečanje 

pojavnosti motnje, predvsem v ZDA. Jirakova (2002, po Kesič Dimic, 2009) navaja, 

da se to dogaja zaradi sprememb v okolju (manj naravne hrane, več umetnih 

dodatkov, večja izpostavljenost zdravilom in kemikalijam, več dejavnosti v sedečem 

položaju, manj stika z zunanjim okoljem …). Ratey (Hartman 2005, po Kesič Dimic, 

2009) navaja kot enega izmed razlogov za množičnejše diagnosticiranje 

posameznikov z ADHD današnjo kulturo in tehnologijo (televizija, videoigre). 

Dejavniki za povečanje pojavnosti motnje so lahko tudi višja pričakovanja staršev in v 

šoli, nesoglasja v družini, stresne situacije, nov način prehranjevanja, manj gibanja, 

farmacevtska industrija, preveč gledanja visoko stimulativnih televizijskih oddaj in 

računalniških igric (Viola, 2007). 

 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

12 

 

2.1.3. Etiologija in izid motnje 

Ker pri nastanku in ohranjanju motnje ADHD sodeluje veliko število različnih 

dejavnikov, je vzroke motnje težko določiti. Raziskave so pokazale, da se motnja 

ADHD pogosteje pojavlja pri otrocih v tistih družinah, kjer so se težave na tem 

področju pojavljale že pri starših, starih starših ali drugih sorodnikih (Weber s 

sodelavci, 2007, po Žunko Vogrinec, 2009). Armstrong (1997, po Kesič Dimic, 2009) 

navaja, da so lahko morebitni vzroki povezani tudi z nepravilnim delovanjem ščitnice, 

prenatalna izpostavljenost alkoholu, medikamentom, drogam in strupom iz okolja ter 

zakasnelost v mienilinizaciji živčnih poti v možganih. Možna vzroka sta tudi prebolele 

zgodnje otroške bolezni in poškodbe glave. Rotvejn Pajičeva (2002) navaja podatke 

raziskav, ki kažejo, da je motnja lahko povezana tudi z drugimi dejavniki, kot so 

alergije na določeno vrsto hrane, izpostavljanje svincu, nemir kot del neke druge 

bolezni itd. 

Preučevanje motnje se usmerja predvsem v nevrofiziološko področje, saj 

strokovnjaki ugotavljajo, da je motnja povezana s pomanjkljivostmi v ključnem nizu 

mišljenjskih sposobnosti, ki jih označujemo kot izvršilne funkcije. Le-te so odgovorne 

za velik del človekovega delovanja (sposobnost načrtovanja, predvidevanja, 

organizacije, odložitev zadovoljstva, obvladovanje afekta …). Strokovnjaki 

ugotavljajo, da je zmotno povezovati motnjo ADHD z neustrezno vzgojo in 

neprimernim starševstvom in da starši niso vzrok težavam. Lahko pa njihove reakcije 

in načini soočanja z nemirnim otrokom v veliki meri lajšajo ali otežujejo težave 

(Rotvejn Pajič, 2002). 

Samo en dejavnik ne more pojasniti kompleksnih in heterogenih težav in verjetno 

različni biološki in psihosocialni dejavniki vzajemno delujejo v različnih smereh in 

prispevajo k sindromu. Simptomatologija se verjetno delno vzdržuje in zaostri tudi ob 

težavah v medosebnih odnosih (znotraj družine, med vrstniki in v šoli). (Rotvejn Pajič, 

2002). 

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na potek in izid motnje so družina (urejeni 

odnosi, sprejemanje, razumevanje, vzgojna usklajenost); šola (učna (ne)uspešnost, 

razumevanje učenčevih potreb, možnosti prilagajanj v razredu); močna področja 

učencev in sprejemanje s strani vrstnikov. Približno pri eni tretjini učencev težave 

postopoma izzvenijo do pubertete in v odraslosti pri njih ni več opaziti posebnosti v 

vedenju in funkcioniranju. Druga tretjina učencev uspe nemir do določene mere 

obvladovati, imajo pa v odraslosti veliko energije, so bolj dinamični, ter potrebujejo 

veliko sprememb in razgibano življenje. Ob ugodnih okoliščinah tako učenci kot 

odrasli z motnjo ADHD nimajo večjih težav in so lahko uspešni in zadovoljni. Pri eni 

tretjini učencev pa se kmalu pridružijo tudi sekundarne težave (konflikti z odraslimi in 

vrstniki, izsiljevanje …), ki lahko v odrasli dobi vodijo do družbeno manj sprejemljivih 

oblik vedenja (Rotvejn Pajič, 2002). 
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2.1.4. Simptomatika 

Viola (2004, po Kesič Dimic, 2009) deli učence z motnjo ADHD na hiposenzibilne in 

hipersenzibilne. Hiposenzibilni so premalo stimulirani, zato si stimulanse ustvarjajo 

sami (skačejo, brcajo, govorijo …), odgovarjajo pa jim močni dražljaji iz okolja 

(intenzivne barve, spremljajoča glasba, mečkanje žogice, grizenje svinčnika). 

Hiposenzibilni otroci navzven delujejo hiperaktivni in impulzivni. Hipersenzibilni so 

preveč okupirani z dražljaji iz okolice, zato se jim poskušajo izogniti. Motijo jih hrup, 

glasba, močne barve, množica ljudi, nove situacije, določene teksture hrane in oblačil 

itd. Navzven delujejo bolj samotarski, pasivni in celo prestrašeni. Za delo potrebujejo 

varno, tiho in nemoteče okolje. Problemi, ki so značilni za učence z ADHD, so zelo 

homogeni, pa vendar se pri vsakem otroku izrazijo na povsem edinstven način. 

Problemi ali vedenje se lahko  izrazijo na različne načine v različnih razvojnih 

obdobjih. Neko vedenje, ki ga v nekem obdobju zlahka toleriramo, v drugem 

razvojnem obdobju pomeni problematično vedenje (Pulec Lah, 1998). 

2.1.4.1. ADHD v obdobju dojenčka 

Čeprav se motnja ADHD v tem obdobju formalno ne diagnosticira, jo otroci, ki 

prejmejo to diagnozo v najzgodnejšem obdobju, obdržijo tudi v šolskem obdobju. 

Dojenčki, ki so kasneje diagnosticirani kot otroci motnjo ADHD, pogosto jokajo in se 

težko pomirijo; kažejo motnje spanja s prekomerno zaspanostjo in neodzivnostjo ali 

pa slabo spijo zaradi nerednega apetita, izbirčnosti, težav s sesanjem ali jokavosti 

(Soršak, 2004, po Božič, 2010). 

2.1.4.2. ADHD v predšolskem obdobju 

Predšolski otroci z motnjo ADHD so videti bolj aktivni kot ostali otroci in kljub 

povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim lahko delujejo nezrelo za 

svoja leta glede na svoje vrstnike. Pri njih lahko zasledimo posebnosti v vedenju, kot 

so: razdražljivost, jokavost, motnje hranjenja in spanja, pretirana nemirnost (otroci so 

neprestano v gibanju), neposlušnost, kratkotrajna in distraktibilna pozornost, pogosto 

spreminjanje razpoloženja, stalna nezadovoljnost, nenasitna radovednost, groba in 

včasih destruktivna igra, potreba po starševski pozornosti, neubogljivost (zlasti pri 

dečkih), ekscesni izbruhi togosti ter zaostanek v motoričnem in jezikovnem razvoju. 

Pogosto so prisotne tudi družinske težave. Predšolski otroci z motnjo ADHD imajo 

pogosto preveč energije in slabo presojo, zaradi česar so tudi pogosteje poškodovani 

ali kako drugače ogroženi. Pri igri z vrstniki prehajajo iz aktivnosti v aktivnost, zato se 

težko vključijo v skupino, med svoje vrstnike in tako otroci z motnjo ADHD težje 

razvijajo osnovne socialne veščine (Pulec Lah, 1998; Soršak, 2004, po Božič, 2010; 

Žunko Vogrinc, 2009). 
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2.1.4.3. ADHD v obdobju šolanja 

Motnja ADHD bolj kot na katerokoli drugo področje pomembnih življenjskih aktivnosti, 

najbolj negativno vpliva na vzgojno – izobraževalno področje (DuPaul in Stoner, 

2003). Vstop v šolo je mejnik, ko se težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo izrazijo v 

največji meri. Takrat se tudi odkrije največ učencev z motnjo ADHD, saj ne zmorejo 

slediti ustaljenim šolskim normam, kar je zelo moteče za učitelje. Vedenje, ki je bilo 

prej tolerirano kot nezrelo, zdaj ni sprejemljivo in ga ni moč spregledati (Pulec Lah, 

1998). Raziskovalci opozarjajo na to, da pri učencih z motnjo ADHD prihaja do 

pomembnih razlik med njihovimi dejanskimi intelektualnimi zmožnostmi ter njihovo 

uspešnostjo v učnih situacijah, kot so branje, pisanje, računanje. Slabša učna 

učinkovitost naj bi bila posledica njihovega nepozornega, impulzivnega in nemirnega 

vedenja v razredu (Rotvejn Pajič, 2002). Kesič Dimic (2007) je v svojem magistrskem 

delu prišla do ugotovitve, da večina učiteljev po njenem mnenju še vedno ne 

»verjame« v motnjo ADHD. Bolj kot v obstoj motnje so prepričani v slabo vzgojo v 

družini, v nesramnost učenca, pozabljivost, izzivanje itd. 

Tudi med poukom je pri učencih z motnjo ADHD prisotna večja potreba po gibanju 

(valjane, zibanje, skakanje, udarjanje, prijemanje, udarjanje s prsti …). Oteženo je 

izvajanje usmerjenih gibanj, zaradi nenehnega gibanja se ne more osredotočiti na 

delo. Težave imajo v povezovanju in obdelavi različnih čutnih obvestil, imajo slabšo 

kontrolo nad seboj, zato ne uvidijo nevarnosti in se pogosto poškodujejo. V odzivanju 

so impulzivni, neučakani in nepremišljeni, čustveno so zelo občutljivi in nagnjeni k 

izbruhom. Svojo impulzivnost, pomanjkljivo koncentracijo in nemir lahko nosijo in 

občutijo v sebi kot krivdo (Passolt, 2002, po Žunko Vogrinc, 2009).  

Nekateri avtorji (Ribić, 1991, po Žunko Vogrinc, 2009) trdijo, da ima 50–70 odstotkov 

učencev z motnjo ADHD težave pri učenju. Najpogostejše motnje so: disleksija, 

disgrafija in diskalkulija. Učenci z motnjo ADHD imajo pri pouku zaradi kratkotrajne 

pozornosti in težav pri osredotočanju težave pri poslušanju snovi pri pouku – pojavi 

se miselna odsotnost, kar se odraža v nepopolnih zapiskih in pozabljenih nalogah; 

učenci se premalo posvečajo podrobnostim in zato delajo nepotrebne napake; učenci 

ne dokončajo naloge in jih zanima vse ostalo ter se ne zavedajo pomembnosti svojih 

šolskih ocen. Zaradi impulzivnosti in eksplozivnosti učenci rešujejo naloge prehitro, 

navodil ne preberejo dovolj natančno ali do konca, na koncu ne pregledajo svojega 

izdelka ter odgovorijo, še preden so slišali vprašanje do konca. Zaradi slabih 

organizacijskih veščin izgubljajo šolske potrebščine; težko organizirajo misli, kar se 

pokaže pri pisanju spisov; težko se lotijo naloge in je ne znajo razdeliti na manjše 

podenote ter imajo težave z načrtovanjem dogodkov v prihodnosti. Slabši občutek za 

čas pri učencih z motnjo ADHD ima za posledico to, da učenci ne znajo oceniti časa, 

ki ga imajo na voljo, zato zamujajo in ne morejo počakati; domače naloge in projekte 

delajo zadnjo minuto in si ne znajo razporediti dejavnosti. Zaradi motenj v jezikovnem 

razvoju zelo radi spontano govorijo o priljubljeni temi, pri točnih vprašanjih pa 
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odgovarjajo slabše, ne govorijo radi pred celim razredom; berejo in pišejo počasneje; 

imajo težave s slušnim razumevanjem in razumevanjem prebranega. Slabše 

spominske sposobnosti se odražajo v tem, da učenci pozabljajo na učiteljeva 

navodila; težko si zapomnijo dejstva, datume, formule; pozabljajo domače naloge, 

knjige in zvezke; zaradi težjega priklica dejstev učenci z motnjo ADHD kljub učenju 

teste pišejo dalj časa. Zaradi slabše razvite fine motorike in koordinacije gibov imajo 

učenci nečitljivo pisavo, pri pisanju so počasnejši in se mu izogibajo; besedno 

izražanje je slabše zaradi napora pri oblikovanju pisave in pišejo krajše sestavke kot 

vrstniki (Kesič Dimic, 2009). Učenci z motnjo ADHD so uspešnejši pri šolskem delu: 

kadar je tudi samostojno delo nadzorovano; če poteka interakcija ena na ena; kadar 

imajo na izbiro več nalog in ne le ene točno določene, kadar je situacija strukturirana 

(DuPaul in Stoner, 2003). 

Učenci z motnjo ADHD s svojim vedenjem vplivajo tudi na vedenje učitelja. Število 

negativnih interakcij učitelj – učenec je mnogo večje v razredih, kjer so prisotni učenci 

z zelo izraženimi težavami pozornosti in hiperaktivnostmi. Učitelji so tudi bolj napeti in 

kontrolirajoči v interakcijah z učenci z motnjo ADHD kot v interakcijah z ostalimi 

učenci (Whalen, Henker in Dotemoto, 1981, po Polec Lah, 1998). 

Sociometrične študije so pokazale, da sošolci za partnerje v igri ali za soseda v klopi 

le redko izberejo učence z motnjo ADHD. Socialno so učenci z motnjo ADHD 

pogosto nezreli in manj odgovorni. Manjkajo jim najosnovnejše socialne veščine, zato 

tudi takrat, kadar vstopijo v socialno interakcijo z najboljšimi nameni, jim to pogosto 

spodleti. Težave imajo že pri vključevanju v že potekajoče aktivnosti, pogovore in 

težko upoštevajo vrstni red pri igrah. To sicer niso odstopajoča vedenja, vendar pa 

vplivajo na manjšo priljubljenost in slabšo sprejetost teh učencev med vrstniki (Pulec 

Lah, 1998). 

 

2.1.4.4. ADHD v obdobju odraščanja 

V obdobju adolescence, ki nastopi kasneje kot pri ostalih najstnikih, se vedenjske 

težave stopnjujejo, pogostejši so konflikti s starši in ostalimi družinskimi člani. 

Opazna nemirnost začne pojemati, nadomestijo jo občutja notranjega nemira. Fizična 

imupulzivnost lahko izgine, a običajno ostane slabša pozornost, kognitivna in 

verbalna impulzivnost. Mladostniki lahko kažejo neenakomerno storilnost: blestijo pri 

nekem projektu, a pozabijo narediti domačo nalogo. Večkrat zapustijo šolo pred 

zaključkom šolanja. Kažejo se lahko tudi druge težave: disciplinski in družinski 

konflikti; jeza in hitro menjajoča se čustva; težave z avtoriteto; upad šolskega 

uspeha; slabi odnosi s sovrstniki; nemotiviranost; prometne nezgode, hitra vožnja … 

Zaradi vseh težav se pri mladostnikih z motnjo ADHD lahko pojavijo depresija, težave 

pri vzdrževanju socialnih kontaktov, občutje nemoči in pomanjkanje samozaupanja. 

Pri mladostnikih težje ločimo depresijo in druge psihiatrične motnje od motnje ADHD. 

Pogosto jih zamenjujemo z vedenjskimi in opozicionalnimi motnjami (Pulec, 1998; 

Soršak, 2004, po Božič, 2010). 
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2.1.4.5. ADHD v obdobju odraslosti 

Pri eni tretjini do eni polovici primerov odraslih z motnjo ADHD se kaže okrnjenost v 

dnevnem funkcioniranju. Težave imajo z odmerjanjem časa; lotijo se več opravil, kot 

jih lahko končajo; so neorganizirani; pozabljivi; izgubljajo stvari; ne zmorejo 

načrtovanja; pri vzdrževanju reda so odvisni od drugih; ne zmorejo slediti več 

stvarem hkrati; ne dokončajo dela; nujno rabijo skrajni rok, da dokončajo delo; ne 

zmorejo začeti z delom (Soršak, 2004, po Božič, 2010). 

2.1.4.6. Močna področja oseb z motnjo ADHD 

Osebe z ADHD imajo poleg opisanih težav tudi pozitivne lastnosti. Kesič Dimic 

(2009) in Bailey (2007) navajata naslednje: poseben šarm; smisel za humor; 

zmožnost popolne usmerjenosti; empatičnost; čustvenost, srčnost; zmožnost 

odpuščanja, nezamerljivost; kreativno mišljenje in reševanje problemov; zmožnost 

najti drugačne rešitve; veliko idej; povezovanje dejstev v izhodiščni obliki; ljubezen do 

narave, posebej do živali; bujna domišljija; energičnost; zmožnost delanja več stvari 

hkrati; pustolovskost, spontanost; zavzetost za interesne dejavnosti. 

Marko Frerek (2009, po Božič, 2010) opisuje lastnosti oseb z motnjo ADHD: so 

kreativni, z bujno domišljijo, inteligentni, radovedni, iznajdljivi, senzibilni in čustveni, 

intuitivni, vizionarji in sanjači, upajo si tvegati. Ferek predstavi negativne lastnosti 

oseb z motnjo ADHD kot pozitivne: 

Za nepozornostjo se skriva kreativnost in bujna domišljija. 

Ferek trdi, da ima um, ki je poln domišljije in idej, težave pri opravljanju stvari, ki so 

monotone in dolgočasne, kar pa še ne pomeni, da oseba ni sposobna osredotočenja. 

Hiperaktivnost lahko predstavlja tudi velik vir energije. 

Prav tako meni, da lahko osebam z motnjo ADHD prekomerna aktivnost služi kot 

velik vir energije za dejavnost, ki jo opravljajo z veseljem. 

Impulzivnost lahko služi kot zagon. 

Osebam z motnjo ADHD impulzivnost in neučakanost pogosto služita kot zagon, da 

uresničijo svoje življenjske cilje. 
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2.1.5. Sekundarne posledice motnje ADHD 

Motnja ADHD pogosto vpliva na razvoj učenca in povzroči najrazličnejše težave. 

Sekundarne posledice so odvisne tudi od tega, ali gre v prvi vrsti bolj za nepozorni tip 

motnje ali gre bolj za hiperaktivne oz. impulzivne učence. Najpogosteje se pojavljajo 

učne težave, motnje vedenja in motnje na čustvenem področju, ki so vedno 

povezane s težavami v socialnem funkcioniranju (Žunko Vogrinc, 2009). Učenci z 

motnjo ADHD imajo pomembne težave na različnih področjih funkcioniranja. Težave 

z nepozornostjo, impulzivnostjo in prekomerno aktivnostjo so »magnet« za druge 

(sekundarne) težave, katere so v nekaterih primerih bolj neprizanesljive kot osnovni 

primanjkljaji motnje ADHD. Med sekundarnimi težavami, ki se najpogosteje 

povezujejo z motnjo ADHD so nižja učna uspešnost, neposlušnost in agresivnost, ter 

motnje v vrstniških odnosih (DuPaul in Stoner, 2003). 

2.1.5.1. Učne težave 

V 20. stoletju je vrsta raziskav pokazala, da je povezanost med motnjo ADHD in 

slabšimi učnimi dosežki 50–80-odstotna. Motnja ADHD se povezuje predvsem s 

težavami na področju branja, pisnega izražanja, pomnjenja in aritmetičnih 

sposobnosti. Visoka korelacija obstaja med motnjo ADHD in verbalnim učenjem. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da učenci, ki imajo motnjo ADHD, težje uvidijo vzročne 

povezave in časovno sosledje v zgodbi (DuPaul and Stoner, 1994; Hinschaw, 1994; 

Conners and Jett, 1999; Pfeiffer and Reddy, 1999; Villa and Thousand, 2005; Teeter, 

1998; Harter, 1987; Berthiaume, 2006, po Žunko Vogrinc, 2009) 

2.1.5.2. Vedenjske težave 

Vedenjske motnje pogosteje srečujemo pri učencih, ki so že zgodaj kazali znake 

hiperaktivnosti, so impulzivni, nestrpni in težko obvladujejo svoja čustva in 

razpoloženja, hitro izgubijo svoj interes, so pretirano zgovorni in glasni, imajo motnje 

pozornosti in koncentracije, kažejo neprilagojenost vedenja zahtevam situacije, se 

nevarno vedejo, kršijo družinske in socialne norme glede na starost otroka, so 

nesposobni počakati in odložiti zadovoljitev, pretirano agresivni do drugih, kruti do 

živali, uničujejo lastnino, lažejo, izostajajo iz šole (Tomori, 1996, po Žunko Vogrinc, 

2009). Ti učenci so pogosto zavrnjeni v družini, med vrstniki, v šoli in večkrat tudi ob 

strokovni intervenciji (Evans, 2007, po Žunko Vogrinc, 2009). Vendar se pri učencih z 

motnjo ADHD, ki imajo dobro razvite verbalne sposobnosti in ugodno družinsko 

okolje, kot varovalni dejavnik, v 45 odstotkih ne razvijejo vedenjske motnje (Magajna, 

2005, po Žunko Vogrinc, 2009). 
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2.1.5.3. Čustvene motnje 

Pri otrocih z motnjo ADHD so možganske disfunkcije povezane z neusklajenim 

razvojem nevrofizioloških dejavnosti, kar se kaže kot povečana impulzivnost, 

zmanjšane sposobnosti obvladovanja čustev, afekti ob večji razburljivosti in splošna 

slabša prilagodljivost otroka. Pogosto so pri njih opazne tudi motnje razpoloženja. 

Pojavlja se celo depresivnost, ki pa se težko opazi, ker je učenci ne kažejo 

neposredno (Groleger, 1996, po Žunko Vogrinc, 2009). Pogosto je vezana na motnje 

vedenja s suicidalnostjo, anksioznostjo, učnimi težavami, pri starejših mladostnikih pa 

se kaže kot povečana agresivnost, občutek krivde, samoobtoževanje, 

nerazpoloženje, razdražljivost, občutek strahu, psihosomatske težave, motnje 

hranjenja in tudi suicidalnost (Žunko Vogrinc, 2009). 

2.1.5.4. Težave v socialnem funkcioniranju 

Barkley (1990, po Žunko Vogrinc, 2009) trdi, da so težave v socialnem funkcioniranju 

pri učencih z motnjo ADHD povezane z motnjami vedenja kar v 40 odstotkih. 

Pogosto so prisotne negativne verbalne oblike in veliko agresivnosti pri igri. Za 

učence z motnjo ADHD je zelo težko začeti in obdržati prijateljstva z njihovimi 

sošolci, večje težave imajo pri reševanju konfliktov (DuPaul in Stoner, 2003). 

Sociometrični testi kažejo na to, da jih sošolci ne izbirajo radi za partnerja pri šolskem 

delu, vendar jih pogosto izberejo za prijatelje (Magajna in sodelavci, 2005, po Žunko 

Vogrinc, 2009). Učenci z motnjo ADHD so nagnjeni k temu, da so na obrobju 

razredne socialne mreže ter manj pogosto občutijo oz. zaznajo socialno podporo s 

strani vrstnikov in sošolcev kot njihovi vrstniki, ki nimajo motnje ADHD (DuPaul in 

Stoner, 2003). Agresivno vedenje pogojujejo socialne težave,v adolescenci lahko to 

vodi v čustvene in vedenjske motnje. Raziskave so pokazale, da se osebe z motnjo 

ADHD v odraščajočem obdobju celo do dvakrat pogosteje kot ostali vrstniki zatekajo 

v odvisnost od kajenje, alkohola in drog. Pri tem pa ima veliko vlogo tudi 

samopodoba učencev z motnjo ADHD 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

19 

 

2.1.6. Pomoč otrokom z motnjo ADHD  

Pomembno je, da poteka obravnava učencev z motnjo ADHD na vseh ravneh 

učenčevega funkcioniranja (multimodalen, kompleksen, integrativen pristop), od 

pomoči z zdravili do pomembnosti individualne obravnave na področju specifičnih 

težav ter učenja socialnih veščin in spodbujanja pozitivnih vedenjskih vzorcev v 

okolju, v katerem učenec živi in deluje (predvsem na nivoju šole, razreda) (Žunko 

Vogrinc, 2009). Osnova pomoči je kvalitetna diagnostična ocena tima strokovnjakov 

(psiholog, pedopsihiater, pediater, defektolog, učitelj). Pomoč naj bo ob učencu 

usmerjena tudi v njegovo družino in zanj pomembno okolje (vrtec, šola) (Rotvejn 

Pajič, 2002). 

2.1.6.1. Vloga učitelja v razredu z učencem z motnjo ADHD 

Prvi korak k uspehu je, da učenca sprejemamo takšnega, kot je, da ga razumemo in 

ga imamo radi kljub njegovim posebnostim. Začutiti mora naše pristno zanimanje 

zanj. Družba (tudi učitelji, učenci in drugi) nima veliko pozitivnih stališč do učencev s 

posebnimi potrebami, zato je vloga učitelja predvsem v tem, da poskuša zmanjšati 

negativna stališča in predsodke s tem, da bo dober model učencem (da sam ne bo 

kazal negativnih stališč, da ne bo nestrpen in nepotrpežljiv z učencem, ki pri 

reševanju nalog potrebuje več časa itd.) (Magajna in sodelavke, 2008).  

Učenci z motnjo ADHD predvsem potrebujejo: pozitivno naravnano razredno klimo z 

jasnimi pravili; skrbno načrtovano opremo učilnice in sedežni red, krajši čas šolskega 

dela in domačega učenja; krajše učne enote (20–30 min) in pogostejše odmore; 

konkretna ponazorila; veliko utrjevanja snovi skozi vse čutne kanale; manj 

besednega poučevanja, več aktivnih zaposlitev in učenja s sodelovanjem; poseben 

trening okrnjenih funkcij, sposobnosti, socialnih veščin; raje opisno kot numerično 

ocenjevanje in ustrezen način ustnega preverjanja znanja (več časa za odgovor, več 

pohvale); doslednost; pomoč pri oblikovanju delovnega urnika; čim manj sprememb 

in močnih zunanjih dražljajev; spremljanje napredka; tehnike in metode, ki izboljšajo 

pomnjenje, pozornost in zbranost;ustrezen način posredovanja navodil za naloge 

(očesen kontakt, kratka in jasna navodila, posredovanje po čim več komunikacijskih 

kanalih); uporabljati čim več opor, ki pritegnejo otrokovo pozornost (podčrtati ključno, 

sprememba glasu, ilustracija …); razčlemba bolj kompleksnih navodil na manjše 

korake, sprotno preverjanje razumevanja navodil; zanimiv pouk, učitelj naj poučuje 

ekspresivno, s smislom za humor; čas za razvedrilo; gibanje po razredu (brisanje 

table, pomoč učitelju, izpraznitev koša …); razdelitev obsežnejših nalog na manjše in 

preglednejše; prilagojene delovne liste (podčrtano); povratne informacije; 

individualizacijo in diferenciacijo (Kesič Dimic, 2009; Žunko Vogrinc, 2009). 
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Rozman (1995, po Magajna in sodelavke, 2008) opozarja na pomoč socialno manj 

sprejetim učencem, ki je dolgotrajen proces in vključuje spreminjanje predstav 

učenca o samem sebi, predstave skupine o učencu ter učiteljeve predstave o 

učencu. Ti učenci potrebujejo učenje ustreznih socialnih spretnosti, saj se le-te 

verjetno ne bodo razvile spontano. Za spremembo socialnega položaja manj 

sprejetih učencev v razredu je pomembno tudi učiteljevo vedenje do njih, saj 

učencem (še posebej mlajšim) učiteljevo vedenje predstavlja model, na podlagi 

katerega oblikujejo lastno vedenje do tega učenca (White et. al., 1996, v: Magajna in 

sodelavke, 2008). 

2.1.6.2. Vloga in pomoč staršev otrok z motnjo ADHD 

Starši učencev z motnjo ADHD velikokrat ure in ure presedijo z učencem pri učenju 

brez pravega učinka, zato ni čudno, da so pogosto utrujeni in izčrpani. Ker učenec 

zelo trpi zaradi posledic učne neuspešnosti, mu lahko starši z ustreznim ravnanjem 

omilijo občutek krivde. Raziskava Magajne s sodelavkami (2005) je pokazala, da se 

učenci z motnjo ADHD najpogosteje obračajo po učno pomoč k svojim staršem, le-ti 

pa menijo, da jim pri težavah s pozornostjo, počasnejšemu prilagajanju 

spremembam, hitri utrudljivosti, odporu do šolskega dela, strahu pred neuspehom in 

premajhni vztrajnosti pri delu za šolo lahko pomagajo sami (Žunko Vogrinc, 2009). 

Staršem se običajno svetuje:  da naj bodo pozorni v kakšnih okoliščinah otrok 

učinkovitejše dela za šolo, kako in s čim ga najlažje spodbudijo k učenju, kakšne 

naloge lažje in hitreje rešuje, kaj opravi samostojno, kdaj je najbolj zbran; domače 

naloge naj piše, kadar je najbolj zbran in naj začne z lažjo; slabo samopodobo otroka 

naj poskušajo izboljšati s pohvalami za še tako majhen uspeh in tako, da se 

osredotočijo na uspehe in močna področja otroka in ga spodbujajo, da jih razvija; 

velikokrat otrok ne potrebuje aktivne pomoči, ampak samo nekoga ob sebi, zato naj 

mu pomagajo le tam in toliko, kolikor je nujno potrebno; upoštevajo naj tudi otrokove 

slabe dneve; otroku je potrebno dati možnost, da se sprosti in razgiba; otrok naj bere 

uporabna besedila (recepte, navodila …) in kratke sestavke; tudi če ima otrok težave 

z branjem, naj mu berejo starši; oblikuje naj se urnik za domače delo; dajejo jasna in 

specifična navodila; otroku naj omejijo čas za delo domačih nalog; z otrokom se med 

delom dogovorijo za odmore med vsako končano enoto (stranišče, pitje, 

razmigavanje); otroku naj postavijo jasne meje in bodo konsistentni; naj mu 

pomagajo pri razvijanju socialnih veščin. Zelo pomembno je sodelovanje z otrokovim 

razrednikom in direktno vključevanje v šolsko delo (Žerdin, 1991; Passolt, 2002; 

Rabiner, 2007; Richfirld, 2007; Travell and Visser, 2006, po Žunko Vogrinc, 2009; 

Kesič Dimic, 2009). 
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V zadnjih letih, ko je elektronski medij preplavil svet, najdejo starši na internetu veliko 

strokovnih člankov najrazličnejših avtorjev, ki se ukvarjajo s problematiko učencev z 

motnjami ADHD, ki svetujejo staršem, kako pomagati svojemu otroku. Ponujajo jim 

tudi različne programe pomoči zanje in za otroke. Skupine za samopomoč staršem 

so v zahodnem svetu že stalnica, pri nas pa so te programe začeli razvijati leta 2005 

v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Mariboru (Žunko Vogrinc, 

2009).  

Sodelovanje s starši je pomemben del učiteljevega dela in njegovih odgovornosti. Za 

starše učenca z motnjo ADHD je oblikovanje pozitivnega odnosa in njihovo 

vključevanje v izobraževanje zelo pomembno in pripomore k boljšemu premagovanju 

težav tako otroka kot staršev. Pomembna je uporaba učinkovitih strategij 

komuniciranja, predvsem veščin aktivnega poslušanja (povzemanje, pojasnjevanje), 

s katerimi učitelj lažje pridobi pomembne informacije o učencu in obenem staršem 

pokaže, da ceni in pozna njihov trud pri delu za šolo z učencem. Starši sicer običajno 

niso strokovnjaki na področju izobraževanja, vendar z vsakodnevnim delom z 

otrokom pridobijo veliko informacij, ki učitelju lahko zelo koristijo pri razumevanju in 

delu z učencem. Izmenjava le-teh je lahko v korist vseh, predvsem pa učencu. Šele 

ko bodo starši videli, da učitelj izraža iskreno skrb za njihovega otroka, bodo 

pripravljeni v popolnosti sodelovati z njim ter morda povedati o otroku tudi stvari, o 

katerih jim je težko govoriti, saj staršem obravnava njihovega otroka zbuja nelagodje 

(Magajna s sodelavkami, 2008). 

2.1.7. Medicinska obravnava otrok z motnjo ADHD 

Ritalin (metilfenidat) je zdravilo, ki spada med psihostimulanse in učinkovine za 

obnavljanje celic centralnoživčnega sistema. Je varno zdravilo, ko se ga uporablja v 

predpisanih oralnih odmerkih. Nekateri stranski učinki so: neobičajno gibanje, lizanje 

ustnic, tleskanje z jezikom, stereotipna vedenja, izguba apetita, motnje spanja, 

izguba telesne teže, glavoboli, bolečine v trebuhu, preobčutljivost itd.  Metilfenidat se 

ne sme predpisati otroku, mlajšemu od šest let. Terapija mora biti strogo 

nadzorovana in kontrolirana. Pri ženskah se priporoča prekinitev terapije med 

nosečnostjo in v času dojenja. V Sloveniji je to eno od treh zdravil, ki so registrirana 

za zdravljenje nemirnih oseb s kratkotrajno pozornostjo in narkoleptičnih pacientov. 

Zdravilo pri osebah zviša in podaljša obdobje pozornosti in zmanjša utrujenost. 

Drugo zdravilo je concerta (v Sloveniji registrirano spomladi 2008), tudi z aktivno 

učinkovino metilfenidat. Tretje zdravilo je strattera (v Sloveniji registrirano maja 2006) 

z aktivno učinkovino atomoksetin, ki ne spada v skupino afetaminskih zdravil in tudi 

ni narkotik, deluje kot selektivni zaviralec prevzema noradrenalina v možganih 

(Žunko Vogrinc, 2009). 
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2.2. SOCIALNA VKLJUČENOST IN MOTNJA ADHD 

Učenci imajo v razredu različen psihosocialni položaj, ki se kaže kot stopnja njihove 

socialne sprejetosti s strani sošolcev in odraslih (učiteljev) ter omogoča učencu 

zadovoljevanje socialnih potreb (potreba po pripadnosti, socialni podpore, varnosti). 

Najpomembnejši dejavnik, ki pripomore k večji socialni sprejetosti in vključenosti 

učencev, so razvite socialne spretnosti učencev, ki vključujejo različna vedenja, s 

katerimi posameznik bolj ali manj uspešno vstopa v medosebne odnose, hkrati pa so 

le-ti polje, kjer se posameznik nekaterih socialnih spretnosti uči (Magajna s 

sodelavkami, 2008). Pomembne in ovirajoče socialne težave so prisotne pri večini 

učencev z motnjo ADHD (52–82%) (Huang-Pollock et al., 2009, po Koefler et al., 

2011). Učenci z motnjo ADHD ne poročajo o tipičnem izkušanju socialnih problemov, 

vendar so poročila staršev, učiteljev in vrstnikov skladna in govorijo o njihovih 

težavah pri medvrstniških odnosih (Van der Oord et al., 2005, po Koefler et al., 

2011). Hoza (2005), Flicek (1992), Bagwell (2001) in Heiman (2005) navajajo, da 

imajo učenci z motnjo ADHD raje druge otroke, kot imajo drugi njih; da so manj 

popularni, sodelovalni, bolj razdiralni; imajo revnejše socialne veščine; vrstniki jih 

večkrat zavračajo ali spregledajo; imajo manj prijateljev, so bolj osamljeni in vključeni 

so v manj različnih aktivnostih kot njihovi vrstniki (po Koefler et al., 2011). Učenci z 

motnjo ADHD so še posebej ranljivi na socialnem področju, a velikokrat te težave 

niso ustrezno prepoznane. Učitelji in starši jih vidijo izolirano, kot moteče in pogosto 

nerazumljeno vedenje. Deloma izvirajo iz njihovih primarnih deficitov, ki ovirajo 

socialno komunikacijo in neugodno vplivajo na celoten socialni razvoj; deloma so že 

posledica učne neuspešnosti, ki se prenaša tudi na družino in prosti čas. Manj 

uspešnih učencev tudi vrstniki pogosto ne sprejemajo. Kadar se neugodne izkušnje 

utrjujejo v vsakdanjem interakcijskem krogu: družina – šola – vrstniki – prosti čas, se 

pri manj uspešnih učencih postopoma razvijejo čustvene in vedenjske motnje ( Božič, 

2002). Koffler et al. (2011) je mnenja, da je dodaten razlog, da učenci z ADHD 

doživljajo socialne probleme ta, da imajo primanjkljaji na področju vizualno 

prostorskega skladiščenja in centralnih izvršilnih funkcij za posledico slabšo in 

pretrgano pozornost in manj pogosto vizualno orientacijo na druge med socialno 

interakcijo.  

Steer (2008) navaja nekaj težav, povezanih s socialnim vidikom motnje ADHD, ki so 

prisotne pri učencih z motnjo ADHD: pogosto napačno razumejo dejanja drugih ljudi; 

težje ugotovijo kakšno je razpoloženje drugih ljudi; težje razumejo govorico telesa; 

težje razumejo pomen različnih tonov glasu in naglasov ter težje razločujejo med 

posmehom, sarkazmom in nečim pomembnim; neprimerno ali prepočasno se 

odzovejo; okornost in neobzirnost; težnja stati preblizu in s tem spravljati sogovornika 

v neprijeten položaj ter premočno stiskanje rok; organizacijski problemi, ki imajo za 

posledico pozabljanje pomembnih datumov (rojstni dnevi, obletnice …) in drugi lahko 

mislijo, da jim ni mar; revne komunikacijske sposobnosti, zaradi česar lahko drugi 

mislijo, da ne poslušajo; ter zaradi potrebe po stimulaciji provokativni argumenti. 
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2.2.1. Socialno zaznavanje in socialna kognicija 

Pojem socialno zaznavanje zajema predelavo informacij iz socialnega okolja, torej 

zaznavanje drugih oseb, socialnih situacij ali nas samih (samozaznavanje). Pri 

socialnem zaznavanju igrajo pomembno vlogo različne »naivne« teorije, ki jih imajo 

ljudje in jih ustvarjajo in uporabljajo zato, da bi opravičili svoje zaznave. Na osnovi 

svojih izkušenj in socialnega učenja si človek ustvari implicitne teorije osebnosti, ki so 

naivne »psihološke teorije« o drugih ljudeh, njihovem vedenju, namerah, osebnostnih 

lastnostih. Naše zaznave so močno odvisne od socialne okolice, v kateri živimo. 

 Socialna kognicija je proces presojanja, ocenjevanja drugih ljudi, nas samih in 

socialnega sveta okrog nas, na osnovi znanja, ki smo ga pridobili. Kot objekti 

socialne kognicije največkrat nastopajo človek sam, imaginarna oseba, skupine ali 

medosebni odnosi. Ko ocenjujemo in presojamo drugega, tudi ta drugi presoja nas, 

in to dejstvo zopet vpliva na naše presoje drugega. Za socialno kognicijo so bistvene 

socialne sheme, ki določajo način izbiranja in vrednotenja informacij o osebi. Z njimi 

delamo sklepe o osebi in njenih namerah, stališčih, čustvih in podobno. Kognitivne 

sheme lahko razložijo tudi fenomen, ki mu pravimo »halo efekt«, ko bo tudi v primeru, 

ko je nekomu znan kakšen negativen podatek o določeni osebi, ta opazovalec voljan 

tej osebi pripisati še druge negativne lastnosti in to brez utemeljitve. Tako lahko 

pojasnimo pojav iz pedagoške prakse, ko učitelji še dodatno negativno označujejo 

učence, o katerih imajo nek »negativen« podatek (npr. nizek socialni status ali 

osebnostno lastnost, kot je »trmoglavost«) ali nasprotno dodatno pozitivno označijo 

tiste učence, o katerih imajo kak »pozitiven« podatek. Prvi vtis ponavadi vztraja in 

oblikuje nadaljnje interakcije z drugo osebo. Če smo ob prvem stiku dobili neprijeten 

vtis o osebi, se bomo kasneje najverjetneje izogibali nadaljnjih stikov z njo oz. jo 

bomo ocenjevali bolj kritično in bodo stiki bolj hladni. Naklonjeno ali nenaklonjeno 

vedenje se kaže že v govorici, v izbiri prijaznih, pozitivnih ali pa neprijaznih besed.  

Tako kot neprestano zaznavamo, ocenjujemo in interpretiramo druge osebe in 

socialne situacije, v katerih se znajdemo, presojamo in prepoznavamo tudi lastne 

občutke, stališča in notranja stanja. Ljudje pri samozaznavi sledimo predvsem 

principu ohranjanja pozitivne samopodobe. Zato bo človek bolj okleval s 

pripisovanjem odgovornosti za svoja dejanja svojim osebnostnim lastnostim in 

dispozicijam, kot če enaka dejanja pripisuje drugim osebam, še posebej, če gre za 

socialno neodobravana dejanja. Samozaznava oz. samoocena poteka skozi sito 

primerjave človeka z drugimi ljudmi, s katerimi je v interakciji ali so zanj pomembni, s 

tem pa pridobivamo ugodno ali neugodno oceno samih sebe. Tisti, ki imajo bolj 

realno in izdelano samopodobo, so tudi bolj realni v ocenjevanju drugega. Na točnost 

vtisa o drugih vplivajo podobnost oz bližina z drugimi, naše subjektivno razpoloženje 

in lastne reakcije v trenutku oblikovanja vtisa. Točnost zaznavanja se lahko tudi 

izboljša. Ljudje, ki imajo veliko opravka z drugimi ljudmi ali ljudje v socialnih poklicih, 

so običajno bolj realni in natančni v presoji drugih ljudi (Ule, 2004). 
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2.2.2. Socialna kompetentnost in socialne veščine 

Psihosocialni položaj učencev v razredu, ki se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s 

strani sošolcev, je v veliki meri določen s posameznikovo socialno kompetentnostjo. 

Nekateri avtorji (npr. Gresham, 1986, Merrell, 1999, po Košir Pečjak, 2002) 

opredeljujejo socialno sprejetost kot komponento socialne kompetentnosti, ki poleg 

tega vključuje še prilagojeno vedenje in socialne spretnosti. Kvaliteta vrstniških 

odnosov in s tem socialna sprejetost je namreč v veliki meri pogojena s tem, kako 

učinkovito učenci navezujejo stike z vrstniki, kar pa se kaže v uporabi socialnih 

spretnosti.  

Za šolsko situacijo pomeni socialna kompetentnost zadovoljevanje osebnih, socialnih 

in emocionalnih potreb in razvoj takih spretnosti in stališč, ki jih lahko učenci 

uporabljajo tudi izven šole. Učenec je sposoben zaznavati in interpretirati ustrezne 

socialne vloge, predvideti posledice določenega vedenja pri sebi in drugih, prihajati 

do učinkovitih rešitev pri medsebojnih problemih, pretvarjati socialne odločitve v 

učinkovito socialno vedenje itd. Socialna kompetentnost zajema naslednja področja: 

čustveno stanje učenca, učenčeva prepričanja o sebi, odnosi s sošolci, neprilagojeno 

vedenje učenca in učenčeve socialne veščine. V pedagoški praksi je pogosto 

zanemarjeno čustveno stanje, kljub temu da tudi blažja neugodna čustvena stanja 

vplivajo na učne in socialne procese. Negativna čustvena stanja še dodatno znižujejo 

učno učinkovitost in socialno sprejetost učencev z motnjo ADHD (Božič, 2002). 

Socialni problemi učencev z motnjo ADHD se pogosto kažejo tudi v odklonilnem ali 

brezbrižnem odnosu vrstnikov do njih. Za osebnostni, socialni in moralni razvoj 

učencev so prijateljski odnosi z vrstniki po pomembnosti takoj za odnosi s starši. Na 

socialni status učenca v razredu pomembno vplivajo: nizek šolski uspeh, vedenjski 

problemi, čas prisotnosti, skladnost učenčevih individualnih značilnosti z značilnostmi 

razreda ter posledično stališča in vedenje učitelja. Učenci z motnjo ADHD pogosteje 

doživljajo osamljenost, k čimer prispevajo slabše socialne veščine na kognitivnem in 

vedenjskem področju. Pogosteje se pritožujejo, da jim nagajajo in jih trpinčijo (Wong, 

1998, po Božič, 2002). Rizičen dejavnik za socialni razvoj predstavljajo motnje 

pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD). Med temi otroki ena tretjina v adolescenci 

razvije antisocialno vedenje vključno z vedenjskimi motnjami, zlorabami drog in 

odvisnostjo (Rutter in ostali, 1998, po Božič, 2002). Pri posameznikih, kjer se hkrati 

pojavljajo motnje ADHD in specifične učne težave, je prognoza še manj ugodna 

(Carr, 1999, po Božič, 2002). Tudi učitelji pri učencih z motnjo ADHD pogosto 

prepoznavajo serijo čustvenih problemov; zmanjšano usmerjenost na naloge in 

visoko stopnjo motečega vedenja z izbruhi; težave v odnosih z vrstniki; težave s 

sramežljivostjo in umikanjem; šibke socialne veščine in več vedenjskih težav. Pri 

mlajših se te težave zdijo bolj povezane z motnjo pozornosti, pri starejših pa se lahko 

kažejo kot rizično vedenje, ki vodi v disocialnost (Wong, 1998, po Božič, 2002). To 

potrjuje tudi ugotovitev raziskave mladine v Novi Zelandiji je, da imajo otroci s 

klinično diagnozo motnje pozornosti (ADD) povezane s specifičnimi učnimi težavami, 
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v adolescenci pogosto čustvene in vedenjske motnje. Vedenjske motnje pri osebah z 

motnjo ADHD se lahko kažejo že v predšolskem obdobju, pri večini pa kasneje ob 

prehodu v srednjo šolo. Ta študija daje tudi optimistične podatke, saj se pri 46 % 

otrok z  motnjami pozornosti ne razvijejo vedenjske motnje. Med najpomembnejše 

varovalne dejavnike sodijo dobro razvite verbalne sposobnosti in ugodne družinske 

okoliščine (Shienaker, 1996, po Božič, 2002). Veliko učencev z motnjo ADHD in 

specifičnimi učnimi težavami se lahko nauči kompenzirati svoje primanjkljaje in lahko 

oblikujejo primerne socialne odnose (Božič, 2002). 

Socialne veščine so specifična vedenja in kognicije, ki so potrebne za kvalitetne in 

uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ljudmi ter so predpogoj za primerno 

socialno kompetentnost. Vaughn in Hogan (1990, po Schmidt, 2001) opredeljujeta 

štiri komponente socialnih veščin: pozitivni odnosi z drugimi; natančna in starosti 

primerna socialna kognicija; odsotnost neprilagojenega vedenja ter učinkovito 

socialno vedenje. Čustva, samopodoba, samoučinkovitost, atribucije ter socialni 

status učenca so pomembne komponente vedenja, ki vplivajo na procesiranje 

ključnih socialnih informacij v okolju. Kadar se učenec v socialni situaciji vede 

neustrezno, je to lahko zaradi primanjkljajev ali popačene zaznave, razumevanja ali 

interpretacije ključnih socialnih informacij v okolju ter zaradi napačno izbranega in 

uporabljenega vedenja (Božič, 2002). Prvi korak v socialni interakciji se začne z 

zaznavo in identifikacijo vokalnih, obraznih in telesnih izrazov, kar je statistično 

visoko povezano s sprejetostjo pri sovrstnikih. Ko učenec prepozna ključne 

informacije, je naslednji korak ta, da jih poveže s predhodnimi izkušnjami in jih skuša 

razumeti. V tem procesu so pomembne veščine razumevanja socialne perspektive – 

sposobnosti učenca, da razume, kako drugi vidijo in si razlagajo socialne dogodke. 

Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami so ugotovili težave pri razumevanju vidika 

drugih oz. večjo egocentričnost in prepoznavanju laži. Tretji korak je iskanje 

ustreznega odziva, pri čemer so učenci z ADHD manj vešči v količini in kvaliteti 

strategij; več imajo težav pri oblikovanju alternativnih rešitev in slabše se izkažejo pri 

igranju različnih vlog. Kljub temu so sposobni pridobiti naklonjenost pomembnih 

odraslih in imajo ustrezen repertoar socialnih vedenj, katerih aktiviranje je odvisno od 

spodbud okolja. Četrti korak je odločanje o odzivu, pri čemer se učenci z ADHD 

pogosto odločajo za manj ustrezne strategije. Kot zadnji korak je izvedba vedenja, pri 

čemer so še posebej pomembne komunikacijske in jezikovne veščine. Učenci z 

ADHD so bolj direktni, ne znajo ublažiti negativnih novic; so manj prepričljivi; 

pogosteje se strinjajo kot nasprotujejo in težko argumentirajo ter zagovarjajo svoje 

mnenje; postavljajo manj odprtih vprašanj in so manj iznajdljivi v komunikaciji (Božič, 

2002). Pri učencih z motnjo ADHD pogosto pride do pomanjkanja socialnih veščin, ki 

so bistvene za uspeh v življenju, kar pa je lahko vzrok mnogim težavam. Kane (2010) 

navaja, je pri učencih z revnimi socialnimi veščinami obstaja večje tveganje za 

vedenjske motnje, manjšo uspešnost na akademskem področju in prenehanje 

obiskovanja šole. 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

26 

 

2.2.3. Socialni vpliv, norme in skupina 

Kjerkoli delovanje ene osebe usmerja ali je predpogoj za delovanje druge osebe, 

pravimo, da gre za socialni vpliv prve osebe na drugo in brez izmenjave socialnega 

vpliva sodelujočih ni socialne interakcije. Vpliv prisotnosti drugih oseb lahko deluje 

olajševalno (kot tiha podpora, kar olajša reševanje nalog) ali zaviralno (kot pritisk, kar 

oteži reševanje nalog) (Ule, 2004). 

Norme in pravila posredujemo drugim ljudem na različne načine. Najenostavnejši je 

neposreden in ekspliciten način, ko na primer učiteljica pove učencem, katerih pravil 

se morajo držati, kako naj se učijo, kaj naj berejo ipd. Tudi starši podobno povedo 

otrokom, kako naj se v posameznih situacijah vedejo. Vendar se na tak način 

prenaša le manjši del norm. Večji del se prenaša s pomočjo implicitnega navajanja 

na norme. Učenje socialnih norm poteka predvsem s pomočjo sledenja vzorom, 

modelom. Da bi se ljudje naučili bolj uspešno reševati probleme, posnemajo ravnanje 

drugih (Ule, 2004). 

Socialno skupino predstavlja več ljudi, ki so v medsebojni integraciji in imajo vsaj en 

skupen cilj. V njih se odvijajo, tolmačijo in medsebojno integrirajo socialne interakcije. 

Večino življenja preživimo v različnih skupinah: družina, šolske skupnosti, skupine 

vrstnikov, znancev in prijateljev, delovne skupine. Vse močno vplivajo na nas in nam 

nalagajo specifične oblike socialnih interakcij in odnosov. Osnovne socialne potrebe 

običajno zadovoljujemo v primarnih skupinah, za katere so značilni trajni medosebni 

odnosi z močno čustveno dimenzijo. Primarne skupine so prve v človekovem 

življenjskem poteku (npr. družina, vrstniška skupina) in najbolj vplivajo na oblikovanje 

osnovnih kognitivnih, čustvenih in motivacijskih struktur pri posamezniku. So šola 

socialnega življenja. Človek dobiva v njih nujne socialne izkušnje in čustveno 

podporo, zato je tako usodno, če primarne skupine v življenju posameznika ne 

opravljajo zadovoljivo svojih funkcij in jih je težko nadomestiti ali zamenjati. Običajno 

so primarne skupine tudi identifikacijske (referenčne) skupine, s katerimi se 

posameznik najbolj identificira. Posameznik si lahko kot identifikacijsko skupino 

izbere tudi tisto, ki ji ne pripada, a ji želi pripadati. Do ponotranjenja pričakovanj in 

norm skupine pride skozi socialno interakcijo z drugimi, in tako drug drugemu in sebi 

konstituiramo socialne vloge. Skupinsko dinamiko sestavljajo predvsem procesi, kot 

so socialna povezanost, socialna in skupinska privlačnost in socialno čustvena klima 

v skupini. Socialna klima v skupini se razvije kot posledica vključujočih (skupni 

interesi, stališča in cilji; privlačnost in simpatije med člani; čustvena podpora; lojalnost 

in sodelovanje med člani) in nasprotujočih (tekmovalnost in prestiž; prevladovanje 

osebnih interesov in ciljev; borba za položaje in pozicije; nasprotja, konflikti; 

sovražnost in odbojnost me člani) procesov, ki so prisotni v vsaki skupini (Ule, 2004). 
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2.2.4. Socialna interakcija in medosebni odnosi 

Pojem interakcije zajema vse procese, ki se dogajajo med dvema ali več ljudmi, med 

človekom in skupino ter med skupinami. Na začetni stopnji odnosa partnerja običajno 

izhajata iz svojih socialnih vlog in v tem je veliko povsem formalnega obnašanja. 

Veliko interakcij ostane na tej stopnji, vendar pa se v odnosih, ki postanejo trajni in se 

poglobijo, vzpostavi medsebojna privlačnost partnerjev, pomnoži se tudi verbalno in 

neverbalno komuniciranje med njimi. Zelo pomembno za potek interakcije je, da se 

znamo »vživeti v vlogo« drugega in da zmoremo tudi sebe opazovati »z očmi 

drugega«. Potreba po druženju je ena od osnovnih človeških potreb, ki pa je pri 

različnih osebah lahko bolj ali manj razvita, nihče pa ni brez nje. Osamljenost pomeni 

pomanjkanje ali odsotnost globljih in trajnejših socialnih stikov z drugimi ljudmi. Pojavi 

se, kadar človek pogreša podporo prijateljev in druženje (Ule, 2004). 

 

Največje in najpomembnejše težave za osebe z motnjo ADHD predstavlja njihova 

zmanjšana sposobnost za primerno interakcijo z drugimi ljudmi. Približno 60 % 

učencev z motnjo ADHD trpi za vrstniškim zavračanjem ali odklanjanjem, manj 

pogosto so izbrani za najboljše prijatelje, partnerje v aktivnostih ali kot sošolce, poleg 

katerega bi sedel kot njihovi vrstniki. Pomanjkanje pozitivnih interakcij pri učencih z 

motnjo ADHD pomeni večje tveganje za nastanek čustvenih in vedenjskih težav 

(Kane, 2010). Raziskave (Cunningham in Siegel, 1987; Winsler, 1998; Stroes, 2003, 

po Koefler J., M. et al., 2011) razkrivajo še, da otroci z motnjo ADHD med interakcijo 

več sprašujejo ali prosijo, manj pogosto uporabljajo  očesni kontakt, prisotnih je več 

ukazovalnih stavkov in negativnih odgovorov, dlje časa traja, da se odzovejo, 

prekinjajo druge, njihovi komentarji so impulzivni in brez premisleka, včasih govorijo 

preveč, drugič premalo ali sploh nič ter tudi od vrstnikov in staršev izvabijo več  

negativnih reakcij kot vrstniki brez motnje ADHD. Kane (2010) navaja, da učitelji 

opažajo, da socialne interakcije učencev z motnjo ADHD pogosteje vsebujejo 

pretepe in prekinjanje drugih. Otroci sicer imajo primerno znanje o pravilih in 

dolžnostih ter primernem obnašanju v odnosih, vendar so neuspešni pri uporabi tega 

znanja v interakcijah z drugimi ljudmi. Problemi vzpostavljanja in ohranjanja vrstniških 

medosebnih odnosov se začnejo za otroke z motnjo ADHD že v otroštvu in se 

nadaljujejo tudi v adolescenci in odrasli dobi (Bagwell, 2001; Friedman, 2003, po 

Koefler et al., 2011). Ko pa učenci odrastejo, se zdi, da njihovi socialni problemi 

postanejo še večji, saj njihovo neprimerno vedenje vodi do socialnega zavračanja in 

poslabšanja njihove nezmožnosti primerne interakcije z drugimi (Kane, 2010). Mikami 

in Hinshaw, 2006, po Koefler et al., 2011) navajata, da so ti problemi lahko indikacija 

za kasnejše vedenjske motnje, zlorabljanje drog ali akademski neuspeh. Zaradi ne 

tako dobrega učenja in uporabe socialnih veščin, kot to poteka pri ostalih, so učenci z 

motnjo ADHD videti drugačni. Vrstniški medosebni odnosi so po mnenju Kaneja 

(2010) pomemben napovednik pozitivne odrasle ureditve in vedenja oseb z motnjo 

ADHD. Težave pri iskanju prijateljev vodijo do nizke samopodobe in ti občutki se 

običajno nadaljujejo tudi v odrasli dobi.  
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2.2.5. Stališča do socialne vključenosti 

Krech, Crutchfield in Ballachey (1962, po Ule, 2004) definirajo stališča kot trajne 

sisteme pozitivnega in negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti v odnosu do 

različnih socialnih situacij in objektov. Stališča so v pozitivni korelaciji z vedenjem 

posameznika. Stabilnost stališč pomembno vpliva na stabilnost vedenja, sprememba 

stališč pa nujno vodi do modifikacije vedenja. Imajo pomembno vlogo pri 

napovedovanju človekovega vedenja in so ključna za izoblikovanje predstav o nas 

samih (Jenko, 2000). Na oblikovanje in spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo: 

skupinska pripadnost (predvsem primarne in referenčne skupine), informacije in 

znanje (izobraževalne institucije, mediji) ter osebnostne značilnosti (izkušnje, 

samopodoba, potrebe in želje). Pri tem je najpomembnejša skupina, ki ji posameznik 

pripada, še posebej če je to identifikacijska referenčna skupina, saj posameznik 

veliko prej spremeni svoje stališče, če je odločitev za spremembo stališča sprejeta v 

skupini (Ule, 2004). Na oblikovanje stališč vpliva tudi stopnja strinjanja s stališčem 

druge osebe, kar se najbolj izraža v družini v zgodnjem otrpštvu, kasneje v obdobju 

adolescence in odrasli dobi pa se stališča vse manj prilagajajo drugim osebam 

(Čakarmiš, 1994). V primerih, ko posameznik nima možnosti, da bi si oblikoval 

stališče, pa utegne sprejeti stališče tistih, ki so v njegovih očeh avtoriteta (Firbas, 

2008).  

Raziskave so opozorile na več pomembnih izvorov predsodkov pri učencih: družina, 

vrtec, šola, modeli, ki jih ponujajo mediji, tudi otroška literatura. Družina kot primarna 

socializacijska institucija velja za bistven socializacijski model pri nastajanju 

predsodkov. Obstaja močna pozitivna korelacija v predsodkih med starši in otroki, saj 

starši predstavljajo model, po katerem otroci oblikujejo lastno vedenje (Adorno idr., 

1950, po Ule, 2004). Tudi šola, s svojim odkritim predvsem pa skritim učnim načrtom, 

lahko bistveno vpliva na nastanek predsodkov. Lahko pa je šola s posredovanjem 

znanja, razširjanjem vednosti in demokratično organizacijo življenja tudi institucija za 

obrambo pred predsodki (Bergler, 1984, po Ule, 2004). Situacije, v katerih nastajajo 

primarna vrednotenja učencev, so enostavne, vsakdanje in konkretne, zato se mora 

postopek preprečevanja predsodkov začeti pri prav tako konkretnih in vsakdanjih 

primerih. Do sprememb stereotipov lahko pride zaradi pozitivnih medosebnih 

odnosov med člani različnih skupin, kar raziskovalci imenujejo tudi »hipoteza stika«. 

Včasih so ljudje predsodke izražali v neposrednih stikih s člani drugih družbenih 

skupin, danes pa se kažejo predvsem skozi izogibanje stikov z njimi, v pasivnem 

odklanjanju oz. v ignoriranju. (Ule, 2004) 

Eden od najpomembnejših dejavnikov, ki zagotavljajo uspešno vključenost učencev z 

ADHD, so zagotovo stališča do teh učencev. Pri vključevanju je pomemben tudi 

učitelj sam – njegovo prepričanje, stališča. Raziskava o stališčih učiteljev in 

specialnih pedagogov (Schmidt, Likar, 2003, po Firbas, 2008), ki je bila opravljena pri 

nas, je pokazala, da ima več kot tri četrtine učiteljev pozitivno mnenje do vključevanja 
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učencev s posebnimi potrebami. Rezultati druge raziskave (Jeličič, Likar, 2003, po 

Firbas, 2008) so pokazali, da je 65 % učiteljev trdilo, da jih je poučevanje otroka s 

posebnimi potrebami v razredu občutno obremenjevalo (dodatno delo, težave pri 

vzpostavljanju osebnega stika, občutek nekompetentnosti in občutek odgovornosti). 

Idolova (1997, po Schmidt, 2001) med najpogostejšimi razlogi za odpor do 

vključevanja navaja zanašanje na možnost alternativne namestitve učencev tedaj, ko 

se težave stopnjujejo; zaščitniško naravnanost do učencev s posebnimi potrebami 

(edini primerni učitelji za njih); preveliko število učencev v razredih in posledično 

nekorektna obravnava ostalih učencev; stališče učiteljev, da je vzrok težav pri otroku 

vedno družina; prevelika pričakovanja učiteljev osvojiti učni program in premalo 

izkušenj šolskega okolja pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Chandler (2011) 

meni, da ne pomaga kriviti starše, saj to lahko odtuji skupino ljudi, ki so zelo uporabni 

in potrebni pri spreminjanju vedenja otrok. Učiteljeva stališča (prepričanja, vrednote, 

pričakovanja) imajo vpliv na njegovo vedenje v razredu, s čimer lahko učitelj 

povečuje ali zmanjšuje nasprotja med učenci (Ule, 2004). Gorenc, Likar (2003, po 

Firbas, 2008) navaja, da velika učiteljev meni, da je za uspešno integracijo potrebna 

učiteljeva osebna zavzetost, učiteljevo pozitivno stališče do le-tega, saj se stališča 

ravnateljev, učiteljev in staršev nehote odražajo v odnosih in komunikaciji vrstnikov 

do učencev s posebnimi potrebami.  

Pogosto so globoko zakoreninjeni predsodki in negativne predstave o osebah s 

posebnimi potrebami ena od težav, s katero se ob vstopu v šolo soočajo otroci z 

motnjami (Schmidt, 2001). Veliko stališč si učenci pridobijo v šoli in so izjemno 

pomembna za uspešno vzgojno – izobraževalno vključevanje. Zgodaj je potrebno 

začeti vzgajati in učiti otroke spoštovanja do drugih ljudi, tudi drugačnih in zavestno 

preoblikovati in širiti pozitivne predstave o teh osebah. Ugotovitve raziskave (Novljan, 

Jelenc, Jerman, 1998, po Jenko, 2000) so zelo pozitivne, saj se skoraj polovica 

vrstnikov učencev z učnimi težavami teh učencev ne bi izognila, ampak bi se z njimi 

družila, ali celo sedela z njimi v klopi. Več kot tretjina vprašanih učencev meni, da so 

učitelji do sošolcev z učnimi težavami razumevajoči, potrpežljivi in so jim pripravljeni 

učno snov počasneje razlagati in dodatno ponazoriti tudi po pouku. Proti 

pričakovanjem je skoraj polovica učencev pripravljena žrtvovati svoj prosti čas za 

pomoč tem učencem in so naklonjeni skupnemu šolanju. Na oblikovanje stališč 

učencev vplivajo učitelji, način njihovega dela, njihovi odnosi do učencev in vse 

šolske izkušnje nasploh. Površen kontakt verjetneje vodi k oblikovanju negativnega 

stališča do motnje. Fenrick in Petersen (1984, po Schmidt, 2001) izpostavljata tudi, 

da je strukturirano okolje, ko imajo učenci jasno določene vloge, učinkovitejše za 

spreminjanje stališč, kot če jim preprosto samo omogočimo druženje. Kyle in Davies 

(1991, po Schmidt, 2001) navajata, da so razprave zelo pomembne, saj opozorijo 

učence na pomembna vprašanja v zvezi z motnjo in jim pomagajo, da preverijo 

ustreznost svojih stališč in čustev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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2.2.6. Spoprijemanje (coping) in socialna vključenost 

Otroci so v primerjavi z odraslimi v procesu hitrejšega fiziološkega, psihološkega in 

socialnega razvoja in razvojne spremembe zahtevajo spoprijemanje z njimi. Ena 

izmed ključnih razvojnih nalog v otroštvu je tudi razvoj učinkovitih strategij 

spoprijemanja. Šolsko delo in udeležba v vrstniških odnosih otrokom omogoča 

primerjanje z drugimi, razvoj predstave o sebi in usvajanje spretnosti, potrebnih za 

prilagajanje na zahteve okolja. Spoprijemanje pri otrocih v veliki meri določa njihova 

odvisnost od odraslih, saj otroci pogosteje uporabljajo druge osebe kot del 

mehanizmov spoprijemanja. Učenci v nižjih razredih osnovne šole doživljajo uspeh, 

če so nek problem, nalogo uspeli rešiti, ne glede na to, kako uspešni so bili pri tem 

drugi. Z naraščajočo starostjo učenci pri vrednotenju lastnega dela vse pogosteje 

uporabljajo socialno primerjavo. Z naraščajočo sposobnostjo prevzemanja 

perspektive drugih oseb postanejo učenci bolj dovzetni za to, kako jih dojemajo drugi, 

zlasti vrstniki. Neskladje med učenčevo predstavo o sebi ter med njegovo zaznavo 

tega, kako ga dojemajo vrstniki, je lahko izvor stresa. Eden izmed najpogostejših 

virov doživljanja stresa pri učencih je nepriljubljenost oz. pomanjkanje prijateljskih 

odnosov. Pri učenju ustreznih strategij spoprijemanja je pomemben učitelj, kateri 

učencem omogoči, da ga opazujejo pri spoprijemanju s stresnimi situacijami ter 

verbalizira reševanja problemov. To je posebej pomembno za učence, ki se vedejo 

agresivno in impulzivno (Pečjak in Košir, 2002). 

2.2.7. Samopodoba in socialna vključenost 

Samopodoba je posameznikova zaznava samega sebe. Informacije o samem sebi 

pridobimo skozi socialno interakcijo z drugimi ljudmi, obenem pa nas ravno socialne 

interakcije seznanjajo s pomembnimi razlikami, kako vidimo sami sebe in tem, kako 

nas vidijo drugi. Eden izmed pomembnih dejavnikov socialnega okolja, ki se 

povezujejo z razvojem samopodobe učencev, so vrstniki. Skalar (1985, po Pečjak in 

Košir, 2002) ugotavlja, da se visoko samovrednotenje povezuje tudi z boljšim 

socialnim sprejetjem v skupini ter z višjim sociometričnim statusom, nizko 

samovrednotenje pa z osamljenostjo. Za učence z vedenjskimi vzorci pozunanjanja 

(npr. agresivne in hiperaktivne) še posebej velja, da vzdržujejo pretirano pozitivno 

predstavo o svojih učnih sposobnostih in socialnih spretnostih glede na objektivne 

zunanje pokazatelje. Človek lahko uporablja različne postopke, s katerimi uredi svoje 

odnose z drugimi ljudmi, da dosega čim večje soglasje med svojo samopodobo, 

vedenjem in ocenami drugih ljudi. Tudi strategije pripisovanja vzrokov za določene 

dogodke drugim ljudem ali situacijam sodijo med postopke doseganja skladnosti. 

Zaželeno samopodobo lahko pri drugih ljudeh podpiramo ali pa jo zavračamo. 

Pogosta metoda izničenja je ignoriranje, prezrtje drugega. Tipične žrtve prezrtja so 

učenci. Pogosto »vzgojno sredstvo« so negativni komentarji in zavračanje tega kar 

počnejo. Zato se ne smemo čuditi, da so kot obrambno reakcijo učenci razvili 

strategije zavračanja vsega, kar počno odrasli (Ule, 2004).  
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2.2.8. Emocionalna inteligentnost kot socialno integrativni dejavnik 

Salovey in Mayer (1990, po Pečjak in Košir, 2002) opredeljujeta termin emocionalne 

inteligentnosti kot sposobnost izražanja, ocenjevanja in reguliranja emocij pri sebi in 

drugih ter sposobnost uporabe emocij pri reševanju in odločanju. Rezultati raziskave 

(McCoy in Masters, 1985, po Pečjak in Košir, 2002) kažejo, da starejši učenci težijo k 

pogostejši uporabi socialnih in verbalnih strategij ter strategij, ki se neposredno 

nanašajo na vzrok čustvenega stanja posameznika, mlajši pa pogosteje uporabljajo 

materialne strategije (npr. z otrokom bi delil igračo). Pri emocionalni kompetentnosti 

gre za to, kako se učenci čustveno odzivajo v socialnih interakcijah, kako sočasno in 

strateško uporabljajo svoje znanje o emocijah in svojo emocionalno izraznost v 

odnosih z drugimi. Način, na katerega se posamezniki v socialnih situacijah 

spoprijemajo z emocijami, naj bi imel dolgoročen vpliv na kvaliteto njihovih socialnih 

odnosov in s tem na njihov občutek kompetentnosti. V šolskem obdobju vpliva na to, 

kako bodo učence sprejeli vrstniki, kako se bodo emocionalno odzivali nanje. 

Cassidy in ostali (1992, po Pečjak in Košir, 2002) navajajo, da se sposobnost 

zaznavanja in razumevanje emocij pozitivno povezuje s socialno sprejetostjo pri 

vrstnikih. Emocionalna kompetentnost je lahko vzrok ali posledica socialne 

sprejetosti. Učenci, ki so slabše sprejeti s strani sošolcev in/ali nimajo prijateljev, 

imajo manj virov čustvene podpore in pomoči. Ti učenci imajo nižje 

samospoštovanje, so bolj anksiozni v socialnih situacijah ter bolj depresivni in 

poročajo o večji stopnji osamljenosti kot drugi učenci. Za dobro počutje učencev v 

šoli so po Ashrju in A. Rose (1997, po Pečjak in Košir, 2002) ključni trije dejavniki 

vrstniške prilagojenosti: sprejetost s strani vrstnikov, udeležba v prijateljskih odnosih 

in kvaliteta prijateljskih odnosov. 

2.2.9. Pomembne lastnosti šole in šolskega okolja za vedenje in učencev 

Šola je tudi socialni prostor in s svojim učnimi in storilnostnimi zahtevami pomeni za 

učence prelomno socialno izkušnjo v primerjavi z njihovimi izkušnjami v družini. Šola, 

s svojimi različnimi šolskimi okolji, nedvomno vpliva na psihosocialni razvoj učenca in 

na različne načine sooblikuje njegovo vedenje, čustvovanje, mišljenje in delovanje. 

Na dejavnike šolskega okolja so še posebej občutljivi bolj ranljivi učenci, med 

katerimi so pogosto tudi učenci z motnjo ADHD. Lastnosti in dejavniki šole, ki 

spodbujajo dobro učenje, vedenje in socialno delovanje učencev, so: sestava otrok 

na šoli (socialno manj sprejeti učenci so bolj izpostavljeni neugodnemu 

psihosocialnemu razvoju in naj bodo vključeni v skupine, ki težijo k medsebojnemu 

sodelovanju in ne tekmovanju in izločanju), socialna organizacija (pričakovanja glede 

vedenja, spoštovanje učencev, dobri vedenjski modeli, razumna raba nagrajevanja in 

spodbujanja ter minimalna raba kaznovanja, odzivnost na potrebe učencev) in 

učinkovitost tehnik učiteljevega delovanja v razredu. Dobra šolska klima je še 

posebej pomembna za učence z motnjo ADHD, saj bolje funkcionirajo, če je klima 

ugodna (Burnik, 2002). 
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 2.2.10. Pomoč socialno slabše sprejetim učencem z motnjo ADHD 

Socialno manj sprejeti učenci potrebujejo pri vključevanju v razredno skupnost 

pomoč. Najbolj učinkovita je, kadar so v akcijski načrt vključeni vsi udeleženci: 

učenec, ki ima težave, sošolci, učitelj in tudi starši. Gre za dolgotrajen proces, ki 

vključuje spreminjanje predstav učenca o samem sebi, predstave skupine vrstnikov o 

učencu ter učiteljeve predstave o učencu. Pomoč je usmerjena na delo s 

posameznikom in delo z razredom, pri čemer ni potrebno ločevati dela strokovnjaka 

in učitelja, ampak je najučinkovitejša oblika pomoči mogoča skozi skupno, 

posvetovalno delo strokovnjaka in učitelja (Rozman, 1995, po Magajna in sodelavke, 

2008). Gash (1996, po Schmidt, 2001) v svoji raziskavi poudarja ugotovitev, da 

morajo biti učenci s posebnimi potrebami obravnavani kar se da podobno kot drugi 

otroci. Sočustvovanje in pretirana zaščita namreč ne razvijata veščin, ki so potrebne 

za neodvisno življenje. Hkrati pa učenci z motnjo ADHD potrebujejo vodenje in 

razumevanje s strani njihovih staršev in učiteljev, da bi lahko razvili čim več svoji 

potencialov in bili v šoli uspešni (National Institute of Mental Health, 2008). 

Spreminjanje in preprečevanje neprimernega vedenja pri učencih z motnjo ADHD 

mora potekati v času in na prostoru, kjer se tako vedenje pojavi. Pomoč pa mora biti 

nujno individualizirana in lahko je nudena od različnih skupin (učitelji, starši, vrstniki, 

učencev z motnjo ADHD samih) (DuPaul in Stoner, 2003). 

 

2.2.10.1. Delo s posameznikom 

V spodbudnem socialnem okolju večina otrok sama razvije socialne spretnosti, pri 

učencih z motnjo ADHD pa se zaradi pomanjkanja socialnih priložnosti, te 

najverjetneje ne bodo razvile spontano brez posredovanja (Asher in Parker, 1989; 

Hill in Hill, 1989; Schneider, 1989, v Porter, 2000, po Košir in Pečjak, 2002), zato je 

delo s socialno nesprejetimi učenci običajno usmerjeno na učenje ustreznih socialnih 

spretnosti . 

Pri sistematičnem načrtovanju pomoči slabše sprejetim učencem zaradi njihovih 

slabše razvitih socialnih spretnosti, je lahko v pomoč klasifikacija petih dimenzij 

socialnih spretnosti Caldarelle in Merrella (1997; v Pečjak in Košir, 2002): 

 Spretnosti v odnosih z vrstniki (nuditi vrstnikom podporo, jih pohvaliti, jim 

ponuditi pomoč, jih povabiti v igro, sodelovati v pogovoru, se zavzeti za 

drugega, biti empatičen, zlahka sklepati prijateljstva, imeti občutek za humor). 

 Spretnosti samouravnavanja vedenja (ostati miren, ko nastopijo težave, 

nadzirati svoje impulze, slediti pravilom in sprejeti postavljene meje, sprejeti 

kompromis, prenesti kritiko, ustrezno se odzvati na zasmehovanje, 

sodelovanje z drugimi). 
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 Učne (samoregulacijske) spretnosti (samostojna izpeljava nalog, poslušanje in 

izvrševanje nalog po navodilih učitelja, kakovostno opravljanje nalog, ustrezno 

izkoriščanje prostega časa, dobra organizacija, zaprositi za pomoč, se ne 

odzvati na motnje s strani vrstnikov med delom). 

 Sodelovalne spretnosti (slediti navodilom in pravilom, ustrezno izkoristiti čas, 

deliti z drugimi igrače in pripomočke, dokončati naloge, …). 

 Asertivnost (iniciativnost pri pogovoru z drugimi, sprejemanju pohval, povabilu 

k igri, samozaupanje v predstavitvi novim ljudem, izražanju občutij, vključitvi v 

aktivnosti itd.). 

Hughes in Hall (1987, v Hughes, 1989, po Magajna in sodelavke, 2008) sta razvila 

model socialnih spretnosti. Izhajata iz predpostavke, da so težave v odnosih z vrstniki 

lahko posledica neustreznih spretnosti na različnih ravneh socialnega vedenja, in 

sicer ima lahko učenec težave s prepoznavanjem socialne situacije, težave pri 

iskanju rešitev ali težave pri uporabi rešitev. Od tega na kateri ravni so težave 

prisotne, je odvisno nadaljnje načrtovanje pomoči. Porter (2000) navaja, da pri 

učencih, ki kažejo težave na področju socialnih spretnosti, ne gre nujno za 

pomanjkanje teh spretnosti. Učenci lahko posedujejo  socialne spretnosti, a jih ne 

uporabljajo zaradi pomanjkanja prave vrstniške skupine, razvrednotenega socialnega 

statusa v skupini, čustvenih težav, slabše sposobnosti procesiranja socialnih izkušenj 

in informacij, manjše sposobnosti ali nemotiviranosti za prosocialno vedenje in težav 

pri razločevanju, katero vedenje uporabiti v različnih okoliščinah (Magajna in 

sodelavke, 2008). 

Treningi socialnih spretnosti največkrat temeljijo na poučevanju učencev, kako 

zamenjati neučinkovite in nesprejemljive oblike vedenja z bolj učinkovitimi. Večina 

vključuje naslednje komponente: pogovor o različnih socialnih spretnostih in 

utemeljitev o njihovi pomembnosti; ugotavljanje pravilnih in nepravilnih načinov 

uporabe določene spretnosti; simulacijske vaje za urjenje določene socialne 

spretnosti; povratne informacije s strani učitelja in vrstnikov o učenčevem vedenju in 

ojačevanje za uporabo naučenih spretnosti v naravnem okolju. Pred začetkom 

treninga je potrebno ugotoviti, kaj učenci že vedo o pravilih v medosebnih odnosih ter 

kako zaznavajo lastno socialno nesprejetost. Treningi za otroke se običajno 

osredotočajo na spretnosti znati se igrati, biti pozitiven, tvegati, sodelovati, biti 

zanimiv, zavzeti se zase. Vsebine treningov za mladostnike pa so učna 

kompetentnost in odzivanje na učiteljeva pričakovanja, vzpostavljanje odnosov z 

vrstniki istega in nasprotnega spola, upiranje vrstniškim pritiskom, dajanje in 

sprejemanje povratnih informacij (Porter, 2000, po Magajna s sodelavkami, 2008). 

Treningi pogosto vključujejo tudi igro vlog. Warden in Christie (2001, po Magajna s 

sodelavkami, 2008) predlagata aktivnosti za vzpodbujanje prosocialnega vedenja z 

risbami. Braswell in Bloomquist (1991) navajata, da je trening socialnih spretnosti bolj 
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uspešen, če je delno izvajan tudi v skupini, zaradi bogatih možnosti uporabe 

skupinskega učenja in povratnih informacij, ki jih lahko da le skupina vrstnikov. Pri 

delu z osnovnošolskimi učenci je potrebno biti pri izvajanju treninga zelo konkreten, 

saj je tudi oblikovanje in spreminjanje stališč in s tem vedenja, pri tej starosti zelo 

konkretno. Pomembne pa so tudi povratne informacije. Učinkovito je tudi, da si 

skupina ali posamezen otrok postavi cilje na začetku treninga, katerih uspešnost se 

sproti in predvsem na koncu tudi preveri. 

Učencem lahko do socialne sprejetosti v razredu pomagamo tudi posredno s tem, da 

jim pomagamo pri napredovanju na storilnostnem področju, s tem da poskušamo 

odpraviti bojazen nastopanja pred sošolci in s spodbujanjem samostojnosti učencev 

(Petillon, 1980, po Magajna s sodelavkami, 2008). Učenci z motnjo ADHD bodo 

potrebovali več spodbud, namigov in ojačanj, ter bolj jasno in močno videne 

posledice nekega vedenja in dela, predvsem pa je pomembno pozitivno ojačanje 

(Chandler, 2011). 

Hafley (2007) navaja nekaj zanimiv idej, ki lahko služijo kot igra in hkrati kot pomoč 

pri premagovanju težav, povezanih s socialnim funkcioniranjem posameznika z 

motnjo ADHD: opazovanje ljudi (sedeti je potrebno nekje, kjer je množica ljudi (park, 

gostilna,šolski hodnik …) in nekdo izbere človeka, o katerem drugi pove kratko 

zgodbico); karte občutkov (potegneš eno kartico, na kateri je slika in napis enega 

občutka, katerega moraš pokazati, tvoj soigralec pa mora ugotoviti, kaj kažeš); 

izrezovanje obrazov z različnimi izrazi in občutki iz revij. 

2.2.10.2. Delo z razredom 

Ena izmed ključnih nalog razrednika je  oblikovanje oddelka učencev kot kohezivne, 

med seboj dobro povezane socialne skupine. Z različnimi organizacijskimi oblikami 

dela (ure oddelčne skupnosti, pogovorne ure z učenci in starši, neformalno druženje, 

itd.) učitelj povezuje učence v razredu v kohezivno celoto in povečuje socialno 

sprejetost vseh v razredu. Za učinkovito pomoč socialno slabše sprejetim učencem 

mora učitelj najprej spremeniti lastne predstave o takem učencu, nato pa še 

predstave njegovih sošolcev. Vedenja učenca, ki so v ozadju njegovega položaja v 

skupini (agresivnost, plahost …), se namreč nenehno krepijo z vedenjem sošolcev do 

njega (Magajna s sodelavkami, 2008). 

Delo s celotnim razredom kot oblika pomoči ima ugodne posledice tudi za razredno 

skupnost. Medosebni odnosi se izboljšajo in razredna kohezivnost se poveča. Učitelj 

ima pri tem na voljo različne možnosti: oblikovanje skupinskih ciljev učencev in s tem 

povečanje sodelovanja in zmanjšanje tekmovalnosti (sodelovalno učenje); razvijanje 

takih socialnih odnosov, ki omogočajo vključevanje (pogovori o medsebojnih 

odnosih); učenje in modeliranje konstruktivnega reševanja konfliktov; sociometrično 

grupiranje (bližina tistih, s katerimi se učenci dobro razumejo in počutijo); učenje 

socialnih spretnosti v razredu; spodbujanje in organiziranje medsebojne (učne) 
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pomoči med učenci; odpreti klike in vsaj nekatere njihove člane povezati z drugimi 

učenci v razredu; zmanjšati socialno razcepljenost v razredu. Učenci v bolj 

kohezivnih razredih bolj učinkovito komunicirajo in pogosteje ter bolj neposredno 

izražajo pozitivna čustva drug do drugega. Difuzno strukturirani razredi so bolj 

kohezivni kot centralno strukturirani, saj so odnosi sprejemanja in zavračanja bolj 

enakomerno razporejeni med člani skupine. Za razredno kohezivnost je ugodno, če 

ima vsak učenec v razredu vsaj enega prijatelja. V razrednih, kjer lahko učenci 

razpravljajo o določenih temah in kjer so ob različnem času v ospredju razprave 

različne osebe, je kohezivnost večja (Schmuck in Schmuck, 1997, po Pečjak in Košir, 

2002). 

Vrstniška pomoč (inštrukcije) Greenwood, Delquadri in Carta (2002, po DuPaul in 

Stoner, 2003) opredeljujejo kot skupno delo dveh učencev na eni učni aktivnosti 

(temi), pri čemer ima eden od učencev vlogo inštruktorja in drugemu daje povratne 

informacije. Obstaja več modelov vrstniške pomoči, vsi pa imajo skupno to, da 

povečujejo trajnejše vezi med sošolci (vrtniki) in učenci z motnjo ADHD. Vrstniška 

pomoč lahko pomaga vsem učencem, in ne le tistim z motnjo ADHD, do večje 

učinkovitosti in zadovoljstva (DuPaul in Stoner, 2003). 

2.2.10.3. Vpliv učiteljevega vedenja na socialni položaj učenca v razredu 

Tako učitelj kot učenec s svojim vedenjem vplivata drug na drugega, pri čemer je 

učitelj tisti, ki lahko s svojimi reakcijami vpliva na vedenje učenca in s tem oblikuje 

njun medsebojni odnos (Burnik, 2002). Raziskave kažejo, da je eden izmed 

pomembnih dejavnikov, ki določajo posameznikovo socialno sprejetost v razredu, 

tudi vedenje učitelja do posameznika, (Weiner in ostali, 1983; White in Kistner, 1992, 

po Košir in Pečjak, 2002), zato je pomemben element pomoči socialno manj 

sprejetim učencem tudi osredotočanje na njihov odnos z učitelji. Manj priljubljeni 

učenci dobivajo od učiteljev več korektivnih povratnih informacij, bolj priljubljeni 

učenci so deležni več pozitivnega ojačevanja (Gottman in ostali, 1975; Rubin in 

ostali, 1982, po Košir in Pečjak, 2002). Razdevšek-Pučko (1990, po Košir Pečjak, 

2002) je ugotovila, da je pri učiteljih od 2. do 5. razreda osnovne šole zelo malo 

odzivanja na učenčeva čustva in na pobude učencev. Prevladuje dajanje navodil in 

učiteljevo neposredno vodenje pouka ter popolna odsotnost sodelovalnega dela.  

Za spremembo socialnega položaja manj sprejetih učencev v razredu je pomembno 

učiteljevo vedenje, saj še posebej mlajšim učencem učiteljevo vedenje do nekega 

učenca predstavlja model, na podlagi katerega oblikujejo lastne zaznave in vedenje 

do tega učenca (White in ostali, 1996, po Magajna s sodelavkami, 2008). Učiteljevo 

vedenje je pomembno tudi zato, ker imajo učenci običajno več možnosti opazovati 

učiteljevo vedenje do določenega učenca, kot da sami vzpostavijo interakcije s tem 

učencem ali opazujejo vedenje sošolcev do njega. Še posebej je vpliv kvalitete 

odnosa med učencem in učiteljem na percepcije tega učenca s strani vrstnikov 
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pomemben za učence z vedenjskimi težavami, saj učiteljeve interakcije z agresivnimi 

in motečimi učenci vključujejo več jeze, kritičnosti in kaznovanja (Huges in sod., 

2001, po Košir in Pečjak, 2002). Socialno slabše sprejetim učencem lahko učitelj pri 

vključevanju v skupino pomaga tudi s tem, da pri organizaciji pouka upošteva njihove 

želje v zvezi s tem, s katerimi učenci bi se želeli družiti. To lahko upošteva pri 

določanju sedežnega reda, pri organiziranju dela v parih ali skupinah, pri načrtovanju 

medvrstniške pomoči (Petillon, 1980, po Magajna s sodelavkami, 2008). Učitelj lahko 

poveča socialno sprejetost učencev z motnjo ADHD tudi s tem, da jim omogoča, da 

so pogosteje deležni spodbud, ki so bolj specifične kot za vrstnike, saj tako pomaga 

učencem z motnjo ADHD do bolj pozitivne samopodobe. Pomembno je tudi, da 

učitelj učence z motnjo ADHD obravnava s spoštovanjem, ter, da so cilji obravnave 

usmerjeni na aktivne odgovore učencev. Pri tem si učitelj lahko pomaga s testom 

»mrtvega moža za vedenje« (Linsley, 1991). To pravilo pomeni, da če nekaj kar si 

postavimo za cilj, lahko naredi tudi mrtev mož, to ni primerne cilj (npr. sedeti pri  miru, 

se ne ogšati) (DuPaul in Stoner, 2003.  Tako radi grajamo tisto, kar je narobe in tako 

radi spregledamo tisto, kar je dobro. Vsak učenec, pa tudi odrasel, ima potrebo po 

tem, da je opažen in deležen pozornosti drugih. Bodimo pozorni na to, kdaj se 

učenec vede ali kako drugače kaže zaželeno. Takrat to povemo. Naj vidi, da smo 

njegovo pozitivno početje opazili in mu to tudi povedali (Burnik, 2002). Za učence z 

motnjo ADHD je pomembno takojšnje in pogostejše ojačanje vedenja. Graja pa 

najbolj učinkuje na zmanjšanje neprimernega vedenja takrat, kadar je izrečena 

učencu z motnjo ADHD osebno, čim prej in s čim manj razpravljanja (DuPaul in 

Stoner, 2003). Pomembno je, da se učitelj zaveda  vpliva svojega dela in vedenja do 

socialno slabše sprejetih učencev na oblikovanje predstav o teh učencih pri njihovih 

sošolcih. Učiteljeva podpora lahko pomaga pri izboljšanju socialne sprejetosti 

učencev (Huges in ostali, 2001, po Košir in Pečjak, 2002). Pomoč učencem z motnjo 

ADHD je učinkovita samo tedaj, ko je izvajana aktivno, konstantno, usklajeno tako 

doma kot v šoli. Kadar so v program pomoči aktivno vključena oba starša in učitelj, 

obstaja namreč velika možnost uspeha. Najbolj pomembno pri spreminjanju vedenja 

učencev z motnjo ADHD je, da  ojačamo, opazimo želeno vedenje in ignoriramo 

neprimerno oz. nezaželeno vedenje (Chandler, 2011). Največje število spodbud in 

ojačanj učenci z motnjo ADHD dobijo od ljudi s katerimi so največ s stiku (starši, 

učitelji, vrstniki) in pozitivne izmenjave s pomembnimi drugimi pomembno prispevajo 

k socialnemu razvoju učenca in povečajo prisotnost pozitivnega vedenja v razredu. 

Učenci z motnjo ADHD bodo raje in lažje upoštevali učiteljeva navodila, če bodo le-ta 

podana na enostaven in jasen način, če bodo odstranjeni vsi moteči dejavniki in  

kadar je prisoten očesni kontakt z učiteljem (DuPaul in Stoner, 2003). 
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2.2.10.4. Kako lahko pomagajo starši 

Sinclair (2007, po Chandler, 2011) navaja običajne poteze oziroma ravnanja staršev, 

ki so se izkazala kot dobra praksa pri rokovanju z otroki z motnjo ADHD, s katerimi 

se starši lahko seznanijo pri treningih starševskih veščin: izobraževanje v smeri 

razumevanja motnje, ki jo otrok ima; vedenjsko kognitivna metoda za spreminjanje 

vedenja; odzivanje, priznavanje in nagrajevanje ustreznega vedenja; nagrade naj 

bodo takojšnje, nove ali neobičajne in smiselne za otroka; uporabljanje pozitivnih 

veščin in vedenja, katerih posledice so lahko uporabljene kot ojačanje; uporabljanje 

nagrad in ignoriranja: pohvala za dobro in ignoriranje za slabo vedenje; dajanje 

učinkovitih navodil (kratka in specifična); konstantna pravila vedenja ter takojšnje 

reševanje problemov. Starši se naučijo tudi, kako naj svoje otroke učijo organizacije, 

reševanja problemov in obvladovanja ADHD simptomov (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2010). National Institute of Mental Health (2008) spodbuja starše, da 

z otrokom izvajajo tudi prijetne in sproščujoče aktivnosti, saj lahko tako opazijo, kaj 

otrok dela dobro in katera so njegova močna področja in sposobnosti. Zelo 

pomembno je tudi, da znajo starši strukturirati situacijo v pozitivni smeri. Staršem v 

korist so tudi znanja o tehnikah ravnanja s stresom, saj le-te povečajo sposobnost 

mirnega odreagiranja na otrokovo vedenje. 

Braswell in Bloomquist (1991)  omenjata tudi trening družinskih komunikacijskih 

veščin, ki je oblikovan  za pomoč družini z otrokom z ADHD, saj so primanjkljaji v 

komunikacijskih veščinah glavni vzrok družinskih težav, ki pa so v družinah z otrokom 

z motnjo ADHD zagotovo prisotne. Komunikacijski problemi zajemajo nejasne izjave, 

obtoževanje, spreminjanje teme pogovora, dominantni pogovori, poniževanje in 

nesramen govor ali verbalna sporočila. Trening komunikacijskih veščin pomaga 

družinskim članom spoznati njihove neustrezne komunikacijske vzorce in omogoča 

učenje novih sposobnosti, ki so potrebne za boljšo komunikacijo (Braswell in 

Bloomquist, 1991). 

Skupine za samopomoč povezujejo starše in družine z drugimi, ki imajo podobne 

težave in skrbi. Skupine se srečujejo redno in člani si izmenjujejo strahove in uspehe, 

informacije o dobrih strokovnjakih in strategije, ki so v pomoč. Te skupine so tudi 

zakladnica dobrih praks in možnost za stik  s strokovnjakom, ki tako skupino vodi 

(National Institute of Mental Health, 2008).  
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2.2.11. Prijateljstvo in motnja ADHD 

Porter (1996, po Pečjak in Košir, 2002) definira prijateljstvo kot prostovoljno, trajajočo 

vez med posamezniki, pri katerih gre za vzajemno preferiranje drug drugega in kateri 

si delijo čustveno toplino. Howes (1990, po Schmidt, 2001) sugerira, da je prisotnost 

vsaj enega tesnega prijateljstva pomemben vir emocionalne podpore za učenca in 

lahko ponudi zaščito pred neugodnimi vplivi vrstniške izolacije oz. odklanjanja. 

Razvoj prijateljskih odnosov je močno povezan z razvojem socialne kognicije. 

Maxwell (1990, po Košir in Pečjak, 2002) ugotavlja, da obstaja med različnimi modeli, 

ki pojasnjujejo, kako se prijateljski odnosi spreminjajo v odvisnosti od učenčeve 

starosti, precejšnja skladnost v zvezi s splošnim potekom razvoja prijateljstva, ki ga 

povzema v treh stopnjah: 1. Prijateljstvo je pri mlajših otrocih pretežno egocentrično 

in le s površinskim zavedanjem prijatelja kot osebe in relativno nizko predanostjo 

odnosu; 2. V srednjem otroštvu se otroci začnejo zavedati osebnostnih značilnosti in 

perspektive drugih oseb, postanejo bolj predani prijateljskemu odnosu in bolj 

selektivni pri izbiri prijateljev; 3. Na prehodu v obdobje mladostništva postanejo 

prijateljstva bolj intenzivna, vključujejo več samorazkrivanja, intimnosti in izmenjave 

mnenj in vrednot, lojalnost in predanost odnosu postaneta osrednjega pomena.  

Epstein (1989, v Oerter, 1998, po Pečjak in Košir, 2002) navaja tri dimenzije izbire 

prijateljev: podobnost, starostna homogenost oz. heterogenost in prostorska bližina. 

Podobnost, ki se nanaša na zaznano psihično podobnost v interesih in vrednostnih 

usmeritvah, postaja s starostjo vse pomembnejša. Starostna homogenost oz. 

heterogenost z leti izgublja na pomenu, vrhunec pomembnosti pa doseže med 

osmim in devetim letom starosti. Pomen prostorske bližine, ki je pri mlajših učencih 

najpomembnejši dejavnik prijateljskih odnosov, se s starostjo zmanjšuje in postaja 

vse manj pomembna. Učenčeva izbira prijatelja je bolj odvisna od zaznanih pozitivnih 

kot od zaznanih negativnih kvalitet. Določeno število negativnih osebnostnih potez v 

prijateljskih odnosih torej ni odločujoče, če posameznik poseduje tudi zadostno 

število pozitivnih potez (Bukowski in Newcomb, 1984, po Pečjak in Košir, 2002).  

Interakcije z vrstniki so ključnega pomena za socialni razvoj učencev, saj omogočajo 

vzpostavljanje drugačne vrste odnosov kot interakcije z odraslimi osebami. Funkcije 

prijateljskih odnosov so po mnenju različnih avtorjev različne (Porter, 1996, po Pečjak 

in Košir): razvoj socialnih spretnosti (prijateljski odnosi učencem omogočajo 

doživljanje pripadnosti, enakopravnosti, potrditev interesov, upanj in strahov, lastne 

vrednosti, partnerstva, intimnosti, pogajanja, kontrole, sodelovanja, obzirnosti do 

drugih; v skupini se učenci naučijo razumevanja in uporabe humorja ter kompleksnih 

oblik igre), vpliv na samopodobo (sprejemanje s strani vrstnikov je nujno za razvoj 

pozitivne samopodobe), čustvena podpora (prijatelji so v pomoč v stresnih situacijah, 

zagotavljajo zabavo in povečujejo posameznikovo subjektivno zadovoljstvo), 

kognitivni razvoj (prijatelji imajo funkcijo posredovanja informacij, stališč, vrednot in 

spretnosti, ki jih učenci ne morejo dobiti od odraslih; prijateljski odnosi omogočajo 
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pridobivanje izkušenj v reševanju problemov, so v pomoč pri razvijanju govornih 

spretnosti) ter dopolnjevanje izkušenj iz družine. Pozitivni odnosi učencev z motnjo 

ADHD s prijatelji v otroštvu so blažilec stresa in zaščita proti psihičnim težavam 

(Kane, 2010).  

Večina prijateljstev se oblikuje skozi igro. Namišljena igra, igranje vlog pri učencih 

spodbuja oblikovanje socialnih veščin in zakonitosti. Večina otrok z motnjo ADHD pa 

se že v zgodnjem otroštvu težko vključi v skupinsko igro ali pa s svojim vedenjem 

rušijo že začete igre. Tak otrok moti preostale, bega od ene dejavnosti k drugi, 

sproža pretepe in se ne ustali pri nobeni izmed ponujenih zaposlitev. 80 odstotkov 

učencev z motnjo ADHD ima težave pri igranju z drugimi učenci, pri vrstnikih pa se to 

pojavlja le pri 10 odstotkih otrok. Učenci z motnjo ADHD imajo tako velike težave s 

prijateljstvi, ker njihova nepozornost, impulzivnost in nemirnost vplivajo na njihovo 

neuspešno socialno integracijo. Ne začutijo, kako naj bi se primerno vključili v igro in 

ne vedo, kaj naj bi v nekem trenutku rekli. Zaradi svojih težav včasih ne uvidijo 

situacije empatično, ne začutijo čustev drugega učenca. Prav tako ne zmorejo uvida 

posledic svojih dejanj. DeHaas in Horn (Sandberg 2002, po Kesič Dimic, 2009) 

ugotavlja, da imajo učenci z motnjo ADHD manj prijateljstev kot drugi, kar velja za 

oba spola. Obstajajo pa razlike v odnosih – deklice doživijo več zavrnitev, dečki pa so 

v odnosu do prijatelj bolj dominantni in fizično agresivni. Kljub povprečnim 

intelektualnim sposobnostim so učenci z motnjo ADHD kot skupina v dve do triletnem 

zaostanku za vrstniki glede socialne in čustvene zrelosti. Zaradi tega pogosto 

delujejo nezreli, nedorasli in neodgovorni. Pogosto se učenci z motnjo ADHD ne 

zavedajo vpliva svojega vedenja na sošolce, celo zanikajo, da motijo druge ali 

povzročajo težave. Učencu moramo pomagati s tem, da ga seznanimo z vplivom 

njegovega vedenja in mu pomagamo prepoznavati podobne situacije in jih tudi 

priznati ter sprejeti (Kesič Dimic, 2009). Psihološko zdravje učenca z motnjo ADHD in 

sreča sta tako v sedanjosti in prihodnosti, v veliki meri odvisna od tega, kako 

uspešen je otrok pri vzpostavljanju in ohranjanju otroških prijateljskih odnosih. Pomoč 

otrokom z motnjo ADHD pri graditvi tesnih vrstniških odnosov in prijateljstev, bi zato 

moral biti pomemben cilj, vendar je zelo pogosto spregledan (Kane, 2010). 
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Pomoč staršev pri vzpostavljanju prijateljstev   

Poleg učnih težav imajo učenci z motnjo ADHD velike težave tudi v navezovanju 

prijateljstev (Barkley, 1998, po Žunko Vogrinc, 2009). Občutek, da nimaš prijatelja, je 

boleč. Prav tako kot učenci pa pogosto trpijo tudi njihovi starši, saj ne vedo, zakaj so 

si njihovi otroci to zaslužili. Težko verjamejo, da njihov otrok, ki je v resnici zelo 

zgovoren in komunikativen (sploh v komunikaciji z odraslimi), ne zna teh veščin 

uporabiti med vrstniki. Kesič (2007, 2009) podaja nekaj korakov, s katerimi lahko 

starši otroku pomagajo in ga pripravijo, da bo vzpostavil boljši odnos z vrstniki: 

spodbujanje otroka k iskanju več rešitev istega problema; spodbujanje otroka, da 

rešitev uporabi v pravi situaciji;spodbujanje otroka k delitvi igrač;  učenje otroka, da 

bo povezal vzrok in posledico; učenje veščine poslušanja drugih; učenje dvosmerne 

komunikacije preko igre vlog; učenje veščine spoznavanja novih oseb; učenje 

razumevanja telesne govorice; učenje sodelovanja v igri. Potrebno je delovati po 

korakih in vsako, nam še tako logično situacijo, razdeliti na več in manjše korake. 

Zelo pomembno je predvsem vztrajati, tudi če uspeha ne bo takoj, saj bo najbrž 

prispel veliko kasneje. Ko bo uspeh dosežen, naj praznuje vsa družina in otrok mora 

doživeti pohvalo ob doseženem uspehu. Ko otrok omeni, da je dobil prijatelja, ga 

spodbudite, da ga pripelje domov. Ne smemo pozabiti, da so starši otroku največji 

zgled (Kesič Dimic, 2009). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Problem diplomskega dela izhaja iz ugotovitve, da so učenci z motnjo ADHD še 

posebej ranljivi na socialnem področju, a velikokrat te težave niso ustrezno 

prepoznane (Božič, 2002). Zaradi svojih posebnosti imajo običajno veliko težav v 

medsebojnih odnosih s starši, učitelji in vrstniki (Rotvejn Pajič, 2002). Na socialno 

vključenost učencev v razredu vpliva tako samopodoba in samopercepcija učenca z 

ADHD ter stališča in vedenje sošolcev do učenca z ADHD. Le-to pa je v veliki meri 

odvisno od vedenja in odzivov učitelja, katerega vedenje do učenca z ADHD je zgled 

učencem. Velik pomen ima tudi prizadevanje celotne šole na socialnem področju ter 

sodelovanje s starši, kajti tudi njihovo mnenje in stališča neposredno vplivajo na 

učence z ADHD, njihove sošolce kot na  učitelje. Kadar se neugodne izkušnje 

utrjujejo v vsakdanjem interakcijskem krogu: družina – šola – vrstniki – prosti čas, se 

pri učencu, ki je manj uspešen  postopoma razvijejo čustvene in vedenjske motnje. 

Ravno poznavanje teh motenj in vplivov na njih lahko pripelje do reševanja le-teh. Z 

diplomskim delom želim proučiti socialno vključenost učencev z ADHD v razredih 

redne osnovne šole, ter predvsem kako na  problem socialnega sprejemanja teh 

učencev in dejavnikov, ki vplivajo nanj, gledajo razredni učitelji, starši, sošolci in 

učenec z motnjo ADHD. 

 

3.2. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako so učenci z ADHD socialno vključeni v 

svojo oddelčno skupnost in kako na to gledajo njihovi razredniki, sošolci, starši in oni 

sami. 

Cilji raziskovalnega dela so: 

 Ugotoviti, kakšen je socialni položaj učenca z ADHD  v razredu. 

 Primerjati poglede učenca z motnjo ADHD, sošolcev, razrednika in staršev na 

socialno vključenost učencev z motnjo ADHD. 

o Primerjati, čemu pripisujejo vzrok motečega vedenja učenca z motnjo 

ADHD. 

o Primerjati, kako ocenjujejo vedenje sošolcev do učenca z motnjo 

ADHD. 

o Primerjati, katere socialne veščine uporablja učenec z motnjo ADHD po 

mnenju razrednikov, staršev in njih samih. 

o Primerjati, kdo je najbolj odgovoren za sprejetost učenca z motnjo 

ADHD med sošolci po mnenju staršev in razrednikov. 

o Primerjati, kako se na učenčeve težave in potrebe odzivajo razredniki, 

kako bi se učenci in kaj predlagajo starši. 
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3.3. RAZISKOVALNI VPRAŠANJI IN PODVPRAŠANJA 

1) Kakšen je socialni položaj učenca z motnjo ADHD v razredu? 

2) Kako socialno vključenost učenca z motnjo ADHD vidi on sam, njegovi sošolci, 

razrednik in starši? 

a) Čemu pripisujejo vzrok motečega vedenja učenca z motnjo ADHD 

razredniki, sošolci in starši? 

b) Kako se do učenca z motnjo ADHD vedejo sošolci? 

c) Katere socialne veščine uporablja učenec z motnjo ADHD? 

d) Kdo je najbolj odgovoren za sprejetost učenca z motnjo ADHD med 

sošolci? 

e) Kako se odzivati na učenčeve težave in potrebe? 

 

3.4. OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

3.4.1. Opis vzorca 

V vzorec raziskovanja je bilo vključenih 6 razredov osnovne šole dr. Franceta 

Prešerna Ribnica, njihovi razredni učitelji in starši vseh učencev. Vključeni so bili trije 

razredi prve triade (3. razredi (od tega dva na podružnicah), dva razreda druge triade 

(4. in 5. razred) in en razred tretje triade (8. razred). V vsakem od teh razredov, pa je 

bil tudi učenec ali učenka z motnjo ADHD. V raziskavo so bili vključeni štirje različni 

vzorci: 106 učencev, 6 učencev z motnjo ADHD, 86 staršev in 6  razrednih učiteljev. 

Tabela 1: Tabelarični prikaz vzorca učencev in staršev 

 3. A  3. B  3. C 4. 5. 8.  

zaporedna št. oddelčne skupnosti OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

št. učencev 13 12 18 23 22 18 106 

št. dečkov 7 7 11 12 12 10 59 

št. deklic 7 5 8 11 12 10 53 

št. staršev 7 10 14 21 20 14 86 

* 3.A in 3.B sta razreda na podružničnih šolah (manjše število učencev) 

* Iz OS1 in OS3  po eden učenec ni sodeloval v raziskavi, iz OS5 in OS6 pa po dva učenca nista 

sodelovala v raziskavi. 
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3.4.2. Opis poteka raziskave 

Raziskava je pri razrednih učiteljih in starših pri vseh razredih potekala na enak 

način. Imena razrednikov in učencev z ADHD mi je posredovala specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja. Nato sem se z razredniki dogovorila za eno ali dve uri 

hospitiranja v razredu. Po hospitaciji sem jim dala v reševanje vprašalnik za 

razrednike (Priloga 3) in se dogovorila, kdaj bom imela razredno uro, v okviru katere 

bom izvedla predstavitev hipotetičnega učenca z motnjo ADHD  in dala učencem v 

reševanje vprašalnike. Učiteljem sem po izvedeni razredni uri dala vprašalnike za 

starše (Priloga 4), katere so učenci  odnesli domov, jih dali v reševanje staršem in jih 

nato prinesli nazaj učiteljem. Nato sem jih prišla iskat. V razredih sem hospitirala eno 

ali dve uri. Opazovala sem predvsem učenca z ADHD in njegove reakcije z ostalimi 

učenci in učiteljico, učiteljev odnos do njega, odnos sošolcev do njega. 

3.4.2.1. Potek praktičnega dela raziskave v 3. razredih 

Razredna ura se je začela v krogu. Na začetku sem jih pozdravila in napovedala kaj 

bomo danes počeli. Nato je vsak učenec povedal svoje ime in svojo najljubšo 

zgodbo/pravljico. Povedala sem, da poznam fanta, ki pripoveduje čudovite zgodbe in 

v krogu se nam je pridružila lutka Jakob. Povedal je zgodbo o fantu Ninu (Priloga 1). 

Potem sem v krog dala sedem slik (Priloga 2), katere so učenci razporedili na tablo 

po vrstnem redu. Med samim razvrščanjem so učenci s pomočjo vprašanj obnovili 

zgodbo. Slike so prikazovale prej pripovedovano zgodbo in so služile kot opora za 

zapomnitev zgodbe in pri reševanju vprašalnika o zgodi (Priloga 5), katerega so 

reševali samostojno. Preden so začeli reševati, sem jim povedala da ni napačnih 

odgovorov in naj kar napišejo karkoli. Kdor je končal, je obrnil list in na prazno stran 

narisal, kar mu je bilo v zgodbi všeč. Potem sem jim razdelila še vprašalnik za 

sociogram (Priloga 8). Na koncu ure smo se zbrali v krogu na tleh in se igrali igrico 

Moja desna stran je prazna: kdor ima prazen prostor na desni, pokliče nekoga po 

imenu in pove o njem eno dobro stvar. Na koncu sem zaključila z mislijo, da ima čisto 

vsak tudi dobre lastnosti in se jim zahvalila za sodelovanje. 

Z učencem z motnjo ADHD sem se srečala individualno. Na začetku ure sem mu 

povedala kaj bova počela, koliko nalog imam pripravljenih in da zadnjih pet minut 

lahko počneva nekaj po njegovi izbiri. Za vsako nalogo je učenec naredil na tablico 

eno črtico. Le-te je sproti brisal, ko je neko nalogo opravil. Pri prvi nalogi sva se 

pogovarjala o zgodbi o dečku Ninu, da se je učenec spomnil. Druga naloga je bil 

vprašalnik z da/ne odgovori (Priloga7). Učenec je imel dve kartici. Na eni je pisalo da, 

na drugi ne. Ko sem prebrala neko trditev, je učenec dvignil tisto kartico, ki velja zanj. 

Pri tem sem jasno poudarila, da ni noben odgovor napačen. Sledila je tretja naloga: 

samostojno reševanje vprašalnika za učence z motnjo ADHD (Priloga 7). Po 

reševanju sem učenca vprašala še nekaj dodatnih vprašanj (Priloga 7). Kot zadnja 

naloga je bila igrica nadaljevanje povedi. Jaz sem povedala en del povedi, učenec pa 

drug del. Njegovo nadaljevanje sem si sproti zapisovala. Na koncu sem učencu 
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ponudila različne igre (štiri v vrsto, ime priimek kraj, spomin, smeh je pol zdravja, 

balinčki) in on je eno izbral in to je bila dejavnost zadnjih petih minut ure.  

3.4.2.2. Potek praktičnega dela raziskave v 4. in 5. razredu 

Razredna ura se je začela v krogu. Na začetku sem jih pozdravila in napovedala, kaj 

bomo danes počeli. Nato je vsak učenec povedal svoje ime in svojo najljubšo 

zgodbo/pravljico. Nato sem povedala, da poznam zanimivo zgodbo o dečku Ninu in 

nato smo prebrali zgodbo, ki je bila projicirana na platno (vsak učenec je prebral vse 

povedi). Po prebrani zgodbi so sledila vprašanja kot pomoč za obnovo zgodbe in 

razvrščanje slik na tablo. Slike so prikazovale prej prebrano zgodbo in so služile kot 

opora za zapomnitev zgodbe in pri reševanju vprašalnika o zgodi (Priloga 5), 

katerega so reševali samostojno. Preden so začeli reševati, sem jim povedala, da ni 

napačnih odgovorov in naj napišejo svoje mnenje. Kdor je končal, je obrnil list in na 

prazno stran, narisal, kar mu je bilo v zgodbi všeč. Potem sem jim razdelila še 

vprašalnik za sociogram (Priloga 8). Na koncu ure smo se zbrali v krogu na tleh in se 

igrali igrico Moja desna stran je prazna: kdor ima prazen prostor na desni, pokliče 

nekoga po imenu in pove o njem eno dobro stvar. Na koncu sem zaključila z mislijo, 

da ima vsak tako dobre kot slabe lastnosti, pomembno pa je, da poskušamo videti 

predvsem dobre in da si med seboj pomagamo. 

Z učencem z motnjo ADHD sem se srečala individualno. Na začetku ure sem učencu 

povedala, koliko nalog imam pripravljenih, kakšne so in, da zadnjih pet minut lahko 

počneva nekaj po njegovi izbiri. Za vsako nalogo je učenec naredil na tablico eno 

črtico. Le-te je sproti brisal, ko je neko nalogo opravil. Pri prvi nalogi sva se 

pogovarjala o zgodbi o dečku Ninu, da se je učenec spomnil. Druga naloga je bil 

vprašalnik z da/ne odgovori (Priloga 7). Učenec je imel dve kartici. Na eni je pisalo 

da, na drugi ne. Ko sem prebrala neko trditev, je učenec dvignil tisto kartico, ki velja 

zanj. Pri tem sem jasno poudarila, da ni noben odgovor napačen. Sledila je tretja 

naloga: samostojno reševanje vprašalnika za učence z ADHD (Priloga 7). Po 

reševanju sem učenca vprašala še nekaj dodatnih vprašanj (Priloga 7). Kot zadnja 

naloga je bila igrica nadaljevanje povedi. Učenec je dobil list, na katerem so bile 

povedi napisane le do polovice. Drugo polovico je učenec dopolnil sam. Na koncu 

sem učencu ponudila različne igre (štiri v vrsto, ime priimek kraj, spomin, smeh je pol 

zdravja, balinčki) in on je eno izbral in to je bila dejavnost zadnjih petih minut ure.  
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3.4.2.3. Potek praktičnega dela raziskave v 8. razredu 

Ker ima 8. razred razredno pol ure, sem izvajala uro dvakrat. Prvo uro je bila v 

ospredju predstavitev učenca z ADHD, drugo pa reševanje vprašalnikov in pogovor. 

Prva razredna ura se je začela s predstavitvijo drug drugemu. Vsak učenec je 

povedal svoje ime in en svoj hobi. Sledila je moja napoved namena učne ure in kaj 

pričakujem od njih (sodelovanje in čim bolj iskrene odgovore). Potem sem jih 

vprašala kaj je ADHD in jih spodbudila, naj povedo kaj pomislijo ob tej besedi, tudi če 

ne vedo, kaj pomeni. Nato smo si pogledali odseke 3 filmčkov (Priloga 9), na katerih 

je učenec z ADHD. Sledila so vprašanja o tem učencu (kako se obnaša, kaj prikazuje 

filmček). Kot zadnji del predstavitve učenca je bila power-point predstavitev o 

značilnostih učenca z ADHD (Priloga 10). Med predstavitvijo pa sem prebirala 

konkretne primere iz knjige Adrenalinske deklice, hitri dečki. Na koncu je bilo še 

nekaj časa za njihova vprašanja. 

Druga razredna ura se je začela s kratko ponovitvijo tistega kar smo videli pri prejšnji 

razredni uri s pomočjo power-point predstavitve in vprašanj. Sledila je dejavnost 

pantomima, pri kateri so morali štirje učenci pokazati vsak po eno lastnost učencev z 

ADHD (humor, domišljija, radovednost, veliko idej), ostali pa so ugibali, kaj 

prikazujejo. Nato sem učencem dala v reševanje vprašalnik o učencih z ADHD 

(Priloga 6) in vprašalnik za sociogram (Priloga 8). Za konec so se učenci združili v 

več skupin po štirje in napisali čim več predlogov za pomoč učencem z ADHD.  

Z učencem z motnjo ADHD sem se srečala individualno. Na začetku ure sem učencu 

povedala, kaj bova počela, koliko nalog imam pripravljenih in da zadnjih pet minut 

lahko počneva nekaj po njegovi izbiri. Učencu sem dala seznam nalog in ko je 

določeno opravil, jo je na seznamu prečrtal. Pri prvi nalogi sva se pogovarjala o 

predstavitvi pri razredni uri, da se je učenec spomnil. Druga naloga je bil vprašalnik z 

da/ne odgovori (Priloga 7). Pri tem sem jasno poudarila, da ni noben odgovor 

napačen. Sledila je tretja naloga: reševanje vprašalnika za učence z ADHD (Priloga 

7). Po reševanju sem učenca vprašala še nekaj dodatnih vprašanj (Priloga 7). Kot 

zadnja naloga je bilo nadaljevanje povedi. Učenec je dobil list, na katerem so bile 

spovedi napisane le do polovice. Drugo polovico je učenec dopolnil sam. Na koncu 

sem učencu ponudila različne igre (štiri v vrsto, ime priimek kraj, spomin, smeh je pol 

zdravja, balinčki) in on je eno izbral in to je bila dejavnost zadnjih petih minut ure.  
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3.4.3. Inštrumentarij 

Za zbiranje podatkov so bili uporabljeni naslednji merski inštrumenti, ki so bili 

prirejeni ali sestavljeni izključno za namene diplomskega dela: 

 Vprašalnik za razrednike  

 Vprašalnik za starše  

 Vprašanja o zgodbi  

 Vprašalnik za učenca z ADHD  

 Vprašalnik za izvedbo sociometrične tehnike po Morenu  

 

Sociometrična preizkušnja predstavlja enega izmed  načinov merjenja socialne 

sprejetosti v razredu, s katero ugotavljamo sociometrični položaj oz. socialno 

sprejetost posameznika v skupini, povezanost med posameznimi člani skupine in 

stopnjo povezanosti (kohezivnosti) celotne skupine. Sociometrični status je eden od 

najpomembnejših pokazateljev posameznikovega položaja v skupini in kaže na 

stopnjo posameznikove priljubljenosti ali nepriljubljenosti v skupini. Pomembno je, da 

kriteriji za sociometrični vprašalnik vključujejo temeljne dejavnosti skupine in da jih 

razumejo vsi učenci. Sociometrična struktura skupine kaže povezanost med člani 

skupine in je razvidna, če rezultate predstavimo grafično, v obliki sociograma. Indeks 

kohezivnosti kaže stopnjo povezanosti med člani skupine.  

Vprašalnik za razrednike (Priloga 3): V uvodnem delu vprašalnika je predstavljen 

namen raziskave. V poizvedovalnem delu vprašalnik najprej vsebuje 30 trditev. Za 

vsako trditev so učitelji ocenili stanje pogostosti pojavljanja pri učencih z ADHD 

(nikoli, včasih, pogosto, zelo pogosto).  Trditvam sledijo tri odprta vprašanja, kjer so 

učitelji opisali, čemu pripisujejo vzrok motečega vedenja učenca z ADHD, kakšen je 

socialni položaj učenca, ali so pri tem kakšne posebnosti in kako se oni sami odzivajo 

na učenčeve težave in potrebe. Na koncu vprašalnika je zaprto vprašanje, v katerem 

so se učitelji opredelili, kdo je najbolj odgovoren za učenčevo sprejetost med sošolci. 

Trditve so oblikovane na podlagi različnih virov (Adrenalinske deklice, hitri dečki 

(Kesič Dimic, 2009), Deklice z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (Božič, 2010), 

Učne težave v osnovni šoli (Magajna in ostali, 2008) in diagnostični kriteriji DSM-IV 

(1994)).  

Vprašanja sem razdelila na posamezna področja težav: 

 Vedenje sošolcev do učenca z ADHD (8 trditev) 

 Značajske lastnosti (5 trditev) 

 Pozitivno vedenje (9 trditev) 

 Negativno vedenje (7 trditev) 

 Splošna razvitost socialnih veščin (1 trditev) 

Vprašalnik je bil oblikovan v namen raziskave. 
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Vprašalnik za starše (Priloga 4): V uvodnem delu vprašalnika je predstavljen namen 

raziskave. V poizvedovalnem delu vprašalnik najprej vsebuje eno vprašanje zaprtega 

tipa, pri katerem so starši izbirali med različnimi značilnostmi, ki veljajo za učence z 

ADHD. Nato pa sledijo štiri vprašanja pol odprtega tipa o počutju učenca z ADHD v 

razredu, obnašanju sošolcev do njega, odgovornosti za sprejetost učenca z ADHD v 

razredu in o medsebojnem razumevanju v razredu. Na koncu vprašalnika je odprto 

vprašanje, kjer so starši našteli predloge za dosego večje povezanosti učencev v 

razredu. Vprašanja so oblikovana iz različnih virov (Učne težave v osnovni šoli 

(Magajna in ostali, 2008) in diagnostični kriteriji DSM-IV (1994)). Vprašalnik je bil 

oblikovan v namen raziskave. 

Vprašalnik o zgodbi za vse učence (Priloga 5): Vprašalnik sestavlja osem odprtih 

vprašanj, ki se nanašajo na zgodbo o dečku Ninu, ki je bila pred reševanjem podana 

učencem. Učence sprašuje po tem, kaj jim je bilo v zgodbi najbolj zanimivo; kaj jim je 

pri Ninu všeč in kaj jih moti, kako bi mu pomagali; kako mislijo, da se razume s 

sošolci; kdo je kriv za njegove težave; ali bi lahko bili njegovi prijatelji in ali so že kdaj 

srečali koga, ki mu je podoben. Vprašalnik je bil oblikovan v namen raziskave. 

Vprašalnik za učence 8. razreda (Priloga 6): Vprašalnik sestavlja osem odprtih 

vprašanj. Učenci ga rešujejo po predstavitvi učenca z ADHD preko filmčka in power-

pointa. Učence sprašuje po tem, kaj jim je pri učencu z ADHD všeč; kaj jih moti; kako 

bi mu pomagali; kako mislijo, da se razume s sošolci; katere so njegove največje 

težave, ali jih razumejo in kdo naj bi bil kriv za njih; ali bi lahko bili z njim prijatelji in ali 

so že kdaj srečali koga, ki bi bil podoben učencu z ADHD. Vprašalnik je bil oblikovan 

v namen raziskave. 

Vprašalnik za učenca z ADHD (Priloga 7): Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. 

Prvi in tretji del sta enaka za vse učence, drugi del pa je različne za učenca 8. 

razreda in ostale. Vprašalnik je bil oblikovan v namen raziskave. 

Prvi del vprašalnika sestavlja dvajset trditev o vedenju in značajskih lastnostih 

učenca z ADHD, za katere se je moral učenec za vsako posebej opredeliti ali zanj 

drži ali ne. Trditve so oblikovane na podlagi različnih virov (Adrenalinske deklice, hitri 

dečki (Kesič Dimic, 2009), Deklice z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (Božič, 

2010), Učne težave v osnovni šoli (Magajna in ostali, 2008) in diagnostični kriteriji 

DSM-IV (1994)).  

Drugi del vprašalnika za učence 3., 4. in 5. razreda sestavljata dva pol odprta 

vprašanja o počutju med sošolci in obnašanju sošolcev ter dva odprta vprašanja o 

dobrih prijateljih. Na koncu vprašalnika je še tabela, v kateri učenec za vsako 

vprašanje obkroži ustrezen odgovor. Vprašanja v tabeli se nanašajo na klimo in 

poznavanje med sošolci in učencem. Drugi del vprašalnika za učenca 8. razreda 

sestavljata dve pol odprti vprašanji o počutju med sošolci in obnašanju sošolcev ter 

pet odprtih vprašanj o dobrih prijateljih in druženju s sošolci. Vprašanja so oblikovane 
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na podlagi različnih virov (Adrenalinske deklice, hitri dečki (Kesič Dimic, 2009), Učne 

težave v osnovni šoli (Magajna in ostali, 2008), McGrath in Francey, (1996)). 

Tretji del vprašalnika je sestavljen iz sedemnajstih povedi, ki so napisane le do 

polovice in jih mora učenec dopolniti. Povedi so oblikovane iz vira Pečjak in Košir 

(2002). 

Vprašalnik za izvedbo sociometrične tehnike po Morenu (Priloga 8): vprašalnik v 

uvodnem delu zahteva ime in priimek učenca. V poizvedovalnem delu vprašalnik 

vsebuje samo eno vprašanje, in sicer mora učenec našteti 3 sošolce (omejen izbor), 

s katerimi se najraje igra/druži (realen kriterij). 

 

3.4.4. Opis zbiranja in obdelave podatkov 

Raziskava je bila izvedena na OŠ, novembra in decembra 2011. Raziskovalni podatki 

so bili zbrani s pomočjo vprašanj o zgodbi za vse učence, vprašalnika za izvedbo 

sociometrične tehnike po Morenu, vprašalnika za učence z ADHD, vprašalnika za 

razrednike in vprašalnika za starše.  

Raziskovalni problem, cilji, raziskovalna vprašanja in vprašalniki so bili predhodno 

predstavljeni specialni pedagoginji. Ta je na podlagi le-teh izbrala učence z ADHD, ki 

so bili vključeni v raziskavo. Vsi vprašalniki so bili razdeljeni osebno, razen 

vprašalniki za starše, ki so jim jih domov odnesli učenci. Vprašalniki za vse učence, 

so bili razdeljeni med razredno uro, ki sem jo vodila. V prvem delu učne ure, je bil 

učencem predstavljen hipotetičen učenec z motnjo ADHD (učencem 3. razreda s 

pomočjo lutke, učencem 4. in 5. razreda s pomočjo zgodbe in učencem 8. razreda s 

pomočjo filma, razgovora in power-pointa), v drugem delu pa so učenci samostojno 

reševali vprašalnike. Z učenci z motnjo ADHD je bilo izvedeno individualno srečanje, 

med katerim je bil izveden intervju in reševanje vprašalnika. Raziskovanje je bilo 

omogočeno brez posebnega soglasja staršev, saj šola soglasje staršev za 

sodelovanje v različnih raziskavah pridobijo že ob začetku šolskega leta. Največja 

težava pri pridobivanju podatkov je bila slaba odzivnost s strani staršev. 

Podatki pridobljeni v raziskavi, so bili obdelani s programom Microsoft Office Excel 

2007. 

Izračunane so bile absolutne in relativne frekvence, aritmetična sredina, 2-preizkus 

in sociometrični statusi posamezni učencev z ADHD. Kjer ni bilo možno izračunati  

2-preizkusa, zaradi prenizkih vrednosti teoretičnih frekvenc, je bil narejen 

Kullbackov 2l-preizkus. Podatki so prikazani opisno, v obliki grafov, tabel in 

sociomatrik. Kot kriterij statistične pomembnosti je bila upoštevana stopnja tveganja 

P < 0,05. 
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4. REZULTATI, PRIMERJAVE IN INTERPRETACIJA 

4.1. KAKŠEN JE SOCIALNI POLOŽAJ UČENCA Z MOTNJO ADHD V 

RAZREDU? 

Tabela 2: Kaj vpliva in kakšen je socialni položaj učenca, posebnosti v socialnih odnosih s sošolci 

(razredniki) 

KAJ VPLIVA IN KAKŠEN JE SOCIALNI POLOŽAJ UČENCA, POSEBNOSTI V 
SOCIALNIH ODNOSIH S SOŠOLCI 

R1 Trenutno je učenčev položaj v razredu dober. Učenec svoje sošolce preseneti s 
kakšnimi nenavadnimi rešitvami, spontanostjo pri iskanju odgovorov,s svojim 
pozitivnim pogumom in zna se tudi opravičiti za svoje napake. 

R2 Učenci mu pogosto pomagajo pri čisto vsakdanjih stvareh (pripravljanje materiala, 
ipd.). ne pritožujejo se, da za njega veljajo drugačna pravila. Ga sprejemajo. 

R3 Mislim, da je učenčev socialni položaj v razredu dober. Nanj vpliva zunanji videz 
učenca, komunikativnost, odnos do sošolcev. posebnost je ta, da gre za 
Romskega otroka. 

R4 Učenka je med sošolci lepo sprejeta. Učenci jo ne odklanjajo. Deklica ima sicer 

ozek krog prijateljic, vendar ji pozornost, prijateljstvo zelo veliko pomeni. 

R5 Manj zrel pristop, v konkretnih socialnih situacijah nekoliko samosvoja v pristopih. 

R6 Socialni položaj učenca je pozitiven, učenci ga sprejemajo in imajo radi. Hitro se 
vznemiri, če je v konfliktu s sošolcem. Reagira z jezo (besedami). 

Legenda:  R – razredni učitelj 

   

V Tabeli 2 so opisi socialnega položaja učencev z ADHD v razredu in posebnosti, ki 

se pojavljajo v socialnih odnosih teh učencev s sošolci. Vsi razredni učitelji, razen 

učiteljica 5. Razreda, so socialni položaj  učencev opredelili kot dober, pozitiven, lepo 

sprejet, sošolci mu pomagajo, ga sprejemajo. Učiteljica 5. razreda je socialni položaj 

učenke opredelila samo s strani učenke, za katero meni, da ima manj zrel  in 

nekoliko samosvoj pristop. 

Tabela 3: Počutje otrok z ADHD v razredu po mnenju staršev 

POČUTJE OTROK Z ADHD V RAZREDU MED SOŠOLCI PO MNENJU STARŠEV 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

a) 1 14 2 20 1 7 2 10 0 0 3 21,5 9 11 

b) 4 57 6 60 6 43 11 52 10 50 8 57 45 52 

c) 2 29 2 20 6 43 8 38 8 40 3 21,5 29 34 

d) 0 0 0 0 1 7 0 0 2 10 0 0 3 3 

 7 100 10 100 14 100 21 100 20 100 14 100 86 100 

Legenda:   
OS – oddelčna skupnost (razred), a = zelo dobro, b = srednje, c = ne počuti se dobro, d = 
drugo: odvisno od karakterja in situacije, ne vem, sošolci ga ne razumejo 
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V Tabeli 3 lahko odčitamo, da so starši na vprašanje o počutju otrok z ADHD v 

razredu med sošolci največkrat odgovorili srednje (43–57 %), nekoliko manj pogost je 

odgovor ne dobro (20–43 %), zelo dobro se zdi le nekaj staršem (0–21.5 %). Pod 

drugo so navedli, da je počutje odvisno od karakterja in situacije; da ne vedo, ali da 

sošolci ne razumejo učenca z ADHD.  

Tabela 4: Kako misliš, da se učenci z ADHD razumejo s svojimi sošolci? (vsi učenci) 

KAKO MISLIŠ, DA SE UČENCI Z ADHD RAZUMEJO SOŠOLCI?  

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%)  f f(%) f f(%) f f(%) f 

Zelo 
dobro. 

0 0 0 0 0 0 1 4 2 9 0 0 3 3 

Dobro.  7 54 5 42 16 89 5 22 2 9 3 17 38 36 

Slabo.  5 38 4 33 1 5,5 13 57 17 77 10 56 50 47 

Še kar 
dobro. 

1 8 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 5 5 

Ne 
vem. 

0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 1 5 3 3 

Z 
enimi 
ja, z 
enimi 
ne. 

0 0 1 8 0 0 0 0 1 5 4 22 6 5 

Zelo 
slabo. 

0 0 0 0 1 5,5 0 0 0 0 0 0 1 1 

 13 100 12 100 18 100 23 100 22 100 18 100 106 100 

Legenda:  OS – oddelčna skupnost (razred) 

Graf 1: Kako misliš, da se učenci z ADHD razumejo s sošolci? 

 
Legenda: OS – oddelčna skupnost (razred) 
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Tabela 4 in Graf 1 nam prikazujeta mnenje učencev o tem, kako se Nino oziroma 

učenec z ADHD razume s svojimi sošolci. Pri učencih 3. razredov je največkrat 

podan odgovor dobro (42–89 %), sledi pa mu slabo (5,5–38 %). Pri učencih druge in 

tretje triade pa je najpogostejši odgovor slabo (56–77 %), sledi pa mu dobro (9–22 

%).Najmanj pogosta odgovora sta zelo dobro in zelo slabo. 

Tabela 5: Tabelarični prikaz empiričnih in teoretičnih frekvenc odgovorov učencev po triadah na 

vprašanje o razumevanju učencev z ADHD s sošolci 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Računanje 2-preizkusa 

  t l 

28 16,6321 7,7699 

4 5,6792 0,4965 

11 20,6887 4,5373 

13 24,3679 5,3033 

10 8,3208 0,3389 

40 30,3113 3,0969 

 21,5428 

 

2e = 21,5428  2t (P = 0.05; g = 2) = 5,991 

Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 5 % tveganjem in sprejmemo alternativno 

hipotezo, da so razlike v odgovorih med učenci prve in druge ter tretje triade, o 

razumevanju učencev z ADHD s sošolci, statistično značilne na ravni α = P ≤ 0, 05. 

 Učenci  
OS1, OS2, OS3 
(prva triada) 

Učenci  
OS4, OS5, OS6 
(druga in tretja triada) 

 

(Zelo) 
dobro 

28 
16,6321 

13 
24,3679 

41 
41,00 

Srednje 4 
5,6792 

10 
8,3208 

14 
14,00 

Ne dobro 
(slabo) 

11 
20,6887 

40 
30,3113 

51 
51,00 

 43 
43,00 

63 
63,00 

106 
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Tabela 7: Tabelarični prikaz empiričnih in teoretičnih frekvenc odgovorov učencev po triadah na 

vprašanje o razumevanju učencev z ADHD s sošolci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Računanje Kullbackovega 2l-preizkusa 

  t l 

3 1,5 2,0794 

0 1,5 0 

0 1,5 0 

3 1,5 2,0794 

 4,1588 

 

2l = 8,3176  2 (P = 0.05; g = 1) = 3,841 

Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 5 % tveganjem in sprejmemo alternativno 

hipotezo, da so razlike v odgovorih med razredniki prve in druge ter tretje triade, o 

razumevanju učencev z ADHD s sošolci, statistično značilne na ravni α = P ≤ 0, 05. 

Med učenci prve ter druge in tretje triade so pomembne statistične razlike (P = 0,05) 

pri odgovoru na vprašanje o razumevanju učenca z ADHD med sošolci. Večina 

mlajših učencev meni, da se razumejo dobro, večina starejših, pa da slabo. Dobljeni 

rezultati so po eni strani v nasprotju s teorijo splošnega poteka prijateljstva (Maxwell, 

1990, po Košir in Pečjak, 2002), saj so prijateljstva in odnosi mlajših učencev z 

vrstniki (sošolci) bolj površna, trenutna in spremenljiva ter osnovana predvsem na 

trenutnem razpoloženju, igri in prostorski bližini, vendar pa so v sladu z empiričnimi 

ugotovitvami, da z naraščajočo starostjo učencev prihaja do vse večje segregacije 

zavrnjenih učencev od drugih skupin (Boivin in Begin, 1989, po Pečjak in Košir, 

2002). Kot pri učencih pa se pomembna razlika pokaže tudi pri razrednikih prve ter 

druge in tretje triade, kar potrjuje teorijo, da je učiteljevo vedenje do učenca z motnjo 

ADHD model, na podlagi katerega ostali učenci v razredu oblikujejo lastne zaznave 

in vedenje do tega učenca, kar še posebej velja za mlajše učence (Weiner in ostali, 

1983; White in Kistner, 1992, po Košir in Pečjak, 2002). 

 

 

 Razredniki  
OS1, OS2, OS3 
(prva triada) 

Razredniki   
OS4, OS5, OS6 
(druga in tretja triada) 

 

(Zelo) 
dobro 

3 
1,5 

0 
1,5 

3 
3,00 

Srednje 0 
1,5 

3 
1,5 

3 
3,00 

 3 
3,00 

3 
3,00 

6 
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Tabela 9: Ali bi bil učenec z ADHD lahko tvoj prijatelj? 

ALI BI UČENEC Z ADHD LAHKO BIL TVOJ PRIJATELJ? 

  OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%)  f f(%) f f(%) f f f(%) 

Ja.  9 69 9 75 15 83 11 48 15 68 11 62 70 66 

Ne.  4 31 2 17 2 11 8 35 5 23 4 22 25 23 

Včasih 
ja in 
včasih 
ne. 

0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Če ne bi 
bil tak 
kot je do 
Jureta. 

0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mogoče. 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4,5 0 0 2 2 

Seveda, 
če bi bil 
bolj 
prijazen. 

0 0 0 0 0 0 1 4 1 4,5 0 0 2 2 

Ne vem. 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 2 11 4 4 

Kakor 
kdo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 

 13 100 12 100 18 100 23 100 22 100 18 100 106 100 

 

 

V Tabeli 9 je razbrati, da je najpogostejši odgovor na vprašanje, ali bi bil učenec z 

ADHD lahko tvoj prijatelj, v vseh oddelčnih skupnostih ja (32–83 %), sledi mu 

odgovor ne (11–35 %). V nižjih razredih je več učencev izbralo odgovoro ja in kot ne,  

kakor v višjih razredih.  

 

Tabela 10: Ali si že kdaj srečal dekle ali fanta, ki je podoben učencu z ADHD? 

ALI SI ŽE KDAJ SREČAL FANTA, KI JE PODOBEN UČENCU Z ADHD? 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Ja.  8 62 6 50 4 22 7 30 7 32 8 44 40 37 

Ne. 4 31 5 42 14 78 16 70 11 50 7 39 57 54 

Ne vem. 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 2 11 3 3 

Mogoče.  0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 6 3 3 

Ja, 
sebe. 

1 7 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 3 3 

 13 100 12 100 18 100 23 100 22 100 18 100 106 100 

 Legenda:  OS – oddelčna skupnost (razred) 
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Iz Tabele 10 lahko razberemo, da je večina učencev OS1, OS2 in OS6 že srečala 

fanta ali dekle, ki je podoben učencu z ADHD (44–62 %), večina učencev OS3, OS4 

in OS5 pa ne (50 – 78 %). Trije učenci so na to vprašanje odgovorili z da, sebe. 

To, da ima večina učencev do prijateljstva z učencem z motnjo ADHD pozitivno 

stališče, je zelo pozitivno in tako stališče potrjujejo tud raziskave (Novljan, Jelenc, 

Jerman, 1998, po Jenko, 2000), da se skoraj polovica vrstnikov učencev z učnimi 

težavami teh učencev ne bi izognila, ampak bi se z njimi družila, ali celo sedela z 

njimi v klopi. Zanimivo je, da kar precej učencev po njihovem mnenju še ni srečala 

učenca z motnjo ADHD, kljub temu da ga imajo v razredu, kar pomeni, da najbrž ta 

učenec ni tako zelo opazen (moteč) in drugačen, da bi to njegovi sošolci zaznali. 

Lahko pa tudi, da sošolci učencu z ADHD ne pripisujejo nekega posebnega statusa, 

ampak ga imajo za nesramnega, vedenjsko problematičnega, … kar bi lahko bili  

predsodki o učencih z motnjo ADHD. V oddelčni skupnosti 3 je učenec Rom in najbrž 

ta oznaka prevladuje pred motnjo ADHD pri njem. V oddelčnih skupnostih 4 in 5, pa  

sta to učenki in raziskave (Moran, 2006, po Kesič Dimic, 2008) kažejo, da je 

spregledanih kar 75 % deklic z ADHD, ker se simptomi pri deklicah z ADHD odražajo 

drugače kot pri dečkih z ADHD. 

Graf 2: Počutje med svojimi sošolci po mnenju učenca z ADHD 

 
 

Iz Grafa 2 lahko razberemo, da je polovica učencev z ADHD, neodvisno od starosti, 

opredelila svoje počutje med sošolci kot zelo dobro, druga polovica pa kot srednje. 

Nihče izmed učencev z ADHD ni izbral odgovora, da se ne počuti dobro. 
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Tabela 11 : Mnenje učencev z ADHD o tem ali je težko najti dobrega prijatelja  

ALI JE TEŽKO DOBITI DOBREGA PRIJATELJA? 

 Se ti zdi, da je težko dobiti dobrega prijatelja? 

U1 Ja. 

U2 Ne. 

U3 Ne. 

U4 Ni težko najti. 

U5 Ne vem. 

U6 Ja. 

Legenda: U – učenec z ADHD 

 

V Tabeli 11 lahko vidimo, da se učencem z ADHD večinoma ne zdi težko najti 

dobrega prijatelja. 

Tabela 12: Ali imaš v razredu kakšnega dobrega prijatelja? 

ALI IMAŠ V RAZREDU KAKŠNEGA DOBREGA PRIJATELJA? 

U1 Da. 

U2 Jure, Blaž, Marcel, Žan, dvojčka Anže in David. 

U3 Da. 

U4 Ja. 

U5 Da. 

U6 Ja. 

Legenda:  U – učenec z ADHD 

   

Iz Tabele 12 je razvidno, da imajo vsi učenci z ADHD v razredu vsaj enega dobrega 

prijatelja.
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Iz sociomatrik (Priloga 11) so razvidni in izračunani naslednji rezultati: 

ODDELČNA SKUPNOST 1 

Učenci so izbirali in se igrali med seboj glede na spol. Indeks kohezivnosti je višji pri 
deklicah, kar kaže na večjo stopnjo povezanosti med deklicami kot med dečki. Učenca z 
motnjo ADHD (U14) sta v razredu izbrala ena sošolka in en sošolec. Sam je izbral sošolce, ki 
so med bolj priljubljenimi v razredu. Učenec se z dvema izbirama uvršča v tretji krog 
sociograma (1-2 izbiri) in je pod povprečjem danih izbir. Učenec ni z nikomer v razredu 
vzajemno povezan. 

ODDELČNA SKUPNOST 2 

Učenci so izbirali in se igrali med seboj glede na spol. Indeks kohezivnosti je višji pri 

deklicah, kar kaže na večjo stopnjo povezanosti med deklicami kot med dečki. Učenca z 

motnjo ADHD (U10) je v razredu izbral sošolec. Sam je izbral dva sošolca in sošolko, ki so 

med bolj priljubljenimi v razredu. Učenec se z eno izbiro uvršča v tretji krog sociograma (1-2 

izbiri) in je pod povprečjem danih izbir. Učenec ni z nikomer v razredu vzajemno povezan. 

ODDELČNA SKUPNOST 3  

Učenci so izbirali in se igrali med seboj glede na spol. Indeks kohezivnosti je višji pri dečkih, 

kar kaže na večjo stopnjo povezanosti med dečki kot med deklicami. Učenca z motnjo ADHD 

(U11) je v razredu izbral en sošolec, katerega je izbral tudi sam. Učenec se z eno izbiro 

uvršča v tretji krog sociograma (1-2 izbiri) in je pod povprečjem danih izbir. Z enim sošolcem 

je vzajemno povezan (par). 

ODDELČNA SKUPNOST 4 

Učenci so izbirali in se igrali med seboj glede na spol. Indeks kohezivnosti je približno enak 

tako pri dečkih kot pri deklicah, kar kaže na to, da je stopnja med deklicami in dečki približno 

enaka. Učenko z motnjo ADHD (U8) je v razredu izbrala ena sošolka, katero je izbrala tudi 

učenka sama. Sama je izbrala sošolke, ki so med bolj priljubljenimi v razredu. Učenka se z 

dvema izbirama uvršča v tretji krog sociograma (1-2 izbiri) in je pod povprečjem danih izbir. Z 

eno izmed sošolk je vzajemno povezana. 

ODDELČNA SKUPNOST 5 

Učenci so izbirali in se igrali med seboj večinoma glede na spol. Indeks kohezivnosti je višji 

pri deklicah, kar kaže na večjo stopnjo povezanosti med deklicami kot med dečki. Učenko z 

motnjo ADHD (U2) sta v razredu izbrala sošolka in en sošolec, oba je izbrala tudi ona sama. 

Učenka se z dvema izbirama uvršča v tretji krog sociograma (1-2 izbiri) in je pod povprečjem 

danih izbir. Z eno sošolko in sošolcem je učenka vzajemno povezana. 

ODDELČNA SKUPNOST 6 

Učenci so izbirali in se igrali med seboj glede na spol. Indeks kohezivnosti je višji pri dečkih, 

kar kaže na večja stopnjo povezanosti med dečki kot med deklicami. Učenca z motnjo ADHD 

(U15) je v razredu izbral eden sošolec, katerega je izbral tudi sam učenec. Sam je izbral 

sošolce, ki so med bolj priljubljenimi v razredu. Učenec se z eno izbiro uvršča v tretji krog 

sociograma (1-2 izbiri) in je pod povprečjem danih izbir. Z enim učencem je učenec 

vzajemno povezan. 
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Tabela 13: Sociometrični status učencev z motnjo ADHD 

SOCIOMETIČNI STATUS UČENCEV Z MOTNJO ADHD 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 

SSp 0,92 0,84 0,91 0,92 0,96 0,89 

M (SSp) 0,98 1,01 0,94 1,00 1,00 0,98 

Legenda:  SS- sociometrični status 

Iz Tabele 13 lahko vidimo, da imajo vsi učenci sociometrični status nižji od povprečja, 

ter da imajo učenke višjega od učencev. Povprečni sociometrični status učencev z 

motnjo ADHD je 0,90.  

Graf 3: Sociometrični status učencev z motnjo ADHD 

 
 

Iz Grafa 3 je razvidno, da je največje odstopanje med učenčevim sociometričnem 

statusu in povprečnim sociometričnim statusom v razredu pri učencu 2, najmanjše pa 

pri učencu 3. 

Tabela 14: Indeks kohezivnosti v oddelčnih skupnostih 

INDEKS KOHEZIVNOSTI V ODDELČNIH SKUPNOSTIH 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 

Ik (dečki) 0,33 0,57 0,42 0,56 0,28 0,5 

Ik (deklice) 0,48 0,8 0,29 0,55 0,56 0,33 

Legenda:  Ik – indeks kohezivnosti 
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Sociometrična preizkušnja je pokazala, da nihče izmed učencev z motnjo ADHD ni 

osamljen, saj imajo vsi učenci po eno ali dve izbiri in večina izmed njih jih je tudi 

vzajemnih. V skladu s tem so tudi odgovori učencev z ADHD o dobrih prijateljih, 

katerega ima vsak izmed njih vsaj enega dobrega v razredu, kar je izredno pozitivno, 

saj je prisotnost vsaj enega tesnega prijateljstva pomemben vir emocionalne podpore 

za otroka in lahko ponudi zaščito pred neugodnimi vplivi vrstniške izolacije oz. 

odklanjanja (Howes, 1990, po Schmidt, 2001). Prijateljstva učencev z motnjo ADHD 

so med vrstniki istega spola, kar je do dvanajstega leta povsem običajno (Maxwell, 

1990, po Pečjak in Košir, 2002). Je pa število izbir in vrednost sociometričnega 

statusa pri vseh pod povprečjem razreda, kar kaže na to, da je krog prijateljev pri teh 

učencih izredno majhen, kar je izpostavila tudi ena izmed učiteljic in potrjuje 

raziskave Kane (2010), da so otroci z ADHD motnjo manj pogosto izbrani za 

najboljše prijatelje, partnerje v aktivnostih ali kot sošolce, poleg katerega bi sedel kot 

njihovi vrstniki in tudi DeHaas in Horn (Sandberg 2002, po Kesič Dimic, 2009) 

ugotavlja, da imajo otroci z ADHD manj prijateljstev kot drugi. Otroci z motnjo ADHD 

imajo namreč večje težave pri sklepanju prijateljstva in reševanju konfliktov kot 

vrstniki (Magajna in sodelavci, 2005, po Žunko Vogrinc, 2009). Pri učencu z ADHD iz 

oddelčne skupnosti 2 je sociometrični status izrazito pod povprečjem. Vzrok za to bi 

lahko bil, da ima učenec 2 tudi lažjo obliko Aspergerjevega sindroma in ima zaradi 

tega še več težav na socialnem področju funkcioniranja, saj so le–te pri kombinacijah 

različnih motenj še močneje izražene in bolj pogosto prisotne. 

Indeksi kohezivnosti so zelo različni od razreda do razreda in ni nobene povezave 

med visokimi vrednostmi indeksov kohezivnosti ter spolom ali starostjo. Indeks 

kohezivnosti nam kaže, kakšna je povezanost skupine in visoka povezanost skupine 

se kaže v prevladovanju pozitivnih čustev med člani, v občutku odgovornosti za 

uspeh/neuspeh skupine, v občutku pripadnosti skupini, v privlačnosti skupine. Nizka 

povezanost pa se kaže v prevladovanju negativnih čustev ali konfliktnosti med člani, 

v pomanjkanju občutka skupinske pripadnosti, odgovornosti za uspeh/neuspeh 

skupine in v neprivlačnosti skupine (Ule, 2004). Socialno nesprejeti ali odklanjani 

otroci so bolj izpostavljeni neugodnemu psihosocialnemu razvoju. Ravno zato je 

pomembno, da so ti otroci vključeni v skupine, ki težijo k medsebojnemu sodelovanju 

in ne tekmovanju in izločanju (Burnik, 2002). 
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Tabela 15: Tabelarični prikaz empiričnih in teoretičnih frekvenc odgovorov razrednikov, staršev, vseh 

učencev in učencev z ADHD na vprašanje o počutju in razumevanju učencev z ADHD s sošolci 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16: Računanje Kullbackovega 2l-preizkusa 

 t l 

3 1,6471 1,7988 

3 1,9706 1,2608 

0 2,3824 0 

9 23,6078 -8,6792 

47 28,2451 23,9337 

30 34,1471 -3,8844 

41 29,0980 14,0590 

14 34,8137 -12,7534 

51 42,0882 9,7950 

3 1,6471 -1,3129 

3 1,9706 1,2608 

0 2,3824 0 

 25,4782 

 

2l = 50,9564  2 (P = 0.05; g = 6) = 22,46 

Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 5 % tveganjem in sprejmemo alternativno 

hipotezo, da so razlike v odgovorih med razredniki, starši, vsemi učenci in učenci z 

ADHD na vprašanje o počutju v razredu in razumevanju s sošolci statistično značilne 

na ravni α = P ≤ 0, 05. 

 Razredni
ki 

Starši Učenci  Učenec  
z ADHD 

 

(Zelo) 
dobro 

3 
1,6471 

9 
23,6078 

41 
29,0980 

3 
1,6471 

56 
56,00 

Srednje 3 
1,9706 

47 
28,2451 

14 
34,8137 

3 
1,9706 

67 
67,00 

Ne dobro 
(slabo) 

0 
2,3824 

30 
34,1471 

51 
42,0882 

0 
2,3824 

81 
81,00 

 6 
6,00 

86 
86,00 

106 
106,00 

6 
6,00 

204 
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Med razredniki, starši, vsemi učenci in učenci z ADHD so pomembne statistične 

razlike v mnenju o počutju in razumevanju učenca z ADHD v razredu. Najbolj 

pozitivno mnenje do tega problema imajo učenci z motnjo ADHD sami, kar je tudi v 

skladu s tem, da za otroke z vedenjskimi vzorci pozunanjanja (npr. agresivne in 

hiperaktivne) še posebej velja, da vzdržujejo pretirano pozitivno predstavo o svojih 

učnih sposobnostih in socialnih spretnostih glede na objektivne zunanje pokazatelje. 

Ta pojav Gresham in sod. (2000, po Pečjak in Košir, 2002) imenujejo pozitivna 

navidezna pristranost samopodobe. Presenetljivo pa je, da imajo najbolj negativno 

mnenje o razumevanju učenca z ADHD v razredu starši vrstnikov učenca z motnjo 

ADHD. To je lahko posledica tega, da imajo razredniki in sošolci s temi otroki stik 

vsak dan, starši vseh učencev pa ne in imajo lahko zaradi majhnega števila stikov in 

nepoznavanja takih oseb o tej temi predsodke, da so taki učenci moteči in agresivni, 

saj ima površen kontakt verjetneje za posledico negativno stališče. 
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4.2. POGLEDI RAZREDNIKA, STARŠEV, SOŠOLCEV IN UČENCA Z MOTNJO 

ADHD NA SOCIALNO VKLJUČENOST UČENCA Z MOTNJO ADHD 

 

4.2.1. Čemu pripisujete vzrok motečega vedenja učenca z motnjo ADHD? 

 

Graf 4 : Vzrok motečega vedenja učenca z ADHD (razrednik) 

 

 

Iz Grafa 4 lahko razberemo, da razredni učitelji vzrok motečega vedenja v največji 

meri pripisujejo družinski vzgoji in družinskim razmeram (40 %), sledi pomanjkanje 

znanja in nižje povprečje (20 %). Vzroki, ki jih še navajajo razredni učitelji, so še 

njegova »bolezen«, prehrana (sladkarije), težave na področju pozornosti in 

pomanjkanje samozavesti (10 %). 
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Tabela 17: Kdo misliš, da je kriv za težave učencev z ADHD? (vsi učenci) 

KDO MISLIŠ, DA JE KRIV ZA TEŽAVE UČENCEV Z ADHD?  

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Sošolci. 5 39 0 0 0 0 10 44 10 45 0 0 25 23 

Starši. 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 4 4 

Jure 0 0 8 67 6 33 1 4 3 16 0 0 18 17 

Sam. 3 23 2 17 9 55 3 14 6 27 4 22 27 25 

Ne vem 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 5 27 6 6 

Zunanji 
dražljaji 
(dogajanje 
zunaj, 
ura,…). 

3 23 1 8 2 11 6 26 0 0 0 0 12 11 

Učitelj. 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 2 2 

Jeza.  0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 

Nihče. 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 4 22 6 6 

Vsi. 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tina.  0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 

Slaba 
družba. 

0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 6 1 1 

Geni. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 

Življenje. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 

 13 100 12 100 18 100 23 100 22 100 18 100 106 100 

Legenda:  OS – oddelčna skupnost (razred) 

 

Iz Tabele 17 je razvidno, da so po mnenju učencev za težave Nina oziroma učenca z 

ADHD med najpogosteje krivimi sošolci (0–45 %) v OS1, OS4 in OS5, Jure (0–67 %) 

v OS2, učenec sam (17–55 %) v OS3. V OS6 je najpogostejši odgovor ne vem (29 

%). Med pogostejšimi odgovori so tudi različni zunanji dražljaji (dogajanje zunaj, 

ura,…) (0–26 %). 
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Tabela 18: Mnenje učencev z ADHD o njihovih težavah in vzrokih zanje 

Ali imaš v šoli kje težave? Te kaj posebnega moti, ti ni prav? Kdo misliš, da je kriv 

za to? 

U1 Sem bolj počasen pri matematiki, hitro se razjezim. 

Sošolci me izzivajo. 

Moja pamet in 

sošolci. 

U2 To, da samo mene skoz izzivajo. Sošolci. 

U3 Pri slovenščini. Ni mi prav, da mi ne pustijo se igrati z 

njimi. 

Učiteljica in sošolci. 

U4 Ja, pri slovenščini. Moti me, ko se fantje pretepajo in 

kadar se sošolke skregajo z mano. 

Fantje in sošolke 

(sošolci). 

U5 Ja, pri telovadbi. Moti me kadar je učiteljica stroga in me 

krega, ker klepetam in kadar se sošolke skregajo. 

Učiteljica in sošolci. 

U6 Ne. Mogoče to, da včasih rečem kaj kar sploh ne 

mislim. Da ne znam pri matematiki. Kadar me sošolci 

zafrkavajo. 

Sam, učitelji in 

sošolci. 

Legenda: U – učenec z ADHD 

 

Učenci z ADHD  v Tabeli 18 največkrat omenjajo težave v povezavi z odnosi s 

sošolci (jih izzivajo, se kregajo, …). Krivdo za te težave v največji meri pripisujejo 

sošolcem, nekoliko manj pa učiteljicam in sami sebi. 

 

Tabela 19:  Tabelarični prikaz empiričnih in teoretičnih frekvenc odgovorov, vseh učencev in učencev 

z ADHD, na vprašanje o vzroku težav učencev z ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vsi učenci Učenec z 
ADHD 

 

Sam 29 
28,3276 

2 
2,6724 

31 
31,00 

Sošolci 46 
46,6034 

5 
4,3966 

51 
51,00 

Učiteljica 2 
4,5690 

3 
0,4310 

5 
5,00 

Starši 4 
3,6552 

0 
0,3448 

4 
4,00 

Zunanji 
dražljaji 

13 
11,8793 

0 
1,1207 

13 
13,00 

Nihče 6 
5,4828 

0 
0,5127 

6 
6,00 

Ne vem 6 
5,4828 

0 
0,5127 

6 
6,00 

 106 
106,00 

10 
10,00 

116 
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Tabela 20: Računanje Kullbackovega 2l-preizkusa 

f ft  

29 28,3276 0,6803 

46 46,6034 -0,5994 

2 4,5690 -1,6523 

4 3,6552 0,3606 

13 11,8793 1,1720 

6 5,4828 0,5409 

6 5,4828 0,5409 

2 2,6724 -0,5797 

5 4,3966 0,6430 

3 0,4310 5,8208 

0 0,3448 0 

0 1,1207 0 

0 0,5127 0 

0 0,5127 0 

 6,9271 

 

2l = 13,8542  2 (P = 0.05; g = 5) = 11,07 

Empirična vrednost Kullbackovega 2l-preizkusa je večja od teoretične vrednosti 2-

preizkusa. 

Učitelji vzrok motečega vedenja v največji meri pripisujejo družinski vzgoji in 

razmeram doma, kar kaže tudi na premajhno ozaveščenost učiteljev o motnji ADHD, 

so ugotovitve strokovnjakov, da je zmotno povezovati motnjo z neustrezno vzgojo in 

neprimernim starševstvom in da starši niso vzrok težavam. Lahko pa njihove reakcije 

in načini soočanja z nemirnim otrokom v veliki meri lajšajo ali otežujejo težave 

(Rotvejn Pajič, 2002).  Na podlagi teorije v uvodu o stališčih, lahko sklepamo, da ima 

tako stališče učiteljev o vzrokih težav negativne posledice pri sodelovanju s starši 

učenca z motnjo ADHD in je prej ovira kot pomoč učiteljem, s čimer soglaša tudi 

Chandler (2011), ki meni, da ne pomaga kriviti starše, saj to lahko odtuji skupino ljudi, 

ki so zelo uporabni in potrebni pri spreminjanju vedenja otrok. Tako mnenje učiteljev 

je ugotovila tudi Kesič Dimičeva v svojem magistrskem delu, kjer navaja, da večina 

učiteljev po njenem mnenju še vedno ne »verjame« v motnjo ADHD. Bolj kot v obstoj 

motnje so prepričani v slabo vzgojo v družini, v nesramnost učenca, pozabljivost, 

izzivanje itd. Nihče od učiteljev ni za vzrok težav navedel težave v povezavi s 

socialno kognicijo, zaznavanjem, interakcijo, socialnimi veščinami, kar nakazuje na 

to, da so težave učencev z motnjo ADHD na socialnem področju pogosto prezrte, 

kljub temu da so otroci z motnjo ADHD ravno na tem področju še posebej ranljivi. 

Presenetljivi so rezultati vseh učencev, ki govorijo o tem, da vzrok za težave 
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najpogosteje pripisujejo sošolcem. Lahko, da je temu tako tudi zaradi same 

predstavitve učenca z motnjo ADHD, pri kateri v zgodbi nastopa učenec Jure, ki 

učenca z motnjo ADHD izziva, kar se povezuje tudi z rezultati o tem, kaj je bilo 

učencem v zgodbi najbolj všeč. To je ravno osrednji dogodek, ko je učenec z motnjo 

ADHD porinil s stola sošolca, ker ga je ta izzival. Zanimivo je tudi to, da učenci kot 

pomemben razlog za težave navajajo še učenca z motnjo ADHD in zunanje dražljaje 

(ura, dogajanje zunaj, šumi …), kar kaže na to, da so učenci sposobni videti stvari 

tudi nekoliko širše, pomembno pa je, na kakšen način jim je določena stvar, ali v 

našem primeru oseba, predstavljena. Med vsemi učenci in učenci z motnjo ADHD 

prihaja v primeru te raziskave do pomembnih statističnih razlik. Učenci z motnjo 

ADHD navajajo za vzrok svojim težavam sošolce, učiteljico in sami sebe, torej krivdo 

za lastne težave prelagajo tudi na druge, kar je strategija pripisovanja vzrokov za 

dogodke drugim ljudem ali situacijam, kar sodi med postopke doseganja skladnosti 

samopodobe (Ule, 2004). Pripisovanje vzrokov drugim pa kaže tudi na to, da se 

otroci z ADHD pogosto ne zavedajo vpliva svojega vedenja na druge otroke, celo 

zanikajo, da motijo druge ali povzročajo težave (Kesič Dimic, 2009). Med vzroki težav 

navajajo tudi sami sebe, kar je lahko posledica nizke samopodobe, do česar lahko 

pride tudi zaradi težav pri iskanju prijateljev in nesprejemanju s strani vrstnikov. 

Ugotavljali so, da razlik v vedenju otrok ni možno pripisovati le razlikam v socialnih, 

kulturoloških in etničnih značilnostih otrok in njihovih družin, temveč na razlike v 

vedenju otrok v veliki meri vplivajo tudi različna šolska okolja. Šola nedvomno vpliva 

na psihosocialni razvoj otroka in na različne načine sooblikuje otrokovo vedenje, 

čustvovanje, mišljenje in delovanje (Burnik, 2002). Na dejavnike šolskega okolja so 

še posebej občutljivi bolj ranljivi otroci in mladostniki, med katere spadajo tudi otroci 

in mladostniki z motnjo ADHD. 
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4.2.2.  Kako se do učenca z motnjo ADHD vedejo sošolci? 

Tabela 21: Pozitivno in negativno vedenje sošolcev do učenca z ADHD po mnenju razrednikov 

Legenda:  R – razrednik; N – nikoli; V – včasih; P – pogosto; Z – zelo pogosto 

  - negativno vedenje sošolcev do učenca z ADHD 

  - pozitivno vedenje sošolcev do učenca z ADHD 

 

Iz Tabele 21 lahko razberemo, da se sošolci do učenca z motnjo ADHD po mnenju 

njihovih razrednih učiteljev v oddelčnih skupnostih 3 in 4 nikoli ne vedejo negativno in 

so pogosto do takega učenca strpni, mu pomagajo in razumejo njegove težave. Pri 

sošolcih v oddelčnih skupnostih 1, 2, 5 in 6 je zaslediti včasih tako nekaj negativnega 

(pripisovanje vsega slabega, ignoriranje, posmehovanje), pogosto pa tudi pozitivnega 

vedenja, pri katerem se največkrat pojavlja to, da so sošolci do učenca z motnjo 

ADHD v glavnem strpni, neke posebne podpore pa mu ne nudijo. 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Je vnaprejšnja tarča 
zasmehovanja. 

N N N N V V 

Je brez družbe oz. 
prijateljev ali 
prijateljic. 

V V N N V N 

Sošolci mu/ji 
pripisujejo vse slabo 
kar se zgodi v 
razredu. 

V N N N V N 

Sošolci ga/jo 
ignorirajo (pri delu in 
igri ga/jo ne izbirajo, 
se ne odzivajo na 
njegove prošnje, 
komentarje). 

V N N N V V 

Sošolci se 
posmehujejo njihovim 
težavam, napakam in 
neuspehom. 

N V N N V V 

Sošolci so do nje/ga v 
glavnem strpni, ne 
nudijo pa mu/ji 
posebne podpore 
(ga/jo tolerirajo). 

V P P P P P 

Sošolci ga/jo 
spodbujajo in 
podpirajo, mu/ji 
pomagajo. 

V P V P V V 

Sošolci razumejo 
njegove/njene težave. 

V Z V V P V 
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Tabela 22: Obnašanje sošolcev do otroka z ADHD po mnenju staršev 

OBNAŠANJE SOŠOLCEV DO OTROKA Z ADHD PO MNENJU STARŠEV 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

a) 0 0 3 30 0 0 1 5 2 10 1 7 7 8 

b) 3 42 2 20 2 14 8 38 9 45 10 72 34 40 

c) 2 29 3 30 7 50 5 24 6 30 3 21 26 30 

d) 2 29 1 10 4 29 6 28 2 10 0 0 15 17 

e) 0 0 1 10 1 7 1 5 1 5 0 0 4 5 

 7 100 10 100 14 100 21 100 20 100 14 100 86 100 

Legenda:   

OS – oddelčna skupnost (razred), a = sošolci ga vzpodbujajo in podpirajo, veselijo se njegovega 

napredovanja , b = do njegovih težav so sošolci strpni, posebne podpore pa mu ne nudijo, c = pri delu 

in igri ga ne izbirajo, ne odzivajo se na njegove prošnje in komentarje, največkrat ga prezrejo , d = 

sošolci ga odklanjajo in zavračajo, posmehujejo se njegovim težavam, napakam in neuspehom, e = 

drugo: za seboj potegne še ostale, ga podpirajo in jasno povedo, kadar nima  prav,  sprejmejo 

takšnega, kakršen je in ga jemljejo z rezervo, ne vem 

 

Iz Tabele 22 je razvidno, da so starši učencev nižjih razredov (3. razred) obnašanje 
sošolcev do otroka z ADHD največkrat opredelili kot, da ga pri delu in igri ga ne 
izbirajo, ne odzivajo se na njegove prošnje in komentarje, največkrat ga prezrejo (29 
-50%), starši učencev višjih razredov (4., 5., 8. razred) pa kot, da so sošolci do 
njegovih težav strpni, posebne podpore pa mu ne nudijo (38–72 %). Obe trditvi 
vsebujeta tako pozitivne, kot negativne strani, vendar starši učencev v višjih razredih 
obnašanje sošolcev do otrok z ADHD vidijo bolj pozitivno kot starši učencev nižjih 
razredov. 
 

Tabela 23: Razmere v razredu po mnenju učenca z ADHD 

RAZMERE V RAZREDU PO MNENJU UČENCA Z ADHD  

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 M 

Ali si rad v tem razredu? 5 5 5 5 5 4 4,8 

Ali se učenci iz tega razreda potegnejo drug za 

drugega? 

3 3 5 3 4 3 3,5 

Koliko učencev iz tega razreda si pomaga med 

seboj? 

3 5 4 3 4 3 3,7 

Za koliko učencev iz tega razreda lahko rečeš, da si 

prijatelj z njimi? 

4 5 4 3 5 3 4 

Koliko učencev v tem razredu poznaš dokaj dobro? 3 5 5 5 5 4 4,5 

M 3,6 4,6 4,6 3,8 4,6 3,6  
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Legenda:   

U – učenec z ADHD, 1 – sploh ne, komaj kdo, skoraj z nikomer, komaj koga, 2 – ne, le nekateri, le z 

nekaterimi, le nekatere, 3 – včasih, polovica, s polovico, polovico, 4 – večinoma, večina, z večino, 

večino, 5 – vedno, vsi, z vsemi, vse 

 

Iz Tabele 23 je razvidno, da imajo učenci OS2, OS3 in OS5 najboljše povprečje 

odgovorov na vprašanja o socialnih razmerah v razredu. Ti učenci so zelo radi v 

razredu, v katerem imajo tudi prijatelje in so mnenja, da se njegovi sošolci potegnejo 

drug za drugega in se med seboj dobro poznajo. Najslabše rezultate pa sta imela 

učenca iz OS1 in OS6.  

 

 

Graf 5: Mnenje učenca z ADHD o obnašanju sošolcev do njega 

 
Legenda:    

U – učenec z ADHD, X – prisotnost pri posameznem učencu z ADHD, a = sošolci mi pomagajo in se 

radi igrajo z mano, b = sošolci razumejo moje težave, vendar mi posebej ne pomagajo, c = sošolci me 

ne povabijo k igri, moje mnenje jih ne zanima, d = sošolci se ne želijo igrati z mano, se posmehujejo 

mojim težavam  in napakam, e = drugo 

 

Iz Grafa 5 je razvidno, da je večina učencev na vprašanje, kako se do njih obnašajo 

sošolci, izbrala odgovor, da jim pomagajo in se radi igrajo z njimi (50 %). Sledi 

odgovor da sošolci razumejo njihove težave, vendar jim posebej ne pomagajo (33 

%). Eden izmed učencev je pod drugo napisal, da se igrajo z njim in da mu nagajajo. 

Nihče ni izbral odgovorov c in d. Odgovori so v večji meri pozitivni kot negativni. 
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Tabela 24: Tabelarični prikaz empiričnih in teoretičnih frekvenc odgovorov, razrednikov, staršev in 

učencev z ADHD, na vprašanje o obnašanju sošolcev do učenca z ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

A = sošolci ga vzpodbujajo in podpirajo, veselijo se njegovega napredovanja , B = do njegovih težav 

so sošolci strpni, posebne podpore pa mu ne nudijo, C = pri delu in igri ga ne izbirajo, ne odzivajo se 

na njegove prošnje in komentarje, največkrat ga prezrejo , D = sošolci ga odklanjajo in zavračajo, 

posmehujejo se njegovim težavam, napakam in neuspehom 

Tabela 25: Računanje Kullbackovega 2l-preizkusa 

f ft  

3 1,4706 2,1388 

6 4,4118 1,8449 

1 2,6471 -0,9735 

0 1,4706 0 

9 12,6471 -3,0618 

36 37,9411 -1,8906 

26 22,7647 3,4550 

15 12,6471 2,5593 

3 0,8824 3,6712 

3 2,6471 0,3754 

0 1,5882 0 

0 0,8824 0 

 8,1187 

 

2l = 16,2372  2 (P = 0.05; g = 6) = 12,59 

Empirična vrednost Kullbackovega 2l-preizkusa je večja od teoretične vrednosti 2-

preizkusa.  

 Razredniki Starši  Učenec 
z ADHD 

 

A  3 
1,4706 

9 
12,6471 

3 
0,8824 

15 
15,00 

B 6 
4,4118 

36 
37,9411 

3 
2,6471 

45 
45,00 

C 1 
2,6471 

26 
22,7647 

0 
1,5882 

27 
27,00 

D 0 
1,4706 

15 
12,6471 

0 
0,8824 

15 
15,00 

 10 
10,00 

86 
86,00 

6 
6,00 

102 
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Statistično predstavljeni podatki kažejo na statistično pomembne razlike med 

odgovori razrednikov, staršev in učencev z motnjo ADHD na vprašanje o vedenju 

sošolcev do teh učencev. Kljub temu pa vse tri skupine menijo, da je najpogostejše 

vedenje sošolcev do učencev z ADHD strpno, vendar mu neke posebne podpore 

sošolci ne nudijo. Zanimivo je, da starši vedenje sošolcev do učenca z ADHD vidijo 

bolj negativno kot učenci sami in razredniki. Tudi Ule (2004) navaja, da so ljudje, ki 

imajo veliko opravka z drugimi ljudmi, ravno tako ljudje v socialnih poklicih (tudi 

učitelji), običajno bolj realni in natančni v presoji drugih ljudi. Upoštevati je potrebno 

tudi to, da je vzorec razrednikov in učencev z ADHD zelo majhen v primerjavi z 

vzorcem staršev. Starši vseh učencev pa so tudi manj časa v stiku z učenci z motnjo 

ADHD kakor razredniki in so tako bolj podvrženi vplivu predsodkov. To potrjujejo tudi 

rezultati odgovorov staršev na vprašanje o značilnostih učencev z motnjo ADHD, kjer 

so starši izbirali predvsem negativne trditve, ki veljajo za učence z ADHD, pozitivne 

pa so bile zelo malokrat izbrane. Zato je še toliko bolj pomembno sodelovanje med 

učiteljem in starši, saj so učitelji s svojim pozitivnim stališčem na težave in posebne 

potrebe učencev z ADHD lahko pomemben vir spreminjanja stališč in s tem tudi 

predsodkov o teh učencih pri starših, saj sprememba stališč nujno vodi do 

modifikacije vedenja. Stališča usmerjajo naše početje v svetu in obratno (Ule, 2004). 

Tudi učenci z ADHD vedenje sošolcev do njih vidijo bolj pozitivno kot negativno, kar 

kaže na pozitivno samopodobo, na razvoj katere pomemben vpliv imajo vrstniki, kot 

eden izmed pomembnih dejavnikov socialnega okolja (Košir in Pečjak, 2002). 

Nekateri izmed učencev z motnjo ADHD so navedli, da jim sošolci včasih tudi 

nagajajo ali jih izzivajo, kar potrjuje tudi Wong (1998, po Božič, 2002), ki navaja, da 

se otroci z motnjo ADHD pogosteje pritožujejo, da jim nagajajo in da jih trpinčijo. 

Kane (2010) pa ugotavlja, da približno 60 % otrok motnjo ADHD trpi za vrstniškim 

zavračanjem ali odklanjanjem, skozi katerega se danes kažejo predsodki, katere so 

nekdaj ljudje izražali v neposrednih stikih s člani drugih družbenih skupin (Ule, 2004). 

Potrebno pa je še vedno delo na spreminjanju stališč in s tem vedenja sošolcev do 

učencev z motnjo ADHD, saj je v vseh razredih še vedno prisotno po mnenju 

razrednikov tudi negativno vedenje do teh učencev, čeprav v manjši meri kot to 

opredeljujejo starši. Raziskave so opozorile na več pomembnih izvorov predsodkov 

pri otrocih: družina, vrtec, šola, modeli, ki jih ponujajo mediji, tudi otroška literatura. 

Družina kot primarna socializacijska institucija velja za bistven socializacijski model 

pri nastajanju predsodkov. Obstaja močna pozitivna korelacija v predsodkih med 

starši in otroki, saj starši predstavljajo model, po katerem otroci oblikujejo lastno 

vedenje (Adorno idr., 1950, po Ule, 2004). Poleg tega pa mora biti tudi šola s 

posredovanjem znanja, razširjanjem vednosti in demokratično organizacijo življenja, 

institucija za obrambo pred predsodki (Bergler, 1984, po Ule, 2004). 
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4.2.3. Katere socialne veščine uporablja učenec z ADHD? 

Tabela 26: Pozitivno in negativno vedenje učenca z ADHD in njegove socialne veščine (razredniki) 

POZITIVNO IN NEGATIVNO VEDENJE UČENCA IN SOCIALNE VEŠČINE 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

S sošolci/kami se 
večkrat prepira. 

V V V P Z V 

Težko se vključi v 
skupinsko igro. 

V Z V V P V 

Spregovori brez 
premisleka in s tem 
užali sogovornika. 

V N V V P V 

Ko mu/ji kdo kaj 
govori, ga/je ne 
posluša. 

V V V N P V 

Ne predvidi posledic 
svojega vedenja. 

P P V V Z Z 

S svojim vedenjem 
ruši dinamiko že 
začete igre. 

V N V N P P 

Je agresiven/a. N N V N V N 

Ni zamerljiv7a in hitro 
pozabi. 

P P V V P Z 

Je občutljiv/a na 
kritike. 

P P V Z V V 

Pohvali druge. P V V V V V 

Drugim ponudi pomoč 
ali jim jo nudi, če ga/jo 
prosijo. 

V V V P V V 

Sodeluje s 
sošolci/kami, je 
aktivno vključen v 
pogovoru 

V V P P V P 

Prosi za pomoč, če jo 
potrebuje. 

V V Z P V V 

Z drugimi deli svoje 
igrače, pripomočke, 
lastnino.  

V P P P V V 

Je empatičen/na, 
pogosto sočustvuje z 
drugimi. 

P P V V V V 

Upošteva in sledi 
navodilom in pravilom 
igre/dela in sprejme 
postavljene meje. 

V P P N V V 

Ostane miren/na, ko 
nastopijo težave. 

V P V P V P 

Zmožen/a je popolne 
usmerjenosti, če ga/jo 
to zanima. 

P P Z V V V 
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Legenda:  R – razrednik; N – nikoli; V – včasih; P – pogosto; Z – zelo pogosto 

   - značajske lastnosti 

   - pozitivno vedenje učenca z ADHD 

   - negativno vedenje učenca z ADHD 

 

 

V Tabeli 26 je vidno, da je pri vsakem učencu z motnjo ADHD prisotno pozitivno in 

negativno vedenje ter tudi različne značajske lastnosti (pozitivne in negativne). Vsi 

razredni učitelji pa so mnenja, da imajo konkretni učenci z motnjo ADHD šibko razvite 

socialne veščine ali jih ne uporabljajo. Za večino učencev je bilo rečeno, da je to 

včasih, za učenca iz oddelčnih skupnosti 2 in 5 pa da je to zelo pogosto. 

 

Ima smisel za humor. V N V N V V 

Poda zanimive in 
drugačne rešitve, ima 
veliko idej. 

V V N V P V 

Ima dobre časovne 
predstave (je točen). 

V N V V V P 

Ima šibko razvite 
socialne veščine ali 
jih ne uporablja. 

V Z V V Z V 
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Tabela 27: Trditve o učencu z ADHD po mnenju njih samih   

 Legenda:  U – učenec 
 

Iz Tabele 27 lahko razberemo, da učenci z ADHD sebi pripisujejo naslednje pozitivne 

lastnosti: ne zamerim in hitro odpustim; večkrat pohvalim druge; večkrat pomagam 

sošolcem, če potrebujejo pomoč; rad delim z drugimi igrače, pripomočke; ne zamujam, sem 

točen in rad pripovedujem šale, vice. Izmed pozitivnih lastnosti si ne pripisujejo lastnosti, da 

če nastopijo težave, ostanejo mirni. Med negativnimi lastnostmi sebi pripisujejo, da večkrat 

spregovorijo brez premisleka in s tem užalijo sogovornika. Večina jih meni tudi, da jim 

velikokrat ni jasno, zakaj in komu se sošolci smejijo. Do naslednjih negativnih trditev 

(lastnosti) so se učenci opredelili nikalno: hitro se razjezim; v razredu sem vedno kriv za vse 

slabe stvari; s sošolci/sošolkami se večkrat prepiram; ne maram čakanja v vrsti;  do 

sošolcev/sošolk sem sramežljiv/a; na šolskih hodnikih med odmori se počutim neprijetno; 

včasih ko sem jezen/na, povem stvari, ki jih v resnici ne mislim; včasih je učiteljica jezna 

name, pa ne vem zakaj; v šoli me je večkrat sram. Za dve trditvi pa se je polovica učencev 

opredelila z da, druga polovica pa z ne: večkrat motim druge, tudi če se trudim, da jih ne bi in 

včasih me sošolci/sošolke ne marajo, jaz pa ne vem zakaj.  

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Ne zamerim in hitro odpustim. Da Da Da Da Da Da 

Večkrat spregovorim brez premisleka in s tem 
užalim sogovornika.  

Da Da Ne Da Ne Da 

Hitro se razjezim. Da Ne Ne Ne Ne Ne 

V razredu sem vedno kriv za vse slabe stvari.  Ne Da Ne Da Ne Ne 

Večkrat pohvalim druge. Ne Da Ne Da Da Da 

S sošolci/sošolkami se večkrat prepiram. Da Ne Ne Da  Ne Ne 

Večkrat pomagam sošolcem, če potrebujejo 
pomoč.  

Da Da Da Da Da Da 

Rad delim z drugimi igrače, pripomočke. Ne Da Da Da Da Da 

Ne maram čakanja v vrsti.  Ne Da Ne Da Ne Ne 

Do sošolcev/sošolk sem sramežljiv/a.  Ne Da Ne Ne Ne Ne 

Na šolskih hodnikih med odmori se počutim 
neprijetno. 

Da Ne Ne Da Ne Ne 

Ne zamujam, sem točen. Da Da Da Da Da Da 

Večkrat motim druge, tudi, če se trudim, da jih 
ne bi. 

Da Da Ne Da Ne Ne 

Če nastopijo težave, ostanem miren. Da Ne Ne Ne Da Ne 

Včasih ko sem jezen/na povem stvari, ki jih v 
resnici ne mislim. 

Ne Ne Ne Da Ne Da 

Včasih je učiteljica jezna name, pa ne vem 
zakaj. 

Ne Da Ne Ne Ne Da 

Včasih me sošolci/sošolke ne marajo, jaz pa ne 
vem zakaj. 

Da Da Ne Da Ne Ne 

Rad pripovedujem šale, vice. Da Ne Da Da Da Da 

V šoli me je večkrat sram. Da Ne Ne Ne Ne Ne 

Velikokrat mi ni jasno, zakaj in komu se 
sošolci/sošolke smejijo. 

Da Da Ne Da Ne Da 
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O tem, koliko so učenci vešči posameznih socialnih veščin, ni možno narediti neke 

širše splošne primerjave, saj je vsak učenec z motnjo ADHD različen in individualen 

na tem področju. Kljub temu pa so vidne neke najbolj splošne skupne tendence 

učencev z motnjo ADHD. Pri vseh učencih je prisotna večina socialnih veščin, razlike 

so v njihovi pogostosti uporabe. Najmanj pogosto je opažena veščina smisel za 

humor, najbolj pogosto pa nezamerljivost in hitra odpustitev in pozabitev zamere. Pri 

vsakem učencu pa prihaja do nasprotnih pogledov njih samih in razrednikov na 

različne socialne veščine, ki jih uporabljajo ali ne, kar je predstavljeno za vsakega 

učenca posebej. 

Učenec 1 

Učiteljica je kot pozitivne lastnosti učenca navedla: nenavadne rešitve, spontanost, 

pozitivni pogum, se zna opravičiti; pogosto pohvali druge, je empatičen in zmožen 

popolne usmerjenosti, če ga to zanima; včasih drugim ponudi pomoč, sodeluje s 

sošolci in je aktiven v pogovoru, z drugimi deli svojo lastnino, upošteva in sledi  

navodilom ter sprejme postavljene meje, ob nastopu težav ostane miren, ima smisel 

za humor, je točen. Med negativnimi lastnostmi pa je navedla, da pogosto ne predvidi 

posledic svojega vedenja; običajno pa se s sošolci večkrat prepira; težko se vključi v 

skupinsko igro ali včasih s svojim vedenjem ruši dinamiko že začete igre; včasih 

spregovori brez premisleka in s tem užali sogovornika in ne posluša, ko mu nekdo 

nekaj govori, nikoli pa ni agresiven. Po mnenju učiteljice so njegove socialne veščine 

šibko razvite in jih uporablja le včasih. Učenčevo mnenje se razlikuje od učiteljičinega 

v tem, da on misli, da ne pohvali drugih, da ne deli rad z drugimi svojih igrač in 

pripomočkov, da v razredu ni nikoli kriv za vse slabe stvari in da se med odmori na 

hodnikih počuti neprijetno. Učenec tudi meni, da večkrat moti druge, tudi če se trudi, 

da jih ne bi; da je v šoli večkrat sam; včasih ga sošolci ne marajo, on pa ne ve zakaj 

in velikokrat mu ni jasno, zakaj in komu se sošolci smejejo. 

Učenec 2 

Učiteljica je kot učenčeve pozitivne lastnosti navedla: pogosto ni zamerljiv in hitro 

pozabi, z drugimi deli svojo lastnino, je empatičen, upošteva in sledi navodilom, 

sprejme postavljene meje, ob nastopu težav ostane miren in pogosto je zmožen 

popolne usmerjenosti, če ga to zanima; včasih pohvali druge, drugim ponudi pomoč, 

sodeluje s sošolci in je aktiven v pogovoru, prosi za pomoč, če jo potrebuje, in poda 

zanimive in drugačne rešitve ter ima veliko idej. Med negativnimi lastnostmi pa je 

navedla, da je pogosto občutljiv na kritike, da pogosto ne predvidi posledic svojega 

vedenja; včasih se prepira s sošolci in ne posluša, ko mu nekdo nekaj govori, zelo 

pogosto se težko vključi v skupinsko igro; spregovori brez premisleka in s tem užali 

sogovornika, s svojim vedenjem ruši dinamiko že začete igre ali je agresiven. Po 

mnenju učiteljice so njegove socialne veščine šibko razvite in jih zelo pogosto ne 

uporablja. Učenčevo mnenje se razlikuje od učiteljičinega v tem, da on misli, da 
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večkrat spregovori brez premisleka in s tem užali sogovornika, da je v razredu vedno 

kriv za vse slabe stvari, da se ne prepira s sošolci, da je točen in da ne ostane miren, 

če nastopijo težave. Učenec tudi meni, da večkrat moti druge, tudi če se trudi, da jih 

ne bi; da je učiteljica včasih jezna nanj, pa ne ve zakaj; včasih ga sošolci ne marajo, 

on pa ne ve zakaj in velikokrat mu ni jasno, zakaj in komu se sošolci smejejo. 

Učenec 3 

Učiteljica je kot učenčeve pozitivne lastnosti navedla: pogosto sodeluje s sošolci in je 

aktiven v pogovoru, upošteva in sledi navodilom, sprejme postavljene meje in z 

drugimi deli svojo lastnino, včasih ni zamerljiv in hitro pozabi, je empatičen, ob 

nastopu težav ostane miren, pohvali druge, drugim ponudi pomoč, ima smisel za 

humor in je točen; zelo pogosto je zmožen popolne usmerjenosti, če ga to zanima in 

prosi za pomoč, če jo potrebuje. Med negativnimi lastnostmi pa je navedla, da je 

včasih občutljiv na kritike, ne predvidi posledic svojega vedenja, se prepira s sošolci 

in ne posluša, ko mu nekdo nekaj govori, težko se vključi v skupinsko igro, spregovori 

brez premisleka in s tem užali sogovornika, s svojim vedenjem ruši dinamiko že 

začete igre in je agresiven. Po mnenju učiteljice so njegove socialne veščine šibko 

razvite in jih uporablja le včasih. Učenčevo mnenje se razlikuje od učiteljičinega v 

tem, da on misli, da ne pohvali drugih, da ne ostane miren, ko nastopijo težave in da 

se ne prepira s sošolci. 

Učenec 4 

Učiteljica je kot učenkine pozitivne lastnosti navedla: pogosto drugim ponudi pomoč, 

sodeluje s sošolkami in je aktivna v pogovoru, prosi za pomoč, če jo potrebuje, z 

drugimi deli svojo lastnino in ob nastopu težav ostane mirna; včasih ni zamerljiva in 

hitro pozabi, pohvali druge, je empatična, je zmožna popolne usmerjenosti, če jo to 

zanima, poda zanimive in drugačne rešitve, ima veliko idej; je točna. Med negativnimi 

lastnostmi pa je navedla, da je zelo pogosto občutljiva na kritike, pogosto se prepira s 

sošolkami, včasih ne predvidi posledic svojega vedenja, težko se vključi v skupinsko 

igro in spregovori brez premisleka in s tem užali sogovornika. Po mnenju učiteljice so 

njene socialne veščine šibko razvite in jih uporablja le včasih. Učenkino mnenje se 

razlikuje od učiteljičinega v tem, da ona misli, da je v razredu vedno kriva za vse 

slabe stvari, da ne ostane mirna, ko nastopijo težave in da rada pripoveduje šale in 

vice. Učenka tudi meni, da večkrat moti druge, tudi če se trudi, da jih ne bi; včasih je 

sošolke ne marajo, ona pa ne ve zakaj in večkrat ji ni jasno, zakaj in komu se sošolke 

smejijo. 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

76 

 

Učenec 5 

Učiteljica je kot učenkine pozitivne lastnosti navedla: pogosto ni zamerljiva in hitro 

pozabi ter poda zanimive in drugačne rešitve in ima veliko idej; včasih drugim ponudi 

pomoč, sodeluje s sošolkami in je aktivna v pogovoru, prosi za pomoč, če jo 

potrebuje, z drugimi deli svojo lastnino in ob nastopu težav ostane mirna, pohvali 

druge, je empatična, upošteva in sledi navodilom, sprejme postavljene meje, ima 

smisel za humor, je točna in zmožna popolne usmerjenosti, če jo to zanima. Med 

negativnimi lastnostmi pa je navedla,da se zelo pogosto prepira s sošolkami in ne 

predvidi posledic svojega vedenja; pogosto se težko vključi v skupinsko igro, 

spregovori brez premisleka in s tem užali sogovornika, ne posluša, ko ji kdo kaj 

govori in s svojim vedenjem ruši dinamiko že začete igre; včasih je agresivna. Po 

mnenju učiteljice so njene socialne veščine šibko razvite in jih zelo pogosto ne 

uporablja. Učenkino mnenje je v nasprotju z učiteljičinim v tem, da učenka misli, da 

ne velja, da večkrat spregovori brez premisleka in s tem užali sogovornika, da v 

razredu ni vedno kriva za vse slabe stvari in da se ne prepira velikokrat s sošolkami. 

Učenec 6 

Učiteljica je kot učenčeve pozitivne lastnosti navedla: zelo pogosto ni zamerljiv in 

hitro pozabi; pogosto sodeluje s sošolci in je aktiven v pogovoru, ob nastopu težav 

ostane miren in je točen; včasih z drugimi deli svojo lastnino, je empatičen, upošteva 

in sledi navodilom, sprejme postavljene meje, je zmožen popolne usmerjenosti, če ga 

to zanima, pohvali druge, drugim ponudi pomoč, prosi za pomoč, če jo potrebuje, in 

poda zanimive in drugačne rešitve, ima veliko idej in smisel za humor. Med 

negativnimi lastnostmi pa je navedla, da zelo pogosto ne predvidi posledic svojega 

vedenja; pogosto s svojim vedenjem ruši dinamiko že začete igre; včasih je občutljiv 

na kritike, se prepira s sošolci, ne posluša, ko mu nekdo nekaj govori, težko se vključi 

v skupinsko igro, spregovori brez premisleka in s tem užali sogovornika; nikoli pa ni 

agresiven. Učenec se hitro vznemiri, če je v konfliktu s sošolcem in reagira z jezo (z 

besedami). Po mnenju učiteljice so njegove socialne veščine šibko razvite in jih 

uporablja le včasih. Učenčevo mnenje je v nasprotju z učiteljičinim v tem, da učenec 

misli, da se ne razjezi hitro, da v razredu ni vedno kriv za vse slabe stvari, da se ne 

prepira s sošolci in da ne ostane miren, če nastopijo težave.  

Mnenje razrednih učiteljic in učencev se največkrat razlikuje v naslednjih trditvah: v 

razredu je/sem vedno kriv za vse slabe stvari; s sošolci/sošolkami se večkrat 

prepira/m; če nastopijo težave, ostane/m miren. 
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Kvaliteta vrstniških odnosov in s tem socialna sprejetost je v veliki meri pogojena s 

tem, kako učinkovito učenci navezujejo stike z vrstniki, kar pa se kaže v uporabi 

socialnih spretnosti oziroma veščinah (Košir Pečjak, 2002). Pri vseh učencih so 

razredniki potrdili trditev, da imajo učenci z motnjo ADHD šibko razvite socialne 

veščine, kar potrjuje teorija, da pri otrocih z motnjo ADHD pogosto pride do 

pomanjkanja socialnih veščin, ki so bistvene za uspeh v življenju (Božič, 2002). 

Pulčeva (1998) navaja, da jim zaradi pomanjkanja najosnovnejših socialnih veščin 

tudi takrat, kadar vstopijo v socialno interakcijo z najboljšimi nameni, to pogosto 

spodleti. Pri nekaterih učencih se to pojavlja včasih, pri enih pa zelo pogosto. 

Najmanj pogosto je opažena veščina smisel za humor, najbolj pogosto pa 

nezamerljivost in hitra odpustitev in pozabitev zamere. Pri starejših učencih z motnjo 

ADHD so pogosto prisotne negativne verbalne oblike in veliko agresivnosti pri igri, s 

čimer soglaša tudi Barkley (1990, po Žunko Vogrinc, 2009). Vendar imajo učenci z 

motnjo ADHD poleg primanjkljajev tudi veliko pozitivnih lastnosti (Kesič Dimic, 2009). 

Otrokova izbira prijatelja pa je bolj odvisna od zaznanih pozitivnih kot od zaznanih 

negativnih kvalitet. Določeno število negativnih osebnostnih potez v prijateljskih 

odnosih torej ni odločujoče, če posameznik poseduje tudi zadostno število pozitivnih 

potez (Bukowski in newcomb, 1984, po Pečjak in Košir, 2002). Potrebno je biti 

pozoren tudi na to. 
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4.2.4. Kdo je najbolj odgovoren za sprejetost učenca z ADHD med sošolci? 

Tabela 28:  Najbolj odgovoren za sprejetost učenca z ADHD med sošolci po mnenju razrednih 

učiteljev 

Opomba: učitelji so pri vprašanju izbrali več odgovorov, zato vsota vseh podanih odgovorov znese več 

kot 6 (število vseh učiteljev zajetih v raziskavo). 

 

Tabela 29: Najbolj odgovoren za sprejetost učenca z ADHD med sošolci po mnenju staršev 

 

Legenda:   

R = razredni učitelj, X – prisotnost pri posameznem razrednem učitelju; OS = oddelčna skupnost 

(razred); a = učenec sam, b = učenčevi starši, c = učitelj, d = razredni učitelj oz. razrednik, e = šolska 

svetovalna služba, f = sošolci, g = vodstvo šole, h = drugo (vsi, ne vem). 

 

 

 

 

NAJBOLJ ODGOVOREN ZA SPREJETOST UČENCA Z ADHD MED SOŠOLCI PO 
MNENJU RAZREDNIH UČITELJEV 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 f f(%) 

a)  X   X   2 12 

b)  X     X 2 12 

c), d)  X X X X X X 6 35 

e)    X  X  2 12 

f)  X   X X X 4 23 

g)        0 0 

h)  X      1 6 

 17 100 

NAJBOLJ ODGOVOREN ZA SPREJETOST UČENCA Z ADHD MED SOŠOLCI PO 
MNENJU STARŠEV 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

a) 0 0 0 0 0 0 2 9 1 5 1 7 4 5 

b) 1 14 0 0 2 14 5 24 3 15 1 7 12 14 

c), 
d) 

4 58 10 100 9 65 13 62 10 50 10 72 56 65 

e) 0 0 0 0 1 7 0 0 2 10 0 0 3 3 

f) 1 14 0 0 2 14 1 5 1 5 1 7 6 7 

g) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 

h) 1 14 0 0 0 0 0 0 2 10 1 7 4 5 

 7 100 10 100 14 100 21 100 20 100 14 100 86 100 
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Graf 6: Najbolj odgovoren za sprejetost učenca z ADHD med sošolci po mnenju razrednih učiteljev 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Najbolj odgovoren za sprejetost učenca z ADHD med sošolci po mnenju staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Tabele 28 in Grafa 6 je razvidno, da je po mnenju razrednih učiteljev najbolj 

odgovoren za sprejetost učenca z ADHD med svojimi sošolci in da so mu ti v oporo, 

učitelj oz. razrednik (35 %). Sledijo mu sošolci (23 %). Učenec sam, starši in šolska 

svetovalna služba se razrednim učiteljem zdita v manj primerih najbolj odgovorna 

(12%), nihče pa ni izbral vodstva šole. Pod drugo je bil naveden odgovor vsi, 

katerega je izbral eden učitelj. 

Iz Tabele 29 in Grafa 7 je razvidno, da je po mnenju staršev najbolj odgovoren za 

sprejetost učenca z ADHD med svojimi sošolci in da so mu ti v oporo, učitelj oz. 

razrednik (50 – 100 %). Sledijo jima starši (0-24 %), sošolci (0–14 %). Najmanj 

staršev je za najbolj odgovornega izbralo šolsko svetovalno službo ( 0–10 %), 

učenca (0–9 %) in vodstvo šole ( 0–14 %). Pod drugo so navedli sodelovanje vseh. 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

80 

 

 
Tabela 30: Tabelarični prikaz empiričnih in teoretičnih frekvenc odgovorov razrednikov in staršev, na 

vprašanje o odgovornosti za sprejetost učenca z ADHD med sošolci 

 
 Legenda:   

A = učenec sam, B = učenčevi starši, C = učitelj, D = 

razredni učitelj oz. razrednik, E = šolska svetovalna 

služba, F = sošolci, G = vodstvo šole, H = drugo (vsi, 

ne vem). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 31: Računanje Kullbackovega 2l-preizkusa 

f ft  

2 0,9902 1,4060 

2 2,3106 -0,2887 

6 10,2330 -3,2031 

2 0,8252 1,7706 

4 1,6504 3,5411 

0 0,1650 0 

1 0,8252 0,1921 

4 5,0097 0,9003 

12 11,6893 0,3148 

56 51,7670 4,4015 

3 4,1748 -0,9914 

6 8,3495 -1,9827 

1 0,8350 0,1803 

4 4,1748 -0,1711 

 6,0697 

 

2l = 12, 1395  2 (P = 0.05; g = 6) = 12,59Izračunana vrednost 2, tj. testna 

statistika ne doseže kritične vrednosti 2 (P = 0.05; g = 6) = 12,59 in torej ni 

statistično značilna.  

 Razredniki Starši  

A 2 
0,9902 

4 
5,0097 

6 
6,00 

B 2 
2,3106 

12 
11,6893 

14 
14,00 

C, 
D 

6 
10,2330 

56 
51,7670 

62 
62,00 

E 2 
0,8252 

3 
4,1748 

5 
5,00 

F 4 
1,6504 

6 
8,3495 

10 
10,00 

G 0 
0,1650 

1 
0,8350 

1 
1,00 

H 1 
0,8252 

4 
4,1748 

5 
5,00 

 17 
17,00 

86 
86,00 

103 
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Izračun ni pokazal statistično pomembnih razlik med odgovori razrednikov in staršev 

na vprašanje o odgovornosti za sprejetost učenca z ADHD v razredu. Pri obeh 

skupinah je največkrat izbran odgovor učitelj ali razredni učitelj. Ta odgovor se zdi 

popolnoma smiseln, saj je pri vključevanju pomemben tudi učitelj sam – njegovo 

prepričanje, stališča in tehnike delovanja. Učiteljevo vedenje do učencev z motnjo 

ADHD predstavlja zgled ostalim učencem in vpliva na odnose med vrstniki in 

učencem z motnjo ADHD, še posebej pri mlajših učencih. Učiteljev vzor je 

pomemben tudi zato, ker večina učenje socialnih norm poteka s pomočjo sledenja 

vzorom, modelom (Ule, 2004). Tudi Gorenc Likar (2003) ugotavlja, da velika učiteljev 

meni, da je za uspešno integracijo potrebna učiteljeva osebna zavzetost, učiteljevo 

pozitivno stališče do le-tega, saj se stališča ravnateljev, učiteljev in staršev nehote 

odražajo v odnosih in komunikaciji vrstnikov do učencev s posebnimi potrebami. 

Pomembno je, da se učitelj zaveda  vpliva svojega dela in vedenja do socialno 

nesprejetih učencev in na oblikovanje predstav o teh učencih pri njihovih sošolcih. 

(Huges in ostali, 2001, po Košir in Pečjak, 2002). Pod drug najpogostejši odgovor so 

učitelji dali sošolce, starši pa sebe, torej starše. Učitelji so tako odgovarjali najbrž 

zato, ker imajo vsak dan možnost videti neposredni vpliv sošolcev in njihovih 

interakcij na sprejetost učenca z ADHD v razredu, vpliv staršev pa je posreden preko 

sošolcev. Izpostavljanje sošolcev pri učiteljih ima lahko vzrok v tem, da učitelji vidijo 

kot pomemben element sprejetosti tudi ugodno šolsko klimo, za katero so odgovorni 

tako učitelj kot tudi vsi učenci. To pa potrjuje tudi Burnik (2002), ko navaja, je da 

dobra šolska klima pomembna za vse otroke, še posebej za otroke z motno ADHD, 

saj le–ti bolje funkcionirajo, če je klima ugodna. Pri tem pa je pomembna tudi celotna 

šola kot socialna organizacija, ki naj v svojem delovanju upošteva in vsebuje: 

ustrezna pričakovanja glede vedenja učencev; dobre vedenjske modele (učitelji); 

spoštovanje otrok; sodelovanje otrok v življenju šole (prevzemanje odgovornosti); 

dobra disciplina (prosocialno vedenje in jasna pričakovanja); široka in razumna raba 

nagrajevanje in spodbujanja in minimalna raba kaznovanja; odzivnost na potrebe 

otrok (Burnik, 2002).  
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4.2.5. Kako reagirati na učenčeve težave in potrebe? 

 
Tabela 32: Reagiranje na učenčeve težave in potrebe (razrednik) 

REAGIRANJE NA UČENČEVE TEŽAVE IN POTREBE 

R1 Z učencem se pogovorim. Potrebno je, da se umiri, sam spozna, kaj je naredil, mu 
je žal in se trudi,da napak ne ponavlja. Učenec mora pri svojem učitelju videti 
zaupnika, ki mu želi pomagati. Takšen učenec potrebuje veliko vzpodbude. 

R2 Učenec potrebuje posebna navodila, ki so namenjena njemu osebno – ime + 
navodilo. Včasih pomaga pogovor (zakaj mora določeno stvar narediti). 
Potrebujem veliko mero potrpljenja. 

R3 Ob težavah mu priskočim na pomoč (včasih takoj, včasih kasneje) z nasveti ali 
dodatno razlago. Včasih pa ga tudi ignoriram in vseeno reši nalogo. 

R4 Z učencem se veliko pogovarjam individualno in ga ne izpostavljam pred razredom. 

Če je učenec nemiren, ga vključim v razlago, mu dam dodatno delo, predvsem pa 

ga spodbujam na njegovih dobrih področjih (risanje,...) 

R5 Jim prisluhnem, zelo pogosto se pogovorim z mamico deklice, skupaj odpravljamo 
težave. 

R6 S  pogovorom (pozitivnim), ga izpostavim, ko naredi kaj dobrega in pohvalim. Če je 
težko, ga pa tudi ignoriram in vedenje mine. 

Legenda:  R – razredni učitelj 

 

V Tabeli 32 so podani opisi odzivanja razrednih učiteljic na učenčeve težave in 

potrebe. Pri vseh učiteljicah je zastopan pogovor z učencem, pri učiteljici 5. razreda 

pa tudi pogovor s starši. Večkrat je omenjeno tudi, da učenec potrebuje več 

spodbude ali dodatne razlage ter tudi posebna navodila. Nekatere učiteljice omenjajo 

tudi to, da učenca večkrat pohvalijo ali spodbujajo na njegovih močnih področjih. 

Kadar je učenec nemiren, pa se učiteljice poslužujejo tako v višjih kot nižjih razredih 

tega, da dajo učencu neko dodatno delo, ga vključijo v razlago ali pa njegovo 

vedenje ignorirajo. 
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Tabela 33: Predlogi za doseganje večje povezanosti med sošolci v razredu (kategorije)  

PREDLOGI STARŠEV ZA DOSEGANJE VEČJE POVEZANOSTI MED SOŠOLCI 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 f f (%) 

Družina. X X  X X X 5 20 

Timsko delo.  X X X X X 5 20 

Učitelj.  X X X   3 12 

Učenci. X  X X X X 5 20 

Predavanja.  X  X   2 8 

Neformalne dejavnosti.  X  X X X 4 16 

Organizacija.     X  1 4 

 25 100 

Legenda: os – oddelčna skupnost (razred) 

 

Družina = Odnos starš-otrok in pogovor med starši in otrokom o šoli, strpnost do drugačnih v družini in 

vzgoja za pomoč drug drugemu; ljubezen in postavljanje meja otroku v družini. 

Timsko delo = Delo v skupinah (potrebno sodelovanje), skupinske naloge. 

Učitelj = Da učitelj vse učence obravnava enako. pozitivna in odločna učiteljica kot najpomembnejši 

vezni člen. Učiteljev cilj naj bo prijateljstvo med učenci. Učitelji so pozorni do tihih učencev. Več 

poudarka na medsebojnem sprejemanju s strani učitelja. Več pogovora med otroki in učiteljem, 

razčiščevanje problemov. Več izobraževanj učiteljev na tem področju. Pohvala, ko je zaslužena. 

Veliko spodbud dati otrokom za medsebojno spoštovanje. 

Učenci = Da se lepo razumejo in en drugemu pomagajo. Skupni interesi ali skupni projekti, kjer imajo 

ključno vlogo učenci. Pozdravljanje. Enkrat na mesec ura, ki jo učenci sami organizirajo. Učenci naj 

ocenjujejo znanje sošolcev pri ustnem spraševanju. Razredne ure ne le za organizacijo, ampak za 

medsebojno spoznavanje, več iskrenega pogovora. 

Predavanja = Predavanja na šoli o takšnih težavah (hiperaktivnost, disleksija ...) oz. o različnih temah 

(droge, kriminal, med. odnosi) za starše in otroke. Teme o takih težavah vključene v predmet družba. 

Obisk ustanove, kjer so otroci s posebnimi potrebami (tudi za starše in učitelje). 

Neformalne dejavnosti = Igralne ure. Mediacija. Praznovanje rojstnih dni, šola v naravi. Čimveč 

druženja izven razreda/pouka. Druženje med otroki, starši in učitelji, večkrat na leto. 

Organizacija = Razporeditev klopi v krogu. 

 

V Tabeli 33 vidimo, da so starši navedli različne predloge za doseganje večje 

povezanosti med sošolci v razredu. Predlogi so grupirani v skupine in med najbolj 

pogostimi podanimi odgovori staršev so zapisi povezani z družino (pogovor med 

starši in otroki ter vzgoja za spoštovanje drugačnosti, strpnosti in pomoč drug 

drugemu), timskim delom (delo v skupinah in skupinske naloge) in učenci 

(razumevanje in pomoč, skupni interesi in projekti …). Nekaj predlogov je povezanih 

z neverbalnimi dejavnostmi (druženje, rojstni dnevi, igralne ure, mediacija) in 

učiteljem (pogovor, izobraževanje, enakopravnost vseh učencev, spodbujanje). 

Najmanj pa je odgovorov v povezavi s predavanji (tudi obiskovanje oseb s posebnimi 

potrebami) in organizacijo (klopi). 
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Tabela 34: Kako bi učenci pomagali učencu z ADHD, če bi bili učitelji? (kategorije) 

Legenda: OS – oddelčna skupnost (razred) 

 

Čustvena podpora =       Ninu bi pomagala tako, da bi mu narisala risbico, bi bil prijazen, strpen 

    in strog, s spodbujanjem, potolažila bi ga, rekel bi mu, naj prežene 

    tremo, bila bi bolj pozorna do njega, skušala bi ga umiriti. 

Kazen =    da bi okregal oba, dal bi mu podpis. 

Prelaganje na druge =    prijavil bi ga na individualno pomoč, svetoval bi mu, da naj mu kdo 

 pomaga, rekel bi mu, naj gre k psihologu, mu ne bi pomagala, da ne 

 bi še poslabšala, raje bi prepustila to strokovnjaku. 

Ureditev prostora =   presedla bi ga, da mu ne bi v glavo sijalo sonce, dala bi mu posebno 

    sobo, tako da bi bila tišina. 

Odnosi z drugimi =   rekel bi, naj se mu opraviči, da bi Juretu rekel, naj ga neha dražiti. 

Delo učenca =    rekla bi, naj se še malo bolj skoncentrira na nalogo, pomagal bi tako 

    da bi Nino dvignil roko, rekel bi mu, naj se več uči, rekel bi mu, da naj 

    se spremeni. 

Pogovor in dodatna razlaga = pogovoril bi se, Ninu bi pomagala, da bi ostal pri dopolnilnem pouku, 

    razložil bi mu, kar ne bi razumel. 

Še ena možnost =   da bi še enkrat pisal, če bi pozabil nalogo, bi mu dala do jutri. 

 

 

Iz Tabele 34 je razvidno, da bi največ učencev pomagalo učencu z ADHD, če bi bili 

učitelji tako, da bi mu razložili, česar ne bi razumel, se z njim pogovorili, mu rekli, da 

naj se bolj skoncentrira ali uredili prostor tako, da bi bilo v njemu manj motečih 

dejavnikov. 
 

 

KAKO BI POMAGAL UČENCU Z ADHD, ČE BI BIL UČITELJ?  
 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Čustvena 
podpora. 

4 38 0 0 1 5,5 4 17 2 9 5 28 16 13 

Kazen. 0 0 2 17 0 0 0 0 1 6 0 0 3 2 

Prelaganje 
na druge. 

0 0 0 0 0 0 0 0 6 27 5 28 11 9 

Ureditev 
prostora 

0 0 0 0 1 5,5 4 17 1 6 0 0 22 18 

Odnosi z 
drugimi. 

1 8 5 42 0 0 1 5 1 6 0 0 8 7 

Delo 
učenca. 

2 16 0 0 2 11 9 39 2 9 1 5 16 13 

Pogovor in 
dodatna 
razlaga. 

5 38 4 33 14 78 4 17 6 27 0 0 33 28 

Še ena 
možnost. 

0 0 1 8 0 0 1 5 0 0 0 0 2 2 

Ne vem. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 7 39 9 8 

 13 100 12 100 18 100 23 100 22 100 18 100 120 100 
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Tabela 35: Kako ti v razredu pomaga učiteljica pri tvojih težavah? 

Kako ti v razredu pomaga učiteljica pri tvojih težavah?  

U1 Pride do mene in mi pomaga. 

U2 Pride k moji mizi in mi še enkrat pove kaj moram narest. 

U3 Lahko pišem več časa kot drugi, mi pomaga. 

U4 Učiteljica je stroga, ampak prijazna. Mi pove še enkrat, če jo pokličem. 

U5 Učiteljica je stroga. Če jo pokličem, mi še enkrat pove. 

U6 Pomagajo mi, če dvignem roko in jih vprašam in mi potem povejo še enkrat. 

Legenda: U – učenec z ADHD 

Po mnenju učencev z ADHD jim učitelji največkrat pomagajo z dodatno razlago in 

podajanjem navodil še enkrat. 

 

Več različnih avtorjev (Košir in Pečjak, 2002) navaja, da učiteljeve interakcije z 

agresivnimi in motečimi učenci vključujejo več jeze, kritičnosti in kaznovanja, da 

nepriljubljeni učenci dobivajo od učiteljev več korektivnih povratnih informacij. V tej 

raziskavi tega ni bilo mogoče potrditi, vendar je to zelo majhen vzorec učiteljev in 

lahko, da so podani odgovori tisti, za katere učitelji mislijo, da so zaželeni. 

Razredniki, starši, vsi učenci in učenci z motnjo ADHD so pri odzivanju na težave 

učenca z ADHD in pomoči omenili pogovor in dodatno razlago, kar je v skladu z 

Razdevšek–Pučko (1990, po Košir Pečjak, 2002), ki je ugotovila, da je pri učiteljih od 

2. do 5. razreda osnovne šole zelo malo odzivanja na učenčeva čustva in na pobude 

učencev. Prevladuje dajanje navodil in učiteljevo neposredno vodenje pouka ter 

popolna odsotnost sodelovalnega dela. Starši pa so med predlogi največkrat navedli 

ravno sodelovalno delo (skupinske naloge, projekti, sodelovalno učenje). Tudi 

Magajna s sodelavkami (2008) navaja, da lahko z različnimi organizacijskimi oblikami 

dela (ure oddelčne skupnosti, pogovorne ure z učenci in starši, neformalno druženje 

…) učitelj povezuje učence v razredu v kohezivno celoto in povečuje socialno 

sprejetost vseh v razredu (Magajna s sodelavkami, 2008). Učitelj lahko s tem tudi 

zaželeno samopodobo pri učencih z motnjo ADHD podpira ali pa jo zavrača. Pri 

nekaterih učiteljih je reakcija tudi ignoriranje motečega vedenja, o čemer govori tudi 

Ule (2004), ko navaja, da je pogosta metoda izničenja ignoriranje, prezrtje drugega. 

Tipične žrtve prezrtja so otroci. Pogosto »vzgojno sredstvo« so negativni komentarji 

in zavračanje tega, kar počnejo. Preseneča me, da se starši v tako veliki meri 

zavedajo tudi svojega vpliva lastne družinske vzgoje na stališča in odnos svojih otrok 

do drugačnih. To, da so starši odgovorni za vzorec in ojačanje pozitivnega vedenja, 
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kar velja tudi v primeru negativnega vedenja, poudarja tudi Chandler (2011). 

Potrebno je zgodaj začeti vzgajati in učiti otroke spoštovanja do drugih ljudi, tudi če 

so drugačni. Pogost predlog staršev je tudi pogovor (med učiteljem in učenci, s starši, 

pri razrednih urah …) To je v skladu Hallian (1976), ki je ugotovila, da je v bolj odprto 

organiziranih razredih, kjer učitelj pri pouku uporablja več skupinskega dela in bolj 

spodbuja interakcijo med učenci, manj učencev na ekstremnih pozicijah, da so 

vzajemne izbire stabilnejše in da je socialna struktura razreda bolj fleksibilna. Tudi 

Schmuck in Schmuck(1997) poudarjata pomen razprave o določenih temah, kot 

dejavnik za večjo kohezivnost v razredu. Pogovor s starši je omenila le ena učiteljica 

in strinjam se z Magajno in sodelavkami (2008), da je sodelovanje s starši 

pomemben del učiteljevega dela in njegovih odgovornosti. Za starše otroka z ADHD 

je oblikovanje pozitivnega odnosa in njihovo vključevanje v izobraževanje zelo 

pomembno in pripomore k boljšemu premagovanju težav tako otroka kot staršev. 

Pomembna je uporaba učinkovitih strategij komuniciranja, predvsem veščin 

aktivnega poslušanja (povzemanje, pojasnjevanje), ki pomagajo, da učitelj pridobi 

pomembne informacije o učencu in obenem pokaže, da ceni in pozna trud staršev pri 

delu za šolo z otrokom. Starši sicer običajno niso strokovnjaki na področju 

izobraževanja, vendar z vsakodnevnim delom z otrokom pridobijo ogromno 

informacij, ki učitelju lahko zelo koristijo pri razumevanju in delu z učencem. 

Izmenjava le-teh lahko koristi vsem, predvsem pa učencu. Šele ko bodo starši videli, 

da učitelj izraža iskreno skrb za njihovega otroka, bodo pripravljeni v popolnosti 

sodelovati z njim ter morda povedati o otroku tudi stvari, o katerih jim je težko 

govoriti, saj staršem obravnava njihovega otroka zbuja nelagodje. Zato je zelo 

pomembno sodelovanje staršev z razrednikom in direktno vključevanje v šolsko delo. 

(Žerdin, 1991; Passolt, 2002; Rabiner, 2007; Richfirld, 2007; Travell and Visser, 

2006, po Žunko Vogrinc, 2009; Kesič Dimic, 2009). 
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4.3. DRUGA VPRAŠANJA IN POBLEMI 

 

4.3.1. Kako učence z ADHD vidijo starši vseh učencev in sošolci? 
 

Tabela 36: Značilnosti otrok z ADHD po mnenju staršev 

ZNAČILNOSTI OTROK Z ADHD PO MNENJU STARŠEV 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  f 

(%)  f   f 
(%) 

f   f 
(%) 

f  f 
(%) 

f  f 
(%) 

f   f 
(%) 

f   f 
(%) 

a) 4 10 9 16 7 10 13 14 10 10 8 12 65 15 

b) 4 10 9 16 11 17 16 17 13 14 11 17 64 15 

c) 2 5 7 12 8 12 8 9 11 11 5 7 41 9,5 

d) 1 2 2 4 1 1 1 1 3 3 4 6 12 3 

e) 4 10 0 0 2 3 3 3 3 3 3 4 15 3 

f) 1 2 0 0 4 6 3 3 3 3 4 6 15 3 

g) 7 16 9 16 10 15 17 19 16 17 12 19 71 16 

h) 2 5 4 7 4 6 1 1 4 4 1 1 16 4 

i) 2 5 1 2 3 4 5 5 4 4 3 4 18 4 

j) 3 7 5 9 2 3 4 4 7 7 3 4 24 5,5 

k) 6 13 8 14 8 12 11 12 12 12 9 13 54 12,5 

l) 2 5 0 0 1 1 2 2 3 3 2 3 10 2 

m) 2 5 1 2 3 4 3 3 2 2 0 0 11 2,5 

n) 2 5 1 2 4 6 5 5 7 7 3 4 22 5 

 42 100 56 100 68 100 92 100 98 100 68 100 438 100 

Opomba: Starši so lahko izbrali več odgovorov, zato vsota vseh podanih odgovorov znaša več, kot je 

sodelovalo staršev v posameznih oddelčnih skupnostih (OS1 = 7; OS 2 = 10; OS3 = 14; OS4 = 21; 

OS5 = 20; OS6 = 14) 

Legenda:  OS – oddelčna skupnost (razred), a = Težko se osredotočajo na podrobnosti, b = 

Težko zadržijo pozornost pri nalogah ali igri, hitro jih zmotijo nebistveni zunanji dražljaji, c = Težko 

sledijo navodilom in ne zmorejo dokončati nalog, d = Imajo smisel za humor, e = Zmorejo delati več 

stvari hkrati, f = Pogosto izgubljajo stvari, g = Težko sedijo pri miru, vedno so v gibanju, h = Imajo 

veliko idej in drugačne rešitve, i = Na vprašanje odgovorijo, še preden je to v celoti izgovorjeno, j = 

Pogosto prekomerno govorijo, k = Imajo veliko energije, l = So zelo čustveni in empatični ter ne 

zamerijo, m = Zaradi slabšega občutka za čas zamujajo in ne znajo počakati, n = Imajo težave pri 

sklepanju prijateljstev in reševanju konfliktov. 
 

Iz Tabele 36 lahko razberemo, da so značilnosti otrok z ADHD, za katere so se starši 
največkrat opredelili (nad 10 %): težko sedijo pri miru in so vedno v gibanju (16–19 
%); težko zadržijo pozornost pri nalogah ali igri, hitro jih zmotijo nebistveni zunanji 
dražljaji (10–17 %); imajo veliko energije (12–14 %); težko se osredotočajo na 
podrobnosti (10-16 %) in težko sledijo navodilom in ne zmorejo dokončati nalog (5–
12 %). Med 14 trditvami je 5 pozivnih in 9 negativnih. Med najbolj pogosto izbranimi s 
strani staršev so 4 negativne in 1 pozitivna. Opazimo lahko, da so pozitivne trditve 
med najmanj pogosto izbranimi, razen trditve k. Te trditve so: imajo smisel za humor 
(1–6 %); zmorejo delati več stvari hkrati (0–4 %, izjema OS1 = 10 %), imajo veliko 
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idej in drugačne rešitve (1–7 %); so zelo čustveni in empatični ter ne zamerijo (0–5 
%).  
 
Tabela 37: Kaj te pri učencih z ADHD moti? 

KAJ TE PRI UČENCIH Z ADHD MOTI? 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Ko je 
pozabil 
nalogo. 

8 62 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 

Da je porinil 
Jureta s 
stola. 

4 31 9 76 9 50 5 22 4 18 0 0 31 29 

Ker so ga 
zafrkavali. 

0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Bil je len. 0 0 0 0 2 11 0 0 2 9 0 0 4 4 
Ker je 
nagajal. 

1 7 0 0 1 5,5 2 9 1 4,6 0 0 5 5 

Nič. 0 0 0 0 3 17 1 4 2 9 6 33 12 11 
Pri Ninu me 
moti da se 
(pre)hitro 
razjezi. 

0 0 1 8 1 5,5 6 26 4 18 0 0 12 11 

Ker doma 
razume v 
šoli pa ne. 

0 0 0 0 0 0 4 17 3 14 0 0 7 7 

Da se ne 
zbere (pri 
domačih 
nalogah, 
pouku). 

0 0 0 0 2 11 3 13 4 18 4 22 13 12 

Ko je 
zamudil v 
šolo. 

0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 2 2 

Da se ne 
uči. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,6 0 0 1 1 

Ko se je 
zaletel v 
Tino. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,6 0 0 1 1 

Da so 
živčni. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 4 4 

Tečni so, 
nočejo ti 
dati miru. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 

So 
hiperaktivni, 
prekinjajo 
druge, so 
neučakani, 
preveč 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 3 3 
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govorijo. 

 13 100 12 100 18 100 23 100 22 100 18 100 106 100 

 

Legenda:   

OS – oddelčna skupnost (razred), A = Ko je pozabil nalogo, B = Da je porinil Jureta s stola, B = Ker so 

ga zafrkavali, C = Bil je len, D = Ker je nagajal, E = Nič, F = Pri Ninu me moti da se (pre)hitro razjezi, 

G = Ker doma razume v šoli pa ne, H = Da se ne zbere (pri domačih nalogah, pouku), I = Ko je 

zamudil v šolo, J = Da se ne uči, K = Ko se je zaletel v Tino, L = Da so živčni, M = Ttečni so, nočejo ti 

dati miru, N = So hiperaktivni, prekinjajo druge, so neučakani, preveč govorijo. 

 

Iz Tabele 37 je razvidno, da sošolce pri učencih z ADHD (Ninu) najbolj moti, da je 
porinil sošolca Jureta (0–76 %), v enem od tretjih razredov pa, ko je pozabil nalogo 
(0–68 %). Med pogostejšimi odgovori so še: pri Ninu me moti da se (pre)hitro razjezi 
(0–33 %), ker doma razume, v šoli pa ne (0–26 %), da se ne zbere (pri domačih 
nalogah, pouku) (0–17 %) in ko je zamudil v šolo (0–22 %). Odgovori učencev 8. 
razreda so bolj razpršeni kot odgovori učencev nižjih razredov. 
 
Tabela 38: Kaj ti je pri učencih z ADHD všeč? 

KAJ TI JE PRI UČENCIH Z ADHD VŠEČ? 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Ko je Juretu 
slike 
odnesel. 

2 15 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Ko sta 
postala 
prijatelja. 

0 0 1 8 1 5 2 9 0 0 0 0 4 4 

Ko je delal 
domačo 
nalogo. 

0 0 2 17 2 12 1 4,5 1 5 0 0 6 5 

Da je dal 
Juretu žogo. 

0 0 2 17 1 5 0 0 0 0 0 0 3 3 

Ko ima rad 
nogomet. 

2 15 4 34 9 51 4 17 7 31 0 0 26 14 

Da je 
prijazen. 

0 0 1 8 1 5 2 9 2 9 0 0 6 5 

Da je 
pošten. 

0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Bil je 
velikodušen, 
dobrega 
srca. 

0 0 0 0 1 5 1 4,5 3 14 0 0 4 4 

Všeč mi je 
ko je doma 
vse znal. 

0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 2 2 

Pri Ninu mi 
je všeč, da 
mu je žal in 
se opraviči. 

4 31 0 0 0 0 4 17 4 18 1 5 13 12 

Ko je 
predlagal naj 
narišejo 

4 31 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 8 7 
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risbe za 
sošolca. 

Da se dobro 
zamisli. 

0 0 0 0 0 0 1 4,5 0 0 0 0 1 1 

Da se ne 
razjezi. 

0 0 0 0 0 0 1 4,5 0 0 0 0 1 1 

Nič. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 7 39 10 9 
Ker se je 
veliko učil. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 5 5 

Vse. 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 1 5 3 3 
Ne vem, ne 
poznam. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 2 2 

So zabavni, 
smešni, 
pripoveduje 
dobre vice. 

1 8 0 0 0 0 3 13 0 0 1 5 5 5 

Je živčen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 
Da so dobre 
volje. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 2 2 

Povejo svoje 
mnenje. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 

Imajo bujno 
domišljijo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 1 

Vedno so 
polni 
energije. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 9 

 13 100 12 100 18 100 23 100 22 100 18 100 109 100 

Legenda: OS – oddelčna skupnost (razred) 

 

 

Tabela 38 nam predstavljata odgovore, ki so jih učenci navedli kot odgovor na 

vprašanje, kaj jim je najbolj všeč pri Ninu/učencih z ADHD. Najbolj pogost odgovor je, 

da ima rad nogomet (0–34 %), razen v 8. razredu nič (39 %). Sledita mu: da mu je 

žal in se opraviči (0–31 %), ko je predlagal, naj narišejo risbe za sošolca (0–31 %).  
 

 

Starši so izmed lastnosti izbirali tiste, za katere mislijo,da veljajo za učence z motnjo 

ADHD. Pri tem so v mnogo večjem obsegu izbrane negativne kot pozitivne, ki so bile 

med najmanjkrat izbranimi.  To, da starši, ki so del družbe, nimajo pozitivnih stališč 

do otrok s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi otroci z motnjo ADHD, navaja 

tudi Magajna s sodelavkami (2008). Površen kontakt z učenci z motnjo ADHD 

verjetneje vodi k oblikovanju negativnega stališča do motnje. Med predlogi za boljše 

sprejemanje učenca z motnjo ADHD v razred starši omenjajo tudi predavanja za 

starše o takih temah, kar kaže na to, da si starši želijo izvedeti več o tej problematiki, 

saj iz izbiranja lastnosti vidimo, da poznajo problematiko z učenci z motnjo ADHD le 

površno. Pri tem ima veliko vlogo tudi šola, ki bi morala biti tudi institucija za 

preprečevanje predsodkov s svojo vzgojno-izobraževalno funkcijo, ki jo ima. Učenci 

so navajali veliko stvari, ki so jim všeč, in nekaj, kar jim ni všeč pri učencu z motnjo 
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ADHD. Všeč jim je bil konkreten hobi iz zgodbe, njegove ideje in to, da se opraviči, o 

čemer govori tudi Kesič Dimičeva (2009), ko našteva močna področja oseb z motnjo 

ADHD. Tudi raziskave (Novljan, Jelenc, Jerman, 1998, po Jenko, 2000) so pokazale, 

da imajo sošolci do integracije učencev s posebnimi potrebami, med katere sodijo 

tudi učenci z motnjo ADHD pozitivno stališče, saj bi se skoraj polovica učencev 

družila z učenci z motnjo ADHD in jim pomagala. Ovire do uspešne inkluzije so torej 

prej s strani odraslih (učitelji, šola, starši …) kot s strani vrstnikov in sošolcev, saj le-ti 

vidijo učence z motnjo ADHD v bolj pozitivni luči kot starši in učitelji. 

4.3.2. Kako se na splošno, po mnenju staršev, med seboj razumejo učenci v 

razredu? 

 
Tabela 39: Medsebojno razumevanje v razredu po mnenju staršev 

MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE V RAZREDU PO MNENJU STARŠEV 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6  

 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

a) 6 86 7 70 5 36 11 52 8 40 5 36 42 49 

b) 1 14 3 30 8 57 9 43 11 55 9 64 41 48 

c) 0 0 0 0 1 7 1 5 1 5 0 0 3 3 

d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 7 100 10 100 14 100 21 100 20 100 14 100 86 100 

Legenda:  OS – oddelčna skupnost (razred), a = zelo dobro, b = srednje, c = ne dobro, d = drugo 

 

Graf 8: Medsebojno razumevanje v razredu po mnenju staršev 

Legenda:  OS1 = oddelčna skupnost 1 (3. razred); OS2 = oddelčna skupnost 2 (3. razred); OS3 

= oddelčna skupnost 3 (3. razred); OS4 = oddelčna skupnost 4 (4. razred); OS5 = oddelčna skupnost 

5 (5. razred); OS6 = oddelčna skupnost 6 (8. razred). 
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V Tabeli 39 in Grafu 8 je predstavljena ocena staršev o medsebojnem razumevanju 

učencev v razredu. Starši učencev  nižjih razredov (3. razred) so na vprašanje, kako 

se razumejo učenci med seboj v razredu, največkrat odgovorili zelo dobro (36–86 %), 

starši učencev višjih razredov (4., 5., 8. razred) pa srednje. Da se učenci ne razumejo 

dobro, je v 3., 4. in 5. razredu odgovoril po en starš (5–7 %). To, da se mlajši otroci 

bolje razumejo med seboj je lahko tudi posledica tega, da so skupine mlajših otrok 

manj zaprte in dokončno izoblikovane kot skupine starejših učencev, ki pa so zaradi 

večje sposobnosti prevzemanja perspektive drugih oseb, bolj dovzetni za to, kako jih 

dojemajo njihovi vrstniki. 

4.3.3. Zakaj je pomembno, kako učencem predstavimo učenca z ADHD? 

Tabela 40: Kaj ti je bilo v zgodbi Deček Nino najbolj zanimivo? 

KAJ TI JE BILO V ZGODBI DEČEK NINO NAJBOLJ ZANIMIVO? 

 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 
 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 

Ko je pozabil domačo 
nalogo.                       

2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ko je igral nogomet. 3 23 5 43 5 28 1 4 3 14 
Ko je Nino prevrnil Jureta. 6 46 1 8 4 22 8 35 4 18 
Ko sta postala Nino in Jure 
prijatelja. 

1 8 1 8 1 5,5 0 0 0 0 

Ko je Juretu prinesel knjigo. 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 
Ko je Jure zbadal Ninota. 0 0 1 8 1 5,5 0 0 2 9 
Všeč mi je bilo vse. 0 0 0 0 2 11 2 9 0 0 
Ko se je Nino spomnil da bi 
Juretu narisali slikanico. 

0 0 0 0 1 5,5 1 4 1 4,5 

Ko je Nino obiskal svojega 
poškodovanega sošolca. 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

Da se doma dosti uči v šoli 
pri testu pa nič ne zna. 

0 0 0 0 0 0 1 4 2 9 

Ko se je Nino opravičil 
sošolcu Juretu in mu podaril 
žogo. 

0 0 3 25 0 0 4 17 2 9 

Ker ni mogel Nino pisati 
testa od matematike. 

0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 

To, da se dogaja v šoli. 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 
Deček Nino mi v zgodbi ni 
bil najbolj vesel. 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

Ko so vsi risali risbo za 
Jureta. 

0 0 0 0 2 11 1 4 0 0 

Ko se je zaletel v Tino. 1 8 0 0 0 0 0 0 4 18 
Ko je Nino delal domačo 
nalogo. 

0 0 0 0 2 11 1 4 1 4,5 

Nič. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 

 13 100 12 100 18 100 23 100 22 100 
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Legenda:   

OS – oddelčna skupnost (razred), A = Ko je pozabil domačo nalogo, B = Ko je igral nogomet, C = Ko 

je Nino prevrnil Jureta, D = Ko sta postala Nino in Jure prijatelja, E = Ko je Juretu prinesel knjigo, F = 

Ko je Jure zbadal Nina, G = Všeč mi je bilo vse, H = Ko se je Nino spomnil, da bi Juretu narisali 

slikanico, I = Ko je Nino obiskal svojega poškodovanega sošolca, J = Da se doma dosti uči, v šoli pri 

testu pa nič ne zna, K = Ko se je Nino opravičil sošolcu Juretu in mu podaril žogo, L = Ker ni mogel 

Nino pisati testa od matematike, M = To, da se dogaja v šoli, N = Deček Nino mi v zgodbi ni bil 

najbolj vesel, O = Ko so vsi risali risbo za Jureta, P = Ko se je zaletel v Tino, R = Ko je Nino delal 

domačo nalogo, S = Nič. 

                

Tabela 40 prikazuje odgovore učencev na vprašanje, kaj jim je bilo v zgodbi o dečku 

Ninu najbolj zanimivo. Učencem je bilo v najbolj všeč, ko je Nino igral nogomet (4–43 

%) in ko je Nino prevrnil Jureta (8-46 %). Sledita odgovora, ko se je Nino opravičil 

sošolcu Juretu in mu podaril žogo (0–25 %) in v 8. razredu  ko se je zaletel v Tino (0–

18 %). Večjih odstopanj med oddelčnimi skupnostmi ni. 

Pred reševanjem vprašalnikov o učencih z motnjo ADHD je bil učencem tak učenec 

tudi predstavljen z zgodbo ali filmčkom, v kateri/em so bile predstavljene ne samo 

tako velikokrat slišane negativne lastnosti in težave učenca z motnjo ADHD, ampak 

tudi veliko pozitivnih lastnosti. To je imelo najbrž tudi vpliv na to, da so učenci potem 

navedli veliko stvari, ki so jim bile pri učencih z motnjo ADHD všeč. Z načinom in 

vsebino predstavitve tako vplivamo tudi na stališča in prestave sošolcev do učenca z 

motnjo ADHD (Košir in Pečjak, 2002), saj z različnimi organizacijskimi oblikami dela 

(ure oddelčne skupnosti, pogovorne ure z učenci, neformalno druženje …) učitelj 

povezuje učence v razredu v kohezivno celoto in povečuje socialno sprejetost vseh v 

razredu (Magajna s sodelavkami, 2008). Dobro je, da v predstavitev vključimo tudi 

razpravo, saj v razredih, kjer lahko učenci razpravljajo o določenih temah in kjer so 

ob različnem času v ospredju razprave različne osebe, je kohezivnost večja 

(Schmuck in Schmuck, 1997, po Pečjak in Košir, 2002). Kyle in Davies (1991, po 

Schmidt, 2001) navajata, da so razprave zelo pomembne, saj opozorijo učence na 

pomembna vprašanja v zvezi z motnjo in jim pomagajo, da preverijo ustreznost svojih 

stališč in čustev.  Potrebno je zavestno preoblikovati in širiti pozitivne predstave o z 

osebah z motnjo ADHD. Veliko stališč si učenci pridobijo v šoli in so izjemno 

pomembna za uspešno vzgojno–izobraževalno integracijo. 
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4.3.4. Kaj je učencem z motnjo ADHD všeč pri druženju s sošolci in 

prijateljih? 

 

Tabela 41: Kakšen je po tvojem mnenju dober prijatelj? 

KAKŠEN JE PO TVOJEM MNENJU DOBER PRIJATELJ? 

U1 Prijazen, pomaga. 

U2 Vesel, dober. 

U3 Da mi pomaga, da se z mano igra. 

U4 Da se ne krega, ne norčuje. 

U5 Dober prijatelj je če se razumeta. 

U6 Da ti pomaga, da te ne žali. 

Legenda:  U – učenec z ADHD 

   

V Tabeli 41 so podani odgovori učencev z ADHD na vprašanje, kakšen je po 

njihovem mnenju dober prijatelj. Največkrat podan odgovor je, da ti pomaga. 

 

Tabela 42: Kaj ti je všeč pri druženju s sošolci? 

Kaj ti je všeč pri druženju s sošolci? 

U1 Ko se igramo in smo zunaj. 

U2 Kadar se igramo. 

U3 Ko se igramo. 

U4 Ko se igramo in pogovarjamo s sošolkami. 

U5 Pogovarjanje in opazovanje fantov. 

U6 Kadar smo zunaj pred šolo in se pogovarjamo. 

Legenda:  U – učenec z ADHD 

Iz Tabele 42 lahko razberemo, da je učencem nižjih razredov najbolj všeč pri 

druženju s sošolci igra, učencem višjih razredov pa pogovor in druženje. 
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Tabela 43: Kaj te najbolj moti pri druženju s sošolci? 

 

Kaj te najbolj moti pri druženju s sošolci? 

U1 Kadar me izzivajo. 

U2 Samo mene izzivajo in vsak dan me izzivajo. Zakaj samo mene izzivajo? 

Moti me izzivanje in kadar se pretepajo. 

U3 Kadar se jezijo name in me izzivajo 

U4 Fantje mi gredo na živce, ker se ves čas pretepajo. 

U5 Ko se fantje pretepajo in ko sošolka T. reče kaj kar ne misli. 

U6 Kadar se nočejo družit z mano, kadar me zafrkavajo. 

Legenda:  U – učenec z ADHD 

V Tabeli 43 razberemo, da učence v največji meri moti izzivanje sošolcev, sledi 

nasilje (pretepanje). 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da je mlajšim učencem predvsem pomembna igra, 

preko katere lahko tudi razvijajo svoje socialne veščine in opredeljujejo socialne 

vloge. Pri starejših učencih pa je pomembnejše druženje in pogovor, saj so tudi 

socialni odnosi že bolj intimnejši in skupine bolj oblikovane in zaprte. Kar je zelo 

dobro, je to, da imajo vsi učenci z motnjo ADHD v tej raziskavi vsaj enega dobrega 

prijatelja v razredu, saj to pomembno vpliva na samopodobo učencev z motnjo 

ADHD. To dokazuje tudi to, da imajo učenci z motnjo ADHD tudi dovolj pozitivnih 

lastnosti, saj določeno število negativnih osebnostnih potez v prijateljskih odnosih ni 

odločujoče, če posameznik poseduje tudi zadostno število pozitivnih potez (Bukowski 

in Newcomb, 1984, po Pečjak in Košir, 2002).  Kljub temu pa se pri sošolcih pojavlja 

tudi negativno vedenje do učencev z motnjo ADHD, katerega omenja tudi Wong 

(1998, po Božič, 2002), ki pravi, da se otroci z motnjo ADHD pogosteje pritožujejo, da 

jim nagajajo in da jih trpinčijo. Zato je potrebno, da so učitelji pozorni na razredno 

klimo in socialno sprejetost učencev z motnjo ADHD. Kesič Dimičeva pa navaja tudi 

zelo konkretne nasvete, kako lahko tudi starši pomagajo otrokom pri sklepanju in 

ohranjanju prijateljstev. 
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4.4. Opisi učencev z motnjo ADHD 

UČENEC 1 

Učenec obiskuje 3. razred na podružnični šoli, v katerem je 7 učenk in 7 učencev. 

Učenca sta v razredu izbrala ena sošolka in en sošolec (3. krog sociograma), kar je 

pod povprečjem razreda in z nikomer ni vzajemno povezan. Sam je izbral sošolce, ki 

so med bolj priljubljenimi v razredu. Učiteljica je mnenja, da je njegov socialni položaj 

dober in je kot pozitivne lastnosti učenca navedla: nenavadne rešitve, spontanost, 

pozitivni pogum, se zna opravičiti; pogosto pohvali druge, je empatičen in zmožen 

popolne usmerjenosti, če ga to zanima; včasih drugim ponudi pomoč, sodeluje s 

sošolci in je aktiven v pogovoru, z drugimi deli svojo lastnino, upošteva in sledi  

navodilom ter sprejme postavljene meje, ob nastopa težav ostane miren, ima smisel 

za humor, je točen. Med negativnimi lastnostmi pa je navedla, da pogosto ne predvidi 

posledic svojega vedenja; običajno pa se s sošolci večkrat prepira; težko se vključi v 

skupinsko igro ali včasih s svojim vedenjem ruši dinamiko že začete igre; včasih 

spregovori brez premisleka in s tem užali sogovornika in ne posluša, ko mu nekdo 

nekaj govori, nikoli pa ni agresiven. Učiteljica je mnenja, da so sošolci do njega 

včasih strpni, ga tolerirajo, spodbujajo, podpirajo in mu pomagajo ter razumejo 

njegove težave, včasih je brez družbe, občasno ga sošolci ignorirajo in mu pripisujejo 

vse slabo, kar se zgodi v razredu, nikoli pa ni vnaprejšnja tarča zasmehovanja in 

nikoli se sošolci ne posmehujejo njegovim težavam, napakam, neuspehom. Po 

mnenju učiteljice so njegove socialne veščine šibko razvite in jih uporablja le včasih. 

Učiteljica vzrok njegovemu motečemu vedenju pripisuje razmeram in vzgoji doma. 

Učenčevo mnenje se razlikuje od učiteljičinega v tem, da on misli, da ne pohvali 

drugih, da ne deli rad z drugimi svojih igrač in pripomočkov, da v razredu ni nikoli kriv 

za vse slabe stvari in da se med odmori na hodnikih počuti neprijetno. Učenec tudi 

meni, da večkrat moti druge, tudi če se trudi, da jih ne bi; da je v šoli večkrat sam; 

včasih ga sošolci ne marajo, on pa ne ve zakaj in velikokrat mu ni jasno, zakaj in 

komu se sošolci smejejo. Učenec je mnenja, da ostali učenci mislijo, da on nič ne ve. 

Če se s sošolci ne more zediniti o tem, kaj bi delali, on pove kakšno idejo. Običajno 

postane jezen, kadar ga izzivajo in se potem umakne. Najbolje se počuti, kadar se 

igrajo, slabo pa, kadar gredo v šolo v naravi. Po mnenju učenca se učenci v razredu 

včasih potegnejo drug za drugega, polovica si pomaga med seboj in večina sošolcev 

je veselih. On v razredu dokaj dobro pozna polovico sošolcev in je z večino prijatelj, 

ima pa tudi vsaj enega dobrega prijatelja. Na splošno se med svojimi sošolci počuti 

zelo dobro in je vedno rad v tem razredu. 
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UČENEC 2 

Učenec obiskuje 3. razred na podružnični šoli, v katerem je 5 učenk in 7 učencev. 

Učenca je v razredu izbral en sošolec (3. krog sociograma), kar je pod povprečjem 

razreda in z nikomer ni vzajemno povezan. Sam je izbral sošolce, ki so med bolj 

priljubljenimi v razredu. Učiteljica je mnenja, da ga sošolci sprejemajo in mu pogosto 

pomagajo pri čisto vsakdanjih stvareh ter se ne pritožujejo, da zanj veljajo drugačna 

pravila. Kot učenčeve pozitivne lastnosti je navedla: pogosto ni zamerljiv in hitro 

pozabi, z drugimi deli svojo lastnino, je empatičen, upošteva in sledi navodilom, 

sprejme postavljene meje, ob nastopu težav ostane miren in pogosto je zmožen 

popolne usmerjenosti, če ga to zanima; včasih pohvali druge, drugim ponudi pomoč, 

sodeluje s sošolci in je aktiven v pogovoru, prosi za pomoč, če jo potrebuje in poda 

zanimive in drugačne rešitve ter ima veliko idej. Med negativnimi lastnostmi pa je 

navedla,da je pogosto občutljiv na kritike, da pogosto ne predvidi posledic svojega 

vedenja; včasih se prepira s sošolci in ne posluša, ko mu nekdo nekaj govori, zelo 

pogosto se težko vključi v skupinsko igro; nikoli pa spregovori brez premisleka in s 

tem užali sogovornika, s svojim vedenjem ruši dinamiko že začete igre ali je 

agresiven. Učiteljica je mnenja, da so sošolci do njega pogosto strpni, ga tolerirajo, 

spodbujajo, podpirajo in mu pomagajo ter zelo pogosto razumejo njegove težave, 

včasih je brez družbe ali se sošolci posmehujejo njegovim težavam, napakam, 

neuspehom; nikoli pa ga sošolci ne ignorirajo in pripisujejo vse slabo, kar se zgodi v 

razredu, nikoli ni vnaprejšnja tarča zasmehovanja. Po mnenju učiteljice so njegove 

socialne veščine šibko razvite in jih zelo pogosto ne uporablja. Učiteljica vzrok 

njegovemu motečemu vedenju pripisuje njegovi »bolezni«. Učenčevo mnenje se 

razlikuje od učiteljičinega v tem, da on misli, da večkrat spregovori brez premisleka in 

s tem užali sogovornika, da je v razredu vedno kriv za vse slabe stvari, da se ne 

prepira s sošolci, da je točen in da ne ostane miren, če nastopijo težave. Učenec tudi 

meni, da večkrat moti druge, tudi če se trudi, da jih ne bi; da je učiteljica včasih jezna 

nanj, pa ne ve zakaj; včasih ga sošolci ne marajo, on pa ne ve zakaj in velikokrat mu 

ni jasno, zakaj in komu se sošolci smejejo. Učenec je mnenja, da ostali učenci 

mislijo, da on ne dela. Če se s sošolci ne more zediniti o tem, kaj bi delali, se on jezi, 

ravno tako tudi, če se sošolci ne zmenijo zanj. Če je kateri izmed sošolcev jezen, 

nanj, se on hitro pomiri. Običajno postane jezen, kadar mu nagajajo in potem joka. 

Najbolje se počuti, kadar se igra Veliki kviz, slabo pa kadar mu nagajajo. Po mnenju 

učenca se učenci v razredu včasih potegnejo drug za drugega, vsi si pomagajo med 

seboj in večina sošolcev je pridnih. On v razredu dokaj dobro pozna vse sošolce in je 

z vsemi prijatelj, ima pa tudi vsaj enega dobrega prijatelja. Na splošno se med svojimi 

sošolci počuti srednje dobro, saj se le-ti z njim igrajo, mu pa tudi nagajajo. Kljub temu 

je vedno rad v tem razredu. 
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UČENEC 3 

Učenec obiskuje 3. razred, v katerem je 8 učenk in 11 učencev. Učenca je v razredu 

izbral en sošolec (3. krog sociograma), kar je pod povprečjem razreda in s tem 

učencem je tudi vzajemno povezan. Učiteljica je mnenja, da je učenčev socialni 

položaj v razredu dober, nanj pa vpliva zunanji videz učenca, komunikativnost, odnos 

do sošolcev. Posebnost pri učencu je ta, da je Rom. Kot učenčeve pozitivne lastnosti 

je navedla: pogosto sodeluje s sošolci in je aktiven v pogovoru, upošteva in sledi 

navodilom, sprejme postavljene meje in z drugimi deli svojo lastnino, včasih ni 

zamerljiv in hitro pozabi, je empatičen, ob nastopu težav ostane miren, pohvali druge, 

drugim ponudi pomoč, ima smisel za humor in je točen; zelo pogosto je zmožen 

popolne usmerjenosti, če ga to zanima in prosi za pomoč, če jo potrebuje. Med 

negativnimi lastnostmi pa je navedla, da je včasih občutljiv na kritike, ne predvidi 

posledic svojega vedenja, se prepira s sošolci in ne posluša, ko mu nekdo nekaj 

govori, težko se vključi v skupinsko igro, spregovori brez premisleka in s tem užali 

sogovornika, s svojim vedenjem ruši dinamiko že začete igre in je agresiven. 

Učiteljica je mnenja, da so sošolci do njega pogosto strpni, ga tolerirajo, včasih ga 

spodbujajo, podpirajo in razumejo njegove težave, nikoli ni brez družbe in nikoli  se 

sošolci ne posmehujejo njegovim težavam, napakam, neuspehom; nikoli ga sošolci 

ne ignorirajo in pripisujejo vse slabo, kar se zgodi v razredu in nikoli ni vnaprejšnja 

tarča zasmehovanja. Po mnenju učiteljice so njegove socialne veščine šibko razvite 

in jih uporablja le včasih. Učiteljica vzrok njegovemu motečemu vedenju pripisuje 

družinski vzgoji in razmeram doma ter prehrani (sladkarije). Učenčevo mnenje se 

razlikuje od učiteljičinega v tem, da on misli, da ne pohvali drugih, da ne ostane 

miren, ko nastopijo težave in da se ne prepira s sošolci. Učenec je mnenja, da ostali 

učenci mislijo, da on ni prijazen. Če se s sošolci ne more zediniti o tem, kaj bi delali, 

se on spomni, da bi se igrali za vojake, če pa se sošolci ne zmenijo zanj, jih vpraša 

zakaj in potem enega porine ali udari. Če je kateri izmed sošolcev jezen nanj, ga 

tepe. Običajno postane jezen, kadar se kregajo z njim, potem pa se usede, da se 

umiri. Najbolje se počuti, kadar se igra, slabo pa, kadar ga izzivajo. Po mnenju 

učenca se učenci v razredu vedno potegnejo drug za drugega, večina si pomaga 

med seboj in večina sošolcev je prijaznih. On v razredu dokaj dobro pozna vse 

sošolce in je z večino prijatelj, ima pa tudi enega dobrega prijatelja. Na splošno se 

med svojimi sošolci počuti zelo dobro in je vedno rad v tem razredu. 
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UČENEC 4 

Učenka obiskuje 4. razred, v katerem je 11 učenk in 12 učencev. Učenko sta v 

razredu izbrali dve sošolki (3. krog sociograma), kar je pod povprečjem razreda in z 

eno učenko je tudi vzajemno povezana. Učiteljica je mnenja, da je učenka med 

sošolci lepo sprejeta in je učenci ne odklanjajo. Ima sicer ozek krog prijateljic, vendar 

ji pozornost, prijateljstvo zelo veliko pomeni. Kot učenkine pozitivne lastnosti je 

navedla: pogosto drugim ponudi pomoč, sodeluje s sošolkami in je aktivna v 

pogovoru, prosi za pomoč, če jo potrebuje, z drugimi deli svojo lastnino in ob nastopu 

težav ostane mirna; včasih ni zamerljiva in hitro pozabi, pohvali druge, je empatična, 

je zmožna popolne usmerjenosti, če jo to zanima, poda zanimive in drugačne rešitve, 

ima veliko idej; je točna. Med negativnimi lastnostmi pa je navedla, da je zelo 

pogosto občutljiva na kritike, pogosto se prepira s sošolkami, včasih ne predvidi 

posledic svojega vedenja, težko se vključi v skupinsko igro in spregovori brez 

premisleka in s tem užali sogovornika. Učiteljica je mnenja, da so sošolke do nje 

pogosto strpne, jo tolerirajo, včasih jo spodbujajo, podpirajo in včasih razumejo njene 

težave, nikoli ni brez družbe in nikoli  se sošolke ne posmehujejo njenim težavam, 

napakam, neuspehom; nikoli je sošolci ne ignorirajo in ji ne pripisujejo vse slabo, kar 

se zgodi v razredu in nikoli ni vnaprejšnja tarča zasmehovanja. Po mnenju učiteljice 

so njene socialne veščine šibko razvite in jih uporablja le včasih. Učiteljica vzrok 

njenemu motečemu vedenju pripisuje družinski vzgoji in razmeram doma. Učenkino 

mnenje se razlikuje od učiteljičinega v tem, da ona misli, da je v razredu vedno kriva 

za vse slabe stvari, da ne ostane mirna, ko nastopijo težave in da rada pripoveduje 

šale in vice. Učenka je tudi mnenja, da večkrat moti druge, tudi, če se trudi, da jih ne 

bi; včasih je sošolke ne marajo, ona pa ne ve zakaj in večkrat ji ni jasno, zakaj in 

komu se sošolke smejijo. Učenka je mnenja, da ostali učenci mislijo, da ona klepeta 

pri pouku s sošolko. Če se s sošolkami ne more zediniti o tem, kaj bi delale, ona 

predlaga nekaj ali se gre igrat drugam, če pa se sošolke ne zmenijo zanjo, se gre 

igrat drugam. Če je katera izmed sošolk jezna nanjo, je tudi ona na njo. Običajno 

postane jezna, kadar se sošolke skregajo, potem pa se umiri. Najbolje se počuti, 

kadar se prijateljice igrajo z njo, slabo pa kadar se ji smejejo. Po mnenju učenke se 

učenci v razredu včasih potegnejo drug za drugega, polovica si pomaga med seboj in 

večina sošolcev in sošolk je dobrih. Ona v razredu dokaj dobro pozna vse sošolce in 

je s polovico prijateljica (s puncami), ima pa tudi eno dobro prijateljico. Na splošno se 

med svojimi sošolci in sošolkami počuti srednje dobro in je vedno rada v tem razredu. 
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UČENEC 5 

Učenka obiskuje 5. razred, v katerem je 12 učenk in 12 učencev. Učenko sta v 

razredu izbrala sošolka in en sošolec (3. krog sociograma), kar je pod povprečjem 

razreda in z obema je tudi vzajemno povezana. Učiteljica je mnenja, da ima učenka 

manj zrel pristop in da je v konkretnih situacijah nekoliko samosvoja v pristopih. Kot 

učenkine pozitivne lastnosti je navedla: pogosto ni zamerljiva in hitro pozabi ter poda 

zanimive in drugačne rešitve in ima veliko idej; včasih drugim ponudi pomoč, 

sodeluje s sošolkami in je aktivna v pogovoru, prosi za pomoč, če jo potrebuje, z 

drugimi deli svojo lastnino in ob nastopu težav ostane mirna, pohvali druge, je 

empatična, upošteva in sledi navodilom, sprejme postavljene meje, ima smisel za 

humor, je točna in zmožna popolne usmerjenosti, če jo to zanima. Med negativnimi 

lastnostmi pa je navedla, da se zelo pogosto prepira s sošolkami in ne predvidi 

posledic svojega vedenja; pogosto se težko vključi v skupinsko igro, spregovori brez 

premisleka in s tem užali sogovornika, ne posluša, ko ji kdo kaj govori in s svojim 

vedenjem ruši dinamiko že začete igre; včasih je agresivna. Učiteljica je mnenja, da 

so sošolke do nje pogosto strpne, jo tolerirajo, včasih jo spodbujajo, podpirajo in 

pogosto razumejo njene težave, včasih je brez družbe in se sošolke posmehujejo 

njenim težavam, napakam, neuspehom, sošolci jo ignorirajo in ji pripisujejo vse 

slabo, kar se zgodi v razredu in včasih je vnaprejšnja tarča zasmehovanja. Po 

mnenju učiteljice so njene socialne veščine šibko razvite in jih zelo pogosto ne 

uporablja. Učiteljica vzrok njenemu motečemu vedenju pripisuje pomanjkanju znanja, 

nižjemu povprečju in težavam na področju pozornosti. Učenkino mnenje je v 

nasprotju z učiteljičinim v tem, da učenka misli, da ne velja, da večkrat spregovori 

brez premisleka in s tem užali sogovornika, da v razredu ni vedno kriva za vse slabe 

stvari in da se ne prepira velikokrat s sošolkami. Učenka je mnenja, da ostali učenci 

mislijo, da jih ne mara. Če se s sošolkami ne more zediniti o tem, kaj bi delale, bi se 

ona še vedno rada igrala, če pa se sošolke ne zmenijo zanjo, se ona odmakne 

drugam. Če je katera izmed sošolk jezna nanjo, pove učiteljici. Običajno postane 

jezna, kadar se kdo razjezi, potem pa se odmakne. Najbolje se počuti, kadar se 

družijo s prijateljicami, slabo pa, kadar jo kdo užali. Po mnenju učenke se učenci v 

razredu večinoma potegnejo drug za drugega, večina si pomaga med seboj in večina 

sošolcev in sošolk je prijaznih. Ona v razredu dokaj dobro pozna vse sošolce in je z 

vsemi prijateljica, ima pa tudi vsaj eno dobro prijateljico. Na splošno se med svojimi 

sošolci in sošolkami počuti zelo dobro in je večinoma rada v tem razredu. 
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UČENEC 6 

Učenec obiskuje 8. razred, v katerem je 10 učenk in 10 učencev. Učenca je v razredu 

izbral en sošolec (3. krog sociograma), katerega je izbral tudi sam in je z njim 

vzajemno povezan. Učiteljica je mnenja, da je socialni položaj učenca pozitiven, da 

ga učenci sprejemajo in ga imajo radi. Kot učenčeve pozitivne lastnosti je navedla: 

zelo pogosto ni zamerljiv in hitro pozabi; pogosto sodeluje s sošolci in je aktiven v 

pogovoru, ob nastopu težav ostane miren in je točen; včasih z drugimi deli svojo 

lastnino, je empatičen, upošteva in sledi navodilom, sprejme postavljene meje, je 

zmožen popolne usmerjenosti, če ga to zanima, pohvali druge, drugim ponudi 

pomoč, prosi za pomoč, če jo potrebuje in poda zanimive in drugačne rešitve, ima 

veliko idej in smisel za humor. Med negativnimi lastnostmi pa je navedla,da zelo 

pogosto ne predvidi posledic svojega vedenja; pogosto s svojim vedenjem ruši 

dinamiko že začete igre; včasih je občutljiv na kritike, se prepira s sošolci, ne 

posluša, ko mu nekdo nekaj govori, težko se vključi v skupinsko igro, spregovori brez 

premisleka in s tem užali sogovornika; nikoli pa ni agresiven. Učenec se hitro 

vznemiri, če je v konfliktu s sošolcem in reagira z jezo (z besedami). Učiteljica je 

mnenja, da so sošolci do njega pogosto strpni, ga tolerirajo; včasih ga spodbujajo, 

podpirajo in mu pomagajo ter razumejo njegove težave, včasih se sošolci 

posmehujejo njegovim težavam, napakam, neuspehom, ga ignorirajo. Po mnenju 

učiteljice so njegove socialne veščine šibko razvite in jih uporablja le včasih. 

Učiteljica vzrok njegovemu motečemu vedenju pripisuje pomanjkanju znanja in 

samozavesti ter družinskim razmeram. Učenčevo mnenje je v nasprotju z učiteljičinim 

v tem, da učenec misli, da  se ne razjezi hitro, da v razredu ni vedno kriv za vse slabe 

stvari, da se ne prepira s sošolci in da ne ostane miren, če nastopijo težave. Učenec 

tudi meni, da včasih, ko je jezen, pove stvari, ki jih v resnici ne misli; da je učiteljica 

včasih jezna nanj, pa ne ve zakaj in velikokrat mu ni jasno, zakaj in komu se sošolci 

smejejo. Če se s sošolci ne more zediniti o tem, kaj bi delali, on poišče druge 

sošolce, če se sošolci ne zmenijo zanj, se tudi on ne za njih. Če je kateri izmed 

sošolcev jezen nanj, se mu opraviči. Običajno postane jezen, kadar ga kdo razjezi in 

potem se hitro pomiri. Najbolje se počuti, kadar se kaj igrajo, slabo pa, kadar dobi 

slabo oceno. Po mnenju učenca se učenci v razredu včasih potegnejo drug za 

drugega, polovica si jih pomaga med seboj in večina sošolcev je prijaznih in dobrih. 

On v razredu dokaj dobro pozna večino sošolcev in je s polovico prijatelj, ima pa tudi 

vsaj enega dobrega prijatelja. Na splošno se med svojimi sošolci počuti srednje 

dobro in je večinoma rad v tem razredu. 
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4. ODGOVOR NA RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

 

4.1. Kakšen je socialni položaj učenca z motnjo ADHD v razredu? 

Nihče izmed učencev z motnjo ADHD ni osamljen, saj imajo vsi učenci po eno ali dve 

izbiri in večina izmed njih jih je tudi vzajemnih. Vsak ima vsaj enega dobrega prijatelja 

v razredu, kar je izredno pozitivno, saj je prisotnost vsaj enega tesnega prijateljstva 

pomemben vir emocionalne podpore za otroka in lahko ponudi zaščito pred 

neugodnimi vplivi vrstniške izolacije oz. odklanjanja (Howes, 1990, po Schmidt, 

2001). Prijateljstva učencev z motnjo ADHD so med vrstniki istega spola, krog 

prijateljev pri teh učencih pa je izredno majhen, kar potrjuje raziskave Kane (2010), 

da so otroci z ADHD motnjo manj pogosto izbrani za najboljše prijatelje, partnerje v 

aktivnostih ali kot sošolce poleg katerega bi sedel, kot njihovi vrstniki in tudi DeHaas 

in Horn (Sandberg 2002, po Kesič Dimic, 2009) ugotavlja, da imajo otroci z ADHD 

manj prijateljstev kot drugi. To potrjujejo tudi socialni statusi vseh učencev z motnjo 

ADHD, ki so pod povprečjem.  

Najbolj pozitivno mnenje do tega, kako se učenci z motnjo ADHD razumejo s sošolci 

v razredu, imajo sami in tudi v teoriji velja, da vzdržujejo pretirano pozitivno predstavo 

o svojih učnih sposobnostih in socialnih spretnosti glede na objektivne zunanje 

pokazatelje. Mnenja učiteljev in učencev so zelo podobna, kar je v skladu s teorijo, 

da je učiteljevo vedenje do učenca z motnjo ADHD model, na podlagi katerega ostali 

učenci v razredu oblikujejo lastne zaznave in vedenje do tega učenca, še posebej pri 

mlajših učencih (Weiner in ostali, 1983; White in Kistner, 1992, po Košir in Pečjak, 

2002). Učitelji in učenci nižjih razredov (prva triada) so mnenja, da se učenci z motnjo 

ADHD razumejo s sošolci dobro, višjih razredov (druga in tretja triada) pa slabo. To je 

v skladu s teorijo, da  z naraščajočo starostjo učencev prihaja do vse večje 

segregacije zavrnjenih učencev od drugih skupin (Košir in pečjak, 2002). Večina 

učencev ima do hipotetičnega prijateljstva z učencem z motnjo ADHD pozitivno 

stališče, kar je zelo pozitivno in tako stališče potrjujejo tud raziskave (Novljan, Jelenc, 

Jerman, 1998, po Jenko, 2000). Presenetljivo je, da imajo najbolj negativno mnenje o 

razumevanju učenca z ADHD v razredu starši, saj jih kar polovica misli, da se 

razumejo srednje in ena tretjina, da slabo. Mogoče je to posledica površnega 

kontakta,  ki verjetneje vodi k oblikovanju negativnega stališča. 
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4.2. Kako socialno vključenost učenca z motnjo ADHD vidi on sam, 

njegovi sošolci, razrednik in starši? 
Težave učencev z motnjo ADHD na socialnem področju so pogosto prezrte, kljub 

temu da so otroci z motnjo ADHD ravno na tem področju še posebej ranljivi in to 

dokazuje tudi ta raziskava, saj ni nihče za vzrok motečega vedenja učencev z motnjo 

ADHD navedel karkoli iz socialnega področja. Učitelji vzrok motečega vedenja v 

največji meri pripisujejo družinski vzgoji in razmeram doma. Tako stališče učiteljev je 

lahko ovira pri delu s starši, saj kot pravi Chandler (2011), ne pomaga kriviti starše, 

saj to lahko odtuji skupino ljudi, ki so zelo uporabni in potrebni pri spreminjanju 

vedenja otrok. Sošolci za vzrok najpogosteje navajajo: sošolce učenca z motnjo 

ADHD, učenca z motnjo ADHD in zunanje dražljaje (tiktakanje ure, dogajanje zunaj 

šole, šumi …). Učenci z motnjo ADHD največkrat navajajo vzrok svojim težavam 

sošolce in učiteljico, torej krivdo za lastne težave prelagajo tudi na druge, kar sodi 

med postopke doseganja skladnosti samopodobe (Ule, 2004). Pripisovanje vzrokov 

drugim, pa kaže tudi na to, da se otroci z ADHD pogosto ne zavedajo vpliva svojega 

vedenja na druge otroke, celo zanikajo, da motijo druge ali povzročajo težave (Kesič 

Dimic, 2009). Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 5 % tveganjem in sprejmemo 

alternativno hipotezo, da so razlike v odgovorih med vsemi učenci in učenci z ADHD 

na vprašanje, o vzroku za težave učencev z ADHD statistično značilne na ravni α = P 

≤ 0, 05. 

Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 5 % tveganjem in sprejmemo alternativno 

hipotezo, da so razlike v odgovorih med razredniki, starši in učenci z ADHD na 

vprašanje, o obnašanju sošolcev do učenca z ADHD statistično značilne na ravni α = 

P ≤ 0, 05. Najpogostejše vedenje sošolcev do učencev z ADHD je, da so do težav 

učenca z motnjo ADHD strpni, posebne podpore pa mu ne nudijo. Starši vedenje 

sošolcev do učenca z ADHD vidijo bolj negativno kot učenci sami in razredniki. Ule 

(2004) navaja, da so ljudje, ki imajo veliko opravka z drugimi ljudmi, ravno tako ljudje 

v socialnih poklicih (tudi učitelji), običajno bolj realni in natančni v presoji drugih ljudi. 

Upoštevati je potrebno tudi to, da je vzorec razrednikov in učencev z ADHD zelo 

majhen v primerjavi z vzorcem staršev. Starši vseh učencev pa so tudi manj časa v 

stiku z učenci z motnjo ADHD kakor razredniki in so tako bolj podvrženi vplivu 

predsodkov. To potrjuje tudi to, da so starši izbirali predvsem negativne trditve, ki 

veljajo za učence z ADHD, pozitivne pa so izbrali zelo malokrat. Zato je še toliko bolj 

pomembno sodelovanje med učiteljem in starši, saj so učitelji s svojim pozitivnim 

stališčem na težave in posebne potrebe učencev z ADHD lahko pomemben vir 

spreminjanja stališč in s tem tudi predsodkov o teh učencih pri starših, saj 

sprememba stališč nujno vodi do modifikacije vedenja (Ule, 2004). Tudi učenci z 

ADHD vedenje sošolcev do njih vidijo bolj pozitivno kot negativno, kar kaže na 

pozitivno samopodobo, na razvoj katere pomemben vpliv imajo vrstniki, kot eden 

izmed pomembnih dejavnikov socialnega okolja (Košir in Pečjak, 2002). Nekateri 

izmed učencev z motnjo ADHD so navedli, da jim sošolci včasih tudi nagajajo ali jih 
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izzivajo, kar potrjuje tudi Wong (1998, po Božič, 2002), ki navaja, da se otroci z 

motnjo ADHD pogosteje pritožujejo, da jim nagajajo in da jih trpinčijo, Kane (2010) pa 

ugotavlja, da približno 60 % otrok motnjo ADHD trpi za vrstniškim zavračanjem ali 

odklanjanjem. Zato je naloga šole s posredovanjem znanja, razširjanjem vednosti in 

demokratično organizacijo življenja, da je tudi institucija za obrambo pred predsodki 

(Bergler, 1984, po Ule, 2004). Sošolci vidijo pri učencu z motnjo ADHD tako 

negativne (nasilje, neznanje), kot tudi pozitivne (hobi, njegove ideje, da se opraviči) 

lastnosti. Tudi raziskave (Novljan, Jelenc, Jerman, 1998, po Jenko, 2000) so 

pokazale, da imajo sošolci do integracije učencev s posebnimi potrebami, med katere 

sodijo tudi učenci z motnjo ADHD, pozitivno stališče, saj bi se skoraj polovica 

učencev družila z učenci z motnjo ADHD in jim pomagala. Ovire do uspešne 

integracije so torej prej s strani odraslih (učitelji, šola, starši …) kot s strani vrstnikov 

in sošolcev, saj le-ti vidijo učence z motnjo ADHD v bolj pozitivni luči kot starši in 

učitelji. 

Kvaliteta vrstniških odnosov in s tem socialna sprejetost je v veliki meri pogojena s 

tem, kako učinkovito učenci navezujejo stike z vrstniki, kar pa se kaže v uporabi 

socialnih spretnosti oziroma veščinah (Košir Pečjak, 2002). Razredniki so mnenja, da 

imajo učenci z motnjo ADHD šibko razvite socialne veščine, nekatere učenci z 

motnjo ADHD uporabljajo le včasih, nekatere pa zelo pogosto. Pulčeva (1998) 

navaja, da jim zaradi pomanjkanja najosnovnejših socialnih veščin tudi takrat, kadar 

vstopijo v socialno interakcijo z najboljšimi nameni, to pogosto spodleti. Najmanj 

pogosto je opažena veščina smisel za humor, najbolj pogosto pa nezamerljivost in 

hitra odpustitev in pozabitev zamere. Ker imajo učenci z motnjo ADHD manjše število 

prijateljev, imajo tudi manj možnosti za učenje socialnih veščin. 

Izračunana vrednost 2, tj. testna statistika ne doseže kritične vrednosti 2 (P = 0.05; 

g = 6) = 12,59 in torej ni statistično značilna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo, ker bi 

bilo tveganje za njeno zavrnitev več kot 5 %. Razredniki in starši menijo, da je najbolj 

odgovoren za sprejetost učenca z motnjo ADHD učitelj oziroma razrednik, kar je tudi 

v skladu z različnimi avtorji, med katerimi tudi Gorenc Likar (2003) ugotavlja, da 

velika večina učiteljev meni, da je za uspešno integracijo potrebna učiteljeva osebna 

zavzetost, učiteljevo pozitivno stališče do le-tega, saj se stališča ravnateljev, učiteljev 

in staršev nehote odražajo v odnosih in komunikaciji vrstnikov do učencev s 

posebnimi potrebami. Zaradi tega je tudi zelo pomembno na kakšen način učencem 

predstavimo učenca z motnjo ADHD, kar je bilo bistveno tudi pri odgovorih sošolcev 

v teh raziskavi, saj prvi vtis običajno vztraja in oblikuje nadaljnje interakcije z drugo 

osebo. Menim, da so tudi zaradi zgodbe o dečku Ninu, ki vsebuje tudi veliko 

pozitivnih lastnosti učencev z motnjo ADHD, sošolci odgovarjali bolj pozitivno in 

integrativno naravnano. Razredniki izpostavljajo še sošolce kot odgovorne za 

sprejetost učenca z motnjo ADHD, starši pa vzgojo za strpnost, sprejemanje 

drugačnih in pogovor v družini.  



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

105 

 

To se povezuje tudi s predlogi staršev za večje sprejemanje učenca z motnjo ADHD 

s strani sošolcev, kjer so predlagali več pogovora med starši in učenci v družini in 

učenje strpnosti in sprejemanje drugačnosti. Družina kot primarna socializacijska 

institucija velja za bistven socializacijski model pri nastajanju predsodkov (Ule, 2004).  

Schmuck in Schmuck (1997) pa poudarjata  pomen razprave o določenih temah, kot 

dejavnik za večjo kohezivnost v razredu. Večina staršev je predlagala tudi več 

timskega dela, skupinskih nalog, sodelovalnega učenja. Tudi Magajna  s 

sodelavkami (2008) navaja, da lahko z različnimi organizacijskimi oblikami dela (ure 

oddelčne skupnosti, pogovorne ure z učenci in starši, neformalno druženje …) učitelj 

povezuje učence v razredu v kohezivno celoto in povečuje socialno sprejetost vseh v 

razredu. Odgovori razrednikov in učencev z motnjo ADHD pa se ujemajo, saj so 

mnenja, da učencem z motnjo ADHD pomagajo pri njihovih težavah predvsem s 

pogovorom in dodatno razlago. Za vključenost učenca z motnjo ADHD v razredno 

skupnost je pomembno torej sodelovanje razrednikov in staršev vseh učencev, kar 

navaja tudi Magajna s sodelavkami (2008), ki to sodelovanje opredeljuje kot 

pomemben del učiteljevega dela in njegovih odgovornosti. 
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6. ZAKLJUČEK  

V diplomskem delu sem proučevala socialno vključenost učencev z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD) v osnovni šoli. Na podlagi teoretskih spoznanj, 

navedenih v teoretičnem uvodu, sem izoblikovala dve raziskovalni vprašanji in pet 

podvprašanj, na njih pa je temeljila raziskava, s katero sem poskušala ugotoviti, 

kakšen je socialni položaj učenca z ADHD  v razredu in primerjati poglede učenca z 

motnjo ADHD, sošolcev, razrednika in staršev na socialno vključenost učencev z 

motnjo ADHD. V raziskavo so bili vključeni učenci z motnjo ADHD, njihovi sošolci, 

razredniki in starši vseh otrok v razredu, in sicer prve, druge in tretje triade. Z 

raziskavo sem ugotovila sledeče: 

 Učencev z motnjo ADHD niso osamljen in imajo vsaj enega dobrega prijatelja 

v razredu, vendar je njihov krog prijateljev izredno majhen. Najbolj pozitivno mnenje 

do tega, kako se učenci z motnjo ADHD razumejo s sošolci v razredu, imajo sami. 

Učitelji in učenci nižjih razredov (prva triada) so mnenja, da se učenci z motnjo ADHD 

razumejo s sošolci dobro, višjih razredov (druga in tretja triada) pa slabo. Večina 

učencev ima do hipotetičnega prijateljstva z učencem z motnjo ADHD pozitivno 

stališče. Presenetljivo je, da imajo najbolj negativno mnenje o razumevanju učenca z 

ADHD v razredu starši.  

 Učitelji vzrok motečega vedenja v največji meri pripisujejo družinski vzgoji in 

razmeram doma, sošolci učenca z motnjo ADHD in zunanje dražljaje (tiktakanje ure, 

dogajanje zunaj šole, šumi …), učenci z motnjo ADHD pa sošolce in učiteljico. 

Najpogostejše vedenje sošolcev do učencev z ADHD je, da so do težav učenca z 

motnjo ADHD strpni, posebne podpore pa mu ne nudijo. Starši vedenje sošolcev do 

učenca z ADHD vidijo bolj negativno kot učenci sami in razredniki. Učenci z ADHD 

vedenje sošolcev do njih vidijo bolj pozitivno kot negativno. Nekateri izmed učencev z 

motnjo ADHD pa so navedli, da jim sošolci včasih tudi nagajajo ali jih izzivajo. Sošolci 

opazijo pri učencu z motnjo ADHD tako negativne (nasilje, neznanje), kot tudi 

pozitivne (hobi, njegove ideje, da se opraviči) lastnosti. Razredniki so mnenja, da 

imajo učenci z motnjo ADHD šibko razvite socialne veščine, katere nekatere učenci z 

motnjo ADHD uporabljajo le včasih (smisel za humor), nekatere pa zelo pogosto 

(nezamerljivost in hitra odpustitev in pozabitev zamere). Najbolj odgovoren za 

sprejetost učenca z motnjo ADHD je po mnenju razrednikov in staršev učitelj oziroma 

razrednik. Menim, da so tudi zaradi zgodbe o dečku Ninu, ki vsebuje tudi veliko 

pozitivnih lastnosti učencev z motnjo ADHD, sošolci odgovarjali bolj pozitivno in 

integrativno naravnano. Starši so predlagali več pogovora med starši in učenci v 

družini in učenje strpnosti in sprejemanje drugačnosti za boljšo sprejetost učencev z 

motnjo ADHD v razredu. Večina staršev je predlagala tudi več timskega dela, 

skupinskih nalog, sodelovalnega učenja. Odgovori razrednikov in učencev z motnjo 

ADHD pa se ujemajo, saj so mnenja, da učencem z motnjo ADHD pomagajo pri 

njihovih težavah predvsem s pogovorom in dodatno razlago. 
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Pomembne in ovirajoče socialne težave so prisotne pri večini otrok z motnjo ADHD 

(52–82%) (Huang-Pollock e tal., 2009, po Koefler et al., 2011). Hoza (2005), Flicek 

(1992), Bagwell (2001) in Heiman (2005) navajajo, da imajo otroci z motnjo ADHD 

raje druge otroke, kot imajo drugi njih, da so manj popularni, sodelovalni, so bolj 

razdiralni, imajo revnejše socialne veščine, vrstniki jih večkrat zavračajo ali 

spregledajo, imajo manj prijateljev in s tem manj virov čustvene podpore in pomoči, 

so bolj osamljeni in vključeni so v manj različnih aktivnostih kot njihovi vrstniki (po 

Koefler et al., 2011). Kadar se neugodne izkušnje utrjujejo v vsakdanjem 

interakcijskem krogu: družina – šola – vrstniki – prosti čas, se pri neuspešnem otroku 

postopoma razvijejo čustvene in vedenjske motnje, zato je potrebno zavestno 

preoblikovati in širiti pozitivne predstave o teh osebah z motnjo ADHD.  Učenci si 

veliko stališč pridobijo v šoli in so izjemno pomembna za uspešno vzgojno–

izobraževalno integracijo.  

 

Ugotovitev te raziskovalne naloge ne moremo posplošiti na celotno populacijo, saj je 

vzorec nereprezentativen in premajhen, sploh v primeru učencev z motnjo ADHD in 

razrednih učiteljev. Upoštevati je potrebno tudi to, da je bil vsem učencem in 

učencem z motnjo ADHD pred reševanjem vprašalnika predstavljen učenec z motnjo 

ADHD, kar ima tudi vpliv na rezultate. Večjih težav pri izvajanju nisem imela. 

 

Diplomsko nalogo bi lahko izboljšala tako, da bi v vzorec vključila posebej še starše 

učencev z motnjo ADHD. Med raziskovanjem so se mi porajale ideje, ki bi lahko bile 

predmet nadaljnjih raziskav. Težave pri iskanju prijateljev vodijo do nizke 

samopodobe. Eden izmed pomembnih dejavnikov socialnega okolja, ki se povezujejo 

z razvojem samopodobe učencev, so vrstniki. M. Skalar (1985, po Pečjak in Košir, 

2002) ugotavlja, da se visoko samovrednotenje povezuje tudi z boljšim socialnim 

sprejetjem v skupini ter z višjim sociometričnim statusom. Učenci z nizkim 

samovrednotenjem pa so pogosto osamljeni posamezniki. Zato bi bilo smiselno 

proučiti, ali je pozitivna samopodoba povezana z boljšim socialnim sprejemanjem 

učenca z motnjo ADHD v skupini. Primanjkljaji v komunikacijskih veščinah so glavni 

vzrok družinskih težav, zato bi bilo zanimivo ugotavljati tudi, ali bi trening družinskih 

komunikacijskih veščin pozitivno vplival na večjo uporabo primernih socialnih veščin 

pri učencih z motnjo ADHD in s tem tudi na njihovo boljšo socialno vključenost.  
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Na osnovi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega uvoda predlagam naslednje 

smernice za pedagoško delo z učenci z motnjo ADHD, ki imajo težave na socialnem 

področju: učitelji naj se zavedajo, da lahko s svojim vedenjem in delom pomembno 

vplivajo na vedenje in stališča staršev in učencev; več sodelovanja s starši (tudi 

predavanja na to temo) in več skupinskega dela pri pouku; razredne ure naj bodo 

namenjene tudi pogovoru o tej tematiki in sprotnemu reševanju socialnih konfliktov; 

za učenca z motnjo ADHD naj se v okviru skupinske pomoči izvaja trening socialnih 

veščin, s celotno njegovo družino pa trening komunikacijskih veščin (lahko tudi z 

razredom); učenec naj bo deležen učne pomoči v razredu in ne zunaj nje; Veliko 

otrok z motnjo ADHD se lahko nauči kompenzirati svoje primanjkljaje in lahko 

postanejo uspešni učenci, ki oblikujejo primerne socialne odnose. Povezava med 

specifičnimi učnimi težavami in vedenjskimi motnjami ni neizogibna, temveč je 

odvisna od vrste dejavnikov v otrokovem okolju, predvsem od načinov reagiranja v 

otrokovi družini in šoli. 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

109 

 

7. LITERATURA 

 Berlot, S. (2000). Prijateljstvo v razredu. V: Otrok in družina: revija za 

družinsko in družbeno vzgojo, št. 10, str. 24. 

 Bogataj, D. (1996). Medosebni odnosi v razredu. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 Božič, M. (2010). Deklice z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Diplomsko 

delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Brock, Stephen, E. and alter. (2009). Identifying, assessing, and treating 

ADHD at school. London: Dordrecht. 

 Chandler, C. (2011). The Science of ADHD: a guide for parents and 

professionals. Chichester: Wiley-Blackwell. 

 Čakarmiš, D. (1994). Stališča staršev do otrok s posebnimi vzgojno 

izobraževalnimi potrebami. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 DuPaul, G. in Stoner, G. (2003). ADHD in the schools: assessment and 

intervention strategies. London: Guilford. 

 Firbas, M. (2008). Stališča podravskih učiteljev do otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Goldfus, C. (2004). The turnabout programme. Victoria, B.C. : Trafford. 

 Grant, D. (2010). That´s the way I think: dyslexia, dyspraxia and ADHD 

explained. London: Routledge. 

 Horvat, M. (2000). Otroci s hiperkinetičnim sindromom (ADHD) v vzgojno 

izobraževalni ustanovi. V: Ptički brez gnezda, letn. 19. Št. 38 (junij 2000), str. 

124-137. 

 Horvat, Z. (2000). Otroci s hiperkinetičnim sindromom v šoli. V: Otroci s 

hiperkinetičnim sindromom (ADHD) v vzgojno izobraževalni ustanovi. V: Ptički 

brez gnezda, letn. 19. Št. 38 (junij 2000), str. 119-123. 

 Hughes, L. in Cooper, P. (2007). Understanding and supporting children with 

ADHD: strategies for teachers, parents and other professionals. London: 

Thousand Oaks. 

 Jenko, K. (2001). Stališča učencev višjih razredov osnovne šole do učencev s 

posebnimi potrebami. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Kesič Dimic, K.  (2008). (ADHD – ali deklice hitijo drugače? : spregledanost 

deklic z motnjo ADHD. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in 

mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

 Kesič Dimic, K. (2009). Adrenalinske deklice, hitri dečki. Svet otroka z ADHD. 

Nova Gorica: Educa. 

 Kesič Dimic, K. (2007). Imeti prijatelja…pobožne sanje: zakaj imajo otroci z 

ADHD težave pri navezovanju prijateljstev. V: Viva: revija za zdravo življenje, 

letn. 15, št. 158 (jan. 2007), str. 34-35. 

 Kesič Dimic, K. (2010). Nino in Adi Hodko. Ljubljana: Alba 2000. 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

110 

 

 Kobolt, A. (2010). Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 Košak Babuder, M. in Velikonja, M. (2011). Učenci z učnimi težavami. Pomoč 

in podpora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Kragelj, A. (2005). Vključenost otrok z dodatno strokovno pomočjo v razredno 

skupnost. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Magajna, L. in Velikonja, M. (2011). Učenci z učnimi težavami. Prepoznavanje 

in diagnostično ocenjevanje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 McGrath, H. in Francey, S. (1996). Prijazni učenci, prijazni razredi: učenje 

socialnih veščin in samozaupanja v razredu. Ljubljana: DZS. 

 Passolt, M. in drugi. (2002). Hiperaktiven otrok: psihomotorična terapija. 

Ljubljana: Sožitje. 

 Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije. Izbrane 

teme. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo. 

 Petelin , A. (2003). Razvijanje socialnih veščin pri otrocih s specifičnimi učnimi 

težavami. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Pintar, B. (2006). Trening socialnih veščin učencev tretjega razreda redne 

osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Pliszka, S. (2009). Treating ADHD and comorbid disorders: psyhosocial and 

psychopharmacological interventions. London: Guilford. 

 Prah, A. (2011). Socialne spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja v osnovni šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta Univerza v Ljubljani. 

 Primožič, M. (2010). Socialna vključenost nadarjenih učencev v osnovni šoli. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Pulec, S. (1998). Priredba Connersove ocenjevalne lestvice CTRS-R za 

odkrivanje, diagnosticiranje in usmerjanje otrok z deficitom pozornosti in 

hiperaktivnostjo. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. 

 Pulec Lah, S. in Velikanja, M. (2011). Učenci z učnimi težavami. Izbrane teme. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 Richards, A. (2003). ADHD: a challenging journey. Bristol: L. Duck. 

 Rotvejn Pajič, L. (2002). Otroci s hiperkinetično motnjo. V: Specifične učne 

težave otrok in mladostnikov. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše. 

 Sagadin, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Maribor: Obzorja. 

 Schmidt, M. (2001). Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami v 

osnovno šolo. Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor. 

 Schmidt, M. (1994). Stališča učiteljev do vzgojno-izobraževalne integracije 

otrok s posebnimi potrebami v redne oblike šolanja. Magistrska naloga. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani. 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

111 

 

 Starešinič, M. (2009). Hiperaktivni otrok v razredu. Didakta, 18/19(1), 11-13. 

 Strong, J. in O.Flanagan, M. (2011). Motnja pozornosti in hiperaktivnosti za 

telebane. Ljubljana: Pasadena. 

 Šugman Bohinc, L. (2011). Učenci z učnimi težavami. Izvirni projekt pomoči. 

Ljubljana: : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 Ule, M. (2004). Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

 Viola, S. in ostali (2007). Učenci s specifičnimi učnimi težavami: skriti 

primanjkljaji – skriti zakladi. Ljubljana: Društvo Bravo. 

 Vojsk, J. (2010). Učenci s težavami na področju pozornosti brez 

hiperaktivnosti. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Žerdin, T. in sodelavke (1991). Težave, težavice, motnje. Murska Sobota: 

Pomurska založba. 

 Žunko Vogrinec, S. (2009). Povezanost inkluzivne prakse z učiteljevo vlogo pri 

delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 Wheeler, L. (2010). The ADHD toolkit. Los Angeles: SAGE. 

 Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana: Educy. 

 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

112 

 

Spletna literatura: 

 

 http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/conditions.html (22.3.2012) 

 

 http://www.adhd-made-simple.com/Social_Skills.html (18.3.2012) 

 

 http://www.nimh.nih.gov/health/publications/attention-deficit-hyperactivity-

disorder/complete-index.shtml (19.3.2012) 

 

 http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/treatment.html (15.3.2012) 

 

 http://www.netdoctor.co.uk/adhd/adult/social_aspects.htm (24.3.2012) 

 

 http://kidshealth.org/teen/school_jobs/school/adhd.html# (15.3.2012) 

 

 http://www.4-adhd.com/article5.html (24.3.2012) 

 

 http://www.additudemag.com/adhd/article/924.html (2.4.2012) 

 

 http://www.socialskillbuilder.com/articles/interpersonal_success_for_kids_with_ADHD.html 

(19.3.2012) 

 

 http://www.comeunity.com/disability/adhd/adhd-socialskills.html (19.4.2012) 

 

 http://clclinic.cos.ucf.edu/Documents%20and%20Files/socialskills.pdf (19.4.2012) 

 

 http://kidsawarenessseries.com/2009/08/managing-social-problems-with-adhd-children/ 

(2.4.2012) 

 

 http://www.adhd.si/ (15.3.2012) 

 http://www.adhd.si/otroci-adhd-stiki/ (15.3.2012) 

 http://www.adhd-made-simple.com/ADHD_Children.html (8.6.2012) 

http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/conditions.html
http://www.adhd-made-simple.com/Social_Skills.html
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/attention-deficit-hyperactivity-disorder/complete-index.shtml
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/attention-deficit-hyperactivity-disorder/complete-index.shtml
http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/treatment.html
http://www.netdoctor.co.uk/adhd/adult/social_aspects.htm
http://kidshealth.org/teen/school_jobs/school/adhd.html
http://www.4-adhd.com/article5.html
http://www.additudemag.com/adhd/article/924.html
http://www.socialskillbuilder.com/articles/interpersonal_success_for_kids_with_ADHD.html
http://www.comeunity.com/disability/adhd/adhd-socialskills.html
http://clclinic.cos.ucf.edu/Documents%20and%20Files/socialskills.pdf
http://kidsawarenessseries.com/2009/08/managing-social-problems-with-adhd-children/
http://www.adhd.si/
http://www.adhd.si/otroci-adhd-stiki/
http://www.adhd-made-simple.com/ADHD_Children.html


Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

113 

 

8. PRILOGE 

 

Priloga 1:  Zgodba o dečku Ninu 

Priloga 2:  Slike za podporo zgodbi o dečku Ninu 

Priloga 3:  Vprašalnik za razrednike 

Priloga 4:  Vprašalnik za starše 

Priloga 5:  Vprašalnik o zgodbi za vse učence 

Priloga 6:  Vprašalnik za učence 8. razreda 

Priloga 7:  Vprašalnik za učenca z ADHD 

Priloga 8:  Vprašalnik za izvedbo sociometrične tehnike po Morenu 

Priloga 9:  Filmčki o učencih z motnjo ADHD 

Priloga 10:  Power-point predstavitev učenca z motnjo ADHD 

Priloga 11:  Sociomatrike za oddelčne skupnosti 1, 2, 3, 4, 5 in 6  

Priloga 12:  Tabele 26: Dopolnjevanje stavkov 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

114 

 

PRILOGA 1    DEČEK NINO 

 Nino je bil žalosten. Ni vedel, kaj bi naredil s kontrolko. Ali naj jo zmečka 

in vrže v koš? Bil je besen. Namesto nogometa se je tri popoldneve učil 

matematiko skupaj z očetom. Doma je vse znal, pri pisanju testa pa mu 

ni šlo. Učiteljica mu ni več verjela in mu rekla, da se premalo uči in 

preveč igra. »Še dobro, da je konec pouka,« je zavzdihnil Nino, ko se je 

odpravljal domov. Na poti proti domu je srečal skupino mlajših učencev, 

s katerimi se je zelo rad igral in tudi oni so ga imeli radi, ker jih je do solz 

nasmejal s pripovedovanjem šal in vicev. Z njimi se je razumel veliko 

bolje kot s svojimi sošolci. Ko je prišel domov, ga je gnalo na igrišče, 

klicalo ga je kolo, smejala se mu je žoga … Torbo je zabrisal v kot in šel 

ven brcat na gol. To ga je tako prevzelo, da ni slišal mamice, ki ga je 

klicala h kosilu. »Kako je bilo v šoli?« je vprašala in povedal je za 

matematiko. »Mami, ne morem se zbrati med reševanjem nalog. Slišim, 

kako ropotajo luči in tiktaka ura. Praska me etiketa na majici in skozi 

okno vidim ljudi, ki se sprehajajo, jaz pa moram sedeti pri miru. Šola je 

bedna in dolgočasna.« Tudi mami ni razumela, kako je mogoče, da Nino 

doma vse razume, v šoli pa naredi toliko napak. Potolažila ga je, da bo 

drugič bolje in ga spomnila na domačo nalogo.  Ko jo je napisal, je še 

nekaj časa gledal televizijo, nato pa odšel spat. Naslednji dan je zamudil 

v šolo, ker je pozabil nastaviti budilko. Domačo nalogo je pozabil na 

pisalni mizi. Po nesreči se je zaletel v sošolko Tino in med odmorom so 

ga sošolci zbadali s pesmico: »Nino je zatreskan v Tino.« Že pred tem je 

bil zelo slabe volje, to pa ga je tako razjezilo, da je sošolca Jureta porinil 

s stola. Ta je padel in z glavo udaril v radiator. Moral je iti v bolnišnico in 

ostati nekaj dni doma. Nino tega ni želel in mu je bilo zelo žal, da se je 

tako hitro razjezil. Razmišljal je, kako bi to popravil. Učiteljici je predlagal, 

da bi vsak nekaj narisal za Jureta, on pa bi Juretu domov odnesel vse 

risbe in se mu opravičil. Učiteljici in sošolcem je bila ideja zelo všeč in vsi 

so z veseljem izdelali slikanico za Jureta. Nino se je Juretu najprej 

opravičil, nato pa mu izročil darilo razreda. Juretu je bilo doma dolgčas in 

je bil obiska zelo vesel. Skupaj sta se igrala. Nino mu je posodil tudi 

svojo žogo, da mu ne bo tako dolgčas. Postala sta zelo dobra prijatelja.  
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PRILOGA 2 
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PRILOGA 3 

Spoštovani!  

Sem absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem 

diplomskem delu preučujem socialno vključenost učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v 

razredu. Prosim Vas za sodelovanje in izpolnitev vprašalnika. Za Vašo pomoč se Vam že v naprej 

zahvaljujem in želim še obilo uspehov ter zadovoljstva pri Vašem pedagoškem poslanstvu. 

     Erika Remic 

                   Zelo  

Nikoli  Včasih  Pogosto  pogosto 
__________________________________________________________________________ 
Sošolci so do nje/ga v glavnem strpni, ne nudijo pa mu/ji  
posebne podpore (ga/jo tolerirajo). 
__________________________________________________________________________ 
Je vnaprejšnja tarča zasmehovanja. 
__________________________________________________________________________ 
Ni zamerljiv/a in hitro pozabi. 
__________________________________________________________________________ 
Je brez družbe oz. prijateljev ali prijateljic. 
__________________________________________________________________________ 
Poda zanimive in drugačne rešitve, ima veliko idej. 
__________________________________________________________________________ 
Je občutljiv/a na kritike. 
__________________________________________________________________________ 
Sošolci ga/jo spodbujajo in podpirajo, mu pomagajo. 
__________________________________________________________________________ 
Spregovori brez premisleka in s tem užali sogovornika. 
__________________________________________________________________________ 
Ko mu/ji kdo kaj govori, ga/je ne posluša. 
__________________________________________________________________________ 
Je empatičen/na, pogosto sočustvuje z drugimi. 
__________________________________________________________________________ 
Sošolci mu/ji pripisujejo vse slabo, kar se zgodi v razredu. 
__________________________________________________________________________ 
S sošolci/kami se večkrat prepira. 
__________________________________________________________________________ 
Sošolci razumejo njegove/njene težave. 
__________________________________________________________________________ 
Težko se vključi v skupinsko igro. 
__________________________________________________________________________ 
S svojim vedenjem ruši dinamiko že začete igre. 
__________________________________________________________________________ 
Sošolci ga/jo ignorirajo (pri delu in igri ga/jo ne izbirajo,  
se ne odzivajo na njegove prošnje, komentarje). 
__________________________________________________________________________ 
Pohvali druge.  
__________________________________________________________________________ 
Sošolci se posmehujejo njihovim težavam, napakam in  
neuspehom. 
__________________________________________________________________________ 
Je agresiven/na. 
__________________________________________________________________________ 
Upošteva in sledi navodilom in pravilom igre/dela in  
sprejme postavljene meje. 
Zmožen/na je popolne usmerjenosti, če ga/jo to zanima. 
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__________________________________________________________________________ 
Ima smisel za humor. 
__________________________________________________________________________ 
Drugim ponudi pomoč ali jim jo nudi, če ga/jo prosijo. 
__________________________________________________________________________ 
Ostane miren/na, ko nastopijo težave. 
__________________________________________________________________________ 
Sodeluje s sošolci/kami, je aktivno vključen v pogovoru. 
__________________________________________________________________________ 
Ima dobre časovne predstave (je točen).  
__________________________________________________________________________ 
Prosi za pomoč, če jo potrebuje. 
__________________________________________________________________________ 
Ne predvidi posledic svojega vedenja. 
__________________________________________________________________________ 
Z drugimi deli svoje igrače, pripomočke, lastnino. 
__________________________________________________________________________ 
Ima šibko razvite socialne veščine in jih ne uporablja. 
__________________________________________________________________________ 
 
Čemu pripisujete vzrok motečega vedenja učencake z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti? 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Kakšen menite, da je učenčev/kin socialni položaj v razredu in kaj vse menite, da vpliva nanj? Ali 
opažate kakšne posebnosti v socialnih odnosih med učencem/ko in njegovimi/imi sošolci? Prosim, 
utemeljite svoj odgovor. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Pogosto tudi učitelju, ki zelo dobro razume težave in potrebe otroka z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnosti, zmanjka potrpljenja. Pravega recepta, ki bi deloval pri vseh učencih, ni. Kako pa Vi 
običajno reagirate na učenčeve/učenkine težave in potrebe?  
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Kdo je po Vašem mnenju najbolj odgovoren za to, da bi sošolci sprejeli učenca/ko z motnjo pozornosti 
in hiperaktivnostjo in mu/ji bili v podporo? 

a) učenec sam 
b) učenčevi starši 
c) učitelj 
d) razredni učitelj oz. razrednik 
e) šolska svetovalna služba 
f) sošolci 
g) vodstvo šole 
h) drugo:___________________ 

Hvala. 
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PRILOGA 4 

Spoštovani starši! 

Sem absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V svojem diplomskem delu preučujem vključevanje učencev z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnostjo v razred. V okviru razredne ure sem celotnemu 

razredu, ki ga obiskuje tudi vaš sin/vaša hči, predstavila značilnosti učenca z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnostjo preko zgodbe, ki govori o takem učencu.  Vsakemu 

učencu sem razdelila tudi anonimne vprašalnike, katerih vprašanja so se nanašala 

na zgodbo. Zanima me tudi mnenje oziroma pogled staršev vseh učencev na 

socialno vključenost teh učencev in vas zato iskreno prosim za sodelovanje in 

izpolnitev vprašalnika. S tem bom pridobila širšo sliko preučevanega problema. Za 

vašo pomoč in vloženi trud se vam že v naprej zahvaljujem.  

Erika Remic 

Vprašalnik izpolnjujete v anonimni obliki (ni se vam treba podpisati. Prosim vas, da 

na vprašanja odgovarjate čim bolj iskreno. Bodite pozorni na navodila, ki spremljajo 

posamezna vprašanja. 

 

1. Katere so po vašem mnenju značilnosti otrok z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo? (obkrožite lahko tudi več odgovorov) 

a) Težko se osredotočajo na podrobnosti. 
b) Težko zadržijo pozornost pri nalogah ali igri, hitro jih zmotijo nebistveni zunanji 

dražljaji. 
c) Težko sledijo navodilom in ne zmorejo dokončati nalog. 
d) Imajo smisel za humor. 
e) Zmorejo delati več stvari hkrati. 
f) Pogosto izgubljajo stvari. 
g) Težko sedijo pri miru, vedno so v gibanju. 
h) Imajo veliko idej in drugačne rešitve. 
i) Na vprašanje odgovorijo, še preden je to v celoti izgovorjeno. 
j) Pogosto prekomerno govorijo. 
k) Imajo veliko energije. 
l) So zelo čustveni in empatični ter ne zamerijo. 
m) Zaradi slabšega občutka za čas zamujajo in ne znajo počakati. 
n) Imajo težave pri sklepanju prijateljstev in reševanju konfliktov. 

 
 
2. Kako se po vašem mnenju otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 
počuti v razredu med sošolci? (obkrožite enega od odgovorov) 

a) zelo dobro 
b) srednje 
c) ne počuti se dobro 
d) drugo:_____________ 
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3. Kakšno je po vašem mnenju obnašanje sošolcev do otroka z motnjo 
pozornosti in hiperaktivnostjo? (obkrožite enega od odgovorov) 

a) Sošolci ga vzpodbujajo in podpirajo, veselijo se njegovega napredovanja. 
b) Do njegovih težav so sošolci strpni, posebne podpore pa mu ne nudijo. 
c) Pri delu in igri ga ne izbirajo, ne odzivajo se na njegove prošnje in komentarje, 

največkrat ga prezrejo. 
d) Sošolci ga odklanjajo in zavračajo, posmehujejo se njegovim težavam, 

napakam in neuspehom. 
e) Drugo: 

_________________________________________________________ 
 
 
4. Kako menite, da se med seboj razumejo učenci v razredu, ki ga obiskuje 
vaš/a sin/hči? 

a) zelo dobro 
b) srednje 
c) ne dobro 
d)  drugo: ______________________ 

 
 
5. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za to, da bi sošolci sprejeli 
učenca/ko z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo in mu/ji bili v podporo? 
(obkrožite enega od odgovorov) 

a) učenec sam 
b) učenčevi starši 
c) učitelj 
d) razredni učitelj oz. razrednik 
e) šolska svetovalna služba 
f) sošolci 
g) vodstvo šole 
h) drugo:___________________ 

 
 
6. Ali imate kakšen predlog ali idejo, kako bi lahko dosegli večjo povezanost 
sošolcev med seboj v razredu?  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Hvala. 
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PRILOGA 5  

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

1. Kaj ti je bilo v zgodbi Deček Nino najbolj zanimivo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Kaj te pri Ninu moti? 

___________________________________________________________________

3. Kaj ti je pri Ninu všeč? 

___________________________________________________________________

4. Kako bi ti pomagal Ninu, če bi bil učitelj? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Kako misliš, da se Nino razume s svojimi sošolci? 

___________________________________________________________________

6. Kdo misliš, da je kriv za Ninove težave? 

___________________________________________________________________

7. Ali bi bil fant, kot je Nino, lahko tvoj prijatelj? 

___________________________________________________________________

8. Ali si že kdaj srečal dekle ali fanta, ki je podoben Ninu? 

___________________________________________________________________ 
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PRILOGA 6 

Najlepša hvala za iskrene odgovore  

1. Kaj te pri učencih z ADHD moti? 

___________________________________________________________________

2. Kaj ti je pri učencih z ADHD všeč? 

___________________________________________________________________

3. Kako bi ti pomagal učencu z ADHD, če bi bil učitelj? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Kako misliš, da se učenci z ADHD razumejo s svojimi sošolci? 

___________________________________________________________________ 

5. Katere misliš, da so največje težave učencev z ADHD? Ali jih lahko razumeš? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Kdo misliš, da je kriv za težave učencev z ADHD? 

___________________________________________________________________

7. Ali bi bil učenec z ADHD lahko tvoj prijatelj? 

___________________________________________________________________

8. Ali si že kdaj srečal dekle ali fanta, ki je podoben učencu z ADHD? 

___________________________________________________________________ 
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PRILOGA 7 

 

Obkroži, ali trditev velja zate ali ne. 

Ne zamerim in hitro odpustim.       DA NE 

Večkrat spregovorim brez premisleka in s tem užalim sogovornika.  DA NE 

Hitro se razjezim.         DA NE 

V razredu sem vedno kriv za vse slabe stvari.     DA NE 

Večkrat pohvalim druge.        DA NE 

S sošolci/sošolkami se večkrat prepiram.     DA  NE 

Večkrat pomagam sošolcem, če potrebujejo pomoč.    DA NE 

Rad delim z drugimi igrače, pripomočke.     DA NE 

Ne maram čakanja v vrsti.        DA NE 

Do sošolcev/sošolk sem sramežljiv/a.      DA NE 

Na šolskih hodnikih med odmori se počutim neprijetno.   DA  NE 

Ne zamujam, sem točen.        DA NE 

Večkrat motim druge, tud, če se trudim, da jih ne bi.    DA NE 

Če nastopijo težave, ostanem miren.      DA NE 

Včasih ko sem jezen/na, povem stvari, ki jih v resnici ne mislim.  DA NE 

Včasih je učiteljica jezna name, pa ne vem zakaj.    DA NE 

Včasih me sošolci/sošolke ne marajo, jaz pa ne vem zakaj.   DA NE 

Rad pripovedujem šale, vice.       DA  NE 

V šoli me je večkrat sram.        DA NE 

Velikokrat mi ni jasno, zakaj in komu se sošolci/sošolke smejijo.  DA NE 
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(1. in 2. triada) 

1. Kako se počutiš med svojimi sošolci v razredu? 

a) Zelo dobro. 

b) Srednje. 

c) Ne počutim se dobro. 

d) Drugo: ____________________________________________ 

 

2. Kako se do tebe obnašajo sošolci?  

a) Sošolci mi pomagajo in se radi igrajo z mano. 

b) Sošolci razumejo moje težave, vendar mi posebej ne pomagajo. 

c) Sošolci me ne povabijo k igri, moje mnenje jih ne zanima. 

d) Sošolci se ne želijo igrati z mano, se posmehujejo mojim težavam in napakam. 

e) Drugo:_______________________________________________________ 

 

3. Kakšen je po tvojem mnenju dober prijatelj? 

___________________________________________________________________ 

4. Ali imaš v razredu kakšnega dobrega prijatelja? 

___________________________________________________________________ 

 

4. Izpolni tabelo. * v prvi vrstici tabele so narisani smeški (čisto levo najbolj žalosten, 

čisto na desni pa najbolj nasmejan) 

  
 
 

    

Ali si rad v tem 
razredu? 

Sploh ne. Ne. Včasih. Večinoma. Vedno. 

Ali se učenci iz tega 
razreda potegnejo 
drug za drugega? 

Sploh ne. Ne. Včasih. Večinoma. Vedno. 

Koliko učencev iz 
tega razreda si 

pomaga med seboj? 

Komaj 
kdo. 

Le 
nekateri. 

Polovica. Večina. Vsi. 

Za koliko učencev iz 
tega razreda lahko 

rečeš, da si prijatelj z 
njimi? 

Skoraj z 
nikomer. 

Le z 
nekaterimi. 

S polovico. Z večino. Z vsemi. 

Koliko učencev v tem 
razredu poznaš dokaj 

dobro? 

Komaj 
koga. 

Le 
nekatere. 

Polovico. Večino. Vse. 
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(8. razred) 

1. Kako se počutiš med svojimi sošolci v razredu? 

e) Zelo dobro. 
f) Srednje. 
g) Ne počutim se dobro. 
h) Drugo: ____________________________________________ 

 

2. Kako se do tebe obnašajo sošolci?  

a) Sošolci me spodbujajo in podpirajo, veselijo se mojega napredovanja. 

b) Do mojih težav so strpni, posebne podpore pa mi ne nudijo. 

c) Pri delu in igri me ne izbirajo, ne odzivajo se na moje prošnje in mnenja, 

največkrat me prezrejo. 

d) Sošolci me odklanjajo in zavračajo, posmehujejo se mojim težavam, napakam 

in neuspehom. 

e) Drugo:________________________________________________ 

 

3. Kaj ti je všeč pri druženju s sošolci? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Kaj te najbolj moti pri druženju s sošolci? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Kakšen je po tvojem mnenju dober prijatelj? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Ali imaš v razredu kakšnega dobrega prijatelja? 

___________________________________________________________________ 

7. Ali se ti zdi, da je dobrega prijatelja težko najti? 

___________________________________________________________________ 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

128 

 

Dopolni naslednje povedi. 

 

Običajno postanem jezen, kadar  _________________________________________ 

Ostali učenci mislijo, da jaz _____________________________________________ 

Najbolje se počutim, kadar ______________________________________________ 

Jaz sem ____________________________________________________________ 

Najboljša stvar v zvezi s šolo ____________________________________________ 

Pogosto se počutim ___________________________________________________ 

Najbolj sem ponosen na ________________________________________________ 

Počutim se slabo, kadar ________________________________________________ 

Otroci bi morali _______________________________________________________ 

Učitelji običajno hočejo od tebe, da _______________________________________ 

Najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi ________________________________________ 

Če se s sošolci ne morem zediniti o tem, kaj bi delali, jaz 

___________________________________________________________________ 

Če je kateri izmed mojih sošolcev jezen name, jaz 

___________________________________________________________________ 

Če se sošolci ne zmenijo zame, jaz 

___________________________________________________________________ 

Če se razjezim, jaz ____________________________________________________ 

Če se igram s sošolci, oni ______________________________________________ 

Mislim, da je večina mojih sošolcev _______________________________________ 
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PRILOGA 8 

 

Ime: …………………………  

Napiši imena 3 sošolcev ali sošolk, s katerimi se najraje igraš. 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

PRILOGA 9 

 

ADHD - The Ultimate Survival Guide - Part 1.flv

ADHD - The Ultimate Survival Guide part 2 - dealing with ADHD Haters.flv

Brad's Story_ A 12 year-old with ADHD.flv
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PRILOGA 10  Diapozitiv 1 

ADHD

MOTNJA POZORNOSTI IN 

HIPERAKTIVNOST

 

Diapozitiv 2 

KAJ JE ADHD?

se uvršča v skupino vedenjskih 

in čustvenih motenj

začne se v otroštvu ali 

adolescenci

ovira posameznika na vseh 

področjih življenja

 

Diapozitiv 3 

POGOSTOST?

3 – 5 %

Ob vstopu v šolo

Več fantov

 

Diapozitiv 4 

SIMPTOMI ADHD

POMANJKLJIVA POZORNOST

HIPERAKTIVNOST

IMPULZIVNOST

 Vpliva na uspeh v šoli, stike s sovrstniki in 

vedenje doma

 Vsaj 5 simptomov, vsaj 6 mesecev in v dveh 

okoljih (doma, šola).

 

Diapozitiv 5 

SIMPTOMI POMANJKLJIVE POZORNOSTI

Ni pozoren na podrobnosti, napake 

zaradi nepazljivosti

Težko sledi navodilom

Ne dokonča nalog, zadolžitev

Izgublja stvari, je pozabljiv

Zmotijo ga nebistveni dražljaji

 

Diapozitiv 6 

SIMPTOMI HIPERAKTIVNOSTI

Ne more sedeti pri miru, se zvija na 

stolu, igra z rokami, topota z 

nogami,…

Težko mirno sedi

Teka naokoli, stalen občutek nemira

Težko se igra ali dela v tišini in 

mirno

Veliko govori
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Diapozitiv 7 

SIMPTOMI IMPULZIVNOSTI

Prekinja druge med igro, sega v 

besedo

Pove odgovor še preden sliši celotno 

vprašanje

Ne razmisli o vprašanem, ampak 

pove prvo kar mu pade na pamet

Težko počaka, da pride na vrsto

 

Diapozitiv 8 

ZNAČILNOSTI UČENCEV Z ADHD

Kratkotrajna pozornost in težave pri 

osredotočanju

 Impulzivnost in eksplozivnost

 slabše organizacijske veščine

Slabši občutek za čas

Motnje v jezikovnem razvoju

Slabše spominske sposobnosti

Slabše razvita fina motorika in 

koordinacija

 

Diapozitiv 9 

POZITIVNE LASTNOSTI

Poseben šarm

Smisel za humor

Zmožnost popolne usmerjenosti

Hitro pozabi – ne zameri

empatičnost

Veliko idej

Povezovanje dejstev v izhodiščni 

obliki

Drugačne in zanimive rešitve

 

 

Diapozitiv 10 

Velikoooooo energije

Dela več stvari naenkrat

Pustolovskost, radovednost

Ljubezen do narave, posebno do 

živali

Bujna domišljija

Spontanost

Zavzetost za interesne dejavnosti

 

Diapozitiv 11 

ODNOSI Z VRSTNIKI

Ne začutijo čustev drugega

Ne uvidijo posledic svojih dejanj

Delujejo nezreli, nedorasli in neodgovorni

Fantje: dominantni in agresivni

Punce: več zavrnitev

Negativne oblike govorjenja

agresivnost

 

Diapozitiv 12 

HVALA 
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PRILOGA 11 

Tabele 49: Sociomatrike pozitivnih izbir OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

SSp U
1
 

U
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U
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U
4
 

U
5
 

U
6
 

U
7
 

U
8
 

U
9
 

U
1

0
 

U
1

1
 

U
1

2
 

U
1

3
 

U
1

4
 

1 U1  I  I  I         1,07 

2 U2 I     I I        1,00 

3 U3  I   I         I 0,78 

4 U4  I    I I        0,85 

5 U5 I     I I        1,00 

6 U6 I    I  I        1,15 

7 U7 I    I I         1,07 

8 U8          I  I I  1,07 

9 U9        I    I I  0,85 

10 U10        I    I I  1,00 

11 U11        I I     I 0,78 

12 U12*               1,15 

13 U13        I  I  I   1,07 

14 U14          I  I I  0,92 

  4 3 / 1 3 5 4 4 1 3 / 5 4 2 39 

  v. izb. 2 1 / / 2 3 2 2 / 2 / / 2 / 16 

OS2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

SSp U
1

 

U
2

 

U
3

 

U
4

 

U
5

 

U
6

 

U
7

 

U
8

 

U
9

 

U
1

0
 

U
1

1
 

U
1

2
 

1 U1  I  I I        1,09 

2 U2 I    I   I     0,92 

3 U3 I   I I        0,84 

4 U4 I  I  I        1,01 

5 U5 I I  I         1,09 

6 U6       I I  I   0,98 

7 U7      I  I   I  1,26 

8 U8       I    I I 1,17 

9 U9       I    I I 1,01 

10 U10     I  I  I    0,84 

11 U11       I I I    1,01 

12 U12       I I I    0,92 

  4 2 1 3 4 1 6 5 3 1 3 2 35 

  v. izb. 3 2 1 3 3 1 3 3 1 / 2 2 24 
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OS3 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1
8 

1
9 

 

U
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U
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U
4
 

U
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U
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U
7
 

U
8
 

U
9
 

U
1

0
 

U
1

1
 

U
1

2
 

U
1

3
 

U
1

4
 

U
1

5
 

U
1

6
 

U
1

7
 

U
1

8
 

U
1

9
 SSp 

1 U1   I I    I            0,91 

2 U2 I  I I                1,13 

3 U3  I  I    I            1,13 

4 U4  I I     I            1,07 

5 U5  I  I        I        0,85 

6 U6  I I    I             0,85 

7 U7  I I      I           0,91 

8 U8*                    0,91 

9 U9                I    0,91 

10 U10               I   I I 1,24 

11 U11          I  I      I  0,91 

12 U12           I    I I    0,96 

13 U13          I      I   I 0,85 

14 U14          I        I I 0,91 

15 U15          I        I I 1,13 

16 U16          I     I   I  1,02 

17 U17               I     0,85 

18 U18          I     I    I 1,19 

19 U19          I    I    I  1,13 

  1 5 5 4 / / 1 1 1 7 1 2 / 1 5 3 / 6 5 48 

  v.izb. / 2 2 2 / / / / / 3 1 1 / 1 2 / / 3 3 20 



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

 134  

 

 

OS4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
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1
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U
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U
1
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U
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0
 

U
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1
 

U
2

2
 

U
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3
 

1 U1      I    I I  
           

1,13 

2 U2       I I   I  
           

1,00 

3 U3 I   I  I       
           

0,96 

4 U4 I  I   I       
           

1,05 

5 U5  I       I  I  
           

0,92 

6 U6 I  I I         
           

1,13 

7 U7  I    I       
           

0,96 

8 U8 I I         I  
           

0,92 

9 U9     I I I      
           

0,92 

10 U10 I   I       I  
           

0,92 

11 U11 I   I  I       
           

1,09 

12 U12               I I    I    1,13 

13 U13              I I        I 0,92 

14 U14               I      I  I 1,09 

15 U15            I  I         I 1,26 

16 U16               I     I I   1,00 

17 U17            I   I     I    0,92 

18 U18            I       I     0,87 

19 U19            I  I I         0,92 

20 U20            I    I I       1,05 

21 U21              I I I        0,96 

22 U22            I   I     I    0,87 

23 U23             I I I         1,00 

  6 3 2 4 1 6 2 1 1 1 5 6 1 5 9 3 1 / 1 4 2 / 3 67 

  v. i. 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 / / 3 2 / 3 38 
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OS5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
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1
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U
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0
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1
 

U
2

2
 

U
2

3
 

U
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1 U1    I    I  I               0,96 

2 U2      I     I          I    0,96 

3 U3    I    I    I             0,92 

4 U4     I   I  I               1,17 

5 U5 I   I    I                 1,05 

6 U6     I   I   I              0,96 

7 U7    I      I I              0,96 

8 U8    I I     I               1,21 

9 U9     I  I I                 0,88 

10 U10 I   I    I                 1,09 

11 U11  I    I I                  1,01 

12 U12   I     I  I               0,92 

13 U13                   I I   I  0,88 

14 U14    I              I    I   1,13 

15 U15              I   I     I   0,88 

16 U16                  I I      0,88 

17 U17              I     I   I   1,09 

18 U18                 I  I I     1,01 

19 U19              I   I     I   1,21 

20 U20              I     I    I  1,01 

21 U21  I                I       0,92 

22 U22              I   I  I      1,05 

23 U23                 I  I I     0,96 

24 U24          I    I     I      0,88 

  2 2 1 7 4 2 2 8 / 5 3 1 / 6 / / 5 3 8 3 1 4 2 / 69 

 
 v. 
izb. 

1 2 1 3 2 1 1 3 / 3 3 1 / 1 / / 2 / 2 1 1 3 1 / 32 
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Legenda: Legenda: SSp  – sociometrični status, izračunan na podlagi pozitivnih izbir; OS – 

oddelčna skupnost(razred), I – vzajemna izbira 
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1 U1  I  I 
 

  I             0,89 

2 U2 I    
I 

   I            0,94 

3 U3    I 
 

I  I             0,83 

4 U4     
 

I I I             1,11 

5 U5*     
 

               0,89 

6 U6    I 
 

 I I             1,00 

7 U7    I 
 

I  I             1,06 

8 U8  I   
 

       I     I   1,17 

9 U9*     
 

               0,89 

10 U10    I 
 

 I             I 0,83 

11 U11     
 

       I   I  I   0,89 

12 U12     
 

          I   I I 1,06 

13 U13     
 

  I   I       I   1,06 

14 U14     
 

      I     I I   1,00 

15 U15     
 

      I  I   I    0,89 

16 U16     
 

       I      I I 1,00 

17 U17     
 

        I I    I  1,00 

18 U18     
 

       I I   I    1,06 

19 U19     
 

 I     I        I 1,06 

20 U20     
 

      I    I   I  1,06 

  1 2 / 5 1 3 4 6 1 / 1 4 4 3 1 3 3 4 4 4 54 

 
 v. 
izb. 

1 1 / 2 / 2 2 1 / / 1 / 3 2 1 1 2 2 1 2 22 
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OS1 

N (število učencev v razredu) = 14 

X(povprečno število danih izbir) = 3 

MVI (dečki) = 9     MVI (deklice) = 10,5 

VI  (dečki) = 3     VI (deklice) = 5 
Indeks kohezivnosti (dečki) = 0,33  Indeks kohezivnosti (deklice) = 0,48 
 

OS2 

N (število učencev v razredu) = 12 

X(povprečno število danih izbir) = 2,917 

MVI (dečki) = 7,5     MVI (deklice) = 7,5 

VI  (dečki) = 6     VI (deklice) = 6 
Indeks kohezivnosti (dečki) = 0,57  Indeks kohezivnosti (deklice) = 0, 80 

 

OS3 

N (število učencev v razredu) = 19 

X(povprečno število danih izbir) = 2,67 

MVI (dečki) = 16,5     MVI (deklice) = 10,5 

VI  (dečki) = 7     VI (deklice) = 3 
Indeks kohezivnosti (dečki) = 0,42  Indeks kohezivnosti (deklice) = 0,29 

 

OS4 

N (število učencev v razredu) = 23 

X(povprečno število danih izbir) = 2,913 

MVI (dečki) = 18     MVI (deklice) = 16,5 

VI  (dečki) = 10     VI (deklice) = 9 
Indeks kohezivnosti (dečki) = 0,56  Indeks kohezivnosti (deklice) = 0,55 

 

OS5 

N (število učencev v razredu) = 24 

X(povprečno število danih izbir) = 2,875 

MVI (dečki) = 18     MVI (deklice) = 18 

VI  (dečki) = 5     VI (deklice) = 10 
Indeks kohezivnosti (dečki) = 0,28 Indeks kohezivnosti (deklice) = 0,56 

 

OS6 

N (število učencev v razredu) = 20 

X(povprečno število danih izbir) = 3 

MVI (dečki) = 15     MVI (deklice) = 12 

VI  (dečki) = 7,5     VI (deklice) = 4 
Indeks kohezivnosti (dečki) = 0,50  Indeks kohezivnosti = 0,33



Univerza v Ljubljani  Erika Remic; diplomsko delo 

 

 139  

 

PRILOGA 12 

Tabele 55: Dopolnjevanje stavkov 

Običajno postanem jezen, kadar … 

U1 Me izzivajo. 

U2 Mi nagajajo. 

U3 Se z mano kregajo. 

U4 Se skregajo sošolke. 

U5 Se kdo razjezi. 

U6 Me kdo razjezi. 

Učenci postanejo jezni kadar jih izzivajo, 

jim nagajajo, jih kdo razjezi ali se z njimi 

skrega. (zunanji dejavniki – sošolci) 

Učenci z ADHD menijo, da sošolci o njih 

mislijo, da ne delajo, niso prijazni, da jih 

nimajo radi ali da klepetajo pri pouku. 

Nekateri med njimi o tem nimajo mnenja. 

(negativne stvari) 

Najbolje se počutim, kadar … 

U1 Se igramo. 

U2 Se igram Veliki kviz. 

U3 Se igram. 

U4 Se prijateljice igrajo z mano. 

U5 Se družijo prijateljice. 

U6 Se kaj igramo. 

Učenci z ADHD se najbolje počutijo takrat 

kadar se igrajo ali družijo s svojimi 

prijatelji. 

Najboljša stvar v zvezi s šolo … 

U1 Je matematika. 

U2 Rad imam šolo. 

U3 Mi je šola. 

U4 Je športna. 

U5 So prijateljice. 

U6 Je to, da imamo malco. 

Učencem z ADHD so najboljše stvari v 

zvezi s šolo zelo različne (matematika, 

športna vzgoja, prijateljice, malica). 

Pogosto se počutim … 

U1 / 

U2 Kadar me imajo radi. 

U3 Dobro, ker grem na zrak. 

U4 Dobro. 

U5 Slabo, kadar se kdo jezi name. 

U6 Dobro. 

Več učencev z ADHD se pogosto počuti 

dobro kot slabo. 

Najbolj sem ponosen na … 

U1 Telovadbo. 

U2 Svoje sošolce. 

U3 Kadar dobro pišem test. 

U4 Konje. 

U5 Ocene. 

U6 Svojega očeta. 

Učenci z ADHD so najbolj ponosni na 

različne stvari (telovadbo, sošolce, dobro 

odpisan test, konje, ocene, očeta). 

Počutim se slabo, kadar … 

U1 Gremo v šolo v naravi. 

U2 Mi nagajajo. 

U3 Me izzivajo. 

U4 Se mi smejejo. 

U5 Me kdo užali. 

U6 Kadar dobim slabo oceno. 

Večina učencev z ADHD se počuti slabo 

kadar se drugi do njih ne vedejo pozitivno 

(jim nagajajo, izzivajo, se jim smejejo in jih 

žalijo). Eden izmed učencev z ADHD se 

počuti slabo kadar dobi slabo oceno in 

eden kadar gredo v šolo v naravi. (vpliv 

vrstnikov) 

Otroci bi morali … 

U1 / 

U2 Me imeti radi. 

U3 Biti pridni. 

U4 Biti v vrtcu. 

U5 Biti pridni. 

U6 Biti pridni. 

Polovica učencev z ADHD je mnenja, da 

bi otroci morali biti pridni, eden, da bi 

morali biti v vrtcu in eden, da bi ga morali 

imeti radi. (rečejo učitelji) 

Ostali učenci mislijo, da jaz … 

U1 Ne vem. 

U2 Ne delam. 

U3 Nisem prijazen. 

U4 Klepetam pri pouku z Doro. 

U5 Ne maram njih. 

U6 / 
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Učitelji običajno hočejo od tebe, da … 

U1 / 

U2 Sem priden. 

U3 Sem priden. 

U4 Naredim kaj dobrega. 

U5 Jim prinesem domačo nalogo. 

U6 Vse znaš. 

Učenci z ADHD menijo, da učitelji običajno 

hočejo od njih, da so pridni, naredijo kaj 

dobrega, jim prinesejo domačo nalogo, 

vse znajo. (storilnostno naravnana šola) 

Najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi … 

U1 / 

U2 Kadar sem jezen. 

U3 Da se tepem. 

U4 Da si roko zlomiš. 

U5 Da nimaš naloge. 

U6 Je, da ti umrejo starši. 

Po mnenju učencev z ADHD je najhujša 

stvar, ki se ti lahko zgodi, da si jezen, se 

tepeš, si zlomiš roko, nimaš naloge ali da ti 

umrejo starši. (starejši gledajo širše) 

Če se s sošolci ne morem zediniti o tem, 

kaj bi delali, jaz … 

U1 Povem kakšno idejo. 

U2 Se jezim. 

U3 Se spomnim, da bi se igrali za 
vojake. 

U4 Se grem igrat drugam; predlagam, 
če se strinjajo. 

U5 Igrali se bi. 

U6 Poiščem druge sošolce. 

Učenci nižjih razredov reagirajo na 

nestrinjanje sošolcev o tem kaj bi delali 

tako, da predlagajo kakšno idejo ali se 

jezijo, učenci višjih razredov, pa se 

umaknejo  (se gredo igrat drugam ali 

poiščejo druge sošolce). 

Če je kateri izmed mojih sošolcev jezen 

name, jaz … 

U1 Ne vem. 

U2 Se hitro pomirim. 

U3 Ga tepem. 

U4 Sem tudi jaz na njo. 

U5 Povem učiteljici. 

U6 Se mu opravičim. 

Reakcije učencev z ADHD na jezo sošolca 

so različne (hitra pomiritev, tepež, jeza 

nazaj, povejo učiteljici, opravičilo). Učenci 

višjih razredov reagirajo bolj konstruktivno 

kot učenci nižjih razredov. 

Če se sošolci ne zmenijo zame, jaz … 

U1 / 

U2 Sem jezen. 

U3 Rečem, zakaj mi ne pusti. Potem 
eden pride, me porine, pa ga udarim. 

U4 Se grem igrat drugam. 

U5 Odmaknem se stran. 

U6 Se tudi jaz ne. 

Učenci nižjih razredov reagirajo na 

zavrnitev ali ignoriranje sošolcev tako, da 

se jezijo in so agresivni, učenci višjih 

razredov, pa se umaknejo in tudi oni 

ignorirajo njih (se gredo igrat drugam). 

Če se razjezim, jaz … 

U1 Se umaknem. 

U2 Se jokam. 

U3 Se usedem, da se umirim. 

U4 Se umirim. 

U5 Se odmaknem. 

U6 Se hitro pomirim. 

Če se učenci z ADHD razjezijo, se 

največkrat umaknejo in umirijo. Eden od 

njih takrat joka. 

Če se igram s sošolci, oni … 

U1 / 

U2 Igram izgubljeni zaklad. 

U3 Se igrajo z mano. 

U4 Se z mano. 

U5 Povabijo mene in se igramo. 

U6 Se tudi igrajo. 

Kadar se učenci z ADHD igrajo s sošolci, 

se tudi oni igrajo z njimi. 

Mislim, da je večina mojih sošolcev … 

U1 Veselih. 

U2 Pridnih. 

U3 Prijaznih. 

U4 Dobrih. 

U5 Prijaznih. 

U6 Prijaznih in dobrih. 

Učenci z ADHD ima o večini svojih 

sošolcev pozitivno mnenje (veseli, pridni, 

prijazni, dobri.
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