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»Živijo tudi drugačni otroci.
Kot živijo tudi drugačni ljudje.
Ni enostavno živeti z drugačnostjo.
Kdor trdi drugače, se spreneveda.
Ali pa morda ne ve, kaj je drugačnost.
To je sicer malo verjetno,
toda možno je.«
(Rutar)
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

ADD (Attention Deficit Disorder) - motnja pozornosti.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - motnja pozornosti s hiperaktivnostjo.

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) - diagnostični in
statistični priročnik duševnih motenj.

ICD-10 (International Classification of Diseases) - mednarodna standardna diagnostična
klasifikacija.

ZRSŠ – Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

ZUOPP - zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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UVOD

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder) je bolezen, ki je bila prvič opisana pred približno stopetdesetimi leti. Sodi v
skupino čustvenih in vedenjskih motenj, ki se pojavijo že v zgodnjem otroštvu. Simptomi
bolezni se lahko z leti zmanjšajo na minimum, pri nekaterih pa ostanejo prisotni vse
življenje. Za vsakega posameznika, kakor tudi za njegovo okolico so simptomi moteči.
Ti otroci po navadi zaostajajo v razvoju, imajo okrnjene možganske funkcije, kar jim
povzroča slabšo kontroliranje vedenja. Tudi v socialnem in čustvenem razvoju zaostajajo
za svojimi vrstniki. Vse to slabo vpliva na oblikovanje njihove samopodobe. Označijo jih
za nevzgojene in razvajene.
V zadnjem času se veliko razpravlja o motnji pozornosti s hiperaktivnostjo, vendar je
opaziti, da družba še vedno ne verjame v to »bolezen«. Veliko ljudi je mnenja, da je ta
bolezen produkt farmacevtske industrije, po želji za čim večjim zaslužkom. Res je opaziti
narast izdajanja receptov za zdravljenje te motnje. Ljudje, ki so takega mnenja, po navadi
starše označijo za nesposobne, ki ne znajo vzgajati lastnih otrok. Vso krivdo prenašajo na
starše, da so že v dobi dojenčka delali napake pri vzgoji in niso bili dosledni pri svojih
odločitvah. Verjetno je tudi to vplivalo na potek razvoja motnje, vendar to ni ključen
dejavnik, ki povzroča motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo.
Namen diplomskega dela je celosten prikaz motnje pozornosti s hiperaktivnostjo. Od
definicije motnje, preko vzrokov za nastanek motnje bomo poskušali ugotoviti, kako
motnja vpliva na družinsko življenje in kako na šolsko področje. Zanimalo nas bo tudi
kako poteka postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in katere pravice jim
pripadajo. Nadalje se bomo usmerili v različne oblike zdravljenja motnje. Opisali bomo
katere oblike zdravljenja so v uporabi in katere so najbolj učinkovite. Poskušali bomo
predstaviti nekaj oblik pomoči, brez uporabe zdravil. Četrto poglavje je skoraj v celoti
namenjeno opisu zdravljenja z zdravili, saj ljudje še vedno nimajo dobrega mnenja o njih.
Ker je družina najpomembnejša skupnost, kjer otrok z motnjo pozornosti preživi največ
časa, bomo opisali različne metode, ki so lahko v pomoč staršem, da bi lahko lažje shajali
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z otrokom. Poskušali se bomo dotakniti tudi odnosa otrok – učitelj, saj je učitelj tisti, ki
skoraj polovico dneva preživi z otrokom in je lahko dober vzor in mentor za življenje.
Na koncu diplomskega dela, bomo poskušali svoje ugotovitve in stališča podkrepiti še z
intervjuji staršev, učiteljev in katehetov nemirnih otrok.
Diplomsko delo je sestavljeno tako, da je lahko v veliko pomoč staršem, učiteljem in
katehetom, saj je narejeno pregledno, sistematično in na razumljiv način.
Vzgoja nemirnih otrok je izziv tako za starše, kakor tudi za učitelje in vse, ki so v stiku s
takim otrokom. Od njihove ljubezni, pripravljenosti pomagati, potrpežljivosti in
razumevanja je odvisno kako se bo tak otrok razvijal v življenju.
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1. MOTNJA POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO

1.1

Definicija motnje

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ali motnja pozornosti

s

hiperaktivnostjo se uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj. Mednarodno je
prepoznavna v raziskovalni, klinični, strokovni in tudi laični javnosti. V Sloveniji
uporabljamo izraz hiperkinetična motnja, ki izvira iz Desete revizije Mednarodne
klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov – MKB-10 (angl. ICD-10;
International Classification of Diseases) (Flanagan in Strong 2011, 9).
Nemški zdravnik Hoffman je bil prvi, ki je opisal sklop težav, ki vključujejo prekomerno
aktivnost, impulzivnost in težave z vzdrževanjem pozornosti. Ta sklop težav je imenoval
»hiperkinetični« sindrom. Od takrat naprej različni raziskovalci ta sindrom poimenujejo
različno, tako da obstaja več poimenovanj te motnje: minimalna cerebralna
poškodovanost, minimalna cerebralna disfunkcija, motnja pozornosti (ADD – attention
deficit disorder), motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD).
Hiperkinetična motnja je najbolj pogosta duševna motnja v obdobju razvoja, ki pa se kaže
tudi v odraslosti. Prisotna je na vseh področjih posameznikovega delovanja, prav tako
vpliva na posameznikov odnos z družino in sovrstniki, otežena je šolska uspešnost, kaže
se tudi verjetnost nesocialnega in delinkventnega vedenja. Hiperkinetična motnja je
povezana s specifičnimi učnimi težavami, vedenjskimi težavami, kakor tudi s pojavom
depresije. Zaradi vsega naštetega je nujno, da motnjo prepoznamo čim hitreje in jo tudi
primerno zdravimo.
Mnogi otroci z ADHD imajo poleg primarnih težav, kot so slaba pozornost,
hiperaktivnost in impulzivnost, tudi spremljajoče težave na kognitivnem, socialnem in
učnem področju (Žagar 2012, 82). Motnja se pojavlja pri vseh spolih in pri vseh etičnih
in rasnih skupinah. Čeprav je motnja pogosteje diagnosticirana pri fantkih, raziskovalci
menijo, da je skoraj enako prisotna pri dekletih. Pri dekletih je motnja izražena bolj z
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nepozornostjo, kot pa s simptomi vedenja. To pomeni, da motnja najverjetneje ne bo
odkrita ali pa bo odkrita bistveno kasneje kot pri moškem spolu (Erzar 2007, 186).

1.2

Definicija bolezni po ICD – 10

ICD – 10 (International Classification of Diseases) je mednarodna klasifikacija bolezni
(MKB-10). Izdaja jo Svetovna zdravstvena organizacija. Hiperkinetično motnjo uvršča v
skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se začenjajo navadno v otroštvu in adolescenci
in jih pri tem opisuje kot »skupino motenj«, za katere so značilni zgodnji nastanek
(navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki
zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja seliti se od ene aktivnosti do druge, ne da bi katero
koli dokončal, pretirana aktivnost. Pridružene so lahko še druge motnje. Hiperkinetični
otroci so pogosto impulzivni in se pogosteje nagibajo k nezgodam. Lahko postanejo
izolirani, saj so med drugimi otroki manj priljubljeni. Prisotni so tudi zaostanki v
motoričnem in govornem razvoju (Kesič Dimic 2009, 23).
Hiperkinetična motnja po MKB-10 vključuje naslednje podskupine težav:
− Motnjo aktivnosti in pozornosti, ki vključuje:
− motnjo pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo,
− motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnost,
− sindrom pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo.
− Hiperkinetično motnjo vedenja, ki vključuje:
− hiperkinetično motnjo, povezano z vedenjsko motnjo.
− Druge vrste hiperkinetične motnje.
− Hiperkinetično motnjo, neopredeljeno, ki vključuje:
− neopredeljeno hiperkinetično reakcijo v otroštvu in adolescenci,
− neopredeljen hiperkinetični sindrom (Flanagan in Strong 2011, 66).
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1.3

Klasifikacija bolezni po DSM-IV

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) je klasifikacija
Ameriške psihiatrične zveze, v Sloveniji jo imenujemo Diagnostični in statistični
priročnik duševnih motenj. Po klasifikaciji DSM-IV je ADHD nevrološka motnja,
povezana z možgansko biokemijo in strukturo. Kaže se kot ponavljajoči se vzorec
nepozornosti in/ali hiperaktivnosti oziroma impulzivnosti.
Da lahko postavimo diagnozo ADHD, imamo kriterije, ki so v DSM-IV razdeljeni v dve
glavni podskupini:
− kriteriji za določanje pomanjkljive pozornosti,
− kriteriji za določanje hiperaktivnosti in impulzivnosti.
Kriterij lahko pri otroku potrdimo takrat, kadar je tako vedenje pri njem značilno
pogosteje kot pri vrstnikih iste mentalne starosti in če je le to bolj intenzivno. Simptomi
bi se morali pojaviti še pred 7. letom starosti, ter biti izraženi v vsaj dveh okoljih (doma
in v šoli) in jih ni mogoče pojasniti s katero drugo motnjo. Izključiti moramo tudi druge
psihiatrične in čustvene motnje, ki bi lahko bile primarni povzročitelj teh težav (Flanagan
in Strong 2011, 66).
Kriteriji za določanje pomanjkljive pozornosti
Prisotni bi morali biti naslednji simptomi:
a. otrok se s težavo osredotoča na podrobnosti, ker je nepazljiv dela napake pri
domačih nalogah in drugih aktivnostih,
b. ker težko vzdržuje pozornost, nalog ne dokonča, težko se uči novo snov,
c. zdi se, da nas ne posluša, čeprav mu govorimo direktno,
d. težko ostane osredotočen na eno dejavnost, ker hitro postane zdolgočasen,
e. težave mu povzroča načrtovanje in organiziranje dejavnosti,
f. pogosto izgublja stvari in šolske potrebščine,
g. pozabljiv je pri vsakodnevnih aktivnostih,
h. pogosto ga zmotijo nepomembni zunanji dejavniki,
i. s težavo izvaja naloge, ki zahtevajo določen mentalni napor (šolske in domače
naloge),
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j. če ga neka stvar zanima in motivira, nima težav z osredotočenjem,
k. ne sledi navodilom, pogosto deluje zasanjano,
l. domačo nalogo, ki jo dokonča je polna napak in popravkov.
Da lahko pri otroku diagnosticiramo težave s pozornostjo, mora biti izpolnjenih vsaj šest
kriterijev, ki morajo trajati vsaj šest mesecev (67).
Kriteriji za določanje hiperaktivnosti in impulzivnosti
Kriteriji za hiperaktivnost so naslednji:
a. je stalno v gibanju,
b. težko mirno sedi, kadar se to zahteva od njega,
c. pogosto maha z rokami ali nogami in se pozibava na stolu,
d. prijema predmete okoli sebe in prekomerno govori,
e. težko se umirjeno in tiho igra,
f. v neprimernih situacijah vztrajno teka naokoli ali pleza (67).
Hiperaktivnost je izrazita nemirnost delov telesa ali celega telesa, ki se je otrok v
večini ne zaveda in se ji ne more upreti. Ta prekomerna aktivnost je lahko odraz
otrokove:
− hiposenzitivnosti (otrok je premalo stimuliran, zato si vire dražljajev ustvarja
sam, da se potem lažje zbere in osredotoča pozornost),
− hipersenzitivnosti (otrok preveč intenzivno zaznava vsakodnevne dražljaje,
zaradi česar je vzdražen in postane še bolj nemiren) (Rotvejn Pajič 2015, 16).
Kriteriji za impulzivnost so naslednji:
1. odgovarja na vprašanja, še preden so le ta postavljena,
2. ne premisli preden odreagira,
3. težko počaka, da pride na vrsto,
4. pogosto moti in nadleguje druge,
5. raje ima kratke naloge, in ne tiste, ki so dolgotrajne narave,
6. ne zaveda se posledic svojih dejanj,
7. svoja čustva izraža brez zadržkov.
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Tudi tukaj mora biti izpolnjenih vsaj šest kriterijev, ki trajajo vsaj šest mesecev, da lahko
pri otroku diagnosticiramo težave s hiperaktivnostjo in impulzivnostjo (Flanagan in
Strong 2011, 67–68).

Na osnovi DSM-IV lahko opredelimo tri podskupine ADHD:
− pomanjkljiva pozornost (v zadnjih šestih mesecih so izraženi znaki
pomanjkljive pozornosti, ne pa tudi znaki hiperaktivnosti in impulzivnosti);
− hiperaktivnost in impulzivnost (v zadnjih šestih mesecih so izraženi znaki
hiperaktivnosti in impulzivnosti, ne pa tudi znaki pomanjkljive pozornosti);
− kombinirana oblika (v zadnjih šestih mesecih so izraženi tako znaki
pomanjkljive pozornosti kot znaki hiperaktivnosti in impulzivnosti) (68).

1.4

Etiologija oziroma vzroki za nastanek motnje

Medicinska znanost ne ve veliko o vzrokih za to motnjo, kljub temu, da je opis simptomov
obsežen.
Med vzroki za motnjo so najrazličnejše družinske psihopatologije (motnje vedenja,
razpoloženja, tesnobne motnje, zloraba substanc), kar kaže na podedovani genski
primanjkljaj (Erzar 2007, 187).
Možno je tudi, da so starši ali sorodniki takih otrok kazali podobne motnje (Passolt 1997,
17).
Cantwell je ugotovil, da je ADHD štirikrat pogostejši pri otrocih staršev s to motnjo, zato
je sklepal, da je posledica bioloških dejavnikov (Žagar 2012, 87)
Starejše raziskave kažejo na to, da bi kot možni vzroki lahko bile nevrokemične motnje
v ravnovesju možganskih transmitrov. Teorija o nevrotransmiterski pomanjkljivosti
vzroke pripisuje biokemični neuravnoteženosti nevrotransmiterjev. Zaradi tega bi naj bilo
učinkovito zdravljenje z zdravili, na katera se pozitivno odzove 60–90% otrok z ADHD

7

(87). Empirične raziskave so pokazale, da je možganska poškodba prisotna le pri
majhnem odstotku otrok z ADHD. Pri otrocih z motnjo so odkrili šibko delovanje v
frontalnem korteksu in v bazalnih ganglijih. Naslednja možnost je tudi kajenje med
nosečnostjo pri materah, toda natančne toksične posledice še niso raziskane. V vsakem
primeru k motnji veliko doprinesejo psihološki in socialni dejavniki (Erzar 2007, 188).
Možni vzroki so tudi mnoge endogene strupene snovi (zastrupitev otroka s svincem
povzroča hiperaktivnost, impulzivnost in slabšo pozornost) (Matson v Žagar 2012, 87).
Ribić (1991) govori o treh etioloških faktorjih: organski faktorji (organsko pogojena
motnja), dednih faktorjih (vpliv dednosti) in o psihogenih faktorjih (vpliv okolja).
Na intenzivnost nemira hiperaktivnega otroka močno vplivata vreme in vremenske
spremembe. S spremembo pritiska, vremena se poslabša otrokovo stanje, kar se kaže z
večjo nemirnostjo in manjšo učinkovitostjo pri učenju. Nemirnost se običajno poveča ob
motečih dražljajih v otrokovem okolju. Ti dražljaji so lahko: vidni, slušni, hrup,
neustrezna oprema sobe, intenzivno dogajanje v prostoru (Žibert 2006, 97).
Nemirnost hiperaktivnega otroka večajo pretirane zahteve, pritiski in stres. Hiperaktivni
otroci zelo slabo delujejo v neorganiziranem in kaotičnem okolju, kjer je veliko število
socialnih dražljajev, kjer so situacije nejasne. Nekonsistenten vzgojni slog je marsikdaj
pobudnik hiperaktivnega vedenja (98).
Nemirnost običajno stopnjujejo utrujenost, izčrpanost ali slabo telesno počutje otroka.
Nemirnost se lahko pojavlja tudi kot odgovor osrednjega živčevja na umetne dodatke
hrani ali na nekatere vrste sladkorja. Na otrokovo nemirnost vplivajo tudi stiske in žalost,
zato je takrat pozornost nemirnih otrok slabša, zmanjša pa se tudi delovna učinkovitost
(98).

1.5

Razvojna obdobja

V vsakem razvojnem obdobju so znotraj posamezne populacije, prisotne nekatere skupne
značilnosti, ki kažejo na prisotnost ADHD. Dobro je, da posameznik pozna podobnosti v

8

vedenju drugih ljudi iste starosti ali spola. Povsem jasno je, da ne trpijo le starši in okolje,
ampak predvsem oni sami, torej otroci s to motnjo (Skrodzki v Passolt 2002, 127).
Simptomi, ki se pojavljajo v otroški dobi, ne nakazujejo na to, da se bodo nadaljevali tudi
v odrasli dobi. Vsi otroci imajo približno podobne simptome, ki se najbolj izrazijo takrat,
ko jih primerjamo z otroci, ki te motnje nimajo.

1.5.1 Obdobje dojenčka

Nekateri otroci imajo že v prvem letu življenja posebne težave in so naporni za starše.
Med najpogostejše težave spadajo motnje spanja. Otrok zamenjuje dan za noč in ne
vzpostavi rednega ritma spanja. Zaradi nenaspanosti postanejo starši nervozni in s svojo
napetostjo in živčnostjo dodatno povečujejo otrokove motnje (Mikuš Kos 1995, 7).
Nadalje navaja Mikuš Kos, da ti otroci kasneje shodijo kot njegovi vrstniki ali tudi
pozneje spregovorijo. Vse to vodi do zaskrbljenosti staršev, vse to pa prizadeva tudi
otroka. Upočasnjeni razvoj na govornem področju ga ovira v socialnih stikih (7).
Otroci z motnjo ADHD Imajo tudi težave s sesanjem, so zelo razdražljivi in neprestano
jokajo, pogosto so prisotni trebušni krči (Kesič Dimic 2009, 34).
Taki otroci ne marajo ljubkovanja, se ga branijo in se nočejo stisniti k staršem. Vse to
starše vznemirja, ki se sprašujejo kaj delajo narobe. Otroci tudi povečane materine
ljubeznivosti ne vračajo, kar pri mnogih materah povzroča precejšnje psihične težave. V
družini pogosto vlada napetost, nervozna razdražljivost in določena frustriranost
(Skrodzki v Passolt 1997, 128).

1.5.2 Obdobje predšolskega otroka

V vrtcu, oziroma v tako imenovanih jaslih, so ti otroci strah in trepet drugih otrok.
Spravljajo jih v strah z udarci, praskanjem in grizenjem. Posledica vsega tega je, da takih
otrok in staršev v vrtcu ne vidijo radi. Otroci se poškodujejo sami, včasih so napadalni do
drugih otrok in do odraslih, tako, da je tako bivanje neznosno (Skrodzki v Passolt 1997,
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130). Otrok v vrtcu ne počne tega kar počnejo drugi otroci, se ne igra, ampak moti in
uničuje. Takšen otrok pri igri ni vztrajen, hitro ga zmotijo zunanji dražljaji, po navadi
vznemirja druge otroke. Igrače uporablja le za kratek čas, hitro se začne dolgočasiti in ne
zna se sam igrati. Velikokrat povzroči prepir. Zaradi takšnega vedenja so starši velikokrat
poklicani na razgovor v vrtec, kjer jih opozarjajo na doslednost pri vzgoji (131).
Pozornost je v predšolskem obdobju v veliki meri pogojena z motivacijo. Otrok se lahko
zelo dolgo in zbrano ukvarja s tem, kar ga zanima in/ali do česa ima pozitiven odnos ter
mu je v veselje. Problem nastane že takrat, ko so te aktivnosti otroka v premočnem
nasprotju z aktivnostjo večine otrok ter načrtovanimi aktivnostmi in dnevno rutino v vrtcu
(Zupančič Danko v Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2011,
65).

1.5.3 Šolsko obdobje

Pravi problemi otroka z motnjo ADHD se pričnejo z vstopom v šolo. Ko pride otrok v
šolsko obdobje, postanejo zahteve znatno večje. Mora se vključiti v razredno skupnost,
se naučiti sprejemati določena pravila igre. Če je udeleženih več otrok in če so pravila
strožja je to veliko težje sprejeti. Otrok poskuša spremeniti pravila v svojo korist. Drugi
otroci se s tem po navadi ne strinjajo in to vodi v prepire in konflikte (Skrodzki v Passolt
1997, 134). Takšen otrok ima pogosto neurejene zvezke, pozablja šolske stvari,
največkrat pozabi kaj ima za domačo nalogo ali pa je naloga slabo izdelana in za njo
porabi veliko časa.
Skrodzki navaja tudi težave pri branju in pisanju, pri deklicah predvsem težave pri
računanju. Prisotne so tudi težave pri orientaciji, motnje govora in tiki, kar daje vtis
klovnovskega vedenja, kar je še posebej moteče.
Mikuš Kos pravi, da je za slabo počutje in neustrezno delovanje v šoli pomembno tudi to,
da nemiren otrok težko zdrži v istem prostoru in da se hitreje naveliča dejavnosti in
prostora, kot njegovi vrstniki. Ti otroci veliko bolj potrebujejo gibanje, ter možnost, da
ga drugi otroci ne motijo pri delu, saj ima šibko pozornost (Mikuš Kos 1995, 8).
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Mnogi izmed teh otrok z motnjo ADHD morajo v posebni razred oz. v posebno šolo,
čeprav njihova inteligenca ustreza za osnovno šolo. Njihov uspeh v osnovni šoli je vedno
slabši od pričakovanega. Do četrtega razreda še nekako shajajo, kasneje se začnejo kazati
že izrazitejše težave. Otrok ni več sposoben slediti pouku, kljub temu, da ima zadovoljive
ocene (Skrodzki v Passolt 1997, 136).
Otrok z motnjo ADHD je v šoli pogosto tarča zbadljivk in nesprejetja s strani vrstnikov.
Pogosto se dogaja, da je kaznovan zaradi neustreznega vedenja. Vse to se mu dogaja
pogosteje, kakor ostalim vrstnikom. Zaradi vsega tega doživlja odpor do šolskega
prostora, kar vodi v nesrečnost, občutje nezmožnosti in oblikovanja slabe samopodobe.
Vse te težave vplivajo tudi na odnose s starši.

1.5.4 Doba odraščanja

Pri mnogih otrocih z motnjo ADHD nastopi puberteta kasneje kot pri vrstnikih. To se
namreč ujema z zaostajanjem v psihični zrelosti. Zato pa se pojavijo vsi problemi
predpubertete še v večji meri. Težave in spori s starši, ter poskusi osamosvajanja od
družine so neznosni. Vse to vodi do depresivnosti, nagnjenju k kriminalu in zasvojenosti
v skrajnih primerih tudi do samomora. Kar naprej se kaže otročje vedenje. Hiperaktivnost
se lahko razvije v ravnodušnost, ko se ne zanimajo več za nič, nič jih ne žene, da bi kaj
počeli, kaj šele, da bi kaj dokončali. Največja težava nastane pri izbiri poklica, ker jih nič
ne zanima, ali zaradi tega, ker je šolski uspeh nižji. Pri domačih opravilih nočejo
sodelovati, želijo, da jim drugi strežejo. Nimajo pravilnega odnosa do denarja in ne vejo
ravnati z njim. Po navadi kar imajo takoj zapravijo ali si naredijo dolgove, zaradi katerih
se ne vznemirjajo. Potepajo se naokrog, lažejo, kradejo in se pretepajo (Skrodzki v Passolt
1997, 144).
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Jirakova navaja podatke o težavah med šolanjem z motnjo ADHD in tistih brez nje:
Osebe z ADHD

Osebe brez ADHD

Kaznovanost v šoli

30 %

10 %

Ne dokonča sr. šolanja

30 %

10 %

Izključitev iz sr. šole

45 %

15 %

Študira na fakulteti

20 %

53 %

Diplomira

5%

40 %

Poskus samomora

10 %

1%

Avtomobilske nesreče

Nad 30 %

Nad 10 %

Problemi v osebnih odnosih 75 %

50 %
Tabela 1

Vsi mladostniki z ADHD potrebujejo dobro informiranje o ADHD. Niso krivi, da imajo
te težave. Vedeti morajo, da niso »slabi«, »poškodovani«, »neumni«, so ljudje, ki
potrebujejo pomoč na določenih področjih. Zaradi neinformiranosti obstaja možnost za
slabšanje medosebnih odnosov. Dobro je, da jih učimo opazovanja samega sebe na osnovi
kratkega dnevnega zapisa dogajanja v šoli ali doma. Z dnevnim zapisom dobijo pregled
nad tem, kaj so pravzaprav počeli. Da je vedenje ocenjeno natančneje, je koristno, da
vsako vedenje mladostnik oceni z znakom: kljukica ali minus (Topolovec v Otroci s
težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2011, 103).
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Prirejeno po: Colarusso, R. P. & Rourke, C. M. (1999): Special Education for all teachers.
Kendall/Hunt Publishing Company, 233.
Ali sem:

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

prišel v razred

√

-

√

-

√

√

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

√

pravočasno
sedel

na

svojem sedežu
pozorno
poslušal
motil pouk
(po

lastni

izbiri)
Tabela 2

Ocenjevanje samega sebe je mladostniku vzpodbuda za samoiniciativo, pomaga mu, da
lažje nadzoruje svoje vedenje in da svoje težave rešuje na ustrezen način. Mladostnik se
mora zavedati, kako reagira na različnih področjih življenja in v različnih odnosih (104).

1.5.5 Odraslost

Domnevalo se je, da je ADHD značilna samo za otroke in mladostnike, vendar tudi
odrasli, ki so kot otroci trpeli za motnjo ADHD, imajo v dobi odraslosti še vedno težave.
Motnja se kaže drugače kot pri otrocih. V zgodnjih letih odraslosti se motnje pozornosti
in koncentracije največkrat nadaljujejo. Iz hiperaktivnosti po navadi nastane neaktivnost,
nimajo veselja do ničesar. Impulzivnost pripelje do odločitev, ki niso premišljene in so
nespametne. To so različni nepremišljeni nakupi, brezobzirna hitra vožnja z
avtomobilom, ponavljajoče se nesreče, kratkotrajna prijateljstva. Prisotna so nihanja v
razpoloženju, kot so depresija, izbruhi jeze. Značilna je tudi nizka toleranca za stres
(Skrodzki v Passolt 1997, 146).
Večina odraslih sčasoma uspe najti način, kako lahko razmeroma pri miru sedijo,
razvijejo načine, s katerimi premagajo željo po tekanju naokrog. Ena najpomembnejših
in najtežjih stvari za odrasle z ADHD je najti pravi poklic in znotraj tega poklica pravo
službo (Flanagan in Strong 2011, 43).
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1.6

Razlike med spoloma

Družba ima različna pričakovanja do dečkov in deklic, zato se pojavljajo tudi razlike med
spoloma pri motnji ADHD. Večina strokovne literature navaja, da je pojavnost motnje
ADHD pri moškem spolu kar od 4 do 6-krat pogostejša kot pri ženskah (Kesič Dimic
2009, 53).
V večini kliničnih raziskav je razmerje pojavnosti motnje ADHD med spoloma 9:1 v prid
dečkom (Kesič Dimic 2009, 57) .

1.6.1 Deklice in ADHD

Med odraščanjem deklice pridobivajo drugačne informacije o primernem vedenju kot
fantje. Kar je označeno kot primerno vedenje za fante, še zdaleč ne velja tudi za dekleta.
Od deklic se pričakuje, da so strpne, mile, ustrežljive, lepe, skrbne, uspešne v šoli.
Dekleta stres najpogosteje ponotranjijo, kar lahko vodi v depresijo, občutke krivde,
različne bolezenske znake, kot so glavoboli, bolečine v trebuhu. Moran ugotavlja, da v
primerjavi z dečki več deklic poroča, da težko navezujejo prijateljstva, težko shajajo s
starši, ne dokončajo začetnih zaposlitev in se težko osredotočijo na šolsko delo.
Raziskave kažejo, da je 75 odstotkov deklic z motnjo ADHD spregledanih (Moran 2006
v Kesič Dimic 2009, 56). Deklice so manj uporniške in bolj nepozorne, zaradi tega je
veliko neodkritih in so pogosto označene kot lene in zasanjane. Obstajajo stereotipne
predstave o motnji, ki se tičejo večinoma dečkov in zato so dekleta spregledana.
Če motnja pri dekletih ni pravočasno odkrita, lahko le to vodi v depresijo, nizko
samopodobo, težave na čustvenem in akademskem področju, v prezgodnje spolne
odnose, pa tudi v eksperimentiranje s prepovedanimi substancami (Sanchez 2006: splet v
Kesič Dimic 2009, 57).
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Podtipi motnje ADHD pri deklicah

Nadeau, Littman, Quinn in Karras (Kesič Dimic 2008: 30 v Kesič Dimic 2009, 60)
razdelijo deklice z ADHD na štiri različne tipe:
-

Aktivne deklice (razposajenke, porednice). Te deklice se večino časa družijo z
dečki. So aktivne, rade tvegajo in plezajo po drevesih, igrajo nogomet, ne
zanimajo se za običajne dekliške dejavnosti. Ne pospravljajo za seboj, rokopis
je težko berljiv. Po navadi nihče ne posumi na ADHD, temveč imajo vsi
občutek, da so nevzgojene in neambiciozne za šolo.

− Zgovorne, klepetave, vsiljive. Te deklice motijo ostale in skačejo v besedo.
Težko držijo rdečo nit pri pripovedovanju, saj same ves čas motijo, ali pa povejo
zgodbo zelo zmedeno, ker težko organizirajo svoje misli pred pripovedovanjem.
So aktivne in včasih vodje vrstniških skupin. Imajo šibke akademske dosežke,
zaradi pretiranega druženja, kajenja, pitja alkohola in prezgodnjim spolnim
življenjem.
− Nepozorne in plahe. Imajo malo prijateljev in so pogosteje depresivne. Te
deklice so najpogosteje neodkrite. Delujejo prestrašeno, v razredu so
neopažene, ker ne želijo pozornosti usmerjati nase. Pri pouku so z mislimi
drugje in ne sledijo pouku. Pogosto so pozabljive in neorganizirane. Pri delu so
počasnejše od svojih vrstnic. V resnici so bolj bistre, kot je videti in kot
pokažejo.
− Brezvoljne. Te deklice niso nikoli z ničemer zadovoljne. Rade jokajo, pogosti
so napadi trme, razburijo se zaradi malenkosti (60–61).

1.6.2 Dečki in ADHD

Dečki izražajo v primerjavi z deklicami več hiperaktivnosti in agresivnosti, zaradi tega
so tudi lažje odkriti. Ker v večini primerov fantom pripisujemo odklonska dejanja, jih
tudi lažje sprejemamo, kakor pa dekleta za katera rečemo, da niso »pridne punčke«.
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Otroci z nizko samopodobo se vedejo na bolj neprimeren in manj sprejemljiv način. Tako
se pri dečkih z ADHD, ki so vedno tarča kritik vrstnikov, posledično oblikuje nizka
samopodoba, kar pogosto vodi v agresivnost (Jirak 2002, 140 v Kesič Dimic 2009, 81).

1.7

Klinična slika hiperkinetične motnje

Klinična slika hiperkinetične motnje zajema področja kognicije, čustev, vedenja,
telesnega delovanja in medosebnih odnosov (Carr, 1998) (Rotvejn Pajič v Prispevki iz
vedenjsko kognitivne terapije 2004, 131).
Na področju kognicije (spoznavni procesi) so glavni znaki kratkotrajna pozornost,
odkrenljivost in nezmožnost predvidevanja posledic svojih dejanj. Pogosto se pojavlja
tudi slaba sposobnost ponotranjanja družbenih pravil in tudi slabo mnenje o samem sebi.
Na čustvenem področju so prevladujoči znaki razdražljivost in pomanjkanje nadzora
lastnih impulzov. Temu se lahko pridružuje še depresivno razpoloženje s slabim
samospoštovanjem. Na področju vedenja je prisotna velika stopnja aktivnosti, pogosto se
ji pridružujejo še agresivno antisocialno vedenje, rizične dejavnosti in slaba učna
učinkovitost, povezana z nepozornostjo, ki je osnovni vedenjski znak. Na medosebnem
področju pogosto prihaja do konfliktov z vrstniki, starši, učitelji. Pomanjkljivost otrok s
hiperkinetično motnjo, da se težko držijo družbenih pravil, vodi v to, da ne morejo
zadostiti pričakovanjem svojih staršev tako na socialnem kot učnem področju, zato so
konflikti med njimi še pogostejši. Konflikti z učitelji se razvijejo predvsem zaradi tega,
ker ti otroci težko sledijo zahtevam pouka. Na telesnem področju so lahko včasih prisotne
alergije na hrano. Pogoste so poškodbe in zlorabe drog (131).
S starostjo in zorenjem se klinična slika otrok s hiperkinetično motnjo spreminja.
Diagnozo je najtežje postaviti v predšolskem obdobju. Starši otrok s hiperkinetično
motnjo že takrat običajno poročajo o prekomerni aktivnosti, slabši gibalni usklajenosti,
nespretnosti in težji obvladljivosti teh otrok. Prisotne so tudi fiziološke manifestacije, kot
je motnja spanja, motnja hranjenja in pogosta jokavost (131).
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V šolskem obdobju je diagnozo lažje postaviti, saj vedenja, ki so bila doma sicer moteča,
vendar še tolerirana, v šoli postanejo očitnejša in težje sprejemljiva. Verjetne učne težave
problem še stopnjujejo, v ospredje stopijo tudi antisocialna vedenja (131).
V adolescenci se klinična slika precej spremeni, saj veliko osnovnih težav lahko že delno
izzveni ali pa se intenzivnost simptomov zmanjša (Rutter, 1977). pri mladostnikih z
ADHD so običajno še prisotne težave na področju šolskih veščin, kot posledica primarnih
težav se lahko razvijejo tudi sekundarne težave na emocionalnem področju (depresivnost,
anksioznost, nizko samospoštovanje), medosebnem področju (težave pri vzpostavljanju
in vzdrževanju socialnih kontaktov) ter vedenjskem področju (agresivnost) (131).
V odraslosti je klinična slika motnje pozornosti s hiperaktivnostjo še vedno manj jasna.
Nekateri uspejo svoje posebnosti usmeriti v koristno smer, pri nekaterih pa so lahko
prisotne psihiatrične težave in oblike odvisnosti (alkohol, droge). Carr (1998) navaja, da
se približno ena tretjina otrok s to motnjo nauči dokaj dobro obvladovati svoje težave in
razvijejo strategije za osredotočanje pozornosti in za obvladovanje impulzov. Ta
napredek je postopen in se zgodi med adolescenco. Cantwell (1966) ga poimenuje
»razvojno izzvenevanje«, saj v odraslosti ti posamezniki ne kažejo več funkcionalnih
težav (131–132).
Druga tretjina otrok s hiperkinetično motnjo nikoli ne doseže te stopnje nadzora. Ti otroci
po navadi razvijejo sekundarne težave z agresivnostjo in antisocialnim vedenjem, ki se v
odraslosti povezuje z drugimi psihopatološkimi pojavi. Tak izzid Cantwell (1996)
poimenuje »razvojno propadanje«. Zadnja tretjina otrok pa pokaže nekaj izboljšanja proti
koncu adolescence, vendar se težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo prenesejo tudi v
odraslost, a v takšni meri, da posameznikovo funkcioniranje zaradi njih ni bistveno
ovirano (132).

1.8 Pogostost pojava v populaciji

Kosova in Svetina sta že leta 1971 govorila o 10 odstotkih otrok z minimalno cerebralno
disfunkcijo v Sloveniji. To pomeni, da je med desetimi šolskimi otroki eden takšen, ki

17

ima blažjo do zmerno obliko motnje ali posebnost možganskega delovanja. Raziskave po
letu 1990 pa v večini utemeljujejo 5 odstotkov otrok s težavami na področju pozornosti
in s hiperaktivnostjo. Silver (1992), Hallahan in Kauffman (1991) govorijo celo o 20–80
odstotkih otrok z blažjimi do hujšimi težavami na področju pozornosti in zbranosti
(Žunko Vogrinc 2009 v Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2001,
17).
Raziskave so pokazale, da je zgodnje odkrivanje otrok s težavami na področju pozornosti
in s hiperaktivnostjo pripomoglo k temu, da se je zmanjšala razlika v prepoznavanju
motnje med dečki in deklicami od razmerja ena proti devet do razmerja ena proti tri
(Lloyd, Stead and Cohen, 2006 v Otroci s težavami na področju pozornosti s
hiperaktivnostjo 2001, 17). Kljub vsesplošnemu mnenju, da za težavami trpi več dečkov
kot deklic – Rotvejn Pajičeva (2002: 35) navaja, da se to razmerje giblje od dva proti ena
do devet proti ena v prid dečkom – pa Smith in Strick (1997: 37) opozarjata, da sta enako
zastopana oba spola, le da deklic ne opazimo zaradi odsotnosti agresivnega in motečega
vedenja. Prav zaradi tega večkrat ustrezno pomoč prejemajo dečki, deklice pa ostanejo
izvzete in razvijajo dodatne težave in motnje (Kesič Dimic 2009, 29).
V zadnjih letih pogosto zasledimo mnenje strokovnjakov, da je preveč otrok označenih
kot otroci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Cohen (2006) opozarja na pretirano
diagnosticiranje motenj pozornosti s hiperaktivnostjo, vendar le v nekaterih državah
(ZDA, Nova Zelandija, Švica, Avstralija, Kanada, Norveška, Nizozemska, Izrael,
Španija, Danska, Velika Britanija, Nemčija). Bregin (2006) trdi, da se simptomatika
motnje po DSM-IV, ki naj bi diagnosticirala otroke z motnjami pozornosti in s
hiperaktivnostjo, kaže pri vseh otrocih, edina razlika je, da pri diagnosticiranih otrocih
uporabimo besedico »pogosto«, ko opisujemo neki simptom oz. obliko vedenja po DSMIV (Žunko Vogrinc v Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2001,
18).
Ravitcheva (2002) trdi, da govorimo o tolikšni pogostosti otrok z motnjo pozornosti in s
hiperaktivnostjo, ker s sodobno vzgojo in izobraževanjem prehitevamo otrokov razvoj
(18).
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2. VPLIV MOTNJE ADHD NA DRUŽINO IN DIAGNOZA
ADHD

Simptomi motnje se po navadi pojavijo že pred dopolnjenim sedmim letom otroka. Starši
menijo, da živahnost njihovega otroka izvira iz nepopolne in ne dovolj avtoritativne
vzgoje. Na motnjo ADHD sploh ne pomislijo, saj menijo, da je to bolezen, ki je njihov
otrok ne more imeti. Vedo, da je njihov otrok v primerjavi z vrstniki bolj opazen, a si s
tem ne delajo preglavic, saj so po navadi ti otroci veliko bolj priljubljeni med starejšimi
ljudmi. Z vstopom v šolo postajajo simptomi nepozornosti vedno bolj intenzivnejši, kar
tudi za starše predstavlja vse večje skrbi. Tako tudi starši opazijo, da ima njihov otrok
težave in mu poskušajo pomagati. Sedaj se ne slepijo več z dejstvom, da je njihov otrok
pač »poreden«, tako kot so govorile babice. Sprva poskušajo problem rešiti individualno,
brez vmešavanja drugih ljudi, toda hitro se izkaže, da sami ne bodo zmogli. Ugotovijo,
da je za njihovega otroka in njih najbolje, da poiščejo pomoč strokovnjaka, ki jim bo znal
svetovati in jih usmerjati naprej. Pomemben je tudi pozitiven odnos z učiteljem, ki otroka
poučuje, ter šolo kot celotno institucijo. Samo z medsebojnim sodelovanjem lahko
pomagajo otroku na najboljši možen način. Seveda otroka ne bodo mogli ozdraviti
motnje, toda pot do cilja bo lažja in uspešnejša.
Za starše je dobro, da če je pri njihovem otroku prepoznana motnja ADHD, da zberejo
čim več koristnih informacij o njej, da naj ne iščejo krivca in se naj ne obtožujejo in da
naj spoznajo vzroke težav njihovega otroka, navsezadnje pa je dobro, da ohranijo mirno
kri (Rotvejn Pajič 2015, 33).

2.1 Pred odkritjem motnje ADHD doma, v vrtcu in v šoli
Da je z otrokom nekaj narobe in da je drugačen od drugih vrstnikov, najprej posumijo
starši, ki pa niti ne pomislijo na to, da ima njihov otrok neko resnejšo motnjo. Z vstopom
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v vrtec, so vzgojitelji tisti, ki starše opozorijo na drugačno obnašanje njihovega otroka.
Okolica takšnega otroka težje sprejema, saj ga je povsod polno. Že v vrtcu se kaže njihova
»drugačnost«, saj ne zmorejo sedeti pri miru ob branju pravljic, velikokrat pretepajo
druge otroke, jemljejo igrače s katerimi se igra drug otrok, velikokrat se dolgočasijo.
Starši velikokrat, da bi umirili svojega otroka posegajo po strogih vzgojnih prijemih, ga
kaznujejo, a tudi popuščajo, kar vodi v neuspeh. Zaradi tega so starši pogosto izmučeni
in trdijo, da ne zmorejo več. Tudi otrok jim ne zmore slediti, saj postavljajo preveč pravil
in zapovedi, ki jih ne morejo izpolniti. Starši so potrti, saj ne vedo kako bi nadaljevali,
žalosti jih, da je njihov otrok drugačen od drugih in da ni tak kakršnega so si želeli. Vse
to vodi starše v obup. Pomembno je, da starši ugotovijo, da se morajo takšnemu otroku
prilagajati, kar vodi v odpoved lastnemu udobju. Kot celotna vzgojna osebnost mora starš
biti pristen, prilagodljiv, znati mora presojati in pripravljen mora biti na vsa presenečenja.
Sindrom pomanjkljive pozornosti poteka namreč v fazah. Kadar je otrok v dobri fazi,
moramo uživati, da bi si nabrali moči za naslednjo težko fazo (Neuhaus v Passolt 2002,
116–123).
Mikuš Kos pravi, da če so starši premalo razumevajoči in strpni, če terjajo od otroka
uspeh in discipliniranost, katerih zaradi svoje narave ne zmore doseči, če pretirano
pritiskajo nanj in če so do njega trdi, kaznovalni bo otrok zaradi takega odnosa čustveno
prizadet. Nadalje pravi, da če starši otroka sprejemajo, mu izkazujejo naklonjenost in
ljubezen, izboljšajo njegovo kakovost življenja in ga s tem osrečujejo. Vsak otrok namreč
potrebuje naklonjenost in ljubezen staršev, nemiren otrok pa še posebej – ker doživlja več
življenjskih stisk kot drugi otroci in ker je bolj ogrožen v svojem razvoju (Mikuš Kos
1995, 13).
Z vstopom v šolo se situacija vedno bolj poslabšuje. Otrokovo vedenje je vedno bolj
moteče, tako za starše, sošolce, vrstnike in učitelje. Starši niso več sposobni sami krotiti
otrokove nemirnosti, pa tudi agresivnosti. Vedno več je pretepanja v šoli, vrstniki se ga
na nek način bojijo in se ga izogibajo. Takšen otrok se nato počuti odtujenega in
osamljenega, sam pa svoje jeze ne zmore krotiti. Starši ugotavljajo, da v šoli postaja
vedno težje, da se stežka zberejo pri domačih nalogah, da pozabljajo različne šolske stvari
v šoli ali drugje. Takšen otrok doživlja v šoli veliko neuspehov in odklanjanj, zato je
pomembno, da mu starši izkazujejo podporo, da otrok ve, da mu stojijo ob strani. Ustrezna
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vzgojna prizadevanja in učna pomoč staršev lahko otroku olajšajo obvladovanje
disciplinskih in delovnih zahtev šole (Mikuš Kos 1995, 13).
Staršem postaja vedno bolj jasno, da brez ustrezne pomoči njegovemu otroku, ne bodo
zmogli sami premagovati vseh ovir. Pritisk na njih je vedno večji, tudi s strani učiteljev,
ki prav tako ne zmorejo v razredu normalno delovati s takim otrokom. Pogosteje pokličejo
starše na roditeljske sestanke, da bi skupaj iskali možne rešitve, vendar staršem je ob
vsem tem nerodno. Po navadi so učitelji tisti, ki predlagajo obravnavo pri strokovnjaku,
starši si namreč zatiskajo oči in stežka dojamejo, da ima njihov otrok neko resnejšo
motnjo. Starši so tisti, ki bi morali že na začetku razčistiti sami s seboj, otroku je namreč
vseeno, saj se je s tem rodil in v tem ne vidi ničesar spornega, ne počuti se »drugačnega«,
takšnega kot ga vidijo drugi.
Šele takrat ko se starši odločijo, da je vendarle najboljše za njih in njihovega otroka, da
poiščejo ustrezno strokovno pomoč, postane otrokovo vedenje razumljivejše. Potrebno je
veliko volje, prizadevanj in razumevanja takšnega otroka.

2.2

Diagnoza ADHD

Prvi korak k diagnozi AD/HD je, da se najde strokovnjak, ki to motnjo razume in lahko
kar se da točno oceni stanje. Vsi strokovnjaki niso pravi za diagnosticiranje in
obravnavanje AD/HD. Pri iskanju strokovnjaka je potrebno upoštevati dva primarna
vidika motnje, ki sta diagnoza in obravnava. Pravi strokovnjak za en vidik ni nujno tudi
najboljša izbira za drugega (Flanagan in Strong 2011, 47).
Uradna diagnoza pomeni diagnozo, ki je formalno priznana. To pomeni, da jo je postavil
za to pristojen zdravnik. Uradna diagnoza se potrebuje v zdravstvenem sistemu zaradi
zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) plača zdravstvene
storitve v javnem zdravstvu in pri zasebnih izvajalcih, ki imajo koncesijo. Tudi morebitna
zdravila na recept se plačajo iz zdravstvenega zavarovanja. Uradna diagnoza je potrebna
zato, da se lahko zaprosi zaradi zdravstvenega stanja za prilagoditve v šolskem ali
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delovnem okolju. Tudi neuradna diagnoza je lahko točna, vendar ne prinese olajšav
oziroma pravic (Flanagan in Strong 2011, 48).
Pomembno je, da se okrog otroka zbere več različnih strokovnjakov, ki težave otroka
raziščejo in ocenijo vsak s svojega strokovnega vidika. Člani takega strokovnega tima so
po navadi pedopsihiater, klinični psiholog in nevrolog, pediater, specialni pedagog,
logoped in po potrebi še drugi specialisti (Flanagan in Strong 2011, 48). Ko je motnja
diagnosticirana se prične postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

2.2.1 Vloga pediatra pri obravnavi otrok s ADHD

Pogosto je pediater prvi, ki postavi sum na motnjo AD/HD. Otroka od vseh
strokovnjakov, ki so kasneje vključeni v obravnavo, tudi najdlje in najbolje pozna.
Izjemnega pomena je tudi vpogled v družinsko situacijo in njene posebnosti, značilnosti
staršev, njihovih odnosov in komunikacije ter posebnosti vzgojnega stila ter načina
razreševanja težav.
V diagnostičnem postopku so potrebni naslednji podatki:
− predporodne in obporodne poškodbe;
− morebitna nizka porodna teža;
− predporodna izpostavljenost alkoholu, nikotinu ali benzodiazepinom;
− razširjena družinska anamneza z ugotavljanjem hiperkinetične motnje pri
starših;
− izključitev hipertiroidizma;
− osnovni laboratorijski testi;
− rezultati Denverjeve lestvice pozornosti;
− otrokov vid in sluh (Maček in Anderluh v Izbrana poglavja iz pediatrije 2011,
273).
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2.2.2 Vloga pedopsihiatra pri obravnavi otrok s ADHD

Pedopsihiatri so psihiatri, ki so dodatno specializirani za psihiatrično zdravljenje otrok in
mladostnikov. Večinoma zelo dobro poznajo AD/HD pri otrocih. Psihiatrična diagnoza
se običajno postavi na podlagi informacij, ki jih psihiater zbere v pogovorih s pacientom
in

njegovimi

družinskimi

člani.

Včasih

si

pomaga

tudi

z

ugotovitvami

kliničnopsiholoških pregledov (Flanagan in Strong 2011, 52).
Z začetno pedopsihiatrično obravnavo se potrdi diagnoza, poda se razširjena ocena
otrokovega delovanja na različnih področjih življenja, opredelijo se morebitne druge
motnje, druge pomembne težave in otrokova »močna« področja.
Razširjenja anamneza zajema:
− prisotnost posameznih simptomov ADHD in njihova izraženost, starost ob
izbruhu težav, trajanje posameznih simptomov;
− diagnosticiranje pridruženih motenj;
− oceno otrokovega delovanja v družini, v šoli, med vrstniki;
− osebno anamnezo;
− družinsko anamnezo;
− oceno delovanja v družini: obremenitve družine, vzgojni pristopi, odnos med
otrokom in starši;
− podatke o dosedanjem jemanju zdravil in njihovi učinkovitosti (Maček in
Anderluh 2011, 273).

2.2.3 Vloga specialnega pedagoga (defektologa) pri obravnavi otrok s ADHD

Specialni pedagog je izurjen za prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih učnih težav pri
otrocih in za pomoč otrokom s tovrstnimi težavami. ADHD namreč lahko vpliva na
veščine branja, pisanja, računanja ter na otrokovo celotno šolsko funkcioniranje. Skupaj
s šolskim psihologom je specialni pedagog del šolske svetovalne službe, ki lahko ima
odločilno vlogo pri ugotavljanju otrokovih težav v vzgojno-izobraževalnem procesu. Zelo
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veliko vlogo ima specialni pedagog pri sestavi in izvajanju individualiziranega programa
izobraževanja za otroka.
Specialni pedagogi niso usposobljeni za diagnosticiranje ADHD, znajo pa prepoznati
simptome te motnje in s svojimi ugotovitvami sodelujejo v timskem delu z ostalimi
strokovnjaki (Flanagan in Strong 2011, 52).

2.2.4 Vloga nevrologa pri obravnavi otrok s ADHD

Nevrologi so specializirani za bolezni živčnega sistema. Pri diagnosticiranju običajno
uporabljajo telesni pregled, slikanje možganov in fiziološke teste. Nevrolog je lahko
najboljša izbira, če se sumi na še katero drugo nevrološko motnjo (epilepsijo ali prirojeno
motnjo v duševnem razvoju). Nevrološko testiranje zaenkrat še ni sprejeto kot veljavna
metoda diagnosticiranja ADHD. Vendar vedno več strokovnjakov ugotavlja razlike med
delovanjem možganov pri ljudeh s to motnjo in tistih brez nje. Vedno bližje so temu, da
bodo znali uporabiti tovrstno testiranje pri prepoznavanju ADHD in ugotavljanju
najboljšega načina zdravljenja za posamičnega pacienta (Flanagan in Strong 2011, 52).

2.3 Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v
proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter
zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči.
Terminologija, ki se uporablja za otroke s kakršnimi koli motnjami v razvoju, je v
slovenskem pravu različna. Sprva se je na podlagi Zakona o izobraževanju in
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
uporabljal pojem »otrok in mladostnik z motnjami v telesnem in duševnem razvoju«. S
sprejetjem Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) je bil leta 2000 v
slovensko pravo uveden pojem »otrok s posebnimi potrebami« (Restoux 2010, 210).
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Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci
z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov
vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (ZUOPP 2011, 2.člen).
Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je v pristojnosti ZRSŠ. Zahtevo za
uvedbo postopka lahko podajo le starši oziroma mlajša polnoletna oseba zase, predlog za
uvedbo postopka pa lahko podajo vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drugi zavod, če
starši ne vložijo zahteve za usmeritev, navedene institucije pa ugotovijo, da je usmeritev
potrebna.
Če ZRSŠ na podlagi predloga za uvedbo postopka, poročila o otroku, predhodnega
mnenja, ki ga pridobi od komisije za usmerjanje, razgovora s starši in drugih dejstev in
okoliščin ugotovi, da je usmeritev potrebna, uvede postopek usmerjanja in o tem obvesti
predlagatelja in starše. Če starši v postopku ne sodelujejo oziroma uvedbi postopka
nasprotujejo, lahko Zavod odloči, da se postopek usmerjanja uvede, in o tem tudi obvesti
pristojni center za socialno delo. Če pa Zavod ugotovi, da usmeritev ni potrebna, to
sporoči predlagatelju in staršem.
Komisije, ki izdelujejo mnenje v postopku usmeritve na prvi stopnji, imenuje ZRSŠ.
Sestavljajo jih trije člani: specialni rehabilitacijski pedagog, psiholog in zdravnik
specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine. Komisija za usmerjanje izda
strokovno mnenje na podlagi obvezne dokumentacije, ki je priloga k zahtevi za uvedbo
postopka, lahko pa tudi opravi razgovor oziroma pregleda otroka v primeru, ko ne more
odločati na podlagi priložene dokumentacije. Predsednik komisije lahko razširi sestavo
komisije s specialistom določene stroke glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire
oziroma motnje, v komisiji pa lahko sodeluje tudi vzgojitelj oziroma učitelj, ki izvaja
vzgojno-izobraževalno delo z otrokom, predstavnik pristojnega centra za socialno delo
pa sodeluje vedno, kadar se usmerja otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Ko komisija za usmerjanje določa obliko izvajanja dodatne strokovne pomoči, je
poudarek na skupinski izvedbi, ki pa se lahko izvaja na oddelku ali izven oddelka. Obstaja
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pa še vedno možnost individualizirane obravnave v primerih, ko to narekuje vrsta ali
stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje.
ZRSŠ vroči strokovno mnenje vlagatelju, če odloča na podlagi predloga za uvedbo
postopka, pa tudi predlagatelju. Pri tem določi 8-dnevni rok za odgovor, ki je lahko podan
pisno ali ustno na zapisnik, in začne teči od dneva vročitve strokovnega mnenja.
Na podlagi odgovora lahko ZRSŠ od komisije zahteva dopolnitev strokovnega mnenja,
dodatno obrazložitev ali pa ponovno obravnavo in na podlagi le-tega izda odločbo o
usmeritvi. Če Zavod odgovora ne prejme ali oceni, da mnenja komisije ni potrebno
dopolniti, dodatno obrazložiti ali opraviti ponovne obravnave, na podlagi prvotnega
mnenja izda odločbo o usmeritvi.
Zoper odločbo o usmeritvi lahko starši, zase pa tudi mlajša polnoletna oseba, vložijo
pritožbo. O pritožbi odloča minister za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja komisije
za usmerjanje druge stopnje. Navedeno komisijo imenuje minister za šolstvo (Restoux
2010, 220–221).
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3. VPLIV MOTNJE ADHD NA ŠOLSKEM PODROČJU

Vstop v šolsko okolje je prelomnica tako za starše kakor tudi za otroka z motnjo ADHD.
Otrok z motnjo ADHD lahko doživlja šolo kot neskončen vir zmede in frustracij.
Pravzaprav se ravno ob vstopu v šolo rade pokažejo težave, ki izvirajo iz ADHD
(Flanagan in Strong 2011, 229). Otrok je primoran sedeti pri miru vsaj pet ur na dan, pet
dni v tednu. Za takšnega otroka je to izredno težko. Kar hitro postane jasno, da ne zmore
sedeti enako dolgo pri miru kot njegovi vrstniki. S svojim nemirom moti tako učitelja,
kakor tudi svoje sošolce. Velikokrat je šolski uspeh mnogo slabši, zaradi specifičnih učnih
težav in motenj pozornosti. Na začetku ima veliko motivacije in željo po uspehu. Ker ima
šibko pozornost, ga hitro zmotijo zunanji vplivi in glasovi. Velikokrat je kaznovan zaradi
neprimernega vedenja, vse to pa vodi takšnega otroka v nesrečnost, občutje nezmožnosti,
o sebi si oblikuje slabo samopodobo. Otrokove šolske težave se običajno odražajo tudi v
poslabšanju odnosov s starši (Mikuš Kos 1995, 10).

3.1 Individualizirani program izobraževanja

ZOUPP ureja pravice otrok s posebnimi potrebami tudi po izdajo odločbe o usmeritvi,
torej ko je otrok že vključen v eno izmed oblik vzgoje oziroma izobraževanja.
Vrtec, šola oziroma zavod mora najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka izdelati
individualizirani program vzgoje in izobraževanja. Z individualiziranim programom se
določijo oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih
oziroma pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje
med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju
znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.
Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj
vrtca, šole oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca,
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šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa
vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi individualiziranega programa imajo pravico
sodelovati otrokovi starši (Restoux 2010, 219).
Individualizirani program je v bistvu sredstvo, s katerim pedagogi ugotovijo, kako lahko
najbolje poučujejo otroka in mu pomagajo na težavnih področjih. Vsak program je
individualiziran, torej prirejen specifično otroku, ki mu je namenjen - vendar bi morali
vsi vsebovati iste osnovne postavke:
− otrokovo sedanjo raven sposobnosti, spretnosti in znanja,
− najboljše načine učenja zanj,
− namene in cilje,
− metode za dosego teh namenov in ciljev,
− otrokove močne plati,
− morebitne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja,
− način merjenja otrokovega napredka (ali izostanka napredka).
Individualizirani program bi moral natančno navajati, na katerih področjih otrok zaostaja,
in določiti podrobne strategije, s katerimi bo te zaostanke nadoknadil. Za uresničitev
vsega tega pa je potrebno sodelovanje staršev s šolo (Flanagan in Strong 2011, 241).

3.2 Težave na razredni stopnji osnovne šole

Osnovnošolski otroci se srečujejo s celo množico težav, ki jim otežujejo učenje. Te težave
se najpogosteje kažejo na teh področjih:
− Razumevanje navodil. Napačno razumevanje je pri ljudeh z ADHD zelo
pogosto. Nekateri se najbolj mučijo s pisnimi navodili, drugim pa je težje, če so
navodila podana ustno. Najboljše je, da se jim podajo navodila tako v pisni
kakor tudi v ustni obliki.
− Branje. ADHD in težave z branjem so tesno povezani. Marsikdo z ADHD ima
hkrati tudi specifične učne težave, na primer disleksijo. Z ADHD so lahko
povezane tudi težave s črkovanjem in računanjem.
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− Pisanje. Veliko posameznikov z ADHD ima težave tudi s pisanjem – ne glede
na to, kako zelo se trudijo. Usklajevanje za pisavo potrebnih finomotoričnih
gibov – še zlasti pri pisanih črkah – jim predstavlja silen napor.
− Vzdrževanje pozornosti. Za otroke z ADHD je najtežja naloga, ki se zahteva od
njih, ravno vzdrževanje pozornosti v šoli. Za takega otroka je potrebno ustvariti
spodbudno, stimulativno okolje.
− Mirno sedenje. Sedenje pri miru je za otroke s hiperaktivnim/impulzivnim
tipom ADHD tako rekoč nemogoče. Otroku je potrebno omogočiti občasne
odmore, ali pa reči, ki jih bo prekladal med prsti.
− Upoštevanje pravil. Veliko otrok z ADHD si le s težavo zapomni pravila
− Razumevanje osebnih meja. Mlajši učenci z ADHD velikokrat kršijo osebni
prostor drugih otrok, jim jemljejo stvari in jih nasploh nadlegujejo.
− Začenjanje opravil. Zelo težko je pripraviti mlajšega učenca z ADHD do tega,
da začne neko aktivnost. Pri tem sta koristni dve strategiji: otroka je potrebno
dodatno motivirati za določeno aktivnost in mu pokazati kako se naj prebije
skozi ovire, ki mu preprečujejo začetek.
− Menjavanje aktivnosti.
− Organiziranje. Med težavami, ki se pri posameznikih z ADHD najbolj zgodaj
pokažejo in tudi najdlje vztrajajo, je organiziranje vseh ravni svojega življenja.
Otroka je potrebno naučiti, kako naj uredi svoje stvari in obveznosti in kako jih
naj ohrani urejene (Flanagan in Strong 2011, 230).

3.3 Težave na predmetni stopnji osnovne šole

Predmetna stopnja predstavlja otroku spet nove izzive, ki izhajajo iz njegove starosti in
iz bistveno drugačne organizacije pouka kot na razredni stopnji. Pouk je manj strukturiran
in več je socialnega pritiska. Otrok se iz situacije, ko je preživel ves dan z večinoma istim
učiteljem in večinoma v isti učilnici, znajde v položaju, ko mora vsako uro zamenjati tako
učilnico kot učitelja. Običajne težave na predmetni stopnji pouka so na teh področjih:
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− Organiziranost. Neorganiziranost je nenehen problem. Ko učenec z ADHD
napreduje na predmetno stopnjo, se tovrstne težave še razmahnejo.
− Obvladovanje konfliktov. Kombinacija bolj kaotičnega vzdušja, manj nadzora
in večjega pomena medvrstniških odnosov privede do tega, da marsikateri
učenec z ADHD na predmetni stopnji težje shaja s sošolci. Marsikdaj so lahko
rezultat pretepi in druge sovražne interakcije, tudi posmehovanje in
ustrahovanje.
− Domače naloge. Prehod z razrednega na predmetni pouk navadno pomeni tudi
več vsakodnevnih domačih nalog. Otrok ima težave s pozabljanjem svojih
obveznosti, z ohranjanjem zbranosti med delom, z napačnim razumevanjem
nalog, z odlašanjem in s tem, da bo naloge sicer naredil, vendar jih bo pozabil
oddati.
− Odnosi z vrstniki. Veliko posameznikov z ADHD ima težave v odnosih z
vrstniki – in ti odnosi postanejo v puberteti pomembnejši kot prej. Tu se lahko
kaže več težav:
o otrok z ADHD je lahko zelo zaverovan vase in zato ne posveča kaj
dosti pozornosti potrebam drugih ljudi;
o mnogi otroci z ADHD mislijo, da morajo drugim na vsak način ustreči,
četudi v svojo škodo (to je posledica nizkega samovrednotenja);
o nekateri otroci z ADHD preprosto niso kaj prida spretni pri
spoznavanju drugih ljudi in shajanju z njimi;
o nekateri otroci in mladostniki z ADHD so nadpovprečno družabno
spretni.
− Pisanje spisov in šolskih nalog. Mnogi posamezniki z ADHD imajo težave z
razumevanjem strukture tega, kar se trudijo spisati. Morda ne uspejo videti
glavnih idej in povezav med njimi; lahko imajo preveč idej – ali pa ne dojemajo
dobro zgradbe spisa. Pogost problem pri pisanju spisov je, da marsikateri
učenec z ADHD le z veliko težavo spravi svoje misli na papir. Velikokrat se
zgodi, da ostane s povsem prazno glavo, ko hoče začeti s pisanjem. Včasih
pomaga, če lahko piše na računalnik.
− Pozabljanje. Pozabljivost je za ljudi z ADHD velik problem. To lahko otrok
rešuje na več načinov – od zapisovanja vseh informacij v šolsko beležnico do
uporabe dlančnika.
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Poleg teh dodatnih težav se učenci na predmetni stopnji večinoma še zmeraj mučijo z
istimi tegobami kot na razredni stopnji. Vendar pa se te tegobe zaradi drugačnega okolja
in višje starosti kažejo malenkost drugače (Flanagan in Strong 2011, 231).

3.4 Učiteljeva pomoč otroku z ADHD

Zaželeno bi bilo, da se tudi učitelj sprijazni s posledicami posebnega možganskega
delovanja otroka. Pomembno je, da tudi učitelj razume, da otrok z motnjo ADHD ne moti
nalašč, ampak da se zaradi raztresenosti težko zbere in da je zmeraj bolj razdražljiv kot
drugi otroci. Kadar zelo moti pouk, je najbolje, da učitelj za kratek čas odide k otroku, se
dotakne njegovega hrbta in ga s kratkimi, jasnimi, sproščenimi navodili pomiri. Čim
mirnejši in jasnejši je napotek, tem hitreje bo sledila umiritev. Trmarjenje učencev in raba
vulgarnih izrazov pa tudi seksistično izražanje povzročajo učiteljem veliko težav. Za
učitelja je važno, da razume, da verbalizacija ni nikoli namerno osebna, temveč da otrok
le izraža svojo nejevoljo. Učitelj je uspešnejši, če suvereno, z jasnim navodilom ali
ignoriranjem zaobide take okoliščine. S tem, da ne trzne, pokaže, da položaj obvladuje.
Stalno kritiziranje zaradi malenkosti otroka le izziva. Kazenske naloge ne pomagajo,
ampak ga poženejo v fazo, v kateri sebe težko obvladuje. S kazenskim delom pa je
največkrat praviloma kaznovana mati. Pomembno je, da učitelji vedo, da pogosto
pritoževanje nad otrokom domače razmere le zaostruje. Ko se učitelj pogovarja s starši o
otroku, je zelo dobro, da o njem najprej pove nekaj pozitivnega, preden začne govoriti o
problemih. Osebnostne lastnosti, ki so pomembne za starše, so pomembne tudi za učitelja.
Otroci si želijo vzgojiteljsko osebnost, ki izžareva avtoriteto, ni pa avtoritarna, ki ukazuje,
ampak razume tudi šalo, nikoli ne sramoti, pomaga pri učenju. Tak učitelj daje jasna
znamenja, čvrsto oporo, ne ceni zgolj uspeha, temveč predvsem ceni pripravljenost
potruditi se, zmanjšuje vihravo neučakanost, pravočasno napove nove okoliščine in s tem
pomaga otrokom z moteno pozornostjo (Neuhaus v Passolt 2002, 121–123).
Otroku je pri pouku lahko v veliko pomoč specialni pedagog, ki je v vlogi asistenta in je
prisoten pri določenih urah pouka. Če to ni izvedljivo, naj bi otrok prejemal individualno
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pomoč vsaj pol ure na dan. Pomembno je, da se vsi, ki sodelujejo z otrokom, striktno
držijo določenih pravil, ki si jih zastavijo na začetku. Ker tak otrok občuti gibanje kot
nujno, naj učitelj od njega ne zahteva, da pri pouku ves čas sedi pri miru. Večkrat ga naj
pošlje pobrisat tablo in mu dovoli dogovorjeno število »sprehodov« med šolsko uro
(Kesič Dimic 2009, 46).
Za slovenske učitelje sta nemir in stres v šolskem vsakdanu najbolj obremenjujoč
dejavnik. Pri tem moramo poudariti, da so učitelji bistveno bolj pozorni na
eksternalizirano vedenje, ki je za njihovo delo tudi najbolj moteče, in le redki, zelo
tankočutni učitelji opazijo internalizirana vedenja, ki pa v učencih povzročajo pogoste
stiske. Da imajo učitelji težave z obvladovanjem vedenjskih reakcij učencev, kažejo tudi
raziskave, ki govorijo o potrebah učiteljev po usposabljanju. Tako se po raziskavi
Magajne s sodelavci (2005, 126–127) učitelji čutijo najmanj strokovno usposobljene za
težave, povezane s hiperaktivnim, nemirnim vedenjem, in za čustvene težave. Za ti dve
vrsti težav se tudi najpogosteje želijo dodatno strokovno usposabljati. Ti učenci pogosto
motijo preostale pri delu in ne sledijo razlagi, učenčevo sodelovanje v razredu in tudi
njegovo vedenje pa močno vplivata na učiteljevo poučevanje, ukvarjanje s tem učencem
in seveda klimo v razredu na sploh (Peček Čuk, Lesar 2010, 166).

3.5 Inkluzivna vzgoja otroka z ADHD

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje predstavljata neodtujljivo pravico otrok s posebnimi
potrebami do ustreznega in učinkovitega izobraževanja v redni vzgojno-izobraževalnih
ustanovah. Tudi vzgoja in izobraževanje otrok s težavami na področju pozornosti in s
hiperaktivnostjo temeljita na principih in sredstvih inkluzivnega šolanja (Žunko Vogrinc
2011, 27).
Praksa je pokazala, da je inkluzija učinkovita le, če se pomoč učencem otrok s težavami
na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo izvaja v razredu, če je učni program usmerjen
v vse učence, če se oblike in metode dela prilagajajo vsem učencem, če se upoštevajo
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različni učni stili učencev, tako da lahko učno snov razumejo vsi in se učijo po svojih
učnih stilih (Dens 2008) (30).
Raziskave so pokazale, da je uspešnost inkluzivnega šolanja otrok s težavami na področju
pozornosti in s hiperaktivnostjo v veliki meri odvisna od sposobnosti učiteljev in staršev,
da prepoznajo težave otrok s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo, od
ocenjevalnih lestvic (najpogosteje DSM-IV) in od učne učinkovitosti otrok pri branju in
računanju. Rezultati raziskave, v kateri so preučevali 63 otrok s težavami na področju
pozornosti in s hiperaktivnostjo v starosti od 6 do 10 let, so pokazali, da ima 63 odstotkov
teh otrok kombinirano obliko težav na področju pozornosti s hiperaktivnostjo, 28
odstotkov ima le težave na področju pozornosti, 9 odstotkov pa je le hiperaktivnih in
impulzivnih (po DSM-IV). Pomembno dejstvo pa je, da so vsi ti učenci dosegli boljše
rezultate pri učnih aktivnostih, pri katerih so morali biti aktivni, in slabše rezultate v
situacijah, v katerih so le pasivno sodelovali (Vile Junod et. al 2006) (30).
Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Held, Kemp in Goldman v centru »Etta« v Izraelu,
kjer so razvili svoj model inkluzivnega šolanja. Da bi zagotovili kar najvišjo učinkovitost,
so najprej omogočili učiteljem, da so se strokovno izpopolnjevali in si pridobili strokovna
znanja za delo z različnimi skupinami otrok s posebnimi potrebami. Model inkluzije
temelji predvsem na prilagajanju pouka vsem učencem. Zato predvsem zaradi učencev,
ki imajo težave v socialnem prilagajanju (mednje sodijo tudi učenci s težavami na
področju pozornosti in s hiperaktivnostjo), poleg akademskih sposobnosti enakovredno
spodbujajo tudi moralni, socialni in osebnosti razvoj otrok. Model temelji na
multidisciplinarnem pristopu, saj so v praksi dokazali, da le s pomočjo različnih
strokovnjakov lahko vplivajo na celostni razvoj otroka. Poudarjajo timsko sodelovanje in
kot temelj uspeha inkluzije navajajo učiteljevo pripravljenost za delo z učenci, učiteljevo
senzibilnost in fleksibilnost za prilagajanje pouka vsem učencem (Žunko Vogrinc 2011,
30).

3.5.1 Pomen inkluzije

Otroci s posebnimi potrebami na področju izobraževanja in socialnega vključevanja z
ustrezno organiziranim in izvajanim vključevanjem v redne šole dosegajo boljše

33

izobraževalne dosežke. Pri tem ima pomembno vlogo učenje drug od drugega, inkluzivno
ozračje, ustrezni viri pomoči in podpore.
Učitelji rednih šol imajo višja pričakovanja na področju vzgoje in izobraževanja do otrok
s posebnimi potrebami, kot učitelji specialnih ustanov. V specialnih šolah za otroke z
nižjimi intelektualnimi sposobnostmi izrazito znižajo raven zapletenosti in abstraktnosti
vsebin, kar pa ni ustrezno za številne skupine otrok, ki imajo raznovrstne sposobnosti, saj
postane snov zanje nezanimiva. Zato je pomembno, da otrokom ponudimo različne
priložnosti za učenje. Dobiti morajo različne naloge, ki niso niti premalo niti preveč
zahtevne, ampak prilagojene njihovim posebnim potrebam in interesom (Kavkler 2008,
14).
Vrstniki, ki se šolajo z učenci s posebnimi potrebami, bolje razumejo različnost med
otroki, saj se spoznajo s podobnostmi in razlikami med ljudmi, spoznajo močna in šibka
področja posameznika, naučijo se strpnosti, naučijo se pomagati (14).
Pogosto se kot eden izmed argumentov proti inkluziji navaja tudi to, da otroci s posebnimi
potrebami nimajo veliko prijateljev med vrstniki. Socialni stiki z vrstniki so odvisni od
socialnih veščin otroka s posebnimi potrebami in vrstnikov ter od modela in podpore
odraslih. Pri vseh otrocih je potrebno razvijati ustrezne socialne veščine. Učitelj mora pri
vključevanju otrok s posebnimi potrebami namenjati socialnim veščinam na začetku
posebno pozornost, včasih celo večjo kot izobraževalnim veščinam. Otrok s posebnimi
potrebami ima v inkluzivni šoli, ki upošteva potrebe posameznika, več možnosti za
socialne stike z vrstniki. V pravih inkluzivnih šolah zelo skrbijo za dobro počutje otrok,
zato je tam manj osamljenih otrok (14–15).
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4. ZDRAVLJENJE MOTNJE ADHD

Pogled na motnjo ADHD se zelo razlikuje med različnimi strokami, zato se močno
razlikuje tudi pogled na reševanje težav oziroma omilitev negativnih oblik vedenja (Kesič
Dimic 2009, 65).
Zdravljenje otrok in mladostnikov z ADHD obsega tako medicinske, kakor tudi učne in
vedenjske ukrepe. Obravnava motnje pozornosti mora biti namreč čimbolj celovita in
celostna. Celostni pristop k zdravljenju se imenuje tudi »multimodalno« zdravljenje, saj
zajema izobraževanje staršev in otroka o naravi motnje in zdravljenju, tehnike, usmerjene
v spreminjanje vedenja, zdravljenje z zdravili ter ukrepe in pomoč otroku v šolskem
okolju. Zdravljenje je prilagojeno potrebam posameznega otroka in njegove družine,
odvisno pa je od otrokove starosti, izraženosti simptomov ADHD in stopnje prizadetosti
otrokovega funkcioniranja (Maček in Anderluh 2011, 274).
Žagar navaja različne oblike zdravljenja motnje ADHD. Ena izmed oblik zdravljenja bi
naj bila kognitivno-vedenjska terapija. Pri zdravljenju hiperaktivnosti je ta metoda
priljubljena že od leta 1970. Bistvo te pomoči je v samonadzoru in samonagrajevanju. Pri
tem je pomembno, da otrok sam nadzoruje svoje vedenje in se nagradi, ko je to potrebno.
Nato navaja zdravljenje ADHD z zdravili. Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje
ADHD, so psihostimulansi, ki imajo pozitivne učinke na pozornost, hiperaktivnost,
vizualno-motorične sposobnosti in celo na agresivnost. Farmakološko zdravljenje ni
enako učinkovito pri vseh otrocih z ADHD. Tudi pri tistih, ki se pozitivno odzovejo na
zdravila, učinek zdravil preneha, ko jih prenehajo jemati. Zdravljenje ADHD z zdravili
je veliko bolj učinkovito, če je kombinirano s svetovanjem. Naslednja oblika zdravljenja
je kombinacija vedenjske in medikamentozne terapije. Pelham in Murphy (1986, po
Matson, 1993) sta ugotovila, da je kombinacija obeh terapij običajno bolj učinkovita kot
vsaka terapija posamezno (Žagar 2012, 91–92).

35

4.1 Zdravljenje motnje ADHD z zdravili

Z omembo zdravila po navadi vsi mislijo, da se z zdravili »nekaj pozdravi«. Nekaj
pozdraviti pa bi pomenilo, da se bolezen, motnja s tem odpravi in težav ni več. V medicini
je malo stanj, ki se jih »pozdravi« z zdravili in se s tem zdravljenje konča. Velika večina
predpisanih zdravil samo omili bolezenske znake, jih delno popravlja ali pa preprečuje
napredovanje in s tem slabšanje bolezni. Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje motnje
ADHD, motnje ne odpravijo. Odpravljajo pa njene posledice in s tem otroku, mladostniku
omogočajo boljše možnosti za optimalen razvoj.
V Sloveniji sta trenutno na razpolago dve zdravili:
− Metilfenidat. Sem spadata zdravili ritalin in concerta, sta stimulansa.
− Atomoksetin. Zdravilo strattera, je nestimulativno zdravilo.
Ta zdravila se uporabljajo izključno za zdravljenje ADHD. Obstajajo tudi druga zdravila,
pri katerih je učinek na motnjo lahko pozitiven, niso pa specifična za zdravljenje le te
(Potočnik Dajčman v Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2011,
155).
Stimulansi (metilfenidat) delujejo tako, da povzročijo večje sproščanje dopamina ali
noradrenalina (ali obeh) v sinapse. Poleg tega v sinapsah dlje časa ostane večja količina
sproščenega nevrotransmitorja. To so najbolj priljubljena zdravila za ADHD (Flanagan
in Strong 2011, 112). Metilfenidat se hitro absorbira po oralnem zaužitju in doseže
maksimalne koncentracije v krvi v roku od 1 do 3 ur. Presnavlja se v jetrih, tako da v
plazmi pri otrocih lahko doseže vsebnost od 11 do 53 odstotkov. Zdravilo ima relativno
kratek čas delovanja, ker se hitro presnavlja in izloča (Kesič Dimic 2009, 67).
Nestimulansi (atomoksetin) delujejo kot antidepresiv, ker je zaviralec ponovnega
privzema nevrotransmitorja. Učinkuje na noradrenalin in ne na druge prenašalce
(Flanagan in Strong 2011, 112).
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4.1.1 Strattera (atomoksetin)

Zdravilo je relativno novo in hkrati prvo zdravilo v zgodovini psihofarmakov, ki je bilo
sintetizirano in primarno preizkušano za uporabo v otroški in mladostniški psihiatriji.
Zdravilo je bilo prvič uporabljeno v ZDA leta 2003 in je v relativno kratkem časovnem
obdobju doseglo široko predpisovanost in zagotovljeno varnost (Potočnik Dajčman v
Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2011, 160). Uporabljajo ga
lahko otroci in mladostniki od 6 leta starosti naprej.
Atomoksetin zvišuje koncentracijo nevrotransmiterjev v možganih, njegov mehanizem
delovanja je usmerjen le na noradrelin. Deluje kot selektivni zaviralec ponovnega
privzema noradrenalina v presinaptični nevron in s tem posledično zvišuje njegovo
koncentracijo v sinaptični reži. Nima vpliva na prenašalce dopamina in serotonina. Že v
svoji osnovi delovanja je dolgo delujoč preparat in s tem znižuje simptome ADHD čez
cel dan (160).
Po zaužitju se relativno hitro absorbira in maksimalno koncentracijo doseže že po 2 urah,
vendar maksimalno učinkovitost dosega počasi in je potrebno vsaj 3 tedne za evalvacijo
doseženega učinka. Presnavlja se v jetrih in izloča preko ledvic (160).
Zdravilo je dobro učinkovito za odpravljanje težav s pozornostjo, koncentracijo in
zvišano impulzivnostjo, nekoliko manj pa učinkuje na hud psihomotorni nemir in izbruhe
jeze. Njegova prednost je v tem, da je otrokovo stanje stabilno skozi ves dan.
Najpogostejši stranski učinki zdravila so bolečine v trebuhu, zmanjšan apetit, suha usta,
slabost, bruhanje, pospešen srčni utrip, ortostatska hipotenzija, zgodnje jutranje
prebujanje, omotica, zaspanost in glavoboli. Zdravilo se predpisuje v dozah vezanih na
otrokovo telesno težo (161).

4.1.2 Metilfenidat

Metilfenidat je psihostimulans, kar pomeni, da je spodbujevalec živčnega sistema. Spada
med najpogosteje predpisana zdravila v pedopsihiatriji. V zvezi z njegovim delovanjem,
stranskimi učinki, dolgotrajnim zdravljenjem je opravljenih največ neodvisnih kliničnih
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raziskav na področju pedopsihiatrije in zdravljenja ADHD. Hkrati pa je tudi zdravilo o
katerem v laičnih krogih kroži največ predsodkov in negativnih informacij (Potočnik
Dajčman v Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2011, 156).
V začetku leta 1960 se je zdravilo pričelo uporabljati za zdravljenje simptomov ADHD.
Od leta 1970 je zdravilo v redni uporabi v otroški in mladostniški psihiatriji za zdravljenje
ADHD. Leta 1990 se je močno povečala uporaba zdravila, kar nekateri pojasnjujejo z
boljšo diagnostiko in možnostjo dostopa do pedopsihiatrične obravnave, spet drugi v tem
vidijo premedikacijo in možnosti zlorab (156).
Zdravilo se po zaužitju zelo hitro absorbira iz prebavnega trakta in že po 20 do 30 minutah
lahko zaznamo njegove učinke. Po 2 urah je njegova koncentracija v krvi maksimalna in
že pol ure za tem znatno pade. Iz tega izhaja, da je optimalen čas učinkovanja 3 do 4 ure.
Zdravilo se presnavlja v jetrih in izloča preko ledvic (Potočnik Dajčman v Žunko Vogrinc
2011, 156–158). metilfenidat se ne sme predpisati otroku mlajšemu od šest let. Terapija
mora biti strogo nadzorovana in kontrolirana (Kesič Dimic 2009, 68).

Parker (2000:134) navaja dokazane spremembe, ki so se pojavile pri večini otrok, ki so
se zdravili s psihostimulativnimi zdravili. Te spremembe so:
− zmanjšanje pretirane aktivnosti na normalno raven;
− zmanjšanje prekomernega govorjenja in motenja razreda;
− izboljšanje rokopisa in čitljivosti nalog;
− izboljšana nadzorovanost fine motorike;
− boljša pozornost pri nalogah;
− zmanjšanje distraktibilnosti;
− zboljšanje kratkoročnega spomina;
− zmanjšanje impulzivnosti;
− zvišanje šolske produktivnosti;
− manj nedokončanih nalog;
− boljši samonadzor, zmanjšanje jeze;
− zmanjšanje ukazovalnega vedenja nad vrstniki;
− zmanjšanje verbalne in fizične agresivnosti nad vrstniki.;
− boljši socialni status med vrstniki;
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− izboljšanje odnosa s starši;
− izboljšanje odnosa z učitelji (Kesič Dimic 2009, 72–73).

4.1.3 Ritalin

Ritalin je zdravilo, ki spada med psihostimulanse in učinkovine za obnavljanje celic
centralno-živčnega sistema. V Sloveniji je to eno izmed treh zdravil, ki so registrirana za
zdravljenje nemirnih oseb s kratkotrajno pozornostjo in pri narkoleptičnih pacientih.
Ritalin hiperaktivne otroke pomirja, medtem ko pri odraslih doseže stimulativni učinek.
Če zdravilo prejema otrok z duševno boleznijo, ima zdravilo ravno nasproten učinek od
željenega.
Iversen navaja, da je ritalin varno zdravilo, ko se uporablja v predpisanih oralnih
odmerkih. Nekateri stranski učinki so neobičajno gibanje, vztrajanje v tem gibanju,
lizanje ustnic, tleskanje z jezikom, mencanje z očmi, mežikanje z očmi, miganje z glavo,
izguba apetita, motnje spanja, glavoboli, bolečine v trebuhu (Kesič Dimic 2009, 66–67).
V Sloveniji je omejitev predpisovanja ritalina na pedopsihiatre in na lekarne, ki jih je za
predpisovanje in izdajanje pooblastilo Ministrstvo za zdravje RS. Predpisovanje je tako
strogo nadzorovano, da so vsi recepti v dvojniku in je na voljo le v določenih lekarnah
(Matos 2002: splet v Kesič Dimic 2009, 69).
Pojavlja se že pravi dvoboj med zagovorniki in nasprotniki uporabe ritalina, kar je najbolj
opazno v ZDA. Eni podpirajo farmacevtsko industrijo, drugi pa jo poskušajo zrušiti in so
striktno proti uporabi medikamentov. V Sloveniji še ni opaziti tako očitnih razhajanj, se
pa že pojavljajo članki in dileme, ki temeljijo predvsem na raznih informacijah in
raziskavah iz ZDA.
Poraba ritalina se je med letoma 1990 in 2001 povečala za kar 900 odstotkov, kar je skrb
vzbujajoč podatek. Blockova (1996: 25) meni, da je poraba ritalina porasla le zaradi
zaslužkov farmacevtske industrije. Naraščanje porabe ritalina lahko opazimo tudi v
Sloveniji. Med tem ko je bilo v letu 1999 prodanih 3332 škatlic ritalina je to število v letu
2007 naraslo na kar 5884 škatlic (Kesič Dimic 2009, 70–71).
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4.1.4 Concerta

Concerta je zdravilo, ki spada med psihostimulanse, je metilfenidat s podaljšanim
sproščanjem. Zdravilo je narejeno v obliki kapsule, s tremi ločenimi predelki, kar
omogoča dolgotrajno sproščanje zdravila in njegovo podaljšano učinkovitost do 12 ur
dnevno.

4.2 Zdravljenje motnje ADHD s psihoterapijo otroka

Pri otrocih s hiperkinetično motnjo težave ne izhajajo samo iz interakcij med njihovim
psihofizičnim razvojem in zahtevami okolja, ampak tudi iz otrokovega ego razvoja
(Smith 1986), zato bi naj strokovnjak prilagodil tradicionalne psihoterapevtske tehnike
za otroke glede na lastno profesionalno orientacijo. Psihoterapija naj bi tako predstavljala
del integriranega pristopa skupaj z drugimi vrstami intervenc. Glavni poudarek je na
uporabi tehnik, usmerjenih na sekundarne emocionalne simptome (predvsem depresijo,
nizko samospoštovanje, šibke medsebojne odnose…) ter na uvidu v lastne težave
(Rotvejn Pajič v Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije 2009, 132).

4.2.1 Kognitivno-vedenjska terapija

Kognitivno-vedenjska terapija je pristop, s katerim se sistematično spreminja vedenje. Ta
pristop pomeni, da se spremeni način razmišljanja. Temelji na ideji, da je počutje in
ravnanje povezano s tem, na kak način se v mislih pogovarjaš s seboj. Sloni na tehnikah
pogojevanja in asociacij, pa tudi na nadzoru nad okoljem.
Kognitivni, torej spoznavni vidik te terapije je v tem, da se ugotovi, kakšni so miselni
vzorci in notranji dialog, ter kako je to povezano z razpoloženjem in vedenjem. Vedenjski
vidik pa je v tem, da z uporabo na novo naučenih odzivov spremenimo svoje vedenje.
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Kognitivno-vedenjska terapija temelji na sodelovanju in je zelo učinkovita pri starejših
otrocih in odraslih.
Pri kognitivni-vedenjski terapiji se po navadi dela s terapevtom, s katerim se razišče
težavno vedenje, motive zanj in okoliščine. Nato se razvijejo strategije za spremembo
tega vedenja. V osnovi se dela po naslednji korakih:
1. Izbira vedenja. Pri tem se raziskuje samo ena oblika vedenja naenkrat. Vsako
vedenje je kompleksno in če bi raziskovali več kot en problem naenkrat, bi prišlo
do zmede v razumevanju motivov in okoliščin.
2. Pregled situacije, v kateri vedenje nastopi. Ta korak vključuje dva ključna
elementa, motive in okoliščine.
3. Razvoj strategije. Potem, ko je razumljivo kdaj pride do takega vedenja in kakšne
so med tem misli in občutki, se lahko poiščejo načini za njegovo spreminjanje.
4. Udejanjanje strategije.
5. Ocena rezultatov in izvedba prilagoditve. Povsem možno je, da se s prvo strategijo
ne bo odpravilo moteče vedenje. Pomembno je, da se najde taka strategija, ki bo
delovala (Flanagan in Strong 2011, 145–146).
Kognitivno-vedenjske intervence pri delu z otroki s hiperkinetično motnjo skušajo preko
individualnega ali skupinskega dela vplivati zlasti na razvoj spretnosti samonadzora in
notranjega lokusa kontrole, na razvoj spretnosti soočanja ter na razvoj socialnih
spretnosti.
Raziskave kažejo, da je kognitivno-vedenjski pristop pri obravnavi otrok s hiperkinetično
motnjo eden najbolj učinkovitih (Barkley, 1998; Ervin s sodel., 1996), vendar obstajajo
tudi določene omejitve. Nekateri terapevti priporočajo, da se v terapijo ob otroku
vključijo tudi starši in učitelji ter da se vedenjsko-kognitivne intervence kombinirajo z
drugimi vrstami pomoči (medikacija, sodelovanje s šolo, treningi staršev).
Goldstein in Goldstein (1989) za uspešnejšo generalizacijo predstavljata integriran
kognitivno-vedenjski model, ki združuje več stopenj:
1. opredelitev vedenja,
2. učenje samoopazovanja in samovrednotenja,
3. uvajanje zunanjega podkrepljevanja,
4. učenje samoinštrukcij in atribucijske tehnike,
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5. prenos nadzora posledic na otroka,
6. uvajanje možnosti za generalizacijo,
7. zmanjševanje posledic,
8. občasno opazovanje in določanje vzdrževalnih posledic (Rotvejn Pajič v
Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije 2009, 133–135).
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5. MODIFIKACIJA VEDENJA OTROK Z ADHD

To je standarden pristop k obravnavi ADHD. »Modifikacija vedenja« je naziv za eno od
metod vedenjske terapije, v ZDA pa je sicer ta izraz lahko tudi sinonim za vedenjsko
terapijo nasploh. Uporablja se tako pri otrocih kakor tudi pri odraslih. Pri ADHD ga
najpogosteje uporabljajo starši ali učitelji, ko delajo z otrokom. Z njim usmerjamo
otrokovo vedenje (Flanagan in Strong 2011, 142).
Flanagan in Strong svetujeta kako uporabljati modifikacijo vedenja pri otroku:
− Uporabljati je potrebno tako nagrade kot posledice. Nekateri programi svetujejo
samo nagrade ali samo kazni, a če želimo dobiti najboljše rezultate, je potrebno
oboje.
− Odzivi morajo biti hitri. Študije kažejo, da nagrada ali posledica ne zaleže več
enako, če pride z zakasnitvijo. Otroku je potrebno dati povratno informacijo takoj,
ko do določenega vedenja pride.
− Pomembna je vztrajnost. Trajno izboljšanje se ne pokaže že po nekaj tednih ali
mesecih. Program je potrebno izvajati dolgoročno.
− Po potrebi spreminjamo nagrade in posledice. Otrok z ADHD se sčasoma naveliča
istih nagrad ali posledic, zato jih je potrebno spreminjati.
− Uporabljamo pozitivno ojačevanje. Zaželeno vedenje je dobro nagrajevati kolikor
se le da.
− Uporabljamo pozitivna kognitivna sporočila. Ta sporočila naj bodo usmerjena v
pozitivno ravnanje, ne v prepovedovanje neustreznega.
− Uporabljamo otipljive (konkretne) nagrade. Otrokom z ADHD abstrakcije delajo
težave, zato je bolje, da damo otroku namesto zvezdice v razpredelnico za nagrado
raje žeton ali kovanec. Če bo otrok dobil nekaj, kar bo lahko otipal in prijel, bo
nagrado doživel bolj zares (143).
Pri modifikaciji vedenja gre ravno toliko za spreminjanje vedenja staršev kakor tudi
vedenja otroka. Mogoče bodo ravno starši tisti, ki se bodo najbolj spremenili. Zaradi
možnosti zlorabe je modifikacija vedenja priporočljiva le v primerih, ko je potrebno zelo
strukturirano okolje – na primer pri otrocih ali najstnikih, ki so »podivjani« in jih ni moč
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kontrolirati. V takih primerih se pogosto uporabi zelo toga oblika modifikacije vedenja,
kakršna je žetoniranje (143–145).

5.1 Žetoniranje

Žetoniranje je vedenjska modifikacija, kjer nagrada ali odvzem privilegijev pritiče
določenemu vedenju. Otroku za vsako pozitivno vedenje damo žetone, za vsako
negativno – tudi grobost in upiranje – pa mu jih vzamemo. Če se otrok nemudoma ne
odzove na zahteve staršev, cena napačnega obnašanja zraste, otrok lahko tako izgubi
dvojno ali trojno količino žetonov. V tem sistemu si otrok prisluži žetone, če izpolnjuje
svoje obveznosti, na primer domače naloge in gospodinjska opravila. Če hoče početi
karkoli drugega kot to, mora privilegij plačati s prisluženimi žetoni. To pomeni, da če bi
otrok želel iti v kino, mora najprej imeti dovolj z ustreznim vedenjem prisluženih žetonov,
da lahko plača za to (Flanagan in Strong 2011, 145).

5.2 Tehnika reševanja problemov

Tehnika uči sistematičen, strukturiran pristop k reševanju različnih problemov tako
kognitivnih kot socialnih oziroma medosebnih. Problem tako predstavlja situacijo, na
katero se je treba odzvati in jo rešiti. Pri tem je pomembno, da se:
− problem prepozna, definira, formulira,
− osredotoči na možne rešitve, pri čemer se vzpodbuja k iskanju več možnih poti in
k predvidevanju posledic posameznih možnosti,
− odloči za najboljšo možnost,
− izbrana rešitev preveri.
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Tehnika reševanja problemov poteka po večih korakih, za katere so značilna naslednja
vprašanja:
1. Kaj je trenutni problem? (Identifikacija, oziroma natančna opredelitev problema,
naloge.)
2. Katere rešitve lahko pri tem uporabimo? (Iskanje strategij za rešitev problema,
naloge s poudarkom na vzpodbujanju čim več možnih alternativ za dosego cilja,
predvidevanju in ocenjevanju možnih posledic posameznih rešitev, načrtovanju
poti in izdelavi načrta za rešitev.)
3. Ali delamo po načrtu? (Preverjanje, če izbrana pot vodi k cilju ali bi bilo potrebno
modificirati načrt.)
4. Ali je bila rešitev uspešna? (Samoevalvacija s poudarkom na vloženem naporu in
počutju po opravljeni nalogi.) (Rotvejn Pajič 2009, 136–137)

5.3 Tehnika samoinštrukcij

Tehnika samoinštrukcij je zasnovana na verbalni mediaciji – uporabi govora kot
notranjega regulatorja in orodja mišljenja. Tehnika tako razvija zavestno in kontrolirano
usmerjanje notranjega govora pri sistematičnem reševanju problemov, saj temelji na
prepričanju, da so čustva in vedenje pod vplivom notranjega govora, ki se v človeku
internalizira tekom razvoja, predvsem na osnovi lastnih izkušenj in povratnih informacij
s strani okolja (Rotvejn Pajič 2009, 137).
Razvojni odnos med govorom, mišljenjem in vedenjem sta proučevala že Luria in
Vygotsky (Camp in Bash, 1981). oba poudarjata, da je razvoj samokontrole postopen
proces, v katerem se v najzgodnejšem obdobju vedenje otroka kontrolira preko verbalnih
navodil odraslih, kasneje pa ta navodila otrok vse bolj usvaja in ponavlja, dokler ne
doseže stopnje, ko svoje vedenje lahko kontrolira sam, s pomočjo notranjega govora
(137).
Prve terapevtske programe, zasnovane na samoinštrukcijah, sta izdelala Meichenbaum in
Goldfried (1971) in so bili namenjeni impulzivnim otrokom. Ugotovila sta, da je trening

45

s tehniko samoinštrukcij pomembno izboljšal učinkovitost impulzivnih otrok pri
reševanju raznovrstnih nalog. Njuni programi so imeli naslednje cilje:
− usposobiti impulzivne otroke, da bi uporabljali verbalna samonavodila in da bi na
njih pravilno reagirali,
− izboljšati druge posredne veščine za uporabo notranjega govora, ki pripomorejo h
kontroliranju vedenja,
− odpraviti pomanjkljivosti v razumevanju situacij,
− vzpodbujati otroke k samopodkrepljevanju za primerno vedenje (138).
V programih se uporabljajo samoinštrukcije, ki vsebujejo naslednje elemente (Anić,
1990):
− vprašanja o naravi in zahtevah naloge,
− odgovore na vprašanja v obliki kognitivne vaje,
− samonavodila v obliki vodenja skozi vsako stopnjo izvrševanja naloge,
− samopodkrepitev.
Programi so večkrat zasnovani za skupine otrok, pri čemer voditelj predstavlja otrokom
model, ki se sooča z določenim problemom. Ob tem glasno verbalizira svoja razmišljanja
in odločitve ob sistematičnem reševanju nalog. Pri tem je pomembno, da model otroka
ne uči direktno z navodili, ampak mu pokaže katero od možnih poti skozi nalogo. Hkrati
se namensko sooča z ovirami, spodrsljaji, frustracijami in se skuša uspešno spoprijemati
z njimi (138).
Tehnike samoinštrukcij se najpogosteje uporabljajo v terapevtskih programih,
namenjenim otrokom z učnimi težavami zaradi nemirnosti in motenj pozornosti. Takšni
programi so relativno kratkotrajni, učinki pa so opazni tudi po več mesecih (Anić, 1990)
(138).
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5.4 Tehnika podkrepljevanja

Tehnike podkrepljevanja so pomembne za utrjevanje in ohranjanje na novo naučenega
pristopa. Pomembne so zlasti za učenje otrokovega samo-nagrajevanja – vzbujanja
občutkov zadovoljstva ob uspehu, kar stopnjuje otrokovo samozaupanje, samoučinkovitost, motiviranost in pozitivno samopodobo (Rotvejn Pajič 2009, 139).
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6. INTERVENCE NA PODROČJU PREHRANE

Mnogi ugotavljajo, da s spremembo prehrane ter razumno rabo vitaminov, zelišč in
obogatenih živil precej ublažijo simptome ADHD. Raziskave, ki bi nedvomno pokazale
učinkovitost teh snovi pri ADHD, še ni. Raziskovalci in strokovnjaki za ADHD posvečajo
veliko pozornosti temu področju, zato je v prihodnosti pričakovati nova odkritja v zvezi
s prehrano za otroke in odrasle z motnjo ADHD. Pri spremembi prehrane je dobro, da se
posvetujete z usposobljenim strokovnjakom, ki bi vam znal pomagati. Tudi sprememba
prehrane oziroma uživanje vitaminov, zelišč ali nutracevtikov vpliva na kemijsko
zgradbo telesa in možganov. Tako kot pri uporabi zdravil, je tudi pri uporabi zelišč,
vitaminov in nutracevtikov, pomembna pazljivost, saj se lahko simptomi še bolj zaostrijo
(Flanagan in Strong 2011, 151–152).

6.1 Zdrava prehrana pri motnji ADHD

V današnjem času, času neštetih informacij, je težko ugotoviti kaj pomeni izraz zdrava
prehrana. Zmeda delno izvira iz dejstva, da imamo vsi različne prehrambene cilje.
Ljudem z ADHD zdravo prehranjevanje pogosto predstavlja problem. Marsikdo z ADHD
se prehranjuje s »hitro hrano« ali tako, da mimogrede kaj prigrizne. Za nekatere je
vnaprejšnje organiziranje, da bi nakupili potrebna živila, jih pripravili in iz njih kaj
skuhali, prevelik zalogaj (Flanagan in Strong 2011, 152).
Pomembno je pitje velike količine vode. Večina nas čaka, da najprej začutimo žejo in
komaj potem kaj spijemo, vendar je to znak, da smo že dehidrirali. Dobro se je izogibati
kavi in osvežilnim pijačam. Raziskave namreč niso potrdile, da bi naj kofein blažil
simptome ADHD. Alkohol na dolgi rok krepi simptome ADHD, vpliva tudi na kakovost
spanca, zato se ga je potrebno izogibati (153).
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Esencialne maščobne kisline so maščobe, ki so bistvene za življenjske procese v telesu,
možganom pa pomagajo pravilno delovati. Raziskave so pokazale, da lahko prava
koncentracija teh maščobnih kislin pomaga pri simptomih ADHD. Esencialne maščobne
kisline so v dveh oblikah: omega-6 in omega-3. V telesu potrebujemo oboje, vendar jih
ne moremo sami izdelati, ampak jih moramo zaužiti. Omega-6 kisline so prisotne v sadju,
oreščkih, žitih, lanenih, bučnih in konopljinih semenih. Omega-3 maščobne kisline pa so
v ribah, kot je losos, sardine, sardele in tuna, lanenih, v sezamovih in bučnih semenih,
orehih in brazilskih oreščkih, v avokadu, špinači, nekaterih oljih, na primer v sojinem in
olju iz pšeničnih kalčkov. Olje mora biti hladno stiskano in nerafinirano. V prehrani
potrebujemo več omega-6 kot omega-3 kislin. Ljudje večinoma dobimo dovolj omega-6
kislin, težave nam delajo omega-3 kisline. Enostavni ogljikovi hidrati, to je malovredna
hrana in sladkor telesu otežuje izrabo omega-3 in omega-6 maščobnih kislin. Nedavne
raziskave so pokazale, da lahko uživanje dovolj omega-3 maščobnih kislin pomaga pri
zaščiti pred ponavljanjem in slabšanjem vrste psihiatričnih in nevroloških problemov,
tudi ADHD (153–154).
Veliko ljudi z ADHD opaža, da določena hrana zaostri njihove simptome. Marsikdo z
občutljivostjo na gluten se s težavo koncentrira po zaužitju živil z glutenom, denimo
kruha in testenin. Z izločitveno (eliminacijsko) dieto je mogoče ugotoviti preobčutljivost
na določeno živilo. To ni enostavno, saj so lahko nekateri sprožilci občutljivosti aditivni
– njihov učinek se sešteva. Različne snovi, ki vsaka zase ne bi sprožile reakcije, lahko
povzročijo preobčutljivost, če jih zaužijemo skupaj. Pred dieto se je potrebno posvetovati
s strokovnjakom – dietetikom ali svojim zdravnikom. Ko se najde sporno živilo, ga je
potrebno izločiti iz prehrane. Na voljo je veliko testov za ugotavljanje alergij in
občutljivosti. Živila oziroma sestavine, na katere so lahko občutljivi ljudje z ADHD:
− mlečni izdelki, vključno z mlekom, sirom, maslom, jogurtom, kislo smetano,
skuto, sirotko in sladoledom,
− pšenični izdelki, vključno s kruhom, testeninami, moko in pecivom (občutljivost
na gluten),
− koruzni izdelki, vključno z moko, polento, pokovko, koruznim čipsom in
tortiljami ter vsemi izdelki, ki vsebujejo koruzno olje, rastlinsko olje, glukozni in
škrobni sirup,
− jajca in vsi izdelki, ki jih vsebujejo, vključno s skoraj vsem pecivom,
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− agrumi (pomaranče, limone, limete, mandarine in grenivke),
− umetni dodatki, konzervansi in barvila.
Ljudje z ADHD imajo pogosto najraje enostavne ogljikove hidrate. Enostavni ogljikovi
hidrati vključujejo belo moko, testenine, krompir, koruzo, bel riž in druga prečiščena
živila. Te vrste ogljikovih hidratov se v telesu hitro presnovijo in ustvarijo hiter izbruh
energije, kar pa ni nič dobrega za osebo s hiperaktivnostjo. Ker se enostavni ogljikovi
hidrati tako hitro presnavljajo, sprožijo pretirano proizvodnjo inzulina – to pa izzove
ravno tiste vrste simptomov, ki nastopajo pri ADHD (pomanjkljiva pozornost, utrujenost,
begajoče misli). Pri ljudeh z ADHD, ki že tako doživljajo te simptome, se ti pogosto
poslabšajo takoj po uživanju prečiščenih živil ali pa kakšno uro za tem. Za te osebe je
potrebno uživanje sestavljenih namesto enostavnih ogljikovih hidratov. Sestavljeni
ogljikovi hidrati vsebujejo vse vlaknine in hranila polnovrednih živil, zato traja dlje časa,
da se v telesu pretvorijo v energijo. Posledica je enakomernejša raven energije namesto
hitrega izbruha, ki mu ravno tako sledi padec.
V prehrano je potrebno dodati tudi več beljakovin. Nekateri ljudje z ADHD ugotavljajo,
da se lažje zberejo in mirno sedijo, če jedo z beljakovinami bogate obroke. Dobre,
kakovostne beljakovine lahko dobimo v pustem mesu, kot je piščanec in puran, v rižu in
fižolu, izdelkih iz soje, ribah, beljakovinskih praških, v mlečnih izdelkih (mleko, sir).
Iz prehrane je potrebno izločiti sladkor. Ker so sladkorji enostavni ogljikovi hidrati in se
hitro presnavljajo, v krvi povzročajo tako imenovani naval sladkorja. Ta naval je za
posameznike z ADHD velikokrat zasvojljiv , saj jim za krajši čas da veliko energije.
Problem pa je, da je ta naval energije kratkega veka in potem ko mine, je koncentracija
še bolj nizka (154–157):

6.2 Feingoldova dieta

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je alergolog in pediater Benjamin Feingold razvil
posebno dieto, da bi pomagal otrokom s hiperaktivnostjo. Cilj te diete je bil izločiti vse
umetne sestavine, narejene iz (neprečiščenega) petroleja. Učinkovitost Feingoldovega
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programa je potrdilo že veliko študij, vendar dieta še zmeraj ni uradno sprejeta med
standardne obravnave ADHD. Ena od teorij o vzrokih za učinkovitost Feingoldovega
programa domneva, da snov, ki se jo skuša izločiti s Feingoldovo dieto – rečemo ji
salicilat – učinkuje na encim fenol-sulfotransferazo. Ta encim je potreben za presnovo
umetnih barvil in arom. Kaže, da je pri posameznikih z ADHD koncentracija tega encima
že v osnovi nižja, živila s salicilatom pa jo še znižajo. Salicilate vsebujejo naslednje
skupine prehranskih aditivov na osnovi petroleja:
− umetna barvila – njihove oznake so E 102, E 104, E 110, E 122, E 124, E 129, pa
tudi druga;
− umetne arome;
− umetna sladila, na primer aspartam;
− sintetični konzervansi, vključno z E 320, E 321 in E 319, ki so na embalaži živil
navedeni med antioksidanti;
− aspirin.
Salicilate vsebujejo tudi nekatera živila kot so breskve, češnje, grozdje, rozine in izdelki
iz grozdja, jabolka in izdelki iz jabolk, jagodičevje, kava, klinčki, kumarice, mandarine,
mandlji, marelice, nektarine, paprika, paradižnik, pomaranče, slive, šipek.
Feingoldova dieta se začne s prvo fazo, ko se ne sme jesti več ničesar kar vsebuje
salicilate, torej vsa živila, ki smo jih že prej našteli. Ta faza traja 4–6 tednov, vendar
večina opazi ublažitev simptomov že v kakem tednu dni. Potrebno je vztrajati vsaj 4
tedne, saj vsakdo ne doživi tako hitrega izboljšanja. Pri tem programu je pomembno, da
se v telo ne sme vnesti nobeno prepovedano živilo, saj se lahko zgodi, da ne pride do
izboljšanja.
Če se po popolni izločitvi vseh salicilatov opazi olajšanje simptomov, se lahko prične z
drugo fazo diete. V tej fazi se nato začne postopoma dodajati eno živilo s salicilatom
naenkrat. Če določena hrana izzove ponovno reakcijo ali vrnitev simptomov, jo je
potrebno ponovno izločiti. V nobenem primeru pa ni priporočljivo dodajati v prehrano
katerekoli umetne sestavine (arom, barvil ali konzervansov) (159–162).
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7. INTERVENCE V DRUŽINI IN STARŠI OTROK Z ADHD

ADHD lahko za vsako družino pomeni precejšnjo obremenitev. Marsikdo z ADHD se
sploh ne zaveda vpliva, ki ga imajo njegovi simptomi na družinske člane in ljudi, ki so
mu blizu. Zlahka odvrnljiva pozornost, impulzivnost, hiperaktivnost, neorganiziranost,
zlovoljnost in podobni simptomi lahko ustvarjajo zmedo in konflikte tudi v sicer dobro
organiziranem in ljubečem družinskem okolju (Flanagan in Strong 2011, 199).
Starši otrok s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo velikokrat ure in ure
presedijo z otrokom pri učenju brez pravega učinka. Zato ni čudno, da so pogosto utrujeni
in izčrpani. Ker otrok sam zelo trpi zaradi posledic učne neuspešnosti, mu lahko starši z
ustreznim ravnanjem omilijo občutek krivde (Žunko Vogrinc v Otroci s težavami na
področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2011, 40).
Najboljši način za izboljšanje vsakdanjega življenja v domu z otrokom z ADHD je, da se
kar najbolj zmanjša možnost problematičnega vedenja, namesto da se s takim vedenjem
ukvarjamo, ko se že zgodi (Flanagan in Strong 2011, 208).
ADHD spremljajo mnoge značilne oblike vedenja. Če razumemo te značilnosti, se bomo
lažje lotili vedenja, ki povzroča težave v vsakdanjem življenju. Te značilne oblike vedenja
so:
− Otrok se s težavo prilagaja in podreja pravilom. Otrok z ADHD se mora naučiti,
kako naj ravna po pravilih, ki so potrebna zaradi njegove lastne varnosti in za
nemoteno delovanje sistema v domačem gospodinjstvu, v šoli in v družbi nasploh.
− Išče vrzeli v sistemu. Ljudje z ADHD imajo nasploh dar za odkrivanje lukenj v
kakršnemkoli sistemu ali skupku pravil.
− Spodbija avtoritete. Otrok spodbija vsakršno avtoriteto in oporeka vsakršnim
pravilom, ki naj bi se jih držal.
− Namerno povzroča zmedo. Ker otroke z ADHD tako rado in zlahka kaj zmoti, so
velikokrat tudi sami mojstri ustvarjanja motenj za druge ljudi – še posebej, če jim
to pomaga, da se izognejo kazni ali nadzoru.

52

− Zahteva pravičnost. Pravičnost je za marsikaterega posameznika z ADHD zelo
pomembna stvar – in to drži celo, če se sam nič kaj posebej ne trudi pravično in
spoštljivo ravnati z drugimi.
− Bori se za »pravo stvar«. Posamezniki z ADHD se bodo verjetneje kot drugi ljudje
postavili na stran šibkejšega. Posledica tega je, da se včasih na vso moč borijo za
»pravo stvar«, mi pa mislimo, da hočejo zgolj povzročati težave.
− Počasneje se uči spretnosti. Otroci z ADHD pogosto potrebujejo več časa kot
drugi otroci, da se naučijo novih spretnosti.
− Muči se s ponavljajočimi se opravili. Otroci z ADHD imajo več težav z učenjem
in izvajanjem ponavljajočih se in enoličnih opravil, na primer z učenjem
poštevanke, vsakdanjimi nalogami v gospodinjstvu ali celo z vsakdanjim
umivanjem zob.
− Prireja resnico. Marsikateri starši ugotavljajo, da njihov otrok z ADHD bolj
prožno ravna z resnico, kot bi jim bilo prav. Otrok lahko pripoveduje napol
izmišljene zgodbice, lahko pa tudi naravnost laže. Otroci z ADHD lahko (kakor
vsi otroci) lažejo iz cele vrste razlogov, vendar so pri tem po navadi boljši od
drugih otrok. Velikokrat tudi sami verjamejo svojim izmišljotinam.
− S težavo povezuje vzrok s posledico. Otroci z ADHD pogosto težko povežejo
vzrok in posledico, če je vzrok časovno preveč oddaljen od posledice.
− Opravila, ki jih je treba načrtovati, jim delajo težave. Otroci z ADHD se stežka
naučijo, kako opravljati in končati naloge, ki zahtevajo načrtovanje in doseganje
vmesnih ciljev.
− Težko začenjajo stvari. Ljudje z ADHD imajo velikokrat težave, ko je treba kaj
začeti ali preiti z ene dejavnosti na drugo.
Za otroke z ADHD je – v nasprotju z nekaterimi drugimi otroki – najboljši način učenja
le redko ta, da jim povemo, kako naj kaj naredijo. Pri njih je veliko bolj verjetno, da bodo
storili točno to, kar sami počnemo in ne to kar govorimo (209–210).
Starši otrok z ADHD se pogosto počutijo nemočne. Od različnih vzgojnih postopkov so
utrujeni in zmedeni. Kesič Dimic navaja nekaj nasvetov kako ravnati s hiperaktivnim
otrokom doma, da bi z njim lažje shajali:
− Potrebno je oblikovati urnik, po katerem otrok dela vsak dan, da se oblikuje rutina.
− Otroku dajemo jasna in specifična navodila.
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− Postavimo jasne meje: koliko časa lahko gleda televizijo na dan, kakšno vedenje
je sprejemljivo.
− Poskrbimo za moteče elemente: ko dela domačo nalogo, gre sorojenec iz sobe,
ugasnemo televizijo in glasbo.
− Z otrokom se je potrebno pogovarjati direktno, ena na ena.
− Smo dosledni pri nagrajevanju in sankcioniranju.
− Vzdržujemo vezi z otrokom (branje zgodbic pred spanjem, skupna skrb za
domačo žival, obiskovanje sorodnikov).
− Smo pozitivni.
− Dopustimo čas za igro.
− Postavimo meje.
− Dajemo mu možnost porabe presežne energije (peljemo ga na sprehod ali tek).
− Naučimo ga načrtovanja.
− Če postane agresiven, ga premestimo v novo okolje in mu damo čas za umiritev.
Šele potem se z njim pogovorimo o nastalem problemu in neprimernem vedenju.
− Pomagamo mu pri razvijanju socialnih veščin (spodbujamo ga k deljenju igrač,
naučimo ga dvosmerne komunikacije), spodbujamo ga k navezovanju prijateljstev
in pri skupnem igranju s prijatelji (Kesič Dimic 2009, 139–140).
Za učenje in domače naloge je potrebno otroku izdelati primeren urnik, ki vedno visi na
vidnem mestu in se ga držimo vedno, brez izjem. Praksa kaže, da so otroci z ADHD bolj
uspešni, če na vsakih 15 ali 20 minut sedenja sledi vsaj 5 minut gibanja (žoganje,
skakanje). Pogosto se obnese sedenje na veliki žogi, saj se lahko otrok med učenjem ali
pisanjem rahlo pozibava in tako že zadovolji del potreb po gibanju. Potrebno je zavedanje,
da takemu otroku gibanje pomeni to, kar nam dihanje. Čas učenja in gibalne odmore lahko
prilagodimo glede na njegovo starost. Koncu učnih dejavnosti vedno sledi nagrada –
daljša oblika gibanja, igra, ki jo ima otrok še posebno rad, trening. Kazen, ki bi bila
prepoved gibanja, ne bo le kazen zanj, temveč tudi za starše, ker bodo takrat veliko težje
prebrodili dan (140–141).
Dobro je, da ima med učenjem na mizi žogico, ki jo lahko gnete. Dokazano je, da imamo
v dlani veliko proprioreceptorjev in gnetenje žogice zadovolji del potreb po gibanju. Pri
učenju mu pomagamo izločevati najpomembnejše informacije in ključne besede. Učimo
ga učenja po miselnih vzorcih in zbiranja podatkov v obliki alinej (141).
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Otroku z ADHD je potrebno omejiti čas za domače delo, saj pogosto nima občutka za čas
in je sposoben za mizo sedeti tudi vse popoldne, ne da bi dokončal zaposlitve. Dobro bi
bilo, da se mu omeji čas s peščeno uro. Morda se sliši nasilno, a večinoma zelo radi
tekmujejo sami s seboj ob uporabi peščene ure ali štoparice (141).
Siegel (2008: splet) predlaga nekaj zelo preprostih in učinkovitih metod pri reševanju
domačih nalog:
− Urnik za vsak dan v tednu. Potrebno je sestaviti urnik opravljanja domačih nalog,
ki bo temeljil na otrokovem temperamentu, bioritmu in potrebah celotne družine.
Otrok bo morda najlažje naredil nalogo takoj po prihodu iz šole ali pa šele po
enournem počitku. Najbolje je, da domačih nalog ne dela v poznih večernih urah.
− Konsistentnost iz dneva v dan. Če ima otrok določene tečaje ali krožke je
primerno, da se mu prilagodi urnik opravljanja domačih nalog. Vedno je potrebno
zapisati, kdaj se začne in konča obdobje opravljanja domače naloge. Priporočljivo
je, da tak urnik visi na vidnem mestu.
− Poskrbeti moramo, da ima otrok dovolj časa, da bo domačo nalogo opravil brez
hitenja. Mora pa imeti omejeni čas, ker lahko drugače odtava z mislimi drugam
in vse popoldne sedi za zvezkom, ne da bi karkoli storil.
− Med vsako končano enoto naj ima 15-minutne odmore, ki jih naj uporabi za pitje,
razgibavanje.
− Primeren prostor. Dobro je, da ima na voljo veliko mizo na katero bo lahko zložil
vse zvezke in druge potrebščine. Lahko dela v kuhinji ali v tihem kotu.
− Ugasnemo moteče aparature, kot sta radio in televizija. Če se otrok laže
koncentrira ob glasbi, naj bo v ozadju nežna glasba.
− Biti moramo z njim, saj večinoma delajo bolje, če imajo občutek nadzora in osebo,
ki jih vodi.
− Oblikovati se morajo pravila. To pomeni, da mu določimo obdobje opravljanja
domače naloge, prostor, dolžino in pogostost odmorov. Lahko mu ponudimo
pomoč, vendar ne smemo delati namesto njega.
− Otroka spodbujamo. Če želi končati preden je nalogo dokončal, ga opomnimo na
dogovore in mu povemo, da bo kmalu odmor.
− Preverimo ali je naloga dokončana in ali so rešitve pravilne.
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− Če opravi domačo nalogo tako, da je zadostil vsem pravilom, ga nagradimo (141–
142).
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8. INTERVENCE NA ŠOLSKEM PODROČJU IN VLOGA
UČITELJA

Poučevati učenca z ADHD je za nekatere učitelje izziv, za druge pa prava muka. Veliko
je odvisno od tega, kakšen slog poučevanja ima učitelj in kakšen je sam kot človek.
Učitelj, ki je sam bolj aktiven, glasno in veliko govori, skoraj ne bo opazil učenca z
ADHD ali pa bo izvajal take dejavnosti, ki ga bodo ustrezno zaposlile. Težje je učiteljem,
ki izvajajo večinoma frontalni pouk, od učencev pa pričakujejo strogo tišino in disciplino
ter jih ne vključujejo v diskusije. Poleg tega je učiteljev odnos do takega učenca precej
odvisen od predhodnih izkušenj in od tega, čemu pripisujejo krivdo oziroma vzrok
motečega vedenja. Učitelj, ki se zaradi takega učenca počuti nesposobnega ali ima
občutek, da mu namenoma nagaja, se bo težko prebil skozi vsako uro, ko ga ima v
razredu. Za kakovostno poučevanje otrok z ADHD je potrebnega kar precej teoretičnega
znanja o sami motnji, a še pomembneje je, da imamo občutek. Otroci z ADHD so zelo
dobri poznavalci neverbalne komunikacije, zato jih ne smemo prepričati v nekaj, česar v
resnici ne mislimo (Kesič Dimic 2009, 127–128).
Za vzpostavljanje kvalitetnega odnosa z učencem, ki ima težave na področju pozornosti
in hiperaktivnosti so zelo pomembna naša prepričanja in pričakovanja, s katerimi stopamo
v ta odnos. Učenci s težavami na področju pozornosti in hiperaktivnosti še posebej
potrebujejo učno okolje, ki je dobro strukturirano, predvsem jim mora biti v vsakem
trenutku jasno, kakšna so pričakovanja. To zagotovi učitelj, ki jasno sporoča, kakšno je
sprejemljivo vedenje in kakšno nesprejemljivo ter s tem nudi predvidljivo in konsistentno
okolje (Babič v Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2011, 116).
Rotvejn Pajič navaja nekaj primerov prilagoditev, ki so otrokom z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti v šoli lahko v pomoč:
− Dobro bi bilo, da otrok z ADHD sedi v bližini učitelja, umaknjen od motečih
dejavnikov,
− zagotoviti mu moramo dovolj delovnega prostora, z označenimi prostorčki za
posamezne potrebščine,
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− dovolimo mu, da se giblje med poukom (lahko razdeli material za delo, pobriše
tablo),
− damo mu možnost umika v mirni kotiček ali pa možnost dodatnih stimulacij,
− postavimo jasna razredna pravila, oblikovana v pozitivno smer in s predvidljivimi
logičnimi posledicami, ki se jih skuša dosledno upoštevati,
− predvidljiv potek dela,
− pomoč pri prehodih iz ene situacije v drugo,
− ponudimo mu pomoč v manj strukturiranih situacijah,
− dovolimo mu delo v paru in manjših skupinicah,
− navodila za delo naj bodo kratka, jasna in enoznačna,
− prilagodimo učne liste,
− barvno označimo in poudarimo pomembne informacije v pisnih navodilih,
− preverjamo ali razume določena navodila,
− dovolimo mu, da fotokopira snovi, ki jih ni uspel prepisati,
− vključimo lahko socialne, sprostitvene in gibalne igre pri pouku (Rotvejn Pajič
2015, 52–54).
Otroci, ki so težje vzgojno vodljivi, vedno spravljajo učitelja v stisko, saj ne ve, kaj naj
spregleda in na kaj naj reagira. Prvi korak k uspehu je storjen takrat, ko otrok začuti, da
ga sprejemamo takšnega, kot je, da ga razumemo in ga imamo radi kljub njegovim
posebnostim. Začutiti mora naše pristno zanimanje zanj (Dolničar, 1979) (Žunko Vogrinc
v Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo 2001, 34).
Učitelj mora predvsem vedeti, kakšna je narava otrokove motenosti in v kakšnem
položaju je otrok (Kos, Svetina, 1971):
− da ni tako nemiren, površen, raztresen, ker bi bil hudoben ali len, ampak ker
drugače ne more biti;
− da se otrokove motnje in slabosti z leti zmanjšujejo in da jih bo z leti prerasel;
− da ima tak otrok v sebi tudi veliko pozitivnih lastnosti, ki nam naj služijo kot
izhodišče in opora pri vzgoji;
− da bomo morali veliko stvari velikokrat ponoviti, preden jih bo usvojil;
− da otroku raje ponudimo veliko pohval, nagrad, naklonjenosti kot pa nenehne
graje in kazni;
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− da moramo neuspehe uravnotežiti z uspehi (poskrbeti za take dejavnosti, kjer bo
otrok uspešen);
− da moramo usmeriti otrokovo energijo v ustrezen hobi, ki ga veseli;
− da se moramo izogibati primerjanju otroka z bolj uspešnimi sošolci in sorojenci;
− da moramo ustvariti pogoje, da bo otrok imel red in ritem v življenju;
− da je pomembna učiteljeva osebnost (trdnost, mirnost, doslednost, ustvarjalnost
…);
− da moramo uravnotežiti sedenje pri miru in gibanje (34–35).
Tudi študije Atkinsa in Pelhama (1991) so pokazale, da je učitelj pomembna oseba v
prepoznavanju in nudenju pomoči otrokom s težavami na področju pozornosti in s
hiperaktivnostjo. To utemeljujeta z dejstvi, da učitelj preživi z učenci pomemben del
dneva, da imajo učitelji možnost opazovanja otrok v različnih situacijah, da so pri
opazovanju bolj objektivni kot starši in imajo možnost, da primerjajo med seboj različne
skupine otrok (Sales and Holly, 2007) (35).
Da lahko učitelj učinkovito pomaga takšnim učencem, mora najprej najti učenčeva močna
področja, upoštevati njegove težave in na osnovi teh spoznanj pripraviti načrt
individualne pomoči. Zato je pomembno, da učitelj učenca najprej natančno in
sistematično opazuje in analizira njegovo vedenje, težave. Raziskava Magajne s
sodelavkami (2005) je pokazala, da ravno na tem področju strokovni delavci naših
osnovnih šol pogrešajo več strokovne podpore zunanjih institucij, večjo lastno strokovno
usposobljenost in bolj sistematičen in strokoven pristop na ravni šole (35).

8.1 Uporaba vedenjskih tehnik pri delu v razredu

Vedenjske tehnike so pri delu v razredu učinkovite le, če jih učitelj uporablja sistematično
in stalno, saj s tem daje delu v razredu strukturo, predvidljivost in varnost, ki koristijo
vsem učencem, še posebej pa tistim, ki se soočajo s težavami na področju pozornosti in
hiperaktivnosti (Babič v Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo
2011, 118).
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8.1.1 Tehnike za spodbujanje želenega vedenja

Z uporabo ojačevalcev, kot so vzpodbude, pohvale in nagrade, lahko pomembno
vplivamo na razvoj pozitivnih vedenjskih vzorcev. Zelo pomembna je pri ojačevanju
učiteljeva pozornost in pohvala. Za uspešnost pristopa je ključna pazljiva in sistematična
uporaba pohvale. Učinkovita pohvala mora (O Leary in O Leary 1977; v Woolfolk, 2002)
biti odvisna od vedenja, ki ga ojačujemo, jasno opredeliti vedenje, ki ga ojačujemo in biti
mora iskrena. Pohvala je pomembna tudi za razvoj drugih človeških lastnosti, kot so
samospoštovanje, odnos do šole in motivacija za pridobivanje znanja (Redd, Morris in
Martin, 1975; v Mather in Goldstein, 2001). Ta področja pa so še posebej občutljiva pri
otrocih s težavami na področju pozornosti in hiperaktivnosti, ki so zaradi teh težav
pogosteje izpostavljeni kritikam, nezadovoljstvu staršev in drugih odraslih, težje
vzpostavljajo kvalitetne odnose z vrstniki in so ne nazadnje učno manj uspešni.
Pričakovanja staršev, učiteljev in otrok samih so pri tem zelo visoka, pogosto celo
nerealna in jih otrok ne more izpolniti. Skozi otroštvo se zato srečujejo s ponavljajočimi
se negativnimi sporočili o njihovem vedenju, sodelovanju in učenju. Ta kritika v
kombinaciji z njihovo dejansko izkušnjo neuspeha doma, v šoli in med vrstniki, lahko
vodi v razvoj negativnega odnosa do samega sebe, ki predstavlja rizični dejavnik za
razvoj čustvenih in vedenjskih težav kasneje v življenju. Teorija govori, da je za razvoj
zdravega samospoštovanja potrebnih štirikrat več pohval, uspehov, pozitivnih izkušenj
kot graj, neuspehov, negativnih izkušenj. Zelo je pomembno, da se odrasli zavestno
trudimo, da večkrat prepoznamo situacije, ko se otrok vede tako kot želimo in to vedenje
tudi primerno pohvalimo ali nagradimo (Babič v Otroci s težavami na področju
pozornosti s hiperaktivnostjo 2011, 121–122).
Uspešnost pozitivnega ojačevanja je v veliki meri odvisna tudi od tega, koliko priložnosti
da učitelj učencem, da si prislužijo nagrado. Njihove možnosti so precej višje, če so
njegova pričakovanja jasno izražena, če so želena vedenja ali razredna pravila objavljena
na vidnem mestu in jih redno ponavljajo. Pričakovanja in pravila morajo biti izražena v
obliki pozitivnih trditev in ne prepovedi, saj le tako učencu sporočajo, kaj od njega
želimo. Pravil mora biti čim manj in najbolje se obnesejo, če učenci sodelujejo pri
njihovem oblikovanju in jih podpirajo. Če želimo pri otroku spodbujati želeno vedenje,
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ga moramo pohvaliti, ko (Steiner, 2004) se je vedel tako, kakor želimo, ko je prekinil z
nezaželenim vedenjem in ko se vede tako, kakor želimo, običajno pa se ne.
Predvsem učenci s težavami na področju pozornosti in hiperaktivnosti pogosto
potrebujejo spodbudo tudi med samo nalogo, da vztrajajo do konca in so lahko uspešni
(122).
Dober model ojačevanja vedenja v razredu predstavljajo Rhode, Jenson in Reavis (1992;
v Mather in Goldstein, 2001). Ta model ojačevanja lahko povzamemo v naslednja pravila:
− Takoj! Vedenje je potrebno ojačati takoj. Dlje ko učitelj čaka, manj učinkovito bo
ojačevanje. To še posebej velja za mlajše učence in učence s težavami na področju
pozornosti s hiperaktivnostjo.
− Pogosto! Ko se vzpostavlja novo vedenje ali spretnost, je še posebej pomembno,
da je pogosto ojačano. Obstaja pravilo, da bi učitelj moral dati tri pozitivne
ojačevalce na vsako negativno posledico, ki je lahko tudi negativen verbalni
komentar.
− Navdušenje! Pri ojačevanju moramo kazati navdušenje. Učenec mora imeti
občutek, da se je zgodilo nekaj pomembnega, da nas to zanima in smo
vznemirjeni. Lahko gre tudi samo za navdušen komentar vedenja in pohvalo.
− Očesni kontakt! Zelo pomembno je, da učenca gledamo v oči, ko dajemo
ojačevalec. Tudi če učenec gleda vstran. Očesni kontakt pomeni, da ima v tistem
trenutku učiteljevo poplno pozornost.
− Opišite vedenje! Tudi če učenec ve, katero vedenje se ojačuje, je zelo pomembno,
da ga opišemo.
− Pričakovanje! Motivacija učencev, da se potrudijo pri »zbiranju ojačevalcev«, je
zelo odvisna od vznemirjenja in pričakovanja, ki ga ustvari učitelj.
− Raznolikost! Kot odrasli se tudi učenci, še posebej tisti, ki imajo težave na
področju pozornosti in hiperaktivnosti, naveličajo istih stvari. Določen ojačevalec
je lahko zelo zaželen, a po stalnem ponavljanju izgubi svojo moč. Pomembno je,
da pogosto menjujemo ojačevalce (122–123).
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8.1.2 Tehnike za spoprijemanje z nezaželenim vedenjem
Učitelji se morajo v razredu nenehno ukvarjati z nezaželenim vedenjem. Vedenjske
tehnike za spoprijemanje s takšnim vedenjem so gašenje, diferencialna pozornost,
negativno ojačevanje, graja in kaznovanje. V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili
le tehniki kaznovanja. Raziskave kažejo, da imajo manj težav v razredu učitelji, ki ne
posvečajo veliko pozornosti neželenemu vedenju, ampak so usmerjeni predvsem na učno
delo in krepitev pozitivnih vedenjskih vzorcev (124).
Kaznovanje pomeni uporabo neprijetnega dražljaja po pojavu motečega vedenja (Anić,
1984; v Pečavar, 2004). Kazen nezaželeno vedenje potlači, ampak ni nujno, da ga odstrani
(McDaniel, 1980; v Mather in Goldstein, 2001). O učinkovitem kaznovanju govorimo,
kadar se zmanjša pogostost, trajanje ali intenzivnost določenega vedenja. Pri tem kazen
ne sme biti ponižujoča ali kakorkoli ogrožati otroka. Ustrezna kazen je čustveno
nevtralna, neposredno sledi nezaželenemu vedenju, je pravična in dosledna. Kazen mora
biti predvidljiva. Učenec, ki je kaznovan, mora razumeti odnos med njegovim vedenjem
in kaznijo. Zato je zelo pomembno oblikovanje jasnih pravil vedenja, ki v primeru kršitev
opredeljujejo tudi kazni. Ob kršitvi se kazen izvede brez pretiranega opozarjanja, groženj
in debatiranja. Pomembno je, da ima učenec možnost pokazati primerno vedenje in biti
zanj ustrezno nagrajen (126).
Na voljo so različne oblike kaznovanja (besedno kaznovanje, odvzem privilegijev, »time
out« ali socialna izolacija). Besedno kaznovanje, kritika ali graja je med učitelji najbolj
pogosto uporabljena kazen. Učenci se dobro odzivajo na kratke graje, ki jim sledi jasna,
usmerjena izjava o primernem alternativnem vedenju. Učinkovite graje so specifične, ne
žalijo otroka, so izrečene takoj, z resnim glasom in umirjenim obnašanjem. Pogosto so
podkrepljene z izgubo privilegijev in vključujejo izjavo, ki spodbuja bolj primerne oblike
vedenja (Mather in Goldstein, 2001). Pomembno je, da vedno kritiziramo le vedenje,
nikoli osebe ali njenih lastnosti (126–127).
»Time out« ali socialna izolacija je ena najbolj kritiziranih behaviorističnih metod za
preprečevanje neželenega vedenja. Proces vključuje odstranitev motečega učenca iz
razreda v drug prazen, nezanimiv prostor. Osnovna logika te tehnike je, da otroku
onemogočimo stik z drugimi in mu tako onemogočimo, da bi prejel kakršnokoli obliko
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pozitivnega ojačevalca (Mather in Goldstein, 2001). »Time out« mora biti za učenca, ki
je kaznovan dolgočasen in nezanimiv (127).
Kaznovanje ima lahko več negativnih posledic. Veliko kaznovanja lahko negativno
vpliva na emocionalni razvoj in samospoštovanje (Mather in Goldstein, 2001), zato je
prekomerna uporaba kaznovanja v šolah neupravičena in pogosto tarča kritik.
Kaznovanje slabo vpliva na odnose med učencem in učiteljem ter na celotno razredno
klimo. Učitelj, ki kaznuje, pa je lahko učencu tudi model za agresivno in kaznovalno
vedenje v drugih socialnih situacijah (128).

8.2 Sodelovanje staršev s šolo

V skoraj vsakem razredu osnovne šole se najde vsaj en otrok ali mladostnik, ki ima
motnjo ADHD. Starši bi se morali najprej odkrito pogovoriti z otrokovim razrednikom in
vsemi učitelji, ki ga še učijo ter jim predstaviti otrokove težave in njegov razvoj v ranem
otroštvu. Dobro bi bilo, da s seboj prinesejo tudi kakšno knjigo ali članek, ki opisuje
motnjo, da bi si jo razrednik lahko prebral. Učitelji večinoma postanejo bolj dostopni, če
starši o otrokovih težavah odkrito govorijo, kot pa če jih zanikajo ali jih poskušajo prikriti.
Skupaj lahko sestavijo določena pravila in dogovore, ki se jih morajo striktno držati
(Kesič Dimic 2009, 136–137).
Če ima otrok velike težave z organizacijo, uvedemo koledarček oziroma beležko, kamor
vsak dan zapisuje pomembne informacije in obveznosti za domačo nalogo. Učitelje lahko
tudi prosimo, da mu na koncu pouka pregleda koledarček in ga dopolnijo, če še kaj
manjka (137).
Otroku najbolj pomagamo s tem, da vzpostavimo pozitivne odnose z njegovimi učitelji.
Otrok je z njimi namreč velik del dneva, torej je priporočljiva odprta komunikacija z
njimi. Flanagan in Strong podajata nekaj predlogov za dober odnos med starši in učitelji:
− Pogostejša srečevanja z učiteljem.
− Učitelju pomagamo s svojimi izkušnjami in znanjem. Povemo mu, s kakšnimi
specifičnimi izzivi se spopada otrok.
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− Skupaj z učiteljem oblikujemo načrt za delo z otrokom.
− Ostanemo v rednem stiku z učiteljem.
− Odzivamo se na učiteljeve skrbi. Pomembno je, da učitelja vzamemo resno, če
nam pove, da ga kaj skrbi in sodelujemo pri razreševanju težav. S tem se krepi
zaupanje med učiteljem in starši.
− Ponudimo mu oporo. Učitelj se mora zavedati, da lahko v nas najde zaveznika pri
svojem delu z otrokom (Flangan in Strong 2011, 248–249).
Na medsebojnem zaupanju temelječi odnosi med starši in učitelji lahko olajšajo
marsikatero težavo otrok v šoli (249).
Pomembno vlogo v odraščanju otrok in mladostnikov predstavljajo tudi kateheti, katerim
ni potrebno slediti točno določenemu učnemu načrtu. Ker so pri svojem delu lahko veliko
bolj odprti kakor učitelji, lahko z otrokom, ki ima motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo
razvijejo pozitiven in prijateljski odnos. Otroci pridejo k verouku utrujeni od
prenatrpanega šolskega urnika, zato je dobro da verouk poteka bolj sproščeno, brez
dodatnega pritiska na otroke. Za otroka z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo je čas
verouka, čas, ko lahko sklepajo nova prijateljstva, ko ni prisotne delitve med boljše in
slabše učence, ter večja sprejetost drugačnosti in drugačnih. Pri verouku in v krščanskem
svetu/okolju smo vsi ljudje med seboj enaki, ni drugačnosti in ravno to je lahko dober
predpogoj, da bi otroci z ADHD lahko z veseljem obiskovali verouk. Velikokrat se zgodi,
da kateheti niti ne vedo za otrokovo motnjo, saj pri verouku, kjer ni takega pritiska na
otroke, ni tako izrazita kot v šoli.
Iz intervjuja z učiteljem in katehetom je razvidno, da se le ti ne čutijo dovolj usposobljene
za delo z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Tudi dodatnega izobraževanja
za delo s takimi učenci se niso udeležili. Dobro bi bilo, da bi šola organizirala
izobraževanje s tega področja, saj bi tako učitelji in kateheti lahko bolje razumeli učence,
ki se spopadajo s to motnjo. Učitelji ugotavljajo, da kritika pri učencu z motnjo pozornosti
in s hiperaktivnostjo ni dobrodošla, saj se na njo odzove s fizičnim ali verbalnim
napadom. Potreben je individualen pristop s strani učitelja, da učenec normalno
funkcionira.
Pri intervjuju s katehetom je zanimiv podatek ta, da ti najpogosteje niso seznanjeni z
motnjo, ki jo ima učenec. Na to jih niso opozorili niti učitelji, ki učenca poučujejo, niti
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njegovi starši. Iz intervjuja je razvidno, da je vzdušje pri verouku veliko bolj sproščeno,
saj ima tak učenec najraje ples, basni in športne aktivnosti, ki so pri verouku lahko
velikokrat izvedljive, saj ni točno določenega učnega programa. Tudi kateheti
ugotavljajo, da je individualen pristop najučinkovitejši.
Medtem, ko je katehet mnenja, da je učenec z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo
pogosto po krivem obdolžen za stvari, ki jih ni on storil, učitelj to dejstvo zanika in je
mnenja, da to ne drži. Sošolci učenca z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo pogosto
vedo za njegovo bolezensko stanje, ga poskušajo razumeti, vendar imajo tudi oni svojo
mejo potrpežljivosti. Večino časa je tak učenec v konfliktu s svojimi sošolci. Pri verouku
je to malo drugače, saj ga tam sošolci večkrat sami opozorijo, ko jih preveč moti. Katehet
je mnenja, da takšno opozorilo pogosto bolj zaleže kot njegovo. Katehet se strinja z
dejstvom, da verouk lahko takšnemu učencu nudi neko novo in varno okolje, kjer učenec
z motnjo ne čuti tolikšnega pritiska.
Katehet in učitelj sta mnenja, da je sodelovanje s starši učenca z motnjo pozornosti in s
hiperaktivnostjo premalo učinkovito, saj je odziv s strani staršev premajhen. Za kateheta
bi bilo dobro, da bi starši sami pristopili do njega in mu predstavili diagnozo, ki jo ima
njihov otrok.
Učitelj trdi, da ima učenec dovolj ali celo preveč strokovne pomoči, saj dodatne ure ne
doprinesejo k večjemu uspehu, ali pa so celo slabše za učenca. Dobro je, da ima učenec
podaljšani čas pisanja kontrolnih nalog in jih piše individualno v drugem prostoru, kjer
ni motečih dejavnikov z okolja.
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SKLEP

V diplomskem delu smo razpravljali o motnji pozornosti s hiperaktivnostjo, o tem kaj je
in kako se kaže pri posamezniku, kako vpliva na njegove odnose s starši in kako na odnose
na šolskem področju. Podrobneje smo se posvetili zdravljenju motnje z zdravili in
zdravljenju motnje z drugimi oblikami pomoči. Obširneje smo obravnavali različne
vzgojne in didaktične metode, ki so v pomoč posamezniku z motnjo, njegovim staršem,
vzgojiteljem in učiteljem.
Hiperaktivni otroci se pogosto počutijo manjvredne in nezaželene, saj se jih vrstniki po
navadi izogibajo, zaradi njihovega vedenja. Ti otroci so dobri po srcu, niso škodoželjni,
kakor je splošno prepričanje, zelo hitro navezujejo stike, predvsem z odraslimi. V
njihovem razvoju se opazi, da nazadujejo za svojimi vrstniki, vsaj za dve leti. Ti otroci
hitreje obupajo in kljub temu, da vso svojo pozornost usmerijo v doseganje določenega
cilja, ga po navadi ne uspejo doseči. Vse to jih lahko vodi v obup in oblikovanje slabe
samopodobe.
Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ne vpliva negativno samo na otroka, ki jo ima,
ampak tudi na vse njegove bližnje, predvsem starše in sorojence. Starše hiperaktivnega
otroka pogosto označijo za nesposobne in neprimerne za vzgojo otrok, označijo jih za
tiste, ki so sami krivi, da je njihov otrok takšen kakršen je. Velja poudariti, da je verjetno
za starše težje krmariti skozi vsakdanjik, kakor za otroka. Potrebno je veliko volje,
razumevanja, ljubezni, dobrih medosebnih odnosov v družini, da lahko družina normalno
funkcionira. Družina je tista v kateri je lahko otrok takšen kot je, družina mu mora stati
ob strani v njegovih dobrih kakor tudi slabih dnevih. Od vseh članov družine je odvisno
kako se bo tak otrok razvijal v življenju, zavedati se morajo da brez njih ne more dosegati
uspehov in na splošno biti sprejet, uspešen in ljubljen.
Motnja, ki ni primerno obravnavana oziroma ni odkrita, lahko v življenju pusti trajnejše
posledice. Pomembno je, da si starši ne zatiskajo oči in ne bežijo pred dejstvom, da ima
njihov otrok motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Zavedati se morajo, da je to bolezen
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sodobnega časa, ki sicer ni ozdravljiva, vendar je obvladljiva. S pravilnimi pristopi lahko
otroci normalno funkcionirajo in so uspešni na mnogih področjih.
Pojavljajo se govorice, da je bolezen izmišljotina sodobnega časa in da starši v tem iščejo
samo uteho za svoje napake pri nepravilni vzgoji. Druga možnost, ki je prisotna v javnosti
je ta, da farmacevtska industrija propagira to bolezen v želji po čim večjem zaslužku. Res
je, da je veliko otrok, če ne večina, obravnavanih medikamentozno, saj je to najlažji in
najhitrejši način za omilitev simptomov. V diplomskem delu je opisano kar nekaj načinov
in metod kako omiliti simptome motnje. Te metode so dolgotrajne za doseganje želenega
cilja in se jih moramo striktno držati. Pri zdravljenju z zdravili je lažje, saj otrok »samo«
vzame tableto in je »problem« rešen. Zdravila sicer umirijo otroka in simptome
hiperaktivnosti, ne vplivajo pa na izboljšanje koncentracije in učnega uspeha. Vpliv
zdravil deluje le toliko časa, dokler sestavine učinkujejo v telesu. Z njihovo pomočjo
uravnavamo le trenutno vedenje/stanje, ne delujejo pa dolgoročno.
Zdravljenje motnje z različnimi tehnikami reševanja problemov, samoinštrukcij,
kognitivno – vedenjske teorije pa lahko otroci pridobijo znanja in veščine, ki jim bodo v
pomoč v življenju. S pomočjo teh metod bodo znali sklepati prijateljstva in jih tudi
obdržati dlje časa ali za vedno, zadovoljni bodo sami s seboj in imeli pozitivno
samopodobo.
V intervjujih, ki so bili opravljeni s staršem, učiteljem in katehetom otrok z ADHD lahko
razberemo, koliko več dodatne pomoči potrebujejo pri svojem delu, da lahko ob pomoči
drugih napredujejo in postajajo vedno bolj podobni svojim vrstnikom. Kljub temu, da je
tak otrok izredno težaven, je iz intervjuja s staršem razvidno, da ga imajo kljub vsem
težavam najraje na svetu in da na njem ne bi ničesar spremenili. So dnevi, ko starši težko
prekrmarijo skozi dan z otrokom, so pa tudi dnevi, ki niso tako naporni in si tako naberejo
moči za tiste težavnejše dneve. Iz intervjuja s staršem je razvidno, da so po navadi ravno
učitelji ali vzgojitelji tisti, ki starše opozorijo na motnjo. Starši se zavedajo, da je z
otrokom nekaj narobe, vendar po navadi sami ne poiščejo pomoči za otroka, ampak
»čakajo«, da jih na to opozori nekdo drug. Kakor dolgo se le da, si zatiskajo oči pred
resnico. Starši se zavedajo, da je za njihovega otroka najbolj primerna terapija zdravljenja
z zdravili, vendar ji niso preveč naklonjeni, saj se bojijo stranskih učinkov. Vedo, da
obstajajo tudi druge metode zdravljenja motnje, vendar se za njih v večini primerov ne
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odločijo, saj je za doseganje ciljev in omilitev simptomov potrebno veliko časa, volje in
potrpežljivosti.
Nemirni otroci potrebujejo ob sebi močne in trdne osebnosti, ki jih znajo voditi skozi
življenje in jim pomagati vstati ob vsakem njihovem padcu. Potrebujejo spodbude, kljub
pogostim neuspehom. Ne potrebujejo kritik za vsako napačno dejanje, ki se jim ponesreči,
ampak samo ljubezen in potrpežljivost, da bodo zmogli, čeprav je še kako težko. To so
»posebni« otroci, tako kot je posebna njihova motnja. Sami ne zahtevajo veliko, vendar
je dobro, da jim damo kar se da največ. Posrkajo vse kar vidijo pred seboj, zato je dobro,
da smo jim najboljši zgled. Niso moteni, ampak samo zaostajajo v razvoju pri določenih
stvareh. So izredno iznajdljivi, živahni, ustvarjalni in v določenih mejah zelo sposobni.
So skrbni in zelo radi poprimejo za fizično delo. Njihova najlepša lastnost je ta, da radi
pomagajo ranljivejšim in hitro opazijo komu se dela krivica. V čast in veselje mi je, da
poznam otroka z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Čas preživet z njima je nekaj
posebnega, ker sta tudi onadva posebna. Z njima ni časa za vsakodnevne skrbi,
potrebujeta celega človeka samo zase. In ne, sploh ni težko, je lepo in prijetno, ker vračata
ljubezen v še večji meri kot jima je dana.
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POVZETEK

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo je bolezen, ki vpliva tako na posameznika, ki ima
to motnjo, kakor tudi na njegovo družino. Da bi bilo zdravljenje karseda učinkovito je
potrebna vključitev celotne družine. Posameznik se lahko sam spopada s simptomi
motnje, vendar je za marsikoga to pretežko in ni kos vsem oviram. Motnja se po navadi
odkrije že v otroštvu, zato je zelo pomemben odnos, ki ga vzpostavijo starši in vzgojitelji
do takšnega otroka. Ti otroci po navadi doživljajo s strani družbe nerazumevanje in
neodobravanje njihovega vedenja, kar jih lahko vodi v oblikovanje slabe lastne
samopodobe. Če je odnos do otroka, ki ima motnjo pravilen in razumevajoč, se lahko
razvije v osebo, ki se ne bo spopadala z večjimi težavami. Če pa je odnos do takih otrok
s strani osebja v šoli nerazumevajoč, lahko izpadejo kot nesposobni in problematični. V
slovenskih šolah je razvit sistem inkluzivne vzgoje, kar omogoča otrokom s posebnimi
potrebami ustrezno in učinkovito izobraževanje. Inkluzivna vzgoja spodbuja tako
moralni, kakor tudi čustveni in osebnostni razvoj otrok. Nemirne otroke je potrebno
razumeti v vsej njihovi posebnosti, ne smemo jih imeti za manj sposobne in neučinkovite.
Didaktičnih metod za delo z otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, se moramo
posluževati tako v šoli, kakor tudi doma. Brez medsebojnega sodelovanja in zdravega
odnosa staršev s šolo, ne moremo pričakovati vidnejših rezultatov.

KLJUČNE BESEDE
Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, družina, starši, učitelji, samopodoba, šola,
inkluzivna vzgoja, didaktične metode
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SUMMARY

Attention deficit hyperactivity disorder is a disease that affects both the individual with
the disorder, as well as on their family. In order to make the treatment as efficient as
possible, the full involvement of the whole family is neceserly. Individual can alone faces
with symptoms of disorder, but for many people this is too difficult and can not handle
all obstacles. Disorder is usually detected in childhood, so it is very important
relationship, set up by parents and educators to such a child. These children usually
experienced from society incomprehension and disapproval of their behavior, which can
lead to poor self-esteem. If the attitude of a child, who has a disorder is correct and
understanding, then child can develop in a person who will not be faced with greater
problems. If, however, the attitude to such children by the staff of the school is
uncomprehendingly, children may fall out as incapable and problematic. In Slovenian
schools is developed a system of inclusive education, which enables children with special
needs appropriate and effective education. Inclusive education encourages both moral as
well as emotional and personal development of children. Troubled kids need to be
understood in all their peculiarities, we can not have them for less capable and ineffective.
Didactic methods for working with children with attention deficit disorder and
hyperactivity, we must make use of both at school and at home. Without cooperation and
a healthy relationship parents with school, we can not expect significant results.

KEYWORDS

Attention deficit hyperactivity disorder, family, parents, teachers, self-esteem, school,
inclusive education, didactic methods
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PRILOGE

Tekom diplomske naloge je bilo opisanih več razlag motnje ADHD, njen izvor, kako se
kaže pri otrocih, katere tehnike so uspešne pri obvladovanju simptomov, kakšne so naloge
staršev in učiteljev, da bi otroku omogočili čim bolj kvalitetno življenje. V intervjuju smo
skušali ugotoviti, kako se na motnjo odzivajo starši, učitelji in kateheti. Zanimalo nas je,
kako se kažejo simptomi, kako jih poskušajo omiliti, katere so tiste specifične učne težave
in kakšen je odnos učitelj – starši.

Intervju s staršem otroka z motnjo ADHD
1. Koliko je star vaš otrok? Katerega spola je?
»Otrok je star 10 let, letos bo dopolnil 11 let. Je moškega spola.«
2. Ali imate še kakšnega otroka? Ali je tudi pri njem odkrita motnja ADHD?
»Da, imam. Pri njem ni odkrita motnja.«
3. Koliko je bil star vaš otrok, ko so mu odkrili motnjo ADHD?
»6 let. Ko je začel hoditi v šolo.«

4. Kdaj ste vi odkrili prve motnje pri otroku in katere? Ali so vas na to opozorili
drugi?
»Že v vrtcu sem opazila, da je drugačen, ker se je veliko pretepal in se ni mogel
umiriti. Težko je bilo enkrat pri zobozdravniku, ko je plezal po tleh in ga nisem
mogla umiriti.
Na motnjo so me opozorile tudi vzgojiteljice.«
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5. Na kakšen način so se motnje kazale?
»Vedno je bil v gibanju, govoril je grde besede, niti pri zdravniku se ni mogel
umiriti.«
6. Kje ste pridobili največ informacij glede motnje ADHD?
»Iz interneta.«
7. Kateri so glavni simptomi motnje ADHD, ki se kažejo pri vašem otroku?
»Glavni simptom je motnja pozornosti. Ničesar nima urejeno, na mizi mu vlada
pravi kaos, ko je prišel v šolo je bil čisto izgubljen.«

8. Kdo vam je predlagal postopek usmerjanja?
»Vzgojiteljica v vrtcu.«
9. Ali otrok jemlje kakšna zdravila? (če jemlje zdravila: Kdo jih je predlagal? Ali
ste se takoj odločili za zdravljenje z zdravili? Ste poskušali simptome omiliti s
kakšnimi drugimi postopki (dieta,…)? S katerimi?
»Da, jemlje tablete. Predlagala jih je pedopsihiatrinja oziroma že učitelj v 1.
razredu. Nisem se takoj odločila za zdravljenje z zdravili. To je bila najtežja
odločitev. Simptome smo poskušali omiliti z brezglutensko dieto, vendar smo
hitro obupali, ker mu hrana ni bila okusna.«

10. Katera zdravila jemlje in kako pogosto?
»Concerta, 1 krat na dan, med vikendi in počitnicami zdravil ne jemlje.«
11. Kako se otrok odziva na zdravila? So prisotni kakšni stranski učinki zdravil? Ali
jih otrok jemlje z odporom?
»Kakor kdaj. Večkrat postane razdražljiv, potrebuje samoto, mežika z očmi,
verjetno zaradi treme in živčnosti, mogoče pa je povezano to mežikanje s
tabletami.
Ne jemlje jih z odporom, včasih mi med vikendom sam predlaga, da bi vzel
zdravila, da bi se lažje učil.«
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12. Ali so vam strokovnjaki predlagali še kakšne druge oblike zdravljenja? Katere?
»Ničesar drugega mi niso predlagali.«
13. Kako sodelujete s šolo?
»Odnosi so relativno boljši, kot v lanskem letu.«
14. Kako se učitelji odzivajo na vašega otroka?
»Vedno bolje. Učitelj ga vedno pohvali, pove, da ni imel problemov z njim. Prva
tri leta osnovne šole ga je druga učiteljica hotela premestiti v posebno šolo.«
15. Na kakšen način sodelujete z učitelji vašega otroka?
»Od začetka (prvi dve leti) sem hodila v šolo zraven njega. Sedaj se je stanje
stabiliziralo. Redno hodim na roditeljske sestanke, imam pa tudi timske
sestanke. Sedaj niso več potrebni vsakodnevni telefonski klici iz šole.«
16. Ali dobiva v šoli dodatno strokovno pomoč? Kakšno in koliko ur tedensko?
»Da. 3 ure tedensko ima dodatne strokovne pomoči. Sicer piše, da bi moral
imeti 4 ure tedensko, ampak je ena ura namenjena za pogovore strokovnih
delavcev (pedagoginja, psihologinja, učitelj) med seboj.
Ima pa eno uro psihologinjo, eno uro ima učiteljeve pomoči, ena ura pa je
namenjena učenju predmeta, ki mu gre v tistem trenutku najslabše.«
17. Kaj menite, pri katerih učnih predmetih je najuspešnejši? Kje najmanj?
»Najuspešnejši je pri športni in likovni vzgoji, pa tudi gospodinjstvo mu leži.
Najmanj je uspešen pri angleščini, angleščina mu niti najmanj ne leži.«
18. Ali opravlja domače naloge individualno? (če ne: Kdo mu pri tem pomaga in
kako?)
»Nalog ne dela sam. Sploh jih ne bi naredil, če bi jih moral sam delati.
Velikokrat se zgodi, da naloge ne naredi, ker si ne označi kaj ima za nalogo. Pri
nalogah mu pomagam jaz. Ima strašen odpor za učenje. Ko dela nalogo sem za
vse jaz kriva.«
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19. Koliko časa porabi za pisanje domače naloge?
»Približno 45 minut. Kar je več ne zdrži in pravi da ne more.«
20. Koliko ur dnevno mu dovoljujete prostega časa?
»V bistvu ima ves popoldan prosti čas.«
21. Kje in kako preživlja prosti čas?
»Najraje je zunaj, na drevesu ali vrtu. Ima svoj vrt za katerega skrbi in prideluje
zelenjavo. Ima tudi muce, zajčka, hrčka, psa s katerimi preživi veliko časa. Zelo
rad pomaga pri različnih opravilih, samo da je lahko zunaj.«

22. Ali ima veliko prijateljev? Kako se razume z njimi? Ali prijatelji vedo, da ima
motnjo pozornosti in kako se odzivajo na to?
»Ne, meni se zdi, da jih nima veliko. Prva štiri leta osnovne šole se sploh niso
hoteli družiti z njim. Sedaj pa pravi, da se je malo izboljšalo. Zelo rad izziva
sošolce in brani svoje sošolce pred starejšimi učenci.
Mislim, da prijatelji vedo za njegovo motnjo. Ne odzivajo se najboljše, ker so se
norčevali iz njega takrat, ko so izvedeli, da jemlje tablete.«
23. Ali težko sklepa prijateljstva?
»Hitro se lahko spoprijatelji, vendar ne obdrži prijateljstva.«
24. Kako se sošolci odzivajo na njega?
»Težko rečem. Verjetno dobro glede na to, da ga vabijo na rojstne dneve, pa
tudi k njemu pridejo. Zapostavljen ni.«
25. Ali se vam zdi, da je velikokrat po krivem obdolžen za dejanja, ki pa jih mogoče
ni storil?
»Da, se mi zdi, da se to pogosto dogaja.«
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26. Katere so za vas pozitivne lastnosti te motnje?
»Ne boji se ljudi, je komunikativen, zelo ljubeč, posebej zvečer, ko se stisne k
meni. Je zelo iznajdljiv, ima dobro razvite ročne spretnosti, vendar take stvari
težko pokaže pri pouku.«
27. Od kje črpate voljo in potrpežljivost?
»Velikokrat, ko ima napad jeze ali mi izreče kakšno grdo besedo, si mislim, da bi
lahko bilo še veliko huje in da bo enkrat vse dobro.«

Intervju z učiteljem učenca, ki ima motnjo ADHD
1. Kateri razred poučujete?
»Drugi.«
2. Koliko je star vaš učenec in katerega spola je?
»Osem let, moški.«
3. Kako dolgo že poučujete tega učenca?
»Eno leto.«
4. Kdaj je bil vaš učenec diagnosticiran za ADHD?
»V prvem razredu ali že prej v vrtcu.«
5. Ali ste se že prej srečali z učencem s to motnjo?
»Da.«
6. Se vam zdi, da ste dovolj usposobljeni za delo z učencem z ADHD?
»Niti ne.«
7. Ali ste se mogoče dodatno izobraževali za poučevanje učencev z motnjo
ADHD?
»Ne, nisem se.«
8. Kaj menite kateri so glavni simptomi motnje pri tem učencu?
»Hitro se naveliča, ne zmore slediti pouku ves čas, ni zbran, počne druge stvari,
moti pouk in ostale učence.«
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9. Kakšen je vajin odnos?
»Dober – se razumeva, včasih pa se tudi kregava.«
10. Kaj je tisto, kar ga najbolj motivira za šolsko delo?
»Pogovor, delo, ki ga obvlada in je primerno za njega (diferenciacija), uspeh na
nekem področju (ko usvoji nek del snovi).«

11. Katera področja so tista, kjer je najuspešnejši in katera kjer je najmanj?
»Pri klasičnem pouku ni kaj preveč uspešen, rad pa počne druga dela, ki se
sicer toliko ne vežejo na pouk in usvajanje snovi.«
12. Kakšno je njegovo vedenje med poukom? Ali zna biti tudi moteč za sošolce?
»Velikokrat je moteče za ostale učence. Ne sledi, ni zbran, ne zmore tolikšne
koncentracije in sedenja pri miru, moti pouk.«
13. Kako sprejema navodila in pravila ter kako se odziva nanje?
»Nad navodili in pravili ni kaj preveč navdušen. Ta ga dušijo in ga omejujejo.
Opozoril ne sprejema, dela po svoje in je tudi verbalno nesramen.«
14. Kako sprejema kritiko in kako spodbude, motivacijo?
»Kritika nikakor ni dobrodošla. Na njo se odzove z napadom (verbalnim ali
fizičnim) ali se umakne iz razreda. Spodbuda, pogovor in motivacijski nagovori
so uspešni občasno.«
15. Katere didaktične metode dela uporabljate pri učencu?
»Poleg običajnih metod, je tukaj v ospredju individualni pristop. Delo samo s
tem učencem. Prilagojene naloge, dodatna – drugačna razlaga.«
16. Kako se odziva na vaše didaktične pristope?
»So dnevi ko jih sprejema, in so dnevi, ko noben pristop ni učinkovit.«
17. Ali učenec prejema dodatno strokovno pomoč? Koliko ur na teden? Se vam to
zdi dovolj?
»Da. Tri ure na teden. Da, je dovolj ali pa celo preveč, saj je njegov obseg
usvajanja snovi zmanjšam in tudi dodatne ure ne bi doprinesle k večjemu uspehu
oz. bi bile zanj še slabše.«
18. Ali ima podaljšani čas pisanja kontrolnih nalog in ali jih piše individualno v
drugem prostoru?
»Ima podaljšan čas in jih piše v drugem prostoru s specialno pedagoginjo.«
19. Kako se razume s sošolci? Ali so ti seznanjeni z motnjo, ki jo ima?
»Učenci so seznanjeni z motnjo (njim je bila predstavljena kot bolezen). Večino
časa je s sošolci v konfliktu.«
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20. Kako se sošolci odzivajo na tega učenca?
»Učenci so ga sprejeli in poskušajo razumeti njegovo stanje, čeprav imajo tudi ti
otroci svojo mejo potrpežljivosti.«
21. Kako sodelujete s starši tega otroka?
»Sodelujemo. Lahko bi bolje, če bi bil odziv z njihove strani večji.«
22. Ali se vam zdi, da je ta učenec najpogosteje po krivem obdolžen za stvari, ki pa
jih mogoče ni on storil?
»Ne.«
23. Verjetno je potrebno veliko potrpežljivosti in volje za delo s takim učencem. Ali
menite, da ste se od tega učenca tudi sami naučili kaj pozitivnega?
»Potrpežljivost, toleranca, dodaten napor, veliko dodatne energije je potrebno
vložiti. Vendar se velikokrat vprašaš ali si uspešen.«

Intervju s katehetom otroka z motnjo ADHD

1. Kateri razred poučujete?
»Prvi.«
2. Koliko je star vaš učenec in katerega spola je?
»7 let, moški.«
3. Kako dolgo že poučujete tega učenca?
»Eno leto.«
4. Kdaj je bil vaš učenec diagnosticiran za ADHD?
»Ne vem.«
5. Ali ste se že prej srečali z učencem s to motnjo?
»Da.«
6. Se vam zdi, da ste dovolj usposobljeni za delo z učencem z ADHD?
»Ne.«
7. Ali ste se mogoče dodatno izobraževali za poučevanje učencev z motnjo
ADHD?
»Ne.«
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8. Kaj menite kateri so glavni simptomi motnje pri tem učencu?
»Težko se zbere, hitro ga kaj zmoti, redko kaj ga zanima.«
9. Kakšen je vajin odnos?
»Načeloma dober, a včasih moram pristopiti tudi bolj ostro.«
10. Kaj je tisto, kar ga najbolj motivira za sodelovanje pri verouku? Kaj ga najbolj
pritegne?
»Najraje ima karkoli motoričnega-kazanje, ples, basni, športne aktivnosti.«
11. Kakšno je njegovo vedenje med veroukom? Ali zna biti tudi moteč za sošolce?
»Pogosto želi klepetati s sošolci, s čimer še njim odvrača pozornost.«
12. Kako sprejema navodila in pravila ter kako se odziva nanje?
»Včasih se zdi, da jih sploh ne sliši oziroma jih povsem ignorira.«
13. Kako sprejema kritiko in kako spodbude, motivacijo?
»Hitro se razjoče in je užaljen, ob pohvali pa se v trenutku popravi njegova
drža, postane samozavestnejši in želi pohvalo deliti tudi s sošolci.«
14. Katere didaktične metode dela uporabljate pri učencu?
»Pogosto dam ostalim učencem delo, da se lahko individualno posvetim temu
učencu, čeprav je pogosto težko najti čas za takšen pristop, se mi pa zdi, da je
najučinkovitejši.«
15. Kako se odziva na vaše didaktične pristope?
»Po navadi je individualen pristop učinkovit, so pa dnevi, ko nič ne pomaga.«
16. Kako se razume s sošolci? Ali so ti seznanjeni z motnjo, ki jo ima?
»Fantje skupaj trenirajo nogomet, kjer je ta učenec precej uspešen, zato imajo
neko spoštovanje do njega.«
17. Kako se sošolci odzivajo na tega učenca?
»Kot razred ga včasih kar sami opozorijo ko je preveč moteč in takšno opozorilo
pogosto bolj zaleže, kot opozorilo kateheta.«
18. Kako sodelujete s starši tega otroka?
»Nikakor. Nihče ni prišel povedat oziroma nas seznanit z njegovo diagnozo.
Najbrž so menili, da je dovolj, če o tem govorijo v šoli. Tako sem sama opazila
da nekaj ni prav in sem se pozanimala kako in kaj. Veliko lažje bi bilo, če bi
starši sami pristopili in predstavili diagnozo.«
19. Ali se vam zdi, da je ta učenec najpogosteje po krivem obdolžen za stvari, ki pa
jih mogoče ni on storil?
»Vsekakor.«

viii

20. Verouk lahko nudi neko novo in varno okolje, kjer učenec ne čuti pritiska. Ali se
strinjate s tem?
»Da.«

21. Verjetno je potrebno veliko potrpežljivosti in volje za delo s takim učencem. Ali
menite, da ste se od tega učenca tudi sami naučili kaj pozitivnega?
»Da.«
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