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POVZETEK
Že sam izraz »družina s posebnimi potrebami« nakazuje, da gre za družino, katere položaj je
specifičen, drugačen, poseben. To je družina, katere posamezniki se znotraj družinske
skupnosti srečajo z njim lastno, skupno posebnostjo. Po navadi je ta njihova posebnost tista,
ki najbolj izstopa, o kateri se največ govori. Člani skupine, vsak po svoje, to posebnost
sprejmejo in z njo živijo.
Na področju motenj avtističnega spektra je največ pozornosti usmerjene v samo motnjo, manj
v to, kako motnjo doživlja okolica. Prav zato se pričujoča diplomska naloga usmerja v
raziskovanje sorojencev otroka z motnjo avtističnega spektra.
V teoretičnem delu so predstavljena teoretska izhodišča s področij družine, družin s
posebnimi potrebami in motenj avtističnega spektra. Raziskovalno delo temelji na analizi
odgovorov petih sorojencev otroka z motnjo avtističnega spektra. S pomočjo kvalitativne
metodologije sem izvedla intervjuje s sorojenci, preko katerih sem dobila vpogled v njihovo
doživljanje sorojenca z motnjo avtističnega spektra ter spoznala položaj, ki ga sorojenci
zastopajo v družini. Namen naloge je torej opisati položaj sorojencev v družini z otrokom z
motnjo avtističnega spektra. Osredotočila sem se na odnose med sorojenci, starši in okoljem
ter njihovo vlogo v družini.
Spoprijemanje z motnjo sorojenca je odvisno od osebnosti otroka, odnosov v družini in
okolju. Sorojenci se ob soočanju z motnjo sorojenca spopadajo tako z negativnimi kot tudi s
pozitivnimi čustvi. V družini lahko sorojenec prevzame določeno odgovornost v povezavi s
pomočjo in varstvom otroka z motnjo avtističnega spektra. Želje sorojencev za prihodnost so
pogosto posredno povezane s sorojencem z motnjo avtističnega spektra. Sorojenci ne izražajo
želje po podpornih samopomočnih skupinah, ampak bolj željo po izobraževalnih delavnicah
glede motnje avtističnega spektra. Glede na zaznane potrebe sem v nalogi oblikovala predlog
smernic za delo socialnega pedagoga s sorojenci otrok z motnjo avtističnega spektra.

KLJUČNE BESEDE: Družina s posebnimi potrebami, motnja avtističnega spektra,
sorojenci, vloge v družini, odnosi v družini s posebnimi potrebami, soočanje z motnjo.

ABSTRACT
The very term "family with special needs" refers to a family, whose situation is specific,
different and special. Within this family, the family members face with the family’s own
common specialty. Usually it is this specialty which stands out the most and is the most talked
about. Each member of the group takes this specialty and lives with it in his own way.
In the field of autism spectrum disorder most of its attention has focused on a disorder, but
less on the way how does society experience it. This thesis has focused on siblings of a child
with autistic spectrum disorder.
The theoretical part presents the theoretical knowledge dealing with family, families with
special needs and autism spectrum disorders. The research work is based on analysis of the
responses of five siblings of a child with autistic spectrum disorder.
Using qualitative methodology, I conducted interviews with children, through which I learned
how they experience their siblings with autistic spectrum disorder and realized the position
these children have in the family. Purpose of the project is therefore to describe the position of
siblings in the family with a child with autistic spectrum disorder. I focused on the
relationships between siblings, parents and the environment and their role in the family.
The way children cope with their siblings disorder depends on the personality of the child,
family relationships and the environment. When facing with the disorder, siblings experience
both negative and positive emotions. In the family sibling can take some responsibility in
relation to the assistance and protection of the child with autistic spectrum disorder. Siblings’
wishes for the future are often indirectly related to their siblings with autistic spectrum
disorder. Siblings do not express the desire for support self-help groups, but rather think of
training workshops on autism spectrum disorders. Based on the perceived needs, I have, in
this diploma work, formed a proposal of guidelines for the work of social pedagogue dealing
with siblings of children with autism spectrum disorder.

KEYWORDS: Family with special needs, autism spectrum disorder, siblings, roles in the
family, relationships in the family with special needs, coping with the disorder.
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UVOD

Rojstvo otroka, kasneje dvomi in slutnje staršev, da z otrokom nekaj ni v redu, težave v
govornem razvoju, napadi besa, agresivnost. Vse to spremeni celotno družinsko klimo in pred
preizkušnjo je postavljena vsa družina. Diagnoza »motnja avtističnega spektra« ali avtizem
postane predmet ugibanj: kam, kako in predvsem zakaj. Otrok s posebnim potrebami,
najšibkejši družinski član, v družini po mnenju Tomori (1994) največkrat prevzame največjo
moč. Starši, sorojenci in širša družina pa v družini sprejmejo vsak svojo vlogo pri skrbi za
otroka.
Motnje avtističnega spektra1 so spekter motenj, ki so trenutno v porastu, kljub dejstvu pa je v
Sloveniji mnogo premalo ustrezno usposobljenih strokovnjakov, ki bi z interdisciplinarno
obravnavo s področij medicine, pedagogike, psihologije in socialnega dela ponudili ustrezno
pomoč in terapijo tako otrokom kot tudi njihovim družinam. Nekoč je avtizem veljal za redko
motnjo. V zadnjih 20-letih je prišlo do večje incidence avtizma, tudi zaradi naslednjih
razlogov: spremembe v pojmovanju motenj, spremembe v diagnostičnih metodah, ter zaradi
večjega znanja o sami motnji. Motnjam avtističnega spektra se v zadnjem obdobju posveča
precej več pozornosti tako v medicini kot tudi v biologiji, farmaciji, pedagogiki in psihologiji,
čemur botrujejo različni vzroki o nastanku motnje. Socialna pedagogika bi morala do te
tematike zavzeti bolj aktivno držo, predvsem v nudenju psihosocialne pomoči socialnemu
okolju otroka z motnjo avtističnega spektra, njegovim staršem, sorojencem in strokovnim
delavcem.
Terapevtska obravnava oseb z MAS trenutno še ni dostopna vsem posameznikom z MAS.
Trenutno je večji del pozornosti namenjen diagnostiki, zgodnji obravnavi ter uspešni
vključitvi otroka v vzgojno izobraževalni sistem, ki pa ni nujno prilagojen otroku z MAS.
Družina takšnega otroka se ponavadi srečuje s številnimi težavami, od začetnih težav pri
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sprejemanju otrokove drugačnosti do iskanja primernih terapij in obravnav in različnih
odrekanj.
Za temo diplomske naloge sem se odločila, ker sem tudi sama del razširjene družine,ki ima
otroka z motnjo avtističnega spektra, torej mi je tematika blizu. Spoznala sem že nekaj družin
z MAS in sorojenci, v katerih sorojenci zavzemajo posebno mesto. Razpeti med starše in
otroka s posebnimi potrebami poskušajo uveljaviti lastno identiteto.
V svojem diplomskem delu želim preučiti področje, ki je v našem okolju še precej
neraziskano, in s tem dodati novo dimenzijo k razumevanju avtizma. Jurišić (1992) je mnenja,
da prisotnost avtističnega otroka tako neposredno kot tudi posredno vpliva na razvoj drugih
otrok v družini, vendar je zaenkrat zelo malo študij, ki bi proučevale ta vpliv. V teoretičnem
delu diplomske naloge povzemam temeljne teoretske diskurze o avtizmu, družini, družini s
posebnimi potrebami in sorojencih otrok z motnjo avtističnega spektra. V raziskovalnem delu
pa sem se usmerila na kvalitativno proučevanje položaja zdravih sorojencev v odnosu do
njihove življenjske situacije in otroka z MAS. Celotna naloga se navezuje na družino s
posebnimi potrebami kot sistem s posameznimi med seboj vplivajočimi deli. V okviru tega
želim najti možnost za delo socialnega pedagoga, ki vstopi v polje delovanja kot kompetenten
strokovnjak, usposobljen za delo z družino in pomoč njenim članom.
»Četudi je vesel, ostane tih
in plah, četudi ljubi.
Njegov pogled globoka, tiha je obtožba.
Zdaj glasno spet se smeje. Le zakaj?
Sosedje vsi strmijo vanj. »Naj zdaj«,
vzdihujejo, »blagoslovimo tebe, čudnega nam brata?«
Pozneje blagoslavljajo ga bolj in bolj.
A drugi vidijo v njem zgolj - vrata!«
(Konig,1996)
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TEORETIČNI DEL

2.1

MOTNJA (IZ) AVTISTIČNEGA SPEKTRA

Avtizem je vseživljenjska motnja, ki močno vpliva na vse vidike posameznikovega življenja
(Howlin, 1997). Zdi se, da je avtizem sodoben pojav, saj je prav v zadnjem času mnogo
govora o izrednem porastu števila oseb z izraženimi simptomi ene izmed motenj avtističnega
spektra. Morda so temu vzrok določene spremembe, ki so se zgodile na področju razvrščanja
oseb s posebnimi potrebami, gotovo pa je danes tudi več posameznikov, ki se ukvarjajo z
raziskovanjem MAS in s tem nenehno postavljajo nove okvire razumevanja motenj
avtističnega spektra.
V angleščini se za motnjo, kateri v Sloveniji poljudno pravimo avtizem, uporablja izraz
Autism spectrum disorders ali ASD, kamor spadajo pervazivne razvojne motnje, katerim
skupne so naslednje značilnosti: togost v mišljenju in vedenju ter vzajemno sonanašanje
socialnih interakcij in komunikacije (Vodušek, 2012).
V Sloveniji sta v uporabi dva izraza, ki zajemata cel kontinuum različnih motenj na katerem
se lahko nahaja posameznik z bolj oziroma manj izraženimi značilnostmi:
 MAS ali motnje avtističnega spektra, kamor spada avtizem kot vseživljenjska razvojna
motnja (Center za avtizem, 2012).
 Spekter avtističnih motenj ali SAM, kot kontinuum razvojnih motenj in ne kot
kategorija (Inštitut za avtizem in sorodne motnje, 2012).
Vodušek (2012) se nagiba k uporabi izraza motnje avtističnega spektra, saj opredeljuje
bistvene vidike definicije: gre za več motenj, ki se nahajajo na avtističnem spektru. Otrokova
motnja torej ni spektroavtistična motnja, ampak je motnja (iz) avtističnega spektra, torej ena
izmed motenj, ki spadajo v spekter avtizma. Na podlagi slednje razlage bom v nadaljevanju
uporabljala izraz MAS.

3

2.1.1 ZGODOVINSKI
POTEK
AVTISTIČNEGA SPEKTRA

RAZISKOVANJA

MOTENJ

»Autos«, beseda, iz katere izhaja izraz avtizem, pomeni sam, vase usmerjen, sebi zadosten,
samoten. Bleuler, švicarski psihiater, je v psihiatrijo uvedel grški termin, s katerim je označil
nekatere značilnosti shizofrenije (Nikolić, 1992). Izraz avtističen je uporabil, ko je opazoval
eno izmed značilnosti shizofrenije, in sicer postopno zmanjševanje interesa za okolico (Bric,
2009).
V petdesetih letih preteklega stoletja je Leo Kanner, ameriški otroški psihiater, prvi opredelil
»avtizem« kot motnjo z določenimi karakteristikami, na katere je naletel pri opazovanju
enajstih otrok, pri katerih je zasledil podobne značilnosti. Še danes velja, da so to ene izmed
bistvenih lastnosti avtističnih otrok.
V istem času se je na Dunaju, neodvisno od Kannerjevega raziskovanja, Hans Asperger,
specialist pediatrije, ukvarjal s »problematičnimi« otroci, ki so imeli težave na socialnem,
jezikovnem in kognitivnem področju. Leta 1944 je objavil doktorsko disertacijo, v kateri je
opisal štiri dečke s posebno osebnostno motnjo, ki jo je poimenoval avtistična psihopatija.
Čeprav sta Kanner in Asperger raziskovala neodvisno drug od drugega, pa sta za opis pojavov
pri otrocih, ki sta jih opisovala v svojih delih, oba uporabila isti izraz - »avtizem« (Milačić,
2006).
Kanner in Asperger sta prva, ki sta za določene karakteristike otrok uporabila isto besedo.
Bleuer je torej leta 1906 prvi uporabil izraz avtizem pri opisovanju odnosa pacientov do
okolja, Kanner pa je leta 1943 prvi opredelil otroški avtizem (Jurišić, 1992).
Slaba socialna interakcija, nezmožnost normalne komunikacije, pojavljanje obdobij izrazitega
zanimanja za določene teme so osnovne značilnosti otrok, ki sta jih opisovala tako Asperger
kot Kanner, le da je slednji opisoval predvsem otroke, pri katerih je bil avtizem močneje
izražen (Attwood, 2007).
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Kanner se je ukvarjal s tako imenovanim infantilnim avtizmom, katerega osnovni simptomi
so:
 nesposobnost vzpostavljanja odnosov s starši in drugimi otroci,
 kasnejši razvoj govora in neprimerno verbalno izražanje (npr. ponavljanje besed in
vprašanj, eholalija2, zaimski preobrat3),
 stereotipna igra, ponavljanje določenih gibov,
 vztrajanje pri rutini in redu,
 pomanjkanje domišljije,
 normalen telesni izgled,
 pojav prvih simptomov okoli 36. meseca starosti.
Za razliko od Kannerja je Asperger v svojih raziskavah opisoval otroke, ki imajo sicer
izjemno visok inteligenčni količnik, so pa nesposobni razviti socialne veščine (Patterson,
2009). Kljub temu da je Asperger postal priznan pediater, ki se je ukvarjal z zdravljenjem in
opazovanjem otrok z avtistično psihopatijo, je njegovo delo ostalo neopaženo. Komaj nekaj
let po njegovi smrti je »Aspergerjev sindrom« postal mednarodno priznan izraz za vrsto
avtizma.
Glavne značilnosti Aspergerjevega sindroma je kasneje v svojem delu opisala in razložila
Lorna Wing (Attwood, 2007):
 nezmožnost vživljanja v čustva drugih,
 naivna, neprimerna, enostranska interakcija,
 nezmožnost oziroma majhna sposobnost sklepanja prijateljstev,

2

Eholalija ali nekako avtomatsko ponavjanje besed in fraz, ki je točno in neposredno (Bras, 1986). Gre za eno

izmed značilnosti avtizma, ki pa se ne pojavi nujno pri vseh otrocih z avtizmom (Jurišić, 1992).
3
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 natančen in ponavljajoč se govor,
 slaba neverbalna komunikacija,
 izrazita zatopljenost v določene teme,
 nerodna oziroma slaba koordinacija in neravna drža.
Wing (1988, v Milačić, 2006) je mnenja, da se osebe z Aspergerjevim sindromom od tistih s
klasičnim avtizmom razlikujejo predvsem v tem, da so v nasprotju z njimi bolj zainteresirane
za druge ljudi. Mnogi imajo sicer razvit govor in lahko postanejo strokovnjaki na določenih
znanstvenih področjih, vendar so nespretni v socialnih stikih. Posamezniki s klasičnim
avtizmom ne govorijo ali imajo eholaličen govor, odličen mehanski spomin in so
nezainteresirani za druge ljudi.
Kasneje, v petdesetih letih prejšnjega stoletja, so se mnogi strokovnjaki ukvarjali predvsem z
etiologijo avtizma, zato je bilo objavljenih več kot 150 pomembnejših člankov o avtizmu in
kar nekaj diskusij o psihopatogeni družinski klimi (Jurišić,1992). Osnova za diagnosticiranje
avtizma je postala tako imenovana »triada primanjkljajev«, ki sta jo leta 1979 opisali Lorna
Wing in Judy Gould. Diagnosticiranje motnje avtističnega spektra temelji na opazovanju
primanjkljajev na naslednjih treh področijh :


socialne interakcije



besedne in nebesedne komunikacije



imaginacije.

Socialna interakcija z drugimi osebami oziroma z okoljem je lahko popolnoma osiromašena,
kar pomeni, da je oseba z MAS popolnoma izolirana od drugih ljudi, lahko pa z njimi sicer
stopa v kontakt, vendar se v odnosih vede precej nerodno (Worth, 2005). Primanjkljaji na
področju komunikacije se kažejo predvsem v težavah na področju razumevanja neverbalne
komunikacije, lahko gre bodisi za neuspešen razvoj jezika oziroma uspešno jezikovno
sporazumevanje s težavami pri razumevanju subtilnosti jezika (npr. šale, metafore) (Worth,
2005). Pomanjkljiva imaginacija oziroma pomanjkljivo fleksibilno mišljenje vpliva na težave
pri posploševanju znanja, odpornost na spremembe in nagnjenost k ritualističnim in
6

ponavljajočim se aktivnostim (Worth, 2005). Primanjkljaji na posameznem področju se od
otroka do otroka zelo razlikujejo. Pri vsakemu se težave kažejo na svojevrsten način in bolj ali
manj vplivajo na vsakdanje življenje (Whitaker, 2011). Poleg treh področij primanjkljajev pa
bi lahko mednje uvrstili še četrto kategorijo, na katero opozarjajo predvsem osebe, ki imajo
same MAS. Večina oseb z MAS ima namreč senzorično-motorične težave, ki vključujejo
specifično doživljanje bolečine, pomanjkanje koordinacije in težave s fino motoriko (Worth,
2005).
Posamezni primanjkljaji se pri otrocih razlikujejo glede na njihovo starost in intelektualne
sposobnosti. Ker se torej določene težave pri osebah z MAS pojavljajo v zelo različni
intenziviteti, je Lorna Wing uvedla pojem spekter avtističnih motenj (Milačić, 2006).
Kriterije za diagnosticiranje avtistične motnje je Združenje ameriških psihiatrov določilo leta
1992. V zdravstveni klasifikaciji ICD-10 (»International Classification of Diseases«) svetovne
zdravstvene organizacije WHO iz leta 1992/1993 in v Diagnostičnem priročniku DSM-IV
(»Diagnostic and Statistical Manual«) Ameriške psihiatrične zveze, se motnje avtističnega
spektra delijo na tri podtipe, in sicer: avtizem, Aspergerjev sindorom in pervazivno razvojno
motnjo (Aarons in Gittens, 1992, v Boucher, 2009). Po Sieglu (1996, v Gomoboc, 2011) pa v
MAS poleg pervazivne razvojne motnje in Aspergerjevega sindroma spadajo tudi naslednje
neavtistične razvojne motnje: Rettov sindrom, Fragilni X sindrom in Otroška disintegrativna
motnja.

2.1.2 VZROKI ZA NASTANEK MOTENJ AVTISTIČNEGA SPEKTRA

MAS so heterogena motnja z organsko etiologijo. Gre za kompleksno motnjo za katere
nastanek veljajo različni možni vzroki, ki pa zaenkrat še niso popolnoma pojasnjeni. Po
mnenju Jurišić (1992) ne moremo govoriti o enem samem vzroku za nastanek motnje, ampak
jih razvrščamo v dve skupini:


avtizem kot psihogena motnja, katere vzrok so resne emocionalne težave,



organski izvor motnje.

Glede na to da so MAS multifaktorska motnja, na katere nastanek vplivajo različni dejavniki,
navajam le nekatere izmed teorij o možnih povzročiteljih za nastanek MAS, ki izhajajo iz
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različnih področij. Boucher (2009) pri opredeljevanju vzrokov za nastanek MAS navaja tri
področja:


psihološko področje; opisuje psihološke procese in sisteme, ki bi lahko bili vzrok
motnji,



etiološko področje, kamor spadajo dejavniki okolja in genetske spremembe,



nevrobiološko področje, struktura in funkcioniranje možganov.

PSIHOGENA ETIOLOGIJA MAS
Že Kanner je menil, da so MAS vsaj deloma psihogena motnja, posledica čustvene
zamrznjenosti staršev (Jurišić, 1992). Avstrijski psiholog, Bruno Bettleheim pa je šel še dlje
in v svojih razpravah trdil, da je za nastanek avtizma kriva čustveno hladna mati, ki otroku
onemogoča, da se nanjo čustveno naveže (Patterson, 2009).
Intrapsihični konflikt, ki izhaja iz neprimernih družinskih odnosov in zavračanje otroka s
strani staršev sta dolgo časa veljala za najpomembnejša vzroka za nastanek motnje, ki so jo
zdravili s psihoterapijo otroka ali staršev (Howlin idr., 1989). Večina strokovnjakov je
zagovarjala stališče, da mati vpliva na pojav MAS pri otroku. Krivdo matere, kot glavne
povzročiteljice otroškega avtizma, je ovrgel Rimland šele v začetku 70-ih let prejšnjega
stoletja, s tem ko je prinesel nov pogled na etiologijo avtizma (Jurišić, 1992). Rimland je
vzroke za avtizem iskal predvsem na biološkem področju. Čeprav je bila teorija o vplivu
čustveno hladne matere na otroka dolgo prisotna, je danes s strani stroke popolnoma
neveljavna. Kot vzrok za avtizem danes navajajo multidisciplinarno naravo in zajemajo tako
organske, genetske, mehanske in okoljske dejavnike.

ETIOLOŠKO-OKOLJSKE TEORIJE
GENETSKI DEJAVNIKI
Po mnenju angleškega zdravnika Pattersona (2009), naj bi otroci z motnjo avtističnega spektra
od staršev podedovali poškodovane gene. Tako se otrokov organizem ne razvija normalno, saj
ima poškodovan mehanizem za nevtralizacijo in izločevanje strupenih snovi iz telesa. Številne
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raziskave navajajo, da genetska zasnova pomembno vpliva na pojavnost otroškega avtizma.
Anna Humphreys (1986, v Jurišić, 1992) izpostavi štiri dejstva:


sorodniki avtistov so pogosteje avtistični kot splošno v populaciji, kar potrdi tudi
Attwood, ki navaja, da obstajajo družine, v katerih ima več otrok oziroma več generacij
avtizem ali Aspergerjev sindrom (Attwood, 2007);



pojavnost avtizma je pogostejša pri otrocih z drugimi dednimi boleznimi (npr. fragilni
X- sindrom, fenilketonurija);



avtizem je različno zastopan po spolih, kar pa je povezano s kromosomi, ki so nosilci
dednosti;



v družinah z otroškim avtizmom so se pojavili nenavadni vzorci krvnih proteinov.

Michael Rutter in Susan Folstein (Frith, 2008) sta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja
raziskovala dvojčke, med katerimi je imel vsaj eden v paru motnjo avtističnega spektra. Med
enojajčnimi dvojčki se je motnja avtističnega spektra zelo pogosto pojavila pri obeh dvojčkih
(90%), pri dvojajčnih dvojčkih, katerih genetska zasnova je podobna zasnovi sorojencev, pa
se je prav tako pokazala pogosta pojavnost motnje (10%), kar po mnenju Frithove kaže na to,
da je vzrok za MAS bolj genetski kot okoljski.
Najnovejša študija o vplivu okolja oziroma genov pri dvojčkih, ki jo je leta 2011 opravil
National Institutes of Health, je dokazala, da ima okolje večji vpliv na razvoj avtizma kot pa
genetika sama. Kljub temu da genetski vzroki za nastanek MAS niso zanemarljivi, pa glede
na izsledke raziskave niso tako pomembni (Asher, 2011).

PRE-, PERI- IN POSTNATALNI DEJAVNIKI
Zapleti pred, med in po porodu lahko vplivajo na razvoj otroka. Jurišićeva (1992) domneva,
da so dogodki v povezavi z obdobjem pred in po rojstvu otroka le posredno povezani z
etiologijo pri določenih otrocih z avtizmom. Iz raziskave vzorca 25 avtističnih otrok in 25
otrok iz kontrolne skupine sta Gilberg in Gilberg (1983, v Jurišić, 1992) ugotovila naslednje
patološke dejavnike, ki bi lahko sovplivali na nastanek avtizma: klinična nezrelost, krvavitve
med nosečnostjo, nedonošenost ali prenošenost in višja starost mater.
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METABOLNE TEŽAVE
Nekatere raziskave kot vzrok za pojav MAS navajajo okvaro metabolizma. Otrokova
prebavila naj ne bi bila sposobna v celoti črpati hranljivih snovi iz hrane, kar imenujemo
malabsorbcija oziroma slabo vsrkavanje. Malabsorbcija se v najslabšem primeru ne kaže le
kot nezmožnost vsrkavanja koristnih snovi iz hrane, ampak tudi kot škodljivo vsrkavanje
nekoristnih: toksičnih snovi, produktov bakterij in kvasovk, delno predelanih beljakovin
(Patterson, 2009).

OKOLJSKI DEJAVNIKI in TEŽKE KOVINE
Avtizem je po mnenju nekaterih izsledkov posledica genske šibkosti in izpostavljenosti
določenim škodljivim okoljskim dejavnikom. Preiskave in analize las, blata, urina in krvi oseb
z motnjo avtističnega spektra kažejo na enormno količino toksičnih snovi, posebej aluminija
in živega srebra. Težke kovine so v prevelikih količinah precej strupene za naše telo. Okolje,
v katerem živimo danes, je onesnaženo z izpušnimi plini ter odpadki, ki nastanejo v
industrijskih obratih. Okoljski onesnaževalci veljajo za eno izmed teorij o vzrokih za
pojavnost avtizma. Poleg cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, so možne tudi
zastrupitve z živim srebrom preko amalgamskih zalivk v zobeh noseče matere, zastrupitve
zaradi uživanja rib iz onesnaženih voda ali prehranjevanje s hrano, bogato z umetnimi barvili
in konzervansi (Patterson, 2009).

NEVROBIOLOŠKE TEORIJE
Okvara nekaterih delov in funkcij možganov naj bi pomembno vplivala na nastanek MAS pri
otroku. Gre za okvaro centralnega živčnega sistema in višjih nivojev spominskih struktur
(Bric, 2009). Nepravilnosti, ki se pojavijo v možganskem deblu, malih možganih ali v
limbičnem sistemu, kvarno vplivajo na razvoj socialnih, komunikacijskih in motoričnih
sposobnosti (Levy, 2009, v France-Štiglic, 2011).
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2.1.3 ZNAČILNOSTI OSEB Z MAS

Osebe z MAS so navidez lahko povsem nevpadljive. Zaradi drugačnega doživljanja sveta pa
lahko njihovo vedenje precej odstopa. Že Leo Kanner je v svojem delu Avtistična okvara
afektivnega stika opisal naslednje lastnosti avtističnih otrok: skrajno avtistično osamljenost,
obsesivno željo po vzdrževanju istosti, odlično mehansko pomnjenje, ehalolijo (Milačić,
2006). Nekaj več značilnosti oseb z avtizmom navaja Nikolić (1992), ki pravi, da se prvi
simptomi pojavijo že pred 30. mesecem otrokove starosti. Poleg specifičnega govornega
razvoja in splošnega razvojnega zaostanka se kasneje razvijejo tudi naslednje lastnosti:
odklanjanje telesnega stika, neverbalno izražanje želja, pomanjkanje očesnega stika, fiksacija
na določene predmete, smeh brez razloga, pomanjkanje strahu pred nevarnostmi, igranje
nenavadnih iger, vrtenje določenih predmetov, odpor do učenja novih stvari, včasih se zdi, kot
da je gluh (Nikolić, 1992). Osebe z MAS se med seboj zelo razlikujejo, zato se določene
značilnosti pri vsakemu posamezniku odražajo na svoj način.

ZAZNAVANJE
Raziskave s področja sposobnosti zaznavanja dražljajev iz okolja pri otrocih z MAS so
potrdile tezo, da imajo ti otroci normalno zdrave receptorje za sprejemanje informacij. Bolj
kot za okvaro določenega receptorja gre za težave pri interpretaciji zaznanih informacij
oziroma za specifične težave selektivne pozornosti (Jurišić, 1992). Nekateri lahko določene
informacije različnih čutil sprejemajo popolnoma pomešano, tako je na primer zvok zaznan
kot barva (Boucher, 2009). Prav tako se pri osebah z avtizmom lahko pojavi pretirana
občutljivost oziroma neobčutljivost na določene dražljaje iz okolja. Po mnenju Rimlanda
(1940, v Attwood, 2007) se pri približno 40. odstotkih otrok z avtizmom pojavi nenavadna
občutljivost določenih čutil. Posledično lahko na primer preobčutljivost na določen zvok
pripelje do različnih fobij in s tem odpora do določenih stvari, krajev, okoliščin (npr.
potovanje s podzemno železnico). Pogosto se pojavi preobčutljivost na vidne dražljaje, okus,
vonj in dotik (npr. ovohavanje neznancev) (Boucher, 2009). Nekatere osebe z Aspergerjevim
sindromom naj bi ljudi prepoznavale po njihovem telesnem vonju. Če na primer nekdo
spremeni parfum ali mehčalec, postane popolnoma nova oseba (Worth, 2005). Posebno
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značilen je nizek prag bolečine, zaradi česar so osebe z MAS dovzetnejše za poškodbe, saj
določene telesne gibe (npr. grizenje prstov, suvanje z glavo v zid) doživljajo kot užitek
(Boucher, 2009).

MOTORIKA
Nekatere izmed značilnosti oseb z MAS so zapisane tudi v DSM-IV in ICD-10: zibanje, hoja
po prstih, udarjanje z glavo, hand-flapping4 in finger flicking5 (Boucher, 2009). Oslabljen
razvoj motoričnih sposobnosti je najbolj izrazit pri osnovnih igrah z žogo (npr. lovljenje in
met žoge) in vožnji s kolesom. Šibka koordinacija, neobičajna telesna drža in slaba fina
motorika so značilne predvsem za osebe z Aspergerjevim sindromom, medtem ko imajo
otroci s klasičnim avtizmom to področje bolj razvito (Gillberg, 1990, Tantam, 1988, v
Milačić, 2006).
Večina oseb z MAS ima težave z nerodnim in nekoordiniranim gibanjem, nerodno držo in
hojo (Ghaziuddin& Butler, 1998; Rinehart, Tonge et al, 2006, v Boucher, 2009). Po mnenju
Milačić (2006) zaradi okvarjene sposobnosti lokomocije gibi pri teku ali hoji spominjajo na
premikanje lesene lutke. Na splošno naj bi bilo gibanje oseb z motnjo avtističnega spektra
oslabljeno, vendar ne v popolnoma vseh pogledih. Posnemanje vedenja, ki je usmerjeno na
določen predmet (npr. kazanje predmeta ali slike), osebam z MAS ne povzroča tolikšnih težav
kot na primer posnemanje gibov, ki ne vključujejo nekega predmeta (npr. dotikanje nosu
nekoga drugega s prstom) (Boucher, 2009). Kljub temu imajo nekateri otroci z avtizmom po
mnenju Wing (1996, v Boucher, 2009) presenetljivo dobro koordinacijo gibov. So izredno
dobri v plezanju, se ne bojijo višine in imajo izvrstno ravnotežje. Attwood (2007) navaja, da
je pri osebah z Aspergerjevim sindromom najmanj oslabljena sposobnost plavanja, zato je to
aktivnost pametno spodbujati.

4

Mahanje z dlanjo gor in dol, ter sem in tja.

5

Premikanje prstov v členkih.
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KOMUNIKACIJA IN GOVORNI RAZVOJ
Ker so si osebe z motnjo avtističnega spektra med seboj zelo različne, se razlikujejo tudi
njihove govorne sposobnosti. Že Kanner (Jurišić, 1992) je leta 1943 v svojem prvem opisu
avtističnih otrok navedel naslednje značilnosti njihove komunikacije: mutizem, konkretnost
(npr. nezmožnost uporabe sopomenk), eholalija, uporaba neprimernih izrazov v dani situaciji,
zamenjava zaimkov, nezmožnost uporabe govora v komunikativne namene.
Težave v komuniciranju so ena izmed značilnosti oseb z MAS. Eden izmed prvih
pokazateljev avtistične motnje je prav odsotnost govora oziroma zapoznel govorni razvoj
(Nikolić, 1992). Nekateri otroci lahko že usvojijo nekaj besed in jih nato pozabijo ali pa
spregovorijo mnogo kasneje kot njihovi vrstniki. Skoraj vse otroke z motnjo avtističnega
spektra spremlja zaostanek na govornem področju in nekateri izmed njih nikoli ne razvijejo
govora (Howlin idr., 1989).
Starši opazijo, da je z otrokom nekaj narobe, ko se na trenutke obnaša kot da je gluh, ne
reagira in se ne odziva. Otroci z motnjo avtističnega spektra dobro slišijo in nimajo
okvarjenega slušnega aparata, vendar delujejo, kot da ne slišijo, saj imajo težave z
razumevanjem slušnih dražljajev, kar izhaja iz okvare delov možganov (Nikolić, 1992).
Kasneje, v času poznega otroštva oziroma mladostništva, nekateri otroci MAS sicer lahko
dosežejo povprečen nivo jezikovnega znanja, vendar uporabljajo ponavljajoče se in
stereotipne besede (Howlin idr., 1989).
Carine in Christopher Gillberg (1989, v Attwood, 2007) sta razvila diagnostične kriterije za
diagnosticiranje govora oseb z Aspergerjevim sindromom, za katere naj bi veljali vsaj dve
izmed petih značilnosti: zapoznel razvoj govora, površna ekspresivna funkcija govora,
pedanten (npr. formalen in izbran) govor, nenavadne značilnosti glasu in težave z
razumevanjem in interpretacijo fraz in besed prenesenega pomena. Tudi če otrok razvije
govor do te mere, da je sposoben osnovne komunikacije z okolico, ponavadi nastopijo težave
pri razumevanju abstraktnih pojmov in pri dobesednem razumevanju besed prenesenega
pomena.
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INTELIGENTNOST
Za osebe z avtizmom je značilno dobro mehansko pomnjenje. Rezultati kasnejših testiranj so
pokazali, da dobra sposobnost mehanskega pomnjenja ni povezana z visokimi kognitivnimi
potenciali. Intelektualne sposobnosti avtističnih otrok se gibljejo od povsem povprečnih do
težjih duševnih zaostankov (Nikolić,1992). Kanner (1943, v Jurišić, 1992) je že v svojih prvih
opisih avtističnih otrok izpostavil tudi njihove dobre kognitivne potenciale.
Za ugotavljanje intelektualnih sposobnosti pri osebah z motnjo avtističnega spektra se
najpogosteje uporablja Wechslerjev test. Raziskave kažejo na to, da imajo osebe z
Aspergerjevim sindromom v povprečju višje verbalne količnike kot tisti s klasičnim
avtizmom (Boucher, 2009).
Nekateri lahko imajo razvite posebne sposobnosti na glasbenem, likovnem ali matematičnem
področju. Osebe, ki imajo sicer motnjo v duševnem razvoju, a so izjemno spretni na enem
izmed področij, imenujemo savanti (Nikolić, 1992).

SOCIALNO VEDENJE
Med najopaznejše značilnosti oseb z MAS sodi motnja v socialnem funkcioniranju. Osebe z
MAS delujejo samozadostne, zaprte v svoj lasten svet. Socialni odnosi, ki se razvijejo šele v
kasnejših letih ali v obdobju odraslosti, se močno razlikujejo od odnosov med drugimi ljudmi
iste starosti (Jurišić, 1992).
Osebe z Aspergerjevim sindromom pa so v nasprotju z avtističnimi osebami bolj naklonjene
socialnim stikom, čeprav jim primanjkuje veščin za vključevanje v medosebne odnose.
Wingova in Goldova (1989, v Milačić, 2006) navajata tri osnovne tipe otrok z motnjo
avtističnega spektra glede na značilnosti njihove socialne interakcije. V prvi skupini
»oddaljenih« so tisti, ki druge ljudi le izkoristijo za zadovoljevanje lastnih potreb, sicer pa ne
kažejo zanimanja za okolico. Druga skupina »pasivnih« zajema osebe, ki sicer ne naredijo
prvega koraka v medosebnih odnosih, vendar se odzovejo, v kolikor naredi kdo drug prvi
korak do njih. V tretjo skupino, »aktivnih, a čudnih«, pa sodijo tisti, ki so sicer zelo aktivni v
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socialni interakciji, vendar v svojem izražanju nerodni in s tem kršijo nenapisana socialna
pravila, na primer o čem se pogovarjati z neznancem in podobno.
Nekatere izmed značilnosti avtističnih otrok, ki jih navaja Jurišićeva (1992), kažejo na
njihovo tipično socialno vedenje. Ravnodušnost, neupoštevanje ostalih ljudi, neodzivnost na
klicanje, neustrezno smejanje in gibanje, pomanjkanje empatije, neupoštevanje socialnih
norm, odsotnost očesnega kontakta so značilnosti, ki veljajo za osebe z avtizmom. Corina in
Cristopher Gillberg (1989, v Milačić, 2006) pa sta za osebe z Aspergerjevim sindromom v
povezavi s socialnim vedenjem opisala značilnosti socialnega primanjkljaja, ki obsega
nezmožnost interakcije z vrstniki, pomanjkanje želje po interakciji z vrstniki, pomanjkljivo
razumevanje socialnih znakov, socialno in emocionalno neustrezno vedenje.
Učenje socialnih veščin je za osebe z MAS življenjskega pomena, saj jim pomanjkanje le-teh
onemogoča ravnanje v najpreprostejših življenjskih situacijah. Pomembno je, da vzpostavimo
varno učno okolje, v katerem se bo oseba z motnjo avtističnega spektra počutila domače.
Worth (2005) poudarja pomen spodbudnega okolja za uspešno učenje novih socialnih
spretnosti in veščin med vrstniki. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje točke:
 med poukom otroku zagotovimo varno zatočišče (npr. tih kot v učilnici, knjižnica);
 če je potrebno, zagotovimo poseben prostor za obedovanje;
 ponudimo priložnosti za sprostitev in varno druženje z vrstniki, brez morebitnega
nadlegovanja s strani ostalih otrok;
 zagotovimo vsakodnevno učenje z otrokom, razbremenitev strahov, ter pogovor o
pomembnih dnevnih dogodkih.
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ČUSTVA
Dolgo časa je veljala misel, da so otroci z MAS čustveno hladni, kar prevzamejo od svojih
mater. Nikolić (1992) pravi, da si tako kot mi tudi oni želijo ljubezni in stikov z okolico,
čeprav se obnašajo, kot da jim ni mar za druge ljudi. Pri njih se pojavijo primanjkljaji pri
razumevanju kompleksnih čustev ter vživljanju v čustva drugih ljudi. Zmožni so izražati
osnovna čustva, kot so jeza, veselje in žalost (npr. smeh ob veselju), vendar se njihova
mimika oziroma kretnje, ki spremljajo določeno čustveno izražanje, pogosto precej
razlikujejo od drugih ljudi (Yirmiya, Kasari, Sigman in Mundy, 1989, v Boucher, 2009). O
njihovem nenavadnem čustvenem izražanju govori tudi Attwood (2007), ki opisuje ravnanje
otrok, ko na njegovo navodilo na svojem obrazu izrazijo enostavna čustva, na primer veselje.
Pri tem imajo nekateri nemalo težav, ko si na primer z rokami spravljajo usta v nasmeh.
Boucher (2009) govori tudi o tako imenovanih »čustvenih okužbah« pri otrocih z motnjo
avtističnega spektra, ko se na primer v skupini s kričečim otrokom vznemirjenje razširi na
ostale otroke.
Ker imajo težave z razumevanjem in prepoznavanjem čustev, je priporočljivo učenje čustev,
čustvenih izrazov, odzivov in učenje obvladovanja čustev.

AGRESIJA IN AVTOAGRESIJA
Agresija in avtoagresija se pri avtističnih otrocih zelo pogosto pojavljata zaradi bioloških
razlogov ali kot sredstvo za sporazumevanje, s katerim želijo doseči nekaj, kar jim na
drugačen, bolj primeren način, ne bi uspelo. Gre za izsiljevanja okolja, ki ga podzavestno
podpira (Nikolić, 1992). Nemalokrat so agresivnih reakcij deležni prav tisti, ki so osebi z
motnjo avtističnega spektra najbližji, starši, sorojenci, vrstniki. Otrok se ne zaveda, da
njegovo vedenje ni primerno. Ni zmožen obvladovati svojega ravnanja. Avtoagresija je
najbolj negativna oblika agresije, saj otrok usmerja agresivna ravnanja sam nase; se udarja,
grize, ščipa (Nikolić, 1992).
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2.1.4 AVTIZEM V SLOVENIJI

Tako kot drugje po svetu tudi v Sloveniji narašča število otrok z MAS. Po podatkih
Macedoni - Lukšič (osebna komunikacija, 19.10.2011) je danes že 1% populacije slovenskih
otrok z MAS, kar je več v primerjavi s prejšnjimi leti. Avtizem se pri dečkih pojavi kar
štirikrat pogosteje kot pri deklicah.
Aktualna je novost na področju zakonodaje. Julija 2011 je bil sprejet nov Zakon o usmerjanju
oseb s posebnimi potrebami, ki je prišel v veljavo s 1.9.2012. Zakon o usmerjanju oseb s
posebnimi potrebami ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi
potrebami in ureja načine vzgoje in izobraževanje teh oseb. Pod osebe s posebnimi potrebami
po novem zakonu spadajo tudi osebe z MAS, ki do tedaj po definiciji niso bile vključene v
skupino oseb s posebnimi potrebami. Zakon omogoča vključevanje oseb s posebnimi
potrebami v redne osnovne šole in zagotavlja ustrezno dodatno strokovno pomoč (Zakon o
usmerjanju oseb s posebnimi potrebami, 2011).
Poleg dodatne strokovne pomoči, ki jo je oseba z MAS deležna v okviru vzgojnoizobraževalnih ustanov in zdravstvene oskrbe v okviru razvojnih ambulant, delujejo nevladne
organizacije6, ki ponujajo različne pristope za obravnavo oseb z MAS. Nekateri izmed njih so:
senzorna integracija, vedenjska analiza ABA, TEACHH ali strukturirano poučevanje, Early
Bird, PECS ali sistem komunikacije z izmenjavo slik, brez glutenska oziroma brez kazeinska
dieta, Floortime in drugi.

6

Center za avtizem, Inštitut za avtizem in sorodne motnje, Društvo DAN, Združenje Bodi ZDRAV.
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2.2

DRUŽINA

V vsakdanjem življenju pogosto slišimo definicijo, družina je osnovna celica družbe. Kljub
temu da takšno definicijo uporabljamo že skoraj pregovorno, pa se je ob takšni definiciji
vendarle potrebno vprašati, kaj danes pravzaprav predstavlja pojem družina in kakšne vrste
družin poznamo. Družina se kot pracelica človeškega življenja spreminja v koraku z družbo.
Kljub spremembam, ki jih prinaša čas, lahko še vedno z gotovostjo rečemo, da ima družina, v
kakršnikoli obliki že, velik pomen za našo civilizacijo. Po Rener (2006, str. 15) je prav
natančna opredelitev družine zelo pomembna, saj le-ta »deluje preskriptivno, ker predstavlja
neke vrste družbeni napotek in diagnozo«. Vpliva namreč na postavljanje družbenih norm in
ideoloških predstav med moralnim in posledično družbeno sprejetim, in na drugi strani
odklonskim stanjem. Družina je sistem, ki ima sicer svoje intimno dogajanje, vendar je ves
čas v soodvisnosti z okoljem zunaj nje. Gre za usodno povezanost z ekonomskimi in
socialnimi zakonitostmi družbe (Tomori, 1994).
O pomenu družine govorijo tudi različne sociološke oziroma psihološke definicije družine.
Musek pravi, da je družina v biološkem, naravnem, družbenem in v svetu duha in kulture
temeljna za človekov obstoj, saj brez nje ne bi obstajala ne družba in ne posameznik in njegov
osebnostni razvoj (Musek, 1995). Prav tako družini pripisuje izjemen pomen tudi Lukas
(1993), ki jo opredeli kot zarodno celico človeškega življenja, kot središče življenja.
Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) priporoča uporabo nekoliko
širše statistične definicije družine, ki se jo ponavadi uporablja pri popisovanju in statističnih
analizah družin. Po Keilmanu (2003, v Rener, 2006, str. 15) gre torej za definicijo družine, ki
se glasi: »družino definiramo v ožjem smislu kot jedrno družino, to sta dve ali več oseb, ki
živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali
starševskim razmerjem«.
Če je bil nekdaj temeljni pogoj osnovanja družinske skupnosti partnersko razmerje poročenih
zakoncev in njuna starševska vloga do lastnih, bioloških otrok, danes družina ni več vezana na
zakonsko zvezo oziroma biološko starševstvo. Košiček (1992, str. 246) pravi, da ni nujno
krvno sorodstvo članov, ampak je predpogoj za družinsko skupnost »intimna življenjska
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skupnost dveh odraslih oseb - poleg morebitnega dodatka v obliki še kakega odraslega
sorodnika- in otrok, ki jih imata za svoje«.
Sociološke definicije družine se sicer med seboj razlikujejo, vendar zajemajo dve stični točki,
ki opredeljujeta družino kot dvogeneracijsko skupnost in družbeno institucijo, ki se posveča
skrbi za otroke (Rener, 2006). Še podrobneje pa opredeli družino neke vrste univerzalna
definicija, sprejeta s strani delovne skupine Organizacije združenih narodov (OZN), ki določa:
»družino predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e in je kot
taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav članic« (Family: Form
san Functions, 1992, v Rener, 2006, str. 16).
Obstaja torej veliko različnih definicij družine, in težko je reči, katera je najboljša oziroma
najbolj pravilna. Rener (2006) pravi, da je pri oblikovanju definicije družine potrebno paziti,
da je le-ta razlikovalna, inkluzivna in operativna. Torej takšna, ki zajema vse različne oblike
družinskega življenja, hkrati pa razlikuje od podobnih oblik skupnega življenja (kot sta
gospodinjstvo in partnerstvo), ter bo uporabna v raziskovalnem in državno administrativnem
delu.
Tako kot obstajajo različne definicije družine, ki vsaka po svoje opisujejo to življenjsko
skupnost, tudi samo družino sestavljajo zelo raznoliki posamezniki, ki vsak po svoje
vzpostavljajo odnose z drugimi in s tem ustvarjajo nek sistem. Prav zaradi te raznolikosti
posameznikov je po mnenju Čačinovič-Vogrinčič (1998) pomembna naloga družine
obvladovanje raznolikosti med posamezniki, ter hkrati izoblikovanje sistema, ki omogoča
srečanje, soočanje in odgovornost. V tem življenjskem sistemu namreč vsak posameznik
prevzame njemu lastno vlogo.
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2.2.1 FUNKCIJE DRUŽINE

Nedvomno ima družina pomembno funkcijo tako za posameznika kot za širšo družbo.
Pomembnost njenega vpliva na okolje ali posameznika pa določa vsakokratni družbeni
kontekst znotraj katerega se družina kot gradnik družbe nahaja.
Filipčič (2002) izpostavi sledeče funkcije kot glavne funkcije, ki jih je družina imela nekdaj
oziroma jih ima še danes:
 zadovoljevanje spolnih potreb moškega in ženske,
 reprodukcijska funkcija,
 zadovoljevanje čustvenih potreb in potrebe po varnosti,
 socializacija potomcev,
 ekonomska funkcija družine.
Nekatere izmed funkcij družine izstopajo danes, druge so bile v ospredju v preteklih obdobjih.
Družinska skupnost je močno vezana na reprodukcijsko funkcijo, saj le-ta brez potomcev kot
taka ne obstaja, obratno zagovarja tudi Musek (1995), ki dvomi v obstoj človeka brez družine,
saj je družina temeljna za posredovanje človeka, tako v biološkem, družbenem kot tudi v
svetu duha in kulture.

2.2.2 VLOGE DRUŽINSKIH ČLANOV

Vsak posameznik v družini hote ali nehote prevzame določeno vlogo. Gre za način delovanja,
reagiranja in ravnanja, ki se zanj pričakuje v določenih situacijah. Čačinovič-Vogrinčič (1998)
pravi, da se otrok v družini sooča s potrebami odraslega, roditelja, gre za neke vrste razpetost
med podzavestnimi konflikti in strahovi staršev ter avtonomnostjo čustev in potreb
posameznika. Prav zaradi te razpetosti je v družinski skupnosti nujno izoblikovanje pravil,
vlog in strukture med člani, ki točno nakazujejo na njihovo mesto v družini.
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Družinsko vlogo posameznika opredelimo z naslednjimi dejavniki: spol, razvojno obdobje in
osebne značilnosti člana. Vsak član ima v družini svoje mesto, katerega določajo medsebojni
odnosi z drugimi družinskimi člani (Tomori, 1994). To mesto ima izjemni pomen, saj ne samo
da koristi celotni skupnosti, ampak tudi pomaga posamezniku pri tem, da lažje presoja, kaj se
v danem trenutku od njega pričakuje.
Biti koristen naj bi bila spodbuda in priložnost zaradi sebi lastne želje po žrtvovanju v družini.
Koristnost je lahko najlepša izpolnitev samega sebe, če le ni udejanjena na zahtevo, kot prisila
ali kakšna izmed oblik nasilja (Lukas, 1993). Vsakršna vloga vseh družinskih članov je točno
določena, včasih že pred rojstvom otroka, prav gotovo pa ima velik pomen za obstoj
družinske skupnosti. Čačinovič-Vogrinčič (1998) pravi, da je vloga v družini vedno
oblikovana tako, da z njo vsak član prispeva k ohranitvi družine.
Lukas pravi (1993, str. 186): »Družina je že tisočletja kraj, kjer ljubezen prehaja v dejanja,
kraj, kjer človek živi s tem, da živi za nekoga, da živi za drugega, kraj, kjer človek vsak dan
uresničuje več kakor samega sebe. Vloga posameznega družinskega člana naj bi bila v
harmoniji z vsemi družinskimi člani. Pri tem je predvsem pomemben proces prevzemanja
lastne vloge, ki je po mnenju Čačinovič-Vogrinčič (1998) razpet med lastna pričakovanja,
pričakovanja drugih in dejavno izpolnjevanje svoje vloge.
Kadar družinski član prevzame vlogo, ki je predvsem vsiljena s pričakovanji drugih ljudi,
oziroma jo določi konkretna situacija, v kateri je neizogibno, da sprejme vlogo nekoga
drugega. Gre predvsem za neskladja, ki nastanejo zaradi prevzemanja določenih odgovornosti
oziroma nalog, ki ne spadajo v okvir pričakovanj glede delovanja posameznika. ČačinovičVogrinčič (1998) v tem kontekstu govori o napetosti v vlogi, ki pa se pojavi ob prevelikemu
odklonu med posameznikovo podobo o samemu sebi, ter pričakovanji, vezanimi na njegovo
vlogo. Takšne napetosti se posameznik lahko znebi tako, da postavi mejo med seboj in svojo
vlogo, ter z vedenjem prikaže, da na svojo vlogo ne pristaja popolnoma.
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VLOGA MATERE
Vloga matere je ena izmed najnaravnejših, a hkrati najpomembnejših vlog, ki jih ženska
sprejme ob rojstvu otroka. Včasih je večina žensk predvsem skrbela za dom, družino in
gospodinjstvo, danes pa so poleg materinske vloge in skrbi za dom polno zaposlene in
vključene na trg delovne sile.
Materinstvo je ena izmed najbolj zahtevnih funkcij, saj pogosto poleg skrbi in vzgoje za
otroka prinese tudi večjo skrb za dom in gospodinjstvo. Trend podaljšanega šolanja,
stanovanjski problemi in težave pri vstopu na trg delovne sile so nekateri izmed ključnih
dejavnikov, ki danes vplivajo na odločitev za materinstvo. Kvalitativna raziskava o strategijah
pri odločanju za starševstvo med mladimi v Sloveniji (Ule in Kuhar, 2003, v Švab, 2006)
navaja naslednje subjektivne dejavnike odločanja za oziroma proti starševstvu: želja po
otroku, psihična pripravljenost na odgovorno starševstvo in stabilno razmerje s partnerjem.
Poleg tega pa so pomembni tudi čim bolj urejeni stanovanjski pogoji, zagotovljeno delovno
mesto in fleksibilen delovnik.
Otrok z materjo ustvari prvi intimen odnos, ki je v začetku predvsem telesen. Dojenje,
kopanje, preoblačenje, ljubkovanje, vse to vzbuja v otroku pozitivne občutke, ki so vir prvih
pozitivnih emocij do druge osebe in izhodišče otrokove družabnosti (Košiček, 1992).
Postopoma je potrebno telesni stik med materjo in otrokom omejiti, saj se z otrokovim
razvojem spreminjajo tudi njegove čustvene potrebe. Pretirani telesni stiki in nežnosti po
drugem oziroma tretjem letu starosti namreč kvarno vplivajo na razvoj in kasnejše
osamosvajanje (Košiček, 1992).
VLOGA OČETA
Čeprav očetje pri samem porodu nimajo osrednje vloge, pa so kljub temu zelo pomemben
gradnik pri snovanju družine in kasneje pri skrbi in vzgoji za otroke. Moški naj bi bil po
mnenju Košička (1992) enako sposoben biti dober oče, kot je ženska sposobna biti dobra
mati, pogoj za to pa je določena stopnja čustvene zrelosti.
Starševstvo v partnerski odnos prinese mnogotero spremembo. Pri očetih se pogosto pojavijo
občutki ljubosumja, saj so od svoje partnerke deležni mnogo manj pozornosti. V središču vseh
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skrbi, pozornosti in ljubezni je sedaj otrok, in s tem v zvezi se pojavi skrb, da jih bo otrok
popolnoma izrinil iz čustvenega življenja partnerke (Fontana, 1995). Lahko se počutijo kot
žrtev novega ljubezenskega razmerja med materjo in otrokom, se zakopljejo v delo, pozno
vračajo domov ali s prijatelji obujajo spomine na dobre stare čase (Asen, 1998).
Današnji očetje so v marsičem aktivnejši kot njihovi predniki. Prihaja namreč do spreminjanja
ideologije očetovstva na sistemski ravni ter do spreminjanja moške identitete na individualni
ravni. Sodobni moški naj bi bili bolj pripravljeni na očetovstvo, tako da bolj skrbijo za otroke,
ter si prizadevajo ustvariti tesnejše stike s svojimi otroci (Švab, 2006).
BRATJE IN SESTRE
Bratje in sestre so za otroka precej pomembni ljudje v bližnji okolici. Medtem ko v zgodnjem
otroštvu otrok večino časa preživi v interakciji z mamo, se postopoma od nje oddaljuje in več
časa preživlja v odnosih s sorojenci. Kavčič in Zupančič (2006) navajata, da se razlike med
otrokovimi interakcijami s sorojenci pojavljajo glede na njihovo pogostost in kvaliteto.
Študija opazovanja interakcije med starši in otroci v zgodnjem oziroma srednjem otroštvu je
pokazala, da med starši in otroci večinoma potekajo pozitivni vidiki vedenja, negativni pa
služijo bolj za pritegovanje pozornosti staršev (Kavčič in Zupančič, 2006). Spori med
sorojenci so povsem normalni, po mnenju nekaterih psihologov (Mandić, 2001) naj bi se 3do 6- letniki povprečno kar štiri do sedemkrat na uro sporekli med seboj. Pomembno pri tem
je, da smo bolj kot na grajanje pazljivi na prepoznavanje lepega vedenja. Po mnenju Kesič
Dimic (2007) se namreč sorojenci med prepiri naučijo marsikaj koristnega, od primernega
izražanja jeze, sklepanja kompromisov do pogajanja.
Rivalstvo med sorojenci ni nič novega. Pojavi se v obliki ljubosumja, zamer ali
tekmovalnosti. Lahko pa se pojavijo tudi sovražne misli ali agresivno vedenje (Kew, 1975, v
Burke, 2004).
Več opore, povezanosti in solidarnosti je zaznati med sorojenci, ki jih povezujejo pomembni
življenjski dogodki, ki vplivajo na spremembo odnosa med njimi. Kavčič in Zupančič (2006)
navajata, da negativni življenjski dogodki pomembno vplivajo na bolj prijateljsko vedenje in
večjo oporo med sorojenci.
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Sorojenci so zelo pomembni, saj v veliki meri omogočajo učenje socialnih odnosov in
pridobivanje izkušenj v medsebojni interakciji. Lahko so tudi priložnost za razvoj skrbi za
druge in razumevanje drugih (Dunn, 1983, v Kavčič in Zupančič, 2006). V nekaterih kulturah
starejši sorojenci že zelo kmalu prevzamejo odgovornost za skrb za mlajše sorojence
(Zupančič, 2001c, v Kavčič in Zupančič, 2006).

2.2.3 POMEN PRIMARNE SOCIALIZACIJE

Prav zgodnje otroštvo je čas najbolj dejavnega razvoja. Čas, ko se zastavijo prve osebnostne
poteze in znanja o pomembnih življenjskih dejstvih (Tomori, 1994). Čačinovič-Vogrinčič
(1998) pravi, da je družina otrokov prvi socialni sistem, ki vpliva na izoblikovanje njegove
osebnosti v vseh fazah njegovega razvoja. Otrok torej tekom odraščanja napreduje po fazah,
tekom katerih premaguje določene razvojne naloge. Njegov svet je svet, ki mu je dan kot tak,
saj nima na voljo izbire okolja oziroma odraslih ljudi, s katerimi odrašča.
Družinska interakcija, o kateri govori Juul (2010), ima velik pomen na slehernega člana
družinske skupnosti. Dogodki, ki se v družini dogajajo, vplivajo na medsebojne odnose, pa
najsi so to radostni dogodki, sreča, bolezen ali smrt. Izkušnje, ki jih pridobimo v družini v
najzgodnejšem otroštvu, pomembno oblikujejo otroka in vplivajo na njegovo kasnejše
delovanje v različnih življenjskih situacijah in odnosih z drugimi ljudmi. Po mnenju Košička
(1992) si mnogo bolje zapomnimo stvari, ki jih spoznamo in usvojimo že zelo zgodaj v
družinskem okolju, kot tisto, česar se učimo kasneje.
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2.2.4 RAZLIČNE OBLIKE DRUŽIN

Tako kot smo si med seboj različni ljudje, ki smo sestavni del družinskih skupnosti, se tudi
družine, ki jih tvorimo med seboj, zelo razlikujejo. Tomori (1994) pravi, da lahko v družini
človek doživi tako največje veselje, kot tudi najbolj boleča razočaranja. Nekomu je družina
vir moči, koga drugega pa izčrpava bolj kot vse drugo v življenju. Posameznik je v družini
deležen najbolj nežne skrbi in nege in tudi najbolj trdih zahtev. Tako kot lahko mnoge družina
v življenju rešuje, lahko marsikoga tudi uniči.
Družina se ne razlikuje samo glede na medsebojne odnose in klimo skupnosti, temveč
predvsem glede na sestavo družine kot sistema. Čeprav je v zahodni kulturi še vedno v
ospredju jedrna družina kot majhna zakonska skupnost moškega in ženske z otroci (Rener,
2006), pa ni nič manj gotovo, da so druge oblike družinskega življenja na tem območju manj
pogoste.
Težko je trditi, katera oblika družine ja najbolj ustrezna in najpravilnejša. Vsekakor takšna, ki
omogoča posamezniku varnost, toplino, ljubezen in sprejemanje. Čačinovič-Vogrinčič (1995)
govori o pravici do resničnosti, ki obvlada raznolikost posameznikovih razlik in ustvarja
družinsko skupnost kot sistem, ki posamezniku omogoča soočenje oziroma odgovornost za
soočenje
Ne glede na to, v kakšni družini živimo, je le-ta za nas ena in edina. Lukas (1993) pravi, da je
družina specifičen človeški sestav, ki je vse do danes ni mogoče nadomestiti z drugimi
skupnostmi.
Za mnoge je družina kraj, kjer posameznik najde ljubezen, oporo in razumevanje, kadar je v
stiski, žal pa mnogi doživljajo stisko prav v družini. Satir (1995) je mnenje, da se nikoli ne bi
mogla srečevati z motenimi družinami, če ne bi v njih zaznala upanja, da se njihova situacija
lahko spremeni na bolje.
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2.2.5 KOMUNIKACIJA MED DRUŽINSKIMI ČLANI

Komunikacija je sestavni del našega življenja. Osnovne komunikacije se otrok nauči že v
prvih letih svojega življenja, ko vstopa v najrazličnejše interakcije z drugimi ljudmi.
»Komunikacija je največji samostojni dejavnik, ki odloča o tem, kakšne vrste odnosov bo kdo
vzpostavil z ljudmi okrog sebe in kaj se bo s kom na tem svetu dogajalo« (Satir, 1995).
Čačinovič-Vogrinčič (1998) pravi, da ima komunikacija v družini dvojno navidezno
nasprotujočo si funkcijo. Po eni strani prispeva k individualizaciji in razmejevanju
posameznika, na drugi strani pa ima intergrativno vlogo pri ustvarjanju celostnosti. Naloga
vsakega posameznika je uspešno krmarjenje med avtonomnostjo in skupnostjo.
Watzlawick (v Vec, 2005) je v enem izmed svojih petih aksiomov o komuniciranju zapisal, da
ima vsaka komunikacija tako vsebinski kot tudi odnosni vidik. Sporočilo ima neko vsebino,
hkrati pa poleg vsebine sporočamo tudi o odnosu do prejemnika. Drugi zakon komuniciranja,
ki prav tako vpliva na razumevanje dogajanj v zvezi s komunikacijo v družini, pravi:
»Nemogoče je nekomunicirati« (Vec, 2005, str. 41). Že vsakršna gesta, gib, kretnja, pogled ali
katerikoli izmed drugih znakov neverbalne komunikacije ima lahko v dani situaciji veliko
sporočilno vrednost.
Po načinu posredovanja sporočila in nekaterih navidez nepomembnih komunikacijskih navad
v družini lahko sklepamo o pomembnih vsebinah medsebojnih odnosov med družinskimi
člani (Tomori, 1994).
Vsakdo naj bi v komunikacijski proces vključil naslednje dejavnike (Satir, 1988): telo,
vrednote, pričakovanja, čutila, sposobnost govorjenja in možgane. S telesom se gibljemo, ima
svojo obliko in postavo, vrednote so ideali, po katerih se trudimo živeti, pričakovanja izhajajo
iz naših predhodnih izkušenj, čutila nam omogočajo sprejemanje in zaznavanje, sposobnost
govorjenja s svojevrstnim glasom in besedami, in možgani, ki so zakladnica našega znanja.
Vsi ti dejavniki vplivajo na način in vrsto medosebne komunikacije.
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2.2.6 ČUSTVA V DRUŽINSKI SKUPNOSTI

Za otrokov skladen duševni razvoj je zelo pomembno, da ima v otroštvu s starši ljubeč odnos.
Otrok, ki je bil že zelo zgodaj deležen čustveno hladnega okolja, se kasneje razvije v čustveno
nezrelo osebnost, ki sama ne zmore dajati polnovredne ljubezni. Takšna oseba vse življenje
hrepeni po nenehnem doživljanju ljubezni, ki pa je sama ni sposobna vračati (Košiček, 1992).
Odrasli od otroka pričakujejo vedenje, ki se bo njim zdelo sprejemljivo in hkrati prispevajo k
ohranjanju njihove skupnosti. Iz tega izhaja, da otrok pri sebi prepozna čustva, ki se mu zdijo
v družini dopustna (Čačinovič-Vogrinčič, 1998). Poraja se dilema, kaj se zgodi s čustvi, ki v
družini niso sprejemljiva. Pomembno je namreč, da ima otrok v družini možnost predelave
svojih čustvenih doživetij. Kadar namreč otrok skriva čustva pred svojo družino, jih skriva
tudi pred samim seboj. Ne zmore jih več prepoznati in se ustrezno spoprijeti z njimi
(Čačinovič-Vogrinčič, 1998). Takšen človek se tudi kasneje v življenju bolje znajde med
ljudmi, ki so imeli v otroštvu podobne izkušnje z ravnanjem s čustvi. Ne samo da so sposobni
enakega čustvenega doživljanja, ampak prav tako pred svetom skrivajo določena neobvladana
in nesprejeta čustva (Čačinovič-Vogrinčič, 1998).

27

2.3 DRUŽINA S POSEBNIMI POTREBAMI- DRUŽINA Z OTROKOM
Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA

Družina s posebnimi potrebami je poseben, na nek način svojevrsten sistem, ne samo zaradi
posebnosti enega izmed družinskih članov, ampak prav zaradi specifičnih odnosov in vlog, ki
se v takšni družini vzpostavijo z rojstvom otroka s posebnimi potrebami. Po mnenju Plankar
Grgurevič (1994) rojstvo otroka s posebnimi potrebami vpliva na celoten družinski sistem in
vse njene segmente, ne samo na partnerstvo, starševstvo, sorojence, ampak tudi na stare
starše, sorodnike in prijatelje. V družini je namreč vse povezano med seboj. Tisto, kar se
dogaja slehernemu družinskemu članu, vpliva na vse ostale člane družinske skupnosti in na
njihove medosebne odnose. Kakovost družinske interakcije pa vpliva na to, kako bodo
posamezniki razvijali individualne potenciale in kakšna bo njihova skupna moč (Juul, 2010).
Prihod novega člana v družino vpliva na družinsko dinamiko, saj zahteva novo vzpostavljanje
vlog in odnosov. Družinski član s posebnimi potrebami zahteva od družine še toliko več;
poleg soočanja z motnjo oziroma boleznijo, se morajo družinski člani soočiti tudi z lastnimi
občutki. Kadar se družinski člani soočijo z boleznijo enega izmed njih, se jim namreč podre
svet. Sanje in pričakovanja o prihodnosti morajo odriniti na stran in se spopasti s težavami, ki
jih prinaša sedanjost (Restoux, 2010).
Nedvomno ima otrok z MAS velik vpliv na celotno družinsko skupnost. Po mnenju Jurišić
(1992) so se strokovnjaki dolgo časa ukvarjali le z raziskovanjem vpliva staršev na
avtističnega otroka, potrebno pa bi se bilo vprašati tudi, kakšen in kolikšen vpliv ima
avtističen otrok na starše in sorojence. Življenje z drugačnim otrokom lahko namreč družini
prinese občutek osamljenosti ali izoliranosti od ostalega sveta, še posebno kadar gre za
mnenje družinskih članov, da njihov otrok s posebnimi potrebami ni vreden normalnega
življenja. Po drugi strani pa lahko družina posebnost družinskega člana sprejme kot izziv, ki
jih dela drugačne, posebne in potrjuje njihovo individualnost (Burke, 2004).
Kljub temu da otrok s posebnimi potrebami staršem sprva poruši njihova pričakovanja,
morajo kot roditelji nadaljevati svojo funkcijo. Za uspešnejše delovanje se mora družina na
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novo organizirati in glede na potrebe prerazporediti družinske vloge. Pri tem je pomembna
tudi enakomerna porazdelitev med obema staršema in zunanja pomoč širše družine oziroma
okolja (Plankar Grgurevič, 1994). Drugačna razporeditev vlog in moči ni potrebna le v
odnosu staršev do otroka s posebnimi potrebami, ampak zahteva vključenost celotne družine,
na kar pa se družinski člani različno odzovejo. Tomori (1997, str. 30) pravi, »dejstvo, da jim
invalidnost enega od njih določa prav posebno mesto v družini in jim do neke mere celo
posredno usmerja življenje, pa vpliva tudi na njihova čustva do invalida«.

2.3.1 STARŠI OTROK Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA

»In ko sta oče in mati pogledala svojo hčer, sta v svojem srcu čutila, da ni prav nič
napredovala. Upanje je usihalo. Jack in Ivy sta bila zdaj prepričana, da bosta morala
preostanek svojega življenja poskrbeti za vse Anine potrebe« (Copeland, 2006, str. 29).
V preteklosti je veljalo, da je prav družinska klima s hladno materjo in odsotnim očetom na
čelu vzrok za otrokov avtizem. Danes vemo, da starši niso tisti, ki bi napačno vzgajali ali bili
nesposobni ljubiti svojega otroka. Starši otrok z motnjo avtističnega spektra so tako kot vsi
drugi starši sanjarili o svojem otroku, o tem, kakšen bo in kaj bo postal, vse dokler jim ni
življenje nepričakovano prekrižalo načrtov.
Po rojstvu avtističnega otroka se v življenje staršev naselijo skrbi in dvomi. Skrb za zdrave
otroke, dvom o ustreznosti lastnega ravnanja, fizična in psihična utrujenost, spopadanje z
nerazumevanjem s strani okolja in strokovnjakov, strah pred prihodnostjo, iskanje vzrokov,
občutki krivde (Jurišić, 1992). Prav občutki krivde so tisti, ki staršem ne dajo miru. Juul
(2010) pravi, da nekateri starši močne občutke krivde nadomestijo s pretirano skrbjo za
otroka. S tem ko gredo preko svojih meja, pozabijo nase in svoje potrebe (Juul, 2010). Bolj
kot z ocenjevanjem otrokovih sposobnosti imajo namreč starši težave s postavljanjem
okvirjev in meja, koliko in kaj lahko se od otroka lahko pričakuje, kaj in koliko njihov otrok
sploh zmore (Schopler, Reichler, 1972, Shorth, 1984, v Jurišić, 1992).
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SOOČANJE Z OTROKOVO MOTNJO
Soočanje z otrokovo motnjo je pot, skozi katero se prebijajo vsi starši dolgotrajno bolnih
oziroma motenih otrok, vse od začetnega šoka do popolnega sprejetja nastale situacije. Gre za
povsem nov položaj in vlogo, na katero ob pričakovanju otroka navadno niso bili pripravljeni.
Seveda sprejemanje otrokove motnje pri vsaki družini oziroma vsakemu staršu poteka na
svojstven način. Po mnenju zakoncev Turnbull (1997, v Novljan, 2004) je sprejemanje
odvisno predvsem od naslednjih dejavnikov: vrste in stopnje otrokove motnje, značilnosti
družine (velikost družine, kulturno okolje, ipd.) in čvrstosti družinskih podsistemov. Na poti
sprejemanja se pojavi cela paleta raznoraznih čustev. Juul (2010) pravi, da so občutki krivde,
besa, jeze in razočaranja popolnoma normalen odziv staršev, ki se soočijo z dejstvom, da se
jim je rodil otrok z motnjo ali pa se kasneje soočijo z otrokovo kronično boleznijo.
Pomembno je, da starši o svojih občutjih govorijo in se o svojih pričakovanjih, ki so jih gojili
do tega otroka pogovarjajo z bližnjimi, saj se tako od želja, ki so jih gojili, lažje poslovijo in
hkrati lažje sprejmejo nove okoliščine.
Že takoj po pridobljeni diagnozi se soočijo s številnimi problemi. Po mnenju Lainharta (1999)
je povsem običajno, da se pri starših pojavijo občutki depresije in tesnobe. Otrokova motnja
naj bi postala z diagnozo bolj izražena, s tem pa se pri starših poveča možnost za nastanek
psihičnih in zakonskih težav. Niso pa samo starši tisti, ki se s težavo soočajo z otrokovo
motnjo. Uranjek (1994) opozarja tudi na stare starše, brate in sestre ter sorodnike. Neposredna
psihična reakcija na izgubo zdravega otroka naj bi bila podobna reakciji ob otrokovi smrti.
Družina se torej sooča s težavami pri spoprijemanju s samo motnjo, iščejo vzroke za nastanek
motnje in poskušajo najti najboljše možne rešitve za načrtovanje prihodnosti svojega otroka.
Cunnigham (1990, v Pašić, 2005) je proučeval reakcije staršev ob novici, da ima njihov otrok
določen primanjkljaj. Opredelil je štiri stopnje, preko katerih gredo starši pri spoprijemanju z
novonastalo družinsko situacijo:
 stopnja šoka, kateri sledijo zmedenost, otrplost, depresija, žalost in dezorganizirano
vedenje;
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 stopnja reakcije, ko se starši soočajo z različnimi strahovi glede otrokove motnje in
njegove prihodnosti, ter iščejo krivca za nastalo situacijo;
 stopnja prilagoditve s težnjo po čim bolj normalnem življenju in vključevanju otroka v
vsakodnevne aktivnosti; po postavljeni diagnozi postane otrokova motnja za starše
neznansko pomembna;
 stopnja usmeritve, ko se starši postopoma organizirajo in iščejo pomoč pri raznih
strokovnjakih in terapevtih, katerih naloga je, da nakažejo realne možnosti za
napredek.
Podobne faze prilagajanja novemu položaju opredeljuje tudi Novljanova (2004)7, hkrati pa
poudarja, da je za strokovnjake zelo pomembno, da se zavedajo, kaj starši prestajajo. Gre
namreč za povsem normalne odzive staršev, ki sčasoma izzvenijo. Plankar Grgurevič (1994)
je mnenja, da je nenadna reakcija žalosti kot odziv na novo situacijo sicer lahko precej
kratkotrajna, vendar ni nujno, da kasneje povsem izzveni, saj se lahko pojavlja v kasnejših
obdobjih otrokovega odraščanja (npr. ob odhodu v šolo ipd.).

ODNOS STARŠEV DO SOROJENCEV
Otrok z motnjo avtističnega spektra prinese v družino velike spremembe, predvsem na
področje družinskih odnosov. Ne vpliva pomembno le na starše in njihove medsebojne
odnose, ampak tudi na ostale otroke. Sorojenci otrok s posebnimi potrebami se morajo že zelo
zgodaj soočiti tako z motnjo njihovega brata oziroma sestre kot tudi s posledicami, ki jih
motnja prinese za celotno družino. Pozornost se vsaj v prvih mesecih in letih po odkritju
njegovih primanjkljajev popolnoma preusmeri na otroka s posebnimi potrebami. Starši se
soočajo z bolečino in ne vedo, kako naprej. V tem času preizkušajo vse mogoče metode in
načine, s katerimi bi svojemu otroku pomagali. Zgodi se, da jim zmanjka časa za ostale
otroke. Tomori (1997) pravi, da se starši otroka s posebnimi potrebami sorojencem pogosto
7

Opredeljuje naslednje faze prilagajanja novemu položaju: faza žalovanja oziroma preživetja, faza iskanja, faza

normalizacije in faza ločitve.
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posvečajo veliko manj, kot bi se sicer morali. Lahko, da imajo starši do njih previsoka
pričakovanja, saj se zavedajo, da jih otrok s posebnimi potrebami nikoli ne bo zmožen doseči.
Novljan (2004) poudarja, da je pomembno, da starši sorojencem otroka z motnjo v duševnem
razvoju dajo jasne, natančne in točne informacije o motnji njihovega brata oziroma sestre. V
kolikor poznajo določene omejitve svojega brata oziroma sestre postanejo bolj mirni, s tem pa
se tudi razblini »družinska skrivnost« o kateri še starši zaradi svoje bolečine težko govorijo.
Sorojenci kaj kmalu občutijo spremenjen odnos njihovih staršev do njihovega brata oziroma
sestre in njih. »Kadar se brat ali sestra začne pritoževati, da tisti drugi (najsi bo zdrav ali
bolan) vedno vse dobi prvi, več ali bolje in podobno, to ne pomeni, da otrok to tudi res misli.
Pomeni samo, da mu nekaj manjka, vendar ne ve, kako bi to izrazil brez pomoči in zanimanja
staršev« (Juul, 2010).
V rizično skupino sorojencev spadajo sorojenci otrok s težjo oziroma težko motnjo v
duševnem razvoju, ter dodatnimi motnjami. Pri njih se pogosto pojavi občutek, da je zaradi
sorojenca s primanjkljajem moten njihov emocionalni odnos s starši, ter da jih starši zaradi
preobremenjenosti zanemarjajo. Prav tako navajajo večjo zahtevo po samostojnosti, negi,
varovanju in skrbi za brata ali sestro (Novljan, 2004).

2.3.2 SOROJENCI IN OTROK Z MAS

» Bodi srečen, da nisi on in da nisi jaz, ki moram živeti z njim« (Palmer, 1988, v Jurišić,
1992).
Odraščanje s sorojencem, ki ima MAS je edinstveno doživetje za vsakega sorojenca. Motnja
avtističnega spektra je namreč zelo raznolika motnja, ki se pri vsakemu posamezniku pojavi v
povsem svojevrstni obliki. Prav tako kot se MAS pri vsakomur pojavi v različni intenziviteti
in obliki, so tudi odzivi sorojencev na motnjo zelo različni (Petalas, Hastings, Nash, Dowey in
Reilly, 2009).
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Bratje in sestre otrok s posebnimi potrebami niso imuni na nastalo družinsko situacijo. Otrok
z motnjo avtističnega spektra pomembno vpliva na sorojence, katerih vloga v družini se z
rojstvom brata ali sestre z MAS lahko spremeni. Po mnenju Novljan (2004) na odzive
sorojencev pomembno vpliva starost sorojenca ob rojstvu otroka z motnjo, osebnostne
lastnosti sorojenca, stopnja prizadetosti sorojenca zaradi motnje in vedenje sorojenca ter
staršev v njegovi prisotnosti.
O vplivu družinskega stanja na sorojence govori tudi Buck (1969, v Pašić, 2005), ki pravi, da
družinsko stanje močno vpliva na zdrave sorojence. Nanje še posebej vpliva način reševanja
problemov, s katerimi se soočajo njihovi starši. Kvaliteta odnosov v družini je namreč
najboljši pokazatelj za možnost vedenjskih težav pri sorojencih bratov oziroma sester s
posebnimi potrebami (Dyson idr., 1989, v Verte, Roeyers in Buysse, 2003). Ni pa pomemben
samo vpliv družinskega stanja na sorojence, ampak tudi obratno, vpliv sorojencev na
družinsko stanje. Seršen Fras (2005) navaja, da sorojenci pozitivno vplivajo na družino, saj
sprostijo napeto družinsko situacijo, odvrnejo starše od njihovih problemov, ter tako
normalizirajo stanje v družini.
Sorojenci različno vrednotijo življenje z bratom oziroma sestro z MAS. Kupper (2003, v
Gabriels in Hill, 2007) pravi, da mnogo bratov in sester pozitivno vrednoti svojo izkušnjo
sorojenca. Brat oziroma sestra z MAS jim je pomagala k boljšemu sprejemanju različnosti pri
ljudeh. Po mnenju Jenkins in Smith (1990, Stocker, 1994, v Kaminsky in Dewey, 2001)
pozitivni odnosi med sorojenci delujejo kot socialna opora, ter prispevajo k manjši stopnji
osamljenosti in nižji stopnji motenosti osebe z MAS in posledično tudi sorojenca. Seveda pa
so možni tudi negativni odzivi na sorojenčevo motnjo. O vplivu otroka z MAS na čustva
sorojencev govorita tudi Powell in Gallagher (1993,v Gabriels in Hill, 2008), saj poročata o
čustvih, kot so strah, jeza, osamljenost, ljubosumje, sram in/ali zamere do sorojenca z
avtizmom. Novljan (2004) pravi, da se obremenitve sorojenca lahko pojavijo tudi kot
praktične obremenitve pri skrbi za sorojenca oziroma hišna opravila, intrapsihične
obremenitve in težave v družini ter kot konflikt v socialnem okolju (Novljan, 2004).
Ko govorimo o odnosih in čustvih med sorojenci, je pomembno razlikovati med normalnim
odnosom med sorojenci in odnosom, ki je specifičen zaradi MAS enega izmed sorojencev.
Harris (1994, Gabriels in Hill, 2007) izpostavi, da v vsaki družini pride do določenih frustracij
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med sorojenci. Pomembno je le, ali so to normalne frustracije ali frustracije, ki jih povzroči
sorojenec z MAS. Lahko se določene razvojne težave oziroma posebne značilnosti pojavijo
tudi pri sorojencih otroka z MAS. Po podatkih, ki jih navaja Jurišić (1992), imajo sorojenci
avtističnih otrok pogosteje disleksijo, učne in razvojne težave (46,49%). Po mnenju Pilowsky,
Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur in Shalev (2004) pa se pri sorojencih otrok z MAS pogosteje
pojavljajo vedenjski problemi, depresija in osamljenost kot pri sorojencih otrok z normalnim
razvojem ali sorojencih otrok z drugimi motnjami v duševnem razvoju. Izsledki raziskave o
vedenjskih težavah, samopodobi in socialnih spretnostih sorojencev otrok z MAS kažejo na
to, da imajo bratje in sestre otrok z visoko funkcionalnim avtizmom (Aspergerjev sindrom),
med 6. in 11. letom starosti več vedenjskih težav kot bratje in sestre sorojencev brez posebnih
potreb. Prav tako naj bi bile razlike med brati in sestrami otrok z visoko funkcionalnim
avtizmom, saj je pri sorojenkah zaznati višjo stopnjo socialne zrelosti in bolj pozitivno
samopodobo, kot pri sestrah otrok brez motnje avtističnega spektra (Verte idr., 2003).
Nekatere izmed pozitivnih lastnosti sorojencev, ki živijo v družini z osebo z motnjo v
duševnem razvoju so: nesebičnost, razumevanje in toleranca do drugih, ter neobremenjenost z
navidezno nepomembnimi stvarmi (Geržina, 2007). Prav tako Pilowsky idr. (2004) navajajo
številne raziskave8, katerih izsledki nakazujejo na dobro prilagojenost in uspešno delovanje
večine sorojencev otrok z MAS v vsakodnevnem življenju.
Rezultati maloštevilnih študij o odzivih sorojencev otrok z motnjo avtističnega spektra se
torej med seboj precej razlikujejo. Nekateri zdravi sorojenci so zaradi avtističnega brata ali
sestre prizadeti, drugi s tem nimajo nikakršnih težav oziroma jim takšna življenjska izkušnja
celo koristi (Wing, 1972, v Jurišić, 1992). Na spoprijemanje in odzive sorojenca na motnjo
imajo velik vpliv družina, okolje ter osebnost otroka.

8

Bagenholm & Gillberg,1991; Ferrari, 1984; Gold, 1993; Kaminsky in Dewey, 2002; Mates, 1990; Rodrigue

idr., 1993; Szatmari idr., 1993).
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Seršen Fras (2005,str. 34) navaja slednje možne obremenitve za sorojence:
o živijo v družini, v kateri je veliko stvari drugačnih,
o počutijo se zapostavljene, doživljajo omejitve (manj družinskih aktivnosti, manj
obiskov,…),
o drugi jih enačijo z njimi, rivalstvo in agresija sta potlačena,
o menijo, da ne smejo kazati negativnih čustev,
o starše skušajo razbremeniti,
o doživljajo občutke krivde ali strah pred prizadetostjo.

2.3.3 ODZIVI SOROJENCEV NA MAS

Tako kot starši se tudi sorojenci otrok z motnjo avtističnega spektra soočijo s primanjkljaji
njihovega brata oziroma sestre. Odzivi na nastalo življenjsko situacijo so, kot že rečeno, pri
sorojencih različni, odvisni tudi od njihove starosti. Powers (1989, v Bandelj, 2006) navaja tri
starostna obdobja:
 od 0-3/4 let, ko otroci še ne razumejo, kaj pomeni avtizem in zaradi tega postavljajo
veliko vprašanj v zvezi z bratom ali sestro. Ko opazijo, da ima njihov sorojenec z
motnjo več pozornosti, začnejo oponašati njegovo vedenje in upajo, da bodo
posledično zaradi podobnega vedenja deležni več pozornosti.
 4-11 let, v tem obdobju se otroci že zavedajo, da z njihovim bratom oziroma sestro ni
vse v redu, bojijo se, da bi tudi oni dobili avtizem. Sprva so na sorojenca z motnjo
jezni in ljubosumni, ter na vse načine poskušajo od staršev pridobiti več pozornosti,
tudi z neprimernim ali pretirano prizadevnim vedenjem. Čustva do sorojenca z motnjo
so spreminjajoča, sprva so mu naklonjeni, nato ga lahko zasmehujejo, oziroma jim je v
napoto.
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 Nad 12 let; v obdobju mladostništva postanejo prijatelji in pripadnost vrstnikom zelo
pomembni, zato se pri sorojencih zaradi brata ali sestre z avtizmom pogosto pojavijo
občutki sramu pred prijatelji oziroma vrstniki, pojavi se tudi strah pred prihodnostjo in
odgovornostjo, ki jo prinaša višja starost sorojenca z motnjo.
Nekateri sorojenci šele v času mladostništva oziroma zgodnje odraslosti izražajo jezo glede
tega, kako močno je avtistični sorojenec vplival na celotno družino (Lainhart, 1999).
Kljub temu da se vsi sorojenci sčasoma sprijaznijo z motnjo brata oziroma sestre z MAS, ter z
vsemi življenjskimi okoliščinami, v katerih so se znašli, si še vedno želijo, da bi bile nekatere
stvari drugačne. Morda ne čutijo potrebe po tem, da bi odstranili sorojenčevo motnjo,
vendarle pa motnjo krivijo za slabe oziroma pomanjkljive odnose v družini (Petalas idr.,
2009). Po mnenju Velikonje (1997) bi morali biti pozorni predvsem na to, da sorojenci v
družini s posebnimi potrebami kljub določenim obremenitvam lahko živijo svoje polno
življenje.
Pilowsky idr. (2004) izpostavi prilagodljivost kot eno izmed lastnosti sorojencev otrok z
MAS, ki pa ni nujno povezana z motnjo njihovega brata oziroma sestre. Eno izmed dejstev pa
je, da s starostjo postajajo bolj sočutni do svojega sorojenca in njegove motnje.
Tomori (1997) navaja različne možne prilagoditve, ki jih prevzamejo sorojenci kot odziv na
novonastali položaj v družini:
 prevzemanje skrbi za sorojenca s posebnimi potrebami, varovanje, negovanje in
lajšanje življenja sorojencu, ter hkrati odpovedovanje svojemu otroštvu in razvojnim
potrebam;
 prizadevnost, pridnost in zgledno vedenje, s katerim sorojenec želi staršem
nadomestiti vse,za kar so zaradi otroka s posebnimi potrebami prikrajšani;
 problematično vedenje, zdravstvene težave, s katerimi sorojenec pridobi pozornost
staršev.
V nadaljevanju sledi opis nekaterih možnih prilagoditev sorojencev na novo nastale družinske
okoliščine.
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STRAH GLEDE PRIHODNOSTI
Sorojenci so lahko zaskrbljeni in negotovi glede svoje prihodnosti in prihodnosti sorojenca z
MAS. Po mnenju Novljan (2004) se bojijo, da bi tudi sami imeli otroka s posebnimi
potrebami. Pri iskanju parterja jim je pomembno, da bi le-ta imel pozitiven odnos do
njihovega sorojenca. Sorojence je strah tudi, da se pri njih kdaj kasneje v življenju pojavi ista
motnja (Seršen Fras, 2005).
Spol prav tako pomembno vpliva na zaskrbljenost sorojencev glede prihodnosti otroka z
MAS. Pri dečkih z MAS so sorojenci mnogo bolj zaskrbljeni glede njihove prihodnosti
(Kaminsky in Dewey, 2001).

POSEBNA VLOGA SOROJENCA
Marsikateri sorojenec prevzame v družini posebno vlogo9, kar se zgodi kot logična posledica
delovanja in odnosov v družini (Juul, 2010). S to vlogo ne samo, da staršem sporočajo svojo
stisko in potrebo po pozornosti, ampak tudi na posreden način uravnavajo ravnovesje odnosov
v družini.
Novljan (2004) pravi, da se želijo sorojenci identificirati z vlogo staršev, ter z bratom/sestro
ustvariti dober odnos, kar pa je lahko tudi edina pot, po kateri si pridobijo pozornost svojih
staršev.
Sorojenci, ki so mlajši od otroka z MAS, pogosteje zavračajo svojega starejšega sorojenca z
MAS kot starejši sorojenci (Kaminsky in Dewey, 2001).

PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI
Pogosto zasledimo tudi dejstvo, da se morajo zdravi sorojenci zaradi posebnih življenjskih
okoliščin soočati s popolnoma drugačnimi težavami in vprašanji kot njihovi vrstniki. Zdravi
sorojenci prevzemajo del odgovornosti in skrbi za svojega brata/sestro s posebnimi potrebami.

9

Juul (2010) opisuje primer dečka, katerega mlajša sestrica ima precej težko motnjo v duševnem razvoju.

Dečku, staremu devet let, gre v šoli zelo slabo. Ko ga vprašajo, ali je o tem kdaj spregovoril s starši, je
odgovoril: »Nisem, ker morata onadva, saj veste, skrbeti za mojo sestro.«
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Prevzemajo določene naloge, s katerimi se jim sicer ne bi bilo potrebno soočati, lahko pa se
zgodi, da so njihove potrebe nezadovoljene oziroma spregledane. Starši so namreč tako
obremenjeni zaradi skrbi za posebne zahteve, ki jih prinaša motnja njihovega otroka, da
pričakujejo od zdravih sorojencev le minimalne potrebe (Ariel in Naseef, 2006).
Nekateri sorojenci morajo zaradi posebnih življenjskih okoliščin prevzeti določeno vlogo, ki
ne ustreza stopnji njihovega razvoja. Sorojenka Lizzy iz raziskave o sorojencih (Petalas idr.,
2009, str. 386) je za svojega starejšega brata z MAS skrbela kljub temu, da je bila od njega
mlajša. Pravi: »Nikoli se nisem počutila kot mlajša sestra, čeprav sem bila še zelo majhna.
Naučila sem se skrbeti zanj, kot če bi imela mlajšega brata.«
Zdravim sorojencem se zdi, da morajo po svojih močeh pomagati staršem pri negi in skrbi za
svojega brata oziroma sestro. Ker poleg svoje prevzemajo še bolečino staršev, prehitro
odrastejo, saj prevzemajo odgovornosti, ki niso primerne njihovi starosti (Restoux, 2010).

OBČUTKI KRIVDE
Položaj zdravih sorojencev v družini s posebnimi potrebami je, kot že rečeno, prav poseben.
Tudi oni doživljajo podobne občutke kot njihovi starši, ki se sprašujejo: »Zakaj se je to
zgodilo ravno mojemu bratu? Zakaj se to ni zgodilo meni? Ali lahko tudi jaz zbolim?«
Pogosti so tudi občutki krivde, ko se sprašujejo, ali so morda oni sami krivi za nastalo
situacijo (Restoux, 2010). Po mnenju Seršen Fras (2005) se sorojenci počutijo odgovorne za
bratovo oziroma sestrino motnjo prav zaradi tega, ker sami niso prizadeti.
Poleg občutkov krivde in nenehnega spraševanja zakaj in kako, pa zdravi sorojenci močno
pogrešajo brata oziroma sestro, kakršnega bi lahko imeli, a ga nimajo (Ariel in Naseef, 2006).

DOŽIVLJANJE SRAMU, ŽALOSTI IN IZOLACIJA
V otroštvu in obdobju mladostništva je vloga, ki jo imaš med vrstniki, izredno pomembna.
Sorojenec z MAS lahko zaradi videza ali vedenja zbuja pozornost, kar pa sorojence spravlja v
neprijeten položaj. Petalas idr. (2009) pravi, da mnogi sorojenci občutijo jezo, sram in strah, v
pogovorih so pogosto tiho ali pa se raje umaknejo iz družbe. Lahko se pojavijo tudi težave, ki
so povezane z odzivi vrstnikov na sorojenčevo motnjo. Po mnenju Jurišić (1992) se nekateri
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sorojenci celo raje izogibajo družinskim izletom, piknikom, izhodom ali obiskom prijateljev
na domu, saj se bojijo reakcij njihovih vrstnikov.
Na doživljanje sramu pomembno vpliva tudi velikost družine. Po raziskavah Kaminsky in
Dewey (2001) je namreč v večjih družinah prisotnega manj sramu in manj obremenjujočih
čustev med sorojenci. V družinah, kjer ima sorojenec edinega sorojenca s posebnimi
potrebami, pa lahko po mnenju Seršen Fras (2005) nastopi žalost oziroma žalovanje za
normalnim bratom ali sestro.
Pri sorojencih lahko nastopi tudi občutek izoliranosti od sveta. Zaradi posebne vloge,
drugačnih izkušenj, težav, zadolžitev in odgovornosti se lahko počutijo precej drugačne od
vrstnikov. Sicer si želijo biti podobni in ne preveč izstopajoči. Lahko imajo občutek, da jih
nihče ne razume, saj se v družbi težko pogovarjajo o težavah sorojenca s posebnimi potrebami
(prav tam).

ISKANJE POZORNOSTI
Boyce in Barnett (1993, v Verte idr., 2003) pravita, da je vzrok za vedenjske težave mlajših
sorojencev otrok z motnjo avtističnega spektra predvsem v iskanju pozornosti pri starših.
Starši namreč namenijo otroku z motnjo avtističnega spektra več pozornosti, za katero se
njihovi sorojenci borijo z neprimernim vedenjem. Z leti se prilagodijo, kar lahko prispeva k
bolj pozitivni samopodobi in višjim socialnih spretnostim.
Želeno pozornost želijo sorojenci pridobiti na različne načine; bodisi s pretiranim
perfekcionizmom, agresivnim vedenjem, pretirano skrbjo za sorojenca ali s postavljanjem
potreb drugih v ospredje (Seršen Fras, 2005).
Predvsem bi morali biti pozorni na starejše sorojence, saj so v primerjavi z mlajšimi precej
bolj nezadovoljni ob dejstvu, da je njihov mlajši sorojenec z MAS s strani staršev deležen več
pozornosti in upoštevanja (Burke, 2004).

POZITIVNI ODZIVI
Otrok z MAS lahko na sorojence tudi pozitivno vpliva; le-ti postanejo bogatejši za pomembno
življenjsko izkušnjo, iz katere se naučijo prilagajanja, sprejemanja in odprtosti. Seršen Fras
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(2005) navaja, da je večina sorojencev sicer skozi odraščanje čutila določene omejitve, ki pa
so le pripomogle k osebnem razvoju in rasti. Dokazano je, da so sorojenci otrok s posebnimi
potrebami v konfliktih manj agresivni in na splošno bolj pripravljeni na pomoč kot vrstniki.
Kot pozitivni odzivi so tudi večja zrelost in odgovornost, ter sprejemanje drugačnosti.

2.3.4 IZKUŠNJE BRATOV IN SESTER Z MAS

Bittner (2006, v Ariel in Naseef, 2006) govori o svoji izkušnji odraščanja z mlajšo sestro s
posebnimi potrebami. Pravi, da je bila svoji sestri vedno kot druga mama. Čeprav je bila zanjo
to velika odgovornost, je šele kasneje spoznala, kako je bila tekom odraščanja pravzaprav
osamljena. Kljub temu da je imela v šoli prijatelje, jih nikoli ni povabila po šoli domov, da bi
se skupaj igrali. Morda drugi otroci ne bi razumeli, kakšne potrebe ima njena sestra. Razlaga
tudi o občutkih krivde, ki so se pri njej pojavili zaradi ljubosumja do svoje sestre. Manjkala ji
je pozornost, ki jo je sestra neprestano dobivala od staršev, družine, terapevtov.
Coyle (2006, v Ariel in Naseef, 2006) pravi, da je vedno z veseljem opazovala »normalne«
družine. Takšne, kjer so se mame in očetje smejali in objemali. Kadarkoli so drugi otroci
želeli priti na obisk, pa je imela veliko izgovorov, saj ni želela, da bi videli njenega mlajšega
brata z motnjo avtističnega spektra in spraševali o njem. Nekateri od njenih dobrih prijateljev
niso vedeli, da ima brata. Vse, kar si je želela, je bilo to, da bi bila takšna kot drugi otroci,
vendar to z bratom z MAS ni bilo mogoče. Življenje z bratom ji je bilo v izziv. Razočaranja,
ponižanja, ponos, pogum, humor in ljubezen so bile stvari, ki so ju vsakodnevno spremljale.
Liang (2006, v Ariel in Naseef, 2006) opisuje svojo izkušnjo sorojenke s precej mešanimi
občutki. Na eni strani se srečuje z občutki nemoči, saj glede bratove motnje ne more ničesar
spremeniti, izboljšati, mu pomagati, po drugi strani pa je vesela, saj ima z bratom zelo dober
odnos. Pogosto jo spravi v smeh s svojimi neumestnimi pripombami ob neprimernem času.
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2.3.5 SOCIALNOPEDAGOŠKO
POTREBAMI

DELO

Z

DRUŽINO

S

POSEBNIMI

Družina, v kateri se rodi otrok s posebnimi potrebami, se mora kar naenkrat soočiti z novim
načinom življenja, drugačnim od pričakovanega in želenega. Pri tem je zelo pomembna
pomoč, ki si med seboj nudijo člani družine, ter pomoč, ki jo prejmejo od zunanjega okolja.
Strokovnjaki so večinoma usmerjeni na seznanjanje staršev z otrokovo motnjo in metodami
dela z avtističnimi otroci, premalo dela in pomoči pa je usmerjeno v podporo in doseganje
zadovoljstva samih staršev (Jurišić, 1992). Prav zato je pomembno, da staršem na začetku, ko
se še spopadajo z otrokovo motnjo, poleg nasvetov za razumevanje otrokove motnje in lažje
spoprijemanje z otrokovimi težavami, nudi strokovnjak tudi čustveno podporo (Lainhart,
1999). Starši namreč v začetnem obdobju soočanja z motnjo potrebujejo razumevajoč
svetovalni pogovor. Kljub temu da morda odklanjajo stike z okolico, imajo v resnici veliko
potrebo po pogovoru z nekom, ki razume njihove občutke (Uranjek, 1994).
Pri delu z družino s posebni potrebami je pomembno, da kot strokovnjaki dobro poznamo
potrebe posamezne družine in njenih družinskih članov. Pomembno je tudi, da smo seznanjeni
z rizičnimi in varovalnimi dejavniki, ki so ključni pri premagovanju težav posamezne družine.
Ples in Nolan (1991, v Glavič-Tretnjak, 1997, str. 36) navajata dejavnike, »ki pomembno
vplivajo na proces prilagajanja, če upoštevamo prizadetega otroka in njegovo družino kot
celoto«:
 kategorija bolezni sicer ne vpliva na proces prilagajanja, dokazano je le, da so
pogostejše težave pri otrocih s poškodbami glave, telesno okvaro ali prizadetostjo
čutil;
 teža bolezni, po oceni staršev, ne pa po oceni strokovnjakov, vpliva na slabše
prilagajanje;
 poslabšanje bolezni, več bolečin, večje omejitve vplivajo na psihološke težave;
 očitna bolezen oz. na prvi pogled očitni znaki motenosti vplivajo na boljšo
prilagoditev, saj so v takem primeru težave že takoj opazne in razumljive;
 psihološke težave se večajo z odraščanjem otroka;
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 slabo zdravje, depresivna naravnanost staršev in psihološki problemi staršev še pred
nastankom motnje, močno povečajo rizičnost;
 povezanost družinskih članov, odprta komunikacija in izražanje čustev vpliva na
ugodnejšo prognozo;
 čustvena in socialna podpora družini, ter partnersko zadovoljstvo povečajo stopnjo
prilagoditve.
Socialno-ekonomski status, spol otroka in velikost družine ter etnična pripadnost (v normalnih
razmerah) naj ne bi imeli pomembnega vpliva na proces prilagajanja družine (prav tam).
Ker rojstvo otroka s posebnimi potrebami vpliva na celoten družinski sistem, bi morala biti
pomoč družini namenjena vsem njenim članom, tudi sorojencem in bližnjim sorodnikom.
Multidisciplinarni pristop obravnave avtističnih otrok v obravnavo poleg staršev vključuje
tudi brate in sestre, saj otrok z avtizmom predstavlja posebno preizkušnjo za celo družino
(Jurišić, 1992). O pomenu vključenosti sorojencev v obravnavo otrok z MAS govori Glasberg
(1999, 2000, v Verte idr., 2003), ki pravi, da se sorojenec le preko vključevanja v
intervencijsko obravnavo lahko čuti pomemben član družine in lažje razume težave, ki jih ima
brat oziroma sestra z MAS. Nekateri centri organizirajo tudi skupine za samopomoč, kjer si
sorojenci delijo svoje izkušnje.
Po raziskavah sorojencev, ki so jih izvedli Petalas idr. (2009), sorojenci navajajo kot
pomembno podporo v času spoprijemanja s sorojenčevo motnjo in kasneje različne - tako
formalne kot neformalne vire podpore. Lahko gre za konkretno podporo v smislu podpornih
skupin ali nadomestnih storitev10. Sorojenci poročajo o velikem pomenu, ki ga pripisujejo
stiku z družino, prijatelji in strokovnjaki, ki so pomemben vir pomoči pri izpolnjevanju zahtev
tekom odraščanja sorojenca z motnjo. Prav tako so pomemben vir opore ostali sorojenci brez
MAS.
Samopomočne skupine naj bi sorojencem pomagale pri lajšanju težav in jim omogočale
priložnosti za odstranjevanje čustvenih težav, stresa in izolacije od drugih ljudi (Newcomb in
Beckman, 1996, v Burke, 2004). Mladi dobijo izkušnjo izražanja svojih čustev v varnem in
10

Respite service (angl.) kot zagotavljanje kratkoročne in začasne oskrbe namesto tistih, ki stalno zagotavljajo

oskrbo svojih družinskih članov.
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prijetnem ozračju. V raziskavi med sorojenci, ki so vključeni v skupine za sorojence (Burke,
2004), le-ti navajajo naslednje značilnosti skupin, ki so potrebne za uspešno delo skupine:
strokovno vodenje, podobna starost udeležencev, redno srečevanje in aktivnosti ob koncu
tedna. Najpomembnejši od vsega pa se jim zdi čas, ki je namenjen temu, da podelijo s člani
ali vodjo skupine svojo izkušnjo.
Ker sorojenci v družini s posebnimi potrebami potrebujejo še posebno pozornost, bi po
mnenju Seršen Fras (2005) potrebovali posebno podporo s strani staršev oziroma
strokovnjakov. Na tem mestu bi bilo potrebno:
 poučiti jih o vrsti in obsegu sorojenčeve motnje;
 opremiti jih z vedenjskimi strategijami;
 dati jim čas zase;
 dopustiti izražanje negativnih čustev;
 paziti na to, da ne potlačijo agresije;
 omogočiti druženje z drugimi sorojenci;
 poskrbeti, da starši ne prelagajo svojih težav na sorojence;
 poiskati zaupno osebo zunaj družine (prav tam).
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2.3.6 POMOČ DRUŽINAM Z MAS V SLOVENIJI

V Sloveniji na področju avtizma organizirano deluje kar nekaj nevladnih organizacij, različna
društva11, Center za avtizem in Inštitut za avtizem in sorodne motnje, ki se z avtizmom
ukvarjajo zadnjih nekaj let.
Inštitut za avtizem in sorodne motnje z ustanoviteljico dr. Marto Macedoni-Lukšič je
nepridobitni zavod, katerega namen je izobraževanje strokovne in laične javnosti, ter
spodbujanje raziskovanja v prid osebam z avtizmom. V ta namen omogoča terapevtsko
obravnavo in medicinsko diagnostiko, ki osebam z MAS pomaga pri samostojnosti in
učinkovitejšemu vsakodnevnemu delovanju. Inštitut s svojim delovanjem vpliva tudi na
družbo, z namenom, da bi bila le-ta osebam z MAS in njihovim staršem bolj naklonjena
(Inštitut za avtizem in sorodne motnje, 2012).
Center za avtizem vključuje starše, psihologe, specialne pedagoge, terapevte, prostovoljce in
druge strokovnjake z namenom pomagati osebam z MAS in njihovim družinam pri uspešnem
vključevanju v socialno okolje. Otrokom z MAS nudijo vključitev v program zgodnje
obravnave, delavnice za učenje socialnih veščin in komunikacije, terapijo s pomočjo senzorne
integracije, ter poletne tematske tabore. Organizirajo svetovanje in šolo za starše, ter
izobraževanja za strokovnjake (Center za avtizem, 2012).
Trenutno se večina društev in organizacij pri nas ukvarja predvsem z diagnostiko,
izobraževanjem in terapijo za osebe z MAS, nekaj programov je namenjenih tudi staršem
otrok z MAS. Družina še vedno v veliki meri ostaja sama, mnogokrat brez ustreznih
informacij, pomoči in podpore. Področje pomoči in podpore osebam z motnjo avtističnega
spektra je v Sloveniji trenutno še precej slabo raziskano, kljub velikemu številu oseb z motnjo
avtističnega spektra. V prihodnje bo potrebno razviti več programov za opolnomočenje in
podporo - ne samo otrokom z motnjo avtističnega spektra, temveč tudi odraslim, njihovim
staršem, sorojencem in razširjeni družini.
11

Združenje bodi ZDRAV, Društvo za avtizem DAN (Defeat Autism Now) idr.
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3

RAZISKOVALNI DEL

3.1

RAZISKOVALNI PROBLEM

3.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA

Sorojenci otrok s posebnimi potrebami se zgodaj, mnogo prej kot njihovi vrstniki srečajo z
drugačnostjo. Morda v družini prevzemajo določene odgovornosti, imajo nekoliko drugačno
vlogo, skrbijo za sorojenca ali pa se poskušajo vživeti v svojega »posebnega« brata oziroma
sestro. Obstaja nekaj raziskav o značilnostih odnosa med sorojenci z otrokom z MAS, ter
vplivu MAS na sorojence, ki pa navajajo različne značilnosti vpliva MAS na sorojence.
Študija o socialni in čustveni prilagoditvi bratov in sester otrok z avtizmom (Pilowsky idr.,
2004) ni dokazala večje možnosti za socialno in čustveno ranljivost med sorojenci otrok s
posebnimi potrebami. Na drugi strani pa je študija o težavah in obremenjenosti bratov in
sester otroka z MAS (Ross in Cuskelly, 2006) pokazala večjo izpostavljenost tveganju za
nastanek težavnega vedenja pri bratih in sestrah otrok z MAS. Bratje in sestre drug drugemu
omogočajo izkušnjo deljenja, izražanja čustev, prijateljstva, zvestobe, rivalstva in podpore
(Verte idr., 2003). Za osebe z MAS je značilno, da so bolj ali manj socialno izolirane, torej se
izmikajo socialnim stikom ali pa se v komunikaciji vedejo precej nerodno, kar vpliva na
njihove odnose z bližnjimi. Bratsko-sestrski odnos sorojencev z otrokom z MAS se torej
razlikuje od odnosov z drugimi sorojenci ali vrstniki.
Zanima me življenje sorojencev v družini z otrokom z MAS, njihove misli, čustva in odzivi
na MAS. V raziskovalnem delu želim preko intervjujev spoznati glavne življenjske teme,
razmišljanja in dileme sorojencev.
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3.1.2 NAMEN RAZISKAVE IN CILJI RAZISKAVE

V teoretičnem delu sem navedla nekaj teoretskih diskurzov v povezavi z avtizmom in
družino, v kateri se rodi otrok z motnjo avtističnega spektra, v raziskovalnem delu pa se želim
podrobneje usmeriti na sorojence, ter s pomočjo kvalitativne metodologije raziskati njihov
položaj, ki ga zasedajo v družini. Zadala sem si nekaj ciljev, ki jih želim v raziskovalnem delu
doseči. Želim spoznati čustveno dogajanje in potrebe sorojencev, raziskati odnose v družini
otroka z MAS, torej med starši, sorojenci in otrokom z MAS, seznaniti se z značilnostmi
vloge, ki jo sorojenci v takšnih družinah zasedajo in

spoznati vključenost sorojenca v

socialno okolje.

3.1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Vprašanja, na katera bom tekom raziskovanja poskušala odgovoriti, so:
 Kakšna čustva v odnosu do otroka z MAS se pojavljajo pri sorojencih?
 Kakšne odnose ima sorojenec otroka z MAS s svojimi vrstniki v socialnem okolju?
 Kakšno vlogo v odnosu do otroka z MAS prevzame sorojenec?
 Kakšne in kolikšne pozornosti s strani staršev je deležen sorojenec otroka z MAS?
Kakšna pričakovanja imajo starši do otroka z MAS in kakšna do ostalih otrok?
 Kakšen želje in potrebe imajo zdravi sorojenci in kaj pričakujejo v zvezi z njihovo
prihodnostjo? Kako je njihova prihodnost povezana z otrokom z MAS?
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3.2

METODOLOGIJA

3.2.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENT

V raziskovalnem delu bom uporabila metodo kvalitativnega raziskovanja, in sicer delno
strukturirani intervju. Ker gre za preučevanje tematike, kjer se opazujejo značilnosti vsakdana
določene skupine ljudi, sem za raziskovalni del izbrala kvalitativno analizo. Za kvalitativno
raziskovanje je značilna interpretativna paradigma, ki je usmerjena na opazovančevo lastno
razumevanje določenih situacij, procesov, ravnanj (Sagadin, 2001). Kvalitativno raziskovanje
namreč temelji na idiografskem pristopu, pri katerem se proučuje posamezni primer oziroma
manjše število primerov in pri katerem je pomemben celosten pristop in razumevanje
konteksta (Vogrinc, 2008). Delno strukturiran intervju je namreč intervju z vnaprej
določenimi okvirnimi temami, ki služijo kot predloga za intervju. Spraševalec in
intervjuvanec sta tekom intervjuja v neposrednem stiku, kar omogoča jasno komunikacijo in
takojšnje sporazumevanje glede pomena posameznih navedb (Mesec, 1998). Pred intervjujem
sem na podlagi raziskovalnih vprašanj pripravila okvirna vprašanja oziroma iztočnice za
pogovor, ki pa sem jih tekom pogovora sproti prilagajala oziroma dopolnjevala.

3.2.2 OPIS VZORCA

Vzorec sestavljajo posamezniki stari od 11 do 24 let. Gre za pet enot raziskovanja, in sicer
dva moška in tri ženske, dva intervjuvanca sta med seboj brat in sestra. Vzorec sem pridobila
po metodi snežne kepe, saj sem prošnjo za sodelovanje v intervjuju posredovala nekaterim
posameznikom in ustanovam, ki sem jih prosila, da mojo prošnjo posredujejo družinam otrok
z MAS.
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Tabela 1: ZNAČILNOSTI INTERVJUVANCEV

INTERVJUVANEC12

SPOL

STAROST

STAROST
SOROJENCA
Z MAS

Intervjuvanec A

Ženski

23 let

11 let

Intervjuvanec B

Moški

11 let

7 let

Intervjuvanec C

Ženski

17 let

12 let

Intervjuvanec Č

Moški

18 let

12 let

Intervjuvanec D

Ženski

24 let

20 let

Želela sem pridobiti čim bolj heterogen vzorec, kar mi je z raznoliko spolno in starostno
sestavo delno uspelo. Intervjuvanci se razlikujejo glede vrste motnje in starosti sorojenca. Vsi
intervjuvanci so starejši sorojenci otroka z MAS. Zaradi izbranega raziskovalnega instrumenta
sem določila starostno omejitev, starost nad 10. let. Intervjuvanca C in Č sta med seboj brat in
sestra. Intervjuvanca B sem poznala že od prej, z ostalimi sem se spoznala na dan intervjuja.

12

Izraz “intervjuvanec” ne določa spola, saj je uporabljen tako za ženski kot moški spol.
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3.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Zbiranje podatkov o motnji avtističnega spektra v povezavi s sorojenci je potekalo že pred
odločitvijo za temo diplomske naloge. Kot bližnja sorodnica imam precej stika z družino z
otrokom z motnjo avtističnega spektra.
V šolskem letu 2011/2012 pa sem kot prostovoljka nudila individualno pomoč in druženje še
enemu fantu z MAS, s katerim sva se med drugim dobivala tudi pri njemu doma.
Če odmislimo priložnostno opazovanje družin z otrokom z MAS v naravnem okolju, sem z
zbiranjem podatkov za namen diplomske naloge pričela v januarju 2012. Udeležila sem se
tudi treh strokovnih seminarjev13, ki so mi bili v pomoč pri razumevanju same motnje.
Napisala sem prošnjo za sodelovanje pri raziskovalnem delu diplomske naloge, ki sem jo
preko elektronske pošte posredovala nekaterim staršem in na naslednje inštitucije: Center za
avtizem, Inštitut za avtizem in sorodne motnje, Društvo DAN, Osnovno šolo Ivana Skvarče,
Osnovno šolo Slavka Gruma, v Svetovalni center za otroke in mladostnike Ljubljana in
Varstveno delovni center Zagorje. Večinoma so strokovni delavci oziroma ravnateljica
prošnjo posredovali staršem otrok z motnjo avtističnega spektra. Center za avtizem pa je
sodelovanje odklonil z razlogom, da zaradi slabe kvalitete diplomskih nalog ne sodelujejo več
s študenti.
Dobila sem nekaj odgovorov s strani staršev otrok, ki bi sicer želeli sodelovati, vendar so bili
otroci za raziskavo premajhni ali pa je šlo za družine s samo enim otrokom, torej brez
sorojencev. Poleg teh dveh razlogov so bili razlogi za zavrnitev sodelovanja sledeči:
pomanjkanje časa, izguba stika s sorojenci, trenutno kočljiva življenjska situacija sorojenca.

13

Inštitut za avtizem in sorodne motnje: »Otroci s spektroavtističnimi motnjami«, 19.10.2011;

Inštitut za avtizem in sorodne motnje: »From diagnosis to early intervention in children with ASD«, 23.2.2012;
Zavod Janeza Levca: Aspergerjev sindrom, 22.5.-23.5.2012.
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Z intervjuvanci sem stopila v stik preko poznanstev, društev in šol, ki so mojo prošnjo
posredovale staršem in sorojencem otrok z MAS. Pri pridobivanju intervjuvancev mi je na
pomoč priskočila mama intervjuvanca B, ki je posredovala prošnjo očetu intervjuvancev C in
Č, ki je stopil v stik z družinama intervjuvank A in D in jima posredoval prošnjo.
Sorojenci oziroma njihovi starši so vzpostavili stik z mano preko elektronske pošte, nato pa
smo se dogovorili za srečanje. Za mlajše sorojence v starosti od 10 do 15 let sem pripravila
vprašalnik »Spoznaj me« (glej prilogo 1).
Intervjuje sem opravila v mesecu juniju in juliju. Intervjuji so trajali od 40 minut do 1 ure in
33 minut. Sorojenci so bili pred začetkom intervjuja seznanjeni s tem, da se intervju zaradi
lažjega poteka pogovora snema. Intervju A zaradi tehničnih težav ni bil sneman, ampak sem
pogovor sproti zapisovala, kasneje pa prepis pogovora v pregled poslala intervjuvanki, ki ga
je dopolnila. Pri intervjuvancu B sem uporabila prilogo »Spoznaj me« preko katere sem
dobila določene odgovore, ki so mi bili v pomoč pri pogovoru. Vsem intervjuvancem sem
zagotovila anonimnost, ter ponudila možnost avtorizacije intervjuja, v kolikor se je
intervjuvanec s tem strinjal. Pretipkan intervju sem na željo dveh intervjuvancev posredovala
po elektronski pošti in s tem omogočila ponovni vpogled in morebitne pripombe.
Trije intervjuji so bili izvedeni pri intervjuvancih doma, dva pa v gostinskih lokalih v središču
Ljubljane. Intervjuja, opravljena na javnih mestih, sta se dogajala v lokalih, kjer ni bilo veliko
ljudi, tako da sta bila zagotovljena mir in zasebnost.
Intervju A je bil opravljen 13.6.2012 ob 12.00 uri, v gostinskem lokalu v središču Ljubljane;
trajal je 40 minut.
Intervju B je bil opravljen 15.6.2012 ob 18.00 uri, pri intervjuvancu doma; trajal je 45 minut.
Intervju C je bil opravljen 19.6.2012 ob 17.00 uri, pri intervjuvancu doma; trajal je 43 minut.
Intervju Č je bil izveden 19.6.2012 ob 17.50 uri, pri intervjuvancu doma; trajal je 55 minut.
Intervju D je bil opravljen 6.7.2012 ob 10.00 uri, v gostinskem lokalu v središču Ljubljane;
trajal je 1 uro in 33 minut.
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3.2.4 POSTOPEK ANALIZE PODATKOV

Zvočne posnetke intervjujev sem dobesedno pretipkala, besedilo sem uredila le toliko, da sem
zaradi lažjega razumevanja nekatere besede zapisala v knjižni obliki. Uredila sem tabelo,
kamor sem vstavila pomembne enote besedila. Del besedila, ki ni pomemben za samo analizo,
sem zbrisala oziroma uporabila za opis vzorca, nato je sledilo odprto kodiranje. Pri odprtem
kodiranju gre za pripisovanje pojmov posameznim delom besedila, ne da bi bile kategorije v
naprej določene (Mesec, 1998). Najprej sem podčrtala pomembne izjave, ki sem jim določila
kode prvega reda. Primer: podčrtanemu besedilu intervjuja A: »Nasilje je najhujši način pri
njemu, potem pa rata paničen in potem on še bolj nasilen.« sem pripisala kodo 1. reda »na
nasilje A' odreagira z nasiljem«.
Intervjuvanci so označeni s črkami od A do D. Bratje14 intervjuvancev pa so označeni s
simboli od A' do D' (npr. intervjuvancu A pripada sorojenec z MAS označen z A',
intervjuvancu B ima brata B' z MAS,…).
Kodam prvega reda sem določila kode drugega reda in jih nato smiselno razporedila v
kategorije oziroma tematska področja. Na primer kodi »na nasilje A' odreagira z nasiljem«
sem določila kodo 2. reda »pogled na A'«, kar sem uvrstila v kategorijo »Način razmišljanja
in ravnanja«.

14

Vsi intervjuvanci imajo moškega sorojenca z MAS
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Tabela 2: PRIMER KODIRANJA INTERVJUJA Z OSEBO C

Besedilo

Kode 1. reda

Kode 2. redapodkategorije

Kategorije

22. C' se v družini
najbolj razume s C

Odnos med sorojenci

Odnosi

23. Pozitiven odnos
C' do C

Odnosi med sorojenci

Odnos

Odnos med sorojenci

Odnosi

25. Sklepanje o
odnosu C'do C

Odnos med sorojenci

Odnosi

26. Ne smeš biti grob
do njega

Pogled na C'

Način razmišljanja
in ravnanja

J: S kom pa se najbolj razume?
I: Ma ja, ne vem…se mi zdi, da..ma nočem biti
samovšečna, ampak se mi zdi, da kar z mano se najbolj.
Ne vem…
J: Kako pa to veš?
I: Ja, pa tako mi dostikrat, ko pride iz šole mi na primer
rečejo, da hoče k meni in če ima kaj novega mi pokaže
in začne tako navdušeno govorit o tistem in do drugih se
pa dostikrat tako obnaša, da na primer, če pridejo po
stopnicah gor v njegovo sobo, da če jih sliši, da grejo
gor po stopnicah že takoj reče, da naj grejo proč, ker se
boji za njegove kocke in tako in dostikrat tako kriči na
kakšnega, no nanje. No, name se mi zdi, da ne kriči tako
velikokrat. Po tem sklepam na to.

24. Razmišljanje o
odnosu C'do ostalih
družinskih članov

J: Kaj se ti zdi,da je pri njemu pomembno?
I: Po moje je najbolj pomembno to, da nisi grob do
njega, da tut če dela nekaj narobe pač mu probaš na neki
drugi način mu daš in znaš povedat da je to narobe, ker
nasilje je najhujši način pri njemu potem pa rata
paničen in potem on še bolj nasilen. Potem res rata
katastrofa.

Pogled na C'

Način razmišljanja
in ravnanja

28. Zdaj se bolje
razumeva kot sva se
včasih

Odnos med sorojenci

Odnosi

29. Občutki
ogroženosti pred C'

Negativna čustva

Čustveno
doživljanje

27. Na nasilje C'
odreagira z nasiljem

J: Je kdaj tut agresiven in nasilen do tebe?
I: Ja, je bil včasih, takrat ko se še nisva tako razumela..
zdaj se bolje razumeva in je bolj. Tako ne vem, kadar
ga je prijel kakšen bes, kadar ga je prijela jeza, takrat je
popadu kar vse okrog sebe, pač tudi mene.
J: Kako si se počutila takrat?
I: V bistvu sem se počutila zelo ogroženo, ker pač ne
moreš njega udarit in se obranit. In potem se bojiš kaj
sploh narest in se poskušaš odmaknit in on tega nekako
ne pusti.

30. Strah pred
reakcijo
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Negativna čustva

Čustveno
doživljanje

Tekom analize sem ugotovila, da se pri intervjuvancih večinoma pojavljajo sorodne teme.
Kategorije, ki sem jih pridobila s primerjanjem kod drugega reda, so:
 Odnosi: odnosi v družini, odnosi med sorojenci, odnosi v okolju
 Spoprijemanje z MAS: starši, sorojenec, drugi
 Želje in potrebe
 Čustveno doživljanje
 Vloge v družini
 Način razmišljanja in ravnanja
 Prihodnost

Iz naštetih kategorij sem oblikovala poskusno utemeljeno teorijo, ter s pomočjo analize
pridobljenih podatkov odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. V rezultatih sem
najprej izdelala tabelaričen prikaz kod 1. in 2. reda15 za vsako kategorijo. V tabelo sem
posameznim intervjuvancem uvrstila pripadajoče kode 1. in 2. reda .
Sledila je interpretacija posameznih kategorij glede na dobljene kode. Kode različnih
intervjuvancev sem med seboj združevala, primerjala in povezovala z ostalimi kategorijami.
V primerjalni analizi rezultatov sem se sklicevala na pridobljene podatke in strokovno
literaturo.
Odgovori na raziskovalna vprašanja so sklepne ugotovitve raziskovalnega dela, ki pa so hkrati
temeljna izhodišča oblikovanja predlogov za delo socialnega pedagoga s sorojenci otrok z
MAS.

15

Tabelaričen prikaz kod 1. in 2. reda za posamezne kategorije predstavljajo tabele posameznih kategorij (št.3-

12)
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3.3

PRIKAZ REZULTATOV

3.3.1 PRIMERJALNA ANALIZA REZULTATOV

V nadaljevanju bom prikazala primerjalno analizo intervjujev po posameznih kategorijah.
ODNOSI
Posameznik je kot del družbe v nenehnem stiku z drugimi ljudmi, s katerimi ustvarja različne
odnose. Odnosi so se tudi v intervjujih s sorojenci pojavili kot zelo pomembna tema.
Kategorijo odnosov sem zajela tri večja tematska področja: odnose med sorojenci, odnose v
družini in odnose v okolju, ki hkrati predstavljajo kode 2. reda. Kategorija se na določenih
segmentih povezuje z nekaterimi drugimi kategorijami: Želje in potrebe, Način razmišljanja
in ravnanja, Čustveno doživljanje, Vloge v družini, Prihodnost in Spoprijemanje z MAS.

54

Tabela 3: Kode 1. reda za kodo 2. reda: ODNOSI MED SOROJENCI
KODE 1. REDA
KODA 2. REDA

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

Odnosi med

1. Dober odnos z A'

5. Dober odnos z C'

2. Z A'. se je težko dogovoriti

14. Želja po spremembi
odnosa z Č' na bolje

3. Dober odnos do brata

sorojenci

1. Mnenja, da je njegov
starejši brat (brez
MAS)samo za zgago

7. Ima boljši odnos z A'kot s F
9. Se stiskata in hecata
10. A' je vesel spodbude
11. Sta vsak dan v telefonskem
stiku
18. A' je vesel, če ga pelje v šolo
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44. Z A' se dobro razumeta
45. A' in F (drug sorojenec) se
imata rada kljub konfliktom
49. Morala je spremeniti odnose z
A'

2. Ambivalenten odnos
do B'

6. Vplivanje počutja C' na
počutje C
8. C' ne vpliva na C
16. Ljubezen do C'
17. Sovplivanje C' na C
18. C'si želi da pridem jaz po
njega v šolo
21. Različen odnos C' do
družinskih članov
22. C' se v družini najbolj
razume s C
23. Pozitiven odnos C' do C
24. Razmišljanje o odnosu
C'do ostalih družinskih
članov

16. Nezaupanje Č' do Č
17. Č'ne čuti potrebe po
druženju s Č
18. Č'ne želi bližine Č
19. Č ima željo po boljšem
odnosu z Č'
20. Želja po spremembah v
odnosu z Č'
21. Način vzpostavljanje
stika z Č'
23. Enak odnos do ostalih
sorojencev
25. Drugačen odnos do Č'

12. D' povabi D v VDC
15. Zaščitništvo s strani D
16. D dovoli da se D' igra s
sošolci
19. Ne čuti usmiljenja do D'
21. D'se neprestano želi
pogovarjati
23. Včasih ji gre na živce
24. Vsakodnevno klicanje
27. D'je zlasal D
28. Šele z mlajšo sestro
spoznala odnos med brati in
sestrami

60. Dober odnos s sestro

30. D' je jokal ker je D
jokala

25. Sklepanje o odnosu C'
do C

61. Nezaupljiv odnos Č' do
Č

31. Dober odnos

28. Zdaj se bolje razumeva
kot sva se včasih

62. Dober odnos Č' z
mlajšim bratom

71. Negativen odnos do C' v
preteklosti

66. Drugačen od starejše
sestre in brata

32. Razlika v odnosu do D'
in do ostalih sorojencev
33. Z D' se tudi pogovarjata
34. Včasih se pogovarjata o

globokih stvareh

74. Sprememba v odnosu do
C'

105. Č' se malo smili Č, toda
o tem nima časa razmišljati

87. Delno usmiljenje do C',
kljub zavesti, da je C' srečen

109. Č' in Č se sama izven
družine ne družita veliko

66. D je bila bolj zahtevna
kot starši

96. Vpliv C' na poklicno
odločanje

111. Sprememba v odnosu
do drugačnih

89. D' bi najbrž izbral D

120. Želja po dobrih odnosih
z brati in sestrami

118. Č' in Č sta si različna

90. V šoli je D' neprestano
govoril o D

119. Se mu zdi, da vpliva na
Č', a ne ve kako

91. Ko je D od doma se
sestra in D' več pogovarjata

122. Prizadevanje za lepe
odnose z družinskimi člani

58. Odgovornost do D'

92. Dober odnos
122. D se skuša bratu
odkupiti
123. D pelje D' in sestro na
morje
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126. D se naveliča
pogovorov z D'
140. D in D' sta se veliko
igrala, a tudi stepla
141. Včasih je D' začel
jokati če je D jokala
142. D je od učiteljev
izvedela, da jo ima D' rad
143. Drugi so ji povedali da
jo ima D' rad
144. Dober odnos med z D'
150. D' uboga D
151. D' spoštuje D

Odnosi med sorojenci: Trije intervjuvani sorojenci izražajo dober odnos s svojim bratom z
MAS. Zanimivo je, da se pojavi razlika med moškimi in ženskami, torej brati in sestrami ter
njihovim odnosom s sorojencem z MAS. Če sestre razlagajo o razumevanju (»Ma nočem biti
samovšečna, ampak se mi zdi, da kar z mano se najbolj.«, »Če bi D. izbiral med mano in
sestro, bi najbrž izbral mene. Meni tut vedno reče sestra.«), je odnos bratov do sorojenca
ambivalenten (»Mlajšega brata imam rad, včasih mi gre pa tut mal na živce.«), ali pa brat
priča o slabem odnosu s sorojencem, ki je bolj posledica nesprejemanja bližine s strani
sorojenca z MAS. (»Sam po navadi mi niti ne pusti neki zraven.«). Kljub slabšemu odnosu
(Č) izraža željo po izboljšanju odnosa (»Upam, da se bo kej spremenilo med nama dvema, na
boljše.«).
Želja po dobrih odnosih s sorojenci je prisotna tudi pri intervjuvanki C (»Se trudim, da bi se
lepo razumel, zadnje čase me to osrečuje.«).V tem primeru se kategorija Odnosi povezuje z
kategorijo Želje in potrebe (glej tabelo št. 8).. Nekateri sorojenci (A in C) poročajo o
spremembi odnosa na bolje, kar pa je povezano tudi z osebnostno spremembo intervjuvanca
(»Odnose sem pa tudi mogla spreminjati. Ne moreš s takšnimi otroci delat kot z normalnimi.
Se moreš spremenit, se prilagodit. Si potrpežljiv in s tem odgovoren, da jim znaš dati vzor.« in
»Zdej mi je ratal svet lepši in tudi odnos z C' mi je lepši zdaj. Nekako sem si želela bit tudi do
njega drugačna, ampak se je potem vse spremenilo in se je tudi to potem spremenilo.«).
Pomembno je poudariti, da dober oziroma slab odnos med sorojenci ne more biti zgolj
posledica posebnih potreb oziroma motnje sorojenca.
Po mnenju Seršen Fras (2005) je posebnost otroka lahko za sorojence izziv ali ovira. Na to, ali
jo bodo uspešno premagali ali ne, pa vplivata tudi podpora in naklonjenost staršev.
Zanimal me je vpliv otroka z MAS na sorojence in obratno, vpliv sorojencev na otroka z
MAS. Sorojenci z MAS imajo prav gotovo vpliv na ostale sorojence, čeprav ga sami
večinoma zanikajo (»Ne vpliva na odločitve in želje glede mene.«). Le sorojenka C odkrito
spregovori o vplivu brata na njeno počutje (»Mi zna polepšati dan, kadar je zelo dobre volje,
kadar pa je slabe volje, pa se tudi jaz slabo počutim.«). Kategorija Odnosi in kategorija Način
razmišljanja in ravnanja se povezujeta predvsem v kodi Pogled na druge (glej tabelo št. 11) v
smislu sprejemanja drugačnosti pri sorojencih otrok z MAS. Ostali intervjuvanci navajajo
vpliv otroka z MAS na njihovo sprejemanje drugačnosti v smislu večjega sočutja in
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sprejemanja drugačnih ljudi (»Da sem potrpežljiva, mogoče sem zaradi njega tudi bolj
sočutna do ljudi, sploh do takih.« , »Ja, mam drugačen pogled do invalidov in tega.«, »Če ga
ne bi bilo, mogoče ne bi razumela kakšnih posebnih ljudi najbrž.« ).
Izjave o vplivu pri nekaterih sorojencih (A, C in Č) so precej kontradiktorne (»Kakšen dan pa
pač mi je žal za njega, ampak ne vpliva name.«). Kljub temu je zaznati precejšnji vpliv na
odločitve in želje za prihodnost, saj se posamezne izjave povezujejo s kategorijo Prihodnost
(glej tabelo št. 12). Intervjuvanka C omeni tudi vpliv sorojenca z MAS na njeno poklicno
odločanje (»Tut sama sem hotela en čas, da bi šla v neko tako smer delat, k mi je bil ta odnos
zelo všeč, drugače pa ne vpliva na moje odločitve.«).
Mikuš Kos (1999) navaja naslednje možne vplive otroka s posebnimi potrebami na sorojence:
 sprejemanje pretirane odgovornosti in obveznosti v odnosu do otroka s posebnimi
potrebami,
 omejitve v druženju in drugih aktivnostih,
 čustvena prikrajšanost,
 prikrajšanost glede drugih socialnih potreb.
Osebe z MAS pogosto ne posegajo po neposredni komunikaciji, zato je za sorojence še toliko
težje prepoznati naklonjenost, empatijo in ljubezen s strani njihovega sorojenca z MAS.
Sorojenci imajo v odnosu do otroka z MAS težko nalogo, saj morajo biti zelo dojemljivi in
dovzetni pri razumevanju in prepoznavanju znakov naklonjenosti. Pri tem zopet izstopajo
dekleta (A, C in D). Opaziti je, da dajejo velik pomen majhnim dejanjem naklonjenosti
njihovega brata, kot na primer zadovoljstvo, ker ga je prišla sorojenka iskat v šolo ali
vsakodnevni telefonski stiki (»Po navadi reče dostikrat,da naj ga pridem jst iskat v šolo, ne
pa kašen drugi..to mi je zelo všeč.«, »K tut k me ni doma, me on vsak dan pokliče.«). Ker
osebe z MAS svojih čustev neposredno ne izražajo, sorojenke za njihovo naklonjenost izvedo
preko drugih (»Da me ima pa res rad, sem se pa zavedla pač takrat, ko so mi to povedali
drugi, preko drugih.«). Morda so sorojenke ravno zaradi netransparentnih čustev svojih
bratov z MAS toliko bolj zadovoljne ob tem, da jim drugi ljudje povedo o izražanju pozitivnih
čustev sorojenca z MAS do njih. Na tej točki se povezujeta kategoriji Odnosi in Čustveno
doživljanje (glej tabelo št. 9).
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Ostali sorojenci (brez MAS) so v intervjujih pogosto omenjeni. Nekateri intervjuvanci se z
ostalimi sorojenci razumejo bolje, drugi slabše (»Z A' se bolj razumem kot s F.«, »Se pravi
moj starejši brat pa seje sam konflikte med nami. Se mi zdi, da je samo za zgago, no.«). Prav
tako je zaznati različen odnos sorojenca z MAS do ostalih sorojencev (»Do vsakega ima
nekak drugačen odnos.«), kar se izrazi predvsem preko aktivnosti, v katere bodisi vključuje
ali bodisi ne vključuje tudi ostale sorojence. O specifičnosti odnosa s sorojencem z MAS
govori D, ki ji je bil brat z MAS dolga leta edini sorojenec: »Jst sm šele s tem, ko je prišla
tamlajša sestra, spoznala, kakšni so zares bratje in sestre.«.
Odnos med sorojenci in otrokom z MAS večinoma temelji na aktivnostih otroka z MAS v
katere se vključujejo ostali sorojenci. Ker je za osebe z MAS značilno, da so nezainteresirani
za komunikacijo z vrstniki, imajo pri vzpostavljanju odnosa pomembno vlogo predvsem
sorojenci, ki vstopajo v interakcijo z otrokom z MAS. Na nek način se morajo podrediti
pogovorom, igri, druženju, ki je po volji otroka z MAS (»Se ne da pogovarjat o nečem, kar si
jst želim pogovarjat, se ne prilagaja v komunikaciji, v socialnih odnosih je on zelo slab.«).
Slednja ugotovitev potrjuje mnenje Attwooda (2007), ki pravi, da so otroci z MAS
samozadostni, saj socialni kontakt tolerirajo le, če se igra po njihovih pravilih. Prav slednje pa
je lahko za sorojence, ki so prav tako otroci in se socialnih odnosov še učijo, naporno in težko
predvsem, če si želijo tudi sami uveljaviti svojo voljo.
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Tabela 4: Kode 1. reda za kodo 2. reda: ODNOSI V DRUŽINI
KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

Odnosi v družini

27. Odnos med A' in babico

5. Odnos mame do B'

28. A' so posvetili več časa in
pozornosti

6. Mama postavlja B' na
prvo mesto

43. Različen odnos staršev
do C' in C

40. Starši so do Č' ljubeči in
potrpežljivi

5. Dobri odnosi med
družinskimi člani

29. A' ima najboljši odnos z
mamo

7. Krivičen odnos staršev
do B'

44. Odsotnost razmišljanja o
različnem odnosu staršev do
C' in C

41. Starši so do Č manj
potrpežljivi

72. Mama je zelo
zaščitniška do vseh otrok

44. Č' je imel zmeraj
pozornost

73. Pozitiven odnos mame
do D'

45. Č' ima manj pozornosti

74. Dober odnos med D' in
očetom

30. Odnos staršev do A' je bolj
tradicionalen
33. Običajna pričakovanja staršev
do A'
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34. Pričakovanja staršev do A'
35. Pričakovanja do A' niso
velika, si pa želijo, da bi še
napredoval
36. A' se ne zdijo pričakovanja
staršev do nje pretirana
37. Večja pozornost staršev do A'
38. A ni čutila pomanjkanja
pozornosti staršev
39. Včasih je imela dosti staršev

17. Starši postavljajo B'
za zgled
20. Starša dajeta več
pozornosti B'
21. Sorodniki so enaki do
vseh otrok
26. Starši dajejo prednost
B'
27. Dobro mišljenje o
starših

45. C se zdi logično, da je
odnos staršev različen
46. C se odnos staršev ne zdi
krivičen
47. Neseznanjenost s
pričakovanji staršev glede C'
48. Vpliv trenutnega
napredka na pričakovanja
staršev
49. Odnos staršev do
pričakovanj glede C

46. Kadar Č' želi ima več
pozornosti kot ostali

75. D' očeta rad izziva

54. Realna pričakovanja
staršev

76. Oče je do D' zelo
potrpežljiv

55. Č nima težav glede
pričakovanj staršev

77. Oče do D/sestre ni
tako potrpežljiv

59. Vedno pozornost od
družinskih članov

78. D očeta ne izziva
79. D' ni prikrajšan

50. Enakovredna pozornost
staršev do družinskih članov

80. Potrpežljivost in
zaščitništvo staršev

111. Ne čuti želje po večji
pozornosti s strani staršev

81. Starši dajo največ
pozornosti D', saj jo največ
zahteva

114. Ni želela večje
pozornosti staršev

82. Slaba vest družine do

sestre (brez MAS)
83. Starši se sestri (brez
MAS) skušajo oddolžiti
85. Mama ima do sestre
občutke krivde
86. Sestra je razvajena
87. Starši sestri ugodijo v
vsem
94. Vesela da se fant dobro
razume z D'
98. Pričakovanja staršev so
prilagojena otrokom
99. Dober odnos staršev do
D
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100. Starši bi lahko od D'
več zahtevali
103. Partner se razume z
D'
105. Mama bi še enkrat
ravnala enako, saj je mogla
svojo napako sama
spoznati
106. D ni pogrešala
pozornosti mame
108. D je verjela da je to
Kr dela mama najbolj prav
109. D dojema mamo kot
sposobno
113. D ni čutila
pomanjkanja pozornosti

staršev
135. Družina se razume in
ima rada
137. Skrb staršev
138. Staršem ni bilo
potrebno nikoli posegati v
konflikte glede otrok
kar dela mama najbolj prav
136. Starši so včasih
preveč zaščitniški, a bolje
kot da ne bi bili
139. Starši bi bili
zaščitniški tudi če D' ne bi
imel MAS
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Odnosi v družini: Odnosi v družini so temeljnega pomena za posameznikovo počutje v
družini. Po mnenju Plankar Grgurevič (1994) lahko pripomorejo k ublažitvi teže bolezni in
prizadetosti, ali pa težave posameznika le še poslabšajo. Koda Odnosi v družini vsebinsko
vključuje odnose staršev do otroka z MAS in do ostalih otrok, pričakovanja staršev do otrok
in njihovo pozornost. S kategorijo Vloge v družini se povezuje preko Odnosov v družini in
tem pripadajočim vlogam, ki jih posamezniki prevzamejo (povezanost s kategorijo Vloge v
družini, glej tabelo št. 10). A, B in D razlagajo o zaščitniškem odnosu mame do sorojenca z
MAS (»A' ima tudi najboljši odnos z mamo.«, »Pa mami da zmeram njemu prvi pomen.«).
Mama naj bi imela s sorojencem najboljši odnos, ter mu posvečala največ pozornosti, saj jo
po mnenju intervjuvancev tak otrok tudi več potrebuje. Odnos mater opisuje Novljan (1994),
ki pravi, da lahko matere navežejo z otrokom s posebnimi potrebami simbiotičen odnos, v
katerem sta tako mati kot otrok odvisna drug od drugega, s tem pa so odnosi z drugimi
družinskimi člani lahko zanemarjeni. Pri C in Č ni opaziti neenakovrednega odnosa mame do
sorojenca z MAS v primerjavi z ostalimi otroci. Morda je vzrok za to, da sta C in Č brat in
sestra, ki prihajata iz družine z več otroci in je posledično več možnosti za družbo, pogovor z
drugimi družinskimi člani (»Ker imaš zmeraj pozornost od nekoga, če ne od staršev, pa od
nekoga drugega.«).
Intervjuvanci A, B in D govorijo o večji pozornosti, ki jo je deležen sorojenec z MAS s strani
staršev. Otrok z MAS dobi v družini več pozornosti, saj jo največ tudi zahteva. Intervjuvanca
C in Č pravita, da je pozornost dokaj enakovredno porazdeljena, včasih jo je sorojenec
deležen še celo manj, saj se od družine namenoma oddalji (»Zdi se mi zdaj, da jo ima še
skoraj manj. On je zgoraj v sobi, tam je sam in sam reče »ne me tikat«, to je njegov trenuten
odnos.«).
V družinah, kjer sorojenci pričajo o manjši pozornosti s strani staršev, je po drugi strani v
določenih primerih zaslediti še večjo skrb za otroke kot v drugih družinah. B in D navajata, da
so starši včasih kar preveč skrbni. Velikonja (1997) govori o pretirano zaščitniškem odnosu
ali hiperprotektivnosti določenih staršev, ki naj bi bila reakcija staršev kot poskus
kompenzacije občutka po zavračanju otroka.
Predvsem starejši sorojenci navajajo, da so na trenutke imeli še preveč pozornosti s strani
staršev in ne čutijo pomanjkanja, morda bi lahko obratno veljalo za mlajšega sorojenca.
Intervjuvanec B namreč pravi, da se mu zdi odnos staršev včasih krivičen (»Spet se oba dva
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(starša) name zadereta, kako sem grob, Pikija (mlajšega brata) pa božata.«). Po Juulovem
(2010) mnenju sorojenčevo pritoževanje v smislu, da tisti drugi (najsi bo zdrav ali bolan),
vedno vse dobi prvi, več ali bolje in podobno, ne pomeni, da otrok to tudi res misli. Lahko pa
le izraža željo po večji pozornosti oziroma drugačnem odnosu s strani staršev.
Pričakovanja staršev do sorojencev z MAS so sicer nižja kot do ostalih sorojencev, kar se
intervjuvancem A, C, Č in D zdi povsem realno in smiselno (»Nimaš imeti kakih večjih
pričakovanj. Zanj je začrtana pot, želijo pa si zanj, da bi se še bolj razvil.«). Do
intervjuvancev imajo starši običajna in ne pretirana pričakovanja (»Naredi šolo, faks, delo.«,
»Ne čutim pritiska s strani staršev, kar lepo pustijo, da tečejo stvari.«). Z izjavami
intervjuvancev o pričakovanjih staršev ne morem potrditi teze o pogosto prezahtevnih starših.
Sorojenčeva motnja vpliva na vzgojni stil staršev. Zaradi otroka z MAS so starši morali
spremeniti način vzgoje in postati bolj potrpežljivi (»So mogli spremenit način vzgoje.«,
»Nism vidla, da bi bil tata toliko potrpežljiv, kukr je tko zdej, ko ga res tamal izziva.«). Vse
spremembe, tako vzgojnih stilov, osebnosti, odnosov kot prevzemanja drugačnih vlog pa se
navezujejo na kategorijo Spoprijemanje z MAS (glej tabelo št. 6).
Kljub neenakovrednim odnosom in manjši meri pozornosti večina intervjuvancev izraža
spoštljiv odnos do svojih staršev (»Jo dojemam kot zelo sposobno žensko, zelo spoštujem
njeno mnenje.«, »Čeprav mu dajo po navad prednost, so vseeno zelo dobri. Ne čutim tega kot
neki zelo groznega.«). Starši pa se zaradi neenakovrednega odnosa do sorojencev pri
intervjuvanki D borijo z občutki krivde in kompenzacijo. Ker mlajši sestri v preteklosti niso
namenili dovolj pozornosti, ji sedaj ugodijo v vsem (»Mama vsak dan delala z bratom in je
bila ona zelo prikrajšana in zdej poskušajo še to nadoknaditi in ..mislm je včasih kr nekaj
skrajnosti in razvajenosti.«).
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Tabela 5: Kode 1. reda za kodo 2. reda: ODNOSI V OKOLJU
KODE 1. REDA

KODA 2. REDA

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

Odnosi v okolju

17. Vsem pove da ima A' avtizem

21. Sorodniki so enaki do
vseh otrok

3. Zadovoljstvo glede
sošolcev

12. Kadar koga zanima mu
razloži o MAS

13. Potrpežljivost sosedov

47. Nepoznavanje
vrstnikov in sošolcev
situacije

33. Neprijetna reakcija
okolice

68. Rad v družbi

14. Norčevanje nekaterih
sošolcev

69. Družba kot vzrok za
kajenje

17. D' nima stika s sošolci
iz OŠ

70. Kajenje zaradi družbe

18. D' se dobro razume s
sestričnami

24. Različen odziv vrstnikov na
motnjo
60. Je premalo vključena v
družbo, ima težave z
vključevanjem v družbo
61. Se zdi, da mogoče ni imela
dovolj družbe
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63. Odsotnost vpliva sorojencev
na stike v okolju

48. B se s sošolci ne
pogovarja o avtizmu

38. C skrbi kaj ljudje rečejo
o njej
76. Odnos okolice do
drugačnih
78. Bližnja okolica pozna C'
81. Rada v družbi vrstnikov
82. Ne razlaga vsem o C'
motnji
83. Relativno zanimanje
prijateljev za motnjo

73. Družba v šoli je vzrok za
kajenje in pitje
74. Normalni odnosi z vrstniki
75. Z vrstniki se ne srečujejo
na domu
76. Vrstniki se zanimajo za
avtizem

86. Usmiljenje okolice do C'

77. Č vrstnikom na hitro
razloži o avtizmu

89. Neobremenjenost drugih
ljudi

78. Č nima težav z
norčevanjem s strani vrstnikov

90. Pozitiven in enakovreden
(kot do drugih otrok)odnos
drugih ljudi

79. Ne čuti potrebe da bi se z
vrstniki pogovarjal o bratu

95. Pozitiven odnos do

80. Č vrstnikom pove o
napredku Č'

42. V šoli je težko govorila
o D'
44. Sošolkam razložila, da
ima D' MAS
45. Pripravljena ljudem
razložiti o MAS in
značilnostih teh ljudi
84. D' išče pozornost pri
ljudeh
95. D' je prijatelj z vsemi,
ki se pogovarjajo z njim
170. Vpliv prijateljice na D
175. D ima ozek krog
prijateljev

zaposlenih v Zavodu
113. Želja po pozornosti s
strani vrstnikov

81. Č bi Č' vzel s seboj v
družbo, vendar bi moral
poskrbeti zanj

115. Sprememba v odnosu
do vrstnikov

82. Č si ne želi, da bi vrstnike
zanimala Č' motnja

116. Trud za pozornost
vrstnikov

83. Č bi se počutil nelagodno,
če bi Č' zbujal pozornost

124. Zdaj ima boljši odnose
s sošolci

97. Nelagodje zaradi Č' in
odzivov družbe

125. C' ne vpliva na njen
status med vrstniki

99. Č' ni agresiven do ljudi ki
jih ne pozna

128. Sprememba v
navezovanju stikov z
ostalimi ljudmi

103. Č' se drugim ljudem smili
106. Nelagodje v družbi zaradi
Č'
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110. Reakcija sosedov
oziroma sorodnikov na Č'
motnjo

177. Nekateri znanci ne
ugotovijo D' motnje
179. Znanci so prijazni do
D'
181. Okolje lepo sprejema
D'

Odnosi v okolju: Intervjuvanci precej različno navezujejo stike v okolju. Intervjuvanka A
ima pri tem težave in se ji zdi, da je premalo vključena v družbo. Prav tako intervjuvanca B in
D nimata velikega kroga prijateljev, sta pa z njimi zadovoljna. Intervjuvanca C in Č dojemata
sama sebe kot zelo družabni osebi in pravita, da sta rada v družbi vrstnikov. Oseba C razlaga
o spremembi svojih odnosov z vrstniki v primerjavi s preteklimi leti na bolje (»Nisem se
počutila dobro v njihovi družbi in potem sem pa končno dobila neki zagon, k sm na primer
hotla bit spet v njihovi družbi.«). Starejši intervjuvanci (A, C, Č in D) vrstnikom povejo o
sorojencu z MAS, ter glede na zanimanje okolice pripovedujejo o avtizmu, medtem ko mlajši
sorojenec (B) pravi, da vrstniki sicer vedo, da ima mlajšega brata, vendar ne vedo za njegovo
MAS. Zdi se mu namreč, da se o tem ne more pogovarjati z drugimi, saj o motnji premalo ve.
Prav tako intervjuvanec Č ne čuti želje po tem, da bi se s prijatelji pogovarjal o svojem bratu z
MAS. Odziv vrstnikov na MAS je različen, nekateri se za sorojenca zanimajo in bi želeli še
kaj več izvedeti o motnji. Okolje sprejema otroka z MAS z radovednostjo, zanimanjem in
usmiljenjem.
Iz izjav starejših intervjuvank A in D ter spremembi odnosov intervjuvanke C lahko sklepam,
da v starejših letih sorojenčeva MAS ni več tema, o kateri v družbi ne bi želeli govoriti
(»Najprej nisem nobenmu povedala… danes mi to ni težava.«, »Me je blo nekako sram, da je
tako.«, »Sem tudi v osnovni šoli enkrat povedala, ko je glih pršlo na to temo, da je on avtist,
pa mi je blo težko povedat, pa to.«). V mlajših letih so otroci namreč bolj obremenjeni s tem,
kaj bodo o njih rekli vrstniki in želijo čim bolj ugajati družbi. V kasnejših letih očitno
sorojenci o motnji lažje spregovorijo, morda pa na to vpliva tudi krog prijateljev, ki si jih
izberejo in spol. Opaziti je namreč večjo težnjo po pogovorih o sorojencu z motnjo med
intervjuvankami kot med intervjuvanci. A, C in D zagotavljajo, da na njihove stike z vrstniki
ne vpliva sorojenec z MAS, temveč bolj sami in njihova osebnost.
Sorojenec otroka z MAS lahko zaradi izkušenj, ki si jih je nabral v odnosu do sorojenca z
MAS in staršev, izgubi zaupanje do vrstnikov. Lahko se v njihovi družbi počuti ogroženega
(Rotovnik, 1999, v Mikuš Kos, 1999).
Nelagodje v družbi občutijo sorojenci predvsem v trenutkih, kadar je vedenje brata z MAS
vpadljivo oziroma neprimerno situaciji (»Že tako čudno gledajo.«, »Kadar smo bili kje v
javnosti, pa je začel kaj kričat in potem se vsi obračajo in gledajo, kaj se dogaja.« »Ti rata
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mal nerodno.«).Osebe z MAS ponavadi navzven niso vpadljive, tako da njihova motnja s
strani okolice velikokrat niti ni opazna.
Nekateri vrstniki vplivajo na sorojence s svojim zgledom in prepričanjem. Tako na primer
intervjuvanka D pravi, da se je osebno spremenila tudi zaradi prijateljice, ki je nanjo vplivala.
Intervjuvanec Č pa pravi, da je družba nanj vplivala glede določenih aktivnosti: kajenje, pitje
alkohola.
Zanimivo se mi zdi, da se izraz potrpežljivost pojavlja v zvezi z otrokom z MAS (D), tako v
odnosu sorojenke do brata, staršev, sosedov.

SPOPRIJEMANJE Z MAS
Nov življenjski položaj, v katerem se z rojstvom otroka s posebnimi potrebami znajde
družina, zahteva določeno stopnjo prilagoditve in sprejemanja danih okoliščin. Posameznik se
vsak na svoj način sooči z nepričakovano situacijo. Kobolt in Pelc Zupančič (2010) opredelita
termin spoprijemanja kot izraz, ki se najpogosteje uporablja za obvladovanje, obrambo in
adaptacijo. Gre za naučene načine vedenja, s katerimi posameznik znižuje psihofizično
neravnovesje. Tekom spoprijemanja se tako starši kot sorojenci srečujejo z različnimi čustvi
in vedenjskimi odzivi. Tako se kategorija spoprijemanja povezuje s kategorijami: Odnosi,
Čustveno doživljanje, Vloge v družini, Želje in potrebe.
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Tabela 6: Kode 1. in 2. reda za kategorijo SPOPRIJEMANJE Z MAS
KODE 1. REDA

KODA 2. REDA

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

Spoprijemanje z MAS-

5. Sprejemanje prešolanja s strani
A

13. Nerazumevanje B'
motnje

9. Osebna sprememba

7. Č je opazil spremembo v
razvoju Č'

2. Osebnostna sprememba

8. A sprva težko sprejema A'
bolezni

14. Pozna razlaga B'
motnje

12. Sprva razočaranje,
nesprejemanje, nerazumevanje

15. Dojemanje motnje B'
kot normalno stanje
otroka

sorojenec

13. A se je najprej težko
sprijaznila
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15. Sprejemanje traja nekaj časa
16. Danes A nima težav glede A'
motnje
42. A je sprejela A' takšnega kot
je
50. Osebnostna sprememba
51. Odsotnost občutkov krivde

16. Kasnejša ugotovitev
da je B' drugačen

10. Spraševanje »zakaj
ravno on?«

8. Nerazumevanje MAS

4. Drugačno doživljanje
MAS med sorojenci

11. MAS ji je šel na
živce

9. Nepozornost na
posebnosti v razvoju

29. Sprva ni opazila
posebnosti

31. Motnja je stvar
odraslih

10. Nezanimanje za MAS,
to je za odrasle

46. D' se D ni zdel nič
drugačen

34. Strah pred odzivom
okolice

29. Neobremenjenost ob
soočanju z Č' motnjo

49. Oče in D sta se hitro
sprijaznila

35. Sram glede motnje

30. Vdanost ob soočanju z
Č' MAS

53. D si ni želela da
postane normalen

31.(Neaktivnost) pri
pridobivanju informacij
glede MAS

107. D je čutila usmiljenje

39. Sprememba v
dojemanju pomembnosti
odziva drugih glede C'
motnje
93. Sprememba v
dojemanju posebnih
ljudi
94. C ne čuti prikrajšanja
zaradi C' motnje
97. Želja po delu z C'
podobnimi otroci

146. D je bolj potrpežljiva
in sočutna

Spoprijemanje z MAS - sorojenci: Soočanje z motnjo sorojenca je pri intervjuvancih
opremljeno z vrsto negativnih čustev, kar se navezuje na kategorijo Čustveno doživljanje (glej
tabelo št. 9) Poleg nerazumevanja MAS, o katerem govori večina intervjuvancev,
intervjuvanka C govori tudi o občutkih jeze, sramu in strahu pred odzivi okolice (»Sem si
mislila, kaj si bojo pa še zdej mislili, sem bila jezna.«). Pojavi se spraševanje v smislu, zakaj
se je to zgodilo ravno naši družini (»Mislila sem si, pa zakaj glih on, pa zakaj ni raje neki
sosedov.«). Spraševanje, ki se pojavi v začetni fazi šoka ob soočanju s sorojenčevo motnjo, je
po mnenju Uranjek (1994) pogosta obrambna reakcija. Vprašanja, ki se ob šoku pojavijo so:
Kakšni so vzroki prizadetosti? Zakaj se je zgodila prav nam? Je prizadetost dedna?
Intervjuvanka A razlaga, da je sprva zelo težko sprejela dejstvo, da je s sorojencem nekaj
narobe. Opisuje občutke razočaranja in nerazumevanja. Kljub temu da je sprejemanje trajalo
kar nekaj časa, danes z motnjo sorojenca nima več težav, saj je sorojenca z MAS sprejela
takšnega, kot je. Intervjuvanka C ima danes popolnoma drugačen pogled na sorojenca z MAS,
ne samo da je sprejela njegovo drugačnost, postala ji je všeč, saj se ji zdi njen brat poseben,
unikaten.
Večina intervjuvancev (C, Č, D) ne čuti želje po spremembi sorojenca, tu lahko povežem
vzporednico s kategorijo Želje in potrebe (glej tabelo št. 8) (»Sam, sej če bo ratal normalen,
potem pa to ne bo več D', potem pa to več ne bo moj brat, bo en drug človek, mi je pa všeč
tak, kakršen je in bi ga kar pustila takšnega, kot je.«).
Sorojenca B in Č razlagata o nerazumevanju motnje, poleg tega intervjuvanca C in Č pravita,
da se za motnjo sprva niti nista zanimala, saj se jima je zdelo, da je to stvar odraslih. Starši so
tisti, ki so intervjuvancem sporočili novico o posebnosti njihovega sorojenca. Pri podajanju
informacij so bili nekoliko skopi, nejasni in pozni . Morda zaradi slabega poznavanja motnje
ali zato, ker z motnjo niso želeli obremeniti ostalih otrok (»Potem sta mi pa ati in mami šele
potem kasnej, ko sem bil star okoli osem let, razložila. Do takrat pa sploh nisem vedu, za kaj
se gre.«). V tem obdobju bi koristila pomoč od zunaj – pomoč osebe, ki bi staršem pomagala
pri soočanju z motnjo, saj se tudi sami v začetni fazi šoka soočajo s težkimi občutki. Zunanja
oseba ne bi bila v pomoč le staršem, ampak tudi sorojencem. Po mnenju Seršen Fras (2005) je
informiranost sorojencev o motnji zelo pomembna, saj daje občutek sigurnosti in pomaga pri
premagovanju strahov in napačnih prepričanj.
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O občutkih krivde za nastanek motnje pri sorojencih intervjuvanci ne poročajo. Pravijo, da se
s takšnimi občutki pri sebi ne soočajo, jih pa intervjuvanki A in D povezujeta s
starši(»Mogoče zadnja leta, tekom izobraževanja na faksu, sem malo krivde spravila na mamo
in očeta, glede vpliva živil na zarodek.«).
Soočanje z motnjo je pri sorojencih drugačno kot pri starših, saj kot otroci niso tako dovzetni
do posebnosti v razvoju brata oziroma sestre. Sorojenci B, Č in D razlagajo, da sprva niti niso
opazili posebnosti pri sorojencu z MAS. Kot otroci niso poznali zakonitosti otroškega razvoja
zato so mislili, da je to popolnoma normalno stanje.
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Tabela 7: Kode 1. reda za kodi 2. reda: SPOPRIJEMANJE Z MAS- STARŠI IN SPOPRIJEMANJE Z MAS-DRUGI
KODE 1. REDA
KODI 2. REDA

Intervjuvanec A

Spoprijemanje z

4. Težko sprejemanje
prešolanja s strani mame

MAS-starši

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

40. Oče se zelo ukvarja z
MAS

32. Radovednost bližnjih
glede MAS

7. Mama se ni mogla sprijazniti

14. Oče je težko sprejel,
mama hitreje

41. Mama podpira očeta pri
raziskovanju C' motnje

33. Oče najbolj dejaven
na področju motnje

22. A doživlja svojo
družino kot šibko

42. Oba sta aktivna na
področju raziskovanja
motnje

/

23. Dolgotrajno
spoprijemanje z motnjo v
družini

9. Mama se ni pustila prepričati
10. Svetovalni delavci so mami
svetovali naj ne pritiska na D'
11. Mama se je sprijaznila
49. Oče in D sta se hitro sprijaznila

104. Občutki krivde staršev

50. Mama se je težko sprijaznila
51. Mama je trdila da je normalen
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25. Oče je težko sprejel

52. Mama je trdila da bo postal
normalen

31. Sprememba načina
vzgoje

54. Mama je spremenila mišljenje

32. Starši so potrebovali čas
za sprejemanje, sedaj so v
redu

55. Mama težko gleda starše, ki delajo
iste napake
57. Oče nima težav

SPOPRIJEMANJE 26. Nerazumevanje A' s
Z MAS-DRUGI

strani starih staršev

/

105. Ostali nimajo težav z
občutki krivde
106. Občasni družinski
pogovori o C' motnji

34. Ne ve ali se kdo od
družinskih članov
zanima za motnjo

56. Vsi so sprejeli D'

Spoprijemanje z MAS – starši: Starši z rojstvom duševno manj razvitega otroka doživljajo
hud notranji pritisk. Realno stanje odstopa od pričakovanj, ki jih imajo v zvezi z otrokom
(Plankar Grgurevič, 1994). Spoprijemanje z otrokovo motnjo je pri starših intervjuvancev
precej različno. Skupen je začetni šok, ter nato faza soočanja z značilnostmi motnje in z
lastnimi čustvi. Glede na pridobljene izjave ne morem reči, kateri od staršev se laže sooči z
otrokovo motnjo. Pri nekaterih intervjuvancih (A) se mama lažje sooči z motnjo kot oče
(»Tata je težko sprejel. Mama tudi, a se je mogla hitreje sprijaznit.«). Pri intervjuvanki D se
je oče veliko hitreje sprijaznil z nastalo situacijo, medtem ko je mama potrebovala mnogo več
časa. V fazi spoprijemanja vsak starš prevzame svojo vlogo (povezovanje s kategorijo Vloge
v družini, glej tabelo št. 10).
Na spoprijemanje z motnjo pri otroku naj bi pomembno vplivala kakovost partnerskega
razmerja, saj se starši z otrokom s posebnimi potrebami pogosteje znajdejo v konfliktu kot
običajni pari (Velikonja, 1997).
V družini intervjuvancev C in Č sta starša, še posebej oče, zelo aktivna na področju MAS.
Aktivna sta na področju raziskovanja motnje (»Tata se je začel zelo ukvarjati s tem,
raziskovati vse, kar je povezano s tem in mama je podpirala tata in tudi ona kaj prebrala.«).
Intervjuvanka C meni, da se starša soočata z občutki krivde (»Se mogoče ona počutita kriva,
ker sta ga cepila, drugače pa se mi zdi, da noben.«). Pri starših otrok s posebnimi potrebami
se zelo pogosto pojavijo občutki krivde. Če se starši z občutki krivde ne soočijo in jih ne
razrešijo, se lahko le-ti naselijo tudi na druga področja. Pojavi se občutek, da nikoli ne storijo
dovolj za otroka s posebnimi potrebami, zdrave sorojence in partnerja (Restoux, 2010).
Predvsem je težko sprejemanje ob posebnih prelomnicah, na primer prešolanje v drugo šolo, o
katerem govorita tudi intervjuvanki A in D (»Za mamo je bil to velik šok, ampak si to ni
pustila dopovedat.«).
Sorojenki A in D opažata pri starših določene spremembe, ki so se zgodile tekom soočanja z
MAS. Starši so bodisi spremenili način vzgoje (»To je bilo v povezavi s sprejemanjem, mogli
so spremenit tudi svoj način.«) bodisi so se osebnostno popolnoma spremenili (»Se je čist
spremenila, ji je kliknilo v glavi, je čist spremenila mišljenje, naredi tut vse za to, da se čim
boljše počuti, da se s čim več stvarmi ukvarja in zdej jo zelo boli, ko vidi druge starše, ki so
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taki, kot je bila ona..k forsirajo, in ona ve, kako je blo, ampak jim ne more dopovedat, k jo
boli gledat, ko se ponavljajo napake.«).
Spoprijemanje z MAS - drugi: O težavah s sprejemanjem MAS ostalih družinskih članov
oziroma okolice intervjuvanci večinoma ne govorijo. Intervjuvanka A pravi, da so imeli s
sprejemanjem MAS težave stari starši (»Nona in nono sta bolj moderna in napredna, zato sta
se kdaj precej oddaljila, nista vedela, kako govorit in kako delat z njim.«). Rojstvo otroka s
posebnimi potrebami ima vpliv na odnose v družini (kategorija Odnosi, glej tabelo št. 4). O
vplivu otroka s posebnimi potrebami na odnose s starimi starši in okolico govori Velikonja
(1997), ki pravi, da stari starši največkrat družini nudijo pomoč pri skrbi za otroka s
posebnimi potrebami. Lahko pa se tudi zgodi, da prav zaradi rojstva otroka z motnjo v
duševnem razvoju prekinejo stike z družino.

ŽELJE IN POTREBE
Kategorija Želje in potrebe se povezuje s kategorijami Prihodnost, Odnosi, Čustveno
doživljanje. Želje, ki se nanašajo na prihodnost, so uvrščene v kategorijo Prihodnost (glej
tabelo št. 12). Vsem intervjuvancem je skupna odsotnost potrebe po spremembah, saj
navajajo, da so zadovoljni s trenutno življenjsko situacijo. Deloma se zadovoljstvo nanaša na
kategorijo Čustveno doživljanje. Ker se odgovori intervjuvancev glede želja in potreb precej
razlikujejo, bom v nadaljevanju predstavila želje in potrebe vsakega intervjuvanca posebej.
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Tabela 8: Kode 1. in 2. reda za kategorijo ŽELJE IN POTREBE
KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

Potrebe

43. Potreba po znanju o motnji

/

/

120. Ne čuti potrebe po resni
zvezi

20. Včasih je oddih
koristen
22. Včasih potrebuje malo
miru
59. Včasih ji je ustrezala
tudi družba brez brata

Odsotnost potrebe
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po spremembi

40. Med odraščanjem ni čutila
želje po spremembah

29. Zadovoljstvo s trenutno
situacijo

68. Zadovoljstvo s
trenutnim stanjem

15. Trenutno ne bi ničesar
spremenil

35. Ne pogreša pravega
pogovora

58. Nikoli ni kaj pretirano
potreboval

Potrebe v družini

/

/

112. več svobode s strani
staršev

/

134. D potrebuje več
svobode in manj zaščite

Želja

56. Želi si partnerja, ki
sprejema njene domače

22. Želi si strojček za
umirjanje

99. Želja po sprejemanju
invalidov

/

60. Si ne želi normalnega
brata

/

19. Č ima željo po boljšem
odnosu z Č'

/

25. Želi si sestrico

Želja glede otroka z
MAS

/

/

20. Želja po spremembah v
odnosu z Č'
86. Zdravilo za Č'

Potreba po

/

/

/

88. Nekaj malega bi spremenil

/

/

12. B ne dobi vsega kar želi

/

/

/

spremembi

Omejevanje želja
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Pri intervjuvanki A se pojavi potreba po večjem znanju o MAS (»Če bi mela čas, bi šla
mogoče res poslušat, da bi mogoče bolj razumela kakšna dejanja.«), prav tako si želi
partnerja, ki bi sprejemal njene domače, torej tudi brata z MAS.
O omejevanju želja govori intervjuvanec B, ki pravi, da ne dobi vedno vsega, kar si želi.
Opazka je primerna njegovi starosti, čeprav je vezana na brata z MAS, za katerega se mu zdi,
da mu starši v vsem ustrežejo. Intervjuvanec izpostavi dve konkretni želji, ki bi nemirno
situacijo, o kateri govori, malce pomirili. Želi si strojček za umirjanje in sestrico (»En tak
strojček za umirjanje, ker je včasih B'. tako živahen in zaradi njegove živahnosti pride do
nemira in dela tut mene živčnega.«).
Intervjuvanka C izrazi željo po večjem sprejemanju invalidov. Želi si, da bi tudi ostale ljudi s
posebnimi potrebami lahko tako razumela kot svojega brata z MAS. Poleg tega ima željo po
večji svobodi s strani staršev. Takšno željo izrazi tudi intervjuvanka D, ki pravi, da v družini
potrebuje več svobode in manj zaščite.
Intervjuvanec Č pravi, da je s trenutno življenjsko situacijo zadovoljen, tudi preteklosti ne bi
kaj dosti spreminjal (»Prav kaj dosti spreminjal ne bi, lahko da bi se že od začetka malo bolj
trudil v šoli, definitivno ne bi začel kadit, ne vem drugače. Mam v redu življenje in nimam kaj
dosti za spreminjat.«). Trenutno še ne čuti potrebe po resni zvezi, kar je povezano z željami,
ki jih ima glede svoje partnerke. Si pa želi, da bi se našlo zdravilo za sorojenca z MAS(»Tudi
za Č'., da bi ozdravel, da bi se dobilo zdravilo za vse take bolezni.«). Njegova želja je vezana
na odnos s sorojencem z MAS (povezava s kategorijo Odnosi, glej tabelo št. 3), saj si želi
izboljšati odnos s sorojencem.
Intervjuvanka D v zvezi z bratom z MAS razlaga, da si ne želi pravega pogovora, saj bi to
pomenilo, da to ne bi bil več pogovor s takšnim bratom, kot ga pozna (»Res ne pogrešam, k ne
vem, po moje bi se men, če bi bil on normalen brat, pri dvajsetih letih…se pa mogoče ne bi
tako razumela in bila toliko skupaj, kot sva pa zdej, na tak način.«). Pravi, da si ne želi
normalnega brata. Včasih pa čuti potrebo po oddihu (»Joj, dej mi malo miru.«), saj je druženje
z bratom, ki bi se pogovarjal vedno le o eni in isti temi, ki ustreza le njemu, lahko zelo
naporno.
Pomembno je pojasniti razliko med potrebo in željo. Milivojević (2008, str. 257) opredeljuje
željo kot občutek, ki ga človek »občuti, ko ocenjuje določen cilj kot pomemben. Želja je
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občutenje težnje, da bi nekaj imel, dosegel, izpolnil ali uresničil.« Potreba pa je v primerjavi z
željo bolj osnovna, in sicer je vezana na pomanjkanje nečesa (lakota, žeja, potreba po spanju
ipd.). Zadovoljitev potrebe pa pusti posledico zadovoljstva, nezadovoljitev pa nezadovoljstvo
(prav tam).

ČUSTVENO DOŽIVLJANJE
V kategorijo čustvenega doživljanja spadajo občutki in čustva, ki jih intervjuvanci doživljajo
ob sorojencu z MAS in ostala čustva, o katerih pripovedujejo oziroma jih je možno razbrati iz
intervjuja. Ker so čustva del vsakdana, so tudi v pripovedih intervjuvancev vpletene v ostale
kategorije, predvsem so najbolj povezane s kategorijo Spoprijemanje z motnjo, Odnosi,
Prihodnost, Želje in potrebe.
Duševna motnja, invalidnost ali prizadetost sorojenca spada med tako imenovane dejavnike
tveganja kot abnormna psihosocialna situacija v družini, ki vpliva na razvoj otroka. Ogroža
lahko otrokov psihosocialni razvoj in posledično na otroku pusti čustvene in vedenjske motnje
(Mikuš Kos, 1999). Pojav slednjih je seveda odvisen tudi od drugih dejavnikov: okolja,
družine in osebnostnih lastnostih posameznika.
Za lažje razumevanje je najprej potrebna opredelitev negativnih in pozitivnih čustev. Čustva
lahko razdelimo na pozitivna ali negativna čustva. Osnovna pozitivna čustva so veselje in
ljubezen; negativna pa: strah, jeza, žalost (Musek in Pečjak, 2001).
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Tabela 9: Kode 1. in 2. reda za kategorijo ČUSTVENO DOŽIVLJANJE
KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

Negativna čustva

20. Strah pred
neodobravanjem

8. Nezadovoljstvo glede
določenega ravnanja B'

7. Včasih ji je žal za C'

24. Skrb za Č'

39. Nelagodna situacija v šoli

21. Občutek žalosti
zaradi sorojenca (brez
MAS) katerega vedenje
okolica ni odobravala

18. Nezadovoljstvo ob
tem, da starši B'
postavljajo za zgled

29. Občutki ogroženosti
pred C'

43. Prehodno obdobje
ljubosumja na Č'

41. Negotovost glede določenih
dejavnosti

30. Strah pred reakcijo

63. Občutki krivde v
povezavi z drugimi ljudmi

117. Izjava o drugačnosti je D
prizadela

72. Č ima vsakodnevne skrbi
in skrbi glede šole

119. Občasni občutki krivde,
kadar si ne vzame dovolj časa

95. Strah pred agresijo Č'

120. D ima občutke krivde tudi do
mlajše sestre (brez MAS)

23. Nezadovoljstvo
zaradi B' nemira
24. Nezadovoljstvo
ostalih zaradi B' nemira
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40. Nezadovoljstvo glede
stalne skrbi za B'
41. Strah pred
odraščanjem in
odgovornostmi

32. Jeza glede motnje
53. Dvom o razumevanju
potreb C'
54. Zmeda glede
razumevanja C'

121. Občutki krivde so bolj
pogosti pri D'

98. Strah pred
invalidnostjo

125. D je hudo, ker D' nima
družbe

102. Negativni občutki
ob soočanju z C' motnjo

131. D je žalostna, če D' kaj ne gre

103. Težko sprejemanje
MAS

Odsotnost negativnih
čustev

41. Ni bila tekom
odraščanja žalostna
zaradi A'

28. Ne občuti
pomanjkanja pozornosti
kot nekaj slabega

/

132. Občutki krivde kadar ne
posveča dovolj pozornosti D'
57. Č tekom odraščanja ni
čutil nezadovoljstva

40. Ne počuti se neprijetno zaradi
D'

64. Doma nima težav z
občutki krivde

43. Se ne sramuje dejstva da ima
D' MAS
130. Ne čuti jeze in žalosti zaradi
D'

Pozitivna čustva

/

/

14. Pozitivni občutki ob
C' motnji
19. Pozitivni občutki
glede C'

22. Ljubezen do Č'
89. Zadovoljstvo z
življenjem

118. D je zadovoljna da se ima D'
dobro
129. Ljubezen do D'

20. Optimizem glede C'

145. D se je zdelo lepo, da jo ima
D' rad

60. Veselje in ljubezen
do C'

157. D je zadovoljna s trenutno
situacijo
167. D je zadovoljna s potekom
življenja
177. Zadovoljna s stiki/prijatelji
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Vsi intervjuvanci izražajo precej negativnih čustev. Med negativnimi čustvi se pojavijo žalost,
strah, nezadovoljstvo, jeza, dvom, zmeda, negotovost, nelagodje in občutke krivde.
Intervjuvanka A občuti žalost v zvezi z bratom (ki nima MAS) in strah pred neodobravanjem
okolice. Prav tako se pri intervjuvankah C in D pojavljajo občutki žalosti (»Da kadar je on
žalosten, kadar njemu kaj ne gre, sem tudi jaz.« ). Sicer intervjuvanci zanikajo občutke
žalosti, tako tekom odraščanja, kot sedaj (A in D). Prav tako intervjuvanec Č pravi, da tekom
odraščanja ni čutil nezadovoljstva.
Strah izraža več intervjuvancev. In sicer strah pred odraščanjem in odgovornostjo izrazi (B),
ki ga v povezavi s prihodnostjo (kategorija Prihodnost, glej tabelo št.12). Strah pred
agresivnimi izpadi sorojenca z MAS izražata sorojenca C in Č. Intervjuvanec B večkrat omeni
nezadovoljstvo glede določenega ravnanja sorojenca z MAS, različnega odnosa staršev do
sorojencev in zaradi nemira, ki ga po njegovem mnenju povzroča sorojenec z MAS. Pravi, da
ni zadovoljen zaradi stalne skrbi in pozornosti, ki jo sam namenja bratu z MAS (»Ni mi glih
všeč, ker jst bi rajši norel, pa mal tko se sam igral.«).
Po mnenju Restoux (2010) je pri premagovanju strahu zelo pomembna informiranost. Z
informiranostjo in vključenostjo bližnjih v različna združenja in društva za pravice drugačnih
otrok lahko premagamo strahove bližnjih.
Tudi pri sorojencih (C), ne samo pri starših, se lahko pojavi težko sprejemanje motnje in s tem
negativni občutki, kot na primer jeza, razočaranje in sram (povezava s kategorijo
Spoprijemanje z MAS, glej tabelo št. 6). Intervjuvanki C se včasih zdi, da svojega brata ne
razume (»Se trudim, da ga razumem, a ne vem, če ga zmeraj, sem zmedena glede tega.«).
Neposredno intervjuvanci sicer ne razlagajo o ljubosumju, ki bi se lahko pojavilo zaradi
pomanjkanja pozornosti. Le sorojenec Č pravi, da je v preteklosti imel prehodno obdobje
ljubosumja (»Ja, ko sem bil mlajši, je blo lahko, da mal tisto ljubosumje, ker je imel Č' zmeraj
pozornost, sam niti ni. Tisto je blo bolj prehodno stanje, faza, zdej nisem več.«). Po mnenju
intervjuvanca B manj pozornosti s strani staršev ni nujno nekaj slabega.
Intervjuvanka D opisuje situacijo, ko jo je brat spravil v nelagoden položaj: »Enkrat mi je blo
nerodno, ko je bila ena situacija, k sm ga peljala v šolo in sem bila jst peti razred on pa prvi
in on se je dostikrat kar tako iznenada spravil name, ko je bil majhen in takrat se mi je obesel
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za lase, to je edina varianta, da me spravi na tla..sredi hodnika se mi je obesil za lase in me
spravil na tla..sem samo gledala naokoli, če me kdo vidi, še dobro, da me ni noben vidu.«
Tudi o pojavljanju občutkov krivde razlaga le ena intervjuvanka (D), ki pravi, da se počuti
nelagodno, kadar si ne vzame dovolj časa za brata ali sestro. O nasprotnem doživljanju govori
sorojenec Č. Občutkov krivde v svoji družini ne doživlja, temveč v drugih situacijah, ki pa
niso vezane na dom.
Intervjuvanko D je prizadela tudi izjava brata z MAS, ko ji je jasno dal vedeti, da se zaveda
svoje drugačnosti (»Enkrat me je kar presenetilo..enkrat..no sej se niti ne spomnim več, kaj je
bilo,..ampak je reku eno tako izjavo, kukr da se zaveda, da je drugačen.«).
Dolgotrajno potlačevanje negativnih čustev pri sorojencih lahko pusti posledice. Lahko
privede do čustvenih motenj, kot so na primer depresija, anksioznost, motnje hranjenja
(Seršen Fras, 2005). Zato je zelo pomembno, da se sorojence spodbuja k odkritemu izražanju
negativnih čustev. O pomembnosti izražanja čustev govorijo tudi Howlin idr. (1989) - otroku
naj bi starši omogočali pogovor o strahovih in skrbeh, lahko pa otrok zaprosi za nasvet kakšno
drugo zaupno osebo.
O pozitivnih čustvih govorijo intervjuvanci C, Č in D, ki razlagajo o veselju, ljubezni do
sorojenca in zadovoljstvu s trenutnim življenjem. Tu se kategorija povezuje s kategorijo Želje
in potrebe. V sklopu kode 2. reda Odsotnost potreb po spremembi (glej tabelo št. 8) je pri
večini sorojencev zaslediti zadovoljstvo s trenutno situacijo.
Pozitivne občutke ob bratovi motnji izraža intervjuvanka C, ki pravi, da ji je brat v veselje in
spodbudo (»To mi je zelo všeč in potem sem še bolj vesela, da ga imam. Mi nekako daje
spodbudo, da sem prijazna do njega, ker vidim, da on potem vse to vrne.«), kar vpliva na
odnos med sorojencema (povezava s kategorijo Odnosi, glej tabelo št. 3).
Pri nekaterih intervjuvancih (C in D) se pojavijo ambivalentna čustva (»Kakšen dan tako..da
se počutim tako, da mi je žal za njega ali pa potem kakšen dan, da sem vesela zanj.«).
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VLOGE V DRUŽINI
V intervjujih sem dobila kar nekaj odgovorov na vprašanje, kakšno vlogo imajo sorojenci v
svoji družini. Večinoma so pripovedovali o zadolžitvah v družini, ki so vezane na
gospodinjska opravila (čiščenje, kuhanje ipd.) in učenju konkretnih opravil. Kategorija se
povezuje s kategorijo Odnosi, Spoprijemanje z MAS, Prihodnost in Čustveno doživljanje.
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Tabela 10: Kode 1. in 2. reda za kategorijo: VLOGE V DRUŽINI
KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

Vloga
sorojenke/sorojenca

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

3. Prevzemanje odgovornosti
skrbi za A'

35. Zadolžitve v družini

63. C v družini povezuje,
pomirja, tolaži

26. Skrb za Č'

15. Zaščitništvo s strani D

38. Č pazi na Č' če je za to
zadolžen

37. Skrb za D' tudi pred
vrstniki

65. Vloga šaljivca in črne
ovce

38. Obramba pred vrstniki

46. Zadolžitve v družini
vezana na gospodinjska
opravila
47. Prevzemanje odgovornosti
pri pomoči pri vzgoji
48. Odgovornost, da brata
vozi v šolo
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54. Čuti odgovornost, da
poskrbi za A' v primeru da
starša umreta
55. Se čuti odgovorno,d a
poskrbi za A' v primeru, da se
staršem kaj zgodi

36. Prevzemanje
odgovornosti pri skrbi za
B'
39. Stalna skrb in
pozornost na B'
46. Kadar nima krožkov
skrbi za B'

64. Vloga mediatorja pri
mlajših sorojencih

67. Ne hodi po stopinjah
starejših sorojencev
107. Odgovornost Č za
obnašanje Č'
108. Č se izogiba
dejavnikom ki motijo Č'

58. Odgovornost do brata
61. Sama čutila odgovornost
do brata
63. Žal ga ni uspela naučit
kartanja
64. Kot starejša sestra se je
čutila odgovorno
65. Odgovornost za brata ji
ni bila v breme
67. D je D' naučila pripraviti
nekaj jedi
68. Učenje D' je bil za D
projekt
71. D je staršem poročala o
tem kaj je naučila D'
133. Vezni člen, ki skrbi da
držijo skupaj
147. D poda D' kakšne
informacije, D je naučila D'
kuhati

164. D meni, da je dolžna da
poskrbi za D'
165. Kot starejša sestra je
dolžna vzeti D' k sebi

Vloga matere

6. Materina skrb za sorojence

/

/

/

6. Mama se je veliko učila z
D'
62. Spodbuda k skrbi za
brata
93. Mama se je trudila da bi
se sorojenci dobro razumeli
102. Učenje mame z D'
161. S prihodnostjo D' se
ukvarja mama
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Vloga očeta

/

/

/

Vloga staršev

/

/

79. Starši skrbijo za C' če ima
izpade
80. Ne čuti odgovornosti za
skrb za C' kadar sta zraven.

/

Oče ga vzame s sabo na izlet

/

/

Poleg klasičnih opravil, vezanih na pomoč pri gospodinjstvu, se pri sorojencih pojavi tudi
prevzemanje odgovornosti za skrb in pomoč bratu z MAS, pomoč pri vzgoji sorojenca z
MAS, stalna skrb in pozornost na sorojenca z MAS.
Zanimiva zadolžitev sorojencev, ki se pojavi pri več intervjuvancev (A, Č, D), je vožnja brata
z MAS v šolo. Gre za preprosto opravilo, ki ga pri mlajših otrocih po navadi opravljajo starši
ali stari starši. V primeru ko opravilo prevzamejo starejši sorojenci je lahko pokazatelj
odnosa in naklonjenosti med sorojenci. Opaziti je namreč, kako pomembno vlogo ima za
sorojenca z MAS to, kdo pride ponj v šolo. Tako na primer sorojenka A govori o veselju (»Je
bil zelo vesel, kadar sem ga peljala.«) ali na drugi strani sorojenec Č opisuje nezaupanje s
strani brata z MAS (»Kadar ga pridem jaz iskat v šolo, takoj reče: »Ti boš vozu?!«.«), kar je
povezano z odnosi med sorojenci (kategorija Odnosi, glej tabelo št. 3) in z različnimi
čustvenimi odzivi otroka z MAS na sorojenca (kategorija Čustveno doživljanje, glej tabelo št.
9).
Pri sorojenkah A in D se pojavi občutek odgovornosti za skrb za sorojenca z MAS v primeru,
da starša umreta (razmislek o prihodnosti je vezan na kategorijo Prihodnost, glej tabelo št.
12). Morda bi lahko tu povezala vzporednico s tem, da gre za sorojenki, ki sta v družini
prvorojenki. Kot najstarejši sorojenki v družini čutita dolžnost, da poskrbita za mlajše brate.
Izjava sorojenke C potri to misel. Intervjuvanka je namreč mnenja, da bi brat z MAS
najverjetneje živel pri najstarejši sestri. Zamisliti se je potrebno o bremenu, ki ga
intervjuvanci čutijo v zvezi s prihodnostjo sorojenca z MAS. Rett (v Velikonja, 1997) pravi,
da je potrebno pomisliti na svobodo osebne, poklicne in finančne prihodnosti sorojencev in jih
obvarovati finančnih in osebnih obremenitev, vezanih na sorojenca z motnjo.
Intervjuvanec B o zadolžitvi za enkrat tedensko varstvo mlajšega sorojenca, do katere pa ima
ambivalenten odnos. Skrbeti za mlajšega brata se mu je zdelo odgovorno in zabavno delo,
vendar se je le tega kmalu naveličal. Pomemben je način interakcije med sorojencem in
otrokom z MAS, ki pa je zaradi svojevrstnega načina komunikacije otrok z MAS za sorojence
nezanimiva.
Intervjuvanka D je v odnosu do brata z MAS prevzela precej zaščitniško vlogo. Svojega brata
je že od malega želela zaščititi pred vrstniki, po potrebi ga je branila pred zmerjanjem. Take
vrste odgovornost ji ni bila nikoli v breme. Sama pravi, da je vedno čutila, da mora poskrbeti
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zanj, starši pa so jo pri tem sprva le malce spodbudili (»Po moje sem bila jst tista, čeprov je
mogoče tut na začetku mama rekla: »Dej, vzemi ga s sabo«, al pa kej tazga, pa da me je tut
spodudila.««).
O posebni vlogi sorojencev otrok s posebnimi potrebami govori Velikonja (1997), ki pravi, da
sorojenec pogosto prevzame vlogo starševskega otroka, ki skrbi za brata oziroma sestro. Od
sorojenca starši nezavedno pričakujejo, da v primeru njihove smrti ali bolezni prevzame skrb
za otroka s posebnimi potrebami.
Intervjuvanki C in D imata v družini vlogo nekoga, ki med seboj povezuje družinske člane, in
je mediator v konfliktih med sorojenci (C).
Pri vlogi staršev je predvsem izrazita vloga matere (A in D), pri kateri je poleg materinske
skrbi za sorojence in dobre odnose v družini zaslediti še pretiran trud za napredek v razvoju
sorojenca z MAS. Mame v nekaterih družinah kot posledico soočanja z otrokovo motnjo
(povezava s kategorijo Spoprijemanje z MAS, glej tabelo št. 7) prevzamejo večji del
odgovornosti za učenje, delo in pomoč otroku z MAS, kar pa včasih privede do pretirane
izčrpanosti. Velikonja (1997) govori o diadnem odnosu med materjo in otrokom s posebnimi
potrebami, ki lahko postane tako močen in samozadosten, da izloči iz odnosa vse ostale
družinske člane.
O vlogi očeta sorojenci ne govorijo, razen sorojenka D, ki pravi, da oče brata z MAS kdaj
pelje na kakšen izlet. Vloga očeta, njegov odnos do otrok s posebnimi potrebami in raziskave
na to temo niso prav pogoste. Očetje razvojno motenih otrok so pogosto bolj depresivni,
preobremenjeni s potrebami otroka, lahko se počutijo inferiorne ali pa občutijo
nezadovoljstvo do žene in otrok (Cummings, 1976, v Jurišić, 1994).
Intervjuvanka Č pravi, da je vloga staršev skrb za sorojenca z MAS tudi v primeru vedenjskih
izpadov v družbi. Takrat se namreč kot sorojenka ne čuti odgovorno za ublažitev njegovega
vedenja.
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NAČIN RAZMIŠLJANJA IN RAVNANJA
V kategorijo Način razmišljanja in ravnanja sodijo pogledi sorojencev na samega sebe,
partnerja, otroka z MAS, svet, druge, MAS, samopomočno skupino. Kodi Pogled na samega
sebe in Pogled na brata z MAS sta se pojavili pri vseh intervjuvancih. Ostale kode niso
pojavile pri vseh intervjuvancih.
Kategorija Način razmišljanja in ravnanja se predvsem povezuje z kategorijami: Odnosi,
Spoprijemanje z MAS, Prihodnost, Vloge v družini, Želje in potrebe
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Tabela 11: Kode 1. in 2. reda za kategorijo: NAČIN RAZMIŠLJANJA IN RAVNANJA

KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

Pogled na samega sebe

62. Tiha, sramežljiva in
nesamozavestna

34. Ima doma veliko
odgovornosti

1. Včasih se preveč sekira

27. Posebno življenjsko
obdobje

1. Trudi se biti prijazna do
vseh, potrpežljivost,
ustrežljivost

42. Dojemanje svojega
otroštva kot drugačnega
43. Več težav zaradi las kot
drugi otroci
49. Raje pogovarja o stvareh
o katerih veliko ve

2. Včasih se preveč
obremenjuje
69. V preteklosti bi lahko
kaj spremenila odnosu z C'

56. Ima vizijo glede tega kaj
si želi

149. Ima veselje do dela z
mladimi
168. Včasih je bila bolj
zaprta in zaščitniška

70. Zavest o določenih
napakah v preteklosti

169. Sedaj si več upa, bolj
odprta

71. Osebnostna sprememba
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121. Sprememba v
reagiranju

169. Ni vedela kako
navezati stike
170. Ni upala navezati
stikov
171. Mogla je iti skozi
razvoj
174. Zanima če je dovolj
dobra glede D'

Pogled na partnerja

56. Želi si partnerja, ki
sprejema njene domače

/

107. Partnerja se da navaditi,
da razume MAS
108. Lahko se razideš če se
partner ne potrudi da bi
razumel MAS
109. Želja po razumevanju
C' motnje s strani partnerja

122. Partnerka bi se najbrž
potrudila sprejeti Č'

96. Pri partnerju ji je
pomembno da ni odklonilen
do D'
166. D ima partnerja ki bi bil
najbrž pripravljen skrbeti za
D'

Pogled na otroka z MAS

64. A' ne vpliva na želje in
odločitve

11. Ima pomisleke glede
ustrežljivosti do B'

66. Pomembno je potrpljenje

19. Vse se mora zgoditi po
njegovo
3. Zaradi B' v družini česa
nimajo

15. Ji je všeč tak kot je

1. Osebnostne značilnosti Č'

26. Ne smeš biti grob do
njega

2. Osebnostne značilnosti Č'

27. Nasilje je pri njemu
najhujši način

4. Zaradi B' so v družini
prikrajšani

36. Dojemanje C' v
primerjavi z ostalimi otroci z
motnjo

37. Ambivalenten odnos do
skrbi za B'

51. C' ima kdaj še manj
pozornosti

38. Pripisovanje pomena
skrbi za B'

52. Če je slabe volje se more
umiriti
57. Zadovoljstvo glede
odnosa z C'

3. Uspešnost dela je odvisna
od Č' dobre volje

8. Trudil se je bolj kot ostali
učenci
36. Razmislek o tem če bi
bil normalen

4. Ne razmišlja pogosto o Č'

69. D' potrebuje le nekoga,
ki ga spodbuja

5. Ga je navajen takega kot
je

70. Zahteve so za D' koristne

6. Se da živeti z Č'
28. Čuti dolžnost do skrbi za
Č'
42. Potrebuje več skrbi
96. Osebnostne lastnosti Č'
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115. Ni pripravljen prevzeti
skrb za Č'
116. Težko je skrbeti za
avtista
117. Tudi če bi bil bolj
sposoben, ne bi skrbel za Č'
123. Drugačen pogled na
drugačne ljudi
98. Način reagiranja Č na Č'
agresijo

79. D' ni prikrajšan
101. D' ne bo nikoli
samostojen
104. Hudi pritiski zaradi
učenja
111. Oče in D sta se strinjala
s prešolanjem D'
112. D ni nasprotovala
učenju
115. D verjame da je D'
srečen
127. D' ne potrebuje več
zaščite
128. D vedno najprej
pomisli na D'
154. Sreča za D' ni odvisna
od njega
163. D je pripravljena D'
vzeti k sebi
163. D je pripravljena D'
vzeti k sebi
173. Pri delu z D' je
potrebna le volja

180. D' je prilagojen
182. D nima težav iti v
družbo z D'
184. Pomembna je
potrpežljivost
185. Nimajo težav s tem
kako se približati D'
186. D' jo je naučil ljubezni

Pogled na druge

/

44. Starše drugih otrok ne
zanima kje so njihovi otroci

77. Razmislek o drugačnih
ljudeh

104. Č bi kot sosed čutil
usmiljenje do Č'

97. Ljudje ki ne marajo
drugačnih ji niso všeč

65. Nezadovoljstvo glede
načina posredovanja
starejših sorojencev v
konfliktih

112. Reakcija na zmerjanje
drugačnih v družbi

110. Mamo so želeli odvrniti
od prekomernega učenja

121. Ljudje so razumevajoči,
ko spoznajo tako osebo

176. Pomembno da ima le
nekaj dobrih prijateljev

93. Mišljenje o tistih, ki
ostanejo doma

183. Težave so zaradi ljudi,
ki obsojajo

11. MAS je stvar odraslih

47. Diagnoza ni potrebna

13. Mnenje o izobraževanju
s področja motnje

48. Delaš tako kot se ti zdi,
da je prav

126. Drugačno življenje
zaradi MAS

148. Vpliv D' na odločitev o
študiju
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66. Način C posredovanja v
konfliktih pri mlajših
sorojencih

Pogled na MAS

/

50. Meni, da o avtizmu
nihče dosti ne ve

13. Pozitivno dojemanje C'
motnje
84. Pomanjkljivo znanje o
motnji
117. Razmišljanje o
izkušnjah drugih ljudi z
motnjami
118. Pozitivno dojemanje
življenja z C'
119. Želja po tem, da tudi
drugi izkusijo življenje z C'
96. Vpliv na poklicno
odločanje

Pogled na svet

/

/

12. Včasih imela negativno
predstavo o svetu
73. Sprememba v
doživljanju sveta

Pogled na skupino za 67. Na začetku bi
samopomoč

samopomočna skupina
koristila

/

71. Kajenje je sprostitev
87. Denar ti omogoči srečno
življenje

114. Dovolj je manj, a
kvalitetnejša pozornost
124. D se zdi prav, da grejo
kdaj sami kam skupaj

88. Nimaš pravice da se ti
srečen človek smili

159. Obiski ohranjajo
odnose

123. Nova življenjska
spoznanja

160. Dober odnos ni vezan
na številna srečanja

126. Drugačen pogled na
svet

187. Čustva je treba pokazati

55. Ne čuti potrebe po
skupini za samopomoč
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56. Na skupino ne bi hodila
stalno
58. Dvom v pomoč skupine
za samopomoč

188. Ni dovolj da imaš rad
in tega ne pokažeš
113. Ne potrebuje
samopomočne skupine

172. Samopomočna skupina
kot izmenjava izkušenj

V sklopu kode Pogled na samega sebe intervjuvanci navajajo svoje značilnosti, ki se v veliki
meri povezujejo z njihovo vlogo v družini (kategorija Vloge v družini, glej tabelo št. 10).
Navajajo lastnosti, kot na primer »tiha, sramežljiva in nesamozavestna« (A). Intervjuvanec B
pravi, da ima doma veliko odgovornosti, svoje otroštvo pa dojema kot drugačno od otroštva
vrstnikov, saj ima tudi sam določene zdravstvene težave. Intervjuvanka C je zazrta v
preteklost in pravi, da bi za nazaj marsikaj spremenila, za kar je vzrok najbrž osebna
sprememba. Prav tako navaja, da se včasih zaradi kakšne stvari preveč obremenjuje.
Intervjuvanec Č zase pravi, da je trenutno v posebnem življenjskem obdobju, ima pa jasno
vizijo, kaj si želi v prihodnosti. Oseba D je tekom odraščanja morala skozi določen razvoj, ki
jo je pripeljal do osebne spremembe. Tu lahko potegnem vzporednico z intervjuvanko C. Obe
intervjuvanki sta v preteklosti imeli težave pri navezovanju stikov z vrstniki. Danes pa je
obema skupno, da se zavedata določenih sprememb in se trudita za odnose z drugimi ljudmi
(»Se trudim biti čim bolj prijazna do vseh.«), kar vpliva na odnose v družini, v okolju, s
sorojencem (povezanost s kategorijo Odnosi, glej tabele št. 3-5). Sorojenec z MAS je vplival
na razvoj določenih lastnostih, saj intervjuvanka D pravi, da se je v odnosu do brata naučila
ustrežljivosti in potrpežljivosti.
Vsem intervjuvancem, ki govorijo o partnerju/partnerki, razen intervjuvanec B, ki je precej
mlajši, se zdi zelo pomembno, da njihov partner nima odklonilnega odnosa do sorojenca z
MAS. Nekateri pravijo, da je to velika želja, ne pa pogoj (A). Druga intervjuvanka (C) pravi,
da bi partnerja poskušala pripraviti do tega, da razume tudi brata z MAS. V kolikor se sam ne
bi hotel potruditi za to, oziroma ne bi razumel, bi s takšnim partnerjem zvezo prekinila (»Če
ne te bo pa pustil, no al pa boš ti njega, če se ne niti potrudi, da bi ga razumel.«).
Intervjuvanka D ima trenutno partnerja, ki bi po njenem mnenju bil pripravljen skrbeti tudi za
brata z MAS. Pogled sorojencev na partnerja je povezan s kategorijo Želje in potrebe (glede
partnerja, glej tabelo št. 8).
Pogled na otroka z MAS: Intervjuvanec A pravi, da sorojenec ne vpliva na njene želje in
odločitve, sicer pa intervjuvanci navajajo osebnostne lastnosti sorojenca z MAS in nekaj
razmislekov o tem, kaj je pri osebah z MAS pomembno: potrpljenje, skrb, zahteve, spodbuda,
volja in ljubezen. Zanimivo je razmišljanje mlajšega intervjuvanca (B), ki se mu
zadovoljevanje želja sorojencu z MAS zdi pomembna omejitev, saj lahko pretirana
ustrežljivost vodi v razvajenost. Slednje morda izhaja iz izkušnje, da so v družini zaradi
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sorojenca z MAS marsikdaj za kakšno stvar prikrajšani. Sorojenka C se navezuje na
kategorijo Odnosi, ko podaja svoj pogled na ravnanje s sorojencem z MAS. Pravi, da je
nasilje za otroka z MAS najslabše in se ga je potrebno izogibati.
Intervjuvanec Č pravi, da je brata in življenja z njim navajen, hkrati pa sporoča, da ni
pripravljen prevzeti skrbi zanj v prihodnje. Če bi bilo potrebno, bi raje videl, da kdo drug
poskrbi za brata, z razlogom, da se ne čuti dovolj kompetentnega skrbeti za osebo z MAS
(»Ne čutim se pač sposobnega skrbet zanj in eno je skrbet za nekoga, ki je normalen in drugo
je skrbet za avtista in zato ne bi, ne.«). Nasprotno pa sorojenka D pravi, da je pripravljena
skrbeti za svojega brata, saj ve da v prihodnosti ne bo nikoli sposoben samostojnega življenja,
tu pa se kategorija Način razmišljanja in ravnanja povezuje s kategorijo Vloge v družini (glej
tabelo št. 10) in kategorijo Prihodnost (glej tabelo št 12).
Pogled na druge: Kot je že ugotovljeno otrok z MAS največ vpliva na ostale s tem, da
spremeni njihov pogled na dojemanje drugačnih ljudi. Intervjuvanci izražajo tudi pogled na
odnos družbe do drugačnih. Intervjuvanka D pravi, da takih ljudi, ki ne spoštujejo drugačnih,
ne mara. Prav tako intervjuvanka C pravi, da se žal v družbi ljudje iz drugačnih norčujejo. O
tem govori tudi intervjuvanec Č, ki pa pravi, da se ob morebitnih šalah, ki jih sliši o drugačnih
ljudeh, le zamisli in ostane tiho.
Seršen Fras (2005) poudarja pomemben vpliv sorojenca s posebnimi potrebami na razvoj
strpnosti do drugačnih ljudi. Ti so namreč bolj odprti do drugih, hkrati pa tudi sebe vidijo bolj
realistično.
MAS je po mnenju sorojencev tematika, o kateri imajo pomanjkljivo znanje, oziroma o njej
nihče pravzaprav kaj dosti ne ve (B in C). Nekateri MAS sorojenca doživljajo kot
neprecenljivo življenjsko izkušnjo. Lahko vpliva na odločitve glede šolanja oziroma poklica
(C in D). Sorojenci imajo zaradi brata z MAS lahko drugačno življenje (Č), vendar ne nujno
slabše, ampak bogatejše za pomembna življenjska spoznanja, za katera bi želeli, da jih
spoznajo tudi drugi ljudje (C).
Po mnenju intervjuvanke D natančna diagnoza pri soočanju z motnjo pravzaprav ni
pomembna, saj z otrokom delaš tako, kot se ti zdi najbolj prav. Zaznati je tudi primerjanje
družine in sorojencev z ostalimi družinami z otrokom s podobno motnjo, kar je glede na
motnjo sorojenca lahko dobro ali slabo. Sorojenka C namreč pravi, da ji je v pomoč misel na
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to, da niso sami in edini, ki se soočajo z MAS, hkrati pa je zadovoljna, ko vidi, da bi lahko
bilo še slabše. Na tem mestu povezujem s kategorijo Spoprijemanje z MAS (glej tabelo št. 6).
V sklopu kategorije Način razmišljanja in ravnanja je zanimiva koda2. reda, Pogled na svet,
kjer so zbrana razmišljanja treh intervjuvancev. Intervjuvanci so glede na svojo starost že
precej zreli, in imajo neko izdelano predstavo o svetu, vrednotah in stvareh, ki so jim
pomembne. Intervjuvanec Č govori o svoji razvadi, kajenju, za katero se je odločil predvsem
zaradi želje po pripadnosti v družbi. Ima specifičen odnos do denarja, saj je mnenja, da si z
denarjem lahko omogočiš srečno življenje. Intervjuvanka C pravi, da je imela včasih
negativno predstavo o svetu, sedaj ima popolnoma drugačen pogled na svet, na kar je vplivalo
tudi spoznanje, da se mora za odnose z bližnjimi tudi sama potruditi. O pomembnosti odnosov
prav tako govori intervjuvanka D, ki pravi, da je njeno življenjsko spoznanje to, da si moramo
ljudje ljubezen med seboj izkazati. Pomembna so srečanja z ljudmi, ki pa ni nujno, da so
pogosta, vendar je bolj pomembno, da so kvalitetna.
Intervjuvance sem povprašala, kakšno mnenje imajo o skupinah za pomoč sorojencem otrok z
MAS. Pogled na samopomočne skupine intervjuvancev je precej različen. Intervjuvanka A
pravi, da bi bila takšna skupina koristna za sorojenca predvsem na začetku, ko še ne veš, kaj
točno avtizem pomeni (»Ker ko zveš za avtizem, ne znaš ravnati s takim otrokom.«).
Intervjuvanca C in Č sta do samopomočne skupine bolj skeptična in izražata dvom v pomoč
takšne skupine. Intervjuvanka C pravi, da bi morda šla na takšno skupino samo pogledat,
potem pa najbrž ne bi hodila. Intervjuvanka D je mnenja, da bi bila samopomočna skupina
koristna predvsem kot izmenjava izkušenj z ostalimi sorojenci.
Samopomočne skupine so sorojencem namenjene predvsem za delitev izkušenj z vrstniki, ki
prihajajo iz podobnih okolij. Poleg tega se naučijo novih pristopov za reševanje težavnih
okoliščin in spoznajo, da niso sami (Strohm, 2008).

PRIHODNOST
Sorojence otrok z MAS sem spraševala o njihovi prihodnosti, željah, ter o tem, kako vidijo
sami sebe čez 10 let. Kategorija Prihodnost se povezuje s kategorijami Način razmišljanja in
ravnanja, Želje in potrebe in Čustveno doživljanje.
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Tabela 12: Kode 1. in 2. reda za kategorijo: PRIHODNOST

KODE 1. REDA

KODE 2. REDA

Intervjuvanec A

Intervjuvanec B

Intervjuvanec C

Intervjuvanec Č

Intervjuvanec D

Želja glede prihodnosti

52. Prihodnost ni povezana
neposredno z družino

/

4. Študirala bi v Ljubljani

84. Želi si denarja in sreče

67. Želja po povezanosti
družine v prihodnosti

85. Dolgo življenje, zdravje,
sreča za družino

152. Želi zdravja,
razumevanja in povezanosti

75. Želi si dovolj denarja,
zdravja, srečo za C'

90. Č si želi odpreti svoje
podjetje, ustvariti družino

154. Želi, da bi D' imel
družbo

110. Želi si splošno srečo
zase

91. Č si želi ohranjati stike z
družino

155. Želi se preseliti v drug
kraj

92. Č se želi odseliti od
doma

156. Želi si tedenske obiske
domačih

100. Upanje glede Č' v
prihodnosti

158. Želi ohranjati stike

53. Želi si finančno
neodvisnost da bi lahko
pomagala tudi družini
65. Želi si finančno
neodvisnost s katero bi lahko
poskrbela tudi za A'

153. Želi si sreče za D'
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101. Želi da bi bil Č' uspešen
124. Č želi Č' lepo življenje

Strah pred prihodnostjo

57. Čuti strah pred
prihodnostjo
58. Pričakovanja so drugačna
od realnosti

31. Žalost ob odraščanju
32. Strah pred izgubo
razigranosti

59. Strah kako bo ko staršev
ne bo več

/

/

61. Dvom o zmožnosti C'
skrbi za samega sebe

94. Značilnosti odnosa med
Č' in Č v prihodnosti

162. D' bo ostal pri starših

62. Starejša sestra bi lahko
skrbela za C'

102. Mišljenje o Č'
prihodnosti

33. Strah pred odgovornostjo

59. Negotova glede tega kaj
jo čaka v prihodnosti

Pogled na prihodnost
otroka z MAS

/

100. Zavest o prihodnosti za

C'
101. Možnosti glede
prihodnosti za C'
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Želje sorojencev glede prihodnosti (povezava s kategorijo Želje in potrebe, glej tabelo št. 8)
so vezane predvsem na finančno neodvisnost (A, C, Č), s katero bi med drugimi tudi
pomagali družini (A). Pomembni komponenti, ki ju navajajo C, Č, D, sta sreča - tako zase kot
za družino in sorojenca z MAS in zdravje .
Kar štirje (starejši) intervjuvanci se v prihodnosti želijo preseliti v drug kraj oziroma odseliti
od doma, vendar močna želja po razumevanju in povezanosti družine v prihodnosti ostaja.
Želje glede prihodnosti so vezane tudi na sorojenca z MAS, za katerega (Č) upa, da bo postal
uspešen v tistem, kar bo počel in mu želi lepo življenje. Prav tako sorojenki C in D želita, da
bi bil sorojenec z MAS v prihodnosti srečen.
Intervjuvanci govorijo tudi o negativnih občutkih glede prihodnosti (povezava s kategorijo
Čustveno doživljanje, glej tabelo št. 9). Pri treh intervjuvancih je zaslediti tudi strah pred
prihodnostjo. Pri intervjuvanki A se strah pojavi v zvezi z negotovostjo in odstopanji med
realnostjo in pričakovanji (»Nikoli ne veš, kaj te čaka, kje boš…ali te mogoče kdo povozi. Ali
pa na primer si bom hotela kupit stanovanje, pa bom na primer morala dat za operacijo za
mamo ali tata.«), ki pa je močno povezana s skrbjo za družino. Strah pred prihodnostjo omeni
tudi intervjuvanka C, ki izrazi negotovost glede tega, kako bo s sorojencem, ko staršev ne bo
več.
Strah in žalost pred prihodnostjo pa izraža tudi sorojenec B, ki se prihodnosti boji predvsem
zaradi odgovornosti, ki jih prinaša odraščanje.
Zanimivo je, da so intervjuvanci zelo zaposleni z mislijo na prihodnost svojega brata z MAS
(kar se povezuje s kategorijo Način razmišljanja in ravnanja, glej tabelo št. 11). Intervjuvanci
razmišljajo tudi o prihodnosti svojega brata z MAS. Po mnenju nekaterih bo ostal pri starši
(D), ne bo zmožen skrbeti sam zase (C), sorojenec Č pa razmišlja tudi o odnosu z bratom z
MAS (»Verjetno bo dosti bolj razumevajoč, kot je zdaj, takrat se mi zdi, da se ga bom najbrž
že malo bal. Ja, če bo tako nadaljeval z agresijo, se ga bom prav zagotovo bal.«).
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3.3.2 SKLEPNE UGOTOVITVE IN ODGOVORI NA ZASTAVLJENA
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Povzemam misel Seršen Fras (2005), ki pravi, da ni splošno veljavne izkušnje sorojenstva.
Odnos je namreč odvisen od veliko različnih dejavnikov, od osebnostnih lastnosti sorojencev
in družinskih članov, do objektivnih življenjskih okoliščin. V nadaljevanju bom predstavila
bistvene ugotovitve kot odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.
 Kakšna čustva v odnosu do otroka z MAS se pojavljajo pri sorojencih?
Čustva, ki se pojavljajo pri sorojencih otrok z MAS, so v veliki meri povezana s samim
soočanjem s sorojenčevo motnjo. Večinoma sorojenci navajajo negativna čustva, kot so strah
in žalost zaradi neodobravanja okolice, nezadovoljstvo glede določenih ravnanj sorojenca z
MAS in nezadovoljstvo glede različnega odnosa staršev do sorojencev. Ob soočanju z motnjo
se pojavijo jeza, dvom, zmeda, negotovost, nelagodje in občutek krivde. Negativna čustva,
kot so ljubosumje, nelagodje, sram sčasoma izzvenijo. Pogosteje se začnejo pojavljati
pozitivna čustva v povezavi z otrokom z MAS, ki so veselje, ljubezen, zadovoljstvo.
Zadovoljstvo je vezano tako na preteklost kot sedanjost.
 Kakšne odnose ima sorojenec otroka z MAS s svojimi vrstniki v socialnem
okolju?
Odnosi z vrstniki so precej odvisni od vsakega sorojenca posebej. Nekateri sorojenci imajo
zelo dobre odnose z vrstniki, so radi v družbi in jim pripadnost določeni družbeni skupini
veliko pomeni. Drugi sorojenci imajo, ali pa so v preteklosti imeli težave pri navezovanju
stikov. Razlikuje se tudi pogled na samo prijateljstvo. Nekateri sorojenci imajo širšo socialno
mrežo, drugim sorojencem več pomenijo redka, a kvalitetnejša prijateljstva. V raziskavi
nisem zasledila neposrednega vpliva otroka z MAS na odnose sorojencev v okolju. MAS
vpliva na odnose v okolju predvsem v mlajših letih, torej v šolskem obdobju. Otrok se takrat
primerja z drugimi in če je le možno, drugačnost družine pred vrstniki skrije. Starejši
sorojenci nimajo več težav s priznavanjem sorojenčeve motnje in okolici o sorojencu z MAS
povedo, ter vrstnikom razložijo, če jih o sami motnji in sorojencu kaj zanima. Intervjuvanci ne
čutijo potrebe, da bi se o svojem motnji sorojenca pogovarjali z vrstniki. V nelagodje jih
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sorojenec z MAS spravi v primeru neprilagojenega vedenja, s katerim vzbuja pozornost, za
katero pa se sorojenci ne počutijo odgovorne. V zvezi z neprilagojenim obnašanjem ukrepajo,
če v bližini ni staršev, ki sicer po mnenju sorojencev skrbijo za vedenje otroka z MAS.
 Kakšno vlogo v odnosu do otroka z MAS prevzame sorojenec?
V družini z MAS sorojenec otroka z MAS prevzame vlogo nekoga, ki je poleg staršev
odgovoren za skrb za otroka z MAS in prevzema pomoč pri vzgoji in varstvu. Poleg
zadolžitev, vezanih na pomoč pri gospodinjskih opravilih, ima konkretno odgovornost,
vezano na sorojenca (npr. učenje določenih veščin, varstvo ob dogovorjenem terminu ali
vožnja v šolo). Pogosto se starejši sorojenci čutijo odgovorne za to, da poskrbijo za sorojenca
z MAS v primeru smrti ali bolezni staršev. Vloga sorojenca je vezana tudi na starost in spol.
Starejše sorojenke prevzamejo vlogo sestre, ki je v družini vezni člen. Pogosto so te sestre
glavni mediator in pomirjevalec, ki otroku nudi zaščito in obrambo pred vrstniki.
 Kakšne in kolikšne pozornosti s strani staršev je deležen sorojenec otroka z
MAS? Kakšna pričakovanja imajo starši do otroka z MAS in kakšna do ostalih
otrok?
Največ pozornosti s strani staršev je deležen otrok z MAS, po mnenju sorojencev je tudi
največ potrebuje. Sorojenci se zavedajo, da otrok z MAS potrebuje od staršev več nege in
skrbi, zato jih manjša pozornost s strani staršev ne moti. Kljub temu so namreč starši včasih
pretirano skrbni do tudi so ostalih sorojencev. Odnos staršev do sorojencev je lahko kdaj
krivičen, za kar so sorojenci predvsem dovzetni v šolskem obdobju. Starejši kot so sorojenci,
manj pozornosti potrebujejo. Ustreza jim, da se jim starši pretirano ne posvečajo. V družini z
več otroci je pozornost enakomerneje porazdeljena in otroci ne čutijo pomanjkanja
pozornosti. Odnos sorojencev do staršev je spoštljiv. Pričakovanja staršev do sorojencev so
običajna (npr. šola, delo) in se ne razlikujejo od pričakovanj staršev do vrstnikov. Starši otrok
z MAS imajo do otroka z MAS nižja pričakovanja kot do sorojencev, kar pa je
intervjuvancem popolnoma razumljivo.
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 Kakšne želje in potrebe imajo zdravi sorojenci in kaj pričakujejo v zvezi z
njihovo prihodnostjo? Kako je njihova prihodnost povezana z otrokom z MAS?
Sorojenci ne čutijo velike potrebe po spremembi trenutne situacije. S sedanjim stanjem so
zadovoljni, prav tako ne bi kaj veliko spreminjali preteklosti. Sorojenca z MAS so sprejeli
takega, kot je. Nimajo želje po tem, da bi odstranili sorojenčevo motnjo, zanj pa si želijo
napredek v razvoju in zdravje. Zaznane so potrebe po večji svobodi in manj omejitvah s strani
staršev, oddihu in sprostitvi. Želje so vezane na prihodnost. Želijo si finančno neodvisnost,
srečo, zdravje in povezanost z družino. Prihodnost niti ni neposredno povezana s sorojencem
z MAS, saj se želijo odseliti od doma. Če bi bilo potrebno, so nekateri pripravljeni poskrbeti
za sorojenca in o tem tudi razmišljajo. Kar je povezano z željo po finančni neodvisnosti in
stabilnosti, saj so v primeru bolezni ali smrti staršev pripravljeni

finančno pomagati

sorojencu z MAS.
Samopomočno skupino bi sorojenci potrebovali za izmenjavo izkušenj na začetku
spoprijemanja z motnjo sorojenca. Sicer pa bolj kot potrebo po samopomočni skupini izražajo
željo po večjemu znanju o MAS.

3.3.3 VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA PRI DELU S SOROJENCI
OTROKA Z MAS

Sprememba v družinski dinamiki katero s prihodom v družino povzroči otrok z MAS vpliva
na sorojence, njihove odnose s starši in vlogo v družini. Sorojenci so predvsem v mlajšem
obdobju zmedeni in ne razumejo kaj se v družini dogaja. Starši so pogosto preobremenjeni z
otrokom z MAS in sami s seboj. Sorojenec je lahko iz dogajanja izključen, bodisi ker starši ne
vedo kako pristopiti k njemu in na kakšen način ga vključiti v razmerje do otroka z MAS ali
ker preprosto ne želijo, da bi bil zaradi bratove/sestrine motnje obremenjen.
Socialni pedagog kot zunanja oseba vstopi v družino in kot kompetenten strokovnjak na
področju družinske dinamike in odnosov ustrezno intervenira. Pomoč lahko nudi tako
posameznikom kot celotni skupnosti.
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Veščine, ki naj bi jih socialni pedagog obvladal (Franklin in Jordan, 1999, v ČačinovičVogrinčič, 2006, str. 34):
 sposobnost, da vzpostavi stik, odnos in jasno vzpostavi namen srečanja z družino;
 sposobnost, da klienta usmeri in pouči v koristno uporabo terapije na srečanjih;
 veščine, ki jih uporablja strokovnjak, ustvarjajo odprto polje, v katerem lahko klient
izrazi svoja čustva, misli in vedenje;
 veščine, da hitro oceni klientove probleme, moč, motivacijo in pričakovanja;
 sposobnost, da skupaj z uporabnikom postavi v vedenju določene cilje, ki jih je
mogoče doseči v kratkem času;
 veščine, da intervenira hitro, oceni posledice intervencij in po potrebi prilagodi svoje
ravnanje;
 sposobnost, da konstruira ustrezno nalogo in domačo nalogo, ki jo naloži klientu;
 poslovno in marketinško sposobnost, ki pomaga pri dogovarjanju za naslednje
srečanje.
Predlagane smernice za delo socialnega pedagoga s sorojenci otrok z MAS izhajajo iz
zaznanih potreb in ugotovitev analiziranih intervjujev.
o IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE, sorojenci o motnji ne vedo dovolj, oziroma se jim
zdi, da ne razumejo potreb sorojenca z MAS in ne vedo, kako ravnati z njim.
o PREVENTIVNE DELAVNICE V VRSTNIŠKI SKUPINI: izvajanje izobraževalnih
delavnic, namenjenih osveščanju o MAS in o življenju z otrokom z MAS; npr.
razredna ura v razredu sorojenca otroka z MAS kot podpora sorojencu v vrstniški
skupini.
o SAMOPOMOČNE SKUPINE: predvsem kot izmenjava izkušenj z vrstniki iste
starosti, vrstniško opolnomočenje in druženje.
o TRENING SOCIALNIH VEŠČIN: učenje primernih veščin za obvladovanje
konfliktnih situacij,učenje ravnanja s čustvi, ki jih doživljajo v odnosu do sorojenca z
MAS.
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o DOŽIVLJAJSKI TABORI za sorojence, kjer v družbi vrstnikov s podobnimi
izkušnjami potekajo sprostitvene dejavnosti, izobraževalne delavnice in medsebojna
podpora.
o RAZBREMENITEV DRUŽINE: pomoč družini pri skrbi, varstvu in negi za sorojenca
z MAS. Organizacija in koordinacija mreže prostovoljcev za druženje z otrokom z
MAS, tako sorojenci pridobijo več pozornosti in čas s starši oziroma zase.
o SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (npr. izražanje z risbo, glino, biblioterapija,
glasbene delavnice, športne aktivnosti) za sorojenca, kjer ob ustreznem strokovnem
vodenju sprosti napetost in negativna čustva.
o SVETOVANJE: individualno svetovanje in pomoč, sorojencem in staršem.
o SUPERVIZIJSKE SKUPINE: za strokovne delavce, ki delajo s sorojenci otrok z MAS
ali otroki z MAS.
Socialni pedagog naj bi v odnosu s sorojencem otroka z MAS zavzel funkcijo nekoga, ki
posluša, svetuje in opolnomoči. Pomembno je, da je usmerjen v življenjsko polje
posameznika in zavzame celosten pogled na posameznika. Socialni pedagog bi pri delu s
sorojenci otrok z MAS moral:
 poznati in razumeti značilnosti oseb z MAS,
 poznati družinski kontekst posameznika,
 razumeti proces soočanja in prilagajanja na otroka s posebnimi potrebami s strani
staršev in celotne družine,
 biti odprt v odnosu do sorojenca, kjer prepozna njegove omejitve, močne in šibke
točke, želje in priložnosti.
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4

ZAKLJUČEK

V diplomskem delu sem se usmerila na raziskovanje položaja sorojencev v družini z otrokom
z motnjo avtističnega spektra. Moj namen je bil poslušati sorojence in zbrati njihove izkušnje
soočanja z motnjo sorojenca in prilagajanjem na novo situacijo.
Spoznala sem, da se sorojenci med seboj zelo razlikujejo. Imajo različna izhodišča, na katera
vplivajo: njihova starost, spol, osebnostne značilnosti, značilnost motnje sorojenca z MAS,
značilnosti družine in okolje, v katerem živijo. Potrebno se je zavedati,da se motnja pri
sorojencih intervjuvancev odraža zelo različno.
Življenje z otrokom z motnjo avtističnega spektra ima največji vpliv na sorojence v njihovem
otroštvu. V času, ko se razvijajo, se iščejo in izbirajo svojo pot. Glede na ugotovitve iz
intervjujev menim, da je pri tem pomembna predvsem zgodnja obravnava družine in
sorojencev, pri tem ima ključni pomen interdisciplinarno povezovanje strokovnih delavcev.
Socialni pedagog bi se v samo delo z družino z otrokom z motnjo avtističnega spektra moral
vključiti sočasno z ostalimi strokovnimi delavci- timska obravnava (nevrolog, specialni
pedagog, logoped, psiholog, delovni terapevt, fizioterapevt).
Tema, ki sem si jo izbrala za diplomsko nalogo, se mi zdi zelo aktualna, hkrati pa raziskav na
področju motenj avtističnega spektra v Sloveniji za enkrat še ni veliko. Posamezniki in
organizacije delujejo na področju raziskovanja vzrokov za nastanek motnje. Raziskujejo se
posamezni primeri in vzroki za nastanek motenj. Manj pozornosti je namenjeno podpori
socialnemu okolju osebe z MAS. Dobrodošle so izkušnje strokovnih delavcev, ki s primeri
dobre prakse pripomorejo k razvoju pristopa celostne obravnave oseb z MAS. Strokovni
delavec bi moral delovati zgolj v dobrobit otroka z MAS, staršev in sorojencev. Pri tem pa je
pomembno, da pozna družinsko situacijo in je odprt za izkušnje družinskih članov. S svojo
diplomsko nalogo sem naredila korak naprej k razumevanju celostnosti motenj avtističnega
spektra in posledic, ki jih takšna prinese.

104

Težave, ki sem jih imela pri pisanju, so bile posledica ozkosti področja, kar je vplivalo tudi na
težave pri pridobivanju vzorca. Za boljšo raziskavo bi bilo potrebno pridobiti večji in bolj
heterogen vzorec. V raziskavo bi bilo potrebno vključiti več mlajših sorojencev in odrasle
sorojence. Zanimiva bi bila tudi primerjalna raziskava med sorojenci otrok z motnjo
avtističnega spektra in sorojenci otrok z drugačnimi primanjkljaji (duševno moteni, gibalno
ovirani,…).
Želim si, da bi moji predlogi za delo s sorojenci otrok z motnjo avtističnega spektra postali
resničnost. Čas je, da se tudi socialna pedagogika aktivno vključi v obravnavo otrok in družin
z otrokom z MAS. Glede na ugotovitve iz intervjujev sem napisala predlog za delo socialnega
pedagoga s sorojenci otrok z MAS. Z upoštevanjem zastavljenih smernic bi socialni pedagog
pripomogel k osebnemu razvoju sorojencev, razbremenitvi družine in ozaveščanju o sami
motnji.
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PRILOGE

6.1

PRILOGA 1: SPOZNAJ ME

Spoznaj me…
RAD/A IMAM………………………………………………………………………………
VESELI ME …………………………………………………………………………………
V ŽIVLJENJU SI NAJBOLJ ŽELIM…………………………………………………
ŽALOSTEN/A SEM ………………………………………………………………………
MOJI STARŠI ………………………………………………………………………………
MOJ BRAT/ SESTRA………………………………………………………………………….
MOJ NAJBOLJŠI PRIJATELJ JE …………………………………………………………….
RAD/A SE IGRAM………………………………………………………………………………
ŽELIM SI POSTATI……………………………………………………………………………….
BARVA, KI MI JE VŠEČ ………………………………………………………………………..
LJUBEZEN JE ……………………………………………………………………………………..
LEPO JE KADAR………………………………………………………………………………..
SOŠOLCI ……………………………………………………………………………………………..
MOJE ŽIVLJENJE JE …………………………………………………………………………..
MOJA PRIHODNOST JE……………………………………………………………………….
KO GREMO Z DRUŽINO NA DOPUST…………………………………………………..
NAJVEČJO SKRB MI PREDSTAVLJA……………………………………………………….
VČASIH SE MI ZDI……………………………………………………………………
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6.2.

PRILOGA 2: PRIMER INTERVJUJA: INTERVJUVANKA D

Besedilo

Kode 1. reda

Kode 2. redapodkategorije

Kategorije

Pogled sama nase

Način razmišljanja in ravnanja

Spoprijemanje z MASsorojenka

Spoprijemanje z MAS

1.J: Najprej bi ti kar predstavila samo sebe..kdo si, kaj počneš v življenju?
2.I:Ja, okej..študiram pedagogiko in zgodovino, to me zelo veseli, ker rada delam z
mladimi in mi je vseeno ali osnovna ali srednja šola..pač rada delam z mladimi in rada
imam zgodovino in bi jim rada približala to snov. Sama sem..ne vem, potrpežljiva, 1. Trudi se biti prijazna do vseh,
ustrežljiva, se trudim biti čim bolj prijazna do vseh. To me je pa navadlo v odnosu do potrpežljivost, ustrežljivost
brata kjer moram biti tut potrpežljiva, pa prijazna pa dosti boljša do vsega tega.
2. Osebnostna sprememba
3. Dober odnos do brata

Odnos med sorojenci

4. Drugačno doživljanje MAS
med sorojenci

Spoprijemanje z MASsorojenec

5. Dobri odnosi med
družinskimi člani

Odnosi v družini

Odnosi

-/…/- 5.J: Kaj pa tvoja družina…kako bi jo opisala?
6.I: Nas je pa pet v družini, mama, tata…jst sem najstarejša in imam 23 let, oziroma 24
let…brat ima 20 let, sestra pa bo imela zdaj 11 let. Tako da smo kar s starostno razliko
in tudi ta avtizem se je tako pokazal..no, jst sem ga čisto drugače doživljala kot ga je na
primer ona, moja sestra. Drugače se pa zelo dobro razumemo, dosti hodimo na izlete,
gremo skupaj na morje, tako da smo kar povezani, bi lahko rekla. Mogoče nas je glih to
povezalo.

Spoprijemanje z MAS

Odnosi

-/…/- 11.J: Kam je hodil oz. kam hodi v šolo?
12.I: Ja, najprej je hodil v osnovno šolo, navadno, redno; prvo leto..ampak po prvem
letu je rekla njegova razredničarka, ki je tudi tisto leto šla v penzijo, ko da njej je bilo
res vseeno ali gre naprej ali ne, ampak je prov ona predlagala, da sicer učno je dosegel
standarde, ampak vseeno se gre za to, da bi on delal na samozavesti ..mu je predlagala,
oz. staršem, da naj ponavlja prvi razred. In on je potem ponavljal prvi razred, sam na
podlagi tega da bo dobil na samozavesti ker bo toliko stvari že znal in bo šel le še
enkrat skozi vso snov. Pač ni vedel zakaj se gre..in potem je šel lepo normalno do
tretjega razreda..takrat pa so se zgodile velike težave zanj. Ni dohajal, težko se je učil,
ker ima težave s koncentracijo…in od tretjega razreda naprej se ga je dobesedno pahalo
skozi vsak razred. Je na primer šla učiteljica do specialne pedagoginje s katero sta
skupaj imeli ure in pisale teste, podaljšan čas itd. In je šla na primer učiteljica do
pedagoginje in je rekla,..to in to in to vprašanje rešita kakor vesta in znata..pač s tem je
dala vedit, da mu lahko narekuješ karkoli..to pač mora biti napisano, pa ni važno kako.
No, in tako je on prišel do sedmega razreda, ampak je pa tudi doma bilo izredno
naporno, k recimo mama je prišla prej iz službe in sta se takoj učila..učila sta se do
desetih, vsak dan, tudi sobote in nedelje cel dan. Ene trikrat je tut padel dol od
obremenitve in…no, ampak naša mama je pač ..se ni mogla sprijaznit s tem. Jst sm ji
govorila, da pač lej ni druge, ampak ona je trdila, da se ne more spijaznit in da bo on
naredil osnovno šolo na vsak način, ja..in sta se učila non stop, je blo prehudo, za
vsakega normalnega otroka je bilo prehudo, kaj šele za takega ..potem pa v sedmem
razredu ni šlo…učiteljice so pa popuščale, ker niso imele srca dat negativno oceno
učencu, ki se je zelo trudil, saj se je trudu bolj kukr vsi ostali. No in potem v sedmem
razredu je slišala mama za en program ki je v Ljubljani, posebej za avtiste, na Dečkovi,
v okviru zavoda Janeza Levca in tam, da je posebej za avtiste in, da je fajn in ne vem
kaj še vse in se je odločila, da ga bo dala v Ljubljano v osmi razred. In potem..so jo
sicer tudi svetovalna služba in vsi prepričevali, da tako ne gre,ampak si to ni pustila
dopovedat. Potem je prišel sem v Ljubljano, je bil tu eno leto, stanoval v domu Janeza

6. Mama se je veliko učila z D'

Vloga mame

Vloge v družini

7. Mama se ni mogla sprijazniti
z motnjo
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Spoprijemanje z MAS

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja
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Spoprijemanje z MAS-starši

Spoprijemanje z MAS

8. Trudil se je bolj kot ostali
učenci
9. Mama se ni pustila prepričati
10. Svetovalni delavci so mami
svetovali naj ne pritiska na D'

Levca, lepo se je navadu, ni imel težav s sodelovanjem…in prav na tej šoli so
svetovalni delavci odprli oči naši mami, da nima smisla, da pač je tako kot je in da se
mu sicer samo škoda dela, če se ga preveč forsira. In zato je pa ona pač se sprijaznila.. 11. Mama se je sprijaznila
ga po končanem osmem razredu prepisala sem k nam domov v Novo Gorico, v OŠ s
prilagojenim programom. In to je bilo najlepše leto v njegovem življenju. Bilo ej
enostavno…imel je že tako podlago od prej, da mu je bilo tam res vse enostavno. Vse
je znal, izredno mu je bilo res fajn, ker tam so tudi zelo delali na klimi in na
sodelovanju, se je dobro počutu, ampak skoraj malo preveč, ker v bistvu ..so jih preveč
ujčkali in potem ko so šli vsi teli učenci,ki so bili kot družina, naprej v SŠ, nižjo
poklicno so se razbili,..pač tam je bila realnost in tam so bili frajerji in tisti, ki so bili
out..in naš je bil out, seveda. Tam mu spet ni bilo všeč in se je matral..ni bilo take
klime da bi se dobro počutil, ampak so vseeno defektologi svetovalni, naj ostane v šoli
kolikor se le da.. Tako da pač..je pa tako pr njemu…on faktografsko znanje
obvlada..ima fotografski spomin in si zapomni res veliko…zapomne si tisto kar njega
zanima. Ima pa res faktografsko znanje, ki pa ga ne zna uporabljati, temu se reče savant
sposobnosti se mi zdi. On si zapomni vsak avto in vsako registrsko številko, ki jo vidi v
življenju. Gre lahko po cesti in reče »o lej sosedje na morju ki smo jih meli leta 2008«
recimo…ne zna pa prekopirat teksta, da bi napisal tisto kar je prebral. In tudi ne
razume..on je imel v šoli probleme s tem kadar je bilo treba povezovat znanje. Najlažje
mu je šla angleščina in matematika, ker tam ko se enkrat naučiš tisto, je rešeno. Težave
je imel pri družbi, pri naravi, kjer moraš povezovat življenje z okoljem, to je bilo težko.
Pa praksa mu tudi ni šla, zato srednje šole ni končal..in je bil potem..je šel v VDC in
ima to..invalidnidno, po ne ve kateremu zakonu in zdej je zelo srečen. Je zdej v VDCju v Ajdovščini, v Vipavi je malce bolj na slabšem nivoju, zato smo ga dali v
Ajdovščino, ker je tam bolj s sebi enakimi. In on se ima fajn..tut jst na primer kdaj ko 12. D' povabi D k njim v VDC
se učim za izpit..mi reče »ma, kaj se učiš..pridi k nam v VDC, k se imamo fajn« Zdaj je
Vvdc-ju drugo leto in je srečen, se ima fajn..res se ima fajn, mu odgovarja.

Spoprijemanje z MAS-starši
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Odnosi med sorojenci

Odnosi

Odnosi v okolju

Odnosi

13.J: Kako ste kej povezani z okoljem kjer živite? Sosedje, sorodniki?
13. Potrpežljivost sosedov

14.I: Tko bom rekla..sosedje so kar potrpežljivi, no sej ne dela nč tazga, ampak mu
no..so prijazni, ga poznajo. V šoli pa se itak dobijo učenci, ki ga zezajo, pač..al pa
prjatli no..jst sm bla zmeraj zelo obrambno naravnana ko je prišlo do tega …sej je
zmeraj tako, dobijo najšibkejšega pa …ampak vseeno, tudi dovolim, da se z njimi igra,
tut na kakšno igrišče s sošolci, drugače je pa..sam zdej itak nima nobenih stikov, ker je
prevelika razlika. On je na ravni petletnika, oni so na ravni dvajsetletnikov, ne morejo
se več dobiti skupaj. Drugače s sorodniki pa je tko, da se zelo dobro razume s
sestričnami in z njihovo družino, gre dostkrat k njim na počitnice tut , pa te punce so
res potrpežljive, se z njim pogovarjajo in ukvarjajo, ga peljejo na izlet do kopra..se mu
res posvetijo.

14. Norčevanje nekaterih
sošolcev

Odnosi v okolju

Odnosi

Odnosi med sorojenci

Odnosi

Odnosi med sorojenci

Odnosi

Odnosi v okolju

Odnosi

18. D' se dobro razume s
sestričnami

Odnosi v okolju

Odnosi

19. Ne čuti usmiljenja do D'

Odnosi med sorojenci

Odnosi

Potrebe

Želje in potrebe

Odnosi med sorojenci

Odnosi

Potrebe

Želje in potrebe

15. Zaščitništvo s strani D
16. D dovoli da se D' igra s
sošolci
17. D' nima stika s sošolci iz OŠ

15.J: Se te sorodniki ukvarjajo z njim po tvojem mnenju iz nekega usmiljenja ali
dejansko ker ga majo radi, jim je všeč njegova družba?
16.I:Ma ne vem da bi se jim smilil..mi k smo zraven njega ne gledamo na njega kot da
bi se nam smilu..ne, ker tudi jim na primer sploh ni problem pridit pogosto na obisk
in…pomoje se tut njim malo popestri. Mi recimo k smo cel cajt v tem, nam paše mal 20. Včasih je oddih koristen
oddiha..oni pa tut tiste 3, 4 dni..sej se on tut dosti sam zamoti in ni problema.

17.J: Paše vam mal oddiha…
18.I: Jah, on non stop teži..doma se ne zna zamotit sam., non stop bi se pogovarjal. On
21. D' se neprestano želi
bi se sam pogovarjal in pogovarjal..Ampak problem je v tem, da bi se on pogovarjal
pogovarjati
samo o tistem kar njemu paše in še to vedno o enem in istem. Lahka se 10 minut
pogovarjava samo o tem kakšen je en tank na primer. Vedno eno in isto…pri njemu na
zunaj ne vidiš, da je kaj narobe. Potem pa se začneš pogovarjati več časa…tut na hitro
ne boš pogruntal, dobro takšne splošne stvari že, ampak..ja, non stop hodi od človeka 22. Včasih potrebuje malo miru
do človeka in govori, jst bi to, jst bi to…joj, dej mi malo miru, loti se knjige, igraj

igrce…Rad se pa vozi z motorjem, tako da takrat ga ni kakšne tri ure in pol.
19.J: Ti gre včasih na živce?
20.I: Uhh, jaa. Ja, gre mi..mislem, ne gre mi na živce to da se želi pogovarjat, ampak
to, da bi govoril sam o tistem kar si on želi.. k tut k me ni doma, me on vsak dan
pokliče, se pogovarjava, ni problema. Problem je pa v tem, da je eno in isto..al pa na
primer, da jst začnem en pogovor k bi si ga jst želela o tem ..pa kr reče, »okej, se
slišiva jutri, čau«. Se ne da pogovarjat o nečem kar si jst želim pogovarjat, se ne
prilagaja v komunikaciji, v socilalnih odnosih je on zelo slab. Al pa da bi vidu, da je
koga užalu, ne vem..on je enkrat mene zlasal, pa sm mu rekla, ma to mene boli, pa je
reku »aja, pa sej se ne jočeš«.

23. Včasih ji gre na živce

Odnosi med sorojenci

Odnosi

24. Vsakodnevno klicanje
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25. D'ni prilagodljiv
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26. D' je slab v socialnih
odnosih

Pogled na D' /Odnosi med
sorojenci

Odnosi

27. D' je zlasal D

Odnosi med sorojenci

28. Šele z mlajšo sestro
spoznala odnos med brati in
sestrami
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21.J: Ti to zdaj razumeš pri njemu..kako si pa včasih to doživljala?
22.I:Am..ma nikoli ga nisem kaj posebej..mislem, itak je to moj edini brat..jst sm šele s
tem, ko je prišla tamlajša sestra spoznala kakšni so zares bratje in sestre. Takrat jst
nism opazla nobenih posebnosti…sva se lepo razumela, se skupaj igrala. Dosti sva se
igrala skupaj in..nikoli nisem imela problemov. Sva se tudi dostikrat sporekla, ampak
še zmeraj sva se lepo razumela. Tut na primer enkrat k sm bla jst neki užaljena in sm se
jokala, je šel še on v jok.. k sm se jst jokala, da sm jst boga..pa je še on. Sva se zmeraj
razumela, nimam kakšnih posebnih…

29. Sprva ni opazila posebnosti
30. D' je jokal ker je D jokala
31. Dober odnos med D' in D

Odnosi med sorojenci
Odnosi med sorojenci

Odnosi
Odnosi

23.J: Kakšni pa so »zares« bratje in sestre?
24.I: Ja, s sestro se zelo veliko pogovarjava..predvsem pogovori. Z njim sem se bolj
32. Razlika v odnosu do D' in
igrala..in na enih doživljajskih momentih sva gradila..medtem ko midve se pa dosti
do ostalih sorojencev

Odnosi med sorojenci

Odnosi

pogovarjava, zaupava pa tko naprej. Tu je razlika, drugač pa tečna znata bit pa oba.
25.J: Si pogrešala pri njemu pravi pogovor…
26.I: Ma, ne..res ne, sej se tut z njim pogovarjava, obujava spomine kako je kaj bilo..pa
kdaj se pogovarjava tudi zanimive stvari, na primer zadnjič sva se pogovarjala o smrtni
kazni, to tudi njega zanima. Ali pa sva se pogovarjala o temu v katerih državah vozijo
po levi in zakaj vozijo po levi, on zelo veliko ve, ker dosti časa preživi na internetu in
bere in včasih ima zelo lepe pogovore tudi o globokih stvareh ne samo na tej
elementarni ravni, ni pa to tako pogosto. Po navadi je samo tko, jst bi nekam šel, jst bi
nekaj delu..dej M. nč se ti ne ljubi…zakaj se učiš itd. Ampak, res ne pogrešam, k ne
vem, pomoje bi se men, če bi bil on normalen brat, pri dvajsetih letih..se pa mogoče ne
bi tako razumela in bila toliko skupaj kot sva pa zdej, na tak način.

33. Z D' se tudi pogovarjata

Odnosi med sorojenci
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34. Včasih se pogovarjata o
globokih stvareh
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Odsotnost potrebe po
spremembi

Želje in potrebe

35. Ne pogreša pravega
pogovora
36. Razmislek o tem če bi bil
normalen

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

27.J: Prej si omenila, da si bila do njega v šoli zaščitniška.
28.I: Ja, sva skupaj hodila v šolo in sem ga jst rihtala vsako jutro, sem ga tut pred
37. Skrb za D' tudi pred vrstniki
vrstniki rihtala..no ne sej ne pred njegovimi vrstniki, k recimo smo hodil v šolo, k smo
se igrali skupaj z mojimi vrstniki, ampak ja recimo, da mu je kdo kaj zatežil in to mi je
blo tako »itak da je tut on tle in se bo z nami igral in nč slabši«. Enkrat sm se skor malo 38. Obramba pred vrstniki
stepla, mislm sem odrinla tistga fanta in potem sem samo čakala »sam še eno zini, pa
se zakadim v tebe«, potem se je pa umaknil. Pomoje je vidu, da ni dobro.

Vloga sorojenke

Vloga v družini

Vloga sorojenke

Vloga v družini

Negativna čustva

Čustveno doživljanje

-/…/- 31.J: Se nisi nikoli zaradi brata slabo počutila, ali pa da bi ti bilo nerodno?
32.I: Nikoli, edino enkrat mi je blo nerodno, ko je bila ena situacija k sm ga peljala v
39. Nelagodna situacija v šoli
šolo in sem bila jst peti razred on pa prvi in on se je dostikrat kar tako iznenada spravil
name, ko je bil majhen in takrat se mi je obesel za lase, to je edina varianta da me

spravi na tla..sredi hodnika se mi je obesil za lase in me spravil na tla..sem samo
gledala naokoli če me kdo vidi, še dobro da me ni noben vidu, je bil pa glih slučajno
prazen hodnik, takrat mi je blo skoraj..pač tko, da me je spravil na tla. Drugač pa ne no,
mogoče me je zdej kdaj k ga hormoni dajejo puberteta in to in on vsako naklonjenost
ženskega spola, vsak nasmeh čuti kot veliko naklonjenost, trgovka se mu nasmeje, on
pa »hvaaalaaaa« in ves blažen. In potem mi reče, »če ima pa tako lep glas«. To je samo
40. Ne počuti se neprijetno
v takih situacijah, da bi bila pa zarad njega samega, pa ..to pa nikoli.

Odsotnost negativnih čustev

Čustveno doživljanje

Negativna čustva

Čustveno doživljanje
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zaradi D'

33.J: Ni tako, da bi se skrila ali pa ne bi šla z njim kam...
34.I: Ne,ne nikol. Če ne bi hotela it z njim ven bi blo samo zaradi dejavnosti, če bi se
šlo nekam kjer bi opravljali kakšno takšno delo, k si ne bi upala. Drugače pa..ne nikoli,
sem tudi v osnovni šoli enkrat povedala ko je glih pršlo na to temo, da je on avtist, pa
mi je blo težko povedat pa to…ampak zaradi tega ker so to pač osebne stvari drugače
pa..ne pa da bi se ga sramovala.

41. Negotovost glede določenih
dejavnosti
42. V šoli je težko govorila o D'
43. Se ne sramuje dejstva da
ima D' MAS

35.J: So te sošolci spraševali o tem?
36.I: Jah, noben ni bil toliko z njim, da bi to vedel.. sem pa v srednji šoli, k sm bila bolj
povezana s sošolkami in so tut prišle k meni domov, sem jim pa prej povedala..da je on
pač tak in tak, da ne bi bila potem ona slučajno šokirana, če bi jo tam napadu »ti si pa
lepa« itd. K ene dva mesca nazaj smo bli mis faksom v Janezu Levcu pa smo šli v
poseben oddelek in so ble moje sošolke šokirane ..k so hodili do njih pa tisto..«a mi daš
lupčka«. Mislem, meni to ni blo nič tazga, one so pa šle ven čist iz sebe. Tko da sm
kdaj tut za kakšne druge kej pripravila, jim mal povedala pa razložila čist tko, da naj
bojo pripravljene, da se ne bi kdo slabo počutil. No, sej drugače pa ljudje ne opazijo,
tut srečamo ljudi na cesti pa..se z njim kaj pomenijo pa sploh ne opazijo na primer.

44. Sošolkam razložila, da ima
D' MAS

45. Pripravljena ljudem razložiti
o MAS in značilnostih teh ljudi

37.J: Kdaj si pa zvedla za njegovo diagnozo, motnjo?
38.I: Zmeraj..on je že..on je zelo pozno spregovoril…v bistvu je o začel govort šele pri
46. D' se D ni zdel nič drugačen
petih letih, kar se men sploh ni zdelo čudno, dokler nisem videla pri sestri, ki je že pri
enemu letu žlobodrala. Že pri tem je hudo izstopal in so ga vodil k specialni
pedagogom, psihologom…on je že od malega po vseh institucijah in prvo so mu
rekli,da je hiperaktiven..k v bistvu avtizem takrat še ni bil toliko slišan, poznan. Je bil
pač hiperaktiven, bil je tut, devet tednov je bil tu v Ljubljani na pediatrični na
opazovanju, šestletni..to je bilo kar hudo za njega.. in so mu delali vse sorte preiskave.
Moj brat je dal skozi, skos celo življenje vse možne preiskave kaj vse bi lahka z njim
bilo, analize tega unga tretjega, možganov…itd. Ampak ja na koncu so se pač odločili,
da je Aspergerjev sindrom, pač zaradi teh..pomanjkanja na socialni komponenti, pa
zaradi teh savant sposobnosti, to je bilo pa..tam kakšen peti razred tam enkrat okoli.

Spoprijemanje z MASsorojenka
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Način razmišljanja in ravnanja

39.J: Kako bi opisala doživljanje tvojih staršev do njega? Najbrž so bili najprej
kar precej zmedeni..?
47. Diagnoza ni potrebna

40.I: No, ja..mislm da ne, sej ti tak cel cajt vidiš, da ..kaj je z njim. Ne rabiš tiste
opredelitve, to je pa to..da ti imenujejo to stvar. Itak so cel cajt videli, da je pač zelo
živahen, težko se uči, ker ima težave s koncentracijo in učenjem.. pač se je delalo s tem 48. Delaš tako kot se ti zdi, da je
kar si ti pač videl in čutil, ne pa s tem kar so po definiciji opredelili in kaj bi po tistem prav
bilo najboljše. Ni bil noben šok, niti ko so rekli hiperaktivnost, niti ko so rekli
Aspergerjev sindrom.

41.J: Kaj pa čisto to, ko so starši videli, da je nekaj drugače.., da ne napreduje

tako kot bi lahko?
49. Oče in D sta se hitro

42.I: Ma ne vem..ne bi znala na to odgovorit…vem pa da tata se je hitro sprijaznil, jst
sprijaznila
tudi, mama se pa ni.

50. Mama se je težko sprijaznila
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43.J: Mama se ni hitro sprijaznila.
44.I: Ja, pač..karkoli,…njen otrok je normalen in pika..in sej ko bo konec osnovne šole
pa bo ratal v puberteti, potem bo pa kar naenkrat ratal normalen, ona je to trdila..
»seveda bo, to je samo prehodno«. Jst pa tko..sm si mislila, »sam sej če bo ratal
normalen, potem pa to ne bo več D., potem pa to več ne bo moj brat, bo en drug
človek«, tko da ja se je že od začetka kazalo, da neki ni v redu in se je s tem pač živelo.

51. Mama je trdila da je
normalen
52. Mama je trdila da bo postal
normalen
53. D si ni želela da postane
normalen

-/…/- 47.J: Kako tvoja mama zdaj na to gleda, reče da je normalen?
48.I: Ja, je čist sprejela zdej, takrat v Ljubljani ko je bil..od takrat naprej se je čist
spremenila, ji je kliknilo v glavi, je čist spremenila mišljenje, naredi tut vse za to, da se
čim boljše počuti, da se s čim več stvarmi ukvarja in zdej jo zelo boli, ko vidi druge
starše ki so taki kot je bila ona..k forsirajo in ona ve kako je blo, ampak jim ne more
dopovedat, k jo boli gledat, ko se ponavljajo napake. Je čist drugače zdej in tut mislm,
da smo ga vsi sprejeli, no tata tko kdaj pa kdaj reče »ko bi le bil normalen«, drugače pa
nima problemov tut on..gresta dosti na izlete, se peljeta z motorjem. Edin zadnje čase,
tut ponori on, tko da jemlje zdej pomirjevala ..se zelo pozna no..če jih ne vzame, je
precej eksploziven, tako da jih jemlje vsak dan. No sej tut brez tistga no..pač bi lahko,
sam opaziš, da ga bolj hitro lahko razdražiš, če ga drezaš, ampak se da.

54. Mama je spremenila
mišljenje
55. Mama težko gleda starše, ki
delajo iste napake
56. Vsi so ga sprejeli
57. Oče nima težav

49.J: A bi znala opisat občutke ob tvojem odraščanju z bratom?
50.I: Predvsem to, sem vedno čutila, da ga moram jst malo zavarovat pred
drugimi..sicer tko, sva se dostikrat skupaj igrala tudi, smo šli skupaj ven med vrstnike
včasih mi je pasalo sem šla tut sama brez njega, sam..bom pa rekla, da se ne spomnim
da bi si kdaj rekla, da si želim normalnega brata.. Hm občutki..kaj jst vem, moj brat je
in smo skupaj živeli kot brat in sestra.

58. Odgovornost do D'

Odnosi med sorojenci

Odnosi

59. Včasih ji je ustrezala tudi
družba brez brata

Potreba

Želje in potrebe

Želja

Želje in potrebe

Vloga sorojenke

Vloge v družini

Vloga mame

Vloge v družini

Vloga sorojenke

Vloge v družini

64. Kot starejša sestra se je
čutila odgovorno

Vloga sorojenke

Vloge v družini

65. Odgovornost za brata ji ni
bila v breme

Vloga sorojenke

Vloge v družini

66. D je bila bolj zahtevna kot
starši

Odnos med sorojenci

Odnosi

Vloga sorojenke

Vloge v družini

Vloga sorojenke

Vloge v družini

60. Si ne želi normalnega brata

51.J: Odgovornost ki si jo čutila do brata..ti jo je kdo nalagal ali si sama po sebi
čutila to kot starejša sestra..ga s seboj vzameš, vključiš…?
52.I: Pomoje sem bila jst tista, čeprov je mogoče tut na začetku mama rekla.. » dej
vzemi ga s sabo« al pa kej tazga, pa da me je tut spodudila..ampak če se spomnim
nazaj, sem ga pač vzela s sabo, sva se igrala. Edin kar mi je bilo škoda je to, da ga
nisem mogla naučit igrat karte, to sem zelo pogrešala, saj, sva se igrala samo z
avtomobili. Mislm, da je kar iz mene to prišlo, da sm se jst čutla kukr ena starejša
sestra, da ga vključim v dejavnosti in da si tut on to zasluži..sej sm tut za njim
pospravljala igrače, sam si nism nikol misla, lej kaj smotan to..pač tako je in tako sem
to vzela.

61. Sama čutila odgovornost do
brata
62. Mama je spodbujala, da
skrbi za brata
63 .Žal ga ni uspela naučit
kartanja

53. J: Se ti je zdelo pomembno, da ga sama kaj naučiš?
54.I: Ja, to pa ja..ker jst sem več zahtevala od njega kot starši..oni so potem bliže tako,
ah sej ej bogi..mu bomo naredili čokolešnik..pa sm rekla, poslušte čokolešnik je taka
stvar, ki si jo lahko sam zna naredit in sem ga naučila narest čokolešnik, hrenovke in
jajca zna pečt in to zdej on zna..in če ne bi oni njemu cel cajt delali in štimali..in če ne
ne bi on tega nikoli znal. Jst sem si pa vzela kot projekt to, po navadi poleti, ko sem

67. D je D' naučila pripraviti
nekaj jedi

bila doma..in sem mu pokazala, sproti..sem jst stala zraven njega, ene dva mesca, ko je 68. Učenje D' je bil za D projekt
to delal al pa toliko cajta kot je rabil,ker on se ne čuti sigurnega in rabi samo enga da
stoji zraven in mu kima, »ja ja«. Sem čutila, da je dobro da mu tut kakšne zahteve 69. D' potrebuje le nekoga, ki ga
spodbuja
postavim, ker se mi je zdelo to tut za njega dobro.

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Vloga sorojenke

Vloge v družini

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Vloga očeta

Vloge v družini

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

70. Zahteve so za D' koristne

55.J: Kako si se počutila ob tem?
56.I: Ja, dobro. Pa še staršem sm šla »vidte, da se da..pa še kaj bi se dalo«..ma sej to so
71. D je staršem poročala o tem
take uporabne stvari..zdej matrat ga s takim, kar mu v praktičnem življenju ne bo
kaj je naučila D'
uporabno se mi je zdelo nesmiselno.. ampak je pa zelo redoljuben ma vse organizirano,
pospravljeno..to je en velik plus pri njemu.
57.J: Kako bi opisala odnos tvojih staršev do njega?
58.I: Uh..iščem besede…bom kar opisala. Ja, recimo mama je zelo zaščitniška..sej ona
je do vseh taka..bom rekla, da je zaščitniška enako do njega kakor do vseh ostalih,
ampak še zmeraj zelo in skrbi za njega..za higieno za vse..je čist prijazna..pozitiven
odnos,edin tata včasih reče k reče mama »glej vidiš kako je to znal« ..pa reče tata »še
bolj bi bilo ko bi bil normalen«.. ampak drugače se pa tut razumeta s tatom..on vozi
kamion pa ga vzame s sabo in ga pelje kdaj na vikend in na izlet, tko da..smo vsi
potrpežljivi do njega predvsem tata, ker brat zelo rad izziva tata, prov zanalašč…k
izziva in čaka in čaka..pa spet izziva..potem pa ali tata popeni al pa..kakorkoli reagira..
ampak morm rečt, da še nism vidla da bi bil tata toliko potrpežljiv kukr je tko zdej ko
ga res tamal izziva..naš tata reče… »pust me na miru, lej tako je..« ampak, ne..sej če bi
ga jst al pa tamala, bi bla že cela reč najbrž.

72. Mama je zelo zaščitniška do
vseh otrok
73. Pozitiven odnos mame do D'
74. Dober odnos med D' in
očetom
74. Oče ga vzame s sabo na izlet
75. D' očeta rad izziva
76. Oče je do D' zelo potrpežljiv
77. Oče do D/sestre ni tako
potrpežljiv

59.J: Je potem drugačen odnos staršev do vaju in do njega..?
60.I: Jah, jst ga tko al tko niti ne izzivam, ampak je ja potrpežljiv..bom rekla, da kar do
78. D očeta ne izziva
vseh, ni pa on nč prikrajšan zaradi tega..če zaključim..je do vseh enako. So pa
79. D' ni prikrajšan
potrpežljivi in zelo zaščitniški.

Odnosi v družini

Odnosi

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

80. Potrpežljivost in zaščitništvo
staršev

Odnosi v družini

Odnosi

81. Starši dajo največ pozornosti
D', saj jo največ zahteva

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v okolju

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Odnos med sorojenci

Odnosi

Odnos med sorojenci

Odnosi

Odnos med sorojenci

Odnosi

61.J: Kaj pa glede pozornosti..vsem enako, njemu več, sestri več?
62.I: Njemu največ, ampak tut zato, ker jo on največ zahteva. Je pa..bom
rekla…imamo vsi slabo vest do sestre, ker ona ko je odraščala je mama vsak dan delala
z bratom in je bila ona zelo prikrajšana in zdej poskušajo še to nadoknaditi in ..mislm
je včasih kr nekaj skrajnosti in razvajenosti..bom pa rekla, da se do njega pa ravna tako
kot do vseh ostalih. Pozornosti ja ima verjetno največ, ker jo tut največ zahteva
oziroma jo prov išče ko pride do tebe pa dej to pa uno pa tretje…

82. Slaba vest družine do sestre
83. Starši se sestri skušajo
oddolžiti
84. D' išče pozornost pri ljudeh

63.J: Se pri sestri tudi vidi da ni imela toliko pozornosti?
64.I: To, bolj starši vidijo oz. čutijo kot slabo vest, krivdo..predvsem mama. Pa vidi se
tut samo v tem, da je malce razvajena..s tem ko niso imeli časa zanjo so ji pa ugodili v
vsem.. take smeri da je recimo osebnostno čist drugačna kot jst, se sicer dobr
razumeva, ampak je pa kontra, kontra…bi pa rekla, da če bi verjetno D. izbiral med
mano in sestro, bi najbrž izbral mene..meni tut vedno reče sestra ..tudi vsi so vedeli vse
meni, tudi tam na Dečkovi, vsi so vedli o M. vse, sm pršla enkrat konc leta na obisk, pa
so rekli »o ti si M., pa veš kaj vse mi vemo, on non stop govori o tebi«. Sam…tut
tamala, mogoče zdej k sm šla jst v Ljubljano, pa je ona malo več časa z njim, pa se
zvečer pogovarjata kdaj pa kdaj, pa ga ona kaj boža po glavi pa tako.. bom rekla, da se

85. Mama ima do sestre občutke
krivde
86. Starši sestri ugodijo v vsem

87. D' bi najbrž izbral D (če bi
izbiral)
88. V šoli je D' neprestano
govoril o D
89. Ko je D od doma se sestra in

kar razumemo, pa tut pride kdaj brat in reče »kdaj bomo šli mi vsi trije skupaj na izlet D' več pogovarjata
v Nemčijo« pa rečem »Nikoli« ..zelo rad bi da bi vsi trije vse skupaj,..tut mama da 90. Dober odnos med sorojenci
dosti na to..mama nas je tudi skus navajala, da se razumemo mi med seboj, kljub
91. Mama se je trudila da bi se
razlikam v letih..bom rekla, da ji je uspelo, povsod bi šli vsi.

Odnos med sorojenci

Odnosi

Vloga mame

Vloge v družini

Odnosi v družini

Odnosi

93. D'je prijatelj z vsemi, ki se
pogovarjajo z njim

Odnosi v okolju

Odnosi

94. Pri partnerju ji je pomembno

Pogled na partnerja

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled na druge

Način razmišljanja in ravnanja

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

sorojenci dobro razumeli

-/…/-69.J: Ti je bil to tut na en način pogoj za tvojega fanta, si iskala takšnega?
70.I: Mislim no..nisem prov iskala takšnega, sem pa bila zelo vesela ko sem videla, da
92. Vesela da se fant dobro
se ujamejo, sicer se niti en vidijo tako pogosto, ampak mu pa namenja pozornost. No,
razume z D'
sej moj brat je z vsakim, ki ga je pripravljen vsaj malo poslušat velik prijatelj.

71.J: Bi imela tut takšnega partnerja, ki bi bil odklonilen do tvojega brata?
72.I: Potem najbrž takšen ne bi imel takih osebnostnih lastnosti, ki so meni všeč. Ne da ni odklonilen do D'
vem, more bit človek že res mal blesav, da ne mara drugačnih ljudi..pač samo zaradi
95 .Ljudje ki ne marajo
tega, ker ima primanjkljaje.
drugačnih ji niso všeč
73.J: Da se vrneva na odnos staršev do tebe..kako bi ga opisala? Ali pa
pričakovanja staršev do tebe in do tvojega brata..
74.I: Mislim, da so pričakovanja prilagojena nama, odnos do mene je zmeraj bil res v
redu in brez problema..do njega pa tut glih tako kolikor ni kdaj moteč..drugače pa je
pač prilagojeno..od njega bi lahko, po mojem mnenju tut malo več zahtevali, še kakšno
stvari bi lahko malo več poskrbel zase. On itak ne bo nikoli popolnoma samostojen,
ampak ga navajati na nekatere stvari, da jih naredi sam, pa tudi če ti stojiš zraven to se
mi zdi, da bi jst še malo bolj poostrila.

96. Pričakovanja staršev so
prilagojena otrokom
97. Dober odnos staršev do D
98. Starši bi lahko od D' več
zahtevali
99. D' ne bo nikoli samostojen

75.J: Staršem kdaj svetuješ te stvari?
76.I: Ja, kdaj rečem to..sam potem si pa mislim, da rečejo, »lej ta študira pedagogiko in
zdej neki govori« Razumem, da so že kar utrujeni…sploh mama je, sploh v tistih letih,
ko se je non stop učila z njim, je zgubila ene dvajset let energije ..res je čist izgorela, 100. Učenje mame z D'
tako da zdej tamalo sestro komaj dohaja, res komaj komaj. Res jo je izčrpalo tisto Tut
zdej, joj če bi šla nazaj, bi blo vse drugače.

Vloga mame

Vloge v družini

101. Hudi pritiski zaradi učenja

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

102. Mama bi še enkrat ravnala
enako, saj je mogla svojo
napako sama spoznati

Pogled na starše

Način razmišljanja in ravnanja

103. D ni pogrešala pozornosti

Odnosi v družini

Odnosi

Spoprijemanje z MASsorojenka

Spoprijemanje z MAS

Odnosi v družini

Odnosi

77.J: Kako pa bi bilo drugače?
78.I: V tretjem razredu ko so se začele težave, bi šel v prilagojen program in bi se imel
lepo, doma bi se imel lepo, ne bi bilo tega učenja, on ne bi doživljal teh hudih
pritiskov, ki mu znajo še zdej dostikrat it v kakšno duševno bolezen, on je takrat res
doživljal prekomerne pritiske in je takrat tut začel doživljati tiste tike,veš. Od takrat
naprej, zaradi prekomernih pritiskov…je rekla pa če bi jo še enkrat vrnili nazaj z isto
pametjo, bi bilo pa enako, je rekla, da je mogla it čez to, da je zdaj ko gleda nazaj
drugače.
79.J: Si v tistem času pogrešala pozornost svoje mame?
80.I: Ne, ker sem se tudi jaz dosti učila, tako da nisem pogrešala, ne..smo se tudi mame
zmeraj kaj pogovorili ali kaj tazga..se mi je pa brat smilil.

104. D je čutila usmiljenje do
brata

-/…/- 83.J: Si takrat kaj poskušala spremenit glede tega?
84.I: Se ne spomnim, mislm pa da ne.. ker tudi jaz sem bila takrat osnovna šola in sem
105. D je verjela da je to kar
preprosto verjela, da je to kar dela mama najbolj prov.. jo dojemam kot zelo sposobno
dela mama najbolj prav

žensko, zelo spoštujem njeno mnenje in zato se mi je zdelo to dejansko najbolj
prov..šele potem, ko se človek obrne za nazaj in pogleda kaj je bilo, si reče, da ni bilo
okej. Takrat pa se ne spomnim da bi..no, mi smo takrat govorili, ne bo boljše, ne bo
boljše…resnično se pa ne spomnim, da smo jo hoteli odvrnit od tega, da se toliko
uči..vem pa da smo ji rekli, da zarad nas gre lahko na prilagojen program.

106. D dojema mamo kot
sposobno

Odnosi v družini

Odnosi

Pogled na druge

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Odnosi v družini

Odnosi

Pogled na svet

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled D'

Načina razmišljanja in ravnanja

Ambivalentna čustva

Čustveno doživljanje

107. Mamo so želeli odvrniti od
prekomernega učenja

85.J: Ste rekli…kdo je to rekel?
108. Oče in D sta se strinjala s

86.I: Ja, jst pa tata. Sva rekla, da naju to ne moti, ampak ona tega ni hotela..zdej da bi prešolanjem D'
pa prov jst nasprotovala učenju, pa nisem..nisem nikoli.

109. D ni nasprotovala učenju

87.J: Si kdaj izzivala s kakšnim vedenjem za pozornost staršev?
88.I: Ni bilo potrebe, nisem čutla pomanjkanja pozornosti.

110. D ni čutila pomanjkanja
pozornosti staršev

89.J: Nikoli?
90.I: Se ne spomnim, res. No sej če se zmeraj razumeš, pa da ti namenijo vsaj malo
111. Dovolj je manj, a
časa, da se kaj pomeniš, kaj poveš..je tut dovolj. Sej ne rabiš 7h na dan..dovolj je čist
kvalitetnejša pozornost
mal, pa da je kvalitetno.
91.J: Ljubosumje?
92.I: Hm,, ne ne vem. Ne vem zakaj bi bila ljubosumna..nimam bit za kaj. Sej jst
112. D verjame da je D' srečen
verjamem, da je on srečen v svojem svetu , čeprav no enkrat me je kar
presenetilo..enkrat..no sej se niti ne spomnim več kaj je bilo,..ampak je reku eno tako 113. Presenečenje ob D' izjavi o
izjavo, kukr da se zaveda, da je drugačen. Drugače pa vedno govori »kako je meni svoji drugačnosti

fajn« itd. Kako se ma dobr v VDC-ju..takrat je pa enkrat neki rekel in takrat me je to 114. Izjava o drugačnosti je D
malo presenetilo, prizadelo.. predvsem to, da se počuti slabše, ne drugačno. Zdej sem prizadela
pa čist zadovoljna, da si ima fajn.

115. D je zadovoljna da se ima
D' dobro

Negativna čustva

Čustveno doživljanje

Pozitivna čustva

Čustveno doživljanje

Negativna čustva

Čustveno doživljanje

Negativna čustva

Čustveno doživljanje

Negativna čustva

Čustveno doživljanje

Odnosi med sorojenci

Odnosi

Odnosi med sorojenci

Odnosi

Pogled na svet

Način razmišljanja in ravnanja

93.J: Občutki krivde?
94.I: Ma…na splošno gledano ne..je pa kdaj, tut zdej..k se on na primer hoče
pogovarjati pa ga na hitro odpravim, k se mi ne ljubi..takrat si mislim, »joj k sem slaba
sestra«, k mam pa dobre dneve se pa pogovarjava, greva kam itd. No, ja..sej sem tut do
sestre kdaj..tako, da se mi ne da. Ni on na nč slabšem kot sestra, sta na enakem, sam
kdaj k si mal slab al pa hudoben pa si misliš, da si slaba sestra.

116. Občasni občutki krivde,
kadar si ne vzame dovolj časa
117. D ima občutke krivde tudi
do mlajše sestre

95.J: Se te občutki pojavljajo pogosteje do brata ali sestre?
96.I: Trenutno bi rekla, da bolj do brata..k s sestro se vseeno več zastopmo…k
118. Občutki krivde so bolj
verjetno je tut zaradi tega, ker ima midve skupaj sobo in ko greva spat ona non stop
pogosti pri bratu
govori in govori. Meni ne preostane druzga kot da jo poslušam v postelji. Ko brata pa
kar na hitro odpravi »to je naša soba, dej ….«. Tako da se več pogovarjam z njo in sem
več z njo..ma skušam se pa tut njemu kaj odkupit, tako da..na morje ga bom peljala 119. D se skuša bratu odkupiti
..sej tako hudo pa mu spet ni. Se pa nabere, da bi se pa tri ure na dan non stop z njim
pogovarjala, pa tut ne gre. . se more človek tut sam malo kaj zaposlit.
97.J: Čutiš dolžnost da ga pelješ na morje?
98.I: Ne,mi je pa predvsem zarad tega..da se bo imel on fajn..sej se bom tut jst mela
120. D pelje D' in sestro na
fajn pa tut sestra, ko bo zraven..ampak …dolžnost? To se čudno sliši..Bom tako rekla,
morje
kot dolžnost in veselje hkrati. Vseeno se mi pa zdi prov, da gremo pa tut kam skupaj,

sami. Sploh zdej ko sem tuk starejša, da si lahko kaj privoščim.

121. D se zdi prav, da grejo kdaj
sami kam skupaj

-/…/- 101.J: Zaradi tega tut ti več pozornosti njemu posvečaš?
102.I: Po pravici povedano mu zato ne posvečam več pozornosti, se mi pa smili zaradi
122. D je hudo, ker D' nima
tega, mi je hudo, da ..ker on si želi, ampak nima. Nima družbe..ker roko na srce, da je
družbe
človek z njim pol ure se more pripravit na to..se prilagodit, malo potrpet…če ti ni hudo
123. D se naveliča pogovorov z
pogovarjat se pol ure eno in isto..potem ni problem, jst se naveličam na primer.

Negativna čustva

Čustveno doživljanje

Odnosi med sorojenci

Odnosi

124. D' ne potrebuje več zaščite

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

125. D vedno najprej pomisli na
D'

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Pozitivna čustva

Čustveno doživljanje

Odsotnost negativnih čustev

Čustveno doživljanje

Negativna čustva

Čustveno doživljanje

Negativna čustva

Čustveno doživljanje

D'

105.J: Bi lahko povedala čustva, občutke..na katere pomisliš, ko pomisliš na
svojega brata?
106.I: Am…bom rekla, da on ne potrebuje več zaščite..ampak, jst sm rastla s tem,
skozi otroštvo, da vedno prvo pomislim na na njega, še zmeraj. Drgač pa…doma kadar
začne spet tko govort eno in isto, reče mam »no lej to je pa naše veselje«. Drugače
pa..moj brat je, imam ga rada, ga ne bi zamenjala. Ne bi rada, da je normalen, k ne bi
bil več moj brat. Tukaj ni jeze, ni tega da bi bila na primer jezna na svet zakaj je pa on
tak. Niti ni žalosti, razen mogoče tega, da kadar je on žalosten, kadar njemu kaj ne gre,
sem tudi jaz…je kdaj tut tko, da se mi ne da z njim ukvarjat, rabim tut jst en svoj čas.
Bi rekla, da krivde pa ni glih zarad tega.

126. Ljubezen do D'
127. D ne čuti jeze in žalosti
zaradi D'
128. D je žalostna če D' kaj ne
gre

107.J: Torej empatija, ljubezen..krivde si rekla, da ne občutiš?
108.I: Jah, to sam kadar jst njemu ne posvečam dosti pozornosti, ko bi mu na primer
lahko. Mislem, 24h ur na dan pa tut ne morem.

129. Občutki krivde kadar ne
posveča dovolj pozornosti D'

109.J: Čutiš potrebo po tem, da se razdajaš?
110.I: Mogoče..bolj pa se čutim kot starejša sestra in imam brata in sestro, ki je tako
130. Vezni člen, ki skrbi da
mlajša..no čutim, da je nekako pomembno, da nas držim vse skupaj. Sem tak vezni člen
držijo skupaj
ali kaj takega, to jst čutim.

Vloga sorojenke

Vloge v družini

Potrebe v družini

Želje in potrebe

Odnosi v družini

Odnosi

Odnosi v družini

Odnosi

134. Skrb staršev

Odnosi v družini

Odnosi

135. Staršem ni bilo potrebno
nikoli posegati v konflikte glede
otrok

Odnosi v družini

Odnosi

111.J: Kaj potrebuješ v svoji družini, pogrešaš?
131. D potrebuje več svobode in

112.I: Amm…mogoče malo več svobode oziroma malo manj zaščitništva s strani manj zaščite
staršev. Drugače pa glede cele družine?
113.J: Ja.
132. Družina se razume in ima

114.I: Če spregledamo dejstvo, da je avtist…se razumemo, imamo radi, se rada
družimo…vse, kar še hočeš. Starši so mi vedno v pomoč, so zaščitniški, včasih malo
133. Starši so včasih preveč
preveč se mi zdi, ampak še zmeraj bolje kot da sploh ne bi bili..tako da je družina okej. zaščitniški, a bolje kot da ne bi
bili

115.J: Kako so zaščitniški?
116.I: Aaah, mislm no…bom rekla da v smislu tega, da ko gre kdo ven…pa sprašujejo
si vzel to pa uno,..pa kaj če bi vzel še to pa tisto…al pa če grejo tamali ven…pojdi
samo tam in tam, ker tam je gneča, drugje te lahko kaj povozi…itd. Drugač pa ja, ni
bilo glih incidentov, da bi mogli intervenirat… ni bilo nikoli, da bi mogli starši med
nami posegat ali reševat ..am.
117.J: Je to zaščitništvo lahko tut odraz tega, da je brat malo manj samostojen in

potem ...?

136. Starši bi bili zaščitniški
tudi če D' ne bi imel MAS

Odnosi v družini

Odnosi

137. D in D' sta se veliko igrala,
a tudi stepla

Odnos med sorojenci

Odnosi

Odnos med sorojenci

Odnosi

Odnosi med sorojenci

Odnosi

140. Drugi so ji povedali da jo
ima D' rad

Odnosi med sorojenci

Odnosi

141. Dober odnos med D' in D

Odnosi med sorojenci

Odnosi

142. D se je zdelo lepo, da jo
ima D' rad

Pozitivna čustva

Čustveno doživljanje

118.I: Po moje ne…bi bili v vsakem primeru tako. Ker bi rekla, da so zdaj še bolj
zaščitniški, sva imela z bratom veliko več svobode kot jo ima zdaj sestra.
119.J: Kakšen pa je odnos brata do tebe?
120.I: Am…no on je pa..bom rekla, da sva se dosti igrala pa vse..ampak sva se tut zelo
dostikrat stepla. Sej sem razumela, da se on mogoče bolj hitro razjezi ali pa kaj, ampak
stepla sva se vsejen mogoče sem si takrat mislila, da mu je vseeno..potem so bile pa
situacije, ko sem se jokala, pa se je tudi on začel jokat, pa mu je bilo hudo zame in
potem pa tudi…še bolj sem zvedla, da me ima rad na šolah…na osnovni in na Dečkovi,
ko so mi rekli »veš koliko tvoj brat govori o tebi«. So rekli »non stop govori o tebi, res
te ima rad«. Sem si mislila, dobro očitno me ima. Nikoli nisem razmišljala veliko o
tem, pač sva bila brat in sestra. Da me ima pa res rad, sem se pa zavedla pač takrat ko
so mi to povedali drugi, preko drugih. Tudi zdaj, mi on še vedno reče »sestra«, kljub
temu, da je še ena sestra in glede na to, da me vsak dan pokliče če nisem doma in se
mal pogovarjava. In dostikrat reče »Monika, mi se imamo radi«, čeprav takrat ko to
reče misli na celo družino. To dostikrat reče in tut zdaj imava čist v redu
odnos..predvsem on od mene želi pozornost, da se pogovarjava..to je v bistvu moja
naloga pri njemu..njegova pričakovanja. Ni pa nič kaj negativnega, ne vidim nč takega
pri njegovem odnosu do mene.

138. Včasih je D' začel jokati če
je D jokala
139. D je od učiteljev izvedela,
da jo ima D' rad

121.J: Kako si se počutila takrat ko so ti v šoli povedali, da te ima res rad?
122.I: Fajn se mi je zdelo Sem razmišljala, o kuk fajn. Lepo..

123.J: Ali vplivata en na druzga?
124.I: Ja, to me je naučil, da sem potrpežljiva, mogoče sem zaradi njega tudi bolj
sočutna do ljudi, sploh do takih. Preveč …to je njegov vpliv name. Kako pa jst na
njega..naučila sem ga kuhati, kaj druzga pa..ne vem dosti, da bi on od tega kaj odnesel.
Ne vem kako bi lahko drugače še jst vplivala na njega, mogoče tko da mu dam kakšne
informacije, ki jih še ne ve..pa v pogovorih pa tako.

143. D je bolj potrpežljiva in
sočutna

Spoprijemanje z MASsorojenka

Spoprijemanje z MAS

144. D poda D' kakšne
informacije,D je naučila D'
kuhati

Vloga sorojenke

145. Vpliv D' na odločitev o
študiju

Pogled na MAS

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled na samo sebe

Način razmišljanja in ravnanja

Odnos med sorojenci

Odnosi

Odnos med sorojenci

Odnosi

Želje glede prihodnost

Prihodnost

Želje glede prihodnosti

Prihodnost

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Vloge v družini

125.J: Je tvoja izkušnja z njim pomagala k temu, da si šla študirat pedagogiko?
126.I: Sem dostikrat razmišljala o tem, da je res mogoče. Na začetku si itak tako, da
polovica razreda v šoli reče, »jst bi bila pa učitelj«. Bom pa tako rekla, en dan preden
je bilo treba oddat vlogo za na faks, sem jst rekla..v šoli mi je bila najbolj več
zgodovina, okej grem to. Treba je it še nekaj zraven…okej pedagogika. In zdej mi je
študij pedagogike dosti bolj všeč, me je kr potegnilo noter. Sej mogoče je tut on kej
prinesel k temu, čist možno. Da me zarad njega veseli delat z mladimi. Sem imela tut
vedno kr avtoriteto, me je kar ubogal..če sem kaj rekla, je bilo kar ok, po navadi je
ubogal in sva naredila kar je bilo..ali pospravila al karkoli. Pri tem pomaga tudi to, da
mislem da me zelo spoštuje. Se kar pozna, da ima spoštljiv odnos..jst pa njega..sej tut
on me nauči kaj takega.

146. D ima veselje do dela z
mladimi
147. D' uboga D
148. D' spoštuje D

127.J: Kakšne pa so kaj tvoje želje za prihodnost?
128.I: Da bi bila zdrava, da bi se še naprej tako razumeli, bili povezani..sicer jst počasi
odhajam..samo še zmeraj, da bi bili redni stiki. Želim si, da ne bi on padel v kakšno
duševno bolezen ali kaj podobnega, predvsem si želim, da bi bil srečen..to je to, to je
prvo kar je. Toliko bolj zarad tega, ker se mi zdi,da je sreča še toliko manj odvisna od
njega. Predvsem pa tut odnosi, da ima družbo…tega mu res želim..pa ne da je sam z

149. D si želi zdravja,
razumevanja in povezanosti
150. D si želi sreče za D'
151. Sreča za D' ni odvisna od

mano, ampak tudi tako.

njega

Želje glede prihodnosti

Prihodnost

Želje glede prihodnosti

Prihodnost

Želje glede prihodnosti

Prihodnost

155. D je zadovoljna s trenutno
situacijo

Pozitivna čustva

Čustveno doživljanje

156. D si želi ohranjati stike

Želje glede prihodnosti

Prihodnost

Pogled na svet

Način mišljenja in ravnanja

Pogled na svet

Način mišljenja in ravnanja

Vloga mame

Vloge v družini

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

152. D želi, da bi D' imel družbo

-/…/- 131.J: Osebno, ja..
153. D se želi preseliti v drug

132.I: Želim si čim prej it na svoje to je prvo..in sicer moji načrti so sicer iti proč, bi šla kraj
v drug kraj. Tedenski obiski pa bojo seveda..no to so sicer želje, niso glih potrebe. Sem
154. D si želi tedenske obiske
pa zadovoljna tako kot je trenutno, ne ..potreb trenutno ni, so pa želje, teh je pa dosti.
domačih

133.J: Želje za prihodnosti…je vključena družina, brat..?
134.I: Mislim, …sigurno ohranjanje stikov..imeti, kosila, piknike, obiske…ker ob teh
157. Obiski ohranjajo odnose
dejavnostih si, se pogovarjaš, ohranjaš odnose. Za dober odnos ni treba biti s človekom
158. Dober odnos ni vezan na
vsak dan, lahko se vidiš enkrat na teden, pa je takrat kvalitetno in v redu.
številna srečanja

135.J: Misliš tudi kako bo s tvojim bratom?
136.I: S tem se zelo dosti ukvarja moja mama…trenutno pa je pri starših, zdej če bi
159. S prihodnostjo D' se
bilo kdaj treba bi lahko šel tudi v bivalno skupnost, njemu ni problem dobiti nove stike,
ukvarja mama
jih dobi kjerkoli..če bi bilo treba res bi se rajši nagibala k bivalni skupnosti pa da pride
za vikend domov zaradi tega, da ima širši krog znancev.. da ni potem samo doma, sej
sicer se pri nas že dogaja neki..ga vozimo na izlete in to. Ker po nekod drugje so pa pač 160. D' bo ostal pri starših
samo doma, ane.. je človek pred televizijo in ni nč. Drugač pa trenutno, če gledamo na
celotno familijo je v načrtu to, da bo on pač pri starših.
137.J: Bi ga pa vzela k sebi, če bi bilo potrebno…

138.I: Ja..no, če zdej razmišljam bi ga najprej dala v bivalno skupnost, zato da bi imel 161. D je pripravljena D' vzeti k
čim več odnosov, tam so tut razne dejavnosti. Če pa on ne bi bil zadovoljen, bi ga pa sebi
ven vzela..sam res ne bi imela občutka, da on ne bi bil zadovoljen, ker tut na te tabore
in razna tekmovanja hodi in..se ima fajn, uživa..je tut z drugimi ljudmi.

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Vloga sorojenke

Vloge v družini

Vloga sorojenke

Vloge v družini

Pogled na partnerja

Način razmišljanja in ravnanja

Pozitivna čustva

Čustveno doživljanje

Sprememba ravnanja

Način razmišljanja in ravnanja

Sprememba ravnanja

Način razmišljanja in ravnanja

139.J: Ne pomisliš pa na to, da bi ga imela doma tvoja sestra?
140.I: Am..mislim zdej je stara šele 10 let in tako kakršna je zdej..no sej je tudi
162. D meni, da je dolžna da
potrpežljiva z njim, se razume z njim, nima problemov z njim..sam bi rekla, da bi se mi
poskrbi za D'
to zdela tudi moja dolžnost, se mi zdi, da je bolj prov da ga jst vzamem.
141.J: Ker si starejša?
163. Kot starejša sestra je

142.I: Ja, ker sem starejša…pa se mi zdi, da mogoče….no, ne vem kakšnega fanta bo dolžna vzeti D' k sebi
imela ona, ampak tega k ga imam jst zdej, mislm da bi funkcioniralo. Imam v mislih,
164. D ima partnerja ki bi bil
da bi verjetno bolj pri meni bil.
najbrž pripravljen skrbeti za D'

-/…/- 145.J: Kaj pa če bi zavrtela čas nazaj, bi v svojem življenju kaj spremenila?
146.I: Prve dva letnika faksa bi se več učila…mislim, drugače pa tko na splošno, da
sem naredila nekaj kar bi mi spremenilo pot življenja ni bilo. Bi rekla, da sem tko kot
je potekalo čist zadovoljna, če gledam nase. Tut vem, da če bi šla nazaj bi z isto
pametjo naredila isto. Mogoče tam pa tam bi šla mal bolj odprta in komunikativna..ker
jst sem bila do konc srednje šole izredno zaprt človek in zaščitniška, špice na ven in
tako..zdej sem mal drugačna, kr mal preveč odprta..si več upam, bolj zaupam vase..
sem bolj odločna, več govorim..pa tako.

165. D je zadovoljna s potekom
življenja
166. D je bila prej bolj zaprta in
zaščitniška
167. D si sedaj več upa, bolj
odprta

147.J: Kaj te je spremenilo, kak poseben dogodek?
148.I: V bistvu je bila ena prijateljica s katero smo se zelo dobro razumele in ki je
168. Vpliv prijateljice na D
nekako me malo porinila naprej..izbrskala iz mene tudi takšno malo bolj divjo stran.

Odnosi v okolju

Odnosi

Pogled nase

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled nase

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled nase

Način razmišljanja in ravnanja

172. Samopomočna skupina kot
izmenjava izkušenj

Pogled na samopomočno
skupino

Način razmišljanja in ravnanja

173. Pri delu z D' je potrebna le
volja

Pogled na D'

149.J: Kako da si bila prej takšna..si si želela navezovat stike?
169. Ni vedela kako navezati

150.I: Sem si želela pa nisem upala, nisem si upala, nisem znala…sej ne rečem, tut zdej stike
je mogoče kdaj lahko težava, ampak takrat si pa nisem upala niti probat. Ne bi rekla, da
170. Ni upala navezati stikov
so starši krivi za to, to je bolj moja osebnost taka, no ne vem, ne bi rekla, da so starši
kej krivi z vzgojo. No, lahko bi se npr. v osnovni šoli sama naročevala na zdravnika, na 171. Mogla je iti skozi razvoj
katerega me je zmeraj mama, to so stvari, ki so vsejeno take malenkosti. Očitno sem
mogla it tut sama pri sebi skozi nek razvoj.
-/…/- 159.J: Ja, zdej.. (samopomočne skupine)
160.I: Ma, čutila potrebe ne bi po tem. Šla bi samo z vidika tega, da mal zamenjam
izkušnje, pa da vidim kako je pri drugih, mogoče bi malo primerjala. Da bi se čutila, da
rabim pa ne …ker je že celo življenje tako, tako da se že tako razvijem po svoje, ne
vem kaj bi lahko zvedla ker..on ne potrebuje nobene posebne obravnave, o potrebuje
samo pozornost in pri temu nuca samo volja, drugih posebnih potreb pa nima.

Način razmišljanja in ravnanja

161.J: Te pa zanima kako drugi živijo s sorojenci?
162.I: Ja, to pa me zanima..da vidim malo kje sem jaz…ne z vidika njega, da bi njemu
174. D zanima če je dovolj
pomagala, ampak da sama vidim kuk sem v redu, če sm v redu.
dobra glede D'

Pogled nase

Način razmišljanja in ravnanja

163.J: Kakšni so tvoji odnosi z vrstniki?
164.I: V redu, jst mam tako ozek krog prijateljev, ampak smo pa dobri prijatelji.
175. D ima ozek krog prijateljev
Nimam pa zelo širokih poznanstev..pač nisem človek, kot eni ki takoj spoznajo 20 ljudi
176. D je bolj pomembno da
in ohranjajo poznanstva. Mi je več vredno ene par prijateljev kot pa tisoč na pol.

Odnosi v okolju

Odnosi

Pogled na druge

Način razmišljanja in ravnanja

Pozitivna čustva

Čustveno doživljanje

Odnosi v okolju

Odnosi

Odnosi v okolju

Odnosi

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Odnosi v okolju

Odnosi

ima nekaj dobrih prijateljev

165.J: Si dovolj vključena v okolje?
166.I: Doma ne..ker se nisem z nobenim, razen s sosedo tako razumela. V OŠ sem bila
jst v oddelku, kjer so bili vsi vozači in sem tako spoznala jih bolj iz drugih krajev, v
mojem kraju pa res ne…imam prijatelje iz Novega mesta in Tolmina, s temi imamo še
vedno redne stike. Sem pa zadovoljna s tem, še na primer s to prijateljico, k smo sosede 177. Zadovoljna s stiki/prijatelji
se vidimo kakšne trikrat na leto.
167.J: Kako znanci sprejmejo tvojega brata?
168.I: Eni niti ne pogruntajo, kukr sem že omenila, tisti ki pa..pa pač tudi ni
problem..se malo pogovorijo, pokramljajo. Ni tako, da se ne bi hoteli z njim
pogovarjati, so prijazni, se vključijo, ni da bi ga ignorirali. Nisem še doživela tako
odklonilnega odnosa. Ga lahko pelješ kamorkoli in se bo lepo obnašal, je kar
prilagojen., tudi okolje ga sprejema. Ni tak, da bi delal probleme. Dobro no..doma
živimo v stanovanju, ampak se ni še noben pritožu zaenkrat zaradi njega, če je kdaj
glasen, al pa če je kdaj kaj tolkel. Smo imeli eno staro gospo, ki je sicer že umrla..in je
bila izredno stara in ni prenašala otrok in ko je prišla na balkon, smo se vsi skrili, ker je
nekaj preklinjala..pa je prišel moj brat in ji rekel« to je pa grdo, se ne govori tako« in
od takrat naprej ga je imela rada.. k ga je vidla je rekla, pridi sem ti bom dala
bombon..res ga je imela rada.

178. Nekateri znanci ne
ugotovijo D' motnje
179. Znanci so prijazni do D'
180. D'je prilagojen
181. Okolje lepo sprejema D'

169.J: Ti tudi nimaš težav z navezovanjem stikov zaradi njega ?
170.I: Ne, tut mi ne bi bil problem it kam z njim, it v javnost…ni problem, res ker se
182. D nima težav iti v družbo z
lepo obnaša. Če bi bil pa kakšen tak, k bi ves čas tulu, se čudno obnašu..to bi pa bilo
D'
mal problem. Zarad drugih, k te vidijo pa te gledajo. Se mi zdi, da je to zmeraj zarad
183. Težave bi bile zaradi ljudi,
drugih, k te tako gledajo.. »pa dej zrihti kej«

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled na druge

Način razmišljanja in ravnanja

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

185. Nimajo težav s tem kako se
približati D'

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

186. D' jo je naučil ljubezni

Pogled na D'

Način razmišljanja in ravnanja

187. Čustva je treba pokazati

Pogled na svet

Način razmišljanja in ravnanja

188. Ni dovolj da imaš rad in
tega ne pokažeš

Pogled na svet

Način razmišljanja in ravnanja

ki obsojajo

171.J: Kaj bi sporočila ostalim sorojencem avtističnih otrok?
172.I: Težko je, ker so tako različni in eni imajo zelo hude primer, pri nas je precej
lepo. Sicer pa..potrpežljivost, ki je sicer v vseh družinah pomembna, in v normalnih in
ostalih. Težko rečem, k pri nas je precej normalno, če so pa kakšni drugi, ki se jim
težko približajo pa bi tisti res rabili kakšno pomoč v smislu kako se približati takšnemu
človeku, ker mi s tem nimamo težav. Mi imamo težave s tem, da je glasen, da teži
pa..da ne razume zakaj se gre na svetu..pustimo malenkosti.

184. Pomembna je
potrpežljivost

173.J: Si se od njega kaj pomembnega naučila?
174.I: To so taka globoka vprašanja… naučila sem se da se moramo imeti radi, pa tut
da si to pokažemo med seboj. Avtisti težje zaznavajo čustva drugih, zato jim je treba še
bolj jasno povedat oz. pokazat to. jst sem tut takrat, ko sem vidla da mu ni vseeno, ko
mene boli..sem mu prov eneparkrat potem rekla »jst te imam rada«. Je treba prov
povedat..tut kdaj k smo se kaj skregali doma..je mislil, da ga tata nima rad..Pa sem mu
povedala, da se imamo radi, da ni nič hudega..to mu je zelo pomembno, dostikrat
ponovi, ja se imamo radi. Tudi dostikrat me vpraša »me imaš kej rada« »seveda te
imam rada« »kaj pa če se kregava« …tut takrat… sem mu rekla, mi se kregamo s
tistimi, k se imamo radi če bi mene razjezil nekdo k ga ne poznam, bi ga pustila na
miru, s tabo ap se kregam, ker mi ni vseeno. Pomembni so mu tut objemi, to da mu daš
vedeti. Imeti rad in pokazati to, ker samo imeti rad ni dovolj.

