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Disorder)
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)

KPS -

kansaški vprašalnik o zadovoljstvu s starševstvom (ang. Kansas Parental
Satisfaction Scale)
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SNAP IV - vprašalnik za merjenje znakov hiperaktivnosti in pozornosti
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UVOD

ADHD je akronim, ki izhaja iz angleškega poimenovanja Attention Deficit
Hyperactivity Disorder. Je mednarodno prepoznaven in uporabljen tako v klinični,
raziskovalni, strokovni in laični javnosti. Ta kratica je v zadnjih letih redno uporabljena
in prepoznana tudi v Sloveniji kot pojem, ki označuje teţave s pozornostjo, nemirnostjo
in impulzivnostjo. V delu bomo prvenstveno uporabljali izraz motnja hiperaktivnosti in
pozornosti, večkrat pa bomo uporabili tudi tukaj razloţeno kratico ADHD.
Značilnosti motnje so opisane v DSM-V (Diagnostični priročnik Ameriške psihiatrične
zveze). Ţe ime pa nam pove, kateri so njeni glavni simptomi – zmanjšana pozornost in
hiperaktivnost, tj. pretirana motorična dejavnost. Takšni otroci se doma, v šoli in širšem
socialnem okolju srečujejo s teţavami. Poleg prej omenjenih glavnih znakov, to motnjo
spremlja še vrsta drugih simptomov, kar staršem in učiteljem pogosto povzroča
preglavice.
Večina strokovnjakov iz tega področja je enotnih, da te teţave spremlja od 3 do 5
odstotkov otrok (APA 2011; APA 2013; Barkley 1998; Kesič Dimic 2009; Waslick in
Greenhill 2004), po nekaterih podatkih pa celo 6−9 % (Wilens in Fusillo 2007).
Glede na vedenjske značilnosti se otroke klasificira v tri podtipe (APA 2013; Strong in
Flanagan 2013, 19):
1. Hiperaktivno-impulzivni tip: v to skupino sodijo otroci, pri katerih je izraţena
predvsem hiperaktivnost in impulzivnost.
2. Nepozorni tip: ti otroci imajo primanjkljaj pozornosti in po navadi ne kaţejo
hiperaktivno-impulzivnih vedenj.
3. Kombinirani tip: sem pa spadajo otroci, pri katerih so prisotni vsi trije simptomi,
tj. hiperaktivnost, impulzivnost in nepozornost (Strong in Flanagan 2013, 19;
APA 2013).
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Uspešna obravnava otrok z ADHD je v veliki meri odvisna od tega, da se za vsakogar
ugotovi pravi pristop, to je pristop, za katerim oseba stoji in ga strogo upošteva. Je pa
nujno, da se pri obravnavi te motnje vključijo vse tri plati: biološka, socialna in
psihološka. Učinkovita celostna obravnava bo raziskala pristope in strategije, ki se
lotevajo vseh treh ravni (Strong in Flanagan 2013, 9).
Druţinska dinamika s starši na čelu je izjemnega pomena pri zdravljenju otrok z
ADHD. Pri tem so starševske intervencije, izobraţevanja in usposabljanja štete med
najpomembnejše. Usposabljanja temeljijo na modelih socialnega učenja in so učinkovit
ter praktičen način zdravljenja simptomov otrok, ki imajo teţave pri socialnih veščinah
(Mahboobeh Firouzuki 2013).
ADHD lahko za vsak dom pomeni precejšnjo obremenitev, saj imajo njegovi simptomi
vpliv na vse druţinske člane in na ljudi, ki so mu blizu. Vpliv na izraţanje znakov
motnje ADHD imajo tudi raznoliki okoljski dejavniki, med katerimi je pomembna tudi
vzgoja.
Med vsemi dolţnostmi, ki jih imajo odrasli do svojih otrok, je ţivljenjskega pomena
predvsem skrb za njihove telesne potrebe (Hauck 1998, 7). Druga poglavitna skrb
mnogih odraslih pa je, da bi vzgojili otroke, ki bi se znali z zadovoljstvom vključiti v
njihov svet, ki bi imeli srečno ţivljenje, v katerem bi uveljavili svoje zmoţnosti, in ki bi,
tako v otroštvu kot kasneje v zrelih letih, doţiveli karseda najmanj čustvenih motenj
(7−9).
Klinična in razvojna psihologinja Diana Baumrind je s svojo študijo starševskih stilov
(Baumrind 1967) postavila enega najbolj vplivnih okvirov za klasifikacijo starševstva.
Na podlagi dveh dimenzij, odgovornosti in nadzora, loči tri različne stile vzgoje:
permisivni, avtoritarni ter avtoritativni stil. Russel Barkley (2005) meni, da so starši
otrok z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti pogosto bolj strogi, otrokom dajejo več
navodil za opravljanje nalog in njihovo obnašanje, otroke manj upoštevajo in so pogosto
negativno usmerjeni do njihovega vedenja, se pravi, da so bolj pogosto usmerjeni v
avtoritarni tip starševstva.
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Otroci z ADHD so pogosto izredno temperamentni, aktivni, imajo kratek razpon
pozornosti, so impulzivni in nagnjeni k razvoju različnih oblik razdiralnih in motečih
vedenj (Johnston in Mash 2001). Ţe od vrtca naprej so bolj agresivni, imajo manj
sposobnosti pri razvijanju socialnih veščin in so manj prilagodljivi za spremembe.
Velikokrat ignorirajo starševske zahteve, so v sporu s sorojenci in vrstniki, motijo
sosede in povzročajo negativne reakcije učiteljev (Cunningham 2007). Poleg
obvladovanja otrokovega vedenja se starši soočajo s samoregulacijo, morajo se pogajati
z zdravstvom in šolstvom ter so pogosto v socialnih stiskah zaradi otrokovega motečega
vedenja v različnih okoljih. Ravno iz teh razlogov je ena izmed mnogih posledic, ki jih
s seboj prinaša ADHD, stres in s tem tudi nezadovoljstvo staršev (Johnston in Mash
2001). Starševski stres je definiran kot averzivna psihološka reakcija na zahteve, ki jih
prinaša vloga starša (Deater-Deckard 1998). Prisotnost neke stopnje stresa je gotovo
normalna (Crnic in Greenberg 1990), a starši, ki so pod močnim stresom, lahko
psihološko trpijo in so posledično manj zmoţni implementirati intervencije, ki bi otroku
pomagale (Kazdin 1995). Povišan stres lahko vpliva tudi na odnos med otrokom in
staršem ter negativno vpliva tudi na starševske prakse (Abidin 1992; Rodgers 1998).
Namen našega magistrskega dela je raziskati povezanost med stili vzgoje,
zadovoljstvom s starševstvom in znaki motnje pozornosti in hiperaktivnosti pri otrocih,
ter prikazati morebitne razlike med krajem bivanja. Zanimalo nas bo, kaj vpliva na
pojav motnje in kakšno vlogo ima pri tem stil starševske vzgoje.

Cilj magistrskega dela bo tudi predstaviti raznolike terapevtske pristope k obravnavi
motnje pozornosti in hiperaktivnosti, prav tako je cilj opredeliti druţinsko okolje kot
enega ključnih dejavnikov pri izraţanju simptomov te motnje.
Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnemu delu bomo
pozornost namenili opredelitvi motnje ADHD, poskušali bomo razumeti vlogo
bioloških, okoljskih in drugih dejavnikov, podrobno bomo opredelili tudi simptome in
znake te motnje. Sledila bo predstavitev stilov vzgoje, predstavili bomo različne oblike
ter podrobno opisali, katere so značilnosti za posamezen stil. V nadaljevanju bomo
podrobneje predstavili zadovoljstvo s starševstvom in s tem povezan stres staršev.
Rdeča nit magistrskega dela bo raziskovanje prepleta stilov starševstva, zadovoljstva s
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starševstvom ter znakov motnje ADHD. Naš cilj bo tudi ovrednotiti rezultate, ki smo jih
pridobili z empirično raziskavo, ter prispevati k ozaveščanju o tem, da motnja
hiperaktivnosti in pozornosti ni le problematika osebe, ki za njo trpi, temveč je njeno
razumevanje in sprejemanje pomemben izziv za celotno druţino, kakor tudi otrokovo
širše socialno okolje.
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1. MOTNJA HIPERAKTVINOSTI IN POZORNOSTI

Motnja hiperaktivnosti in pozornosti je najpogostejša nevrološko vedenjska motnja v
otroštvu (Brecelj-Kobe 2003; Shaywitz in Shaywitz 1992) in predstavlja kar 30−40 %
vseh napotitev na klinikah za usmerjanje otrok v Zdruţenih drţavah Amerike (Conners
in Jett 2001, 49). V svetu je ADHD na drugem mestu, takoj za astmo, v kategoriji
kroničnih bolezni in motenj (Hinshaw in Ellison 2016). Otroci s to motnjo imajo
primanjkljaje

na

področju

regulacije

pozornosti:

usmerjanje,

vzdrţevanje,

selekcioniranje (Černe 2016, 16). Zmotijo jih avditivni (šumi, besede, nenadni zvoki,
notranji govor), vizualni (slike, dogajanje pred očmi) ali kinestetični (intenzivno
čustvovanje, notranje doţivljanje, neugodnosti v telesu) dejavniki, ki so večkrat razlog,
da predhodno zaključijo z učenjem, so na učno uro manj pripravljeni, ji ne sledijo in z
vedenjem izogibanja razvijajo šibko šolsko samopodobo. Motnja se namreč pojavlja ţe
v predšolskem obdobju, a je izrazito vidna šele v obdobju šolanja, zlasti zaradi pravil,
organizacije in načina dela v šoli, ki otroka običajno še dodatno obremenjuje. Pogosto
jo prepoznamo zaradi primerjanja otroka z njegovimi vrstniki (16−17). Ob osnovnih
teţavah s pozornostjo in hiperaktivnostjo, se kot posledica pogosto pridruţijo še
sekundarne teţave na področju učenja, medosebnih odnosov, vedenja in čustvovanja
(Rotvejn Pajič in Pulec Lah 2011).
Otroci z motnjo ADHD so velika in raznolika skupina (Černe 2016, 10). Nekateri imajo
teţave samo s pomanjkljivo pozornostjo, drugi pa še z impulzivnostjo in/ali
hiperaktivnostjo. Kadar so opazne izrazite teţave na teh področjih v šolskem in
domačem okolju, prisotne pa najmanj šest mesecev, govorimo o motnji hiperaktivnosti
in pozornosti, ki jo prepoznajo in diagnosticirajo zdravniki – otroški psihiater, klinični
psiholog in specialni pedagog ter drugi strokovnjaki, ob poročilih staršev, učiteljev in
procesni diagnostiki otroka (10).
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1.1 Razlage o vzrokih
Pred časom je večina ljudi mislila, da je to le vedenjska motnja, ki nima nobene
biološke podlage. Za nastanek te motnje so krivili različne dejavnike, med
najpogostejšimi pa so bili oz. so ponekod še tudi danes: slabo starševstvo, svojeglavost,
moralna pomanjkljivost, slaba prehrana, alergije in občutljivosti, okvara moţganov,
izpostavljenost strupenim snovem in moţganske poškodbe (Strong in Flanagan 2013,
19).
Še pred kratkim se je motnjo ADHD uvrščalo med vedenjske motnje, saj temelji na
vedenjskih znakih (Rotvejn Pajič in Pulec Lah 2011), po DSM-V (APA 2013) spada
pod nevrološko-razvojne motnje, saj so novejša dognanja ugotovila številne nevrološko
kognitivne posebnosti in osnove teh teţav.
Spada torej med nevrološke motnje, saj se z njo otrok rodi ali pa je posledica zgodnjih
porodnih zapletov (Junţič Sotlar 2012). Motnja pa je povezana tudi z različnimi
dejavniki, ki pa še niso v celoti raziskani. Pri otroku z ADHD je spremenjen predel
moţganovine (čelni in stranski reţenj), v katerem impulzi iz ene ţivčne celice v drugo
ne potujejo enako kot pri otrocih brez te motnje (Junţič Sotlar 2012).
Čeprav je ADHD ena izmed dobro financiranih področij raziskovanja, znanstveniki še
vedno ne morejo z gotovostjo trditi, kaj točno je vzrok za to motnjo. Zaenkrat velja, da
je večidel dedna, nanjo pa vsekakor vplivajo tudi okoljski in druţbeni dejavniki, do
neke mere pa tudi kultura (Lavrič 2014).
Do danes so znanstveniki in raziskovalci odkrili ţe vrsto vzrokov za moţen nastanek te
motnje. Genetika, biološki faktorji in socialno okolje so najpogosteje navedeni moţni
vzroki za teţave s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, vendar dokončnega razloga za
nastanek te motnje še ne poznamo (Strong in Flanagan 2013, 24−26). Videti je, da za
ADHD obstaja genetska dovzetnost oz. predispozicija (Alizadeh et al. 2007; Hechtman
1996). Motnje se namreč lahko prenašajo po druţinski liniji. Bolj je namreč verjetno, da
se bo otrok z ADHD rodil v druţini, kjer ima vsaj en izmed staršev to motnjo (Strong in
Flanagan 2013, 26).
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V nasprotju z večino ostalih strokovnjakov pa dr. Michael E. Platt (2011) meni, da je
motnja povezana predvsem s hormonskim neravnovesjem, pri katerem je v telesu
preveč inzulina, kar povzroči hipoglikemijo oz. premalo sladkorja v krvi. Pri tem telo
ustvarja obilo hormona adrenalina, naravnega poţivila, s čimer dviguje raven sladkorja
(Platt 2011, 169−170).

1.2 Dejavniki tveganja
Vpliv na ADHD imajo tako raznoliki biološki in okoljski dejavniki tveganja. Na primer:
oseba z gensko nagnjenostjo do visoke stopnje aktivnosti je lahko pod visokim stresom
v druţinskem okolju, kar bo povišalo moţnost za razvoj motnje ADHD (Conners in Jett
2001).
Hughes in Cooper (2007) omenjata več dejavnikov, ki lahko vplivajo na razvoj
simptomov motnje hiperaktivnosti in pozornosti. To so: slabše starševske veščine in
neurejeno druţinsko okolje, starševske osebne značilnosti, pogosti konflikti med
staršema, nizek socialno-ekonomski poloţaj, enostarševske druţine in odsotnost očeta.
Barkley (2005) na tem mestu opozarja, da neurejene druţinske razmere ali slabše
starševske prakse ne povzročajo motnje ADHD, a lahko poslabšajo njegove simptome.
Med dejavnike tveganja spada tudi nizka porodna teţa (manj kot 1500 g). Ti otroci
imajo namreč dva do trikrat večjo moţnost za razvoj motnje ADHD (APA 2013). To je
dokazala tudi študija raziskovalca Hultmana in sodelavcev (Hultman et al. 2007), kjer
so preučevali dvojčke, da bi ugotovili, ali nizka porodna teţa vpliva na razvoj
simptomov ADHD. Ugotovili so, da je dvojček z niţjo porodno teţo kasneje kazal
12−13 % več znakov za motnjo hiperaktivnosti in pozornosti. Prav tako bi naj bil pojav
motnje povezan s kajenjem matere med nosečnostjo, a je za to delno odgovoren tudi
genetski faktor. V manjšini primerov je lahko pojav motnje tudi oblika reakcije na
določeno vrsto hrane. Faktor tveganja je tudi zanemarjanje otrok, večje število rejniških
umestitev, zloraba, izpostavljenost nevrotoksinom (npr. svincu), okuţbe (npr.
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encefalitis) ali izpostavljenost alkoholu v maternici. Moţen vpliv na simptome imajo
tudi slušne motnje in motnje vida, motnje presnove, spanja, prehranske pomanjkljivosti
in epilepsija (APA 2013).
Da na izraţanje simptomov ADHD vpliva tudi kultura, je prepričana dr. Mel Konner
(Vidner Ferkov 2014), ki opaţa, da se morajo otroci ţe zelo zgodaj privajati na dolge
ure sedenja in doseganja različnih akademskih zahtev, medtem ko imajo v drugih
kulturah otroci veliko več prostora in moţnosti za neovirano gibanje. Medicinska
antropologinja opozarja, da ima pri vplivu na to, kaj razumemo kot bolezen ali
simptom, zelo pomembno vlogo tudi kulturno okolje s svojimi vrednotami. Otrokom v
ZDA namreč pogosteje diagnosticirajo motnjo ADHD kot njihovim vrstnikom v Veliki
Britaniji (Vidner Ferkov 2014).

Pomemben faktor pri razvoju motnje hiperaktivnosti in pozornosti je tudi dednost.
Raziskave namreč kaţejo, da ima več kot 25 odstotkov sorodnikov prvega kolena otrok
z motnjo ADHD prav tako to motnjo (Biederman et. al. 1990). Phelan (2005) pa meni,
da imajo starši z ADHD 50 odstotkov moţnosti, da ima omenjeno motnjo tudi eden
izmed njihovih otrok, enakega mnenja pa sta tudi raziskovalca Jans in Jacob (Lesch
2015). Pomembne rezultate za to področje raziskovanja motnje je podala Florence
Levy (1997), ki je v svoji študiji preučevala enojajčne dvojčke. Ugotovila je, da če ima
eden od dvojčkov motnjo hiperaktivnosti in pozornosti, jo ima v 81 % primerih tudi
drugi. Hinshaw in Ellison (2016, 25−27) v knjigi navajata podatek, da je verjetnost
dednosti (cca. 80 %) skoraj enakovredna verjetnosti psihiatričnih stanj bipolarne motnje
in avtizma, ki sta za zdaj, kolikor je znano v znanosti, v samem vrhu.
V zadnjem času je opaziti precejšnje povečanje pojavnosti motnje, predvsem v ZDA.
Jirakova (2002, 27) navaja, da se to dogaja tudi zaradi sprememb v okolju, kot so na
primer manj naravne hrane in več umetnih dodatkov, večja izpostavljenost zdravilom
(tudi pesticidom in kemikalijam), pasivnejše oblike varovanja otrok, več dejavnosti v
sedečem poloţaju, manj zgodnejše gibalne stimulacije, manj stika z zunanjim okoljem,
otroški stolčki in varnostni pasovi, ki zaradi nudenja varnosti onemogočajo gibanje.
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Hartmann (2005, 72) kot enega izmed razlogov za pogostejše diagnosticiranje
posameznikov z ADHD v primerjavi z obdobjem pred 20 leti navaja današnjo kulturo,
ki sama povzroča, da otroci razvijejo »moţgane ADHD«. Vzrok mnoţične pojavnosti te
motnje avtor namreč vidi v naši kulturi in sodobni tehnologiji. Meni, da s televizijo,
videoigrami, računalniki, telefoni ter drugimi elementi naše hitro razvijajoče kulture
samo treniramo otroške moţgane, da tako delujejo.
Raziskovalka Viola (2004) pa za povečanje pojavnosti motnje navaja dejavnike, kot so:
višja pričakovanja staršev do otrok, nesoglasja v druţini, višja pričakovanja šol,
prisotnost obremenjujočih stresnih situacij, nov način prehranjevanja, manj gibanja,
prisotnost farmacevtske industrije in preveč gledanja visokostimulativnih televizijskih
oddaj in računalniških igric.

1.3 Pogostost
Rezultati študij na temo razširjenosti ADHD se med seboj močno razlikujejo, navadno
zaradi razlik v kriteriju študij. Več raziskav (APA 2011, Barkley 1998, Kapitanovič in
Ferlič Ţaganjar 2016, Kesič Dimic 2009, Pelham 1999, Rotvejn Pajič in Pulec Lah
2011, Waslick in Greenhill 2004) je pokazalo, da simptome motnje ADHD kaţe 3−5 %
šoloobveznih otrok. Ta odstotek pa se zelo razlikuje glede na ozkost oziroma širokost
klasifikacije teţav (Conners in Jett 2011).
Brecelj Kobetova na spletni strani društva za psihološko svetovanje Kameleon (2011)
celo navaja, da naj bi bil odstotek hiperkinetičnih motenj v Evropi med 10 in 19
odstotkov otroške populacije, kar bi v Sloveniji pomenilo med 20.000 do 40.000 otrok
do 14. leta starosti.
Višji odstotek odraslih ţensk z motnjo v primerjavi z deklicami lahko pomeni, da viri
otrokovih napotitev k diagnostiku polagajo več pozornosti dečkom kot deklicam. Po
drugi strani pa odrasli običajno poiščejo pomoč zaradi motenj pri pozornosti,
organizacijskih veščinah ali spominu, ne pa toliko zaradi vedenja.
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Kljub vsesplošnemu mnenju, da za teţavami trpi več dečkov kot deklic – specialistka
klinične psihologije Rotvejn Pajičeva navaja, da se to razmerje giblje od 2:1 do 9:1,
psiholog Sandberg pa 1,8:1 do 4:1 v prid dečkom (Društvo za psihološko svetovanje
Kameleon 2011). Nekoliko drugačnega mnenja so nekateri drugi strokovnjaki (Weiss in
Murray 2003), ki opozarjajo, da sta enako zastopana oba spola, le da deklic ne opazimo
zaradi odsotnosti agresivnega in motečega vedenja, ki je bolj značilno za dečke. Fantje
namreč običajno kaţejo očitne vedenjske motnje, kot so agresija, razdraţljivost ali pa
motijo druge otroke med igro ali v šoli. Po drugi strani pa odrasli običajno poiščejo
pomoč zaradi motenj pri pozornosti, organizacijskih veščinah ali spominu, ne pa toliko
zaradi vedenja. Prav zaradi tega večkrat ustrezno pomoč prejemajo fantje, deklice pa
ostanejo izvzete in zaradi tega lahko razvijejo dodatne teţave in motnje (Društvo za
psihološko svetovanje Kameleon 2011).
Raziskave prav tako kaţejo, da je pri tej motnji problem tudi, da je večkrat
nediagnosticirana, večkrat pa tudi napačno diagnosticirana. Pri ţenskem spolu s to
motnjo je bilo zaenkrat opravljenih zelo malo raziskav. Posledično imamo tudi manj
informacij, na kak način se ţenske s to motnjo spoprijemajo in kako se ta sploh kaţe. So
pa raziskave potrdile, da imajo ţenske, ki imajo potrjeno diagnozo ADHD, resnejšo
obliko te motnje, prav tako pa jih v primerjavi z moškimi pogosteje spremljajo tudi
depresivne motnje z nizkim samovrednotenjem (Strong in Flanagan 2013, 88).
Deklice s to motnjo v primerjavi z dečki izraţajo manj hiperaktivnosti in agresivnosti
ter pogosteje kaţejo znake nepozornega podtipa ADHD, ki je teţje opazen (Kesič Dimic
2009, 29). Ta vedenja vključujejo pozabljivost, teţave pri poslušanju, anksioznost,
plahost in bojazljivost ter odkrenljivo pozornost. Otroci obeh spolov s tem podtipom so
ustrezno odkriti le v 50 odstotkih primerov. V večini kliničnih raziskav je razmerje
pojavnosti motnje ADHD med spoloma 9:1 v prid dečkom (29).

Ocene pogostosti motenj pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti se nekoliko
razlikujejo glede na spol, starost in uporabljene kriterije. Na splošno velja, da je motnja
prisotna pri 3 do 5 odstotkih otrok v šolskem obdobju ter da se 2- do 6-krat pogosteje
pojavlja pri dečkih kot pri deklicah (APA 2002; Barkley 1998).
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Zadnje ugotovitve kaţejo, da so deklice manj pogosto prepoznane, saj se pri njih
pogosteje pojavljajo prevladujoče teţave s pozornostjo, ki za okolje niso tako moteče,
ali pa so prepoznane kasneje, zaradi pridruţenih čustvenih ali psihosomatskih teţav
(Carducci 2009).
Tudi DSM-V navaja, da je motnja pogostejša pri moškem spolu, in sicer v razmerju
pribliţno 2:1 pri otrocih, in 1,6:1 pri odraslih osebah. Običajno so pri ţenskah bolj
izraţeni simptomi nepozornosti (APA 2013).

1.4 Simptomatika
Motnja hiperaktivnosti in pozornosti je najpogostejša psihiatrična diagnoza v otroštvu in
je neredko dolgotrajna in resna motnja psihičnega razvoja (Brecelj-Kobe 2003).
Praviloma se začne ţe v zgodnjem otroštvu, najpogosteje pred 7. in pogosto pred 5.
letom starosti, v redkih primerih pa se pokaţe ţe pred drugim letom otrokovega
ţivljenja (Weiss 1995). Diagnosticirana je običajno v osnovnošolskem obdobju, saj so
takrat simptomi najbolj izraţeni, saj je otrok postavljen v organizirano okolje, polno
pravil (Parush et al. 1997). Najpogostejši simptomi so pomanjkanje pozornosti in
vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, hitro menjavanje
aktivnosti skupaj s slabo usmerjeno in dezorganizirano pretirano aktivnostjo. Velikokrat
je k temu priključena tudi impulzivnost, brezobzirnost, nagibajo se k nezgodam,
pogosto se znajdejo v disciplinskih prekrških zaradi nepremišljenih kršitev in ne toliko
zaradi namernega kljubovanja. Glede njihovih odnosov je značilno, da so brez socialnih
zavor, manjka jim običajna zadrţanost in opreznost. Ti otroci v socialnem okolju niso
priljubljeni, zato zlahka postanejo izolirani in osamljeni (Gillberg et al. 1983).

Strong in Flaganan (2013, 62) simptome motnje hiperaktivnosti in pozornosti razdelita
v dve skupini, primarni in sekundarni simptomi. V prvo skupino spadajo: pomanjkljiva
in zlahka odvrnljiva pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost; medtem ko med
sekundarne simptome uvrščata: zaskrbljenost, zdolgočasenost, frustracije, izguba
motivacije, nizka samozavest, motnje spanja, občutek brezupa ipn (62−63).
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1.4.1 Primarna simptomatika in podtipi motnje hiperaktivnosti in pozornosti
Nepozornost se lahko odraţa na akademskem in poklicnem področju ali v socialnih
situacijah. Posamezniki s to motnjo ne polagajo pozornosti podrobnostim ali pa delajo
nepremišljene napake pri delu za šolo ali pri ostalih nalogah. Njihovo delo je običajno
neurejeno in izvedeno nepremišljeno. Posamezniki imajo običajno teţave pri
vzdrţevanju pozornosti pri nalogah ali imajo teţave pri vztrajanju pri določeni nalogi do
zaključka, v šoli pogosto oddajo nedokončane naloge. Pogosto se zdi, da so z mislimi
drugod, ali da ne poslušajo oz. niso slišali, kar je bilo pravkar rečeno. Mnogokrat
skačejo od ene nedokončane aktivnosti k drugi. Posamezniki, diagnosticirani s to
motnjo, pogosto začnejo nalogo, preidejo k naslednji, potem pa spet začnejo delati nekaj
novega, preden sploh končajo katero koli od začetih nalog. Pogosto ne sledijo zahtevam
ali navodilom in tako ne opravijo šolske naloge, gospodinjskih opravil ali drugih nalog.
Neuspeh pri dokončanju nalog naj bo upoštevan kot simptom, le če je to zaradi
nepozornosti, ne pa zaradi drugih razlogov (npr: nerazumevanje navodil). Ti otroci
imajo pogosto teţave pri organiziranju nalog, dejavnosti, opravil ter aktivnosti.
Aktivnosti, ki zahtevajo dolgotrajni mentalni napor, doţivljajo kot neprijetne in izrazito
averzivne. Običajno ne marajo oz. se celo izogibajo nalogam, ki zahtevajo mentalni
napor, organizacijske zahteve ali dobro koncentracijo (npr. domača naloga). Njihovo
delovno okolje je pogosto neorganizirano, materiali, ki jih oseba potrebuje, so pogosto
razmetani, izgubljeni, z njimi ravnajo neprevidno, večkrat so tudi poškodovani.
Posameznike s to motnjo pogosto zmotijo nepomembni draţljaji, pogosto se ustavijo pri
opravljanju naloge, da posvetijo pozornost nepomembnemu hrupu ali dogodkom, ki jih
drugi običajno brez problema prezrejo (npr. pogovor v ozadju, hupanje avtomobilov).
Pogosto so pozabljivi pri vsakodnevnih aktivnostih (npr. pozabijo na sestanek, pozabijo
vzeti malico s seboj). V socialnih situacijah je nepozornost izraţena kot pogoste izmene
v pogovorih – neposlušanje ostalih, niso pozorni na tekoči pogovor, niso pozorni na
podrobnosti ali na pravila iger ali aktivnosti (APA 2013, Rotvejn Pajič in Pulec Lah
2011).
Hiperaktivnost se lahko izraţa tudi tako, da otroci ne more mirno sedeti na stolu, ne
sedijo, tudi ko jih posedejo starši in se od njih to pričakuje. Izrazi se tudi kot pretirano
tekanje ali plezanje v situacijah, ko je le-to neprimerno, teţave imajo pri igri v tišini,
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večkrat se zdi, da so »v pogonu«, delujejo, kot da jih »poganja motor«. Večkrat tudi
pretirano govorijo. Hiperaktivnost se lahko razlikuje glede na posameznikovo starost in
stopnjo razvoja. Posebno pozornost moramo polagati pri diagnozi otrok. Malčki in
predšolski otroci s to motnjo se razlikujejo od ostalih otrok po tem, da so vedno v
pogonu, vse jih zanima; tekajo sem ter tja, skačejo ali plezajo na pohištvo, tekajo po
hiši, teţko sedijo na miru pri skupnih dejavnostih (npr. poslušanje zgodbice).
Šoloobvezni otroci kaţejo podobne znake, s tem da le-ti niso tako pogosti ali intenzivni
kot pri predšolskih otrocih. Teţko sedijo na miru, pogosto vstajajo, na stolu so nemirni.
Pogosto gredo od mize med obrokom ali med gledanjem televizije, ali med delanjem
domače naloge. Pri adolescentih in odraslih simptomi hiperaktivnosti povzročajo nemir,
posamezniki se teţko vključijo v tihe aktivnosti, pri katerih se sedi (APA 2013, Rotvejn
Pajič in Pulec Lah 2011).
Impulzivnost se kaţe kot nestrpnost, teţave so pri čakanju na odziv, običajno povejo
odgovore, še preden slišijo celotno vprašanje, teţko čakajo, da pridejo na vrsto, pogosto
motijo ostale do te točke, da lahko to povzroča teţave v socialnih, akademskih ali
poklicnih okoljih. Pogosto komentirajo tudi, ko niso na vrsti, ne poslušajo navodil,
začnejo pogovor ob neprimernem času, motijo ostale, jemljejo stvari od drugih, se
dotikajo predmetov, ki se jih ne bi smeli. Impulzivnost lahko vodi do nesreč (npr.
prevračanje predmetov, dotikanje vroče ponve) ali do vključevanja v potencialno
nevarne aktivnosti, brez da pomislijo na moţne posledice (npr. rolanje po grobem
terenu) (APA 2013, Rotvejn Pajič in Pulec Lah 2011).
Otroci s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo imajo teţave s pozornostjo,
hiperaktivnostjo in z impulzivnostjo. Med seboj se razlikujejo glede na vrsto
prevladujoče teţave, iz česar izhajajo različni tipi ADHD (hiperaktivno-impulzivni tip,
nepozorni tip in kombinirani tip), in z njimi povezano ravnanje in odzivanje okolja
(Šket Kamenšek 2012).
Ameriško psihiatrično zdruţenje loči tri tipe ADHD (APA 2002), enake tipe navajata
tudi Strong in Flanagan (2013, 17−22) in Čebokli (2011):
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1. Motnja hiperaktivnosti in pozornosti; hiperaktivno-impulzivni tip: pri tem
podtipu je opaznih šest ali več simptomov hiperaktivnosti-impulzivnosti1
(ampak manj kot šest simptomov nepozornosti2), ki trajajo minimalno šest
mesecev. Običajno ti otroci le steţka sedijo na miru ali predvidevajo posledice
svojih besed in dejanj, zmorejo pa recimo sedeti na miru.

2. Motnja hiperaktivnosti in pozornosti; nepozorni tip: ta podtip je diagnosticiran,
če otrok kaţe znake vsaj šestih simptomov iz skupine nepozornosti2 (ampak
manj kot šest simptomov hiperaktivnosti-impulzivnosti1), ki trajajo minimalno
šest mesecev. Pri tej obliki otroci običajno zmorejo sedeti na miru tudi več časa,
a imajo teţave z osredotočanjem. Ti otroci lahko hitro izgubijo pozornost,
zgrešijo podrobnosti, pozabijo stvari in pogosto menjajo dejavnosti. Teţave se
jim lahko porodijo tudi pri osredotočanju na eno stvar in se kmalu začnejo
dolgočasiti z nalogo, razen če jim prinaša uţitek. Lahko imajo teţave tudi z
dokončanjem in oddajanjem domačih nalog ter izgubljanjem stvari (npr. igrač,
svinčnikov, navodil). Mogoče je tudi, da dajejo vtis, da ne poslušajo, ko se jih
ogovori, sanjarijo, postanejo hitro zmedeni in se gibljejo počasi. Pojavijo se
lahko teţave s hitrostjo in natančnostjo obdelave informacij v primerjavi z
drugimi ali s sledenjem navodilom.
3. Motnja hiperaktivnosti in pozornosti; kombinirani tip: ta podtip motnje
določimo, kadar opazimo šest ali več simptomov nepozornosti2 in šest ali več
simptomov hiperaktivnosti-impulzivnosti1, ki se nadaljujejo ţe šest mesecev. Ti
posamezniki se običajno le steţka osredotočijo, s teţavo sedijo na miru, stvari pa
počnejo brez predhodnega razmisleka. Večina otrok z motnjo ADHD ima
diagnosticiran ta podtip. Zaenkrat še ni znano, ali je tako tudi pri odraslih.
1

a) otrok pogosto ne more sedeti pri miru, miga z rokami ali nogami tudi ko sedi; b) pogosto se dvigne iz
stola, tudi ko se od njega pričakuje, da sedi; c) pogosto teka naokrog ali pleza, kjer je tako vedenje
neprimerno; d) pogosto se ne more po tiho vključiti v dejavnost ali igro; e) pogosto deluje, kot da ga
»poganja motor«; f) pogosto veliko govori; g) pogosto nepremišljeno izstreli odgovor, preden je bilo
vprašanje postavljeno do konca; h) pogosto ima teţave, ko mora čakati v/na vrsto; i) pogosto prekinja
druge.
2
a) ne polagajo pozornosti podrobnostim ali pa delajo nepremišljene napake pri delu za šolo ali pri ostalih
nalogah; b) pogosto vzdrţujejo pozornost pri zadanih nalogah ali igri; c) pogosto se zdi, da ne poslušajo,
ko so ogovorjeni; d) pogosto ne sledijo navodilom ali zadane naloge ne opravijo do konca; e) imajo
pogoste teţave pri organizaciji nalog in dejavnosti; f) pogosto se izogibajo nalogam, ki zahtevajo trajni
mentalni napor; g) pogosto izgubijo stvari, ki so potrebne za nalogo ali dejavnost; h) pogosto jih zmotijo
zunanji dejavniki in draţljaji; i) pogosto so pozabljivi pri dnevnih aktivnostih.
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1.4.2 Sekundarna simptomatika ter druge težave in posebnosti otrok z motnjo
hiperaktivnosti in pozornosti
Sekundarni simptomi so običajno posledica neustrezne obravnave primarnih znakov
motnje in drugih teţav. Barkley (1998) kot sekundarne simptome navaja teţave na
kognitivnih in akademskih področjih, kakor tudi na socialnih, čustvenih in zdravstvenih.
Lidija Šket (2012) navaja podobno, doda pa še konkretnejše sekundarne simptome, to
so: teţave z motoriko, govorom, kratkotrajni spomin, nizka samopodoba, teţave v
socialnih odnosih ter čustvene teţave. Avtorja Jeff Strong in Michael Fanagan (2013) pa
med sekundarne simptome uvrščata: zaskrbljenost, zdolgočasenost, izgubo motivacije,
frustriranost, nizek občutek lastne vrednosti, motnje spanja in občutke brezupa. Na tem
mestu poudarita, da ti simptomi niso značilni le za motnjo ADHD, pač pa so značilni
tudi za nekatere druge motnje. Opozarjata, da ob ADHD lahko neodvisno nastopajo tudi
druge motnje, kar imenujemo komorbidnost. Hkratna prisotnost drugih motenj je tudi
eden izmed razlogov, da je diagnosticiranost motnje ADHD izjemno teţek in zapleten
proces.

Poleg glavnih simptomov so pri otrocih z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti v
šolskem obdobju prisotne še druge komorbidne motnje in teţavna vedenja, katerih
lastnosti so običajno: kljubovanje, agresivno vedenje in neubogljivost (Young 2010). Ta
vedenja so pogosto še bolj teţavna od simptomov, ki jih prinaša motnja. Prisotne so
lahko tudi čustvene teţave ter teţave s sovrstniki, kar pri otroku povzroča občutek
osamljenosti, nepopularnosti, ţalosti, anksioznosti in nizke samozavesti. Ti problemi
otroka ovirajo na poti do uspehov v šoli, v socialnem in druţinskem okolju. Zraven tega
se tudi starši otrok pogosto počutijo utrujeno, razdraţljivo in razočarano, ker so
neprestano pazljivi, saj morajo nadzorovati otroka, njegovo vedenje in zahteve (Young
2010).
Ameriško psihiatrično zdruţenje navaja, da je ADHD pri otrocih povezan z zmanjšano
akademsko uspešnostjo in socialno zavrnitvijo, pri odraslih osebah pa s slabšo poklicno
uspešnostjo in izobrazbo, med dotičnimi osebami je tudi večja verjetnost brezposelnosti,
kakor tudi povišana stopnja medsebojnih sporov (APA 2013). Otroci z motnjo
hiperaktivnosti in pozornosti imajo bistveno več moţnosti za razvoj antisocialne
osebnostne motnje v odrasli dobi, s čimer se poveča moţnost za uporabo nedovoljenih
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substanc. Posamezniki z ADHD se bolj pogosto fizično poškodujejo, prav tako pa so
bolj pogosti prometni prekrški in nesreče s strani voznikov, pri katerih je prisotna ta
motnja. Neustrezno opravljena naloga, za katero je potrebna velika mera truda in
natančnosti, je s strani okolice mnogokrat interpretirana kot lenoba, neodgovornost ali
nesposobnost sodelovanja. Za odnose v druţini so značilne negativne interakcije in
pogosti spori. Odnosi z vrstniki so mnogokrat prekinjeni zaradi zavrnitev, zanemarjanja
ali norčevanja iz posameznika, ki ima to motnjo. V povprečju imajo posamezniki z
ADHD za seboj manj šolanja, imajo slabši poklicni doseţek in imajo niţje intelektualne
rezultate v primerjavi z njihovimi vrstniki. Pri hudih oblikah motnje lahko njeni
simptomi močno škodujejo socialnim, druţinskim in šolskim/poklicnim prilagoditvam.
Akademski primanjkljaji, teţave, povezane s šolo in slabi odnosi z vrstniki so
največkrat povezani s simptomi nepozornosti, medtem ko so zavrnitev s strani vrstnikov
in fizične poškodbe običajno povezane s simptomi hiperaktivnosti in impulzivnosti
(APA 2013).

1.4.3 Simptomi, značilni za otroke v starosti 6−12 let
Skoraj vsi otroci kaţejo nekatere značilnosti motnje pozornosti in hiperaktivnosti, na
primer to, da švigajo od ene reči k drugi, ali splezajo na vse, kar jim pride na pot
(Strong in Flanagan 2013, 40). Zato DSM V za diagnozo ADHD izrecno navaja, da se
mora otrok vesti manj zrelo, kot je primerno njegovi starosti (APA 2013). Otroci brez
ADHD lahko ne glede na starost dostikrat dlje časa mirno sedijo, na primer med
branjem knjige; otroci z motnjo ADHD pa tega ne zmorejo (Strong in Flanagan 2013,
40). Hiperaktivni otroci znajo biti zares aktivni, zato je simptom hiperaktivnost največji
problem takrat, ko so še mlajši. Z odraščanjem se to malce ublaţi in prekomerna
aktivnost se obrne bolj navznoter – zato navzven postaja manj izrazita. Ko ti otroci
doseţejo najstniška leta, ne tekajo več toliko naokrog – še zmeraj pa se velikokrat
zvirajo ali jih muči občutek nemira (40). Teţave s pozornostjo in organiziranjem lahko
imajo pri otrocih z ADHD dolgotrajne posledice, motnja jih namreč ovira pri učenju
osnovnih spretnosti, ki so potrebne za napredovanje v izobraţevanju in ţivljenju
nasploh. Mnogo otrok z ADHD ima teţave z učenjem branja, črkovanja in/ali
računanja. Ti problemi lahko nastanejo, ker otrok ni zmoţen vzdrţevati pozornosti in
zbranosti; lahko pa izvirajo iz specifičnih učnih teţav, ki včasih spremljajo ADHD,
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npr. disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija in podobne. Nekateri – nikakor pa ne
vsi – otroci z ADHD s teţavo shajajo z drugimi otroki. Veliko otrok s to motnjo ima
teţave z upoštevanjem navodil, z disciplino in spoštovanjem pravil. Na tem mestu
moramo biti pozorni še na druge simptome, razvojno stopnjo otroka in pojavnost
simptomov v več okoljih, da se pri diagnosticiranju ne zmotimo (40−42).
Avtorja Connors in Jett menita, da otroci med šestim in dvanajstim letom navadno
kaţejo močne znake ADHD-ja (2001, 31). Skozi ta leta v otroštvu se otroci srečajo z
ţeljo, da se vklopijo med sovrstnike, doseči pa morajo tudi pričakovanja šolskih
usluţbencev, med seboj pa si morajo deliti pozornost učitelja s pribliţno 20−30 sošolci.
Za otroke z ADHD je pri teh letih značilno: pomanjkanje koncentracije, teţko
vzdrţevana pozornost, impulzivnost, agresivnost, vedenje razrednega »klovna« in pa
vedno več teţav pri odnosu z vrstniki. Našteta vedenja običajno še zaostrijo
strukturirane in rutinske naloge in opravila v šoli. Otroku se lahko zdi, da so dodeljene
naloge preveč teţke, enostavne ali celo dolgočasne. Zaradi teh razlogov potem otrok le
redko prejme pohvalo za naloge, ki zahtevajo obilo truda. Kronično pomanjkanje
pohval za trud v zahtevnih situacijah pa privede k temu, da otrok pogosto obupa in je
nato označen za lenega ali nesposobnega. Otroci pogosto začnejo občutiti nek
ponavljajoč vzorec socialnih in akademskih neuspehov, ki vodi k nizki samozavesti in
depresiji. Večkrat se počutijo neumno, mislijo si, da jih ostali otroci zaradi tega ne
marajo. Ti otroci kaţejo različne znake vedenjske impulzivnosti, ki potem vodi v slabo
uspešnost na dodeljenih nalogah. Impulzivnost se kaţe tudi z glasnim govorjenjem,
nemirnostjo pri sedenju na stolu, večkrat pa tudi vstanejo s stola – le da nekaj preverijo.
Otroci z ADHD kaţejo kognitivno impulzivnost s pogostim delanjem napak, so
neorganizirani in površni pri delu in dodeljenih nalogah. Pogosto delajo napake tudi pri
snovi, ki jo obvladajo in to preprosto zato, ker svojega dela naknadno ne preverijo.
Zaradi njihovega impulzivnega stila posamezniki včasih mislijo, da imajo teţave pri
pisanju ali črkovanju, a v resnici snov veliko bolje obvladajo, le ne znajo je tako dobro
predstaviti. Ta primanjkljaj postane pogosto očiten šele po učinkovitem zdravljenju, ko
pravzaprav končno lahko dokaţejo, kaj vse so se naučili. V teh letih so prav tako vidni
primanjkljaji na področju socialnih veščin; otroci z ADHD pogosto nimajo razvitega
občutka za »tajming«, da bi svoje veščine pokazali pravi čas in na pravem kraju. Ravno
iz tega razloga bi naj zdravljenje za področje socialnih veščin potekalo v domačem
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okolju in manj v zdravniški ali terapevtski pisarni. Otroci z ADHD v šoli običajno niso
popularni, ker niso oz. so manj sposobni: čakati, da pridejo na vrsto; zapomniti si in
slediti navodilom; se izogniti občutku poraţenosti; so hitre jeze; niso sposobni kazati
sočutja; ne upoštevajo ostalih in ne morejo skriti pretiranega navdušenja. Včasih pa je
ravno obratno – so v šoli zelo popularni, ravno zaradi tega, ker iščejo pozornost in se
dobro znajdejo v vlogi razrednega klovna (31−37).

1.5 Diagnosticiranje
V Sloveniji lahko diagnozo potrdijo (oz. zavrţejo) štirje različni strokovnjaki: klinični
psiholog, psihiater/pedopsihiater, nevrolog in nevrolog v razvojni ambulanti. Najboljši
pristop k diagnosticiranju in obravnavi je vsekakor multidisciplinaren, pomeni, da med
seboj sodeluje skupina strokovnjakov iz različnih področij. V taki skupini pri otrocih
običajno sodelujejo pedopsihiater, klinični psiholog, nevrolog, pediater, specialni
pedagog, po potrebi pa tudi še kak drugi strokovnjak. Medikamentozno zdravljenje
lahko predpišejo psihiater oz. pedopsihiater (pedopsihiater lahko predpiše tudi
psihostimulanse), nevrolog in nevrolog v klinični ambulanti. Svetovanje oz.
psihoterapijo pa lahko nudita klinični psiholog in psihiater oz. pedopsihiater. Moţnost
svetovanja je tudi pri psihoterapevtih, psihologih in svetovalcih – ti pa diagnoze ne
morejo postaviti (Strong in Flanagan 2013).
Zdravnik pa pri diagnosticiranju ne sme pozabiti, da je diagnoza odvisna tudi od števila
in intenzivnosti simptomov, starosti otroka ob nastopu simptomov, splošne razširjenosti
in intenzivnosti oslabitve (okvare, motnje) in od trajanja simptomov (APA 2013,
Rotvejn Pajič in Pulec Lah 2011, 169−170).
Zavedati se moramo, da diagnoze ADHD ni moč postaviti le na osnovi enega
univerzalnega vprašalnika in nekajminutnega pogovora – potrebno je namreč nekaj
zaporednih ur izpolnjevanja zapletenih testov in veliko pogovora z otrokom, njegovo
druţino, dobrodošlo pa je tudi mnenje učitelja. Zapletenost diagnostičnega procesa je v
veliki meri odvisna od izbranega strokovnjaka ter kombinacije in izraţenosti otrokovih
simptomov.
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Avtorici Rotvejn Pajič in Pulec Lah (2011) navajata, da se pri pribliţno eni tretjini
učencev s pritoţbami, da je učenec npr. nemiren, se s teţavo zbere, je odkrenljiv, vsaka
stvar ga zmoti, niha v vedenju ali učinkovitosti ipd., v poglobljeni diagnostični oceni
resnično potrdi motnja ADHD. Pri ostalih nemirnih učencih so vzroki lahko kje drugje,
nemalokrat pa se otrokom zmotno predpiše diagnoza pomanjkljive pozornosti in
hiperaktivnosti, saj prihaja do prehitre potrditve diagnoze ali tudi spregledanja le-te. Ker
je lahko ta motnja pomemben dejavnik tveganja za uspešnost učenca v šolskem ali
domačem okolju in kasneje, je pomembno, da se teţave pravočasno odkrijejo, saj lahko
pripomorejo k ugodnejšemu izidu teţav teh otrok.
Za potrditev diagnoze morajo biti znaki motnje prisotni v več kot enem okolju (npr.
doma in v šoli ali na delovnem mestu). Teh simptomov običajno ni mogoče potrditi brez
osebe, ki so bili prisotni s posameznikom v teh okoljih. Pri potrditvi simptomov
moramo biti pozorni na dejstvo, da se simptomi razlikujejo glede na kontekst danega
okolja. Zelo nenavadno bi bilo, da posameznik kaţe enak nivo nefunkcionalnosti v vseh
okoljih ali v enem okolju čisto v vsakem trenutku. Simptomi se običajno poslabšajo v
situacijah, ki zahtevajo veliko pozornosti ali mentalnega truda (poslušanje na
predavanjih, delanje šolske naloge, poslušanje ali branje obseţnega besedila,
opravljanje monotonih nalog). Znaki te motnje so lahko minimalni ali jih celo ni
zaznati, kadar je oseba pod zelo strogim nadzorom, kadar je vključena v zelo zanimivo
aktivnost, kadar je v situaciji ena na ena (npr. pri zdravniku, pedopsihiatru), kadar je v
okolju veliko zunanjih stimulacij (npr. elektronski zasloni) ali kadar je oseba bila pred
tem večkrat nagrajena za primerno obnašanje. Simptomi se večkrat pojavijo v skupini
(npr. v igralni skupini, učilnici) (APA 2013).
Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so diagnozo ADHD
postavili ţe več kot desetim odstotkom ameriških otrok, starih od 4 do 17 let (Lavrič
2014). Število otrok, ki jemljejo psihostimulanse, je v Ameriki sunkovito naraslo – leta
1990 je bilo predpisanih šeststo tisoč, leta 2013 pa ţe 3,5 milijona receptov. Veliko ljudi
je mnenja, da je ADHD pogosto neutemeljeno diagnosticirana motnja. Neredko se
namreč zgodi, da otrokom (predvsem v ZDA) predpišejo zdravila ţe zaradi povsem
normalnega vedenja, ki je značilno za posamezno stopnjo razvoja in odraščanja.
Zgovoren je namreč podatek, da so tisti z diagnozo pogosto med najmlajšimi v vrtcu ali
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šoli. Kot smo povedali, po številu diagnoz in predpisanih receptov prednjačijo ZDA, v
evropskih drţavah je tega bistveno manj – v Veliki Britaniji na primer 25-krat manj.
Vsekakor pa dr. Matthew Smith opozarja na dejstvo, da se število diagnoz povečuje po
vsem svetu, tudi v nerazvitih drţavah v Aziji, Afriki in Juţni Ameriki. Sam meni, da je
za to delno kriva farmacevtska industrija, ki ADHD kot motnjo agresivno promovira.
Med razloge pa umesti tudi naša pričakovanja do otrok, ki so bila pred stotimi leti
bistveno drugačna. Takrat so se od otrok pričakovale fizične sposobnosti, sedaj pa
prednjačijo umske. Vedenje, ki bi oviralo doseganje akademske odličnosti, je postalo
nezaţeleno (Lavrič 2014).
Alenka Fras iz mariborskega Svetovalnega centra ocenjuje, da je na večini slovenskih
šol v razredu vsaj po en učenec z ADHD (Lavrič 2014). Točnih podatkov o številu
diagnoz ADHD za Slovenijo sicer ni, a se ocenjuje, da bi naj za to motnjo trpelo od tri
do pet odstotkov šoloobveznih otrok, pribliţno enako velja tudi za Evropo. Ocenjuje se
tudi, da zdravila predpišejo pribliţno tretjini otrok, pri katerih je motnja prepoznana.
Postavljanje diagnoze v Sloveniji se na srečo precej razlikuje od situacije v ZDA. Tam
je namreč za diagnozo pogosto dovolj le 15-minutni pogovor pri psihologu ali
otrokovem pediatru, pri nas pa se strokovnjaki drţijo dosti stroţjih pravil (Lavrič 2014).
Ali je število diagnosticiranih otrok s to motnjo preveliko ali ne, je zapleteno vprašanje,
na katerega slovenski strokovnjaki različno odgovarjajo. Prej omenjena Mateja
Hudoklin (Lavrič 2014) meni, da je le-teh preveč, saj pogosto teţavno vedenje izgine,
ko otrok v drugem šolskem letu menja učitelja ali učiteljico. Na drugi strani pa
primarijka dr. Mojca Brecelj Kobe, vodja enote za psihiatrijo na Pediatrični kliniki v
Ljubljani, meni ravno nasprotno. Po njenem mnenju je diagnoz še premalo, saj je veliko
število otrok s to motnjo spregledanih in ne dobijo prave in pravočasne pomoči, kar
potem vpliva na vrsto otrokovih sekundarnih teţav (Lavrič 2014).
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1.5 Zdravljenje
Veliko je načinov, kako se lotiti zdravljenja ali blaţenja simptomov motnje pozornosti
in hiperaktivnosti (Strong in Flanagan 2013, 112). Lahko se odločimo za
konvencionalno pot z zdravili, svetovanjem in modifikacijo vedenja. Raziščemo lahko
zmeraj bolj priljubljeno uporabo vitaminov, zelišč in prehranskih dopolnil. Lahko pa
proučimo tudi nove metode glede vplivanja na moţgane s procesom urjenja moţganov z
avdio in video pripomočki ter z

vzpostavljanjem ravnovesja v telesu. Je pa pri

obravnavi AHDH treba vključiti tri plati; biološko, psihološko in socialno. Učinkovita
celostna obravnava je izrednega pomena, pri kateri raziščemo pristope in strategije, ki
se lotevajo vseh treh ravni, se medsebojno podpirajo in tako oslabijo simptome.
Uspešna obravnava otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo je v veliki meri
odvisna od tega, da se za vsakogar ugotovi pravi pristop, za katerim stojimo in ga strogo
upoštevamo. Starši mnogih otrok z ADHD neomajno nasprotujejo rabi zdravil, ker niso
prepričani o njihovih dolgoročnih učinkih na občutljiv ţivčni sistem otrok. Na ţalost ti
otroci sploh nimajo moţnosti, saj bi se lahko dobro odzvali na pravo zdravilo, a za to
sploh ne dobijo priloţnosti. Podobno mnogi, med njimi tudi strokovnjaki, ne verjamejo,
da lahko imajo nekonvencionalne oblike terapij pozitiven učinek na simptome in
osnovne vzroke ADHD. Rezultat tega je, da te terapije brez premisleka zavračajo, ne da
bi jih najprej vsaj raziskali, če ţe ne tudi poizkusili (112−117).

1.5.1 Medikamentozno zdravljenje
Zdravila so velikokrat prva obrambna linija pred simptomi motnje hiperaktivnosti in
pozornosti, a vsekakor niso zmeraj najboljša rešitev za vse, zato moramo najprej
ugotoviti, ali so sploh primerna za določeno osebo (Strong in Flanagan 2013, 217). Pri
pravih zdravilih v optimalnih odmerkih je stopnja uspešnosti visoka – zdravila se lahko
pokaţejo kot uspešna pri vsaj 80 odstotkih posameznikov z ADHD (Hinshaw in Ellison
2016, 98). Stimulansi namreč izboljšajo delovanje moţganov, vključno z napredkom v
osredotočanju, motivacijo in samokontrolo, saj se poveča dosegljivost določenih
nevrotransmitorjev – v glavnem dopamina in noradrenalina. Vseeno pa stimulansi ne
zdravijo motnje, pač pa zmanjšajo intenziteto simptomov, v času ko je v krvnem obtoku
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in moţganih zdravilo prisotno (98−99). Kljub temu pa moramo imeti v mislih, da
zdravila niso primerna za vsakogar (Strong in Flanagan 2013, 217).

V skladu s smernicami je zdravljenje motnje ADHD pri otrocih sestavljeno iz
psihosocialnih intervencij v kombinaciji z medikamentoznim zdravljenjem, če je le to
potrebno (Meijer et al. 2009). Psihostimulansi so prva izbira zdravnikov, v primeru da
se ti posluţijo farmakološkega zdravljenja, navkljub številnim znanim in pogostim
stranskim učinkom, kot so motnje spanja in izguba apetita. Kljub pogosti rabi
psihostimulansov pa je še vedno premalo raziskanega o dolgoročnem vplivu na rast in
razvoj (Meijer et al. 2009).
Zdravila, ki so v rabi pri motnji hiperaktivnosti in pozornosti, učinkujejo na kemične
snovi v moţganih, ki jim rečemo nevrotransmitorji oz. kemični prenašalci informacij
med ţivčnimi celicami. Edini učinkovit način obravnave te motnje z zdravili je bil
uporaba stimulansov, na primer Ritalina. Danes temu več ni tako – na voljo je cela
mnoţica zdravil, ki lahko pomaga pri ublaţitvi sindromov. Stimulansi delujejo tako, da
povzročijo večje sproščanje dopamina ali noradrenalina (ali tudi obeh) v sinapse, poleg
tega pa v sinapsah dlje časa ostane večja količina sproščenega nevrotransmitorja. To so
najbolj priljubljena zdravila za ADHD. Mednje sodi več učinkovin – v Sloveniji pa je
registrirana za uporabo le metilfenidat (s trţnima imenoma Ritalin in Concerta) in
atomoksetin (Strattera). Strong in Flaganan (2013, 217−221) navajata naslednje
pozitivne rezultate jemanja zdravil (ob predpostavki, da je zdravilo pravo za določeno
osebo in ga le-ta jemlje redno in v pravih odmerkih):
- oseba bolje nadzoruje svojo pozornost;
- dogajanje v okolici jo manjkrat zmoti;
- izboljšan spomin;
- manj hiperaktivnosti oziroma nemirnosti;
- oseba lahko bolje nadzoruje svoja čustva – razdraţljivost, nestrpnost in zlovoljnost so
zelo običajni simptomi, pravo zdravilo pa jih lahko znatno zmanjša;
- večja motivacija – kaţe se kot zmoţnost, da oseba začne in konča projekte;
- oseba je bolj zmoţna pomisliti in premisliti, preden kaj stori ali reče;
- boljši rezultati v šoli oz. sluţbi.
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Pri nekaterih ljudeh teh učinkov ni moč takoj opaziti; pri drugih pa so lahko tudi
takojšnji. Poleg tega lahko zdravilo morda deluje samo na nekatere simptome, drugih pa
se sploh ne dotakne. Učinke zdravil bo oseba laţje opazila, če bo vodila dnevnik počutja
(Strong in Flaganan 2013, 217−221).
Med najpogostejše stranske učinke pa sodijo (Hinshaw in Ellison 2016, 102−103):
- izguba apetita,
- nespečnost,
- povratni simptomi,
- razdraţen ţelodec,
- glavobol,
- spremembe osebnosti,
- povišan srčni utrip in/ali tlak,
- izpuščaji,
- tiki,
- pri otrocih, ki zdravila jemljejo daljše obdobje, je moţen vpliv na končno višino
(zmanjšana rast do 2,5cm).
Najpogostejši stranski učinki, vključno z izgubo apetita in nespečnostjo, običajno
izginejo po nekaj tednih jemanja zdravil, še posebej, če zdravnik s pomočjo druţine in
pacienta ugotovi optimalno formulo, doziranje in čas jemanja zdravila (Hinshaw in
Ellison 2016, 102). Če je odmerek zdravila višji od normalnega, lahko ima zdravilo
resne posledice, vključno z obsesivnim vedenjem, halucinacijami, prividi in blodnjami
(103).

V Sloveniji so trenutno za zdravljenje nemirnih oseb s kratkotrajno pozornostjo na voljo
tri zdravila (Kesič Dimic 2009). Eno izmed teh je Ritalin, ki je tudi najbolj popularno.
Gre za zdravilo, ki spada med psihostimulanse in obnavlja celice centralnoţivčnega
sistema. Je močan zaviralec dopamina, ki je znan po tem, da zmerno stimulira
centralno-ţivčni sistem. Generično ime učinkovine je metilfenidat, ki pri osebah zviša
oz. podaljša obdobje pozornosti, hkrati pa zmanjšuje utrujenost. Se hitro absorbira, a
ima relativno kratek dejanski čas delovanja – le 3 do 4 ure. Drugo zdravilo je Concerta,
ki ima prav tako za glavno učinkovino metilfenidat, a ima podaljšano sproščanje, kar
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podaljša učinkovanje zdravila na 7 do 8 ur (ves pouk). Tretje zdravilo na slovenskem
trgu pa je Strattera, z aktivno učinkovino atomoksetin. V nasprotju z metilfenidatom, to
zdravilo ne spada v skupino amfetaminskih zdravil in tudi ni narkotik, pač pa deluje kot
selektivni zaviralec prevzema noradrenalina v moţganih (Kesič Dimic 2009). Strattera
se običajno predpiše, kadar Ritalin in Concerta nista dovolj učinkoviti pri umirjanju
motoričnega nemira, ali kadar obstajajo za to še kaki drugi razlogi (Kapitanovič in
Ferlič Ţganjar 2016).
V Ameriki prejema medikamentozno zdravljenje pribliţno 70 % vseh diagnosticiranih
(Hinshaw in Ellison 2016, 6). V Sloveniji je bilo leta 2015 v primerjavi z letom 2010 za
Ritalin izdanih 224 receptov več, za Concerto 1440 več, za Strattero pa 954 več
receptov (Kapitanovič in Ferlič Ţganjar 2016). Concerta je draţje zdravilo, a ima
učinkovine za podaljšano sproščanje zdravila, zato torej učinkuje dlje časa. Poraba teh
zdravil je najvišja med otroki in mladostniki med desetim in štirinajstim letom starosti,
nekoliko niţja pa je v starosti od pet do devet let, še niţja v razponu od 15 do 19 let, v
kasnejših letih pa je ta zanemarljivo nizka. Največ zdravil predpišejo psihiatri, precej
manj otroški in mladostniški psihiatri, nevrologi in pediatri pa napišejo izredno malo teh
receptov letno. Čakalne dobe so, tako kot po ostalih ambulantah v Sloveniji, precej
dolge – pet do šest mesecev, kar je nesprejemljivo za te otroke, saj imajo lahko zaradi te
motnje tudi resne posledice. Ţalosti nas podatek, da se mladim v Sloveniji poleg zdravil
za ADHD predpiše tudi vse več antidepresivov in anksilolitikov (Kapitanovič in Ferlič
Ţganjar 2016).

Zdravilo Ritalin je v Evropi najpogosteje predpisan psihostimulans, a se za tovrstno
zdravljenje še bolj pogosto odločajo zdravniki v Ameriki, kjer običajno predpisujejo
tudi višje doze (Kutcher 1997). Raziskave zdravljenja s psihostimulansi dajejo jasne in
dobre rezultate v prid le-tem, zlasti kratkoročno gledano, zato je vprašanje o
dolgoročnih učinkih še vedno na mestu (Brecelj-Kobe 2001). Na ţalost pa so zdravila,
ki jih uporabljamo, usmerjena le na simptome, saj prave narave tega psihopatološkega
stanja ne poznamo. Vseeno se za zdravljenje z medikamenti v Sloveniji pogosto
odločamo, saj se zavedamo, da nezdravljena hiperkinetična motnja lahko pusti zelo
resne posledice na razvijajočo se osebnost. Obstaja pa nevarnost, da bi stimulans postal
avtomatično pričakovano zdravilo za vsakega nemirnega otroka. Na tem mestu se
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moramo zavedati, da pretirana uporaba zdravil, ob opustitvi psiho-edukacijske pomoči,
ne prinaša nič pozitivnega in zlasti ne veča otrokove motivacije, da bi pričel sam
prevzemati odgovornost za svoje lastno vedenje (Brecelj-Kobe 2003).
Tako kot za vsako bolezen in njeno zdravljenje obstaja veliko načinov in zagovornikov
te in one strani, kar se dogaja tudi Ritalinu in zdravilom za zdravljenje ADHD. V
Ameriki je viden močan porast uporabe tega zdravila, trend naraščanja uporabe tega
medikamenta pa je opazen tudi pri nas (Kesič Dimic 2009).
Gledano iz akademskega vidika, imajo stimulansi viden učinek na otroke z motnjo
hiperaktivnosti in pozornosti, saj vse raziskave poročajo o boljši koncentraciji,
produktivnosti in uspešnosti otrok, a vseeno še ni dokazov, da bi le-ti doprinesli k
boljšim rezultatom pri dolgoročnih spremembah v smislu akademskih uspehov.
(Swanson et al. 1995). Čeprav stimulansi izboljšajo otrokovo moteče vedenje in
interakcije s sovrstniki, ni dokazov, da bi prispevali k dolgoročnim spremembam pri
medosebnih odnosih, ki so moteni v obdobju mladostništva in odraslosti posameznikov
z ADHD (Hinshaw 1991). Pomembno je, da se zavedamo, da v primeru, ko otroka
zdravimo le z medikamenti, brez da bi jih priučili spretnosti, ki jih potrebujejo za
izboljšanje njihovega vedenja, to ne bo pripomoglo k dolgoročni prognozi (Pelham
1999).
Nujno moramo biti pozorni na odmerke in urnik jemanja tablet. Velikokrat se zgodi, da
najprej preteče kar nekaj časa, preden ugotovimo, ali je to zdravilo sploh primerno za
določeno osebo ali ne. Prav tako pa imajo zdravila (tako kot vsa) tudi negativne stranske
učinke, ki jih je potrebno pred začetkom jemanja natančno preučiti. Tablete so običajno
hiter izhod iz kriznega obdobja. Z njimi pridobimo čas, da razvijemo strategije, s
katerimi si bomo pomagali pri obvladovanju simptomov in posledic, ki jih le-ti
prinašajo. Pri tem se moramo zavedati, da zdravila le blaţijo simptome, motnje pa
vsekakor ne ozdravijo.
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1.5.2 Ostale oblike zdravljenja
Jeff Strong in Michael Flanagan (2013, 215) navajata več pristopov k zdravljenju
simptomov motnje hiperaktivnosti in pozornosti. Omenjata biološki, psihološki in
socialni pristop. K biološkemu spadajo zdravila, prehrana, vitaminski in zeliščni
pripravki, urjenje moţganov in ponovno vzpostavljanje ravnovesja. K psihološkemu
pristopu štejeta svetovanje in psihoterapijo, urjenje in usposabljanje staršev ter otrok in
učenje obvladovanja vedenja. Med socialni pristop pa sodijo intervencije na področju
šole, sluţbe in doma (215−216).
Psihološke terapije so v pomoč pri spoprijemanju s primarnimi simptomi in z občutki,
ki jih doţivljajo zaradi teh simptomov – to so sekundarni simptomi, ki se razvijejo kot
posledica primarnih. Pomagajo jim razumeti, kako lahko spremenijo način svojega
razmišljanja ter ravnanja ter tako izboljšajo svoje ţivljenje.
Svetovanje, psihoterapija ter učenje in trening različnih veščin so pri obravnavi ADHD
bistvenega pomena. V kombinaciji z biološkimi pristopi lahko tako rekoč delajo čudeţe
pri razvijanju potrebnega zavedanja in spretnosti za spoprijemanje s simptomi ADHD in
drugih morebitnih komorbidnih motenj (Hinshaw in Ellison 2016, 120).
Čeprav ima motnja biološko podlago, je psihološki pristop zelo koristen pri
spoprijemanju s simptomi (Strong in Flanagan 2013, 223). Pomaga razviti spretnosti za
spopadanje z mnogimi primarnimi in sekundarnimi simptomi, resda pa motnje ne more
kar odpraviti. Pri simptomih ADHD je lahko v pomoč več vrst svetovanja in terapij.
Vsaka zvrst ima svoje prednosti in pomanjkljivosti in najbrţ ne bodo vse prave za
določeno osebo. ADHD in vedenje, ki ga spremlja, vpliva na vso druţino. Simptome
ima resda samo tisti, ki ima to motnjo, a ti simptomi vplivajo na vse ljudi, s katerimi
ţivi. Zato je smiselno, da se v terapijo vključi celotna druţina. Na primer: če ima oseba
otroka z ADHD, lahko s pomočjo terapije ugotovi najboljši način interakcije z njim –
takega, ki bo spodbujal ustrezno in slabil neustrezno vedenje. Če ima ADHD njihov
partner, pa jima lahko skupno obiskovanje terapije pomaga opraviti s teţavami v
sporazumevanju in medsebojnih odnosih, ki izvirajo iz te motnje (223−225). Najboljša
izbira bo seveda terapevt, ki ima specifične izkušnje z obravnavo ADHD. Tako kot
individualna ima tudi druţinska terapija različne pristope. Osnovni cilj vsakega izmed
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njih pa je izboljšati komunikacijo med druţinskimi člani ter uravnoteţiti njihov vpliv in
moč, da lahko vsakdo dobi, kar potrebuje. Povod za vstop celotne druţine v terapijo je
velikokrat taka ali drugačna kriza. Priporočljivo pa je, da si oseba z druţinsko terapijo
pomaga, še preden situacija v druţini doseţe vrelišče (225−227).
Osebe z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti se večkrat posluţijo tudi kognitivnovedenjske terapije. Pri tej obliki zdravljenja se psihoterapevti osredotočijo na učenje
samokontrole skozi različne tehnike – modeling, igranje vlog in druge vaje. Glede na
rezultate preteklih raziskav, pa ta oblika terapije ne prispeva bistveno k izboljšanju
vedenja ali pri akademskih uspehih (Kendall in Gosch 1994, Lochman 1992).
Dejan Sotirov (Kapitanovič in Ferlič Ţganjar 2016), izkustveni pedagog in vodja
društva za pomoč mladim z motnjami v vedenju Eternia, raje kot po tabletah, poseţe po
drugih rešitve. Meni, da zdravila rešujejo simptomatiko, ne zdravijo pa vzroka. Otrok se
ne bo pozdravil zaradi zdravila, pač pa bo zaradi le teh laţje funkcioniral doma in v šoli,
velikokrat pa bolj od zdravil pomagajo urejene druţinske razmere in hrana – prehranski
dodatki in sladkor le še spodbujajo nemir. Z njim se strinja tudi dr. Michael E. Platt
(2011, 171−172), saj prav tako meni, da pri izraţanju simptomov ADHD veliko
pripomore hrana. Za zdravljenje motnje svetuje prehranjevanje z ţivili, ki spodbujajo
zniţevanje ravni inzulina ter ogromno ogljikovih hidratov. Zraven tega Platt priporoča
še zdravljenje s hormoni, natančneje s progesteronom, za katerega pravi, da lahko
uravnovesi visoko raven inzulina in adrenalina ter tako olajša simptome ADHD
(172−180). Sotirov (Kapitanovič in Ferlič Ţganjar 2016) nadalje opozarja, da obstaja še
veliko alternativ – avtohipnoza, homeopatija, avtogeni trening, druţinska terapija. Iz
lastnih izkušenj je ugotovil, da je npr. Ritalin učinkovit v pribliţno 50 odstotkih
primerov, zato je pomembno, da za otroka najdemo drugačen, pravi pristop. Poudarja,
da so ti posamezniki sposobni preseţkov, le potrebno jim je pomagati, da najdejo svoje
pravo okolje. Meni, da so idealni poklici za ljudi z ADHD natakar, odvetnik, športni
komentator, kuhar ipd. Ti ljudje morajo biti v stalnem pogonu, zato pisarna ni pravo
okolje za njih. So hiperkinetiki, imajo dar govora in pri njih je stalno prisoten adrenalin
(Kapitanovič in Ferlič Ţganjar 2016). Hinshaw in Ellison (2016, 75) glede poklicnih
odločitev oseb z ADHD predlagata sluţenje vojaškega roka za mladostnike in mlade
odrasle, saj bi se tako lahko priučili discipline. Kot primerne poklice navajata še visoko
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intenzivna delovna mesta v prodaji, policiji ali zabavni industriji. Veliko oseb z motnjo
ADHD je tudi samozaposlenih, kar pripisujeta dejstvu, da imajo te osebe večkrat teţave
z avtoriteto in s sodelovanjem z drugimi (75−76).

1.5.3 Usposabljanje za starše
V tujini se starši otrok s teţavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo pogosto
udeleţujejo psihoterapij in starševskih skupin, kjer si med seboj pomagajo z izmenjavo
izkušenj kar sami (Ţunko Vogrinc 2011). Raziskava avtorice Susan Young (2010) je
ugotovila, da je najbolj primerna intervencija za predšolske otroke z motnjo ADHD
izobraţevanje in usposabljanje staršev. Pri šoloobveznih otrocih, ki imajo zmerne
simptome te motnje, so najprimernejše skupinske podporne in izobraţevalne skupine za
starše in vedenjske intervencije za otroka glede šolskega obnašanja. Za šoloobvezne
otroke, ki pa trpijo za hujšimi simptomi, pa so primernejše intervencije v kombinaciji s
farmakološko obliko zdravljenja. Usposabljanje staršev in individualna vedenjska
terapija otroka sta najpogostejši nefarmakološki obliki intervencij. Uspeh usposabljanja
staršev je lahko odvisen tudi od starosti otroka, najbolj efektiven je za mlajše otroke, ki
se soočajo s teţavami na področju upoštevanja in spoštovanja staršev, uboganja pravil,
kljubovanja in agresije (Anastopoulos et. al. 1993; Kazdin in Weisz 2003; Van den
Hoofdakker et al. 2007). Moramo pa upoštevati, da je usposabljanje za starše manj
učinkovito pri starših, ki tudi sami trpijo za simptomi te motnje (Harvey et al. 2003;
Sonuga-Barke et al. 2006).

ADHD spada med ekspanzivne motnje vedenja, za katere velja, da simptomi bolj
pogosto motijo in prizadenejo druge kot pa samega prizadetega (Neuhaus 1997, 104).
Trening oz. usposabljanje staršev je bil razvit na podlagi vedenjske terapije, nato pa so
ga na podlagi Neuhausovih izkušenj dopolnjevali. Za terapevtsko pomoč otrokom in
mladostnikom je zelo pomembno, da starši spoznajo način, na katerega otrok zaznava in
si s tem razloţijo, kaj morajo v okviru motnje sprejeti ter kaj in na kakšen način lahko
nekatere stvari z vzgojo spremenijo. Podatki kaţejo, da med otroci in starši prihaja do
hudih motenj v odnosih, prav tako pa so starši pogosto nedosledni v svojih
prizadevanjih po nadzorovanju otrok. Na pritiske staršev in šole se zaradi svoje
nerazumljenosti pogosto odzivajo agresivno in s pavlihastim obnašanjem, na hudo
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napetost pa včasih reagirajo celo z glavoboli, tiki in jecljanjem (104−107). Ţelja vseh
otrok je, da bi bili sprejeti, najti hočejo svoj krog prijateljev, prav tako pa si ţelijo
dobrega odnosa s starši in učitelji. Po tem se nikakor ne razlikujejo od otrok brez te
motnje. Ţelja po sprejetosti je namreč ena od temeljnih človekovih potreb. Ti otroci
čutijo svoje šibkosti pri upoštevanju pravil in pri zbranosti, zato se pogosto dogaja, da
ne zmorejo krmariti svojih socialnih stikov. V druţbi so pogosto izločeni, hitro se
razjezijo, imajo napade togote ali pa izzivajo z besedami, kar jim prinaša teţave
(107−109).
Neudauer vodi usposabljanje staršev, katerih otroci so pribliţno enako stari, sodeluje pa
5−8 parov staršev (Neuhaus 1997, 110). Ti se na tak način zavejo, da niso sami in jim je
laţje, saj se razbremenijo mnogih očitkov. V prvi fazi urjenja staršem opiše vedenjske
lastnosti otrok s to motnjo in iz teh nastajajoče konflikte. Nato jim pojasni ozadje
motnje in razloţi, da so ti otroci zelo sprejemljivi za zunanje draţljaje, istočasno pa jih
njihovi moţgani slabo filtrirajo in slabo usmerjajo. Zaradi tega so pri zaznavanju
površni, njihova pozornost pa preskakuje iz enega draţljaja na drugega. Njihovi
moţgani namreč spontano in nenehno iščejo nove, zanimive draţljaje. Pogosto se glede
na okoliščine odzivajo neprimerno, ker si sporočila napačno razlagajo. Teţko zavirajo
impulzivne reakcije, saj se mora za njih takoj uresničiti tisto, kar je za njih v tistem
trenutku pomembno. Zaradi neuspeha se njihova motivacija za dejavnosti zmanjša,
socialni neuspeh tako nadalje vodi v depresivnost, ta pa v agresivnost, ki je videti kot
kljubovanje. Ti otroci hkrati zaznavajo več stvari hkrati, ne morejo pa prepustiti
prednosti eni stvari. Starši se morajo naučiti razumeti, da so nihanja razpoloţenja
njihovih otrok lahko pogojena z najmanjšimi asociacijami, do katerih prihaja pri
zaznavah. Staršem je torej treba pojasniti, da njihovi otroci nenehno nekaj hočejo,
vendar tega ne morejo ali ne znajo uresničiti (110−117). Na treningu za starše se
predstavijo tudi ţivila, ki simptome ADHD še poslabšajo, zato je njihov vnos smiselno
zmanjšati ali povsem umakniti iz jedilnika (npr. sladkor). Staršem se pojasni tudi
moţnost terapije z zdravili. Pomembno je, da se tudi otrokom, njihovi razvojni stopnji
ustrezno, brez okolišenja pojasni, kaj jim je – na preprost in pošten način z razumljivimi
primerjavami. Prav tako se na treningu staršem pojasni, da imajo otroci z motnjo
ADHD tudi veliko pozitivnih lastnosti – so prisrčni, veseli, optimistični, zabavni in
imajo smisel za humor. Pripravljeni so pomagati, veljajo za zelo skrbne, imajo izredno
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dober občutek za orientacijo, odlikuje pa jih tudi to, da v situacijah lahko reagirajo
bliskovito hitro in imajo dober pregled nad situacijo. Na treningu se poskuša poglobiti
razumevanje otrok, tako da starši s pomočjo igre vlog sami doţivijo, kako je, ko so
razdraţljivi ali pa izpostavljeni nenehni kritiki in opominjanju (117−124).
Skupine za samopomoč staršem so v zahodnem svetu ţe stalnica, v Sloveniji pa so te
programe začeli razvijati leta 2005 v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in
starše v Mariboru (Ţunko Vogrinc 2011). Takega usposabljanja za starše, kot ga
opisujem zgoraj, v Sloveniji zaenkrat še ni, so pa na voljo skupine za samopomoč
staršem. Na teh srečanjih se mesečno srečujejo starši s podobnimi teţavami in si pod
strokovnim vodstvom pridobijo pomembna vedenja, ki jih lahko uporabijo pri vzgoji
otrok ter si izmenjajo izkušnje in primere dobre prakse. Cilj takšnega skupinskega dela
je spoznanje staršev, da niso edini, ki imajo otroka s teţavo na področju pozornosti
in/ali hiperaktivnosti, ter da okrepijo svojo vzgojno moč z bolj samozavestnim
pristopom k vzgoji svojega otroka (Ţunko Vogrinc 2011).
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2. VZGOJA

Starši imajo teţko nalogo. Ko se jim rodi otrok, enostavno postanejo starši, ne da bi
morali komur koli ali kjer koli izkazati svoje starševsko znanje, kar seveda niti ne bi
bilo mogoče (Milivojević et al. 2015, 41). Ob rojstvu otroka začnejo opravljati nekaj, s
čimer še nimajo izkušenj in ne zanesljivega vedenja o tem, kako je sploh prav ali
narobe. Tisto, kar pa zagotovo imajo, pa je velika ljubezen do otroka. Ţelijo biti
najboljši starši in iščejo poti, kako bi to postali. Vodijo jih prepričanja o tem, kaj je za
otroka dobro, to jih vodi in usmerja v umetnost vzgoje. Njihov cilj je pripraviti otroka,
da bo nekoč zaţivel samostojno ţivljenje v druţbi drugih ljudi (41−43).
V preteklosti je bila vzgoja običajno razumljena kot namerna, zavestna dejavnost
vzgojitelja v duhu nekih vrednot, ali z namenom izboljševanja človeka ali pa zaradi
ohranjanja njegovih dobrih strani ali tudi zaradi obojega hkrati (Peček Čuk in Lesar
2011, 22). Cilj vzgoje je ţe od nekdaj vezan na neko ţeleno podobo človeka, ki bi naj
prispevala k integralnosti in brezkonfliktnosti druţbe kot celote (23). Adela Kelhar
(2011) je v podobnem smislu zapisala, da je cilj vzgoje vzgojenost. Človekova
vzgojenost je namreč naravnanost k stalnemu razvijanju kakovosti soţitja z bliţnjimi in
drugimi ljudmi, s katerimi človek ţivi ali sodeluje, tako da to zadovoljuje in osrečuje
njega in druge. V ospredju starševske vloge je, kako sprejemati svojega otroka, takšnega
kot je in se dobro razumeti z njim (Kelhar 2011). Tradicionalna pedagogika je sicer
otroke vzgajala v duhu univerzalnih vrednot (Peček Čuk in Lesar 22). Kasneje so prišli
do spoznanja, da so vse vrednote socialno determinirane, zato se je pedagogika v
sodobnem času teţnji po doseganju teh univerzalnih vrednot odrekla. Naloga vzgojitelja
oz. starša v današnjem času je torej seznanjanje otroka z vrednotami ter spodbujanje
moralnega razsojanja. Vzgojitelj naj namerno in načrtno razvija otrokove zmoţnosti v
konkretnosti vsakdanjega ţivljenja in zlasti krepi otrokovo aktivno vlogo v tem odnosu
ter ga s tem pripravlja in navaja na aktivno vlogo v ţivljenju (22−23).
Lahko bi rekli, da danes od staršev pričakujemo veliko več kot kdajkoli, da pričakujemo
ogromno in to nenehno ter v dosledni obliki (Astrei in Astrei 2009, 7). To pa vsekakor

31

ne pomeni, da morajo starši vse vedeti, ker če vse vedo, potem se naprej ne bodo nič
novega naučili in kar je še slabše, za otroke se ne bodo znali prav zanimati. In zato so
vedno znova lahko izpostavljeni pravim zmotnim prepričanjem, ki ranijo njih, zlasti in
predvsem pa njihove otroke (7−8).

2.1 Vzgojni stili
Najpogosteje vzgojni stil opredelimo kot odnos med vzgojiteljem in vzgajancem (Peček
Čuk in Lesar 2011, 73). Je sistem metod, sredstev in postopkov, s katerimi skušamo
vzgojiti posameznika z določenimi metodami. Bistven element vzgojnega dogajanja je
medčloveški odnos, saj ta predstavlja formativni dejavnik razvoja osebnosti. Kakšen
vzgojni stil uporabljamo ali zagovarjamo, je odvisno od naših stališč in razumevanja
cele vrte elementov, ki zadevajo vzgojo otroka in vlogo vzgojitelja pri tem – kako
pojmujemo otrokovo naravo, kako pojmujemo otrokov razvoj, kakšno avtoriteto
zagovarjamo, kako disciplino in kaznovanje, koliko menimo, da mora otrok pri vzgoji
imeti svobode ipd. Pri določitvi vzgojnega stila pa vsekakor niso pomembna le naša
stališča, pač pa tudi naše implicitne teorije o vzgoji in njeni moči. Te lahko prepoznamo
na podlagi naših odzivov, občutkov ter ukrepov, ki jih izvajamo pri vzgoji. Kljub temu
da je vzgoja definirana kot načrtna in zavestna aktivnost, je odvisna tudi od nevidnih,
nezavednih in iracionalnih moči, ki se pojavljajo v medčloveških odnosih. Prav tako pa
ne smemo pozabiti niti na dejstvo, da so naša stališča in s tem tudi naš vzgojni stil
pogojena oz. določena s tem, kaj se v določenem druţbenem okolju in obdobju pojmuje
kot sprejemljivo in zaţeleno (73−74).
Diana Blumberg Baumrind je bila klinična in razvojna psihologinja, ki je najbolj
prepoznana zaradi svojega raziskovanja starševskih stilov. Njena študija je obsegala 100
otrok iz srednjega ekonomskega razreda v predšolskem obdobju, za raziskovanje pa je
uporabila metodo intervjuja in opazovanje (Coste 2009). Ţelela je ugotoviti, kateri so
najbolj pogosti tipi starševskih stilov. Na podlagi rezultatov je starše razporedila v tri
kategorije: permisivni stil, avtoritarni in avtoritativni stil starševstva. Bila je pozorna
predvsem na odzivnost oz. neodzivnost staršev in zahtevnost oz. potrebe staršev.
Odzivnost je opisala kot stopnjo, v kolikšni meri starši namerno spodbujajo otrokovo
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individualnost, samoregulacijo in asertivnost s tem, ko so uglašeni, podpirajoči in
ustreţljivi do otrokovih potreb in zahtev. Z drugimi besedami bi odzivnost lahko opisali
kot v kolikšni meri starši ozaveščajo in se odzovejo na otrokove potrebe. Zahtevnost
staršev pa Baumrindova opiše kot zahteve, ki jih starši pričakujejo od otroka, da bi ta
postal bolj integriran v druţino kot celoto, skozi njihove zahteve zrelosti, nadzora,
disciplinskega truda in pripravljenosti, da se z otrokom soočijo, ko jih ta ne uboga.
Druga beseda za zahtevnost starša bi bila nadzor. Ponazarja stopnjo nadzora nad
vedenjem otroka, na podlagi njihovih pričakovanj 'zrelega' vedenja (Coste 2009).

2.1.1 Permisivni vzgojni stil
Permisivni ali z drugo besedo tudi popustljiv starš je tisti, ki bi na vso silo z otrokom
rad obdrţal prijateljsko vez, kot pa da bi bil starš, saj se skuša vesti karseda
nekaznovalno, sprejemajoče, ţeli ugoditi otrokovim impulzom, ţeljam in dejanjem
(Coste 2009). Otrok se ne odziva na potrebe drugih, saj mu je zabava na prvem mestu.
Za discipliniranje starši uporabljajo razlage, manipulacijo in podkupnine. Permisivni
starš verjame v avtonomijo posameznika, svet vidi kot svoboden prostor poln
priloţnosti. Starš ţeli ustreči otrokovim ţeljam in potrebam, od njega pa ne pričakuje
nobene zrelosti. Po mnenju teh staršev tradicionalne metode discipliniranja in rigidna
pravila omejujejo otrokov naravni razvoj in njegovo svobodno, samostojno
razmišljanje. Otroke dojemajo kot enakovredne in so zato vključeni v proces odločitev,
prav tako pa jih spodbujajo, da se pogovarjajo in dogovarjajo, namesto da le ubogajo
(Baumrind 1967). Permisivni starši ne marajo soočanj in izrazite uporabe moči, da bi
oblikovali in regulirali otrokovo vedenje. Glede hišnih opravil običajno nimajo zahtev
ali jih imajo izredno malo. Starš otroku dovoli, da si organizira dan in dejavnosti po
svoje, ga pri tem preveč ne nadzira in ga ne spodbuja pri upoštevanju zunanjih
standardov. Ta otrok nima nobenih meja, nima nobene avtoritete, je brez rutine. Zaradi
potencialne negotovosti in izmikanja odgovornosti staršev ti otroci pogosto postanejo
ukazovalni, saj iščejo meje, ki jih ni. Ker jim starši privzgojijo občutek, da je svet odprt
za eksperimentiranje in je zelo malo stvari, ki jih moramo početi, je tak otrok običajno
bolj impulziven in odprt za problematična vedenja, kot so droge in alkohol; prav tako pa
je tudi njihov učni uspeh slabši, v primerjavi z avtoritarnim in avtoritativnim tipom
starševstva. Ker so otroci vzgojeni v duhu, da so enakovredni odraslim, so dobro
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opremljeni za dialog, imajo dobro razvite socialne veščine, za njih je značilna visoka
stopnja samozavesti in niţja stopnja depresije (Coste 2009; Baumrind 1967).
Ta stil je med vsemi najmanj vsiljiv, saj temelji na prepričanju, da omejevanje
otrokovega razvoja ni najbolje, saj je sam sposoben spreminjati svoje vedenje, prisila
nad otrokom pa je krnitev njegovih ustvarjalnih potencialov in individualnosti (Peček
Čuk in Lesar 2011, 51). Starši menijo, da je kazen napad na otrokovo avtonomijo in da
pravila ogroţajo otrokov vsestranski razvoj. Otroku je dopuščena velika mera svobode,
da sam spregovori in odloča o svoji vzgoji. Zagovarjajo minimalno stopnjo
vzgojiteljevega posredovanja ter njegovo minimalno moč in kontrolo. Zagovarjajo
disciplino naravnih kaznih, kar pomeni, da naj bi posledice dejanj otroku sporočale, kaj
je prav in kaj ne, hkrati pa naj bi predstavljale tudi element kaznovanja. Tak stil
spodbuja poslušnost, odvisnost od vzgojitelja in potrebo po zunanjem vrednotenju. Ne
zadovoljuje pa otrokove potrebe po opornih okvirih, mejah in doslednosti, otroke lahko
bega z dobrimi nameni, a obenem povzroči zamero in negotovost. Ne razvija spretnosti
odločanja, odgovornega vedenja, otroke pa uči, da se s prevzemanjem vloge ţrtve
doseţe, kar ţeli. To pomeni, da ne razvija spretnosti sklepanja kompromisov, pogajanja,
sodelovanja ali spoštovanja potreb drugih. Ti odnosi med staršem in otrokom
onemogočajo osamosvojitev otroka od avtoritete, saj je sam niti ne vidi, niti se je ne
zaveda. Avtoriteto pa otrok vsekakor potrebuje, saj se odraţa v zadovoljevanju občutka
varnosti in pripadnosti (51−52).
Otrok pogosto postavlja pogoje, njegove ţelje pa postanejo zahteve za njegove starše
(Ferlinc 2016, 16). Otroka pretirano razvajajo, z ničemer ga ne omejujejo. Otrok ne
razvije zmoţnosti prilagajanja, kar je logična posledica, saj so se v otroštvu starši
prilagajali njemu in ne obratno. V druţini se ne nauči, da je ljubezen dajanje in da
dajanje osrečuje. Otrokova slika ljubezni je prejemanje, jemanje. Tak način vzgoje
otrok v obdobju mladostništva drago plača. Starši namreč ne bodo vedno na voljo za
reševanje njihove odgovornost in zapletov v ţivljenju. Pri permisivnem stilu mladostnik
odloča po svojih ţeljah, a odgovornost za to ravnanje prevzamejo starši. Otrok zato ne
začuti povezave med svojo odločitvijo in posledicami, ki jih le ta prinese. Mladostnik
zaradi svoje zahtevnosti lahko postane terorist lastnih staršev, med tem ko se ti na vso
moč trudijo, da bi mu v vsem ustregli, saj s tem kupujejo njegovo ljubezen. Na tak način
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mladostnik ne postaja samostojen in ne odgovoren, zato kaj kmalu naleti na ovire, ki jih
ni vajen. Brezmejnost otroku ne nudi občutka varnosti, saj potrebuje strukturo in
omejitve. Čeprav mu starši nudijo vse, mladostnik nima občutka, da ga imajo zares radi,
saj se zanj dejansko ne zanimajo oziroma se ne zanimajo zanj na pravi način. Ta
neomejenost pri otroku vzbudi stisko, ki jo kot mladostnik pogosto utopi v alkoholu ali
drogah (16−24).
Starši se za tak tip vzgoje odločijo iz strahu, da jih otrok ne bo imel rad, če ga bodo
preveč omejevali (Gostečnik 1999, 137). Pogosto s svojim ravnanjem skušajo dati
otroku »vse, česar sami niso imeli ali bili deleţni«. Posledično se otrok počuti
negotovega, nesamostojnega in predvsem brez iskrenega odnosa s starši. Mladostnik
začne vztrajno iskati pot iz odnosa, kjer so ga razvajali. Ţal se v velikem številu
primerov mladostnik znajde v druţbi prepovedanih substanc, kar starši le s teţavo
razumejo, saj mislijo, da so za otroke naredili vse, da bi bili drugačni (137−147).

2.1.2 Avtoritarni stil
Brigitte Coste (2009) meni, da ta starš skuša oblikovati, nadzorovati in ocenjevati
vedenje in obnašanje otroka. Otrok se mora drţati strogih pravil, norm, ki so včasih celo
teološko obarvane in oblikovane s strani višje avtoritete. Tak starš visoko ceni
poslušnost kot vrlino in ubogljivost otroka, uporablja kaznovanje in podobne vsiljive
metode, da bi omejili samovoljo otroka na mestih, kjer otrokovo vedenje ni v skladu z
njegovimi pričakovanji. Starš omejuje otrokovo avtonomijo, da bi mu vzgojil
spoštovanje do dela pa mora opravljati različna gospodinjska opravila. Ti starši so
običajno konservativni, konformistični, spoštujejo pravila in norme. Rigidnost, strogost
in predvidljivost ustvarjajo ţelen občutek, da imajo oni nadzor (Baumrind 1967).
Tradicionalne vloge in vrednote morajo biti nepreklicno spoštovane. Ti starši svet vidijo
črno-belo, dober ali slab, pravilen ali napačen itd., kar pomeni, da je prisotnih veliko
slabih presoj in ocen. Otrok je namreč dober ali slab, priden ali nemaren. Na otroke
gledajo precej kritično, dojemajo jih kot podrejene, sebi neenake, zato jih včasih
podzavestno celo dojemajo kot sovraţnike, ki predstavljajo resno groţnjo redu, zato jih
je treba postaviti na svoje mesto. Pravila niso razloţena, treba jim je slepo slediti brez
vprašanj, diskusije in dialogi tukaj niso opcija. Pohvale in nagrade veljajo kot
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potencialna nevarnost, saj lahko vodijo v pretirano samozavest otroka in tako se
posledično ta lahko razvije v preveč avtonomnega človeka, ki bi se oddaljil od dobre
poti. Dober otrok je otrok, ki je zmoţen slediti pričakovanju svojega starša, se pravi, da
se obnaša zrelo: je odgovoren, dobro vzgojen, ni zahteven, brez čustev in tak, ki
sodeluje pri hišnih opravilih, da lahko razvije dobro delavno etiko (Coste 2009). Otroci
teh staršev se hitro naučijo in prilagodijo pričakovanjem. Dobro se vedejo zaradi strahu,
saj jih je strah kazni. Brez teţav upoštevajo avtoriteto. Ponotranjijo sistem vrednot in
norm druţbe, kar pomeni, da so v šoli relativno uspešni, se ne vključujejo v deviantna
vedenja – kriminal, droge ali alkohol. Niso se vajeni sami odločati ali prevzeti polne
odgovornosti zase, prav tako pa ne eksperimentirajo z drugačnimi načini reševanja
nalog ali problemov ali z alternativnim načinom razmišljanja. Sodeč po raziskavah,
otroci avtoritarnih staršev niso dobri v socialnih odnosih, teţko obvladajo frustracije –
punce običajno hitro obupajo, fantje pa odreagirajo z agresijo. Bolj so nagnjeni tudi k
trpljenju za nizko samozavestjo, depresijo in anksioznostjo. Ta stil vzgoje je bil v
zgodovini pogosto povezan s krščanstvom (Coste 2009; Baumrind 1967).
Avtorici Peček Čuk in Lesar (2011, 52) ta stil imenujeta tudi represivni stil. Značilen je
za patriarhalni tip druţinske vzgoje in za vse tiste vzgojne koncepte, ki temeljijo na
predpostavki, da je osnovna naloga vzgoje na otroka prenesti moralna pravila, norme,
vrednote ter načine vedenja, ki so uveljavljena v druţbi. Pravila se otroku običajno
predstavijo kot rigidna, trdna, tradicionalna, včasih celo večna in predvsem norme, o
katerih se ne razpravlja. Tudi delo, ki ga otrok opravlja brez zanimanja, ima po tem
pojmovanju večjo vzgojno vrednost, saj se bo ob takem delu po njihovih besedah
navadil na pokorščino. Komunikacija med vzgojitelji in vzgajanci je pri tem vzgojnem
stilu po večini enosmerna. Gre torej za razumevanje otrokovega razvoja, ki – podobno
kot v preteklosti – vidi osnovno sredstvo vzgoje in otrokovega razvoja v nagradah in
kaznih. Takšen pristop sicer spodbuja poslušnost, a hkrati tudi odvisnost od vzgojitelja,
prav tako pa otroke spodbuja, da bi storili vse, da bi vzgojitelja zadovoljili. Ne razvija
spretnosti odločanja, odgovornega vedenja, povzroča zamerljivost, uporništvo, ne
razvija spretnosti sodelovanja in spoštovanja potreb drugih (Peček Čuk in Lesar 2011,
52−55).
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Avtoritarni starši so prepričani, da najbolje vedo, kaj je za otroke dobro (Ferlinc 2016,
17). Ti morajo brezpogojno ubogati, slediti njihovim navodilom, izpolnjevati ukaze,
zapovedi in prepovedi ter se povsem podrejati njihovemu mnenju. Pri tem vzgojnem
stilu se starši čutijo odgovorne za vse, saj o vsem odločajo sami, otroci namreč pri tem
nimajo moţnosti soodločanja. Zaradi tega so prikrajšani, saj ne morejo občutiti posledic
svojih odločitev, o njih razmišljati ali jih celo predvideti. Otroci se zato ne čutijo
odgovorne za nekaj, za kar so se odločili starši. Ne naučijo se razmišljati s svojo glavo,
saj nenehno pričakujejo pobude od zunaj, sebe pa doţivljajo kot nezmoţne in
nesposobne. V otroke se posledično naselijo nemir, strah, groza in bojazen pred svetom
in ljudi v njem. Ko ti otroci odrastejo v mladostnike, se z veliko previdnostjo ali celo
upornostjo odločajo, saj nenehno dvomijo vase in v svoje sposobnosti. Mnogi starši tega
stila se posluţujejo kaznovanja s fizičnim nasiljem in groţnjami, kar je nedopustno,
zakonsko nesprejemljivo in kaznivo (Ferlinc 2012, 17−24).
Christian Gostečnik (1999, 137) za te starše piše, da otroke pogosto kritizirajo,
poniţujejo, podcenjujejo ali celo fizično kaznujejo. Pri tem vzgojnem stilu se starši
čutijo odgovorne za vse, v zameno pa morajo otroci brezpogojno izpolniti vse ţelje in
zahteve staršev, sicer so ti globoko razočarani in uţaljeni. Prava kriza se začne šele, ko
ti otroci odrastejo v mladostnike. Kot posledica avtoritativne vzgoje ti otroci delujejo z
veliko previdnostjo ali celo upornostjo pri odločanju, saj nenehno dvomijo vase in v
svoje sposobnosti, saj nimajo samozavesti. Prav tako se jim večkrat ne zdi vredno
potruditi narediti nekaj po svoje, saj v očeh staršev ni nič dobro, hkrati pa je mnenje
staršev zaradi mladostnikove nesamostojnosti zelo pomembno, kljub temu da si tega ne
upajo priznati. Mladostnikove ţelje in teţenja niso upoštevana, zato postaja vedno bolj
besen in jezen, kar v starših spodbudi podobna čustva. Na starševske zahteve se bo
mladostnik odzval z uporom, starši pa bodo zaradi tega svoj pritisk še povečevali in od
njega zahtevali vedno več ter ga s tem le še bolj omejevali. Druţina se znajde v
začaranem krogu obtoţevanj, kritik in izbruhov grobosti. Starši ga obravnavajo kot
manjvrednega, saj po njihovem mnenju ni sposoben odgovornosti (Gostečnik 1999,
137−147).

37

2.1.3 Avtoritativni tip
Ta stil je po besedah Baumrindove (1967) idealni stil. Vidi ga kot neko zlato sredino
med permisivnim in avtoritarnim stilom, saj vzame najboljše iz vsakega stila. Iz
avtoritarnega visoko stopnjo nadzora in najboljše iz permisivnega stila, to je visoka
odzivnost. Avtoritativni starši doseţejo nadzor z utemeljitvami in razlago pravil, ki je
podlaga za odprta pogajanja skupaj s pozitivno okrepitvijo (Coste 2009). Starš se z
otrokom o pravilih in vrednotah odprto pogovarja in posluša njegove razloge, ko se s
čimer ne strinja. Avtoritativni starš ceni oboje; avtonomijo in sposobnost prilagoditve.
Ob določenih prilikah na točki razhajanja med njim in otrokom se posluţi tudi močnega
in strogega nadzora, a otroka ne duši z omejitvami. Kot starš uveljavlja svojo voljo in
perspektivo, a hkrati upošteva tudi otrokove individualne interese. Ti starši stremijo k
temu, da bi otrok izrazil svoje potenciale, a v določenih okvirjih, ki jih nadzirajo starši –
npr. lahko greš to te točke, a če greš preko te meje, to več ne bo tolerirano. Ti starši
svoje otroke spremljajo in jim dajejo jasne standarde za njihovo vedenje. So asertivni, a
ne vsiljivi ali omejujoči. Njihove metode discipliniranja so podpirajoče in ne
kaznovalne. Radi bi, da so njihovi otroci asertivni in socialno odgovorni in sodelujoči
posamezniki. Z otroki se lahko dogovarjajo in pogajajo, a bo starš vedno imel zadnjo
besedo. S takim načinom uravnoteţijo njihovo potrebo po disciplini in nadzoru ter
otrokovo potrebo po avtonomiji. Ti starši svoje otroke pogosto hvalijo in spodbujajo, da
bi si otroci ţeleli vesti primerno, dobro. Trudijo se, da otroke razumejo in jih učijo, kako
naj sami razumejo svoja čustva, učijo jih reševanja problemov in jih spodbujajo, da
bodo samostojni, upoštevajoč norme in pravila. Zaradi pohval in spodbud, logičnih in
pravičnih pravil, ki so postavljene na topel, skrben način, se otrok nauči, da mu
upoštevanje pravil prinese pozitivno ţeleno pozornost. Sposobni so čustvene regulacije
in imajo dobro razvite socialne veščine. Sodeč po raziskavah, so ti otroci ciljno
usmerjeni, samozavestni in uspešni v šoli (Coste 2009; Baumrind 1967).
Avtorici Peček Čuk in Lesar (2011, 55) ta stil imenujeta tudi interakcijski stil.
Uveljavlja se predvsem v zadnjih desetletjih in sloni na delih nemškega filozofa
Immanuela Kanta. Cilj vzgoje je odločnost in pogum svobodno uporabljati svoj razum.
Disciplina se uporablja zgolj zato, da se otrok nauči uporabljati lastno svobodo. Kazen
otroka ne sme poniţevati, pač pa mora krepiti njegov občutek odgovornosti, pravičnosti
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in reda, ter omogočiti refleksijo njegovega dejanja in ga s tem navaditi na
samodisciplino. S tem stilom vzgoje starš spodbuja odgovorno, notranje motivirano
sodelovanje, zmanjšuje odvisnost od vzgojitelja, potrebo po zunanjem vrednotenju,
razvija osebno moč, izboljšuje posameznikovo samozavest, razvija zmoţnost odločanja,
odgovorno vedenje, zmoţnost sklepanja kompromisov, pogajanja, sodelovanja in
spoštovanja potreb drugih.

Zaţeleno je, da otrok sodeluje pri vzpostavitvi pravil.

Vzgojitelj mora biti sposoben prevzeti vlogo tistega, ki razjasnjuje, načrtuje meje in jih
uveljavlja, ki mu nista odveč trud in čas za otroku razumljivo pojasnjevanje, zakaj je
njegovo ravnanje nesprejemljivo in kako le-to vpliva na bliţnje ljudi in stvari. Otrok bo
tako postopoma pripravljen prevzemati polno odgovornost za svoja dejanja, a ob tem
potrebuje aktivnega vzgojitelja, ki je prijazen, otroku dostopen, razumevajoč in hkrati
strog, dosleden in zahteven (Peček Čuk in Lesar 2011, 55−59).
Za avtoritativno vzgojo oz. vzgojo za odločnost, kot jo poimenuje p. Gostečnik (1999),
pa je značilno obojestransko spoštovanje; tako spoštovanje staršev kot spoštovanje
otrok. Otrok se zelo jasno zaveda mej, kaj se sme in kaj ne, pozna strukturo v obliki
pravil, vrednot in norm, kar mu zagotavlja občutek varnosti. Starši ne rešujejo otrokovih
problemov, pač pa prepustijo otroku, da se on ukvarja z njimi, oni pa so ob njih in mu
pomagajo videti tisto, česar sam ne zmore. Ko se odloči, mu pustijo, da doţivi tako
pozitivne kakor tudi negativne posledice svoje odločitve. Vsekakor pa starši
posredujejo, če vidijo, da bi se otrok s svojim vedenjem fizično poškodoval. Starši mu
pomagajo postaviti to izkušnjo v proces njegovega zorenja in učenja odgovornosti. Ta
proces je naporen, vzame veliko časa in zahteva potrpljenje. Otrok si za odločanje
vzame čas in temeljito premisli, saj mu počasi skozi odraščanje postaja jasno, kako
pomemben je proces odločanja, saj s seboj lahko prinese tudi negativne posledice. S
starši ima odnos, ki temelji na spoštovanju in zaupanju. Starši so vedno ob njem za
spodbudo, podporo in pomoč, a namesto njega ne delajo nič. Teţišče vzgoje je
postavljeno na otroka oz. mladostnika, ki se postopoma uči odgovornosti, da si bo znal
sam postavljati meje in svobodo, v kateri se bo dobro počutil in osebnostno zorel.
Mnenja v druţini so enakovredna, vsak se trudi dodati k skupnemu mnenju tudi svoj
vidik, ki ga drugi upoštevajo.

Mladostnik se v taki druţini počuti ljubljenega,

zavarovanega, ţelenega in tudi osebno odgovornega za odločitve, ki jih sprejema
(Ferlinc 2012, 16−24; Gostečnik 1999, 137−147).
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3. STARŠEVSTVO

V slovarju slovenskega knjiţnega jezika piše, da je starševstvo dejstvo, da je kdo oče ali
mati (SSKJ 2014). Starševsko razmerje je torej razmerje med otrokom/otroci in odraslo
osebo/odraslimi osebami, ki skrbijo za otroka (Socialni delavec 2012).
Čeprav je starševstvo veščina, ki se je učimo, je dolgo časa prevladovalo mnenje, da je
za matere skrb za otroka nekaj od narave danega in da so bolj uglašene z njegovimi
potrebami. Toda tu je ves svet veščin, ki ga očetje lahko obvladajo in prevzamejo vlogo
vzgojitelja in moralnega vzornika, ki lahko prav tako kot mamam ponudi neţnost in
tolaţbo (Milačić in Arula 2013).
O starševstvu je na voljo toliko informacij in nasvetov, da človeka čisto zmedejo in
onesposobijo. Pomembno je, da starši razumejo, da ni univerzalnega pristopa k
starševstvu in da se tudi drugih pomembnih medsebojnih odnosov ne lotevamo po
predpisanih obrazcih, kdaj komunicirati in kako, zato tega tudi pri starševstvu ne bi
smeli početi (Byron 2010, 13).
Starševstvo zares ni lahko in enostavno poslanstvo, je pa na moč lepo in dragoceno.
V ţivljenju se največ učimo iz izkušenj in manj iz nasvetov. Starševsko poslanstvo nam
ponuja moţnosti za nešteto različnih izkušenj, ki so vselej dragocene (Petric 2011, 79).

3.1 Zadovoljstvo s starševstvom
To, da smo zadovoljni s seboj kot starši in svojim otrokom, je tako, kot če smo
zadovoljni s svojo prehrano in telesom ter imamo zdrav odnos do tega, posledica
premisleka o nas samih, o tem kdo smo, ne zgolj številnih površinskih vedenjskih
sprememb (Byron 2010, 14). Če se, denimo, prenajedamo in ne premislimo, kakšno
vlogo ima hrana v našem ţivljenju (nam daje občutek ugodja, denimo) in se ne
spoprimemo s čustvi, ki so za tem prehranskim vedenjem, nam ga bo uspelo omejiti
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kvečjemu za kratek čas, dokler se pač moč volje ne iztroši in se ne povrne občutek
praznine in neuspeha. Če ne ugotovimo, zakaj ne moremo biti svojemu otroku
vzpodbudni in dosledni starši, tudi kadar je najbolj problematičen, nas bodo oddaje in
knjige o vedenju za starše usposobile le toliko, da bomo na kratki rok vpeljali
spremembo, potem pa bo spet vse po starem – tako kot se na lepem spet začnemo tešiti
s piškoti in »prekršimo dieto« in spet se bomo počutili kot zgube (14−18).
Zlahka se zazdi, da mora imeti starš skoraj nadnaravne sposobnosti, da lahko sam
zadovolji otrokove potrebe po zabavi, izobrazbi, ljubezni in neţnosti, hrani in pijači,
varnosti, oblačilih in čistoči (Biddulph 2009, 114). Če starši ostanejo sami doma z
otroki, se pogosto čutijo pretirano vezane na dom in hrepenijo po odrasli druţbi, če pa
hodijo v sluţbo, se jim mnogokrat zdi, da garajo in ob tem hrepenijo po domu in
druţini. Mnogo staršev, še zlasti tistih, ki imajo več otrok, je kronično utrujenih,
razdraţenih in šibkega zdravja. Če starši pogosto hodijo v druţbo in so večino časa
zdravi in spočiti, se lahko razdajajo še otrokom, če pa so pogosto utrujeni, bolni,
osamljeni in preobremenjeni, pa otroci postanejo tekmeci v njihovem boju za preţivetje.
Ţivčno razrvani ljudje sčasoma pridejo tako daleč, da kot starši odpovejo. Najhujši
pritisk običajno doţivljajo tisti starši, ki so si postavili previsoka merila in svoje potrebe
potisnili daleč v pozabo. Kdor gleda tudi nase, je v sebi bolj zadovoljen in se laţje
razdaja. In kdor se prostovoljno razdaja, pripomore tudi k lastni sreči. Na zadovoljstvo v
starševstvu pa gotovo vpliva tudi uspešna partnerska zveza, ki lahko posameznike vsak
dan opominja, da jih nekdo ceni. Zanj namreč oseba ni samo varuška/varuh otrok, ali
oseba, ki domov nosi kruh. Zakonska sreča namreč pripomore k občutku stabilnosti in
pomaga pri sprostitvi, kar pa nadalje pripomore k samozavesti in zadovoljstvu starša.
Če se za starševstvo odločimo iz lastnih vzgibov, če skrbimo zase in če nam partner in
prijatelji vlivajo energijo in samozavest, nam ostane še obilica moči za vzgojo otrok, s
katero bomo zadovoljni (114−121).
Človekovo počutje je močno odvisno od njegovega samospoštovanja (Humphreys 2008,
95). Če je socialno okolje pravično in spodbujevalno, to pripomore k zdravemu razvoju
vsakega člana. Kdor se ne ceni, ne more uspešno opravljati voditeljskih dolţnosti, ravno
ta dolţnost pa je temeljna dolţnost vsakega starša. V druţini so namreč voditelji starši,
njihova osebna raven samospoštovanja pa odloča o telesnem, psihološkem in
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druţbenem dobrem počutju vsakega druţinskega člana. Partnerja, ki vsak o sebi nimata
preveč dobrega mnenja, bosta s svojim ravnanjem zavedno ali ne vplivala na to, da se
tudi njuni otroci ne bodo dovolj cenili, drug drugemu pa bosta nevede pomagala
ohranjati povprečno raven samospoštovanja. Samospoštovanje je povezano z dvojnimi
občutki – o tem, da smo vredni ljubezni, in o naših sposobnostih, vse to pa vpliva na
našo starševsko in vzgojiteljsko vlogo (95−98).
Sue Beever (2011) meni, da je eden najboljših načinov, kako lahko oseba poskrbi zase
in za svojo samozavest, da opazi vse pozitivne stvari, ki jih počne kot oče ali mama.
Povsem naravno je, da od otrok, druţine in prijateljev išče zunanje znake, ki jim
povedo, da jim gre kot staršem dobro. Nato običajno sodijo sami sebe in svojo
učinkovitost na osnovi ocene teh zunanjih dokazov. Vendar pa je potrebno najprej
razmisliti o tem, kako lahko ta pristop omeji in prepreči osebi, da bi prepoznala dobro
opravljanje nalog in da bi se spričo tega počutila dobro. Drugi resnično cenijo to, kar
oseba kot starš prispeva, a se vse prepogosto njihova hvaleţnost izgubi v vrveţu
druţinskega ţivljenja. Če se starši zanašajo na te povratne informacije, da bi se počutili
cenjeni, bodo morda občutili nezadovoljstvo, ali pa bodo čutili, da jih imajo za
samoumevne. Starši si morajo dati dovoljenje, da se dobro počutijo glede truda, ki ga
vlagajo: stvari, ki jih počnejo dan za dnem, da bi se kolesje druţinskega ţivljenja vrtelo
naprej; misli in čas, ki jih posvetijo svojim otrokom, vse z namenom, da bi tako iz njih
kot iz sebe izvabili najboljše. Nad seboj in nad pozitivnimi stvarmi, ki jih prispevajo kot
starši, naj bodo očarani. Dobro je, da pohvalijo sami sebe, te pohvale pa si lahko celo
zapišejo. Tako bodo osvobojeni potrebe po pohvalah drugih, ko jih bodo prejeli, pa bo
to za njih le dodaten plus. Prav tako bodo lahko s tem načinom bolj odprti do
prepoznavanja in podpiranja otrok ter njihovega uspeha na način, ki ima smisel zanje,
čeprav morda starši nimajo enakega mnenja. Pohvala, prepoznanje in priznanje
pozitivnih starševskih prizadevanj so namreč odlično orodje za grajenje samozavesti.
Na tak način lahko starši zaupanje vase prenesejo tudi na svoje otroke (Beever 2011,
24−27).
Za povečanje zadovoljstva staršev avtor Steve Biddulph (2009) navaja nekaj predlogov:
- Starši naj si najamejo varuško.
- Po prihodu iz sluţbe je dobro, da starša sama preţivita skupaj 10 min in se
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pogovarjata.
- Starši naj si za otroka vzamejo pol ure in se mu v tem času popolnoma posvetijo; naj
otrok sam naredi načrt, kaj bi rad počel s starši.
- Starši naj se naučijo sprostiti.
- Vsake toliko časa naj starši skuhajo obed po svojem okusu, ne vedno samo po okusu
otrok.
- Starši naj si predvajajo glasbo, ki jim je všeč.
- Veliko časa naj preţivijo z drugimi starši in si z njimi podelijo izkušnje.
- Partnerja naj si med seboj povesta, kar pričakujeta drug od drugega, nato pa naj skupaj
skušata ugotoviti, kako bi te potrebe zadovoljila.
- Vsak starš naj si izbere hobi, ki bo samo njegov.
- Starši naj izkoristijo vsakršno pomoč, ki jim je na voljo.
- Z drugimi starši naj se dogovorijo, da si izmenično pazijo otroke (ne samo takrat, ko
so po sredi nujni opravki).
V ţivljenju dajo informacije moč samo, če jih tisti, ki jih prebira, v mislih pripravljen
uporabiti tako, da mu koristijo (Byron 2010, 18). Če smo ujeti v miselni tok, ki nas
ţene, da iščemo informacije samo zato, ker se počutimo negotove in imamo slabo
mnenje o sebi in svojih sposobnostih, pa nam tiste informacije ne bodo prav nič
koristile, ker jih bomo uporabili prestrašeni, otrdeli od strahu in nezaupanja vase. Iz
izkušenj vsi vemo, da takrat, ko se stvari lotimo vzpodbudno in smo prepričani, da nam
bo kljub morebitnim preprekam in oviram uspelo, ne le doseţemo zastavljeno, temveč
to opravimo z veseljem, četudi nam je vmes tu in tam teţko (18−19).

3.2 Starševstvo, vzgoja in motnja pozornosti in hiperaktivnosti
Motnja hiperaktivnosti in pozornosti je ena najpogostejših vedenjskih motenj, a vendar
je še danes pogosto prikazana kot plod naše kolektivne domišljije (Barlo 2011). Starši
teh otrok so pogosto bombardirani z obsodbami, da je vedenje njihovega otroka tako,
preprosto zato, ker ga niso znali pravilno vzgojiti ali ker niso imeli dovolj discipline.
Starši so zmedeni in preplavljeni z občutkom krivde, boriti pa se morajo z dvojnim
izzivom – otrokovimi simptomi in frustracijo njih samih (Barlo 2011).
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Motnja hiperaktivnosti in pozornosti lahko za vsak dom pomeni precejšnjo
obremenitev. Marsikdo s to motnjo se sploh ne zaveda vpliva, ki ga imajo njegovi
simptomi na druţinske člane in na 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 druţinskem
okolju. Če druţinski člani razumejo načela zmanjševanja konfliktov in ustvarjanja bolj
ljubečega okolja, lahko odločilno prispevajo k druţinski dinamiki. Ta načela so
empatija, sposobnost učinkovitega medsebojnega sporazumevanja, izraţanje čustev na
zdrav način in izraţanje hvaleţnosti. To pomeni, da se je oseba sposobna vţiveti v
čustveno stanje drugega in razumeti njegov poloţaj, da je sposobna učinkovitega
komuniciranja, zna na zdrav način izraţati čustva in da zna pokazati drugim, da jih ceni.
To so temeljni kamni vsakega ljubečega odnosa (Strong in Flaganan 2013).
Stephen Hinshaw in Katherine Ellison (2016, 34−37) pišeta, da lahko spretno in
pozitivno usmerjeno starševstvo naredi veliko razliko v ţivljenju otrok z biološkim
(genskim) tveganjem za motnjo ADHD. Menita, da je zlati standard avtoritativno
starševstvo, kjer vladajo toplota, jasne meje in močno vodstvo, ki otroke vodi k
osamosvojitvi. To je avtor dokazal tudi s svojo raziskavo (35), v kateri je ugotovil, da so
dečki, katere so starši vzgajali avtoritarno, kazali najvišjo stopnjo socialne kompetence
v primerjavi z ostalimi, ki so jih vzgajali po drugačnih načelih. Navajata tudi raziskavo
avtorice Susan Campbell, ki je ugotovila, da so starši, ki so se na svoje otroke odzivali
odrezavo, negativno in ostro vplivali na poslabšanje njihovih simptomov in to ne le v
tistem trenutku, pač pa tudi skozi leta. Tukaj je seveda treba poudariti, da starši
vsekakor niso povzročili teh simptomov, saj so ti povezani z geni in temperamentom,
pač pa so prilili olje na ogenj (36).
Marinka Bečela (2011) meni, da nemirni in nepozorni otroci potrebujejo še bolj
čustveno stabilno, varno okolje, z močno starševsko koalicijo, jasno strukturo pravil in
mej in prepoznavno starševsko moč, ki vodi sistem. Vsak otrok potrebuje v druţinskem
sistemu učenje o pravilih in mejah, ti otroci in mladostniki pa zraven tega potrebujejo še
veliko učenja o sebi (samospoznavanja), da razumejo lastno dogajanje in da se
sprejmejo takšni, kot so (Bečela 2011).
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Avtorica Lidija Šket Kamenšek (2012) opisuje, da so hiperaktivni otroci pogosto
razumljeni napačno, saj jih socialno okolje ocenjuje na podlagi njihovega vedenja in
doseţkov. S konflikti in posledicami, ki jih prinašajo simptomi te motnje, se laţje
spopademo, če gledamo na otroka kot osebnost, ki si ţeli biti ljubljena, sprejeta in
razumljena. Razumeti moramo, da so izzivi, ki otroku brez te motnje ne predstavljajo
večje teţave, za otroka z ADHD lahko izjemno teţki in naporni. Ravno zaradi teh
razlogov si moramo prizadevati, da do teh otrok gojimo razumevajoč, oseben in srčen
odnos in spodbujamo njihove pozitivne lastnosti, talente ter močna področja.

Neuhaus (1997) svetuje, da naj vzgoja teh otrok temelji na ljubezni, sprejemanju in
poznavanju problematike te motnje. Mora biti primerno prilagojena razvojnemu stanju
otroka. Moramo se potruditi, da otrok ceni vedenje staršev, njihove smernice in obljube.
Ne smemo pričakovati, da bo postal normalno vodljiv otrok, ker se to ne bo nikoli
zgodilo, prav tako pa bi bilo nesmiselno pričakovati, da ima otrok zmoţnosti odraslega.
Otrok mora spoznati, zakaj se starši do njega vedejo, tako kot se, mora poznati omejitve
in pravila njihovega druţinskega ţivljenja. Poznati morajo tudi posledice, kaj se zgodi,
če se pravil ne drţijo. Izrednega pomena pri vsem tem pa je, da starša delujeta sloţno z
roko v roki. Starši naj stojijo za svojimi besedami in tako naj tudi uresničijo svoje
napovedi, saj je doslednost upoštevanja pravil in njihovih posledic izrednega pomena,
saj ti otroci cenijo dosledno vzgojo. Pravila mu pomagajo pri samodisciplini. Pri delu za
šolo mu moramo omogočiti delovno okolje, ki bo čim manj moteče, zato odstranimo
vse faktorje, ki bi lahko povzročili odvračanje pozornosti. Če je le moţno, si ustvarimo
nek urnik, ki se ga tudi drţimo, saj so ti otroci zelo odvisni od navad in ritualov, potem
ko jih enkrat usvojijo. Na usposabljanju za starše predlagajo tudi sistem točkovanja - za
vsako natančno definirano pozitivno vedenje otrok dobi nekaj točk, pri zbranem
določenem številu točk pa jih menja za nagrado. Ciljno vedenje mora biti natančno
opisano in točkovano, prav tako pa mora biti jasno določeno, kaj se zgodi, če otrok tega
vedenja ne doseţe (npr. minus točke). Pri odločanju za število točk naj soodloča otrok
in se tako sam odloči, katero vedenje se mu zdi najteţje in mu tako prisodi najvišje
število točk. Otroku damo na voljo tudi, da zadeve izboljša in popravi ali opravi kakšne
dodatne naloge. V predšolskem obdobju so nagrade v obliki igranja ali prebiranja
pravljic, v osnovni šoli (nekje od 10. leta naprej) pa to zamenjajo materialne nagrade,
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saj nematerialna nagrada več ne predstavlja neke spodbude. Da je tak program uspešen,
ga je treba dosledno izvajati. Točkovni program sluţi ustvarjanju navad pri vodenju
samega sebe. Iz izkušenj ţe vemo, da se takega programa otroci navadno silovito
branijo, a se jim kasneje prikrade pod koţo (Neuhaus 1997).
Raziskovalec Skrodzki (1997) je mnenja, da so zaradi otrokovega problematičnega
vedenja starši velikokrat tarča dobronamernih nasvetov okolice, ki starše običajno le še
bolj begajo in zmedejo. Tako začnejo pri vzgoji še bolj nihati, namesto da bi bili pri
vzgoji dosledni. Najprej je treba vnesti mir in staršem pomagati, da najdejo svoj vzgojni
koncept, ki se ga v polnosti drţijo. Postaviti morajo jasne smernice, meje in pravila.
Pomaga tudi, če si starša vzameta čas zase in se pogovarjata o dogajanjih tistega dne in
tako iščeta nove načine za premagovanje le teh. Da pa se starša zares pogovorita, je
večkrat potreben zunanji pomočnik, izvedenec za pogovorne in druţinske probleme. Ta
jima lahko pomaga, da druţina sestavi načrt dnevnega reda in ritma, saj tako olajšamo
vsakdan teţavnemu otroku. Lahko se lotimo tudi vedenjske terapije, primer: vsak dan
ob določeni uri načrtujemo igro, ki jo prinese otrok, jo pripravi, nato pa se skupaj
igramo. Po koncu tudi vse pospravi in jo pospravi nazaj na določeno mesto. Igro vsak
dan podaljšujemo za nekaj minut in tako otroka naučimo vztrajanja pri eni stvari
(Skrodzki 1997, 127−150).
Avtor Skrodzki (1997) poda tudi nekaj koristnih nasvetov za starše otrok z motnjo
ADHD:
1. Rednost ob delavnikih in čez teden – točno določen čas in majhne obveznosti.
2. Jasna pravila in meje, ki naj veljajo za vso druţino.
3. Malo karanja – majhne vedenjske napake je treba znati prezreti.
4. Izogibajmo se nekoristnim razpravam in se ne vključujemo v boje za premoč.
5. Dogovorimo se za potrebne in redne dejavnosti – kazni in nagrade razjasnimo
vnaprej.
6. Kazni morajo slediti takoj in v logični zvezi s prestopkom, še boljše pa je, če
naravne posledice neprimernega obnašanja občuti sam.
7. Pohvalimo! Dobre namene, tudi zelo majhne, moramo upoštevati in na realen
način priznati. Pri tem ne velja prikrita graja v smislu: Čudovito, vidiš, če hočeš,
tudi znaš!
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8. Otroka naučimo nadzorovati svoje vedenje, tako da se svojega dejanja bolj
zaveda, ko govori o njem glasno ali zase.
9. Omogočimo zdravo prehrano, veliko gibanja in igre (Skrodzki 1997, 127−150).
Občutek lastne vrednosti je pri ljudeh z motnjo hiperaktivnost in pozornosti bolj krhka
reč (Strong in Flanagan 2013, 166). Simptomi motnje velikokrat dajejo človeku
občutek, da je obsojen na neuspeh, ker ne more nadzorovati svojega vedenja. Nujno je,
da starši otroku pomagajo krepiti občutek lastne vrednosti. Če bo otrok močno zaupal
vase, se bo bistveno laţje spopadal z vsemi izzivi, ki jih predenj postavljajo simptomi
ADHD. Otroka je potrebno spodbujati in opogumljati, vanj zaupati in poudarjati
njegove pozitivne lastnosti. Starši naj otroku nudijo pomoč, ga pohvalijo za napredek,
napakam pa naj ne dajejo velikega pomena. Vedno se naj osredotočajo na delo in vloţen
trud, ne na končen izdelek. Skušajo se naj vţiveti v njegov poloţaj in prepoznati
njegove močne plati, pri katerih mu naj nudijo vso podporo (166−167).
Po izkušnjah avtorja Richarda Templarja (2011) so najboljši starši tisti, ki so sproščeni.
Od otrok pričakujejo, da so glasni, nerodni, razposajeni, prepirljivi, sitni in umazani.
Vse to jemljejo zlahka, saj se zavedajo, da jih čaka še mnogo let vzgoje, da to
nebogljeno bitje postane spoštovanja vredna odrasla oseba. Ti starši ne silijo otrok, da bi
se čim prej začeli obnašati kot odrasli, saj jim to tako ali tako ne bo ušlo. Pomembno je,
da ste dovolj dobri – popolnost je odveč. Navsezadnje bi bili otrokom slab vzgled, če
vam nikoli ne bi vsaj deloma spodletelo. Dobri starši ne obupajo, temveč se potrudijo v
okviru svojih zmoţnosti. Pomembno je, da se starši zavedajo, v čem so dobri, in da
zaupajo v tisto, kar znajo (Templar 2011).
Raziskovalki Cynthia Paidipati in Janet Deatrick (2014) menita, da so odnosi v druţini,
v kateri je otrok z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti, v klinični praksi pogosto
spregledani. Iz literature pa lahko izvemo, da imajo ogromen pomen pri načrtovanju
pomoči otroku. Tukaj mislimo predvsem konflikte med staršem in otrokom ter
starševska nestrinjanja pri vzgoji. Pozitivne druţinske vezi namreč olajšajo ali celo
izboljšajo klinične rezultate, med tem ko šibki in medli odnosi ovirajo ali celo zavirajo
efektivnost zdravljenja ADHD (Paidipati in Deatrick 2014).

47

4. PREDSTAVITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Motnja hiperaktivnosti in pozornosti je ena izmed najpogosteje diagnosticiranih
psihiatričnih motenj, ki se pojavljajo pri otrocih in mladostnikih. Na izraţanje
simptomov med drugim vplivajo tudi okoljski dejavniki, zato je sodelovanje staršev
pomemben dejavnik, ne glede na to, za katero koli obliko zdravljenja se odločimo.
Najpomembnejši, najtrajnejši in najbolj zaupen odnos v otrokovem ţivljenju je odnos s
starši. Ti so tisti, ki lahko otroku pomagajo pri vrednotenju ţivljenjskih doţivljajev in ga
vodijo mimo nevarnih čeri ţivljenjski izzivov, ter ga pomagajo oblikovati v čustveno
zdravega človeka.
Otroci z ADHD imajo teţave z disciplino, redom in upoštevanjem pravil. Te njihove
vedenjske posebnosti in njihovo neprilagojeno vedenje v socialnem okolju so zelo
obremenjujoči za celotno druţino, še posebej za starše. Ti se zaradi negativnih odzivov
okolice in različnih vzgojnih pristopov pogosto počutijo nemočno, zmedeno in
nezadovoljno.

Namen raziskovalnega dela magistrskega dela je raziskati povezanost med stili
starševstva in znaki hiperaktivnosti in pozornosti pri otrocih, prav tako pa preučiti tudi
povezavo med znaki hiperaktivnosti in pozornosti pri otrocih in zadovoljstva s
starševstvom. Zanimalo nas je tudi, ali obstaja razlika med spoloma pri izraţanju
znakov te motnje ter ali obstaja razlika med krajem bivanja in izraţenostjo znakov
motnje.

Zastavili smo naslednje hipoteze:
1) Motnja hiperaktivnosti in pozornosti bo prisotna pri 3 do 5 odstotkih otrok, glede na
odgovore na vprašalniku SNAP IV.
2) Opazne bodo razlike pri prepoznavanju znakov ADHD glede na spol otroka.
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3) Obstaja statistično pomembna razlika med številom znakov AHDH in krajem
bivanja.
4) Starši, ki bodo na vprašalniku za znake ADHD pri otrocih zaznavali bolj izraţeno
nepozornost in/ali hiperaktivnosti (= več znakov ADHD), bodo manj zadovoljni s
svojim starševstvom.
5) Pri starših, ki bodo na vprašalniku za znake ADHD pri otrocih dosegali višje točke (=
več znakov za ADHD), bo manj izraţen permisivni stil, močneje pa bo izraţen
avtoritarni stil.
6) Očetje bodo v primerjavi z mamami v večji meri posegali po avtoritarnem stilu
starševstva, mame pa bodo v večji meri uporabljale avtoritativni stil v primerjavi z
očeti.
7) Starši, ki bodo v večji meri uporabljali avtoritativne vzgojne prakse, bodo bolj
zadovoljni s starševstvom kot starši, ki bolj pogosto vzgajajo permisivno ali avtoritarno.
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5. METODA

5.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 216 naključnih udeleţencev, ki imajo otroke, ki obiskujejo
osnovno šolo. Med njimi je bilo 194 ţensk (89,8 %) in 22 moških (10,2 %).
Svojo starost je opredelilo 215 udeleţencev (99,5 % od celotnega vzorca), skupna
povprečna starost pa je bila 36,33 let (SD=5,975). Moški so bili v povprečju stari 37,91
let (SD=7,367), ţenske pa 36,15 let (SD=5,791).
Odgovor na vprašanje o najvišji doseţeni formalni izobrazbi so podali vsi udeleţenci.
Največ udeleţencev ima končano srednjo šolo (47,2 %), sledijo tisti z univerzitetno
izobrazbo (25 %), nato udeleţenci, ki so končali visoko ali višjo šolo (22,7 %), manjše
število udeleţencev ima končan magisterij ali doktorat (4,6 %), en udeleţenec pa ima
končano osnovnošolsko stopnjo izobrazbe (0,5 %).
Na vprašanje o zaposlitvenem statusu so nam odgovorili vsi udeleţenci, med njimi je
bilo največ aktivnih, se pravi zaposlenih (79,8 %), na drugem mestu so bili brezposelni
(14,8 %), šolajočih posameznikov je sodelovalo le majhno število (2,3 %), nekaj (3,2
%) pa jih je pri tem vprašanju označilo odgovor drugo. Pri tem so kot enega izmed
razlogov navedli porodniški staţ, ostali pa odgovora niso podali.
Največ anketirancev je bilo poročenih (44,9 %), takoj zatem so sledili tisti, ki so
trenutno v izvenzakonski skupnosti (43,1), sledili so samski, ki niso nikoli bili poročeni
(4,6 %), ločeni (4,2 %) in pa ovdoveli (1,4 %). Štirje udeleţenci (1,9 %) so kot odgovor
na vprašanje o stanu označili »drugo« in pri tem navedli: ločena, v novi zvezi; pogosto
zamenjujem partnerje; redno menjam partnerko; v novem razmerju (3. mesec).
Največje število udeleţencev prebiva na vasi (46,3 %), manj pa jih prebiva v manjšem
mestu (25,5 %), večjem mestu (17,1 %), najmanj pa v večjem kraju (11,1 %).
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Pri vprašanju o številu otrok je bil najpogostejši odgovor dva otroka (52,8 %), za tem
en otrok (26,4 %), nato trije (14,8 %), štirje (14,8 %) in pa pet (1,4 %), dva udeleţenca
pa nimata otrok (0,9 %).
Spol otroka, na podlagi katerega so udeleţenci odgovarjali na vprašanja, je bil skoraj
izenačen, na podlagi ţenskega spola otroka je reševalo 52, 8 % anketirancev, na podlagi
moškega pa 47,2 %.
Povprečna starost otroka, na podlagi katerega so odgovarjali na kasnejša vprašanja, je
bila 9,11 let (SD=3,066), pri fantkih 8,99 let (SD=3,223), pri deklicah pa 9,21
(SD=2,928).
Večina otrok (94,4 %) ni imelo diagnosticirane nobene nevrološke motnje, nekaj (1,9
%) otrok ima motnjo ADHD, Aspergerjev sindrom ima en otrok (0,5 %), med odgovor
drugo (2,8 %) pa so starši našteli: prepočasi delujoča ščitnica; Downov sindrom;
dvakrat pa je bil odgovor disleksija.
Med tistimi, ki imajo enega otroka, je prevladovala več kot srednješolska izobrazba
(višja/visoka šola, univerzitetna izobrazba, magisterij/doktorat). Pri tistih, ki imajo več
kot enega otroka, pa je prevladovala srednješolska ali niţja izobrazba (srednja šola,
osnovna šola), kar prikazuje tudi spodnji graf.

Slika 1: Izobrazba glede na število otrok v odstotkih.
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5.2 Merski pripomočki

V raziskavi smo uporabili sestavljen vprašalnik, s katerim smo udeleţence povprašali
po demografskih podatkih (spol, starost, stan, trenutni status in izobrazba starša, kraj
bivanja, število otrok ter starost in spol otroka ter morebitna nevrološka motnja otroka),
prav tako je vprašalnik vključeval še tri vprašalnike.
1. Za merjenje znakov hiperaktivnosti in pozornosti smo uporabili Vprašalnik SNAP
IV, ki je nastal leta 1983, zasnovali pa so ga avtorji Swanson, Nolan in Pelham. To
je načeloma obseţen vprašalnik, ki zajema 90 trditev, s katerimi lahko poleg znakov
motnje pozornosti in hiperaktivnosti ugotavljamo tudi druge moţne diagnoze. V
naši raziskavi smo z dovoljenjem avtorja Swansona uporabili le prvi del
vprašalnika. Vprašalnik smo za namene raziskave prevedli po sistemu dvojnega
prevajanja. Zajema 18 trditev, ki so razdeljene na dva sklopa. Devet trditev se
nanaša na znake nepozornosti, devet pa na znake hiperaktivnosti z impulzivnostjo.
Trditve se vrednostijo s 4-stopenjsko lestvico, ki temelji na pogostosti pojavljanja
simptomov. Udeleţenci so odgovarjali, koliko posamična trditev drţi za njihovega
otroka (od 0−sploh ne, do 3−zelo). Pri vsaki postavki je bilo moţno doseči od 0 do 3
točke. Za določanje motnje hiperaktivnosti in pozornosti – nepozorni tip, smo sešteli
prve tri postavke in jih delili s številom le-teh. Če je rezultat višji od 1,78, pomeni,
da rezultati nakazujejo, da otrok spada v to obliko motnje. Za obliko motnje
hiperaktivnost in pozornost – hiperaktivno-nepozorni tip, smo sešteli drugih devet
postavk in jih delili s številom le-teh. Če je bil rezultat višji od 1,44, potem otrok
najverjetneje trpi za to obliko. Za hiperaktivnost in nepozornost – kombinirani tip
smo sešteli vseh 18 postavk in jih prav tako delili s številom le-teh. Pri rezultatih
višjih od 1,67 gre za kombinirano obliko te motnje. Vsekakor pa moramo imeti v
mislih, da diagnosticiranje ni enostavno in ni dokončno samo na podlagi tega testa.
Našli smo podatke o notranji zanesljivosti vprašalnika (Bussing et al. 2008), a le za
daljšo verzijo vprašalnika, ki ima 90 postavk. Tam je bila notranja zanesljivost za
nepozorni tip α= 0,90; za hiperaktivno-impulzivni tip α= 0,79 in za kombinirani tip α=
0,89.
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Tudi mi smo izračunali notranjo zanesljivost vprašalnika za našo, krajšo verzijo. Pri
prvi dimenziji, motnja pozornosti in hiperaktivnosti-nepozorni tip, je Cronbahov alfa
znašal α= 0,886; pri drugem tipu – hiperaktivni in impulzivni tip je ta koeficient znašal
α= 0,856 in pri zadnjem, kombiniranem tipu α= 0,906.
2. Za merjenje stilov starševstva smo uporabili Vprašalnik starševskih stilov in
dimenzij (Parenting Styles and Dimensions Questionnaire - PSDQ), ki so ga
zasnovali Clyde C. Robinson, Barbara Mandleco, Susanne F. Olsen in Craig H.
Hart. Uporabili smo krajšo verzijo vprašalnika, ki zajema 21 trditev. Ta vprašalnik
so po dovoljenju avtorjev skrajšali Jeff Biletchi, James Macintosh in Katie McIsaac
(2013). Vprašalnik smo prevedli po sistemu dvojnega prevajanja. Udeleţenci so pri
posamični trditvi ocenili, kako pogosto uporabljajo navedene vzgojne prakse.
Ocenjevali so v razponu od 1 do 5, pri čemer je številka 1 pomenila »nikoli« in
številka 5 »vedno«. Vprašalnik je večdimenzionalen, meri namreč tri dimenzije –
avtoritativni, permisivni in avtoritarni tip starševstva. Ta vprašalnik ne ponuja
lestvice vrednotenja rezultatov, temveč nam nakaţe zgolj gibanje rezultatov. Višji
kot je doseţeni rezultat na posamezni poddimenziji, močneje je ta poddimenzija pri
posamezniku izraţena. Tako v primeru, da udeleţenec doseţe visoko število točk na
poddimenziji avtoritativen stil, pomeni, da pri njem prevladuje tak stil vzgoje, se
pravi, da starši od otrok pričakujejo, da se bodo vedli v skladu s pravili, normami in
sposobnostmi in imajo hkrati z otroki topel in čustven odnos. Tak starš otroke
nadzira, a je tudi visoko odziven.
Notranja zanesljivost poddimenzij vprašalnika, izračunana v prejšnjih raziskavah
(Biletchi, Macintosh in McIsaac 2013), je znašala: avtoritativni stil α= 0,70; avtoritarni
stil α=0,61 in permisivni stil α= 0,59.
V naši raziskavi smo izračunali naslednje zanesljivosti: avtoritativen stil α= 0,791;
avtoritaren α= 0,667 in permisivni stil α= 0,324.

3. Za merjenje zadovoljstva s starševstvom smo uporabili Kansaški vprašalnik o
zadovoljstvu s starševstvom (Kansas Parental Satisfaction Scale - KPS), ki sta
ga oblikovala avtorja Walter R. Schumm in Justin Hall. Vprašalnik zajema le tri
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trditve in je namenjen oceni zadovoljstva s samim seboj kot s staršem, oceni
otrokovega vedenja in oceni našega odnosa z otrokom. Pri vsaki trditvi so
udeleţenci ocenili svoje zadovoljstvo tako, da so svoj odgovor označili na lestvici
od 1 (skrajno nezadovoljen) do 7 (skrajno zadovoljen). Maksimalno število
doseţenih točk na tem vprašalniku je bilo 21. Vprašalnik ne ponuja lestvice
vrednotenja rezultatov, temveč zgolj gibanje – višji kot je rezultat, močnejše je
zadovoljstvo.
Vprašalnik KPS ima po podatkih (Schumm in Hall 2000) zelo dobro notranjo
konsistentnost, zanesljivost vprašalnika je po teh podatkih merila med 0,78 in 0,85.
V naši raziskavi je koeficient zanesljivosti Cronbach alfa znašal α= 0,706. Ker je
zadovoljstvo s starševstvom lastnost, ki ni preveč stabilna, je sprejemljiva tudi niţja
vrednost od kriterija α= 0,8.

5.3 Postopek

K reševanju vprašalnika smo povabili naključne udeleţence, edini pogoj za pristop k
reševanju je bil, da je anketiranec starš otroka, ki obiskuje osnovno šolo. Vprašalnik
smo najprej oblikovali v spletnem orodju 1ka, nato pa smo povezavo do vprašalnika
posredovali po elektronski pošti, dostopna pa je bila tudi na socialnem omreţju
Facebook, kjer je bila objavljena v več skupinah za starše. Nekaj vprašalnikov smo
razdelili tudi ročno, za klasičen način reševanja papir-svinčnik. Udeleţenci so raziskavo
reševali med 26. 5. 2016 in 27. 12. 2016. Udeleţencem smo zagotovili anonimnost ter
jih seznanili, da bomo zbrane podatke uporabili izključno za raziskovalne namene.
Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS 22. Podali
smo deskriptivno statistiko za celoten vzorec na merskih lestvicah ter na posameznih
lestvicah glede na sociodemografske značilnosti. Izračunali smo korelacijo med stili
starševstva in znaki motnje hiperaktivnosti in pozornosti pri otrocih. Prav tako smo
računali tudi korelacijo med zadovoljstvom s starševstvom ter znaki ADHD pri otrocih.
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6. REZULTATI

Tabela 1 prikazuje osnovni opis rezultatov za merjenje povprečne vrednosti, minimalne
in maksimalne vrednosti in standardne deviacije na poddimenzijah lestvice stilov
starševstva (PSDQ), poddimenzijah lestvice znakov motnje hiperaktivnosti in
pozornosti (SNAP IV) in lestvice zadovoljstva s starševstvom (KPS).
Tabela 1: Deskriptivna statistika za merjene dimenzije vprašalnikov glede na število
otrok.
dva otroka ali več (N=157)

en otrok (N=57)
Min

Max

M

SD

Min

Max M

SD

PSDQ avtoritativen

2,78

5,00

4,08

0,51

2,44

5,00

3,95

0,56

PSDQ avtoritaren

1,00

2,67

1,63

0,42

1,00

3,83

1,78

0,50

PSDQ permisiven

1,50

3,17

2,22

0,43

1,33

3,33

2,23

0,42

SNAP IV nepozoren

0,00

2,22

0,72

0,54

0,00

2,33

0,76

0,56

SNAP IV kombiniran

0,00

2,00

0,78

0,50

0,00

2,28

0,73

0,48

SNAP IV hiperaktivnoimpulziven

0,00

2,00

0,83

0,56

0,00

2,56

0,70

0,54

KPS

12

21

17,05 2,25

9,00

21,00 16,66 2,38

Opomba: N – št. anketirancev, min/max – minimalna/maksimalna vrednost, M – povprečna vrednost,
±SD – standardna deviacija.
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Slika 2: Prikaz povprečne vrednosti seštevka skupne dimenzije na lestvici zadovoljstva
s starševstvom glede na število otrok.

Slika 3: Prikaz povprečnih vrednosti seštevkov dimenzij na lestvicah avtoritaren,
avtoritativen in permisiven tip starševstva ter nepozoren, kombiniran in hiperaktivnoimpulziven tip motnje hiperaktivnosti in pozornosti glede na število otrok.
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Iz Tabele 1 in Slike 2 je razvidno, da imajo starši več kot dveh otrok v povprečju
malenkost višje vrednosti v spremenljivkah avtoritativne in avtoritarne vzgoje, pri
permisivnem tipu starševstva pa je razlika med starši, ki imajo enega otroka in tistimi,
ki imajo več kot dva, komaj opazna. Pri starših z več kot dvema otrokoma je tudi višja
vrednost pri spremenljivki nepozornega tipa ADHD, pri starših z enim otrokom pa sta
višji spremenljivki kombiniranega in hiperaktivno-impulzivnega tipa. Na sliki 1
opazimo, da so starši, ki imajo enega otroka, v povprečju dosegali višje vrednosti pri
dimenziji zadovoljstva s starševstvom. Potrebno pa je upoštevati, da je bil vzorec
staršev z enim otrokom (N=57) precej manjši od vzorca staršev, ki imajo več kot enega
otroka (N=157).

Hipoteza 1: Motnja hiperaktivnosti in pozornosti bo prisotna pri 3 do 5 odstotkih
otrok, glede na odgovore na vprašalniku SNAP IV.
Za potrditev te hipoteze smo otroke udeleţencev razdelili v dve skupini. V prvi skupini
so tisti, ki so spadali v najvišjih 5 % glede na rezultate vprašalnika SNAP IV. Da so
rezultati kazali na nepozorni tip motnje hiperaktivnosti in pozornosti, so morali biti
rezultati udeleţencev višji od 1,78. Rezultat višji od 1,67 na dimenziji kombiniran tip
motnje ADHD je kazal na to obliko motnje. Udeleţenci, ki so na vprašalniku SNAP IV
na dimenziji kombiniran tip zbrali več kot 1,44 točk, pa verjetno trpijo za kombinirano
obliko te motnje.
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Slika 4: Procentualni prikaz dimenzij na lestvicah nepozoren, kombiniran in impulziven
tip motnje hiperaktivnosti glede na prisotnost motnje.
Iz Slike 4 lahko razberemo, da je 3−5 odstotna prisotnost motnje v dimenzijah
nepozornega in kombiniranega tipa motnje, pri hiperaktivno-impulzivnem tipu pa je ta
odstotek bistveno višji.

Slika 5: Procentualni prikaz prisotnosti vseh dimenzij motnje ADHD v naši populaciji.
Slika 5 nam prikazuje, da je splošna pojavnost motnje v naši populaciji 7,2 odstotna.
Hipotezo 1 lahko delno potrdimo, saj sta nepozorni (4,3 %) in kombinirani tip (3,8 %)
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v rangu, ki smo si ga zadali v hipotezi, impulzivno-hiperaktivni tip pa močno presega
naše zastavljene procente (13,5 %), zato le ta del hipoteze ovrţemo.

Hipoteza 2: Opazne bodo razlike pri prepoznavanju znakov ADHD glede na spol
otroka.

Slika 6: Prikaz povprečnih vrednosti seštevkov dimenzij na lestvicah nepozoren,
kombiniran in impulziven tip motnje hiperaktivnosti glede na spol otroka.
Iz Slike 6 je razvidno, da so dečki dosegli nekoliko višje vrednosti na dimenzijah
motnje hiperaktivnosti in pozornosti kot deklice.

Da bi odgovorili na to hipotezo, smo najprej s Kolmogorov Smirnovim testom preverili,
ali podatki odstopajo od normalne distribucije (Tabela 2). Kot lahko vidimo spodaj v
tabeli, gre pri vseh naših rezultatih na dimenzijah za statistično pomembno odstopanje
distribucije od normalne.
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Tabela 2: Deskriptivna statistika v posameznih merskih spremenljivkah med deklicami
in dečki.
N

Min

Max

KSz

p

deklice

114

0,00

2,33

0,103

0,005

dečki

101

0,00

2,33

0,131

0,000

deklice

114

0,00

2,06

0,105

0,003

dečki

101

0,00

2,28

0,109

0,005

deklice

114

0,00

2,56

0,149

0,000

101

0,00

2,22

0,212

0,001

ADHD nepozoren

ADHD kombiniran

ADHD hiperaktivnoimpulziven
dečki

Opombe: N – numerus, Min – najmanjša vrednost, Max – največja vrednost, KSz – vrednost na
Kolmogorov-Smirnovem testu; p – statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnov testa < 0,05.

Tabela 3: Testiranje razlik v posameznih merskih spremenljivkah med deklicami in
dečki.

deklice

M

SD

0,638

0,487

ADHD nepozoren
dečki

0,896

0,609

deklice

0,658

0,420

dečki

0,852

0,538

deklice

0,678

0,462

0,806

0,618

ADHD kombiniran

ADHD hiperaktivno impulziven
dečki

U

p

-3,064

0,02

-2,584

0,10

-1,112

0,266

Opombe: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon; U – Mann-Whitney U-test; p – statistična
pomembnost Man-Whitneyevega U- testa < 0,05.

Ker naši podatki statistično pomembno odstopajo od normalne distribucije, smo za
ugotavljanje razlik uporabili Mann-Whitneyev U-test (Tabela 3). Na podlagi rezultatov
smo ugotovili, da se deklice in dečki pomembno statistično razlikujejo pri nepozornem
in kombiniranem tipu motnje, pri hiperaktivno-impulzivnem tipu pa razlike sicer so, a
niso statistično pomembne. V povprečju so dečki dosegali višje točke na vprašalniku za
vse tipe ADHD, a je le pri nepozornem in kombiniranem tipu bila ta razlika statistično
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pomembna. Glede na rezultate lahko hipotezo 2 potrdimo, razen v dimenziji ADHD –
hiperaktivno-impulziven tip.

Hipoteza 3: Obstaja statistično pomembna razlika med številom znakov AHDH in
krajem bivanja.

Slika7: Prikaz povprečnih vrednosti seštevkov dimenzij na lestvicah nepozoren,
kombiniran in impulziven tip motnje hiperaktivnosti glede na kraj bivanja.

Da bi odgovorili na tretjo hipotezo, smo najprej s Kolmogorov Smirnovim testom
preverili, ali podatki odstopajo od normalne distribucije. Rezultati so pokazali, da se
podatki ne porazdeljujejo normalno, zato smo v nadaljevanju uporabili MannWhitneyev U-test (Tabela 4).
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Tabela 4: Deskriptivna statistika in testiranje razlik v posameznih merskih
spremenljivkah glede na kraj bivanja.
N

SD

Min

Max

0,555

0,00

2,33

0,724

0,572

0,00

2,33

večji kraj
124 0,770
ADHD
kombiniran manjši kraj 91 0,720

0,490

0,00

2,06

0,488

0,00

2,28

ADHD
večji kraj
124 0,755
hiperaktivno
-impulziven manjši kraj 91 0,717

0,561

0,00

2,56

0,521

0,00

2,22

ADHD
nepozoren

večji kraj

M

124 0,785

U

p

-1,033 0,301
manjši kraj 91

-0,894 0,371

-0,349 0,727

Opombe: N – numerus, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, Min – najmanjša vrednost, Max
– največja vrednost, U – Mann-Whitney U-test; p – statistična pomembnost Man-Whitneyevega U- testa
< 0,05.

Glede na rezultate prikazane v zgornji tabeli, lahko hipotezo 3 v celoti zavrnemo. Na
Sliki 7 sicer opazimo razlike med povprečno vrednostjo seštevkov dimenzij lestvice
ADHD glede na kraj bivanja, a smo z Mann-Whitneyevim U-testom ugotovili, da te
razlike niso statistično pomembne (p>0,05).

Hipoteza 4: Starši, ki bodo na vprašalniku za znake ADHD pri otrocih zaznavali
bolj izraženo nepozornost in/ali hiperaktivnosti (= več znakov ADHD), bodo manj
zadovoljni s svojim starševstvom.

Da bi lahko odgovorili na to hipotezo, smo v primerih, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji
(Priloga 1), uporabili Pearsonov korelacijski koeficient, v ostalih pa smo uporabili
Spearmanov korelacijski koeficient.
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Tabela 5: Korelacije (Pearsonovi in Spearmanovi korelacijski koeficienti) med
dimenzijami znakov motnje ADHD in zadovoljstvom s starševstvom.
ADHD nepozoren ADHD kombiniran

ADHD hiperaktivnoimpulziven

r/ρ

-0,449

-0,430

-0,284

p

0,000

0,000

0,000

KPS
Opomba: KPS – zadovoljstvo s starševstvom − skupna dimenzija, r – Pearsonov korelacijski koeficient,
p − statistična pomembnost < 0,05; leţeča pisava označuje vrednost Spearmanovega korelacijskega
koeficienta.

Iz Tabele 5 je razvidno, da je povezanost med motnjo hiperaktivnosti in zadovoljstvom
s starševstvom navezanosti negativna, kar pomeni, da več kot ima otrok znakov za
ADHD, manj so njegovi starši zadovoljni s starševstvom. Pri nepozornem in
kombiniranem tipu motnje hiperaktivnosti in pozornosti je povezava z zadovoljstvom s
starševstvom negativna, srednja in statistično pomembna (r=-0,449 in r=-0,430). Več
kot ima otrok znakov za nepozorni in kombinirani tip, večje je nezadovoljstvo s
starševstvom. Med hiperaktivno-impulzivnim tipom ADHD in zadovoljstvom s
starševstvom je negativna, nizka korelacija, a statistično pomembna (ρ=-0,284). Torej
več kot otrok kaţe znakov za omenjeni tip motnje, višje je nezadovoljstvo staršev.
Hipotezo 4 zato lahko potrdimo.

Hipoteza 5: Pri starših, ki bodo na vprašalniku za znake ADHD pri otrocih
dosegali višje točke (= več znakov za ADHD), bo manj izražen permisivni stil,
močneje pa bo izražen avtoritarni stil.
Da bi lahko odgovorili na to hipotezo, smo v primerih, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji,
uporabili Pearsonov korelacijski koeficient (Priloga 1), v nasprotnem primeru pa smo
uporabili Spearmanov korelacijski koeficient.
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Tabela 6: Korelacije (Pearsonovi in Spearmanovi korelacijski koeficienti) med
dimenzijami znakov motnje ADHD in avtoritarnim ter permisivnim stilom starševstva.
ADHD
nepozoren

ADHD
kombiniran

ADHD hiperaktivnoimpulziven

r/ρ

0,302

0,302

0,227

p

0,000

0,000

0,001

r/ρ

0,301

0,342

0,261

p

0,000

0,000

0,000

Avtoritaren

Permisiven
Opomba: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p − statistična pomembnost < 0,05; leţeča pisava
označuje vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta.

Iz Tabele 3 je razvidno, da je povezanost med motnjo hiperaktivnosti in avtoritarno ter
permisivno vzgojo pozitivna, kar pomeni, da več kot ima otrok znakov za ADHD, bolj
bodo izraţene avtoritarne ter permisivne vzgojne prakse. Pri nepozornem in tipu motnje
hiperaktivnosti in pozornosti je povezava z avtoritarnim in permisivnim stilom
starševstva skoraj enaka – pozitivna, srednja in statistično pomembna (r=0,302 in
r=0,301). Povezava med kombiniranim tipom motnje ADHD in avtoritarnim ter
permisivnim načinom vzgoje je prav tako pozitivna, srednja in statistično pomembna,
kar pomeni več kot ima otrok znakov za nepozorni in kombinirani tip, bolj bodo
izraţene avtoritarne in permisivne vzgojne prakse. Med hiperaktivno-impulzivnim
tipom ADHD in avtoritarnim in permisivnim stilom je prav tako pozitivna, a nizka
korelacija, ki je za odtenek višja pri permisivnem tipu starševstva v primerjavi z
avtoritarnim (ρ=0,261 in ρ=0,227), a je povezava ravno tako statistično pomembna.
Hipotezo 5 zato lahko ovrţemo, saj je avtoritaren stil le malenkost bolj izraţen pri
hiperaktivno-impulzivnemu tipu motnje ADHD, pri nepozornem in kombiniranem tipu
pa je bolj močno izraţen permisivni tip starševstva.

Hipoteza 6: Očetje bodo v primerjavi z mamami v večji meri poročali o
avtoritarnem stilu starševstva, mame pa o avtoritativnem stilu v primerjavi z očeti.
Da bi odgovorili na šesto hipotezo, smo najprej s Kolmogorov Smirnovim testom
preverili, ali podatki odstopajo od normalne distribucije (Tabela 7). Rezultati so
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pokazali, da se podatki normalno porazdeljujejo, razen pri dimenziji avtoritaren stil na
podvzorcu mater. Za preverjanje statistično pomembnih razlik v avtoritarnem stilu
vzgoje med spolom staršev smo v nadaljevanju uporabili t-test za neodvisne vzorce, pri
avtoritarnem stilu pa Mann-Whitneyev U test (Tabela 5).
Tabela 7: Opisna statistika za posamezne merske lestvice na celotnem vzorcu.
Min

Max

KSz

p

mame

1,00

3,83

0,660

0,776

očetje

1,17

2,50

1,813

0,003

mame

2,44

5,00

1,081

0,193

očetje

2,78

4,78

0,447

0,988

Avtoritarni stil

Avtoritativni stil
Opombe: N – numerus; Min – najmanjša vrednost; Max – največja vrednost; KSz – z-vrednost, doseţena
na Kolmogorov-Smirnovem testu; p – statistično pomembno odstopanje od normalne distribucije (p <
0,05).

Tabela 8: Testiranje razlik v posameznih merskih spremenljivkah med moškimi in
ţenskami.
mame
N
M

SD

očetje
N
M

SD

statistična analiza
t/U
p

Avtoritarni stil

194

1,91 0,42

22

1,72

0,49 U=-2,065

0,039

Avtoritativni stil

194

3,71 0,60

22

4,01

0,53

0,015

t= -2,463

Opombe: N – numerus; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – Levenov t-test; U – Mann
Whitney U-test; p - statistično pomembno odstopanje od normalne distribucije (p < 0,05).

Rezultati so pokazali, da se tako pri avtoritarnem stilu kot tudi avtoritativnem stilu
mame statistično pomembno razlikujejo od očetov. Mame bolj zagovarjajo avtoritativni
stil, očetje pa avtoritarni stil. Hipotezo 6 zato v celoti potrdimo.
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Hipoteza 7: Starši, ki bodo v večji meri uporabljali avtoritativne vzgojne prakse,
bodo bolj zadovoljni s starševstvom kot starši, ki bolj pogosto vzgajajo permisivno
ali avtoritarno.
Da bi lahko odgovorili na to hipotezo, smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient,
saj so bili zanj izpolnjeni vsi pogoji (Priloga 1).
Tabela 9: Korelacije (Pearsonovi korelacijski koeficienti) med dimenzijami vzgojnih
stilov in zadovoljstvom s starševstvom.

Avtoritativni

Avtoritarni

Permisivni

r

0,428

-0,266

-0,358

p

0,000

0,000

0,000

KPS
Opomba: KPS – zadovoljstvo s starševstvom − skupna dimenzija, r – Pearsonov korelacijski koeficient,
p − statistična pomembnost < 0,05.

Iz Tabele 6 je razvidno, da je povezanost med avtoritativnim stilom starševstva in
zadovoljstvom s starševstvom navezanosti pozitivna, velika in statistično pomembna
(r=0,428). Iz teh rezultatov lahko razberemo, da več kot starši uporabljajo avtoritativne
vzgojne prakse, bolj so zadovoljni s starševstvom in tudi obratno. Pri permisivnem tipu
starševstva in zadovoljstvom s starševstvom je povezava negativna, zmerna in
statistično pomembna (r=-0,358). To pomeni, da več kot starši uporabljajo permisivne
vzgojne vzorce, bolj so s starševstvom nezadovoljni in obratno. Pri avtoritarnem tipu
starševstva in zadovoljstvom s starševstvom je med vsemi tremi vzgojnimi vzorci
povezava najmanjša. Je negativna, nizka in statistično pomembna (r=-0,266), kar prav
tako pomeni, da bolj kot so starši avtoritarni pri vzgoji svojih otrok, bolj so
nezadovoljni s starševstvom in tudi obratno. Hipotezo 7 zato lahko potrdimo.
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7. RAZPRAVA

V naši raziskavi smo preučevali, kakšna je prisotnost motnje hiperaktivnosti in
pozornosti v splošni populaciji. Rezultati so pokazali, da ima 7,2 odstotka naših
udeleţencev tako visoke rezultate na vprašalniku, da bi jim lahko pripisali to motnjo.
Raziskave iz Slovenije in tujine najpogosteje poročajo o 3−5 % prisotnosti (APA 2011,
Barkley 1998, Kapitanovič in Ferlič Ţaganjar 2016, Kesič Dimic 2009, Pelham 1999,
Rotvejn Pajič in Pulec Lah 2011, Waslick in Greenhill 2004), nekatere o 3−7-odstotni
(APA 2013, Polanczyk in Jensen 2008). Našli smo le dve raziskavi, ki podpirata naše
ugotovitve. Prva govori o 6−9 % prisotnosti te motnje med otroki (Wilens in Fusillo
2007), druga pa navaja, da je pribliţno 11 % vseh otrok med 4. in 17. letom
diagnosticiranih s to motnjo (Hinshaw in Ellison 2016, 16). Naše ugotovitve se torej
razlikujejo od večine preteklih študij, saj je odstotek otrok s to motnjo v naši raziskavi
nekoliko višji. Predvidevamo, da od teh 7,2 odstotka otrok strokovnjaki vseeno vsem ne
bi motnje dejansko diagnosticirali, saj je potrebno upoštevati več testov, mnenje staršev,
učiteljev, prisotnost teh znakov v več okoljih, simptomi pa morajo biti prisotni najmanj
pol leta. Prepričani smo, da bi bil v primeru strokovne ocene ta odstotek bistveno niţji.
V nadaljevanju smo si zastavili hipotezo, da bodo opazne razlike v prepoznavanju
znakov motnje hiperaktivnosti in pozornosti pri deklicah in dečkih, se pravi, glede na
spol otroka. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da se deklice in dečki pomembno
statistično razlikujejo pri nepozornem in kombiniranem tipu motnje, pri hiperaktivnoimpulzivnem tipu pa razlike sicer so, a niso statistično pomembne. Pri dečkih je namreč
opaziti višje število simptomov motnje ADHD kot pri deklicah. Tako nam govori sicer
ţe precej literature na to temo (APA 2013; Barkley 1998; Carducci 2009; Kesič-Dimic
2009; Strong in Flanagan 2013), v kateri strokovnjaki ugotavljajo, da je diagnosticiranje
motnje bolj pogosto pri dečkih kot pri deklicah. Točnega razloga sicer ne poznamo, a
verjetno k temu prispeva dejstvo, da fantje običajno kaţejo bolj očitne vedenjske
motnje, kot so agresija in razdraţljivost ali pa očitno motijo druge otroke med igro ali
poukom (Društvo za psihološko svetovanje Kameleon 2011), punce pa pogosteje kaţejo
znake nepozornega tipa ADHD, ki je teţje opazen. Ta vedenja vključujejo pozabljivost,
teţave pri poslušanju, anksioznost, plahost in bojazljivost. V večini kliničnih raziskav
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je razmerje pojavnosti motnje hiperaktivnosti in pozornosti med spoloma 9:1 v prid
dečkom (Kesič Dimic 2009, 29).
V delu smo ţeleli preveriti tudi morebitno povezavo med krajem bivanja in številom
znakov ADHD. V naši raziskavi statistično pomembne povezave nismo potrdili, vseeno
pa smo opazili, da tudi na tem področju obstajajo razlike. Naši udeleţenci raziskave, ki
ţivijo v mestu ali večjem kraju, so namreč izraţali več simptomov motnje ADHD v
primerjavi s tistimi, ki prihajajo iz majhnega kraja ali vasi. Glede na dosedanje
raziskave iz tujine smo ugotovili, da se strokovnjaki zaenkrat še niso lotili raziskovanja
tega področja, zato podatkov, ki bi jih lahko primerjali, nismo mogli pridobiti.
Raziskovalci se namreč bolj nagibajo k raziskovanju razlik v izraţanju simptomov glede
na drţavo ali kontinent.
Nadalje smo v naši raziskavi uspešno našli povezavo med motnjo hiperaktivnosti in
pozornosti in zadovoljstvom s starševstvom. Ugotovili smo, da več kot je prisotnih
znakov za to motnjo, bolj bodo ti starši nezadovoljni s svojim starševstvom. O tem
poroča tudi veliko število tujih raziskav. Malezijska raziskava iz leta 2012 (Neelaveni et
al. 2012) je ugotovila pomembno povezave med resnostjo otrokove motnje in stopnjo
starševskega stresa. V raziskavi je sodelovalo 95 staršev, katerih otroci trpijo za motnjo
hiperaktivnosti in pozornosti. Ugotovili so, da je 73 % anketiranih staršev bilo pod
stresom, medtem ko le 27 % ni kazalo teh znakov. Ugotovili so, da so mame veliko bolj
pod stresom kot očetje, prav tako pa so postregli tudi z zanimivim podatkom, da so
starši, katerih otroci so starejši od 12 let, v povprečju šestkrat bolj pod stresom kot starši
mlajših otrok. Najpogostejša in največja skrb teh staršev je bila ravno motnja njihovega
otroka.
V iranski raziskavi (Ghanizadeh et al. 2014) poročajo o manjšem zadovoljstvu med
zakoncema v primerih, ko ima njun otrok motnjo ADHD v primerjavi z zakonci, katerih
otrok nima znakov te motnje. Tudi v Avstraliji (Neophytou in Weber 2005) poročajo o
visoki stopnji stresa mater, ki imajo otroka z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti. Kot
razloge za stres v prvi vrsti navajajo simptome otrokove motnje, takoj za tem pa kritiko
ostalih mam in druţbe na splošno. Večina raziskav torej kaţe, da se starši otrok z
ADHD srečujejo z večjim nezadovoljstvom in višjo stopnjo starševskega stresa, ki pa
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lahko privede do škodljivih učinkov pri opravljanju njihove funkcije (Cunningham
2007).
V nadaljevanju smo v našem magistrskem delu ţeleli ugotoviti, ali bodo starši, ki so na
vprašalniku o znakih motnje ADHD dosegali višje točke, tudi manj permisivni in bolj
avtoritarni pri vzgoji svojih otrok. To hipotezo smo zavrnili, saj starši skoraj v enaki
meri posegajo po permisivnem oz. avtoritarnem stilu. Naše ugotovitve se tukaj
razlikujejo od spoznanj tujih študij, v katerih poročajo o stroţjih stilih starševstva v
primeru, ko ima otrok motnjo ADHD.
Študija iz Irana je v letu 2012 (Mahboobeh et al. 2012) s pomočjo vprašalnika
Baumrindove analizirala starševske stile pri otrocih z motnjo ADHD in tistih brez te
motnje. Rezultati so pokazali, da so starši otrok z ADHD dosegali manj točk pri
permisivnem stilu starševstva v primerjavi z ostalimi starši, vendar pa so rezultati za
avtoritarni stil starševstva bili niţji, kot pri starših otrok brez ADHD. Pri vprašanjih za
avtoritativni stil starševstva se bistvene razlike niso pokazale. Starši otrok z ADHD so
torej glede na to raziskavo manj permisivni in bolj avtoritarni pri vzgoji svojih otrok
(Mahboobeh et al. 2012).
Gill Goodwillie v svojem članku (2013) omenja raziskavo avtorja McKeeja iz leta
2004, v kateri poročajo o stroţjih stilih starševstva, ki vključujejo pogosto verbalno in
telesno kaznovanje, bolj nadzorujočo starševsko vedenje in pogosto nestrinjanje z
otroki, pri katerih so diagnosticirali motnjo hiperaktivnosti in pozornosti. Na splošno
lahko zaključimo, da je nadzorujoče, manj odzivno in bolj negativen stil staršev s
hiperaktivnimi otroki najverjetneje posledica in ne vzrok za otrokovo vedenje
(Hechtman 1996). Interakcijo med starši in otroci so opazovali v raziskavi Gaila Trippa
(2006) in sodelavcev iz Nove Zelandije. Vključenih je bilo 51 staršev in otrok, ki imajo
ADHD in 32 staršev in otrok, ki te motnje nimajo. Udeleţenci so morali opraviti
določene naloge, reševali so probleme in se igrali, raziskovalci pa so med tem opazovali
njihove interakcije, starševsko toplino, vključenost in komunikacijo ter iskali morebitne
razlike med skupinama. Starši v kontrolni skupini so pri opravljanju nalog z otroki
delovali bolj toplo, več so se z njimi ukvarjali in sodelovali, prav tako pa so uporabljali
bolj efektivni način komunikacije, v primerjavi s starši otrok z ADHD, a ni šlo za
statistično pomembne razlike (Gail Tripp 2006). Gill Goodwillie (2014) je opravljal
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intervjuje s starši glede vzgoje njihovih otrok, diagnosticiranih z ADHD. Podali so
mnenje, da njihovi otroci potrebujejo bolj stroge in trdne meje, večjo doslednost pri
vzgoji in več pazljivosti kot pa pri vzgoji otrok brez te motnje. Menijo, da morajo imeti
oči ves čas na pecljih zaradi večjega tveganja glede varnosti otrok, saj je njihovo
vedenje drugačno od vedenja otrok brez te motnje. Otroci z motnjo hiperaktivnosti in
pozornosti iz Juţne Koreje (Dong Hee in Yoo 2012) poročajo, da so njihovi starši bolj
zavračajoči v primerjavi z odgovori otrok, ki te motnje nimajo. Ni pa bilo posebnih
statističnih razlik pri dimenziji naklonjenosti, avtonomiji in nadzoru. Na ţalost
simptomi ADHD pri otroku pogosto ustvarjajo vzorec nefunkcionalnih starševskih
praks, ki le še dodajajo faktorje za stres, kakor na otroka tako na starša, kar potem vodi
v poslabšanje simptomov. ADHD simptomi in zavračajoč stil starševstva sta tako v
začaranem krogu, saj vplivata drug na drugega.
V naši študije smo si zadali cilj, da preverimo hipotezo, ki pravi, da očetje bolj pogosto
posegajo po avtoritarnih vzgojnih prijemih, mame pa po avtoritativnih. To hipotezo smo
tudi potrdili. Do enakega zaključka je prišel tudi Alan Russel s sodelavci (1998), kjer so
ugotovili, da so mame dosegale višje točke pri avtoritarnem vzgojnem vzorcu v
primerjavi z očeti, ti pa so pogosteje kot matere posegali po avtoritarnem in
permisivnem vzgojnem vzorcu (Russell et al. 1998). Glenys Conrade in Robert Ho
(2001) sta v svoji raziskavi prišla do nekoliko drugačnih zaključkov, a so vseeno
primerljivi z našimi. V tej raziskavi so mame običajno dosegale višje točke pri
avtoritativnem in permisivnem vzorcu, očetje pa so bili pogosteje nagnjeni k
avtoritarnem stilu starševstva. Da mame pogosteje uporabljajo avtoritativne vzgojne
vzorce, očetje pa permisivne, poročata tudi raziskovalca McKinney in Renk (2008).
V naši zadnji zastavljeni hipotezi pa smo iskali povezavo med avtoritativno vzgojo in
zadovoljstvom s starševstvom. Menili smo, da bodo starši, ki posegajo po avtoritativnih
vzgojnih praksah, bolj zadovoljni kot tisti, ki bolj pogosto uporabljajo permisivne ali
avtoritarne. Glede na rezultate naše raziskave smo ugotovili, da smo pravilno
predvidevali. Do podobnih zaključkov je prišla Maureen Monaghan s sodelavci (2012).
Rezultati udeleţencev njene raziskave so namreč pokazali, da starši, ki so dosegali višje
točke pri avtoritarnem stilu starševstva, kaţejo manj znakov starševskega stresa v
primerjavi s starši, ki so dosegali nizke točke pri tem tipu starševstva. Ta študija je le še
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en dokaz več, da so avtoritativne starševske prakse pozitivno povezane z zdravim
delovanjem in funkcioniranjem druţine (Monaghan et al. 2012).
Našo delo spremlja tudi nekaj omejitev, torej okoliščin in dejstev, ki so našo
raziskovanje oteţili in vplivajo na manjšo zanesljivost rezultatov. Naša raziskava je bila
izvedena na majhnem reprezentativnem vzorcu (N=216), ki bi ga lahko za večjo
zanesljivost naše raziskave vsaj podvojili. K sodelovanju smo sicer povabili več
društev, ki se ukvarjajo z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, a ţal nismo naleteli na
ţelen topel odziv. V prihodnje bi se lahko bolj posvetili iskanju večjega števila
udeleţencev, saj bi to doprineslo bolj realno sliko stanja v Sloveniji. K sodelovanju bi
bilo dobro pritegniti tudi večje število očetov, saj je bila zastopanost le teh v naši
raziskavi relativno nizka (10,2 %). Prav tako bi v prihodnje svetovali drugačne
vprašalnike, saj se je zanesljivost vprašalnika PSDQ za dimenzijo permisivni stil
starševstva izkazala za nizko (α= 0,324), vprašalnik SNAP IV pa v stroki ni uporabljen
v tolikšni meri kot vprašalniki drugih avtorjev.
Smo pa z našo raziskavo gotovo doprinesli k boljšemu razumevanju pomembnosti
vzgoje pri motnji ADHD. Čeprav je motnja pozornosti in hiperaktivnosti vedno
biološko pogojena, ima vedenje in vzgoja staršev velik pomen pri izraţanju simptomov
pri otroku, kar pa se nadalje povezuje tudi s samim zadovoljstvom s starševstvom.
Zanimivo bi bilo raziskati še razlike med stilom starševstva pri vzgoji deklic in dečkov.
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SKLEP

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti je ena od najpogostejših motenj, ki se pojavljajo v
otroštvu, in je zato zelo pogosto preučevana tema. Podatki o pojavnosti motnje so zaradi
različnih kriterijev diagnosticiranja zelo različni, največkrat pa se pojavlja podatek o
3−5 odstotni prisotnosti motnje med šoloobveznimi otroki. Z vsakim dnem zahvaljujoč
napredkom v tehnologiji, vemo več o tem pojavu, hkrati pa skušajo strokovnjaki vsem
tem otrokom in njihovim druţinam na podlagi spoznanj učinkovito pomagati in
doprinesti k blaţjim posledicam, zlasti pa jim omogočiti čim boljšo kvaliteto ţivljenja.
Najnovejše raziskave kaţejo, da je vzrok motnje biološki, saj se pri osebah z motnjo
ADHD pojavljajo specifični vzorci moţganskih valov, ki potem vplivajo na slabšo
osredotočenost, koncentracijo, motivacijo in spomin ter neustrezno vedenje v situacijah
ali druţbi. Za zmanjšanje simptomov te motnje obstajajo na trgu različni načini in
metode, s

katerimi lahko otroku pomagamo. Zdravniki najpogosteje posegajo po

stimulansih, ki zvišujejo raven noradrenalina in dopamina in posledično izboljšujejo
simptome te motnje v 80 odstotkih. Strokovnjaki iz različnih področij se strinjajo, da je
najboljše zdravljenje za otroka multidisciplinarno ter prilagojeno posamezniku.
Raziskave kaţejo, da je najuspešnejše zdravljenje simptomov sestavljeno iz
medikamentozne terapije ter psihosocialnih intervencij v obliki druţinskih terapij ali
usposabljanj za starše.
Starši teh otrok so pogosto bombardirani z obsodbami, da je vedenje njihovega otroka
táko preprosto zato, ker ga niso znali pravilno vzgojiti ali ker niso imeli dovolj
discipline. To nikakor ne drţi, saj vzgoja ni nikoli krivec za nastanek motnje, je pa
vseeno eden izmed najpomembnejših faktorjev, ki vpliva na izrazitost simptomov.
Spretno in pozitivno usmerjeno starševstvo naredi veliko razliko v ţivljenju otrok z
biološkim (genskim) tveganjem za motnjo ADHD. Večina strokovnjakov meni, da je
zlati standard za vzgojo otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti avtoritativno
starševstvo, kjer vladajo toplota, jasne meje in močno vodstvo, kar otroke vodi k
osamosvojitvi.
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Vedenjske posebnosti teh otrok in njihovo neprilagojeno vedenje v socialnem okolju so
zelo obremenjujoči za celotno druţino, še posebej za starše. Ti se zaradi negativnih
odzivov okolice in različnih vzgojnih pristopov pogosto počutijo nemočno, zmedeno in
nezadovoljno. Več raziskav kaţe na povezavo med nezadovoljstvom s starševstvom,
starševskim stresom in simptomi motnje ADHD.
V naši raziskavi smo ugotovili, da je prisotnost motnje pozornosti in hiperaktivnosti
pogost pojav, saj je nepozoren tip te motnje prisoten pri 4,3 % otrok, kombiniran pri 3,8
% in hiperaktivno-impulziven pri kar 13,5 % otrok anketirancev. Pri tem podatku
moramo biti previdni, saj smo ocenjevali na podlagi enega vprašalnika, za pravo
diagnosticiranje pa je potreben še posvet s starši, učiteljem in strokovnjakom. V
raziskavi smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike pri prepoznavanju
znakov motnje glede na spol otroka, dečki so namreč kazali več znakov za nepozorni in
kombinirani tip motnje, med tem ko pri hiperaktivno-impulzivnem tipu razlike so bile, a
ne statistično pomembne. Ugotovili smo, da glede na kraj bivanja (vas, mesto) ni
statistično pomembnih razlik, smo pa pokazali pomembno povezavo med številom
znakov ADHD in zadovoljstvom s starševstvom. Več kot ima otrok znakov za motnjo,
bolj so starši nezadovoljni s starševstvom. Tuje raziskave so pokazale, da so tisti starši,
katerih otroci kaţejo več znakov motnje hiperaktivnosti in pozornosti, običajno manj
permisivni in bolj avtoritarni, česar v naši raziskavi nismo potrdili, saj so bile razlike
izredno majhne. Smo pa ugotovili, da očetje pogosteje uporabljajo avtoritarne vzgojne
prakse, mame pa avtoritativne, kar meni tudi večina tujih strokovnjakov. Uspeli pa smo
dokazati tudi povezavo med avtoritativnim vzgojnim vzorcem in zadovoljstvom s
starševstvom – bolj kot starš uporablja avtoritativne vzgojne vzorce, bolj je zadovoljen s
starševstvom.
Kakor smo izvedeli ţe iz prebrane literature in sedaj še naše raziskave, je število otrok z
motnjo pozornosti in hiperaktivnosti v porastu, čemur velja nameniti veliko pozornosti.
Veliko simptomov se lahko omili ţe z drugačno, bolj zavestno vzgojo, saj ti otroci
potrebujejo čustveno stabilno, varno okolje, z močno starševsko koalicijo, jasno
strukturo pravil in mej in prepoznavno starševsko moč, ki vodi sistem. Vsak otrok
potrebuje v druţinskem sistemu učenje o pravilih in mejah, ti otroci in mladostniki pa
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zraven tega potrebujejo še veliko učenja o sebi (samospoznavanja), da razumejo lastno
dogajanje in da se sprejmejo takšni, kot so.
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POVZETEK

Avtorica je v pričujočem magistrskem delu raziskovala povezanost med stili vzgoje,
zadovoljstvom s starševstvom in znaki motnje hiperaktivnosti in pozornosti pri otrocih.
V teoretičnem delu je opisana motnja ADHD, predstavljeni so vzroki, simptomi,
okoljski dejavniki in zdravljenje te motnje. V nadaljevanju avtorica predstavi tri
vzgojne stile po Baumrindovi, ki so razporejeni glede na odzivnost in zahtevnost
staršev. Sledi predstavitev povezanosti med stili vzgoje in motnjo hiperaktivnosti in
pozornosti ter opis povezanosti med zadovoljstvom s starševstvom in to motnjo. V
empiričnem delu sledi predstavitev raziskave, v kateri je sodelovalo 216 udeleţencev,
od tega 194 ţensk in 22 moških. Rezultati so pokazali, da se glede na odgovore na
vprašalniku, nepozorni tip motnje ADHD pojavlja pri 4,3 %, kombinirani tip pri 3,8 %
in hiperaktivno-impulzivni tip kar pri 13,5 % otrok, kar je višje, kot smo predvidevali.
Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike pri prepoznavanju
znakov motnje glede na spol otroka, pri dečkih je namreč opaznih več znakov za
nepozorni ter kombinirani tip motnje, pri hiperaktivno-impulzivnem tipu pa ni opaziti
statistično pomembnih razlik med spoloma. Glede na kraj bivanja nismo ugotovili
pomembnih statističnih razlik pri prepoznavanju znakov motnje hiperaktivnosti in
pozornosti. Ugotovili pa smo, da večje kot je število znakov za motnjo ADHD, manj so
starši zadovoljni s svojo vlogo starša. Rezultati niso pokazali povezave med večjim
številom znakov motnje ADHD in manj permisivnimi oziroma bolj avtoritarnimi starši,
se pa je pokazalo, da očetje pogosteje posegajo po avtoritarnem vzgojnem vzorcu,
mame pa po avtoritativnem. Raziskava je prav tako potrdila statistično pomembno
povezanost med avtoritativnim stilom starševstva in zadovoljstvom s starševstvom. Več
kot starši uporabljajo avtoritativne vzgojne prakse, bolj bodo s svojim starševstvom
zadovoljni.

KLJUČNE BESEDE: motnja hiperaktivnosti in pozornosti, ADHD, stili vzgoje,
zadovoljstvo s starševstvom.
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ABSTRACT

The author of this master's thesis has researched the correlation between parenting
styles, parental satisfaction and symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in
children. The theoretical part describes ADHD, its causes, symptoms, environmental
factors and treatments for this disorder. Furthermore, the author presents three models
of parental control by Diane Baumrind, which are classified according to the
responsiveness and demandingness of the parents. The author also explains the
relationship between parenting styles and attention deficit hyperactivity disorder. The
empirical part contains a presentation of the research in which 216 people participated,
of whom there were 194 women and 22 men. The results showed that according to the
answers on the questionnaire, inattentive type of ADHD occurs in 4.3% of the children,
combined type in 3.8% and hyperactive-impulsive type in 13.5% of the children, which
is higher than anticipated. The results also showed that there were statistically
significant differences in recognizing signs of the disorder depending on the gender of
the child. Boys are more prone to the symptoms of inattentive and combined type,
whereas there were not found any significant statistical differences between genders for
hyperactive-impulsive type of the disorder. In addition, no significant statistical
differences were shown for rural and urban residents in recognizing symptoms of
attention deficit hyperactivity disorder. Results furthermore indicate that there is a
statistically significant correlation between parental satisfaction and number of
symptoms of ADHD. From this results author can conclude that the higher the number
of symptoms is, the less parents will be satisfied with their role as parents. The study
did not show any correlation between a higher number of ADHD symptoms and less
permissive and more authoritarian parents, but it was shown that fathers more often
resort to authoritarian parenting style and mothers rather choose authoritarian parenting
practices. The survey also confirmed a statistically significant correlation between
authoritative parenting style and parental satisfaction. The author concludes that
parents, who use authoritative parenting style, are more satisfied with their role as
parents.
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PRILOGE

Priloga 1: Histogrami in razsevni diagrami na merjenih spremenljivkah.
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