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POVZETEK
V svojem diplomskem delu sem obravnavala Aspergerjev sindrom in njegove
značilnosti v življenju odrasle osebe. Obravnavana tema je v našem prostoru še
dokaj mlado področje raziskovanja, v zadnjem času pa se ji namenja čedalje več
pozornosti.

Želela sem predstaviti življenje odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom in
opisati pomembne razlike med primanjkljaji, ki se pojavijo v obdobju otroštva, in
primanjkljaji, s katerimi se posameznik srečuje kasneje, ko se kot odrasla oseba
vključuje v širši krog družbe. Večjo pozornost sem namenila prepoznavanju in
izražanju čustev ter učenju socialnih veščin, s katerimi si odrasla oseba z
Aspergerjevim sindromom lahko pomaga pri vsakdanjem srečevanju z ljudmi.

Namen mojega raziskovanja je bil odkriti ovire, s katerimi se odrasli s tovrstnim
sindromom pogosteje soočajo. Cilj, ki sem si ga zastavila ob pisanju diplomskega
dela, je bil spoznati značilnosti primanjkljajev, ki se kažejo v odrasli dobi osebe z
Aspergerjevim sindromom, spoznati uspešne strategije in značilnosti dela pri
delu z odraslo osebo z Aspergerjevim sindromom ter ugotoviti, kakšno je njeno
samosprejemanje in vključevanje v širšo družbo.

V empiričnem delu sem predstavila študij primera študentke ene izmed
ljubljanskih fakultet, ki je bila pred tremi leti diagnosticirana kot oseba z
Aspergerjevim sindromom. Izvedla sem trening socialnih spretnosti, ki je
vključeval deset individualnih srečanj s študentko. Od tega sem pet srečanj
namenila učenju socialnih spretnosti z uporabo socialnih zgodb, preostalih pet
srečanj pa učenju izražanja čustev z obrazno mimiko ob pomoči ogledala. Zadnje
srečanje je bilo skupinsko in je bilo namenjeno evalvaciji dosežkov in
učinkovitosti uporabljenih metod učenja.

Ugotovila sem, da socialne zgodbe pripomorejo k boljšemu razumevanju
socialnih veščin in s tem k njihovi bolj pogosti uporabi le-teh pri komuniciranju z
drugimi. Metoda učenja izražanja čustev s pomočjo ogledala pa osebi z
Aspergerjevim sindromom omogoča, da si lažje zapomni izraz obraza pri
posameznem čustvu, ga pogosteje uporabi pri izražanju svojih čustvenih stanj, in
posledično tako posamezno čustvo bolje prepozna tudi pri drugih.

KLJUČNE BESEDE:
Aspergerjev sindrom, odrasla doba, socialne veščine, socialne zgodbe, izražanje
čustev, opazovanje obrazne mimike v ogledalu

ABSTRACT

In my term paper I have discussed Asperger's syndrome and its characteristics in
life of an adult. This topic is rather unexplored in our area; lately, however, it
attracts more and more attention.

My aim has been to present life of an adult with Asperger's syndrome and
describe significant differences between deficits arising in childhood, and those
arising later, when such an adult integrates into society. Closer attention has
been paid to recognising and expressing emotions and, moreover, to learning
social skills, which can be of help to an adult with Asperger's syndrome, when
communicating with others.

The purpose of my research has been to discover the obstacles which adults with
this syndrome more often encounter. The goal of my term paper has been to
recognise the characteristics of deficits arising in adulthood of a person with
Asperger's syndrome, to acquaint myself with successful strategies and
characteristics of work with this kind of person, and, finally, to find out what his
or her self-esteem and socialisation look like.

A practical part presents the case study of a student at Ljubljana University, who
was three years ago diagnosed as a person with Asperger's syndrome. I have
carried out social skills training, which included ten individual meetings with the
student. Five of them were dedicated to learning social skills with the use of
social stories, another five, nevertheless, to learning how to express emotions
with facial expression using a mirror. The last meeting was held in a group and
was devoted to evaluating achievements and effectiveness of the learning
methods used.

I have discovered that social stories contribute to better understanding of social
skills and this way to their more frequent use in communication with others.
Furthermore, the learning method of expressing emotions with the use of a
mirror enables a person with Asperger's syndrome to remember a specific facial
expression, typical of a certain emotion, more easily; to more often use the
appropriate one when expressing his or her own emotions in communication
with others; and, consequently, to more successfully recognise other people's
feelings.

KEY WORDS:
Asperger's syndrome, adulthood, social skills, social stories, expressing emotions,
observing facial expression in a mirror
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1 UVOD
Področje motenj avtističnega spektra je v splošnem mlado področje raziskovanja,
ki se mu v zadnjem času posveča čedalje več ljudi. Avtorica Macedoni-Lukšič
(Macedoni-Lukšič, M., Jurišič D., B., Rovšek, M., Melanšek, V., Potočnik Dajčman,
N., Bužan, V., Cotič-Pajntar, J., Davidovič Primožič, B., 2009)

opisuje

spektroavtistične motnje ali motnje avtističnega spektra (MAS), kamor spada tudi
Aspergerjev sindrom, kot najhitreje naraščajoča razvojna motnja s podobno
pogostnostjo v svetu in Sloveniji. Pri nas smo na tem področju bolj intenzivno
začeli delovati na tem področju leta 2005; do takrat so se te osebe obravnavale
predvsem v okviru skrbi za vse osebe s posebnimi potrebami. Obstajali so le
posamezni poskusi posebne obravnave posameznikov z MAS (Macedoni-Lukšič
idr., 2009).

Spekter avtističnih motenj oz. »avtizem«, kot ga večkrat raje imenujemo, pozna
veliko ljudi. Poznajo tudi določene značilnosti oseb s takšnimi motnjami, ki so jih
spoznali z ogledi različnih filmov, knjig, ki opisujejo razmišljanje teh ljudi, in
čedalje pogostejših člankov in drugih javnih prispevkov o tej temi. Ko pa beseda
naleti na Aspergerjev sindrom, tega le redko kdo poveže z motnjami avtističnega
spektra. Zaradi slabega poznavanja omenjenega sindroma tako nemalokrat pride
do napačnega interpretiranja oseb z omenjenim sindromom. V zadnjem času pa
je za Aspergerjev sindrom veliko več zanimanja, počasi napreduje tudi
diagnostično ocenjevanje oseb z različnimi motnjami avtističnega spektra.

Pri raziskovanju Aspergerjevega sindroma si pomagamo s tujo literaturo, ki je
sicer prevedena v slovenščino, vendar pa se v največji meri navezuje na
posebnosti pri mlajših osebi s tem sindromom. Delovanju odrasle osebe z
Aspergerjevim sindromom je pri nas zaenkrat namenjene manj pozornosti.
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Vemo, da se primanjkljaji v veliki meri ohranijo skozi vsa starostna obdobja
osebe, vseeno pa se pri tem pojavljajo tudi bistvene razlike. V odrasli dobi oseba
s svojim aktivnejšim delovanjem, vedenjem in posebnostmi pri vključevanju v
družbo še toliko bolj izstopa in zato jo drugi večkrat napačno označijo za
»drugačno« oz. »posebno«. Prav to me je vodilo k izbiri te diplomske teme, saj
sem si sama želela bolje raziskati, kakšni primanjkljaji spremljajo odraslo osebo z
Aspergerjevim sindromom, s kakšnimi težavami se soočajo pri vključevanju v
družbo, in kakšen je njen pogled na svet. V nadaljevanju

sem predstavila

značilnosti odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom in tako želela prispevati k
boljšemu razumevanju teh ljudi. V raziskovanem delu pa sem opravila trening s
študentko ene izmed ljubljanskih fakultet, ki je bila pred tremi leti diagnosticirana
kot oseba z Aspergerjevim sindromom.
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2

TEORETIČNI UVOD

2.1 Avtizem
Avtizem, natančneje motnje avtističnega spektra, so kompleksne razvojne
motnje, ki se kažejo predvsem kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju
socialne interakcije, besedne in nebesedne komunikacije ter imaginacije. Gre za
t. i. pervazivne razvojne motnje z začetkom že v obdobju malčka. V spekter teh
motenj je vključen tudi Aspergerjev sindrom (Macedoni-Lukšič idr., 2009).
Vzroka za nastanek avtizma ne poznamo. Gre za sindrome s kompleksno in
heterogeno etiologijo ter močno genetsko osnovo. Biološkega markerja zanje za
zdaj še ne poznamo. Patterson (2009) ugotavlja, da gre za okvaro tako
centralnega kot tudi perifernega živčevja pod vplivom različnih dejavnikov.
Strokovnjaki lahko postavijo diagnozo glede na tipične psihične znake najkasneje
v tretjem letu otrokove starosti.
Ker govorimo o spektru avtističnih motenj, si lahko predstavljamo, da je tipičnih
znakov kar precej in da se lahko med seboj različno kombinirajo. Osnovni znaki,
ki se pojavijo pri otroku in so razlog za napotitev v nadaljnjo diagnostično
obravnavo, so:
-

otrok do prvega leta starosti ne čeblja

-

ob prvem letu ne kaže s prstom in nima drugih socialnih kretenj

-

do 16. meseca ne govori posameznih besed

-

do 2. leta ne govori spontanih dvobesednih fraz

-

ne odziva se na svoje ime

-

izgublja že pridobljene veščine

-

slab očesni kontakt
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-

otrokov pomanjkljivi interes za igrače, specifične za posamezno razvojno
obdobje

-

izrazita navezanost na eno igračo ali predmet

-

odsotnost smeha

-

zdi se, kakor da otrok ne sliši (Macedoni-Lukšič idr., 2009)

V času otrokovega razvoja nekateri od teh znakov izzvenijo, lahko se pojavijo novi
ali drugačni, vendar na splošno še vedno velja prepričanje,da je avtizem
vseživljenjska motnja. En sam simptom še ne pomeni spektra avtističnih motenj
oz. avtizma, a vendar, več kot ima otrok prej naštetih znakov, težje je življenje
zanj, za njegovo družino in okolje, v katerem se giblje (Patterson, 2009).
Avtorica Macedoni-Lukšič (Macedoni-Lukšič idr., 2009) omenja, da predstavljajo
osebe z MAS enega najpomembnejših deležev v celotni skupini oseb z motnjo v
razvoju, ki jih je približno 3% v celotni populaciji, MAS pa veljajo za najhitreje
naraščajoče razvojne motnje. V zadnjih petnajstih letih se je pogostost otrok in
mladostnikov z MAS izrazito povišala. V začetku tega obdobja je veljalo, da je
pogostost 1-2 osebi z MAS na 1000, v zadnjem času pa se je ta številka v razvitem
delu Evrope in ZDA povečala na 6 oseb na 1000 (Macedoni-Lukšič idr., 2009).Ob
tem se je povečalo zanimanje tako strokovnjakov kakor staršev za zgodnjo in
celostno terapevtsko obravnavo MAS, za posebne programe vzgoje in
izobraževanja ter za socialno podporo oseb s tovrstnimi motnjami. V Sloveniji
smo še na začetku organizirane in sistematične zdravstvene, izobraževalne in
socialne skrbi za osebe z MAS, veliko oseb je še vedno nediagnosticiranih.

Epidemiološke študije so pokazale, da se pogostost bistveno ne razlikuje med
različnimi geografskimi oz. socialnimi okolji in je pri nas najverjetneje podobna
kakor v drugih deželah (Macedoni-Lukšič idr., 2009). Po podatkih statističnega
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urada RS o številu otrok do 18. leta (2004) je v Sloveniji približno 3000 otrok in
mladostnikov z MAS.
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2.2 Aspergerjev sindrom
2.2.1 Zgodovina motnje

Avtizem je bil v strokovni literaturi prvič omenjen leta 1943, v strokovnem delu
dr. Kannerja, ki je prvi objavil svoja opažanja o dvajsetih otrocih, ki jih je
preučeval. Približno ob istem času je avstrijski profesor Hans Asperger objavil
svoje raziskave o njegovih »malih profesorjih« – otrocih z zelo visokim
inteligenčnim količnikom, ki niso bili sposobni razviti socialnih veščin (Patterson,
2009).
Oba sta si pri opisovanju opazovanih otrok izbrala isti pojem – avtizem. Kanner je
opredelil zgodnji otroški avtizem, delo Hansa Aspergerja pa je ostalo neopaženo
štirideset let (Milačič, 2006).
Opisi Lea Kannerja še danes veljajo za referenčne točke najpogostejših lastnosti
otrok z avtizmom. Med njimi omenja:
 skrajno avtistično osamljenost – otroci delujejo samozadostno, so
najsrečnejši, ko so sami
 obsesivna želja po vzdrževanju istosti – otroka vznemiri vsaka sprememba
 odlično mehansko pomnjenje – sposobnost pomnjenja velikih količin
podatkov, ki nimajo pomena
 eholalija – otroci ponavljajo besede, ki jih slišijo in jih ne uporabljajo za
komuniciranje
 pretirana občutljivost na dražljaje – večina otrok je močno reagirala na
določene dražljaje
 omejenost v spontani aktivnosti – stereotipni gibi s prsti ali besedni rituali

6
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 dobri kognitivni potenciali – Kanner je mislil, da dober mehanski spomin
kaže na dobre intelektualne sposobnosti, čeprav so imeli otroci težave pri
učenju na številnih področjih.
 visoko inteligentni člani družine – starše avtističnih otrok je opisal kot zelo
hladne in zelo inteligentne (Milačič 2006)

Hans Asperger v svojem delu ob opisu ni ponudil tudi diagnostičnih kriterijev
sindroma,. Sledeče značilnosti tako temeljijo na njegovih kliničnih opisih in
študijah primerov:
 socialna izoliranost in egocentričnost – otroci z avtizmom so egocentrični,
sledijo lastnim željam in interesom, brez razmisleka o omejitvah, ki
izhajajo iz okolja
 okvare v besedni komunikaciji – vključujejo slab očesni stik in šibko
uporabo perifernega vida
 nenavadna

besedna

komunikacija

–

omejene

teme

pogovora

(nespontanost)
 pomanjkanje domišljijske igre – v zgodnjem otroštvu se ne igrajo iger vlog
 ponavljajoč se vzorec aktivnosti – igrajo se vedno na enak način
 odnos do predmetov – omejen na njihovo osebno izbiro;
 nenavadno odzivanje na senzorne dražljaje – hiper- ali hiposenzitivnost
 čustvenost – pomanjkanje harmonije med čustvi in razumom
 posebne sposobnosti – izjemno razvit mehanski spomin
 pomanjkanje smisla za humor – ne razumejo šale
 motorična

nespretnost

in

skromno

zavedanje

telesa,

slabe

grafomotorične sposobnosti
 problemi z vedenjem – agresivnost in negativizem, visoka stopnja
egocentričnosti in omejeni interesi
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 odlična sposobnost logičnega in abstraktnega mišljenja
 izolirana in specifična interesna področja (Milačič 2006)
Iz opisov lastnosti otrok z avtizmom obeh avtorjev lahko razberemo, da se
ujemata pri omenjanju težav na področju socialnih interakcij, čustev,
komunikacije in nenavadnih interesov. Razlike v njunih opisih pa se pojavijo na
treh področjih: jezikovnih, motoričnih in učnih sposobnostih. Na jezikovnem
področju Kanner omenja, da se govor pri nekaterih otrocih ni nikoli razvil,
Asperger pa opisuje otroke, kjer so govorne sposobnosti zamujale, a se je kasneje
pri vseh razvila sposobnost tekočega govorjenja. Na področju motoričnih
sposobnosti Kanner omenja le enega otroka, ki je bil nespreten, Asperger pa je
kot nespretne opisal skoraj vse svoje otroke, saj niso mogli sodelovati v
skupinskih športih in so imeli slabše razvito fino motoriko. Na področju učnih
sposobnosti je Kanner omenjal, da se njegovi otroci najbolje učijo mehansko,
Asperger pa je trdil, da imajo njegovi otroci razvito sposobnost abstraktnega
mišljenja (Milačid, 2006).
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2.2.2 Kaj je Aspergerjev sindrom?
Po kriteriju DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
1994), ki se uporablja pri diagnosticiranju oseb z Aspergerjevim sindromom, so
kot takšni opredeljeni tisti posamezniki, ki imajo hude in trajne težave v socialni
interakciji in razvojno omejene, ponavljajoče vzorce obnašanja, interesov in
dejavnosti, ti pa povzročajo klinično pomembno okvaro na socialnem, delovnem
ali ostalih pomembnih področjih funkcioniranja (http://www.autism-society.org/,
pridobljeno 21.10.2012).

Aspergerjev sindrom je opisan kot vseživljenjsko stanje, ki se kaže v specifičnem
razumevanju sveta okoli sebe, procesiranju informacij in vzpostavljanju odnosov
z drugimi ljudmi. Spada v skupino razvojno-nevroloških motenj, ki vplivajo na
vedenje posameznika, njegovo uporabo jezika, sporazumevanje in uporabo
vzorcev družbenih interakcij (http://www.avtizem.org/kaj je aspergerjev
sindrom.html, pridobljeno 11.6.2011).

Pogosto je opisan kot »spekter motenj«, saj ta sindrom na ljudi vpliva na različne
načine. Spektroavtistične motnje (SAM) so kompleksne razvojne motnje, ki se
kažejo predvsem kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne
interakcije, besedne in nebesedne komunikacije in imaginacije. Sodijo med tako
imenovane pervazivne motnje (PRM) z začetkom v obdobju malčka (MacedoniLukšič idr., 2009).

Večkrat zasledimo tudi izraz »skrita nezmožnost«, kar pomeni, da glede na
zunanji izgled težko ugotovimo, ali ima oseba motnjo avtističnega spektra ali ne.
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Čeprav obstajajo podobnosti s klasično obliko avtizma, imajo ljudje z
Aspergerjevim sindromom manj težav pri govorjenju in so pogosto povprečno ali
nadpovprečno inteligentni. Običajno nimajo pridružene motnje v duševnem
razvoju, vendar pa lahko imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Ti
primanjkljaji so med drugim lahko disleksija, dispraksija, motnja pozornosti in
hiperaktivnost ter epilepsija (http://www.avtizem.org/kaj je aspergerjev
sindrom.html, pridobljeno 11.6.2011).
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2.2.3 Značilnosti Aspergerjevega sindroma
Značilnosti Aspergerjevega sindroma se lahko izražajo na različne načine.
Pojavljajo se na vseh treh področjih posameznikovega funkcioniranja, razvojnem,
psihološkem in socialnem področju.

2.2.3.1 Razvojne značilnosti
Specifične razvojne značilnosti se kažejo že v otrokovem zgodnjem otroštvu, kjer
so lahko prisotne predvsem težave na področju motorike, govora in senzorične
občutljivosti.

Zaostanek se kaže v razvoju motoričnih sposobnosti, kot so lovljenje in met žoge,
vožnja kolesa, odpiranje, zapiranje zamaškov ipd. Motorična koordinacija je
šibka, njihova telesna drža je neobičajna, imajo slabše razvito fino motoriko,
pojavlja pa se tudi primanjkljaj vidno-motoričnih veščin. Prisotne so težave z
ravnotežjem, okvarjena je simultanost gibov, tj. sposobnost uporabe obeh rok.
Pogosto se pojavljajo disgrafija in težave pri natančnih manipulativnih nalogah.
Oseba ima lahko težave pri prepoznavanju in ponavljanju ritma ter hitrih
gibih(Milačid, 2006).

Na govornem področju se težave izražajo predvsem kot zakasneli razvoj govora,
površni ekspresivni, formalni in izbrani govor, neobičajna prozodija in okvara
govornega razumevanja; slednja vključuje dobesedno interpretiranje pomena
besed in besednih zvez (Milačid, 2006).

Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo lahko tudi težave, ki so povezane s
senzorno občutljivostjo. Ta občutljivost se lahko nanaša na eno ali več čutil – vid,
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zvok, vonj, okus in dotik. Posameznik je lahko hipersenzibilen oz. preobčutljiv ali
pa hiposenzibilen ali premalo občutljiv na dražljaje. Tako lahko močni svetlobni
signali, hrup, nekatere vonjave in teksture blaga pri osebi z Aspergerjevim
sindromom

povzročijo

(http://www.avtizem.org/kaj

anksioznost
je

ali

aspergerjev

celo

fizične

sindrom.html,

bolečine
pridobljeno

11.6.2011).

2.2.3.2 Psihološke značilnosti
Med psihološke značilnosti oseb z Aspergerjevim sindromom uvrščamo posebna
zanimanja, rutino in kognitivne značilnosti. Te osebe si pogosto postavijo
določena pravila in ustvarijo rutine, saj s tem njihovo delovanje postane bolj
urejeno. Radi imajo, da je njihov dan urejen po ustaljenih vzorcih.

Pogosto razvijejo močan, včasih celo obsesiven interes na določenem področju.
Pri nekaterih ti interesi trajajo vse življenje, pri drugih pa se interesi sčasoma
zamenjajo popolnoma nepovezano. Nekateri lahko postanejo na področju, ki ga
zanima, zelo uspešni. S primernim spodbujanjem je vse te interese in veščine
mogoče razviti tako, da se oseba z Aspergerjevim sindromom tudi izobražuje in
dela na svojem izbranem področju (http://www.avtizem.org, pridobljeno
11.6.2011).

Težave na področju fleksibilnosti mišljenja se pokažejo v tistih situacijah, ko si
oseba ne zna predstavljati alternativnih izidov situacij in ji je težko predvideti, kaj
se bo zgodilo »potem«. Težave se kažejo tudi pri razumevanju in interpretaciji
misli, občutkov ter dejanj drugih ljudi. Sporočila, ki jih sogovornik izraža z gestami
in mimiko, pogosto spregledajo. Imajo omejeni izbor aktivnosti, ki se jih lahko
domislijo in jih ponavadi togo uporabljajo in ponavljajo (postavljanje stvari v
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vrsto, zbiranje predmetov ...). Pojavljajo se tudi težave spomina, težave pri
branju, črkovanju in spretnostih s števili ter slabša uporaba domišljije (Attwood,
2007).

2.2.3.3 Socialne značilnosti
Specifične socialne značilnosti osebe z Aspergerjevim sindromom lahko opazimo
že zelo zgodaj, ko kot otrok ne išče stikov z vrstniki in se ne vključuje v skupinske
igre ter dejavnosti. Kasneje opažamo slabše razvite socialne veščine, težje
navezovanje očesnega kontakta in slabše razumevanje ter izražanje čustev.
Pojavljajo se torej težave v socialni komunikaciji in interakciji.

Težave s socialno komunikacijo se kažejo pri posebnem izražanju na čustveni in
socialni ravni. Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo težave z razumevanjem
gest, mimike in intonacije glasu, težave z razumevanjem, kdaj se začne in konča
pogovor, težave z izbiro teme pogovora, uporabljajo zapletene besede in
besedne zveze, ne da bi vedeli, kaj pomenijo. Govorjeno pogosto razumejo
dobesedno, zato imajo težave z razumevanjem šal, sarkazmov in metafor. Čustev
pri drugi osebi nemalokrat ne znajo ustrezno interpretirati, pogosto tudi sami
navzven ne izražajo čustvenih stanj, ki jih doživljajo v različnih situacijah
(http://www.avtizem.org, pridobljeno 11.6.2011).

Ko govorimo o težavah s socialno interakcijo, imamo v mislih težave pri gradnji
in ohranjanju prijateljstva. Nekateri si močno želijo, da bi se družili z drugimi,
vendar pa ne vedo natančno, kako naj to storijo. Pogosto ne razumejo
nenapisanih »socialnih pravil«, ki so za večino od nas samoumevna (npr. izbira
primerne teme pogovora). Drugi ljudje se jim zdijo nepredvidljivi in zmedeni.
Zaradi tega se pogosto zaprejo vase in zdi se, kot da jih drugi ljudje ne zanimajo.
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Dajejo videz ravnodušnosti in se obnašajo neprimerno. V komunikaciji se pogosto
ne izražajo tudi neverbalno, z govorico telesa – pomanjkljivo oz. neustrezno
uporabljajo svojo obrazno mimiko, pogosto imajo nenavaden, zijajoč pogled
(Attwood, 2007).Veliko ljudi z Aspergerjevim sindromom si želi biti družabnih,
vendar pa njihove težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih odnosov
večkrat povzročijo anksioznost.

Osebe z Aspergerjevim sindromom pa imajo zahvaljujoč sindromu tudi veliko
močnih področij:
-

nekatere so izrazito talentirane na posameznem področju, kot je
npr.glasba in risanje

-

nekatere imajo izrazito dober dolgoročni spomin za določene podatke
(npr. za datume, imena, poti, številke ...)

-

nekatere imajo zelo široko enciklopedično znanje z določenega področja,
tistega, na katerega je vezan njihov interes (npr. zgodovina, računalniki,
žuželke, dinozavri, številke ...)

-

njihovi interesi in hobiji so pogosto vezani na dejavnosti, ki zahtevajo
vztrajnost in koncentracijo

-

njihove kognitivne sposobnosti jim omogočajo usmerjanje pozornosti na
podrobnosti in tako so tudi informacije, ki jih premorejo, zelo specifične

-

v odnosih z drugimi osebami z Aspergerjevim sindromom niso
diskriminatorne v nobenem pogledu (npr. glede na etnično, rasno ali
spolno pripadnost) in redko obsojajo (Kanduč po Henaultu, 2006: 18).
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2.3 Diagnosticiranje Aspergerjevega sindroma
2.3.1 Postavljanje diagnoze v obdobju otroštva

Zelo pomembna je čim zgodnejša diagnoza kot predpostavka za posebno
terapevtsko obravnavo in posebne izobraževalne pristope v predšolskem in
pozneje v šolskem obdobju. Učenje spretnosti za vsakodnevno učinkovito in čim
bolj samostojno vključevanje naj bi se pri osebah z MAS nadaljevalo v odraslo
obdobje in trajalo vse življenje.
Za diagnozo MAS mora biti navzoča triada glavnih znakov: motnja v socialni
interakciji in v komunikaciji ter pomembno zoženje interesov oziroma
ponavljajoče se in stereotipno vedenje (Macedoni-Lukšič idr., 2009).
Diagnostično ocenjevanje je kompleksni klinični proces, ki temelji na
diagnostičnih kriterijih, ki jih omenjajo različni avtorji. Tony Attwood (2007)
navaja, da se najpogosteje uporablja kriterije, opredeljene v DSM-IV (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, 1994) in v MKB-10 (Mednarodna
klasifikacija bolezni). Poleg omenjenih se uporablja tudi diagnostični kriterij za
Aspergerjev sindrom, ki sta ga leta 1989 opredelila avtorja Gillberg (Attwood,
2007).

Diagnostični kriterij za Aspergerjev sindrom (Gillberg in Gillberg, 1989)
Ta kriterij ga opredeljuje z naslednjimi znaki:
 slaba socialna interakcija
 posebna zanimanja
 ponavljajoče se rutine
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 govorne in jezikovne posebnosti
 neverbalne težave s komunikacijo (Attwood, 2007)

Diagnostični kriterij za Aspergerjev sindrom (DSM IV, 1994)
Ta kriterij ga opredeljuje z naslednjimi znaki:
 kvalitativno šibka socialna interakcija
 ozki, ponavljajoči se in ustaljeni vzorci vedenja, interesov in aktivnosti
 očitne težave na socialnih, delovnih ali na drugih pomembnih področjih
delovanja
 ni klinično občutno zapoznelega razvoja govora
 ni klinično občutno zapoznelega zaostanka v kognitivnem razvoju, razvoju
letom primernih veščin samopomoči, prilagoditvenega vedenja in
zanimanja za okolico (Attwood, 2007)

2.3.2 Postavljanje diagnoze v odrasli dobi

Pri diagnostičnem ocenjevanju značilnosti odrasle osebe z Aspergerjevim
sindromom uporabljamo vprašalnike, ki opredelijo njene zmožnosti in
osebnostne značilnosti. Navezujejo se predvsem na značilnosti s socialnega
področja, komunikacijskih sposobnosti in različnih navad posameznika (Attwood,
2007). V literaturi se med pogosteje uporabljenimi instrumenti omenja predvsem
Ocena odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom ter Diagnostični kriterij za
odrasle z Aspergerjevim sindromom.
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Ocena funkcioniranja odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom (The Adult
Asperger Assessment oz. AAA)
Omenjeni instrument za ocenjevanje Aspergerjevega sindroma je delo
britanskega avtorja Simona Baron - Cohena in njegovih kolegov, ki se poglobljeno
ukvarjajo s področjem motenj avtističnega spektra. Uporabljajo dva že poznana
presejalna instrumenta, količnik avtističnega spektra (Autism Spectrum Quotient
oz. ASQ) in količnik empatije (Empathy Quotient oz. EQ), poleg teh dveh pa tudi
nov diagnostični kriterij za odrasle. Vključujejo tudi kriterij DSM-IV (Diagnostic
criteria for Asperger's disorder) in nekaj dodatnih kriterijev. Posameznik izpolni
vprašalnik, na podlagi katerega strokovnjak postavi oceno funkcioniranja na
posameznem

področju

(http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests,

pridobljeno 18.6.2011).

Diagnostični kriterij verbalnega in neverbalnega komuniciranja odrasle z
Aspergerjevim sindromom
Kriterij zajema naslednja področja verbalnega in neverbalnega komuniciranja:
 sposobnost ohraniti temo pogovora
 sposobnost začeti in ohraniti pogovor z drugimi
 monotoni slog govora in pretirana uporaba podrobnosti
 nezmožnost presojanja, ali se poslušalec za določeno temo zanima ali ne
 težnja povedati stvari ne glede na čustveni vpliv na poslušalca
 pomanjkanje spontanosti pri vključevanju v pogovor in slabša sposobnost
prilagajanja drugim na isti razvojni stopnji
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 nezmožnost povedati, napisati in uporabiti govor, ki ne bi vseboval
pravilnega leposlovja
 pomanjkanje zanimanja za fikcijo oz. v resničnosti neobstoječega; omejen
interes z neko predhodno podlago (Attwood, 2007)
Aspergerjev sindrom se v različnih starostnih obdobjih kaže z različnimi
značilnostmi. Pomembno je, da smo nanje pozorni že v zgodnjem otroštvu. Z
otroki in mladostniki z MAS so se v preteklosti ukvarjali predvsem v okviru
splošne skrbi za otroke s posebnimi potrebami. Navzoči so bili posamezni
terapevtski poskusi, predvsem na področju specialne pedagogike, vendar so bili
med seboj nepovezani in praviloma brez potrebnega sogovornika v zdravstvu.
Posebni diagnostični in terapevtski pristopi še niso bili razviti, tako da je ostala
večina otrok z MAS neprepoznanih oz. uvrščenih v druge skupine otrok s
posebnimi potrebami, največkrat z diagnozo »motnja v duševnem razvoju«.

Pri postavljanju diagnoze Aspergerjevega sindroma pri odrasli osebi lahko
naletimo na kar nekaj težav. S pomočjo uporabe različnih

vprašalnikov,

intervjujev s skrbniki in drugimi sorodniki je vedno potrebno diagnosticirati tudi
obdobje otroštva, s čimer skušamo dobiti čim več informacij o tem, kako je oseba
takrat navezovala stike z drugimi, kakšna je bila njena komunikacija itd. Težavo
pri zbiranju tovrstnih informacij predstavlja časovna razlika, saj je od otroštva do
začetkov diagnosticiranja minilo že kar nekaj časa. V veliko pomoč pri tem so
nam skupinske slike, iz katerih že lahko razberemo del socialnega delovanja zdaj
že odrasle osebe. Zelo uporabna so tudi vsa zbrana poročila iz šolskega obdobja.
Ustrezno diagnostično ocenjevanje otežuje tudi pomanjkanje enotnega
instrumenta, ki bi opredelil značilnosti odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom,
bil splošno veljaven in dosegljiv vsem. Večkrat gre tudi za pomanjkljiv prevod, saj
so vsi vprašalniki dostopni le v izvirnem jeziku tujih avtorjev.
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2.4 Aspergerjev sindrom v odrasli dobi

Celostno delovanje osebe z Aspergerjevim sindromom se v različnih starostnih
obdobjih razlikuje glede na prisotnost različnih primanjkljajev. V obdobju
odraščanja so izrazitejši primanjkljaji, ki se nanašajo na doživljanje samega sebe
in posledično s tem tudi na vključevanje v širšo družbo. Oseba je lahko zelo
občutljiva na kritiko, še posebej v zvezi s svojim zunanjim videzom, socialnimi
veščinami in drugimi lastnostmi, ki so cenjene pri vrstnikih. Čeprav se fizične
spremembe pri mladostniku z Aspergerjevim sindromom pojavijo v istem času
kot pri vrstnikih, lahko do čustvenih sprememb, povezanih z odraščanjem, pride
tudi veliko kasneje (Attwood, 2007). Oseba z Aspergerjevim sindromom svoje
potrebe in želje izraža na enak način kot drugi, vendar pa ga pri zadovoljevanju
le-teh ovirajo primanjkljaji, ki vplivajo na njegovo vedenje, uporabo jezika,
sporazumevanje in uporabo vzorcev družbenih interakcij.
Težave se še bolj izrazito pokažejo v obdobju adolescence, ko oseba z
Aspergerjevim sindromom raziskuje sebe in se trudi umestiti v družbeni svet.
Zaradi pomanjkljivih interakcij z vrstniki, ki imajo odločilno vlogo v tem obdobju,
so večkrat postavljeni ob rob družbe, pridobivajo negativne socialne izkušnje, kar
jim zniža nivo samozavesti. Ugotavljajo, da se razlikujejo od svojih vrstnikov,
iščejo razloge za pogosto nerazumevanje sveta okoli sebe, to pa jih pogosto
spravlja v obup.
V obdobju odraščanja se torej pri mladostniku z Aspergerjevim sindromom
pojavljajo težave pri vzpostavljanju socialnih odnosov z vrstniki, ki so lahko kruto
nestrpni ob njegovem spopadanju z nestabilnimi čustvi, nenavadnimi zanimanji
in cilji ter spoznavanju, da so nekoliko drugačni od ostalih. Sčasoma pa se to
kritično obdobje zaključi, oseba konča šolanje in ima večji nadzor nad dnevnimi
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rutinami. Priuči se ustrezne socialne interakcije z drugimi ter si glede na svoje
sposobnosti poišče ustrezno zaposlitev (Attwood, 2007).
Če se še na kratko vrnemo na obdobje odraščanja; fizične spremembe se
ponavadi pojavijo v isti starosti kot pri vrstnikih, vendar lahko osebo z
Aspergerjevim sindromom te spremembe bolj zbegajo. Tako je lahko zelo
občutljiva na kritiko, še posebej v zvezi s svojim fizičnim izgledom, socialnimi
veščinami in drugimi lastnostmi, ki so cenjene pri vrstnikih (npr. telesna teža). V
času hormonskih sprememb in povečanega stresa zaradi odraščanja se lahko pri
osebi začasno posamezni znaki Aspergerjevega sindroma ojačajo. Do čustvenih
sprememb, povezanih z odraščanjem, navadno pride z veliko zamudo. Oseba z
Aspergerjevim sindromom si dolgo želi le »enostavnega« prijateljstva; vrednote
in lastnosti osebe z Aspergerjevim sindromom so drugačne od vrednot in
lastnosti vrstnikov, vendar so to v veliki meri pozitivne vrednote, ki jih drugi še ne
prepoznajo. Močna navezanost ali spolno zanimanje za osebo nasprotnega spola
se lahko pojavita kasneje, kot je to običajno, pri tem pa najstniške značilnosti
vztrajajo še dolgo v dvajseta leta. Čustvene spremembe, značilne za odraščanje,
se pogosto razvijejo kasneje in trajajo dlje časa (Attwood, 2007).
Strokovni delavci pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom zaradi znanih
primanjkljajev že v izhodišču pričakujejo določene težave in zato preveč
pesimistično sklepajo o njeni prihodnosti. Ker je Aspergerjev sindrom razvojna
motnja,

lahko

posameznik

izboljša

svoje

sposobnosti

socializacije,

sporazumevanja, razumevanja misli in čustev drugih ter se nauči bolj preciznega
izražanja svojih misli in čustev.
Zaradi omenjenih primanjkljajev, ki se prepletajo skozi celotno obdobje otroštva
in odrasle dobe osebe z Aspergerjevim sindromom, je težko natančno opredeliti
le tiste značilnosti sindroma, ki bi veljale za odraslo dobo. Raziskave so pokazale,
da vedenjske, kognitivne in socialne težave ostajajo tudi v odraslosti (Milačid,
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2006). Različne težave se lahko izražajo povsem različno, z variacijami v
pogostosti in intenzivnosti; težko je tudi vnaprej določiti, katere težave oseba še
lahko odpravi in kako. Z učenjem v konkretnih situacijah in z načrtnim učenjem
socialnih veščin lahko omenjene težave vsaj delno odpravimo oz. zmanjšamo
njihovo intenziteto.
Oseba z Aspergerjevim sindromom se je večkrat primorana mnogih stvari, ki jih
drugi ljudje običajno usvojijo spontano, naučiti načrtno. Najpogosteje se jih
naučijo kot pravila (Milačid, 2006). Gre za načrtno učenje »nenapisanih« pravil,
kako se odzvati v določeni socialni interakciji, kako prepoznati in izražati
posamezna čustva ter uspešno komunicirati z drugimi.
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2.4.1 Področja primanjkljajev v odrasli dobi osebe z Aspergerjevim
sindromom
Ko govorimo o odrasli osebi, govorimo o posamezniku, ki doseže svojo fizično
zrelost, prevzame odgovornost za svoja dejanja in odločitve ter si prizadeva za
čim boljše vključevanje v družbeno okolje, neodvisno od staršev oz. skrbnikov. Za
veliko ljudi je to lahko težek prehod, še težji pa je za osebe z različnimi
primanjkljaji na socialnem področju, saj neodvisno življenje od njih zahteva veliko
več truda (Patrick, 2008).

Primanjkljaji, ki se pojavljajo v odrasli dobi osebe z Aspergerjevim sindromom, se
pogosteje kažejo na naslednjih področjih:
 empatije in dojemanja perspektive druge osebe
 neverbalne komunikacije
 spretnosti pogovarjanja (Baker, 2005)

Pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom primanjkljaji, ki vplivajo na razvoj
socialnega področja, vključujejo:
 neprimerno uporabo jezika kljub dobremu besednemu zakladu
 slabo razumevanje in socialno rabo jezika
 težave pri razumevanju in uporabi neverbalne komunikacije
 težave pri razumevanju različnih pogledov na stvari in dejanja druge
osebe
 težave pri razumevanju metafor
 nezmožnost empatije oz. vživljanja v drugo osebo
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 slab občutek za predvidevanje
 nagnjenje k pozornosti in pretirani organizaciji
 nagnjenje k specifičnim in posebnim interesom
 slabo integracijo senzoričnih informacij
 slabe motorične spretnosti
 težave z nadzorovanjem anksioznosti in razpoloženja
 slabše obvladovanje frustracij (Patrick, 2008)
Pomembna razlika primanjkljajev pri odrasli osebi je v njenem dojemanju sveta in
družbe. Odrasla oseba se čedalje samostojneje vključuje v širšo družbo, navezuje
stike z drugimi, išče vzroke za nerazumevanje reakcij drugih ljudi in s tem
postane bolj dojemljiva za svoje težave. Poleg tega je to tudi obdobje, v katerem
postane odrasla oseba sposobna samostojnega in neodvisnega življenja, se
ustrezno izobrazi, se zaposli, si mnogih primerih poiskati ustreznega partnerja in
se pripraviti na skupno družinsko življenje. Vsa omenjena področja pa pri odrasli
osebi z Aspergerjevim sindromom močno zaznamujejo socialni in komunikacijski
primanjkljaji, slabše razvita sposobnost empatije, primanjkljaji na področju
samostojnosti, slabša pozornost in organizacija, nagnjenje k specifičnim
zanimanjem, primanjkljaji na motoričnem področju specifične življenjske navade.
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2.4.1.1 Komunikacijski primanjkljaji
Slabo razumevanje in socialna raba jezika

Socialna pravila so v glavnem nezapisana in nedogovorjena, kompleksna, stalno
spreminjajoča in vplivajo na večino področij socialnih interakcij. Vključujejo
fizično razdaljo do sogovorca med pogovorom, razumevanje neverbalne
komunikacije, pozdravljanje, čestitanje in zahvaljevanje, pogovarjanje ter
prilagajanje pogovora glede na sogovornikov spol, starost in družbeni status.
Oseba z Aspergerjevim sindromom pogosto ne razume namena uporabe
socialnih pravil in jih zato tudi ne zna uporabiti na primeren način. Lahko si sicer
zapomni in se nauči, kdaj uporabiti določeno socialno pravilo, vendar se to ne
zgodi spontano. Ker gre za naučena socialna pravila, kar še posebej velja pri
pozdravljanju, čestitanju in zahvaljevanju, pogosto ne razume, zakaj jih v
določenih situacijah uporablja sogovorec oz. ne zna predvideti, kdaj jih mora
uporabiti sama.

Sprejemanje, sklepanje kompromisov in razumevanje so tisti dejavniki, ki bodo
osebi z Aspergerjevim sindromom omogočili boljše učenje socialnih spretnosti in
s tem krepitev njene socialne kompetence (Attwood, 2007).

Neverbalna komunikacija

Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo težave z razumevanjem in
prepoznavanjem neverbalne komunikacije, kamor sodijo očesni kontakt, obrazna
mimika, telesna drža in geste. Pri pogovoru z drugimi tako pogosto pride do
nesporazumov, saj je kar 55 % pogovora odvisnega prav od razumevanja
neverbalne komunikacije, to pa posredno povzroča težave pri njihovem
socialnem vključevanju (Attwood, 2007).
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Razumevanje različnih stališč sogovornika

Oseba z Aspergerjevim sindromom težko razume določen vidik oz. stališče druge
osebe, saj se težko vživi v drugega in tako na stvari ne zmore pogledati iz
njegovega zornega kota. Kljub temu, da je njena empatija oslabljena, se oseba
lahko pozitivno odzove na neposredna navodila, kako se odzvati v določeni
socialni situaciji. Pogosto se lahko tudi nauči strategij, ki so nujno potrebne za
njeno socialno delovanje.
Socialne interakcije so lahko ovirane zaradi slabega razumevanja sogovorčevega
stališča, to pa lahko nerazumevanje med govorcem in poslušalcem, ki ga nato v
pogovoru težje odpravita (Attwood, 2007).

Razumevanje posameznih metafor in povedi s prenesenim pomenom

Sporočila z dobesednim pomenom vsebujejo besede, ki imajo točno razlago v
slovarju. Sporočila, ki nosijo prenesen pomen, pa vsebujejo besede, s katerimi
nakažemo drugačen pomen besed.
Osebe z Aspergerjevim sindromom so nagnjene k dobesednemu razumevanju
besed in povedi. Metafore in povedi s prenesenim pomenom zato za njih
pomenijo oteženo sporazumevanje s sogovorniki, ki te pogosteje uporabljajo v
svojem govoru.
Težave se torej pojavljajo pri tistih besedah ali frazah, ki imajo poseben pomen in
jih ne moremo opisati le z eno besedo. Za primer lahko vzamemo naslednjo
frazo: »Ana sedi na ušesih.« Osebi z Aspergerjevim sindromom ta fraza ne bi bila
smiselna, saj ljudje vendar ne morejo sedeti na svojih lastnih ušesih. Tako so se
pogosto primorani naučiti dejanskega pomeni določenih fraz, ki se uporabljajo v
pogovoru, da bi tako lažje razumeli sogovornika (Attwood, 2007).
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2.4.1.2 Socialni primanjkljaji
Socialne veščine so sposobnosti, ki jih potrebujemo pri interakciji z drugimi v
našem družbenem prostoru. Njihova osnova so socialne norme, ki nam določajo,
kakšni odnosi in vedenja so v družbi zaželena oz. pričakovana in katera so
nesprejemljiva.
Socialne veščine so pomembne, saj nas povezujejo z drugimi, nam izoblikujejo
naša lastna moralna prepričanja in vrednote, nam določajo socialne vloge ter
nam prenašajo jezik in dogovorjene simbole naših prejšnjih generacij. Zaradi vseh
teh lastnosti so v družbi obravnavane kot bistveni člen preživetja.
Ljudje, ki uspešno osvojijo socialne veščine, se v družbi lažje prilagodijo različnim
socialnim situacijam in so tako lahko uspešnejši ter jih drugi bolje sprejmejo,
medtem ko so tisti, ki imajo na tem področju določene primanjkljaje, pogosto
sprejeti kot nespretni oz. manj sposobni. Neuspeh, ki ga doživljajo ob učenju
socialnih veščin, jih lahko pripelje do umika iz družbe, frustracij, zavrnitve,
občutkov osamljenosti in nizke samopodobe.
Socialne veščine nam omogočajo razumevanje besed, vokalnih obrazil, govorice
telesa, očesnega kontakta, gest, drže in drugih kulturnih vedenj, s katerimi si med
seboj posredujemo določena sporočila. Z njimi lahko interpretiramo sporočila, ki
nam jih posredujejo drugi, prav tako pa z njimi lažje nadziramo naša čustva in
odzive.
Uporabe socialnih veščin se naučimo že v zgodnji otroški dobi, ko opazujemo
naše starše oz. skrbnike, in kasneje med šolanjem, v javnih institucijah, kot je
šola, zavod itd. V odrasli dobi si tako izoblikujemo svoje norme, vrednote in
pravila, po katerih se ravnamo in so v skladu z družbeno sprejemljivimi vedenji.
Pogosto zato tudi spremenimo kakšno od priučenih pravil vedenja, vrednot in
norm, jih preoblikujemo ali popolnoma opustimo (Patrick, 2008).
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Pri osebi z Aspergerjevim sindromom se težave na področju socialnih veščin
pojavljajo tudi v odrasli dobi. Težave ima pri razumevanju socialnih sporočil,
posredovanih z držo telesa, obrazno mimiko, očesnim kontaktom, naglaševanjem
pri govorjenju in drugimi oblikami socialnega vedenja. Vse to ji zmanjša
natančnost pri interpretaciji njenega opazovanja drugega. To zahteva tudi dalji
čas učenja in usvajanja socialnih veščin. Tovrstno učenje zahteva drugačne oblike
in metode dela, kot jih uporabljamo pri večini otrok in mladostnikov. Odrasla
oseba z Aspergerjevim sindromom namreč v večini primerov zelo dobro razume
pomen socialnih pravih v določeni situaciji, saj se je naučila potrebnih socialnih
pravil. Težava pa nastopi v nepričakovanih situacijah, kjer je to pravilo potrebno
nekoliko prilagoditi. Gre za problem družbenega okolja, kjer se socialna pravila
pogosto spreminjajo.

Pomembno vlogo pri učenju socialnih veščin imajo natančna in jasna navodila, še
bolj kot to pa je pomembno, da jim nudimo čim več priložnosti, ko so sami
dejavno vključeni v določeno socialno situacijo, kjer lahko opazujejo in se tako
učijo, kako se v določeni socialni odzvati (Attwood, 2007).

Socialne veščine so tesno povezane s komunikacijskimi veščinami, ki nam
omogočajo, da se lahko drug z drugim pogovarjamo, si izmenjujemo informacije,
natančno opisujemo svoje misli, delimo svoja občutja in ideje ter s tem
vzpostavljamo odnose z drugimi.
Komunikacija poteka med govorcem in poslušalcem, pri čemer mora biti slednji
pozoren tako na verbalna sporočila sogovorca, podana s točno določenimi
besedami, glasnostjo, naglaševanjem in govornimi poudarki besed, kot tudi na
neverbalna sporočila, ki mu jih sogovorec sporoča z obrazno mimiko, držo telesa
in različnimi gestami. Poslušalec mora biti ob tem pozoren tudi na to, da je
ustrezno nagnjen k sogovorniku, z obrazom naravnost proti njemu, v drži z
nesklenjenimi rokami in nogami ter rahlim prikimavanjem glave, s čimer tudi sam
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sogovorniku prenaša neverbalno sporočilo, da ga pogovor zanima in je nanj
dobro osredotočen. Biti popolnoma osredotočen na pogovor torej pomeni biti
pozoren na verbalna in neverbalna sporočila hkrati (Patrick, 2008).

a) Prenašanje neverbalnih sporočil

Prenašanje

neverbalnih

sporočil

je

pogojeno

s

sposobnostjo

našega

neverbalnega komuniciranja. Sporočila prenašamo z obrazno mimiko,očesnim
kontaktom, gestami in drugo telesno govorico telesa.

Obrazna mimika je odvisna od premikanja in postavitve obraznih mišic. Z njo
izražamo naše čustveno stanje, razpoloženje in občutenja. Obrazna mimika je
primarni izvor prenašanja čustvenih informacij. Vesel obraz tako pomeni
zadovoljstvo in veselje, medtem ko žalosten izraz na obrazu pomeni
nezadovoljstvo in žalost. Z očmi lahko prav tako izrazimo občutke žalosti, jeze,
zmedenosti, strahu, veselja in zadovoljstva.
Oseba z Aspergerjevim sindromom ima težave s prepoznavanjem sporočil, ki jih ji
sogovornik poda z obrazno mimiko. Zelo dobro se lahko nauči, kakšen naj bi bil
obraz osebe, ko je žalostna, vesela, jezna, itd., vendar pa je v konkretni situaciji
ne bo spontano prepoznala. Zato se pogosto napačno odzovejo, kar pri
sogovorniku povzroči odmik oz. prekinitev pogovora.
Težave se pri osebi z Aspergerjevim sindromom močno pojavijo tudi pri izražanju
čustev z obrazno mimiko. Pogosto ima popolnoma brezizrazen obraz, ob tem pa
govorijo o zelo srečnem ali žalostnem dogodku (Patrick,2008).

Drža in geste so določeni gibi našega telesa, ki prav tako prenašajo nebesedne
informacije, upoštevajoč razmerje med trupom in našimi rokami in nogami.
Prekrižane roke na prsnem košu tako lahko pomenijo trmo, medtem ko govorijo
odprte roke in dlani o občutku naklonjenosti in zaupanja. Vsi ti znaki ostanejo pri
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osebi z Aspergerjevim sindromom neprepoznavni. Sogovornikove geste in držo
interpreta napačno, ne prepozna, kaj nekdo od nje želi oz. pričakuje. Njen odziv
je zato pogosto napačen in ne doseže svojega pravega namena.
Tudi sicer oseba z Aspergerjevim sindromom redko uporablja posamezno telesno
držo in geste, da bi s tem nekaj sporočila. Pogosto tega ne zna pravilno uporabiti,
največkrat pa si ne zna razložiti, zakaj naj bi to sploh uporabila in na kakšen način
(Patrick, 2008).

Empatija predstavlja zmožnost vživeti se v posameznika, prepoznati njegova
čustva, misli in odnos do stvari. V mnogih primerih žal že kar predvidevamo, da
oseba z Aspergerjevim sindromom enostavno nima zmožnosti prepoznati čustva,
misli ali razumeti medčloveške odnose. Marsikatera oseba z Aspergerjevim
sindromom pozna čustva, jih lahko razbere pri sebi, težave pa ima

s

prepoznavanjem čustev pri drugi osebi. Za to potrebuje kar nekaj časa in šele
nato se lahko ustrezno odzove (Attwood, 2007).

b) Vzpostavljanje odnosov z drugimi

Oseba z Aspergerjevim sindromom vzpostavi tesen in ljubeč odnos z družinskimi
člani predvsem v zgodnjem otroštvu, kasneje pa vedno manj. Večkrat se ljubeč in
tesen odnos sploh ne razvije, saj kot otrok ne kaže potrebe po takšnih odnosih.
Tudi v odrasli dobi se tak odnos ohrani. Starši in ostali družinski člani so osebi z
Aspergerjevim sindromom sicer pomembni in z njimi goji poseben odnos, a se
tudi v teh odnosih pojavljajo odkloni do dotikanja, objemanja in poljubljanja ob
različnih posebnih priložnostih, kot so rojstni dnevi itd. Zato morajo imeti
družinski člani osebe z Aspergerjevim sindromom dobro mero razumevanja in
sprejemanja, da se bodo zmožni spopasti z njenimi različnimi odzivi osbe v
nepričakovanih situacijah (Patrick, 2008).
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Oseba z Aspergerjevim sindromom znance pogosto uvrsti v določene skupine,
največkrat glede na pomembnost. Lahko je to skupina članov družine, starši,
bratje, sestre in sorodniki, skupina najboljših prijateljev, vrstnikov, skupina ljudi, s
katerimi se srečuje v službi, pri raznih interesnih dejavnostih ...

Z znanci vzpostavljajo odnose, ki od nje zahtevajo uporabo enostavnih oblik
komuniciranja, kar vključuje pozdravljanje, zahvaljevanje, prijateljske pogovore in
uporabo neverbalnih gest, kot so nasmeh, prikimavanje, očesni kontakt in
govorica celotnega telesa. Te neverbalne geste služijo kot osnova vsakega
pogovora, oseba z Aspergerjevim sindromom pa jih tudi kot odrasla slabše
razumeva, zato ima težave pri vzpostavljanju stikov z drugimi in se pogosto sooča
z nesporazumi v pogovoru.

Oseba z Aspergerjevim sindromom ni zmožna spontane interpretacije
posameznih socialnih značilnosti komuniciranja z znanci, zato tudi težje predvidi,
kdaj jih bo pogovor pripeljal do nekega nerazumevanja. Ob tem nastopi tudi
težava pri izbiri strategij, s katerimi bi nesporazum odpravila. Ne ve namreč, kaj
je povzročilo nesporazum, pogosto niti ne zazna, da je do njega dejansko prišlo,
poleg tega pa ne dobi uvida v to, kaj lahko stori, da ga odpravi. Večkrat ima zato
izjemno majhen krog prijateljev in znancev, s katerimi redno vzdržuje stike in se z
njimi druži (Patrick, 2008).
Pri vzpostavljanju odnosov s prijatelji se pogosto zgodi, da si oseba z
Aspergerjevim sindromom prijateljev niti ne želi in jih zato tudi ne išče. Pri tem jo
ovira več dejavnikov. Težko razume prijateljske odnose, pri čemer dobi pogosto
prepričanje, da je nikoli nihče ne more dobro razumeti. Nekateri odrasli z
Aspergerjevim sindromom se bojijo zavrnitve, še bolj kot tega pa se bojijo, da
zaradi slabšega razumevanja socialnih gest ne bi prepoznali, ali nekdo zares želi
biti njihov prijatelj ali ne. Takšna oseba drugim težko zaupa in izrazi svoje osebne
lastnosti, prijatelji pa lahko od nje ravno to pričakujejo. Težko razloži, kakšni so
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njeni primanjkljaji, česa v določeni situaciji ne razumejo oz. težko uvidi
pričakovano reakcijo. Vse to privede do tega, da je pogosto neprijetno tudi
posamezniku, s katerim oseba z Aspergerjevim sindromom sklepa nek prijateljski
odnos.
Napačno je misliti, da je vsaka oseba z Aspergerjevim sindromom nezmožna
sklepati pristne prijateljske odnose. Res je, da ti ljudje zaradi svojih primanjkljajev
na področju socialnih veščin težje vzpostavijo odnos, vendar pa so se zmožni
naučiti določenih zakonitosti in spoznati, kako lahko sklepajo prijateljske vezi z
drugimi (Patrick, 2008).
Oseba z Aspergerjevim sindromom težje razume intimnejša druženja z drugo
osebo; kaj pomeni, da »se z nekom dobiš«, kaj je to »zmenek« in kako običajno
poteka, da obstajajo določeni vzorci vedenja, ki se jih ljudje v družbi držijo in jim
sledijo.
Tudi pri osebi z Aspergerjevim sindromom se po želja intimnejšem druženju
pokaže že v obdobju najstništva oz. zgodnje mladosti. Pogosto ta željo nastopi
tudi v poznem obdobju, kar imenujemo tudi »podaljšana adolescenca«, lahko pa
želja po takšnem druženju ne nastopi niti do pozne odraslosti.
Težave se pokažejo, kot rečeno že prej, pri prepoznavanju neverbalne
komunikacije, ki je pri bližnjem srečevanju z drugimi še kako pomembna.
Naklonjenost do drugega izražamo z gestami in govorico telesa (nasmeh, očesni
kontakt, spogledovanje ...); na ta način si želimo pridobiti pozornost. Oseba z
Aspergerjevim sindromom s slabšim prepoznavanjem teh znakov tvega zavrnitev
s strani drugega. Zanjo so ti znaki nepoznani in jih bližnjemu tudi ne zna ustrezno
vrniti (Patrick, 2008).

Socialni primanjkljaji vplivajo tudi na izbiro partnerja. Pogosto si ženske z
Aspergerjevim sindromom raje izberejo moškega z Aspergerjevim sindromom
(Attwood, 2012). Ženske so namreč tiste, ki se zaradi narave funkcioniranja in
dojemanja ljudi okrog sebe močneje zavedajo svojih primanjkljajev in so zato
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lahko negotove pri iskanju partnerja. V moškem z Aspergerjevim sindromom pa
najdejo gotovost, da ima enake primanjkljaje, ki jih bo razumel bolje kot drugi in
zaradi katerih se bo lahko tudi sama lažje poistovetila z njim in ga bolje razumela.

Ekstremno nevrotipični posamezniki imajo večjo možnost, da se zaljubijo v osebo
z Aspergerjevim sindromom. Attwood (2012) ugotavlja, da so pogosti primeri,
kjer si nevrotipična oseba izbere partnerja z Aspergerjevim sindromom. V svojem
raziskovanju o izbiranju partnerja so te osebe na vprašanje »Kaj vas je pri vašem
partnerju z Aspergerjevim sindromom tako privlačilo?« pogosteje izpostavile
občudovanje intelekta in tovrstnih sposobnosti, sočutje do njenih/njegovih
omejenih socialnih veščin, skupne interese, zvestobo v razmerju, izzive pri
spoznavanju, dobro organiziranost, odsotnost zadržkov oz. neposredno izražanje
brez skritih sporočil
(Attwood, 2012).

Zakonsko razmerje osebe z Aspergerjevim sindromom je odvisno od
prilagodljivosti glede na svoje primanjkljaje. Veliko oseb z Aspergerjevim
sindromom se poroči in v zakonu se pogosto soočajo s podobnimi težavami kot
običajni zakonski pari. Težave se pojavljajo, ker ne zaznajo nenapovedanih potreb
in želj partnerja, kar jih izjemno zmede in včasih povzroči celo občutke
frustracije. Največje težave se pojavijo na področjih, kot so komunikacija in
razumevanje misli ter čustev svojega partnerja (Patrick, 2005). Pogosteje se
zgodi, da si nevrotipična oseba za svojega partnerja izbere osebo z Aspergerjevim
sindromom, redkeje obratno. V začetku razmerja nevrotipična oseba od
partnerja z Aspergerjevim sindromom ne pričakuje, da ve, o čem razmišlja ali kaj
potrebuje. Kasneje se oseba z Aspergerjevim sindromom nauči, kaj partner v dani
situaciji želi in potrebuje. Ekstremno nevrotipične osebe si razmišljanje partnerja
z Aspergerjevim sindromom lahko predstavljajo, obratno pa lahko prihaja tudi do
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velikih težav (Attwood, 2012). Potrebno je torej veliko prilagajanja, načrtnega
učenja ohranjanja in razumevanja odnosa (Patrick, 2008).

Tudi spolnost je področje, kjer se odrasla oseba z Aspergerjevim sindromom
srečuje s težavami. V javnosti pogosto velja prepričanje, da tak človek ne kaže
želje po intimnem odnosu, saj težko shaja z njegovimi primanjkljaji, povezanimi s
spolnim vedenjem. Pogosto o tej temi niti ne razmišlja niti je ne omenja. Pa
vendar se med osebami z Aspergerjevim sindromom pojavljajo enake spolne
težnje kot v splošni populaciji. Sam telesni razvoj poteka enako kot pri preostali
populaciji odraslih oseb. Dejstvo pa je, da imajo več težav s prepoznavanjem in
učinkovitim sporočanjem svojih misli in čustev, razlike se pojavljajo tudi v
senzorni percepciji, izkušnjah s preteklimi odnosi in v razumevanju nenapisanih
socialnih norm. Slabše komunikacijske sposobnosti vplivajo na njihovo
sposobnost navezovanja stikov in vstopanja v spolno interakcijo, kar povečuje
možnost pojava neprimernega spolnega vedenja. Stike z drugimi omejujejo tudi
anksioznost, sramežljivost in pomanjkljive izkušnje zaradi majhnega števila
predhodnih odnosov, vse to pa vodi v nizko samospoštovanje.

Na razvoj spolnega vedenja osebe z Aspergerjevim sindromom vplivajo še
nekateri drugi dejavniki, ki jih ne smemo prezreti:
 pomanjkanje znanja o spolnosti in védenja o socialnih odnosih vezanih na
spolnost; Oseba redko doseže zrelost mladega odraslega človeka in v
primerjavi z drugimi vrstniki nima enakih izkušenj, zlasti pri zavedanju
svoje lastne identitete in občutka pripadnosti spolu.
 spolna segregacija: Do nje pride zaradi nezadovoljivih kontaktov z
nasprotnim spolom. Ženske si največkrat poiščejo le družbo žensk, moški
pa družbo moških.
 nekonsistentnost v podajanju »pravil« glede spolnosti: V družbi ni
formalnih ali neformalnih pravil, ki zadevajo spolnost, kar je za
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posameznika z Aspergerjevim sindromom zelo begajoče. Torej, če nekega
specifičnega pravila ni, kdo potem določa, katero vedenje je sprejemljivo?
 redke priložnosti za intimnost: oseba z Aspergerjevim sindromom ima le
redko priložnost, da se lahko v miru druži z drugo osebo na samem, pa naj
gre za prijateljski, romantični ali seksualni namen. Za vzpostavljanje
intimnih odnosov potrebuje namreč veliko časa in možnosti. Nekateri
posamezniki te potrebe ne čutijo in to nadomestijo s težnjo po fizičnem
kontaktu, kar je lahko zelo frustrirajoče tudi za partnerja (Kranjc, 2008 po
Henault, 2006, 38).

Osebe z Aspergerjevim sindromom potrebujejo kvalitetne in zelo konkretne
programe, vezane tudi na področje spolnosti (Kranjc, 2008 po Henault, 2006).

2.4.1.3 Pozornost in organizacija
Težave s pozornostjo in koncentracijo se lahko pri različnih ljudeh z
Aspergerjevim sindromom izražajo na različen način. Posamezniki imajo lahko
težave, pogojene s slabo pozornostjo na določene stvari, spet drugim pa
povzroča težave pretirana pozornost na stvari okoli sebe, zanima jih več stvari v
svoji neposredni okolici in zato se težje osredotočijo le na eno.
Osebe, ki imajo težave s pozornostjo, lahko med pogovorom skačejo v besedo,
pogosto nenadno zamenjajo temo pogovora, preveč govorijo, to pa privede do
nerazumevanja s sogovornikom.

Tudi pri organizacijskih težavah lahko govorimo o pretirani nagnjenosti k
organiziranosti in redu, ki je pri osebah z Aspergerjevim sindromom zelo pogosta.
Lahko pa gre za pomanjkljivo sposobnost organizacije in reda, kar privede do
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zamujanja na pomembne sestanke, pozabljanje datumov, izgubljanja osebnih
stvari ipd (Attwood, 2007).

2.4.1.4 Nagnjenje k specifičnim in posebnim zanimanjem
Na splošno za veliko ljudi velja, da imajo kakšen hobi oz. gojijo posebno
zanimanje za neko stvar, pri čemer se jim to ne zdi nič neobičajnega. Pri osebi z
Aspergerjevim sindromom pa lahko pogosto govorimo o ekscentričnosti, kar
pomeni, da so njeno zanimanje bolj samotarske in nenavadne narave, ta oseba
pa se z njim ukvarja večino svojega časa in o tem veliko pove tudi v svojem
govoru. Svoja zanimanja pogosto uporabi kot temo za premagovanje neprijetnih
občutkov med pogovorom, saj o tej temi veliko ve in se je o njej zmožna dolgo
pogovarjati, kar ji daje občutek samozavesti. S svojim zanimanjem za določene
stvari navzven pokaže visoko mero inteligentnosti, kar se največkrat odraža v
njenem monologu, ki lahko vsebuje tehnične izraze, ki jih poslušalec ne pozna. Z
njimi si takšen posameznik pogosto zagotovi red in doslednost, saj določene
informacije med seboj kategorizira. Posebna zanimanja mu lahko služijo tudi kot
sredstvo sprostitve, prijetna aktivnost, ki mu prinaša pristno zadovoljstvo
(Attwood, 2007).

2.4.1.5 Motorične spretnosti
Pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom se lahko pojavljajo obrazni tiki, to je
nenamerni krči obraznih mišic, hitro mežikanje in občasne grimase. Lahko se
pojavljajo tudi težave z ravnotežjem, slabe ročne spretnosti, ohlapni členki,
težave pri hitrih gibih in težave, povezane z ritmom. Vse te značilnosti nakazujejo
nerodnost in posebno motnjo gibanja (Attwood, 2007).
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2.4.1.6 Življenjske navade in samostojnost
Oseba z Aspergerjevim sindromom se pri izbiri načina življenja bistveno ne
razlikuje od drugih odraslih oseb. Zaveda se svojih želj in potreb ter se na podlagi
teh odloča, kakšno bo njeno življenje. Kot vsi ima tudi ona željo po samostojnosti
in neodvisnosti.
Pri izbiri načina življenja imajo velik vpliv različni socialni primanjkljaji, saj se
pogosto v skladu z njimi odloča za posebne oblike izobraževanja in kasneje,
zaposlitve.

Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo ponavadi velike težave pri ustvarjanju
lastne družin, zato se jih veliko odloči ostati v krogu svoje družine. Iz poročila
zveze Sožitje (Človekove pravice oseb z motnjo v duševnem razvoju, 2002, str.15)
izvemo, da večina odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju (70%), med
katere sodi tudi veliko odraslih oseb z izrazitejšimi MAS, živi s svojo primarno
družino (Macedoni-Lukšič idr., 2009). Ko govorimo o Aspergerjevim sindromu,
moramo upoštevati dejstvo, da večina teh oseb nima pridruženih motenj v
duševnem razvoju, kar pomeni, da se lahko popolnoma osamosvojijo in živijo
samostojno življenje.

Nacionalni program socialnega varstva je leta 2005 opisal naslednje pogostejše
oblike življenja odraslih z MAS:
 samostojno bivanje: Živijo povsem sami ali z določeno stopnjo podpore
in/ali nadzora, pri čemer jim to lahko zagotavljajo družina ali različne
strokovne službe
 bivanje z družino ob podpori socialnih programov
 vključitev v rejniško družino, pri čemer velja upoštevati dejstvo, da lahko
bivanje v družini ponuja tudi učenje spretnosti za bolj samostojno
življenje
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 bivalne skupine z različno stopnjo nadzora: Nekatere osebe z MAS ves čas
potrebujejo sobivanje z osebjem, ki skrbi za njihove osnovne potrebe
(priprava obrokov, čiščenje ...), pri čemer lahko osebe z Aspergerjevim
sindromom živijo v hiši ali stanovanju same, z občasnim nadzorom
(Macedoni-Lukšič idr., 2009).

Primanjkljaji pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom močno vplivajo tudi
izbiro nadaljnjega izobraževanja in primernega zaposlitvenega mesta. Oseba z
Aspergerjevim sindromom, ki ima izrazitejše primanjkljaje na področju
samostojnosti in skrbi zase, potrebuje pomoč in podporo za čim bolj učinkovito in
samostojno življenje. Le malo odraslih oseb je zaradi težav na področju
komunikacije in socialne interakcije sposobnih delati v običajnem delovnem
okolju brez prilagoditev. Za te osebe bi bile primerne t. i. podporne zaposlitve, ki
jih Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov že omogoča, v
praksi pa še niso zaživele (Macedoni-Lukšič idr., 2009).

Osebe z MAS imajo enako pravico do javnega izobraževanja kot vsi drugi. V
Sloveniji bi morali razviti več različnih organizacijskih oblik in ponuditi čim več
različnih možnosti. Macedoni-Lukšič s kolegi v svoji publikaciji (2009) omenja
nekatere oblike nadaljnjega izobraževanja, med njimi tudi organizacijske, ki lahko
veljajo tudi za osebe z Aspergerjevim sindromom. Govorimo lahko o različnih
tečajih na ljudskih univerzah, prilagojenih srednješolskih programih, projektnem
učenju, študijskih krožkih, različnih tečajih in programih na zasebnih
izobraževalnih ustanovah, univerzi za tretje življenjsko obdobje, univerzitetnih
modulih, krožkih pri društvih, učnih delavnicah, akcijskem učenju, mentorstvu,
inštrukcijah, skupinskem učenju, konferencah, ekskurzijah, tematskih večerih,
prireditvah, seminarjih, ogledih, urjenju ipd.
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Pri iskanju zaposlitve se oseba z Aspergerjevim sindromom sooča s težavami na
področju socialnih interakcij in komunikacije, učenja pravil vedenja in odzivanja v
pomembnih situacijah, kot so razgovor za službo ali pogovor z nadrejenim, s
pomanjkanjem očesnega kontakta, slabšim rokovanjem in vzpostavljanjem
odnosov s sodelavci, načrtovanjem poti do službe, kot tudi s težavami pri
pridobivanju prvih delovnih izkušenj. Težave lahko nastopijo tudi pri izbiri oblike
dela, zaradi socialnih primanjkljaje so pogosteje usmerjeni v zaposlitev, ki temelji
na individualnem delu, kot pa v zaposlitev »skupinske« narave; ta bi od njih
zahtevala velik napor pri vzpostavljanju odnosov z drugimi in skupnem
sodelovanju. Takšen posameznik morda namreč nima prirojenih talentov za delo
prodajalca, saj se ne zaveda svoje telesne govorice in nima dobrih sposobnosti za
ustrezen pogovor. Zato potrebuje učenje strategij in pravil vedenja v pomembnih
situacijah, s pomočjo katerih se lahko vnaprej pripravi, to pa mu daje občutek
gotovosti in samozavesti pri pomembnih odločitvah. Tudi za delodajalca je
pomembno, da je vnaprej seznanjen z značilnostmi Aspergerjevega sindroma, saj
bo le tako lahko bolj pozoren na potrebe takšne osebe. V ta namen mu lahko
izročimo brošuro z značilnostmi sindroma, v kateri poudarimo predvsem
pozitivne lastnosti, ki jo tak človek ima pri delu.
Attwood navaja nekatere najpogostejše poklice, ki si jih izberejo ljudje z
Aspergerjevim sindromom. Med njimi so računalništvo, umetnost, vojska in
policija, pa tudi poklici, kjer so v tesnejšem stiku z drugimi, npr. poučevanje.
Zanje so značilni močni moralni nazori, skrbno se bojujejo proti socialnim
krivicam. Ena izmed možnosti je tudi razvijanje veščin za samozaposlitvenem
delu. Tako lahko tak posameznik npr. dela doma oz. pridobi znanje na področju,
kjer ni potrebno biti del ekipe oz. določene hierarhične ureditve. Kasneje lahko
oseba z Aspergerjevim sindromom ob zadostni meri znanja in izkušenj odpre
lastno obrt (Attwood, 2012).
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2.5 Strategije pomoči pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom

Pri mlajši osebi z Aspergerjevim sindromom lahko govorimo o različnih
strategijah pomoči, s katerimi jo želimo čim bolje pripraviti na življenje v odrasli
dobi. Vendar pa se tovrstno delo močno razlikuje od dela z odraslo osebo z
Aspergerjevim sindromom. Sicer lahko uporabimo večino metod, ki se izkažejo
kot uspešne pri delu z mlajšo osebo, vendar pa moramo vsako od teh metod
prilagoditi starosti posamezne odrasle osebe oz. skupine (izbira tematike, koraki
učenja, nagrajevanje, postavljanje ciljev ...) Pri katerikoli uporabljeni metodi dela
z odraslo osebo z Aspergerjevim sindromom je pomembno, da osebo čim bolje
spoznamo, natančno odkrijemo, kakšni so njeni primanjkljaji, kako se v
posamezni situaciji odziva, česa ne mara itd. Šele na podlagi teh pridobljenih
podatkov lahko strukturiramo kvaliteten načrt pomoči.

Izboljšano delovanje lahko torej dosežemo z ustreznimi veščinami, v veliki meri
pa tudi s spremembami v okolju, v katerem oseba z Aspergerjevim sindromom
živi. Ker pa je sindrom pogojen z organskimi dejavniki, vseh veščin ni mogoče
razviti do potrebne oz. želene ravni. Zato je pomembno tudi prilagajanje okolja,
ki tako blaži obstoječe primanjkljaje. Potrebno se je namreč zavedati, da
določenih socialnih težav ni mogoče povsem spremeniti oz. odpraviti.
Pri delu z osebo z Aspergerjevim sindromom je potrebno oceniti, kateri vidik
svetovanja je zanjo ustrezen; je to individualno svetovanje, skupinsko delo ali pa,
najpogosteje, kombinacija obeh.
Osnova današnjih terapevtskih pristopov je učenje komunikacije in socialno
ustreznejših vedenjskih vzorcev, njihov namen pa je, da bi bil otrok in pozneje
odrasel človek s MAS čim bolj samostojen in učinkovit v vsakodnevnem življenju
(Macedoni-Lukšič idr., 2009).
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2.5.1 Individualno svetovanje
Z individualnim pristopom osebi z Aspergerjevim sindromom omogočimo
strukturo, podporo in informacije, na podlagi katerih se lahko bolje znajde v
družbi. Pri tem sodeluje terapevt, ki mora s svojimi varovanci vzpostaviti odnos
zaupanja in razumeti njihov način sporazumevanja in doživljanja okolice. Čeprav
oseba z Aspergerjevim sindromom težko navezuje socialne odnose, postane
odnos,

vzpostavljen s terapevtom, zanjo zelo pomemben. Ko je v odnosu

vzpostavljeno zaupanje, lahko svoja prizadevanja usmerimo tudi k drugim ciljem,
recimo k organizaciji mišljenja ali reševanju problemov. Pomoč pri organizaciji
mišljenja taki osebi omogoči boljše razumevanje okolja in pričakovanj, ki iz njega
izvirajo.
Osebi z Aspergerjevim sindromom primanjkuje analitičnih sposobnosti in
fleksibilnih strategij za razumevanje čustvenega življenja. Boljše razumevanje
tega pa olajšuje razumevanje številnih situacij in prispeva k boljšemu
medsebojnemu delovanju. Ob težavah razumevanja lastnih čustev se takšna
oseba srečuje tudi s oteženim razumevanjem čustev drugih.
Individualna obravnava omogoča tudi pogovor o razmerjih med različnimi
dogodki in njihovi medsebojni povezanosti. Mogoč je tudi pogovor o vzrokih in
posledicah vedenja neke osebe. Pri tem je zelo pomembna povratna informacija
terapevta.
Terapevt in oseba z Aspergerjevim sindromom se lahko ukvarjata tudi s kontrolo
njenega vedenja. Pomembno področje je prepoznavanje, preprečevanje in
nadzor nad neprimernimi vedenji, kot so lahko pretirana zgovornost, izbruhi jeze,
prekinjanje sogovornika ipd. Osebo je potrebno seznaniti z iskanjem alternativnih
odzivov na različne stresne situacije (Milačid, 2006).
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2.5.2 Delo v paru
Par predstavljata oseba brez primanjkljajev in oseba z Aspergerjevim sindromom.
Delo v paru omogoča njuno medsebojno interakcijo, prav tako pa tudi vajo
pozornosti in komunikacije, kar je zelo pozitivno socialno izkustvo. Aktivnosti
dela v paru lahko obsegajo pogovor in igro vlog z vnaprej določeno temo
(Milačid, 2006).

2.5.3 Delo v skupini
Pri osebi z Aspergerjevim sindromom se v dobi odraščanja pojavi zavest o
socialnem okolju, kar spodbudi potrebo po socialnih stikih. Vendar pa to ne
pomeni, da je razvoj socialnih veščin vzpostavljen, zaradi česar je pomembno
samo seznanjanje s socialnimi odnosi, in za to so odlične možnosti prav v
skupinskem delu.
Delo v skupini omogoča:
 izboljšanje razumevanja socialnih odnosov s pomočjo specifičnih učnih
tehnik, kot sta igra vlog ali prilagajanje vedenja
 sodelovanje v socialnih aktivnostih v naravnem okolju
 razumevanje socialnih odnosov s pomočjo skupinskega dialoga in
dejavnosti
Z omogočanjem ustreznih socialnih izkušenj in ne le omejevanjem na učenje
socialnih veščin prispevamo k izboljšanju konkretnih socialnih odnosov.
Socialne odnose dodatno izboljšamo s vključevanjem oseb iz širšega socialnega
okolja. V dejavnosti lahko vključimo bodisi brate in sestre osebe z Aspergerjevim
sindromom bodisi njene prijatelje ali zainteresirane študente psihologije ter
specialne in rehabilitacijske pedagogike (Milačid, 2006).
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2.5.4 Igra vlog
Igra vlog spodbuja vzajemno interakcijo, ki jo opredeljujemo kot prilagajanje
lastnega vedenja drugi osebi. Poteka na osnovi vnaprej določene teme in po
vnaprej določenih vlogah. Osebe se znotraj te metode lahko naučijo ustaljenih
fraz oz. izrazov, ki jim omogočajo lažje nadaljevanje pogovora: »O čem se želiš
pogovarjati?« in ne »Zanima me igra BINGO, kaj pa tebe?«, kar bi komunikacijo
najverjetneje hitro zaključilo s pritrdilnim ali zanikanim kratkim odgovorom. S to
tehniko pripomoremo k boljši komunikaciji, kadar težave vzdrževanja dialoga
presežejo sposobnosti sogovornikov (Milačič, 2006).

2.5.5 Program TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related
Communication–handicapped Children)
Program TEACCH je program, ki poudarja pomen skupine pri učenju socialnih
veščin pri osebah z motnjami avtističnega spektra.
Osredotoča se na tri področja primanjkljajev:
 pomanjkanje zanimanja za socialne aktivnosti
 težave pri razumevanju socialnih pravil
 pomanjkanje sposobnosti za vzpostavljanje socialnih odnosov
Program se izvaja s skupinskim delom, zato so cilji programa razvoj socialnih
aktivnosti, ki so zanimive in prijetne vsem članom skupine, izboljšanje
razumevanja socialnih odnosov in omogočanje socialnih izkušenj v običajnem
okolju. Potek aktivnosti je vnaprej predvidljiv in vključujejo nagrade (Milačid,
2006).
Pri sami metodi poučevanja gre za različne naloge, kjer posameznik išče stik z
vrstniki in je samostojen; to izboljšuje pozornost in koncentracijo, zmanjša pa se
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tudi odvisnost od odraslega, saj mora do rezultata priti sam. Znotraj skupine se
pogosto oblikujejo socialna pravila, ki jih upoštevajo vsi člani skupine. Članom
skupine svetujemo, kako pristopiti do osebe, kako navezati očesni kontakt, se
nasmehniti in reči, da jih veseli, da so jo spoznali, namesto da razgovor pričnejo s
temo, ki drugih ne zanima in jo spremlja neobičajna nebesedna komunikacija.
Organizirajo se skupine, ki imajo skupne interese in zanimanja. Velikega pomena
so tudi redne aktivnosti, kot so obiskovanje restavracij, praznovanja božiča in
novega leta, izleti ter letovanja. Člani skupine se pogovarjajo o skupnih izkustvih.
Vse te dejavnosti krepijo skupinsko povezanost in občutek pripadnosti skupini
(Schopler, 1972 po Milačid, 2006).

2.5.6 Pozitivna vedenjska podpora (Positive Behavioral Supports)
Pozitivna vedenjska podpora se uporablja v izobraževalnih procesih, kjer se
poskuša izboljšati kakovost življenja in zmanjšati problematično vedenje.
Večinoma se je poslužujejo pri odpravljanju nezaželenega vedenja pri otrocih z
motnjami avtističnega spektra, vendar pa se jo lahko učinkovito uporabi tudi pri
delu z odraslimi. Gre za preplet treh metod poučevanja oseb z motnjami
avtističnega spektra: ABA metoda, vključevanje osebe v terapijo in individualna
obravnava. Kljub temu je edinstvena, saj združuje nekaj ključnih funkcij v končno
celoto:


celovito spremeni način življenja



sodelujejo le zainteresirani



omogoča socialno uveljavljanje osebe v družbi ter



poudarek na preprečevanju nezaželenega vedenja (Johns, Patrick,
2003 po Šteh, 2012)
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Metoda se intenzivno usmeri na odpravljanje vedenja, pri čemer si sledi sedem
pomembnih korakov:
 spreminjanje okolja
 zagotavljanje alternativ za nezaželeno vedenje (ne v smislu nagrade,
temveč kot misel, ki osebo prepriča, kako bi lahko odreagirala drugače,
samostojno poiskala ustrezne možnosti namesto uporabljenega vedenja)
 taktično ignoriranje nezaželenega vedenja
 pozitivna okrepitev za ustrezno vedenje
 sprememba tehnike izvajanja, kot so desenzibilizacija in popolno
prenehanje
 spreminjanje reakcije ljudi v dani situaciji
 medikamentozna oblika pomoči
(Wikipedija,http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_behavior_support#Beh
avioral_strategies_available, pridobljeno 28.7.2012)
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1 Cilji in hipoteze

3.1.1 Opredelitev problema
Aspergerjev sindrom posameznika v odrasli dobi najbolj zaznamuje s socialnimi
primanjkljaji, ki vplivajo na to, kako uspešno se bo vključil v širši družbeni krog.
Takšna oseba potrebuje veliko izkušenj in konkretnih navodil, kaj naj v določeni
družbeni situaciji naredi, reče, kaj se od nje pričakuje, kaj je t.i. »družbeno
zaželeno« vedenje. V literaturi se omenja veliko načinov učenja socialnih veščin,
ki pa so vezani predvsem na učenje mlajših oseb z Aspergerjevim sindromom.
Pogosto je obravnavana populacija osnovnošolskih otrok, pri katerih je opisanih
veliko uspešnih strategij, ki otrokom pomagajo pri premagovanju težav skozi
obdobje šolanja. Literatura sicer poda zelo dober vpogled v Aspergerjev sindrom,
njegove značilnosti in posebnosti pri vedenju osebe, ki se v veliki meri ohranijo
skozi vsa starostna obdobja.
Namen raziskovalnega dela je ugotoviti, v kolikšni meri se primanjkljaji ohranijo
tudi v odrasli dobi osebe z Aspergerjevim sindromom in do kakšnih
primanjkljajev še lahko pride. Raziskovala sem, kako učinkovito je lahko učenje
socialnih veščin v zgodnjem obdobju za posameznikovo funkcioniranje v
nadaljnjem življenju in katere strategije učenja socialnih veščin so ustrezne za
takšnega posameznika v odrasli dobi.
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3.1.2 Cilji
V svojem diplomskem delu sem se pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom
usmerila predvsem na socialno področje, pri čemer sem želela:
 ugotoviti, ali je uporaba socialnih zgodb lahko enako učinkovita pri učenju
socialnih veščin tako pri mlajši kot tudi starejši osebi z Aspergerjevim
sindromom
 ugotoviti, ali se z metodo opazovanja v ogledalu odrasla oseba z
Aspergerjevim sindromom lahko nauči bolj natančnega izražanja čustev z
obrazno mimiko in jih spontano uporabi tudi pri komuniciranju z drugimi
 ugotoviti, katere so uspešne strategije učenja socialnih veščin pri odrasli
osebi z Aspergerjevim sindromom in v čem se razlikujejo od strategij
učenja pri mlajši osebi z Aspergerjevim sindromom

3.1.3 Raziskovalna vprašanja
1. Kako učinkovita je uporaba socialnih zgodb pri učenju socialnih veščin
odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom?

2. Kako učinkovita je metoda učenja izražanja čustev z obrazno mimiko ob
uporabi ogledala pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom?

3. Kakšne so značilnosti dela z odraslo osebo z Aspergerjevim sindromom?
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3.2 Metode raziskovanja

V diplomskem delu sem uporabila študijo primera. Izhajala sem iz kvalitativnih
opisov, ki sem jih pridobila tekom rednih srečanj, zbiranjem podatkov z
opazovalnimi shemami, vprašalnikom o celostnem funkcioniranju osebe in
končni evalvaciji v obliki skupinskega dela.

3.2.1 Opis vzorca
V vzorec sem vključila 21-letno študentko z Aspergerjevim sindromom. V
diplomskem delu sem jo poimenovala z izmišljenim imenom Ana. Pred tem sem ji
ponudila, naj ime, s katerim jo bom predstavila v diplomskem delu, izbere sama.
Izbrala je ime DNO, ki naj bi pomenilo okrajšavo za »družbeno nesprejemljivo
osebo«, kar je zanimiv vidik, kako dojema sebe in svet okoli sebe. Presodila sem,
da je njeno izbrano ime vseeno preveč izstopajoče in se zato odločila, da jo
poimenujem z izmišljenim imenom Ana.

Dekletov zgodnji razvoj je potekal normalno. Shodila je z enajstimi meseci, ob
tem je večkrat padla in se udarila v glavo. Prve besede so se pojavile že pred
njenim 1. letom starosti, v stavke pa jih je začela povezovati s petnajstimi meseci.
Vedenjske posebnosti so se pojavile že v zgodnjem šolskem obdobju. Ko je bila
mlajša, je težko prenašala hrup, bila občutljiva na različne vonje ter imela slabši
apetit. Mama v poročilu o otroku, pridobljenem na kliničnem oddelku za otroško,
mladostniško in razvojno nevrologijo v Ljubljani, navaja, da so že od nekdaj imeli
občutek, da se »pogovarjajo z odraslim«, saj je Ano zanimalo veliko stvari iz
različnih področij, veliko je spraševala in delala zelo utemeljene logične
povezave. Potrebovala je veliko pozornosti. V govoru je bila zelo podrobna in
natančna, stvari je razumela dobesedno.
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V času osnovne šole je bila deležna pogostega zbadanja s strani sošolcev, ki so ji
nagajali, jo spotikali in se ji posmehovali. V tem obdobju so se pokazali prvi znaki
socialnih primanjkljajev. Težko je vzpostavljala očesni kontakt s svojimi vrstniki, ni
prenašala dotikanja in je bila pogosto zmedena. V 8. razredu se je zaradi slabših
odnosov s sošolci prešolala na drugo osnovno šolo.
Po uspešno opravljeni osnovni šoli se je vpisala na gimnazijo, kjer so se težave na
socialnem področju nadaljevale, sicer pa so jo pustili pri miru. Tesen stik je
navezala s sošolko, s katero se še vedno pogosto družita, ki jo razume in ji
pomaga pri premagovanju socialnih ovir.

Prvič je bila obravnavana pri psihologinji in psihiatrinji pri svojih 9. letih zaradi
težav s socializacijo. Pri psihološkem pregledu je bilo ugotovljeno, da ima
izrazitejše sposobnosti na področju matematike in fizike. Po končani gimnaziji se
je zato vpisala na Fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljani. Nekaj težav ima
pri branju, pogosto pri tuji literaturi, pojavljajo se znaki disleksije, pri branju in
pisanju zamenjuje vizualno podobne črke. Ob koncu srednje šole se je pojavilo
obdobje poudarjene depresije, ki ga je z medikamentozno terapijo uspešno
premagala. V istem obdobju so se začele pojavljati težave v obliki obsesivnokompulzivnih motenj, pretirane občutljivosti na red in čistočo. Po končani srednji
šoli je bila obravnavana na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in
razvojno nevrologijo, v ambulanti za avtizem v Ljubljani, kjer so potrdili diagnozo
Aspergerjevega sindroma. Vključila se je v skupino vrstnikov, ki je temeljila na
učenju socialnih veščin in še vedno se redno udeležuje individualnih srečanj s
tam zaposleno specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo.

Z začetkom študija se je preselila v enega izmed študentskih domov v Ljubljani,
kjer si sobo deli s štirimi sostanovalkami. Zaradi socialnih primanjkljajev se
pogosto pojavljajo prepiri, vendar pa se trudi čim bolje prilagoditi danim
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situacijam. Zelo rada ima red in čistočo, nagnjena je k strogemu ločevanju
odpadkov. Ima slab očesni kontakt, ne mara dotikanj in gneče. Ima občutljiv voh,
ne prenaša preveč močnih vonjev parfumov, prepozna pa tiste, ki so ji všeč. Kot
pravi, ji ustrezajo le tisti, ki so dragi in kvalitetni, kar takoj prepozna po vonju
ženskega ali moškega parfuma.

Njen govor je pogosto krčevit in zatikajoč, nepoudarjen in monoton. Pri
komuniciranju z drugimi redko izraža svoje občutke z obrazno mimiko. Je
samostojna, pri vsakodnevnih opravilih in skrbi zase se dobro znajde. V prostem
času zelo veliko bere na računalniku, najraje obsežne romane v angleškem jeziku,
ki jih lahko prebere v eni sami noči. Pogosto se posveti svojemu prenosnemu
računalniku, ki ga razstavi vse do najmanjših delčkov. Pravi, da zelo rada proučuje
posamezne manjše dele, da ugotovi, čemu služijo. Kasneje računalnik ponovno
sestavi, pri čemer upošteva, kam spada kakšen del, da bo računalnik ponovno
deloval.

3.2.2 Opis instrumentarija
Informacije o dekletovem otroštvu in posebnostih v šolskem obdobju sem
pridobila iz strokovnega poročila o otroku, ki so mi ga z ustreznim dovoljenjem
izročili na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo v
Ljubljani.
Diagnostično oceno sem naredila s pomočjo testov, ki jih uporabljajo pri delu z
odraslo osebo z Aspergerjevim sindromom. Uporabljene teste sem povzela iz tuje
literature, pred uporabo pa sem jih tudi ustrezno prevedla v slovenščino.
Vsebujejo vprašanja zaprtega tipa, ki se vežejo na posameznikovo vsakdanje
življenje. Uporabila sem vprašalnik socialnih veščin (Social Skills Questionnaire,
Adults ASD, AASCG, 2008). Za lažje vrednotenje napredka pri učenju izražanja
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čustev z obrazno mimiko sem izdelala opazovalno shemo, kjer sem beležila priklic
posameznega čustva in postavitev obrvi, oči ter ust.

3.2.2.1 Ocenjevalna lestvica osebnostnih lastnosti
Ocenjevalna lestvica osebnostnih lastnosti (Patrick, 2008) je sestavljena iz
vprašanj zaprtega tipa, kjer posameznik izbira med trditvami, ki zanj držijo ali ne
to v kolikšni meri. Lestvica vključuje vprašanja, ki se navezujejo na
posameznikove spretnosti opazovanja, poslušanja, komunikacijske spretnosti,
spretnosti socialnih veščin, empatijo, govorne spretnosti in spretnosti
prilagajanja.

Lestvica vsebuje 24 vprašanj. Posameznik svoje odgovore razvršča glede na to,
koliko določena trditev zanj drži. Pri tem izbira med štirimi ponujenimi odgovori:
4 – se popolnoma strinjam
3 – se strinjam
2 – se ne strinjam
1 – se sploh ne strinjam

Glede na odgovore se določi, v kolikih odstotkih se določene spretnosti pri
posamezniku pojavljajo. Vsaka spretnost se oceni tudi posebej.
Lestvica ima ponujene opise za različno število zbranih odstotkov, kjer pomeni:
 0 – 25 % kaže na prisotnost izrazitejših primanjkljajev. Oseba nima
ustreznih znanj s področja obravnavane spretnosti, kar bi lahko negativno
vplivalo njene odnose z drugimi.
 26 – 50 % kaže na prisotnost izrazitih primanjkljajev. Trenutne
pomanjkljive spretnosti bi lahko imele negativne posledice na odnose z
drugimi.
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 51 – 75 % kaže na prisotnost zmernih primanjkljajev. Trenutni nivo
spretnosti bi lahko imel zmerno negativne posledice na odnose z drugimi.
 76 – 100 % kaže na prisotnost lažjih primanjkljajev. Trenutne spretnosti
imajo lahko pozitiven vpliv na odnose z drugimi.

Ocenjevalno lestvico sem uporabila pri diagnosticiranju značilnosti delovanja prej
omenjenega dekleta, njenega obnašanja in odkrivanja posebnosti, na katere sem
bila pozorna pri svojem nadaljnjem delu.

3.2.2.2 Vprašalnik socialnih veščin (Social Skills Questionnaire - 2008, Adults
ASD, AASCG)

Vprašalnik socialnih veščin je nastal v Svetovalnem centru za avtizem in
Aspergerjev sindrom, t. i. The Autism Asperger Syndrome Consulting Group, LLC,
ki deluje v eni izmed zveznih držav Združenih držav Amerike, Alabami. Center
nudi pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim z Aspergerjevim sindromom.
Vprašalnik

je

objavljen

na

njihovi

spletni

strani

(internetni

vir,

http://www.aascg.com, 28.7.2012).

S vprašalnikom lahko ugotovimo značilnosti in posebnosti na socialnem področju
osebe z Aspergerjevim sindromom. Vprašanja so vezana na vzpostavljanje
očesnega kontakta, navezovanje stikov z drugimi osebami, prepoznavanje
govorice telesa ter na posebne interese in zanimanja.
Vprašalnik je sestavljen iz 32 vprašanj zaprtega tipa, pri čemer vprašani
odgovarja, kako pogosto se določena socialna značilnost pri njem pojavlja. Na
izbiro ima štiri ponujene odgovore: vedno, ponavadi, včasih, redko ali nikoli.
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Vprašalnik se osredotoča na določene značilnosti avtizma oz. Aspergerjevega
sindroma, zato se ga lahko uporabi kot diagnostično sredstvo, s katerim
ugotavljamo, v kolikšni meri se pri osebi pojavljajo tipične značilnosti
Aspergerjevega sindroma in katere.

3.2.2.3 Opazovalna shema za učenje izražanja čustev
Shemo sem oblikovala za lažje opazovanje napredka pri učenju izražanja čustev z
mimiko obraza. Pri učenju izražanja sem bila pozorna na to, ali je Ana najprej
ustrezno priklicala določeno čustvo, kasneje pa, če ga je ustrezno izrazila z
obrvmi, očmi in usti.
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Napredek sem ocenila s 4 - stopenjsko lestvico, pri čemer pomeni:
1 – čustva ni izrazila
2 – čustvo je izrazila, a ne ustrezno
3 – čustvo je delno ustrezno izrazila
4 – čustvo je ustrezno izrazila
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ČUSTVO
ŠTEVILKA SREČANJA
Jezna sem.
Navdušena sem.
Nerodno mi je.
Sem pozitivno presenečena.

6

8

PRIKLIC
ČUSTVA
7

9

7

8

9

POSTAVITEV
OBRVI
6

7

8

9

POSTAVITEV
OČI
6

7

8

9

POSTAVITEV
UST
6
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Sem negativno presenečena.
Srečna sem.
Prestrašena sem.
Zadovoljna sem.
Ponosna sem.
Zaskrbljena sem.
Zaspana sem.
Dolgčas mi je.
Zmedena sem.
Žalostna sem.

Tabela 1: Prikaz uporabljene opazovalne sheme pri učenju izražanja čustev
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3.2.3 Postopek pridobivanja in obdelave podatkov
Raziskava diplomskega dela vključuje podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo
metode opazovanja. Pri opazovanju sem uporabila opazovalne sheme, ki so mi
služile za beleženje napredka dekleta pri izražanju čustev z obrazno mimiko. Prve
podatke o Ani sem pridobila v pogovoru s specialno in rehabilitacijsko
pedagoginjo, ki deluje na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško razvojno
nevrologijo, v ambulanti za avtizem v Ljubljani. Z Aninim dovoljenjem so mi
predali tudi poročilo, iz katerega sem zajela informacije o njenem zgodnjem
razvoju in posebnostih ter mnenju enega od staršev. Za objavo teh podatkov sem
pridobila Anino osebno dovoljenje.
V raziskovanje sem vključila rezultate, pridobljene z izvedenim vprašalnikom in
ocenjevalno lestvico.
Z začetno diagnostično oceno sem pričela v marcu 2011, rezultate pa sem z
metodo opazovanja beležila do julija 2011. Ob koncu individualnih srečanj z Ano
sem izpeljala skupinsko srečanje, s katerim sem želela preveriti, koliko veščin in
pridobljenega znanja bo Ana uporabila pri spontanem komuniciranju s člani
skupine. Pri beleženju opažanj sem uporabila opazovalno shemo, ki sem jo
predstavila pri sintezi ugotovitev ene izmed udeleženk skupinskega srečanja.

3.2.4 Statistična obdelava podatkov
Raziskava v diplomskem delu je kvalitativna, vključuje študijo primera, ki temelji
na metodi opazovanja. Rezultati so kvalitativno analizirani in predstavljeni z
deskriptivno metodo, za večjo preglednost sem uporabila tudi grafični in
tabelarni prikaz podatkov.
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3.3 Ocena socialnih spretnosti dekleta na začetku izvajanja
treninga
Pri določanju začetne ocene uporabe socialnih veščin dekleta sem večji del
pozornosti namenila socialnemu področju Aninega funkcioniranja, saj je to
glavno raziskovalno področje tega diplomskega dela. Uporabljeni vprašalnik
socialnih veščin in ocenjevalna lestvica osebnostnih lastnosti zajemata vsa
opredeljena področja raziskovanja, zato sem njune rezultate predstavila vsakega
posebej. Informacije sem pridobila v pogovoru z Ano, kjer sem jo s vprašanji
vodila k opisovanju posameznih socialnih področij, izhajala pa sem tudi iz
njenega poročila, ki sem ga dobila na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško
in razvojno nevrologijo v Ljubljani.

3.3.1 Govor in komunikacija

Ana je sprva nekoliko zadržana, opaziti je monotonost govora. Izražanja z
uporabo obrazne mimike ne uporablja. Večkrat neustavljivo govori o sebi, o
svojih značilnosti, stvareh, ki jih ima rada in tistih, ki jih ne mara. Pri pogovoru
prevladuje odgovarjanje na moja zastavljena vprašanja. Sama redko predlaga ali
izbere novo temo pogovora. Pri komuniciranju z drugo osebo ima veliko
monologov, kjer premišljuje o sebi, si glasno zastavlja vprašanja in poskuša
poiskati odgovore. Zelo rada sprejme mnenje drugega, saj pravi, da s tem odkriva
stvari, ki si jih sama razlaga drugače. Večkrat prekine pogovor, če želi izvedeti,
zakaj je oseba v pogovoru rekla določeno stvar, kaj pomeni in kako bi jo lahko
razložila.
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3.3.2 Očesni kontakt

Ana očesnega kontakta s tujci oz. manj poznanimi osebami ne vzpostavlja. Večino
časa je usmerjena v izbrano točko v bližini sogovorca, največkrat osebo gleda v
točko obraza, ki je v višini oči. Tega se dobro zaveda. Sama pravi, da očesnega
kontakta ne more vzpostaviti, ker enostavno ne zaupa osebi oz. nikoli zares ne
zna razbrati iz oči, kaj sogovorec s svojim pogledom sporoča. V oči lahko gleda
edino otroke do starosti petih let, saj po njenem mnenju nimajo družbenih
predsodkov. Tako tudi ne vedo, kaj je v družbi zaželeno in kaj ne, odzovejo se po
lastnem občutku. Ob tem zavedanju se Ana prestraši, da bi ji oseba kaj prikrivala.
Očesni stik Ana sčasoma vzpostavi, ko osebo dobro spozna in se ji ta izkaže
vredna zaupanja.

3.3.3 Govorica telesa

Izražanje s telesno govorico je zelo šibko. Pri govoru Ana ne uporablja rok, ves
čas ohranja isto držo telesa. Pri prepoznavanju telesne govorice drugega je zelo
premišljena in hkrati negotova. Njeno razumevanje sem preverila z uporabo
različnih slik, ki očitno sporočajo, kako se oseba v neki situaciji počuti, kaj želi
sporočiti drugemu. Izražanje enostavnih čustev in namenov prepozna brez težav,
pri manj očitnih pa razvije različne interpretacije in ugiba, kaj bi oseba s svojo
držo lahko sporočila. Govorico telesa redko opazi oz. ji pri komuniciranju z
drugimi ne daje velikega poudarka.
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3.3.4 Čustva

Ana pri drugi osebi dobro prepozna izražena osnovna čustva, kot so veselje,
žalost in jeza. Ve, kdaj se oseba lahko tako počuti. Pri prepoznavanju čustev z
obraza drugega je nepozorna na značilnosti obrazne mimike, večkrat ugiba, kako
se oseba lahko počuti. Pri komuniciranju z drugimi ne uporablja izražanja z
obrazno mimiko. Sama pravi, da ima pri izražanju čustev »univerzalen obraz«, s
katerim prikrije, kako se dejansko počuti. Veliko raje se prepriča, kako se oseba
počuti, če ji zastavi neposredno vprašanje, npr. »Ti, kako si?«. Že v 7. razredu
osnovne šole se je zavestno odločila, da se nauči izražanja čustev z obrazno
mimiko, vendar je zaradi velike obremenjenosti to opustila. Ana pravi, da so
čustva pri človeku nelogična. Sama to utemelji s primerom samomora dekleta, ki
se razide s fantom. To dojema kot takšno čustveno stanje, ki posameznika
pripelje do nelogičnega početja. Izrazi mnenje, da se ljudje preveč podrejamo
čustvom, premalo pa uporabljamo logično sklepanje. Področje čustvovanja sem
preverila z opisovanjem različnih slik, ki prikazujejo ljudi v določenih situacijah
(npr. jezen izraz, žalosten in vesel izraz na obrazu). Ko Ana opisuje slike, je zelo
pozorna na obrazne podrobnosti. Pri tem opazi, kako se spreminjajo oči, kotički
ust in celotna mimika obraza. Ko sva prvič poskusili prikazati določeno čustvo z
opazovanjem v ogledalu, je imela na obrazu pri vseh obravnavanih čustvih enak
izraz.

3.3.5 Občutljivost čutov

Pri Ani se pojavlja povečana občutljivost za vonj. Pogosto jo zmoti telesni vonj
osebe, občutljiva je na zelo intenzivne vonje parfumov, ustrezajo ji le tisti, ki,
pravi sama, sodijo med dražje. Občutljiva je tudi na slab zrak v prostoru. Pri
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osebni negi rada uporablja šampone, ki še dolgo pustijo sladek vonj. Pri sluhu je
občutljiva na zelo glasne zvoke. Takrat si ušesa pogosto pokrije z obema rokama.
Zelo rada posluša glasbo, ustreza ji predvsem mirna glasba, pogosto iz kakšnega
filma ali nanizanke, ki ji je všeč. Ne mara dotikanja, posebej ne v veliki gneči ljudi.
Že od otroštva ne prenese objemanja, poljubljanja in drugih tesnih telesnih
stikov. Z osebami se ne rokuje. Nekajkrat je to poskusila s svojo najboljšo
prijateljico, ki jo pozna in se z njo zelo dobro razume, vendar se ji je to zdelo
smešno. Ne razume, zakaj se je sploh potrebno rokovati. Pri okušanju jedi ne
zazna tistih, ki so bolj intenzivnega okusa. Sama pravi, da pogosto ne loči, ali gre
za grenek, slan, kisel ali sladek okus.

3.3.6 Posebna zanimanja, rutine

Ana ima določena izstopajoča zanimanja. Pogosto se posveti svojemu
prenosnemu računalniku, ki ga razstavi na najmanjše delčke in jih nato spet
sestavi skupaj. S tem, pravi, dobi vpogled v delovanje računalnika in razume,
čemu je kakšen delček namenjen. Zadovoljna je, ko ji računalnik nato spet dela
brezhibno. Določenim stvarem, ki jih vsakodnevno uporablja, je dodelila tudi
svoja imena. Prostor in predmeti v njeni bližini so vedno urejeni in postavljeni v
točno določen red. Ana uporablja škatle, ki jih smiselno razvrsti glede na
namembnost in pogostost uporabe. Občutljiva je na red in čistočo, in dolgo bila
to njena obsesija. Zelo natančna je pri ločevanju odpadkov.
Ko je opazila, da določene stvari okoli sebe dojema drugače kot drugi, se je
posvetila študiju psihologije človeka. Prebrala je veliko strokovne literature,
zanimalo jo je, kako človek deluje po psihološki plati, s tem pa je želela odkriti,
kako bi lahko pomagala sebi. Sama pravi, si prebrano zelo dobro zapomni. Veliko
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predelane literature se nanaša tudi na področje avtizma in Aspergerjevega
sindroma, saj je Ana želela odkriti vzroke svojih primanjkljajev.
Zelo rada ima humoristične nanizanke, kot so Castle, Chuck, Merlinove
pustolovščine, Doctor Who, The Bigbang Theory in How I Met Your Mother. Pravi,
da so to edine nanizanke, ob katerih se nasmeji in razume njihov humor.
Razumevanje angleškega jezika je njeno močno področje. Na računalniku večkrat
prebere kakšen obsežen roman v angleškem jeziku, kar ji pogosto vzame le nekaj
ur.

3.3.7 Močna področja

Anino močno področje je slikanje. Rada riše drevesa, s katerimi okrasi skodelice,
torbe, škatle in drugo. Pravi, da so drevesa mogočna, skoraj večna. Zelo dobra je
v pisanju akrostihov. Zelo jo zanimajo tudi domače živali, predvsem so ji blizu
zajci, saj se ji zdijo zelo inteligentni. Ana svoj čas nameni tudi branju različnih vrst
literature, med njimi najraje modernim romanom. V njih se ljudje objemajo,
poljubljajo in zaljubljajo. Pravi, da poskuša na ta način razumeti, zakaj ljudje to
počno. Pri pogovoru z drugo osebo Ana sogovorniku zelo rada zastavlja vprašanja
in se s tem prepriča, če ga je prav razumela. Zelo rada odpira nove teme
pogovora, predvsem tiste, ki jo najbolj pritegnejo. Svoje izjave rada argumentira,
s čimer dobi sogovornik občutek, da vse pove zelo odkrito, brez ovinkarjenj.
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3.3.8 Rezultati ocenjevalne lestvice osebnostnih lastnosti (Patrick,
2008)

Pridobljene odgovore sem rangirala po navodilih za izvajanje ocenjevalne lestvice
osebnostnih lastnosti (Patrick, 2008) in dobila naslednje rezultate:

ŠT. DOSEŽENIH
SPRETNOSTI

TOČK OD MOŽNIH

%

STOPNJA DOSEGANJA
DOLOČENE SPRETNOSTI

TOČK
OPAZOVANJA

12 / 12

100

»sprejemljivo«

POSLUŠANJA

8 / 12

66,7

»zmeren zaviralec«

SOCIALNIH VEŠČIN

13 / 20

65

»zmeren zaviralec«

KOMUNIKACIJE

11 / 16

68,8

»zmeren zaviralec«

EMPATIJA

6 / 12

50

»hud zaviralec«

GOVORA

9 / 12

75

»zmeren zaviralec«

PRILAGAJANJA

11 / 12

91,7

»sprejemljivo«

Tabela 2: Prikaz rezultatov, ki sem jih pridobila z ocenjevalno lestvico
osebnostnih lastnosti

Najboljši rezultat je Ana dobila na področju spretnosti opazovanja in prilagajanja.
Pri spretnostih poslušanja, socialnih veščin, komunikacije in govora je dosegla
srednje dober rezultat, kar pomeni, da so lahko prisotne težave, vendar v blagi
obliki. Edino področje, ki se je izkazalo za manj razvito, je spretnost empatije oz.
vživljanja v drugo osebo, čemur bom pri svojem delu namenila nekoliko več
pozornosti.
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3.3.9 Rezultati vprašalnika socialnih veščin (Social Skills Questionnaire,
Adults ASD, AASCG, 2008)

Pri analizi vprašalnika sem izpostavila le tiste trditve, ki so očitno odstopale od
ostalih in kažejo na določene značilnosti Aspergerjevega sindroma. Pri
vprašalniku oseba odgovarja na zastavljeno vprašanje glede na to, kako pogosto
se določena značilnost pojavlja pri njej. Ana je pri večini vprašanj dobila
sprejemljiv rezultat, ki ne kaže posebnosti pri socialnih spretnostih. Posebej pa so
izstopale naslednje trditve:
 Moja soba je vedno čista, stvari so razvrščene po določenem redu.
 Redko vzpostavim očesni kontakt z drugimi osebami.
 Nikoli se ne rokujem z osebami, ki jih ne poznam.
 Redko se pogovarjam z osebami, ki jih ne poznam.
 Nikoli ne vprašam vrstnika, če bi se družil z menoj.
 Včasih imam monologe in neprestano govorim o eni in isti temi.
 Včasih uporabljam neprimerne komentarje.
Navedene trditve kažejo na značilnost težjega vzpostavljanja očesnega kontakta,
nagnjenje k redu in čistoči, izogibanja telesnega stika, težave pri vzpostavljanju
odnosov z vrstniki, in vse to so značilni primanjkljaji oseb z Aspergerjevim
sindromom. Zadnji dve trditvi potrjujeta, da se Ana zaveda svojih posebnosti pri
komuniciranju z drugimi, vendar ni prepričana, kako bi jih odpravila oz. zakaj so
te neustrezne.

62

Katarina Trdan: RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN PRI ODRASLI OSEBI Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM, diplomsko delo (2013)

3.3.10 Povzetek ugotovitev

Ana kaže določene socialne primanjkljaje, ki so značilni za osebo z Aspergerjevim
sindromom. Prisotni so komunikacijski primanjkljaji, ki se kažejo v tem, da Ana v
pogovoru z drugo osebo ne vzpostavlja očesnega kontakta, pri izražanju svojih
misli in občutkov ne uporablja obrazne mimike, prav tako pa se šibko izraža z
govorico telesa. Je nepozorna na obrazno mimiko druge osebe, pogosto ne ve,
kaj oseba z njo sporoča in zato se nanjo večkrat neustrezno odzove. Pogosto
samo ugiba, kako se oseba počuti. Ana je občutljiva na močne vonje, ne mara
hrupa, hrana ima zanjo pogosto premočan okus. Ne mara dotikanja. Izogiba se
večji množici ljudi, ne mara gneče in prerivanja. Večkrat neprekinjeno govori o
sebi, ima monologe, pri čemer si glasno zastavlja vprašanja in poskuša nanje
poiskati ustrezen odgovor. V njenem razmišljanju prevladuje logično sklepanje,
pri svojem delu je natančna. Ana ima določena izstopajoča zanimanja, med
katerimi je razstavljanje prenosnega računalnika. Svoje osebne stvari in ostale
potrebščine ima vedno urejene in postavljene v točno določen red. Socialni
primanjkljaji se pri Ani izražajo v težjem vzpostavljanju odnosov z osebami, ki jih
vidi prvič. Ne pozna ustreznega načina, kako bi do njih pristopila, jih pozdravila in
kaj bi rekla. Sama občuti, da jo drugi zaradi omenjenih primanjkljajev sprejemajo
drugače in je pogosto ne razumejo.
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3.4 Trening socialnih spretnosti
3.4.1 Opis treninga socialnih spretnosti
Pri načrtovanju treninga pomoči sem upoštevala pridobljeno oceno Aninih
primanjkljajev, posebnih potreb, močnih področij in posebnih zanimanj. V
trening sem intenzivno zajela učenje socialnih spretnosti, pozorna sem bila
predvsem na tista, ki bodo Ani pomagala tudi kasneje, ko se bo soočala z
različnimi družbenimi situacijami. Predhodno sem upoštevala, da Ana o sebi
veliko ve, saj se je že sama spopadla z raziskovanjem določenih socialnih
primanjkljajev, ki jih je opazila pri sebi. Zadala sem si cilj, da bo moje delo
natančno, razumljivo in čim bolj konkretno, saj bo le tako učinkovito tudi za Ano.
V trening sem vključila dve socialni področji, ki se med seboj dopolnjujeta:
 učenje socialnih veščin, kamor sem vključila strategije rokovanja,
predstavljanja drugi osebi, zahvaljevanja, prepoznavanja socialno
sprejemljivih in nesprejemljivih vedenj
 učenje izražanja čustev z obrazno mimiko, kamor sem zajela tako
enostavna kot tudi kompleksna čustva.

Pri vsakem od področij sem izbrala posebno metodo učenja, ki se mi je zdela
učinkovita za učenje in primerna glede na Anino starost. Izbrani metodi sta:
 socialne zgodbe za učenje socialnih veščin,
 opazovanje v ogledalu za učenje izražanja čustev z obrazno mimiko.
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Trening socialnih spretnosti sem izvajala strnjene štiri mesece, vse od konca
marca do začetka julija 2011. Trening sem smiselno razdelila na deset
individualnih srečanj, kjer sem pet individualnih srečanj namenila učenju
socialnih spretnosti z uporabo socialnih zgodb, preostalih pet pa učenju izražanja
čustev z obrazno mimiko ob uporabi ogledala. Zadnje srečanje je bilo skupinsko,
kjer sta poleg naju sodelovali še dve osebi. Namen srečanja je bila evalvacija
dosežkov in učinkovitosti uporabljenih metod učenja.
Individualna srečanja so potekala enkrat na teden, v času počitnic se nisva
srečevali, saj je Ana pogosto odšla iz Ljubljane. Termine srečanj sem prilagodila
tudi študijskim obveznostim in razpoložljivemu času, ki ga je Ana imela. Vsako
individualno srečanje, kot tudi zadnje skupinsko srečanje, je trajalo približno 90
minut.

3.4.2 Cilji treninga
Z izvajanjem treninga sem želela doseči naslednje cilje:
 Dekle spozna določene socialne spretnosti, kot so spretnosti rokovanja, IN
zahvaljevanja ter njihov namen pri sporočanju.
 Dekle si zapomni, kdaj in kje uporabljamo določeno socialno spretnost.
 Dekle ponotranji uporabo socialne spretnosti in jo spontano uporabi v
določeni situaciji.
 Dekle spozna pomen enostavnih in kompleksnih čustev.
 Dekle si ob pomoči ustreznih slik zapomni izraz na obrazu ob določenem
čustvu, pozorna je na postavitev obrvi, oči in ust.
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 Dekle ob pomoči ogledala ustrezno izrazi določeno čustvo z obrazno
mimiko.
 Dekle ustrezno razbere izraženo čustvo pri drugi osebi.
 Dekle spontano uporabi čustvo in ga izrazi z ustrezno obrazno mimiko.
Dekle se v konkretni situaciji preizkusi v uporabi določene socialne
spretnosti.

3.5 Opis srečanj
Trening je bil sestavljen iz dveh različnih metod učenja socialnih veščin. Med
seboj se v nekaterih stvareh področji socialnih veščin in izražanja čustev
povezujeta, vseeno pa sem jih znotraj srečanj ločila na dva ločena dela. V
nadaljevanju bom bolj podrobno predstavila obe metodi učenja socialnih veščin.

3.5.1 Učenje socialnih veščin z uporabo socialnih zgodb
Pri pisanju socialnih zgodb sem si pomagala s knjigo avtorice Carol Gray (2010).
Socialne zgodbe sem uporabila za učenje socialnih veščin, ki bi Ani omogočile
razumevanje določenih vzorcev vedenja in tako pripomogle k lažjemu
vključevanju v širšo družbo. Izbrala sem naslednje veščine:
 spretnosti rokovanja
 spretnosti pozdravljanja in predstavljanja drugi osebi
 spretnosti zahvaljevanja
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 prepoznavanje socialno sprejemljivih in nesprejemljivih vedenj
Pri uporabi socialnih zgodb sem upoštevala pravila pisanja socialnih zgodb (Gray,
2010). Zgodbe sem prilagodila Anini starosti, dodala sem nekoliko več uporabnih
informacij za lažjo predstavljivost posamezne spretnosti. Na začetku sem Ani na
kratko opisala namen socialnih zgodb, kako jih uporabljamo in kako ji lahko
koristijo.
Izbiri teme je sledila uvodna motivacija, kjer sem največkrat uporabila slike ljudi,
ki jih je Ana opazovala in skušala iz njih razbrati njihovo razpoloženje, namere in
podobno. Pogosto sem za uvodno motivacijo uporabila tudi del kakšnega film, ki
je vseboval prikaz ljudi v različnih socialnih situacijah. Na ta način sem poskrbela
za dodatno razlago in ponazoritev izbrane socialne spretnosti.
Socialno zgodbo je po uvodnem delu Ana lahko nekajkrat prebrala. Vedno jo je
brala sama, v tišini. Nato je imela možnost, da zastavi vprašanje, če česa ni
razumela. Vedno sem želela, da pojasni, kako zgodbo dojema, kaj si najbolj
zapomni in kaj ji je najbolj zanimivo. S tem sem preverila, kako jo razume, kako si
jo razlaga sama in kje ji lahko pomagam do boljše predstavljivosti izbrane
socialne spretnosti.
Izbrani socialni zgodbi je sledil praktični del, kjer sem običajno izbrala primere
slik, kjer je Ana opisovala izražene socialne spretnosti oseb na njih.
Na koncu srečanja sva si vedno zastavile en cilj, ki se ga je Ana trudila doseči do
prihodnjega srečanja. Cilj sva si vsakič postavili glede na obravnavano socialno
spretnost tistega srečanja (npr.: »Prijateljico bom prosila, naj mi predstavi
njenega prijatelja. Vljudno ga bom pozdravila.«). Pri izbiri cilja sem ji prepustila,
da si ga določi sama, saj nisem želela, da ji sama določim morda pretežek cilj.
Namen določanja ciljev je bil, da se Ana potrudi uporabiti pridobljeno znanje in
se prepriča, da zmore določeno nalogo tudi ustrezno izpeljati.
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3.5.1.1 Opis socialnih zgodb
Metodo socialnih zgodb je leta 1991 razvila avtorica Carol Gray. Uporabljajo jo
pri učenju socialnih veščin pri mlajših otrocih z motnjami avtističnega spektra,
učinkovita pa je lahko tudi pri delu z odraslimi osebami. Socialna zgodba opiše
socialno situacijo iz perspektive otroka z motnjami avtističnega spektra in razloži,
zakaj je njegovo vedenje v določeni situaciji manj primerno. Z njimi lahko izjemno
izboljšamo socialno razumevanje in vedenje otroka (Center za avtizem, internetni
vir: http://www.avtizem.org/komunikacija_igra_vedenje.html,4.2.2012).

Socialna zgodba nikoli ne služi kot sredstvo za odpravljanje nezaželenih oblik
vedenja. Otroku z njo opišemo, kaj določena socialna situacija pomeni in mu
ponudimo nekaj idej, kaj je prav, da stori, reče, in na kakšen način se lahko
primerno odzove. Pri delu namesto socialnih zgodb z odraslimi uporabimo t.i.
socialne članke, v katerih podamo nekaj več informacij o določeni situaciji, lahko
jih podkrepimo z zgodovinskimi dejstvi, navedemo dejstva strokovnjakov, lahko
pa jih napišemo v obliki časopisne novice, kar bo odraslo osebo bolj pritegnilo k
branju. Socialne članke vedno pišemo v 3. osebi.
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Slika 1: Prikaz bistvenih elementov socialnih zgodb
Metoda pisanja socialne zgodbe ima vnaprej določeno obliko in strukturo, ki se je
moramo držati. Pri pisanju socialnih zgodb moramo slediti naslednjim korakom:

1. ZBIRANJE INFORMACIJ O DOLOČENI SITUACIJI, ki jo želimo obravnavati skupaj z
osebo z Aspergerjevim sindromom

2. DOLOČITEV TEME:
-

prepoznavanje dosežkov (Kako pomagam drugim?, Kako se znam
pomiriti? ...)

-

informacije o dogodkih v prihodnosti (npr. obisk zobozdravnika, intervju
za službo, odhod na počitnice ...)

-

informacije o znanju drugih ljudi (npr. učiteljica ve, kako mi pomagati,
zdravnik veliko ve o delovanju telesa ...)
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-

delitev drugačnih pogledov na stvari

-

razlaga socialne komunikacije (sarkazem, metafore ...)

-

informacije, ki pomirjajo (npr. Zakaj so sušilci za lase glasni?, bliski in
strele ...)

-

kako reševati določene težave (npr. Kaj narediti, ko me vrstniki zbadajo?,
Kaj delati, ko sem doma prvi?)

-

učenje novih veščin (npr. umivanje zob, tuširanje, kako se voziti z
avtobusom ...)

3. NASLOV IN STRUKTURA ZGODBE:
-

predstavitev

-

jedro

-

zaključek

4. OBLIKA ZGODBE:
-

od 3 do 12 stavkov

-

omejitev vejic

-

uporaba slik, simbolov, grafov ...

-

posploševanje

5. 5 KRITERIJEV:
-

pisanje v 1. ali 3. osebi in s tem zagotoviti objektivnost

-

pozitiven in potrpežljiv ton pisanja; izogibati se besednim zvezam, kot so
»moram«, »naj bi«, »ne smem«, »slabo«, »če«,... te nadomestimo z
uporabo besednih zvez, kot so »pogosto«, »potrudil se bom«, »poskusil
bom« ...

-

pretekli, sedanji ali prihodnji čas

-

dobesednost

-

natančen pomen
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6. 6 VPRAŠANJ, ki jih moramo upoštevati pri pisanju socialne zgodbe glede na
izbrano temo:
Kje?

Kdaj?

Kako?

Kdo?

Kaj?

Zakaj?

7. 7 VRST STAVKOV:
Vsaka socialna zgodba naj ima izdelano strukturo stavkov, ki se razlikujejo glede
na namen in vrsto sporočila. Uporabljeni stavki so lahko:

 OPISNI STAVKI: dejstva o okoliščinah, situacijah, osebah, aktivnostih
 PERCEPTIVNI STAVKI: opisujejo notranja stanja, misli, čustva, mnenja,
znanje, prepričanja ...
 SUGESTIVNI STAVKI: predlagajo, nežno usmerjajo vedenje
 POTRDITVENI STAVKI: potrdijo pomen določenih tez, splošne vrednote ali
mnenja
 DELNI STAVKI: predvidevanje naslednjega koraka

8. FORMULA nam pove, v kakšnem razmerju naj obravnavano temo, svetujemo
in predlagamo vedenje oz. rešitev, ki jo želimo s socialno zgodbo doseči:

9. Pri pisanju zgodbe je potrebno upoštevati posamezne PRILAGODITVE glede na:
-

posameznikove sposobnosti

-

sposobnosti koncentracije
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-

učni stil

-

interes

10. 10 NAVODIL ZA UPORABO:
-

vključitev staršev (ko gre za obravnavo in delo z mlajšimi otroki)

-

predstavitev zgodbe

-

branje socialne zgodbe nikoli ne uporabimo kot kazen

-

branje in pregled zgodb (1x na teden, vsak dan, kadar je potrebno,...)

-

uvodna motivacija pred branjem zgodbe

-

sedite poleg otroka ali malo za njim

-

obravnava zgodbe v skupini, kazanje zgodbe drugim ob igri ...

-

opazovanje, kako zgodba vpliva na otroka

-

shranjevanje zgodb (računalnik, mapa, knjiga, zlaganje po kategorijah ...)

-

stare zgodbe sproti pregledamo, jih obnovimo skupaj z otrokom,
dopolnimo ali spremenimo (Kotnik, 2011)

3.5.2

Učenje izražanja čustev z obrazno mimiko

Oseba z Aspergerjevim sindromom pogosto dobro pozna, kaj pomeni določeno
čustvo, ne zna pa ga ustrezno izraziti s svojim obrazom. Učinkovita strategija
učenja izražanja čustev je opazovanje samega sebe v ogledalu in tehnika
posnemanja. Oseba predhodno potrebuje opis čustva, kaj z njim sporoča in na
kaj vse mora biti pozorna, da bo čustvo ustrezno izrazila s svojim obrazom. Za to
metodo sem se odločila na podlagi ugotovitve, da je Ana čustev naučena, kar je
tudi sama priznala. Zelo dobro ve, kaj določeno čustvo pomeni, vendar pa ga ne
zna izraziti s svojim obrazom. Namen uporabe te metode je bil, da se Ana
opazuje v ogledalu in je pozorna na to, kaj vse je potrebno, da z obrazom izrazi
določeno čustvo. Glavni cilj metode pa je bil, da sčasoma uporabo obrazne
mimike ponotranji in jo spontano uporabi pri komuniciranju z drugimi osebami.
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Tudi tem srečanjem sem najprej določila svojo strukturo. Na začetku sem
preverila, katera čustva, če sploh kakšno, zna Ana primerno izraziti s svojim
obrazom. Temu so sledile slike, kjer je opazovala osebe in njihova razpoloženja. S
tem sem preverila, kako ocenjuje posamezno stanje osebe, s katerimi čustvi ga
opiše in katera od njih ustrezno prepozna. Skupaj sva izbrali čustva, ki jih je Ana
želela uporabiti pri učenju izražanja z obrazno mimiko. Obravnavana čustva so
bila

jeza,

navdušenje,

nerodnost,

pozitivno

presenečenje,

negativno

presenečenje, strah, sreča, zadovoljstvo, zaskrbljenost, zaspanost, dolgočasenje,
zmedenost in žalost.
Ani sem ustrezno razložila, čemu bo služilo ogledalo. Opozorila sem jo, naj dobro
opazuje položaj obrvi, oči in ustnic. Že pred tem je zelo dobro vedela, kako so ti
deli obraza pri posameznem čustvu postavljeni, z uporabo ogledala pa sem
želela, da njeno izražanje z obrazno mimiko postane spontano.
Preden sem začela z učenjem izražanja čustev z uporabo ogledala, sem ji
pokazala fotografije, kjer je določeno čustvo očitno izraženo z obrazno mimiko.
Tako je lahko izraz na svojem obrazu primerjala s tem na sliki in ga dopolnjevala.
Na vseh srečanjih sva čustva najprej s pomočjo teh slik ponovili, na zadnjem
srečanju pa sem želela, da Ana čustvo pokaže sama, brez predhodne pomoči. Da
bi lažje beležila njen napredek, sem obravnavana čustva na vsakem srečanju tudi
fotografirala. Tako je Ana lahko videla in ocenila svoj napredek. Posnela sem
veliko fotografij, za katere pa Ana ni želela, da so objavljene v diplomskem delu.
Služile so nama le za boljši uvid v njen napredek.
V okviru teh srečanj sva si vedno zastavili tudi cilj do prihodnjega srečanja.
Največkrat si je Ana za cilj izbrala, da se čim večkrat spomni in doma pred
ogledalom ponovi obravnavana čustva.
Sama sem za beleženje napredka pri učenju izražanja čustev po vsakem srečanju
izpolnjevala opazovalno shemo. Rezultate sem opisala pri končni evalvaciji
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treninga. Na začetku izvajanja te strategije se je Ana sama sebi zdela smešna, ko
se je opazovala na slikah. Tekom srečanj, ko je tudi sama opazila napredek, pa se
je tega predsodka o sebi znebila in si fotografijo z veseljem ogledala. Enake vaje
je pred ogledalom izvajala tudi doma.
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3.6 Predstavitev in evalvacija štirih srečanj
3.6.1 Srečanji z učenjem socialnih spretnosti z uporabo socialnih zgodb

1. OPIS SREČANJA
Zaporedna številka srečanja: 5.
Datum: 12. maj 2011
Tema srečanja: ROKOVANJE
Cilji srečanja:
-

z ogledom kratkega filma iz humoristične nanizanke Friends Ana prepozna
obravnavano temo srečanja

-

(internetni vir: http://www.youtube.com/watch?v=WbnwDWPkw_I,
pridobljen
10. 5. 2011)

-

Ana ob prebrani socialni zgodbi spozna, zakaj, kdaj in kako se
rokujemo

-

z uporabo kratkega filma spozna različne načine rokovanja in njihov
pomen ter kdaj in kako jih uporabimo

-

Ana si zastavi ustrezen cilj glede na obravnavano socialno spretnost

POTEK SREČANJA
Uvodni del: Ogled kratkega filma iz humoristične nanizanke Friends
Kratek film prikazuje del nanizanke, ko dekle prvič spozna fantove starše.
Povabijo jo domov na skupno družinsko večerjo. Z Ano si skupaj ogledava film.
Ob tem opazujem njene reakcije, če se med gledanjem kaj nasmehne. Film
predvajam še enkrat. Ano prosim, če lahko na kratko opiše, kaj je videla. Skupaj
ugotoviva temo srečanja, ki je rokovanje oz. predstavljanje sebe ali bližnjega
drugi osebi. Še enkrat si pozorno ogledava film in se pogovoriva, kaj vse je bilo
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prikazano v filmu in je pri rokovanju z drugo osebo pomembno. Pomoč ji
ponudim tako, da je pozorna na naslednje podrobnosti:
 kako se je dekle v odlomku uredila, oblekla
 kam dekle usmeri svoj pogled, ko se rokuje s starši
 kako se rokuje
 kako pozdravi fanta in kako njegove starše
Odlomek vsebuje tudi neprimerno vedenje, ko dekle med večerjo neprestano
govori o sebi in opisuje neprimerne situacije, ki jih je nekoč doživela. Pri tem me
zanima, če bo Ana tudi to omenila oz. če bo prepoznala, da gre za družbeno
nesprejemljivo vedenje.
Glavni del: Socialna zgodba o rokovanju in ogled filma o načinih rokovanja
Pred branjem zgodbe Ano vprašam, če se z osebo kdaj rokuje in če, ob kakšnih
priložnostih je to že storila.
Izročim ji list, kjer je zapisana socialna zgodba. Namenim ji nekaj minut, da
zgodbo potihem prebere. Po potrebi jo lahko prebere tudi ponovno. Nato jo
povprašam, kaj ji ta socialna zgodba sporoča in kako bi sama opisala socialno
spretnost rokovanja. Zanima me tudi, zakaj misli, da uporabljamo to veščino.
Po prebrani zgodbi ji predstavim film, ki nazorno prikazuje, kako se ljudje
rokujemo, kaj določen stisk roke pomeni in kdaj ga uporabimo. S tem želim Ani
približati razumevanje rokovanja. V filmu so prikazani načini, kako se rokujemo,
kakšne oblike rokovanja lahko uporabimo in kdaj. Film prikazuje tudi primere
neprimernega rokovanja in razlago, zakaj je omenjena oblika rokovanja
neprimerna. (internetni vir: http://www.youtube.com/watch?v=-k6FaKXSdlY,
pridobljen 10. 5. 2011)
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Zaključni del: Pogovor o obravnavani socialni spretnosti
Zanima me, kaj je Ana izvedela novega, morda kaj, česar prej ni vedela ali pa si je
predstavljala drugače. Zanima me tudi, kako bi sama lahko pogosteje uporabila
veščino rokovanja. Skupaj si zastaviva cilj, ki ga bo Ana poskusila izpeljati do
prihodnjega srečanja.
Evalvacija srečanja:
Ana ob odlomku iz humoristične serije brez težav odkrije temo tega srečanja. Pri
opisovanju odlomka ustrezno našteje vse značilnosti, prikazane, ko dekle spozna
fantove starše. Zanimivo se ji zdi obnašanje dekleta, saj vidi podobnost s svojim
obnašanjem – večkrat tudi sama ne ve, kaj je primerno oz. kaj ni in tako pogosto
izjavi nekaj neprimernega. Ve, da je to storila tudi igralka, vendar pa ne razume,
zakaj je to nesprejemljivo. Razložim ji, kdaj je primerno razlagati o svojih osebnih
pripetljajih in predvsem komu in na kakšen način to poveš. Ana je bila z razlago
zadovoljna. Opazila sem, da se o marsikateri socialni situaciji sprašuje, zakaj je
napačna. Veliko ji k lažjemu razumevanju pripomore enostavna razlaga situacije
o tem, zakaj je nekaj primerno in zakaj ne.
Ana je na srečanju zelo dobro sodelovala. Vzpostavili sva zelo dober stik, zato mi
že zaupala podrobnosti, zakaj ji je kakšno stvar težko razumeti oz. narediti. Ko se
pogovarjava o obravnavani temi, mi zaupa, kaj ji je pri rokovanju težko oz. zakaj
se temu v konkretni situaciji raje izogne. Razlog je v tem, da ne mara dotikanja
drugih ljudi. Poleg tega je občutljiva na nečistočo, pri rokovanju pa nikoli ne veš,
kaj je oseba poprej prijela in kako čiste so njene roke. Zaveda pa se, da je v
določenih situacijah rokovanje neizbežno. To se na primer zgodi pri razgovoru za
službo, kjer s stiskom rok najprej spoznamo delodajalca, potrdimo svoj dogovor
ali pa se poslovimo. S tem namenom se odloči, da si za cilj srečanja zastavi
nalogo, da se z nekom rokuje. Prizna, da si bo izbrala svojo najboljšo prijateljico,
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saj bi bilo rokovanje z neznancem zanjo še pretežka naloga. Zanima jo predvsem
občutek ob tem, ko se z nekom rokuješ.
Pri srečanju sem opazila, da Ana potrebuje veliko priložnosti izkusiti določeno
spretnost na konkretnem primeru. Sedaj, ko sva si že bližje in je Ana z mano
vzpostavila tudi očesni kontakt, mi zaupa tudi ob tovrstnih nalogah. Ko sva se
rokovali, sem opazila, da je bila pozorna na značilnosti rokovanja; pazila je, da je
bil stisk rok primerno močan, pazila je na držo telesa, v tem primeru me je tudi
ustrezno pogledala v oči. Pri osebi, ki bi jo spoznala prvič, tega še ne bi zmogla. V
ta namen sem ji predlagala, da se vzpostavitvi očesnega kontakta lahko prilagodi
tako, da pogleda v najbližjo točko na obrazu (npr. nos, čelo, ustnice). Pove mi, da
je to odkrila že sama in to običajno tudi stori.
Vpliv socialne zgodbe na tem srečanju je pripomogel k boljšemu razumevanju
rokovanja. Ana je pozorna na značilnosti primernega rokovanja in razume, kdaj in
kako se rokovati z drugo osebo. Na tem srečanju je spoznala tudi nekaj oblik
rokovanja, o katerih se poprej sploh ni spraševala.
Prikaz uporabljenega gradiva: 3 različne socialne zgodbe, ki govorijo o tem, kako
pozdraviti koga in zakaj ter kako se ljudje ob pozdravu rokujejo. Zgodb je bilo več,
ker se med seboj povezujejo in sem z njimi želela Ani podrobneje predstaviti vse
značilnosti pozdravljanja. Priložila sem tudi fotografije odlomka iz filma o načinih
rokovanja.
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Socialna zgodba številka 50:
Kako nekoga pozdraviti?

Obstaja veliko načinov, kako lahko nekoga pozdravim.
Ko nekoga vidim, še posebej, če ga vidim prvič ta dan, je vljudno, če ga pozdravim
z »Živjo!«. Tudi on lahko odzdravi »Živjo!«. Lahko se tudi ustavi in govori z mano.
Včasih se ljudje rokujejo in ob tem izrečejo »Živjo!«. Ljudje se z mano rokujejo, če
me vidijo prvič. Ko bom odraščala, se bo to dogajalo čedalje pogosteje.
Včasih grem obiskat sorodnike ali bližnje prijatelje. Ob začetku obiska kratek
objem pomeni z njimi pomeni »Živjo!«.
Včasih, ko grem mimo poznanega, se mu nasmejim, pomaham ali samo prikimam
z glavo. Če sem ta dan tej osebi že izrekel »Živjo!«, potem moj nasmeh, mahanje
ali prikimavanje z glavo pomeni »Spet živjo!«. To je prijazno in vljudno.

Slika 2: Izražanje pozdrava s telesom
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Socialna zgodba številka 51:
Zakaj se ljudje rokujejo?

Ljudje se rokujejo iz več razlogov. Rokujejo se, ko nekoga spoznajo na novo ali ko
pozdravijo nekoga, ki ga niso videli že dolgo časa. Včasih se ljudje rokujejo, ko
zapustijo kakšno prireditev ali zabavo. Ko ljudje sklenejo nek dogovor, načrt ali
medsebojno sodelovanje, se rokujejo, da odobrijo ta dogovor. V vseh primerih je
rokovanje uporabljeno kot znak izkazovanja prijaznosti.
Ljudje, ki se ukvarjajo z zgodovino, so prepričani, da so se ljudje prvič začeli
rokovati nekaj stoletij nazaj v Angliji. V tistem času so nekateri nosili orožje.
Nekateri možje so ga včasih skrili za svoj levi rokav. Iztegnjena leva roka in
rokovanje je bila gesta, s katero so pokazali, da nihče ne skriva orožja. Kasneje,
ko nošenje orožja ni bilo več dovoljeno, so se začeli rokovati z desno roko.
Ljudje se torej rokujejo iz več razlogov. Zanimivo je, da bo rokovanje, ki ima tako
dolgo zgodovino, ostalo kot ena od gest, ki jo bodo ljudje še dolgo uporabljali.

Slika 3: Rokovanje
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Socialna zgodba številka 52:
Kako se rokovati?

Ko otroci odraščajo, se učijo, kako se rokovati. To znanje je pomembno, ker se
kot odrasli pogosto rokujemo, ko nekoga spoznamo ali ko želimo nekoga
pozdraviti. Iz tega razloga se kot otroci učim rokovanja z odraslimi.
Odrasli se rokujejo pogosteje kot otroci. Vsake toliko časa se pričakuje, da se
bodo tudi otroci rokovali. S tem se lahko naučijo pravil rokovanje, še preden
odrastejo.
Torej, ko se bom z nekom rokoval, bom upošteval teh pet korakov:
 Najprej sežem s svojo desno ramo, desna dlan je odprta.
 Stisnem roko osebe.
 Roko še vedno držim stisnjeno in jo rahlo premikam gor in dol.
 Svojo desno roko sprostim in jo odprem.
 Svojo ramo potisnem spet nazaj.

Slika 4: Drža pri rokovanju
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Fotografije iz prikazanega filma o rokovanju
Prikazani primerni načini rokovanja:

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9
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Prikazani neprimerni načini rokovanja:

Slika 10

Slika 11

(internetni vir: http://www.youtube.com/watch?v=-k6FaKXSdlY, internetni vir
pridobljen 10. 5. 2011)
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2. OPIS SREČANJA

Zaporedna številka srečanja: 6.
Datum: 16. maj 2011
Tema srečanja: ZAHVALJEVANJE
Cilji srečanja:
-

Ana ob prebrani socialni zgodbi spozna zakaj, kdaj in kako se nekomu
zahvalimo

-

Ana spozna, kaj pomeni posamezna izrečena zahvala, kakšen način
zahvale uporabimo pri določenih besednih zvezah, v določenih situacijah

-

Ana si zastavi ustrezen cilj glede na obravnavano socialno spretnost

POTEK SREČANJA
Uvodni del: Socialna zgodba o zahvaljevanju
Pred prebiranjem socialnih zgodb Ano vprašam, kako se običajno zahvali osebi in
ob kakšni priložnosti. S tem želim preveriti njen pogled na zahvaljevanje in
odkriti, če pri tem česa ne razume. Za ta del srečanja imam pripravljeni dve
različni socialni zgodbi. Namen obeh socialnih zgodb je, da Ana spozna, zakaj se v
določeni situaciji zahvalimo in na kakšen način. Prva govori o zahvali ljudem, ko
rečejo nekaj lepega. Ana zgodbo prebere, nato pa se pogovoriva, če je v njej
izvedela kaj novega, posebej zanimivega oz. kaj je tisto, kar jo v zgodbi najbolj
pritegne. Druga socialna zgodba govori o zahvali osebi, ko stori nekaj dobrega,
prijaznega. Ob branju te zgodbe me zanima predvsem to, če spozna, kdaj je kdo
zanjo storil nekaj dobrega in kako se je nato odzvala. Pričakujem, da Ana ne bo
točno vedela, zakaj kdo nekaj stori namesto nas in ne bo poznala »vzorca«
vljudnostnega ravnanja. Prebrani socialni zgodbi ponovno prebereva in po
potrebi še kaj utemeljiva.

84

Katarina Trdan: RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN PRI ODRASLI OSEBI Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM, diplomsko delo (2013)

Glavni del:
Ano povprašam, kakšne načine zahvaljevanja pozna. Zanima me tudi, kaj vse
lahko ob zahvali rečeš. Namen glavnega dela srečanja je odkriti oblike
zahvaljevanja, kaj sporočajo, kdaj jih uporabimo in predvsem pri komu. Opozorim
jo na določena »nepisana pravila« zahvaljevanja, ki se ločijo glede na
zahvaljevanje nadrejeni osebi ali zahvaljevanje prijatelju, znancu. Predstavim ji
različne socialne situacije in ji ponudim nekaj oblik zahval. Pogovoriva se o
posamezni opisani situaciji in določiva, če se je oseba ustrezno zahvalila ali ne,
kaj vse bi še lahko rekla in storila.
Skupaj oblikujeva seznam oblik zahval in jih na kratko opiševa. Obravnavali sva
naslednje oblike zahval:
 »Hvala.«
 »Hvala ti.«
 »Hvala Vam.«
 »Najlepša hvala.«
 »Ne morem se ti dovolj zahvaliti.«
 »Ne vem, kako naj se ti zahvalim.«
 »Hvala za vso pomoč.«

Zaključni del: Pogovor o obravnavani socialni spretnosti
Zanima me, ali je Ana na srečanju izvedela kaj novega, morda kaj, česar prej ni
vedela ali pa si je predstavljala drugače. Povprašam jo, kako lahko pridobljeno
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znanje uporabi v konkretni situaciji. Zato si tudi skupaj zastaviva cilj, ki ga bo Ana
poskusila izpeljati do prihodnjega srečanja.
Evalvacija srečanja:
Spretnosti zahvaljevanja ima Ana bolje osvojene kot spretnosti rokovanja. Že na
začetku je povedala, da se vedno zahvali, ko ji nekdo nekaj lepega reče ali nekaj
dobrega naredi zanjo. Izpostavi dilemo, ki jo doživlja v situaciji, ko nekdo nekaj
naredi, čeprav ve, da lahko to stori tudi sama. Opiše situacijo, ko ji na primer iz
rok padejo ključi in jih oseba zraven nje pobere, čeprav ve, da bi jih lahko pobrala
sama, saj je ne boli hrbet in se lahko normalno skloni. Ob tem opisu sem ji
razložila, da to pomeni vljudnostno gesto osebe, ki je pobrala ključe namesto nje.
Z omenjenimi konkretnimi situacijami ima običajno več težav kot z izrečeno
besedo »Hvala« V ta namen sem uporabila opise socialnih situacij, kjer je lahko
sama razmislila o tem, kaj je naredila določena oseba in ali je to storila prav ali
ne. To je še en dokaz, da Ana pri učenju potrebuje veliko konkretnih situacij in
podporo osebe, ki ji bo znala razumljivo razložiti določeno dilemo. Sama namreč
zelo dobro opazi določene geste ljudi, vendar si jih ne zmore ustrezno razložiti,
da bi jih zmogla razumeti in jih uporabiti tudi sama.
Zelo všeč mi je bil učinek prebrane zgodbe na Ano. Čeprav je vedela veliko o
zahvaljevanju, jo je prebrana socialna zgodba spodbudila k razmišljanju, kdo je
kdaj zanjo že storil kaj lepega ali ji rekel kaj lepega ter kako se mu je za to
zahvalila. Ob tem se je spomnila primera, ko je bila nekaj časa iz zdravstvenih
razlogov hospitalizirana in so jo prišli obiskat njeni prijatelji. Ob tem se je
spomnila, da se jim ni zahvalila. Vprašala me je za nasvet, kako se jim lahko
zahvali, ali bo izpadlo napačno, če se jim zahvali po tako dolgem času in kako naj
to stori. Podala sem ji svoj nasvet, Ana pa si je to zastavila za cilj do naslednjega
srečanja.
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Pri opisovanju oblik zahval je Ana odlično sodelovala. Ugotovila sem, da ima
veliko idej, v kakšni situaciji bi uporabila določeno obliko zahvale. Opisi le-teh ji
niso delali težav, priznala pa je, da bo še naprej najpogosteje uporabila zahvalo
»Hvala«, saj je ta najbolj enostavna in z njo po njenem mnenju izraziš bistvo.
Prikaz uporabljenega gradiva: Socialni zgodbi, ki govorita o tem, kako se zahvaliti
osebi, ko nam reče ali naredi za nas nekaj lepega
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Socialna zgodba št. 56:
ZAHVALITI SE LJUDEM, KO NAM REČEJO NEKAJ LEPEGA

Včasih ljudje rečejo nekaj prijaznega, lepega. Beseda »hvala« ob tem pomeni:
»Kar si mi rekel, mi pomaga« ali »Kar si mi rekel, je prijazno«. Pogosto je »hvala«
tista prijazna beseda, ki jo nameniš drugemu.
Včasih mi ljudje pomagajo. Včeraj sem imel neko matematično nalogo. Rebeka
sedi v razredu poleg mene. Sama od sebe mi reče: »Narediti moramo vse naloge
na strani 32.« Odgovorim ji: »Hvala.«
»Hvala« je torej prijazna fraza, ki pomeni »Prijazno od tebe, da si to rekel«.
Tudi jaz se bom potrudil reči »hvala«, ko mi bodo ljudje rekli kaj lepega. Tako
bodo vedeli, da cenim prijazne in lepe besede, ki jih namenijo meni.

Slika 12: Zahvala
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Socialna zgodba št. 57:
ZAHVALITI SE LJUDEM, KO NAREDIJO NEKAJ PRIJAZNEGA

Včasih ljudje zame naredijo nekaj prijaznega. Beseda »hvala ob tem pomeni »Kar
si naredil zame, mi pomaga« ali »Kar si naredil zame je prijazno«. Je tista prijazna
beseda, ki jo nameniš drugemu.
Včasih mi ljudje pomagajo. Včeraj mi je Marija posodila svoj svinčnik. Če mi
nekdo pomaga, se bom potrudil, da se mu za to tudi zahvalim.
Včasih ljudje nekaj delijo z mano. Ko sem pri prijatelju Eriku, mi posodi svoj
računalnik in ga deli z menoj. Ko nekdo nekaj deli z menoj, se bom potrudil, da se
mu za to zahvalim.
Torej, potrudil se bom reči »Hvala.« Ko bom to storil, bodo drugi vedeli, da imam
rad, ko nekdo zame naredi nekaj lepega.
»Hvala« je prijazna fraza, ki izraža naslednje: »Prijazno od tebe, da si to naredil.«

Slika 13: Zahvala
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3.6.2 Srečanji z učenjem izražanja čustev z obrazno mimiko

1. OPIS SREČANJA

Zaporedna številka srečanja: 6.
Datum: 26. maj 2011
Tema srečanja: ČUSTVA
Cilji srečanja:
-

preveriti, kako Ana izraža posamezno čustvo in v kolikšni meri pri tem
uporablja obrazno mimiko

-

Ana se seznani z enostavnimi čustvi (veselje, žalost, jeza) in kompleksnimi
ter ovrednoti, kdaj je posamezno čustvo nazadnje občutila in v kakšni
situaciji

-

Ana je pozorna na posamezne dele obraza, ko oseba izrazi neko čustvo; iz
dela slike, kjer so prikazane samo oči, tako prepozna, za katero čustvo gre

-

skupaj sestaviva seznam tistih čustev, katerih izražanje bova krepili z
uporabo ogledala

POTEK SREČANJA:
Uvodni del:
Na tem srečanju sem začela z obravnavo nove teme – čustva. Srečanja bodo
temeljila na praktičnem delu, saj se bova pri učenju izražanju čustev opazovali v
ogledalu. Preden sem začela izvajati metodo izražanja čustev z obrazno mimiko,
je bil najprej na vrsti teoretični uvod, ki sem ga načrtovala s tem srečanjem – da
ugotovim, kako dobro izražanje čustev Ana že pozna in uporablja. Tako sva ob
pogovoru ugotavljali, v katerih situacijah ljudje občutimo in izrazimo posamezno
čustvo. Naštela je vsa enostavna čustva, med njimi veselje, žalost, jeza. Zanimalo
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me je, v kakšnih situacijah občuti posamezno čustvo in kako bi ga opisala. Določili
sva tiste elemente, ki so pomembni pri izražanju posameznega čustva. Njene
opise sem sproti zapisovala na list papirja.
Glavni del:
Glavni del srečanja sem namenila spoznavanju različnih čustev. Ani sem
predstavila nalogo, kjer je iz dela slike, kjer so bile zajete oči, morala razpoznati,
za katero čustvo gre. Namen te naloge je bil, da je pozorna na položaj oči in da
razpozna, kateri del obraza ima pomembno vlogo pri izražanju čustev.
Posamezno ugotovljeno čustvo sva nato natančno opisali, določili, kateri del
obraza in telesa sodeluje pri izražanju čustva in kako. S to nalogo sem ugotovila,
katera čustva Ana izraža oz. prepozna pravilno in katera ne. To bo nadaljnji korak
pri sestavljanju seznama tistih čustev, ki jih bova izražali ob pomoči ogledala.
Ani sem na koncu predstavila metodo učenja izražanja čustev z uporabo
ogledala. Najprej me je zanimalo, če ji je metoda učenja všeč, kaj bi dopolnila ali
spremenila. Sestavili sva seznam tistih čustev, ki jih bova z uporabo ogledala
podrobneje obravnavali. Izbrala je jezo, navdušenje, nerodnost, pozitivno in
negativno presenečenje, strah, srečo, zadovoljstvo, zaskrbljenost, zaspanost,
dolgočasenje, zmedenost in žalost.

Zaključni del:
Ko sem pridobila Anino dovoljenje, da izraze njenega obraza ob določenem
čustvu tudi fotografiram, sva za konec srečanja prvič poskusili vsa čustva pokazati
z mimiko obraza. Ano sem pri tem opozorila, naj čustvo pokaže tako, kot misli, da
je prav. Zanimalo me je, kako izrazito bo prikazala določeno čustvo. Ano sem ob
tem fotografirala. Slike bodo služile za končno evalvacijo napredka pri izražanju
čustev.
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Evalvacija srečanja:
Ana je že na začetku najinih srečanj omenila, da si želi izvedeti, zakaj določene
stvari razume drugače kot drugi. S tem namenom je prebrala veliko strokovne
literature, ki opisujejo psihološko plat dojemanja človeka. Tako je dobila zelo
dober vpogled v področje čustvovanja in zato me na tem srečanju ni presenetilo
dejstvo, da je o vsakem čustvu natančno vedela, kakšen mora biti pogled, kako
morajo biti postavljena usta in celotna drža telesa. Ob tem sem odkrila, da se je
Ana čustvenih izrazov čustev naučila dobesedno na pamet. To je potrdila naloga
ob koncu srečanja, ko je morala brez pomoči pokazati izraz določenega čustva.
Pri tem se je izkazalo, da je pri vseh čustvih ohranila enak obraz. Svojih slik prvič
po tem še ni želela gledati, saj je povedala, da se nerada opazuje na fotografijah.
Ko je Ana opisovala, kdaj je nazadnje občutila določeno čustvo in v kakšni
situaciji, sem ugotovila, da svoje razpoloženje najpogosteje opiše s čustvom
zadovoljstva. Zadovoljstvo občuti takrat, ko nisi niti žejen, niti lačen. Lahko si
zadovoljen tudi, če si malo lačen. Skoraj nikoli zares ne občuti sreče. Morda jo še
najbolje občuti takrat, ko se ukvarja s stvarmi, ki jih ima rada, ko na primer pije
čaj iz pravih lističev zelišč, vonja drag parfum ali sestavlja svoj prenosni
računalnik. Še nikoli ni bila zaljubljena. Tega čustva zato tudi ne zna opisati, saj
ga v sebi še ni nikoli občutila. To čustveno stanje enači z objemanjem in
poljubljanjem, česar sama ne mara. Pri strahu je znala čustvo odlično opisati z
zdravstvenega vidika: kaj se zgodi s krvnim tlakom, dihanjem, da se roke tresejo.
Sama pravi, da se zelo redko nečesa res ustraši. To stanje dojema bolj kot
nervozo oz. paniko pred kakšnim kolokvijem ali izpitom. Jezo občuti takrat, ko ji
nekaj »pride do živega«. Ob tem pogosto izreče stavek »Jaz sem jezna!«, vendar
ne tako na glas, kot to običajno storijo drugi. Jeza ne traja dolgo, občuti pa jo še
vsakič, ko o tisti situaciji, v kateri je jezo občutila, ponovno razlaga in se je
spominja. Žalost je nazadnje občutila prejšnji dan zaradi rezultata slabše
opravljenega kolokvija. Ljubosumje je največkrat izkusila v otroštvu, ko je sestra
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kdaj dobila boljšo igračo kot ona. Da bi to čustvo doživela pred kratkim, se ne
spomni. Pri ljudeh ljubosumje pogosto dojema v kombinaciji z jezo in strahom.
Pravi, da vsako ljubosumje v človeku povzroči jezo in strah, kakšen bo izid neke
situacije.
Ana vsa omenjena čustva dojema kot neko stanje, saj nikoli ne veš, kako dolgo bo
trajalo in zato, ker vsa omenjena čustva trajajo dlje. Naučila se je, da pri
posameznem čustvu ostane mirna in se ne ozira na okolico. Predvidevam, da ji
posamezne neprijetne situacije ne »pridejo tako hitro do živega« oz. redko čuti
pritisk ali frustracijo.
Pri opisovanju slik je bila Ana zelo pozorna na položaj oči. Vse spremembe, ki jih
je na sliki opazila, je tudi natančno opisala in na podlagi tega pravilno sklepala, za
katero čustvo gre. Naloga ji ni delala velikih težav. Pri izražanju presenečenja me
je opozorila, da je oseba lahko pozitivno ali pa negativno presenečena. Negativno
presenečenje lahko oseba doživlja tudi kot šok. V nadaljevanju sva torej čustvo
presenečenja ločili na pozitivno in negativno presenečenje.
Na tem srečanju sem ugotovila, da Ana zelo dobro opiše posamezno čustvo in
njegove komponente pri izražanju z obrazom. Ocenjujem, da se bo metoda
učenja izražanja čustev z uporabo ogledala izkazala za zelo uporabno.
Prikaz uporabljenega gradiva: Uporabljene fotografije izražanja različnih čustev
in opazovalna shema za beleženje napredka pri izražanju čustev z obrazno
mimiko na tem srečanju
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Slike, ki prikazujejo izražanje čustev strahu, jeze, presenečenja, veselja in
žalosti z očmi

Slika 14: Jeza

Slika 15: Jeza

Slika 16: Presenečenje

Slika 17: Presenečenje

Slika 18: Veselje

Slika 19: Veselje
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Slika 20: Žalost

Slika 21: Žalost

Slika 22: Strah

Slika 23: Strah

Uporabljene

fotografije

so

naključno

izbrane

(https://www.google.si/imghp?hl=sl&tab=wi, 24.5.2011).
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Opazovalna shema za beleženje napredka pri izražanju čustev z obrazno
mimiko
Shemo sem uporabila na vsakem srečanju, saj sem z njo lažje beležila ugotovitve
pri Aninem izražanju posameznega čustva. S shemo sem ugotavljala, kako
uspešna je Ana pri priklicu posameznega čustva in ali je pri izražanju čustva
pozorna na ustrezno postavitev obrvi, oči in ust.
Shemo sem v nadaljevanju priložila vsakemu opisanemu srečanju.
Interpretacija rezultatov:
Napredek izražanja čustev sem ocenila s 4 - stopenjsko lestvico, pri čemer
pomeni:
1 – čustva ni izrazila
2 – čustvo je izrazila, a neustrezno
3 – čustvo je delno ustrezno izrazila
4 – čustvo je ustrezno izrazila
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DA
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DA
DA
DA
DA
DA

Zadovoljna sem.
Ponosna sem.
Zaskrbljena sem.
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2
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2
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2

DA

97

2

3

2

4

2

1

2

1

2

2

2

6

Navdušena sem.

9

DA

8

Jezna sem.

7

7

8

9

POSTAVITEV
OBRVI

6

PRIKLIC
ČUSTVA

ŠTEVILKA SREČANJA

ČUSTVO

2

2

2

4

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

6

7

8

9

POSTAVITEV
OČI

2

2

2

4

2

1

3

1

2

2

3

2

2

2

6

7

8

9

POSTAVITEV
UST

Katarina Trdan: RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN PRI ODRASLI OSEBI Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM, diplomsko delo (2013)

Tabela 3: Dosežena povprečna ocena na 1. srečanju pri izražanju posameznega
čustva z obrazno mimiko

Katarina Trdan: RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN PRI ODRASLI OSEBI Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM, diplomsko delo (2013)

Ana ni uspela priklicati in izraziti dveh čustev, strahu in ponosa. Vsa druga čustva
je izrazila, vendar še večino teh neustrezno. Uporabljala je svoj »običajni obraz«,
kot mu sama pravi, ki ne izraža nobenega čustva in ostaja ves čas enak. Najboljše
je prikazala, kako se izrazi zaspanost. Opazi se, da še ni pozorna na posamezne
dele obraza, zato čustva še niso ustrezno izražena.

98

Katarina Trdan: RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN PRI ODRASLI OSEBI Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM, diplomsko delo (2013)

2. OPIS SREČANJA

Zaporedna številka srečanja: 7.
Datum: 2. junij 2011
Tema srečanja: ČUSTVA
Cilji srečanja:
- Ana ob slikah ponovi posamezno čustvo in pri tem natančno opiše
položaj
obrvi, oči, nosu in ust
- Ana čustva čim bolj ustrezno prikaže z metodo opazovanja v ogledalu

POTEK SREČANJA
Uvodni del:
Na tem srečanju sva se z Ano lotili učenja izražanja čustev z uporabo ogledala.
Pred tem sva si znova pogledali seznam čustev, ki si jih je Ana izbrala, in ob njih
ponovili, kaj pomenijo in kdaj jih uporabimo.
Glavni del:
Ani sem izročila ogledalo, ki sva ga uporabljali na naslednjih srečanjih. Ogledalo je
bilo prenosljivo in dovolj veliko, da se je v njem z lahkoto opazovala. Ogledalo je
imela možnost odnesti tudi domov in z njim izražanje čustev na obrazu vaditi tudi
doma.
Pripravila sem tudi fotografije, kjer je predstavljeno posamezno čustvo. Slike so
bile nazorne, na njih je bila ves čas uprizorjena ena in ista oseba z namenom, da
je bila podobnost med njimi še toliko večja in je bilo razlike z lahkoto opaziti.
Slike sva si dobro ogledali in ob posameznem čustvu opisali položaj obrvi, oči,
nosu in ustnic. Potem je Ana čustvo poskusila izraziti tudi sama, pri čemer se je
opazovala v ogledalu. Naloga je od nje zahtevala, da ustrezno prikliče položaj
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delov obraza in jih ustrezno upošteva. Čustvo sem istočasno vedno izrazila tudi
jaz, s čimer si je Ana lahko pomagala.
Posamezno izraženo čustvo sem vedno fotografirala.
Zaključni del:
Na koncu srečanja sva dobljene fotografije primerjali s slikami prejšnjega
srečanja, kjer je Ana izrazila čustvo brez predhodne obravnave mimike obraza.
Opisali sva razlike in se pogovorili, kaj vse bi še lahko spremenili, popravili.
Evalvacija srečanja:
Ana je bila pri izražanju čustev z mimiko obraza že bolj natančna. To se je opazilo
pri primerjavi fotografij tega in prejšnjega srečanja. Je bolj pozorna na položaj
obrvi, oči, nosu in ust, njen obraz ni več tako neizrazit. Pomaga ji, če si
predhodno v glavi zamisli določeno situacijo, ki vsebuje občutke, povezane z
določenim čustvom.
Pri izražanju čustev je miselno zelo pozorna na to, da bo čustvo ustrezno izrazila.
Preden čustvo prikaže, si vzame nekaj minut in v mislih prikliče položaj delov
obraza. Opazi se, da je izrazov naučena, a ocenjujem, da tekom treninga lahko
osvoji spontano izražanje določenih čustev, saj se že po tem srečanju pozna
napredek. Po uporabi metode so Ano že nekoliko bolele obrazne mišice, saj z
njimi poprej že dolgo ni tako intenzivno delala. Po koncu srečanja je bila zato zelo
utrujena.
Metoda je Ani všeč. Sama je predlagala, da izražanje z obrazom vadi tudi doma,
kjer bo poskušala priklicati določeno čustvo brez predhodne fotografije čustva.
Na prejšnjem srečanju si svojih fotografij ni želela ogledati, po tem srečanju pa
sem ji ponudila ponoven ogled fotografij skupaj s slikami prejšnjega srečanja.
Fotografije si je ogledala, ker jo je zanimala razlika.
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Dobljeni rezultati so opisani v razpredelnici opazovalne sheme izražanja čustev
(tabela št. 4), ki sem ga izpolnjevala tekom vseh srečanj.
Prikaz uporabljenega gradiva: Opazovalna shema za beleženje napredka pri
izražanju čustev z obrazno mimiko na tem srečanju

Opazovalna shema za beleženje napredka pri izražanju čustev z obrazno
mimiko
Interpretacija rezultatov:
Napredek pri izražanju čustev z obrazno mimiko sem ocenila s 4-stopenjsko
lestvico, pri čemer pomeni:
1 – čustva ni izrazila
2 – čustvo je izrazila, a neustrezno
3 – čustvo je delno ustrezno izrazila
4 – čustvo je ustrezno izrazila
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PRIKLIC
ČUSTVA

POSTAVITEV
OBRVI

POSTAVITEV
OČI

Zaspana sem.

Zaskrbljena sem.

Ponosna sem.

Zadovoljna sem.

Prestrašena sem.

DA DA

DA DA

DA DA

NE DA

DA DA

NE DA

3

2

4

2

1

2

1

2

3

4

4

4

3

4

2

2

2

2

4

2

1

2

1

3

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

4

2

1

3

1

2

4

4

4

4

3

3

2

8

9

POSTAVITEV
UST
7

ČUSTVO

6

9

7

3

8

6

2

2

9

7

3

2

8

6

2

3

9
4

2

8
2
3

7

DA DA
2

6

Jezna sem.
DA DA

ŠTEVILKA SREČANJA
Navdušena sem.

4

4
3

4

2
4

2

3

3
2

4

2

2
4

2

3

4

2

4

2

2

Sem pozitivno presenečena. DA DA

2

3

DA DA

Sem negativno presenečena. DA DA

2

Dolgčas mi je.

DA DA

2
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Nerodno mi je.

DA DA

Zmedena sem.

DA DA

Srečna sem.

Žalostna sem.

Tabela 4: Dosežena povprečna ocena na 1. in 2. srečanju pri izražanju
posameznega čustva z obrazno mimiko
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Ana je tudi na tem srečanju zelo dobro prikazala zaspanost. Zelo dobro je
prikazala tudi dolgčas, pozitivno in negativno presenečenje ter zaskrbljenost, kjer
je ustrezno upoštevala položaj obrvi, oči in ust. Pri izrazu jeze, zadovoljstva in
nerodnosti je odlično upoštevala položaj obrvi, manj izrazit pa je bil položaj oči in
ust. Več težav je imela pri izražanju žalosti, kjer Ana položaja ust, oči in obrvi ni
ustrezno upoštevala. Pri izrazu navdušenja je pozabila na položaj ust, ki so pri
tem srečanju nekoliko odprta. Več težav ji je povzročal tudi izraz strahu, kjer pa je
nazadnje ustrezno prikazala položaj obrvi, oči in ust. Iz opazovalne sheme je
razvidno, da Ana pri izražanju obrazne mimike zelo napreduje.
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3.7 Rezultati in interpretacija uspešnosti treninga
3.8 Rezultati in interpretacija uspešnosti treninga
Trening je bil sestavljen iz dveh delov; prvi je vseboval učenje s pomočjo socialnih
zgodb, drugi pa praktično metodo učenja izražanja čustev s pomočjo uporabe
ogledala. Rezultate posameznega dela sem pridobila z uporabo opazovalnih
shem in ocenjevalne lestvice. Zadnje srečanje je bilo evalvacijsko, z njim pa sem
želela ugotoviti, kako uspešen je bil celoten trening in kako je vplival na Anino
vedenje.

3.8.1 Učenje socialnih veščin z uporabo socialnih zgodb
Posamezna obravnavana socialna zgodba se je navezovala na določeno izbrano
socialno veščino. Obravnavane veščine so bile izbrane glede na ugotovitve
Aninega delovanja na različnih socialnih področjih. Izbrala sem tiste veščine, ki jih
bo kasneje potrebovala pri vključevanju v družbo. Pri zgodbah sem bila pozorna
na njihovo strukturo, upoštevala sem pravila pisanja socialnih zgodb in jih
prilagodila starosti dekleta, tako da so vsebovale nekaj več podatkov iz različnih
raziskav in zgodovinskih dejstev, kar je Ani še dodatno pritegnilo pozornost.
Ocenjujem, da so socialne zgodbe Ani pomagale k lažjemu razumevanju socialnih
spretnosti, saj so vsebovale konkreten opis izbrane veščine, jo usmerile k
razmišljanju o uporabi veščine in jo spodbudile k izzivom, da samo sebe preizkusi
tudi v praksi. Na začetku uporabe te metode je bilo Ani potrebno razložiti namen
učenja s socialnimi zgodbami. Ideja učenja s socialnimi zgodbami ji je bila všeč,
poleg tega pa jo je zanimalo, kako lahko tudi njej pomagajo pri lažjem
razumevanju določenih pravil vedenja. Veščine, ki sva jih z pomočjo socialnih
zgodb razvijali, sva izbrali skupaj. Prednost je bila tudi ta, da se Ana dobro pozna
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in je tako vedela, kaj težje stori oz. katerih posebnosti pri socialnih veščinah ne
razume. Tako je izbrala učenje strategij rokovanja in predstavljanja drugi osebi
ter strategije zahvaljevanja.
Ob uporabi posamezne socialne zgodbe sem uporabila tudi druge metode, ki bi
Ani čim bolj praktično prikazale uporabo posamezne socialne veščine. Tako je pri
rokovanju in predstavljanju drugi osebi v socialni zgodbi spoznala, od kod običaj
rokovanja, zakaj so ga uporabljali že naši predniki in čemu je služil. Prav ta
podatek je Ani pomagal k lažjemu razumevanju, zakaj ljudje uporabljamo
rokovanje. V drugi socialni zgodbi je spoznala, čemu služi rokovanje danes. Film,
ki sem ji ga ponudila ob zgodbi, jo je podučil o različnih oblikah rokovanja.
Priznala je, da se različnim oblikam prej ni posebej posvečala, zdaj pa bo lažje
razumela, kaj pomeni določeni stisk roke. Potrebovala je konkretna navodila,
koliko mora biti oddaljena od osebe, s katero se rokuje, kako močan stisk roke
mora uporabiti, kam mora biti usmerjen njen pogled, to pa ji je uporabljeni film
odlično prikazal. Enak vpliv so imele socialne zgodbe tudi pri obravnavanju
strategij zahvaljevanja. Ana je spoznala in odkrivala, kaj pomenijo različne oblike
zahvaljevanja, predvsem pa zakaj je pomembno, da se nekomu zahvalimo in
kako. Socialne zgodbe so ji omogočile lažje razumevanje in jo spodbudile k temu,
da se v določeni strategiji tudi sama preizkusi.
Sama sem pri uporabi socialnih zgodb ugotovila, da je bila metoda uspešna, saj je
Ani pripomogla k lažjemu razumevanju, predvsem pa k lažji predstavljivosti, zakaj
določeno veščino uporabljamo in kako. Spoznala sem, da je vpliv socialnih zgodb
velik, vendar pa le prebrana socialna zgodba še ni dovolj. Dovolj je, da osebo z
Aspergerjevim sindromom spodbudi k lastnemu razmišljanju o določeni veščini in
ji ponudi potrebno razlago o njeni uporabi. Vendar pa odrasla oseba potrebuje
tudi veliko konkretnih navodil, kako določeno veščino uporabiti. Socialne zgodbe
je tako potrebno dopolniti s čim več konkretnimi situacijami, kjer ima oseba z
Aspergerjevim sindromom možnost to pridobljeno znanje tudi uporabiti.

105

Katarina Trdan: RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN PRI ODRASLI OSEBI Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM, diplomsko delo (2013)

3.8.2 Izražanje čustev
Ana je na začetku za vsa čustva uporabila enak izraz na obrazu. Kljub temu da
zelo dobro prepozna čustva na drugi osebi in ve, kako zgleda izraz obraza ob
določenem čustvu, tega sama ni znala izraziti. Metoda učenja izražanja čustev z
uporabo ogledala je Ani pomagala do boljšega izražanja z obrazno mimik.
Ogledalo je postalo tisti pripomoček, s katerim je Ana lahko opazovala sebe, svoj
obraz in si tako pomagala do ustrezne obrazne mimike. Namen uporabe te
metode je bil, da bi se Ana naučila ustrezno uporabiti izraz določenega čustva in
ga spontano uporabiti pri komuniciranju z drugimi.
Na začetku treninga je potrebovala ogled fotografij, ki so predstavljale določeno
čustvo. Z njihovo pomočjo je določila, na kaj vse mora biti pozorna, pri čemer je
bil poudarek na postavitvi obrvi, oči in ust. Tekom srečanj teh fotografij ni več
potrebovala. Na srečanjih sva vedno imeli enak vrstni red in spodbujala sem jo,
naj se določenega čustva spomni in ga poskusi izraziti s svojim obrazom. V veliko
pomoč je bilo, ko sva k vsakemu čustvu pripisali tudi situacijo, kdaj se je oz. bi se
tako lahko počutila. Ko se je v to situacijo vživela, je lažje izrazila čustvo.
Na začetku je imela Ana nekaj težav z vztrajnostjo, saj nikoli prej ni tako
intenzivno uporabljala svojih obraznih mišic, zaradi česar jo je obraz kmalu začel
boleti in sva delo morali prekiniti. Tekom nadaljnjih srečanj se je tudi to
izboljšalo. Druga težava, na katero sva naleteli, je bila njena sramežljivost, saj je
vedno s težavo opazovala fotografijah. Ko je ugotovila, da si s posnetki lahko
odlično pomaga pri odpravljanju svojih »napak«, se je znebila tudi te težave.
Sčasoma ji je opazovanje same sebe na fotografijah postalo celo všeč.
Ogledalo sva na najinih srečanjih ves čas uporabljali, potem pa sem ga
postopoma želela ukiniti. Namen tega je bil, da bi Ana ponotranjila določeni izraz
obraza in ga brez pomoči ogledala izrazila tudi sama. S tem ni imela težav. Zelo
dobro si je zapomnila vsako čustvo in ga brez težav izrazila.
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Metoda izražanja čustev z uporabo ogledala je Ani zelo pomagala. Napredek sva
sproti ocenjevali s pomočjo fotografij, kjer je tudi Ana opazila veliko razliko med
prvim in zadnjim srečanjem. S svojim dosežkom je bila zelo zadovoljna.

Interpretacija rezultatov:
Ker Ana ni želela, da so fotografije objavljene, sem dobljene rezultate in njen
napredek beležila s pomočjo opazovalne sheme, kjer sem ocenjevala položaj
določenih delov obraza pri izražanju obravnavanih čustev.
Napredek sem ocenila numerično, pri čemer pomeni:
1 – čustva ni izrazila
2 – čustvo je izrazila, a neustrezno
3 – čustvo je delno ustrezno izrazila
4 – čustvo je ustrezno izrazila
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3

ČUSTVO
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4
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4

4

9
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4
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3

7

Jezna sem.
DA DA DA DA 2

ŠTEVILKA SREČANJA
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4
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4
4

4

3

3
4

3

4

4
3

4
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4
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4
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3

4
3

3

2

4
4

3

4

4

Sem pozitivno presenečena. DA DA DA DA 2

4

3

DA DA DA DA 2

Sem negativno presenečena. DA DA DA DA 2

3

Dolgčas mi je.

Zaspana sem.

Zaskrbljena sem.

Ponosna sem.

Zadovoljna sem.

Prestrašena sem.

DA DA DA DA 3

DA DA DA DA 2

DA DA DA DA 4

DA DA DA DA 2

NE DA DA DA 1

DA DA DA DA 2

NE DA DA DA 1

2

3

4

4

4

3

4

2

2

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

4

2

1

2

1

3

4
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4

4

3

3

2

3

3

3

4

3

4

4

4

3

4

4

4

3

4

4

4

2

2

2

4

2

1

3

1

2

4

4

4

4

3

3

2

3

3

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

3

4

4

4

2,7

3,3

3,3

4

3,2

3

3,4

2,7
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Nerodno mi je.

DA DA DA DA 2

Zmedena sem.

DA DA DA DA 2

Srečna sem.

Žalostna sem.

Tabela 5: Dosežena povprečna ocena pri izražanju posameznega čustva z
obrazno mimiko na vseh štirih srečanjih
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Iz opazovalne sheme št. 5 je razvidno, da je Ana že od začetka zelo dobro izrazila
čustvo zaspanosti. Pri tem je priznala, da se večkrat tako počuti in ve, kako takrat
zgleda. Opaziti je tudi, da je najmanjši razkorak med povprečnima ocenama pri
enostavnejših čustvih, ki jih je Ana pogosteje občutila in jih tako že poznala.
Najmanjši razkorak med povprečnima ocenama je pri izražanju občutka
zaskrbljenosti. Največji napredek je pri izražanju strahu in ponosa, kjer ju na
prvem srečanju sploh ni poskusila prikazati, saj ni vedela kako.
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4,5
4
3,5
3
2,5

2
1,5
1

Žalostna sem.

Zmedena sem.

Dolgčas mi je.

Zaspana sem.

Zaskrbljena sem.

Ponosna sem.

Zadovoljna sem.

Prestrašena sem.

Srečna sem.

Sem negativno presenečena.

Sem pozitivno presenečena.

Nerodno mi je.

Navdušena sem.

0

Jezna sem.

0,5

Povprečna ocena na 1. srečanju.
Povprečna ocena na zadnjem srečanju.

Graf 1: Primerjava napredka izražanja posameznega čustva med prvim in
zadnjim srečanjem

Iz grafa 1 je razvidno, da je Ana tekom srečanj najbolj napredovala pri izražanju
čustva presenečenja in ponosa. Že na prvem srečanju je ustrezno pokazala čustvo
zaspanosti in se tako povprečna ocena tekom srečanj pri tem čustvu ni
spremenila. Najnižjo povprečno oceno je Ana dobila pri izražanju čustva
zaskrbljenosti in sama je razlog za to videla v tem, da to čustvo redko občuti in si
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ga zato ni znala niti prav predstavljati. Pri vseh čustvih je Ana tekom srečanj
napredovala.
Rezultati, pridobljeni s to metodo, torej kažejo na Anin velik napredek pri
izražanju svojih čustev. Na zadnjih dveh srečanjih ogledala ni več potrebovala, saj
je čustvo priklicala brez pomoči. Na zadnjem srečanju je bil priklic že zelo hiter,
vsa čustva je zelo dobro izrazila s svojim obrazom. Čustva, ki jih je kdaj že občutila
in jih pogosteje občuti kot druga, je lažje usvojila kot čustva, ki jih občuti
manjkrat. V njenem izražanju je še vedno opaziti, da je čustev oz. izražanja čustev
z obrazno mimiko enostavno naučena. Metoda mi ni omogočila, da bi z njo
preverila, če bi določeno čustvo izrazila tudi spontano v pogovoru z drugo osebo.
To sem preverila na zadnjem skupinskem srečanju, ki je zajelo tudi področje
čustvovanja.
Rezultate, pridobljene s pomočjo opazovalne sheme, sem za lažjo predstavljivost
napredka prikazala s spodnjim grafom, kjer sem izračunala povprečno oceno
napredka posameznega srečanja. Ker sva metodo uporabljali le na 5., 6., 7. in 8.
srečanju, sem v graf vključila le zaporedne številke teh srečanj.
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3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
6. srečanje

7. srečanje

8. srečanje

9. srečanje

Povprečna ocena posameznega srečanja pri učenju izražanja čustev

Graf 2: Prikaz napredka izražanja čustev na 6., 7., 8. in 9. srečanju glede na
rezultate povprečne ocene, pridobljenih s pomočjo opazovalne sheme

Iz prikazanega grafa št. 2 lahko razberemo, da je bil napredek pri uporabi metode
na začetku zelo izrazit. Ana je z vsakim srečanjem bolj napredovala in vedno bolje
izražala čustva s pomočjo obrazne mimike.

112

Katarina Trdan: RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN PRI ODRASLI OSEBI Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM, diplomsko delo (2013)

3.8.3 Skupinsko srečanje
Zadnje srečanje sem izpeljala v okviru manjše skupine. Člani skupine so bili
izbrani načrtno. Želela sem, da je v skupino poleg Ane vključena oseba, ki jo
dobro pozna, pozna njene primanjkljaje in jo razume. S tem namenom sem
izbrala njeno mlajšo sestro. V skupino sem vključila tudi mojo prijateljico, ki je
prav tako specialna in rehabilitacijska pedagoginja, dobro pozna Aspergerjev
sindrom in njegove značilnosti, ni pa poznala Ane. Pred srečanjem ji namenoma
nisem predstavila treninga, ki sem ga izvajala z njo, saj sem želela, da sama
odkrije tista področja, kjer bi se Ana odzvala drugače, kot je običajno značilno za
vedenje oseb z Aspergerjevim sindromom. V pomoč pri opazovanju sem ji izročila
ocenjevalno listo, kjer je zabeležila Anino reakcijo v posamezni situaciji. Rezultate
sem predstavila v tabeli. Za Ano nova oseba je bila izbrana namenoma, saj sem
želela ugotoviti, če se ji bo ustrezno predstavila, vzpostavila z njo kakšen stik in
predvsem, če jo bo nova oseba pri naučenem znanju kaj zmedla in se bo Ana
zaradi tega »zaprla vase«. Vse osebe sem zaradi varovanja osebnih podatkov
navedla z izmišljenimi imeni.
Skupinsko srečanje sem namenoma načrtovala po koncu najinih individualnih
srečanj. Izpeljala sem ga v juliju 2011, ko Ana ni bila več obremenjena s
študijskimi obveznostmi. To srečanje sem kasneje izvedla predvsem iz razloga,
ker sem želela preveriti, koliko naučenih stvari iz najinega treninga si je Ana
zapomnila in kako bo znanje uporabila v novi situaciji. Poskrbela sem, da je bil
kraj srečanja miren in prostoren, da bi tako Ani omogočila čim bolj sproščeno
vzdušje.
3.8.3.1 Opis in kratka refleksija skupinskega srečanja
Na srečanju sem želela ustvariti čim bolj sproščeno vzdušje, kjer bi Ana imela
priložnost spontano uporabiti veščine, ki sva jih razvijali na individualnih
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srečanjih. Temu primerno sem izbrala čas in prostor srečanja. Skupina je štela 4
članice, saj se Ana v večji skupini ne bi počutila sproščeno.
Na začetku je Nataša Ani ponudila roko in se ji predstavila, enako je naredila tudi
Ana. Že tukaj sem opazila njen napredek, saj bi običajno v taki situaciji naredila
korak nazaj, se umaknila in povedala, da se ne želi rokovati. Nato sta se druga
drugi predstavili tudi Nataša in Anina mlajša sestra Klara, ki je bila takrat stara 19
let.
Ko smo vstopile v stanovanje, smo si najprej skupaj ogledale vse prostore. Ana je
z zanimanjem opazovala in si ogledala vsak prostor, pri čemer je vanj tudi fizično
vstopila in kakšno stvar tudi na glas komentirala. Opazila je, da so v hladilniku
pločevinke kompota obrnjene narobe in to jo je zelo zmotilo. Njej komentar ob
tem je bil: »Zapri hladilnik čim prej, ker me zelo moti postavitev pločevink in bom
to sicer popravila sama.« Ko smo stanovanje zapustile, je Ana vse postavila nazaj
na isto mesto, kot je bilo pred našim srečanjem.
Ani so bile všeč posamezne stene v stanovanju, saj so bile živahnih barv. Všeč ji je
bil red v stanovanju in predvsem to, da je bil čist in pospravljen. Ravno zaradi
tega je že na začetku priznala, da se v njem zelo dobro počuti, kar je presenetilo
tudi njo, saj običajno potrebuje kar nekaj časa, da se privadi na nek nov in tuj
prostor.
Srečanje smo začele s spoznavno igro, kjer je vsaka morala napihniti rumen
balon, nato pa nanj narisati, kako se danes počuti in pripisati svoje ime. Ana je na
glas povedala, kaj je narisala in zakaj, se poleg tega še na kratko predstavila in
povedala, kaj ima rada. Opazila sem, kako je narisala svoj narisan obraz na
balonu. Bil je monotonega izraza in ob predstavitvi je povedala, da je to njej
tipičen obraz, ki ga običajno uporablja in sporoča, da je »OK«. Takšen obraz je
zanjo zadovoljni obraz. Ustrezno je povedala tudi, kako ji je ime, kaj študira, od
kod prihaja in kaj ima še posebej rada.
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Naslednja je bila dejavnost s fotografijami. Vsaka izmed nas je imela nekaj minut,
da si izbere fotografijo, ki ji je najbolj všeč in nato pove, kaj ji je na njej tako všeč.
Ana je izbrala naslednje in jih predstavila s svojimi besedami:

»Slika mi je všeč, ker se punčka na njej skriva za dojenčkom. Všeč
mi je to, ker je odmaknjena od ospredja, še vseeno pa je vesela.
Zgleda, kot da ji je všeč in si želi biti fotografirana, vendar je
nekoliko sramežljiva oz. ne pusti fotografu tako blizu sebe.«

»Najbolj mi je všeč muha na fantkovi majčki. Fantek
deluje precej lačen, vendar se je odlično znašel in naredil
lep obraz, ko so ga fotografirali. Predvidevam, da živi v
težkih razmerah, vendar je kljub temu zadovoljen.«

»Dekle ne gleda direktno v objektiv. To mi je všeč. Zdi se mi
zamišljena ali pa je zgolj zelo utrujena. Verjetno je vedela, da jo
slikajo, vendar pa se je naredila, kot da je to ne moti oz. da ni
opazila in bila »naravna« še naprej. Je takšna, kakršna je.«

Naslednja dejavnost je bila pantomima čustev. Pri tem je vsaka izmed nas na
vrsto prišla 4-krat, ostale pa smo jo med tem opazovale in ugotavljale, kaj je
pokazala. Ana je bila pri tej igri odlična, kar me je zelo pozitivno presenetilo.
Namenoma sem izbrala čustva, ki sva jih na posameznih srečanjih obravnavali
tudi midve, zato jih je dobro poznala. Ko je prišla na vrsto, ji ni bilo nerodno, z
veseljem se je lotila igre. Pokazati je morala, kako »ponosno vozi avto« in
»navdušeno pere avto«. Oboje je pokazala zelo dobro, tudi druge udeleženke
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smo takoj ugotovile, za kaj gre. Pri tem je odlično uporabila obrazno mimiko in
celotno telo. Pred drugimi ni imela nobene treme, tudi ni potrebovala dodatnega
časa za premislek, kako naj kaj pokaže. Ko je kazala katera izmed nas, je Ana zelo
dobro ugotavljala in pri tem opazovala celotno telo. Iskano rešitev je pogosto
ugotovila prva.
Zadnja naša dejavnost je bil ogled filma The Butterfly Circus, v katerem igra Nick
Vujičič, ki je pred kratkim obiskal Slovenijo in je brez nog in rok. Film smo si
ogledale z velikim zanimanjem. Po koncu filma me je zanimalo, kako udeleženke
razmišljajo o različnih čustvenih stanjih ljudi, prikazanih v posameznih situacijah v
filmu. Ana je zelo dobro prepoznala občutke nemoči, žalosti in obupa, na koncu
pa veselja, ponosa in zadovoljstva. Film ji je bil tako všeč, da ga je želela obdržati.

3.8.3.2 Refleksija odnosov med člani skupine

ODNOS ANA – KLARA:
Med opazovanjem sem ugotovila, da Klara zelo dobro pozna svojo sestro in njene
posebnosti v socialnem vedenju. Imela sem občutek, da jo včasih želi spraviti v
nekoliko nelagoden položaj. Brez zadržkov pove, kako vidi Ano in kakšni so njeni
primanjkljaji. Že med predstavljanjem je omenila, da sta si z Ano drugačni – sama
je bolj vesela in živa, ona pa ne mara družbe in bližjih osebnih stikov. Poleg tega
je vedela, da Ana ne bo dovolila fotografiranja, čeprav tega ne razume.
Sicer pa je njun odnos dober, topel, vidi se, da se med seboj dobro razumeta in
sta tudi dobri prijateljici.
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ODNOS ANA – NATAŠA:
Med Ano in Natašo na začetku nisem pričakovala, da se bosta takoj zelo dobro
ujeli, se pogovarjali in se skupaj smejali. Tekom srečanja je Nataša omenila, da jo
je Ana za trenutek pogledala v oči, na začetku sicer ne, sčasoma pa čedalje
pogosteje. Skupaj smo se tudi veliko nasmejale, vključno z Ano, ki se je tudi sama
večkrat spomnila kakšne šale. Nataša je bila do Ane previdna, zastavila ji je nekaj
vprašanj, da bi jo bolje spoznala, ona pa ji je na vsa tudi z veseljem odgovorila.
Med posameznimi igrami sta se čedalje bolje razumeli. Videlo se je, da je bilo Ani
prijetno in se je v družbi Nataše dobro počutila. To je po koncu srečanja priznala
tudi meni.
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3.8.3.3 Sinteza ugotovitev udeleženke skupinskega srečanja
Ugotovitve je podala Nataša, ki je tekom srečanja opazovala Ano in na koncu
izpolnila ocenjevalno shemo. Rezultati ocenjevalne sheme so predstavljeni
numerično, pri čemer pomeni:
1 – nikoli ne drži
2 – ne drži
3 – delno drži
4 – drži
5 – vedno drži
PODROČJA
ODNOS V SKUPINI
Poišče primeren trenutek za osebni
stik z osebo, ki je ne pozna.
Pri predstavljanju uporabi primeren
pozdrav.
Se predstavi s stiskom rok.
Se predstavi s svojim imenom.
Z osebo pri pozdravu naveže
očesni kontakt.
Z osebo se pogovarja, če ji ta
zastavi še kakšno vprašanje.
Samostojno išče teme pogovora,
sogovorniku zastavlja vprašanja, ki
jo zanimajo.
Do drugih je obzirna in potrpežljiva
(prisluhne, ne skače v besedo, ne
moti, ni neučakana).
Ko je v družbi nekdo, ki ga še ne
pozna, raje malo počaka, šele nato
pristopi do njega.
Nepoznano osebo si najprej dobro
ogleda.
Pred drugimi je zadržana.

OCENE (1-5)

OPOMBE

4

Ob primernem času ponudi
svojo roko.

4
5
5
3

Sicer na hitro in hladno.
Pogled hitro odmakne.

5
4

V pogovoru tudi sama
zastavi vprašanja.

4

5

2
3

Ob srečevanju novih ljudi, v novih 4
situacijah se primerno obnaša (ni
118

Ni videti, da bi jo druga
oseba zelo zanimala.
Kljub temu odkrito in
odprto govori o sebi.
Ima bolj hladen odnos, a še
vedno spoštljiv.
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zmedena, ne spremeni tona glasu,
obnašanja, je spoštljiva).
Je zadržana.
3
Je tiha.
2
Zmožna se je vživeti v drugega.
Potrebuje nekaj časa,da se navadi
na nov prostor; si ga ogleda, se
prosto premika po njem.
SODELOVANJE
Je pripravljena sodelovati.
Pokaže, če ji igra ni všeč (se
nakremži, se odmakne ...).
Pove, če ji igra ni všeč.
Pove, če ne razume pravil določene
igre.
Predlaga novo igro.

4
5

5
5
4
5
4

Dogovori se za svojo vlogo, kaj in 5
kako bo sodelovala.
Vključuje svoje ideje.
4
Pri igri je spretna in iznajdljiva, ima 5
tudi svoje ideje.
Posluša druge, ko govorijo, je dober 3
poslušalec (je obrnjena proti
govorcu, posluša, ne moti z
vmesnimi
vprašanji
in
pripombami).
Pozna neverbalne znake drugih in 3
se na njih ustrezno odzove.
Kaže smisel za humor.

Med poznanimi ljudmi
veliko govori.
Razume čustva drugih.

4

Vede se situaciji primerno (ne kaže 5
veselja, žalosti ob neprimernih
situacijah).
Zna se zahvaliti.
3

GOVOR IN KOMUNIKACIJA
Izraža simpatijo in priznanje 3
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Pri zadnji igri predlaga
izvajanje obeh.
Sodeluje enakovredno in po
pravilih.
Potrebuje malce časa za
razmislek, a ima svoje
izvirne ideje.
Sogovorca posluša, a ni
vedno
obrnjena
proti
njemu, očesni kontakt ni
vedno prisoten.
Nisem toliko opazila; vedno
kaže podoben izraz na
obrazu.
Veliko se smeji, tudi
skupnim šalam.

Tekom srečanja ni bilo
toliko priložnosti izraziti
zahvalo.
Nisem opazila.
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drugim.
Upošteva in zadovoljuje potrebe 5
drugih (če nekdo ne zmore,
pomaga, prošnjam ustreže).
Vključi se v tematski pogovor, doda 5
relevantne
pripombe
(sledi
pogovoru, nadaljuje začetno temo,
ni zaide izven konteksta).
Med pogovorom vzpostavi kontakt ¾
z očmi.

Pozorno sledi govorečemu, brez
motenj (v mislih ne odtava drugam,
ne gleda stran).
Ugotovi, kaj bi govorec rad
(potrebe), dojame sporočilo, na
povedano se primerno odzove.
Pokaže, da razume (odzove se na
povedano, če ne razume, vpraša).
Dopusti, da govorec izrazi svoja
čustva.
Aktivno posluša sogovornika (to
pokaže
z
nasmehom,
prikimavanjem).
Zmore ohranjati komunikacijo
(vpraša za pojasnitev, ne preklopi
na bolj poznano temo).
Temo menja ob primernem
trenutku, ne »skače« kar tako s
teme na temo.
O temi primerno dolgo razpravlja
(zanjo ne velja, da o stvareh na
dolgo
in
široko
razpravlja,
določenih tem pa se sploh ne
dotakne).
V osebni prostor sogovornika ne
posega.
Ko sprašuje, ve, kaj bo vprašala,
koga in kako.
Za svoja vprašanja izbere primeren
čas.

3

Pomaga
pri
pospravljanju.

čiščenju,

Očesni kontakt ni vedno
prisoten,
saj
pogosto
odmika pogled; dobro pa
ga vzpostavi z znanimi
osebami.
Med pogovorom pogosto
gleda stran.

5

5
3

Nisem opazila.

3

Očitno je, da posluša, a ne
daje neverbalnih znakov (ni
prikimavanja ipd.).
Sama ne postavlja toliko
vprašanj, a vedno govori v
kontekstu.

4

5

4

5
5
5
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Velja bolj pri poznanih
osebah.
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Pogovor primerno zaključi (ne pusti
odprte debate, ne menja teme
predčasno).
IZRAŽANJE ČUSTEV
Prepozna čustva drugih ljudi na
slikah, v filmih, realnosti.
Prepozna svoja negativna in
pozitivna čustva.
Svoja pozitivna čustva izraža na
primeren način.
Svoja negativna čustva izraža na
primeren način.
Pri izražanju določenih čustev
uporablja obrazno mimiko.
Pri čustvih uporablja tudi govorico
svojega telesa.
Prepozna zaigrana čustva drugega.
Ob opisu zgodbe ugotovi, kako se v
njej počuti določena oseba.
Zna opisati, kako se počuti neka
oseba.
Zna pokazati, kako se počuti neka
oseba.

4

5
3
4

Pravi, da se počuti »kot
vedno«.
Da, a ima vedno podoben
izraz na obrazu.

4
3

Vidno je na očeh, sicer pa
mimike ne spreminja.

2
5
5

Na sliki.
Po ogledu filma.

5
5

Tabela 6: Ocenjevalna shema za beleženje opažanj Aninega vedenja na
skupinskem srečanju po posameznih področjih

Moja sinteza ugotovitev skupinskega srečanja
Ana se je na skupinskem srečanju zelo dobro odrezala v vsaki situaciji. Opazila
sem napredek pri predstavljanju drugi osebi; Ana ni imela strahu in se je tega
lotila zelo samozavestno. Nova oseba je ni presenetila, ni se pustila zmesti.
Presenetila me je z razmišljanjem o njej sami, ki ga je delila z vsemi nami.
Spregovorila je o svojih primanjkljajih in tistih stvareh, ki jih ne razume enako kot
drugi. Z igro prikazovanja različnih čustev je dokazala, da ne potrebuje nobene
predhodne pomoči, izraz čustva je priklicala hitro in predvsem zelo ustrezno, saj
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smo ga lahko prepoznale vse udeleženke. Opazila sem njeno občutljivost na red
in čistočo, kar je tudi sama omenila. Tekom srečanja so se pokazale vse njene
značilnosti, ugotovila pa sem tudi velik napredek, ki ga pripisujem uspešnosti
najinega predhodnega treninga in vaje, ki ji je Ana namenila čas tudi doma.
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3.9

Odgovori na raziskovalna vprašanja

1. Kako učinkovita je uporaba socialnih zgodb pri učenju socialnih veščin
odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom?

Učenje socialnih veščin je pri osebi z Aspergerjevim sindromom dolgotrajen
proces, ki traja celo življenje. Patrick (2008) opozarja, da je za veliko ljudi to lahko
velik izziv, še težji pa je za osebe z različnimi primanjkljaji na socialnem področju,
saj neodvisno življenje od njih zahteva tudi več sposobnosti in potrpežljivosti.
Slabše razumevanje pravil socialnega vedenja od osebe zahteva, da že v
zgodnjem obdobju prične z načrtnim učenjem njihovega razumevanja. Milačid
(2006) navaja, da so se osebe z Aspergerjevim sindromom pogosto primorane
veliko stvari, ki jih ljudje običajno usvojijo spontano, naučiti načrtno.
Najpogosteje se jih naučijo v obliki pravil. Ana je pri učenju socialnih veščin
potrebovala konkretno razlago, kaj vedenje drugih v določeni situaciji pomeni in
kaj se od nje pričakuje, da bo storila ali rekla. Socialne zgodbe so ji zaradi svoje
strukture omogočile zelo jasno razlago določenega socialnega vedenja. Tako si je
lahko lažje predstavljala, kaj določena veščina pomeni, kaj ljudje z njo
sporočamo, kdaj in na kakšen način jo v družbenem prostoru lahko uporabi tudi
sama.

Ugotavljam, da je uspešnost učenja socialnih veščin z uporabo socialnih zgodb
pogojena tudi s starostjo osebe. Milačid (2006) v svojih raziskavah navaja, da tudi
v odraslosti vedenjske, kognitivne in socialne težave še obstajajo. Njihova
intenziteta je odvisna od različnih situacij, v katerih se oseba z Aspergerjevim
sindromom znajde. Ana se sooča s povsem drugačnimi družbenimi situacijami,
kot se je v svojem zgodnjem starostnem obdobju. Postaja samostojna in se
aktivneje vključuje v krog ljudi, to pa pomeni, da potrebuje čedalje manj opore
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svojih staršev in drugih bližnjih. To dejstvo je pomembno vplivalo na vsebino
socialnih zgodb. Ani sem morala ob socialnih zgodbah voditi do konkretnih
predlogov, kaj lahko v določeni situaciji stori oz. kaj se od nje pričakuje, da bo
storila; zato sem vključila čim več konkretnih primerov tistih družbenih situacij, s
katerimi se Ana pogosteje srečuje v vsakodnevnem življenju. S pomočjo zgodb je
Ana lažje razumela določeno socialno veščino, naučila se je tudi, kdaj in kako jo
uporabiti. Postala je bolj prepričana v to, kako lahko na primeren način pristopi
do osebe in kaj lahko reče, da jo bodo na drugi strani razumeli. Ob uporabi
socialnih zgodb je Ana imela tudi pomembno priložnost, da dobi informacije, ki si
jih želi izvedeti, pa si o njih do tistega trenutka morda ni upala vprašati.
Ugotavljam, da je metoda socialnih zgodb lahko enako učinkovita tako pri mlajših
otrocih kot tudi pri odraslih osebah z Aspergerjevim sindromom, saj z njimi
izboljšamo socialno razumevanje in tako tudi vedenje osebe, ne glede na njeno
starost.
Pri razvijanju socialnih veščin sem pri Ani ugotovila tudi to, da se pogosto bolj
zaveda svojih primanjkljajev, kot bi se mlajše osebe, zato je bilo učenje socialnih
veščin s socialnimi zgodbami zanjo primerno; primerno vedenje so ji namreč
predstavile na konkretnem primeru. Učenja socialnih veščin se je torej lotila z
večjim razumevanjem, zato je zgodbo lahko bolj ponotranjila, si zapomnila
bistvene informacije in jih kasneje uporabiti v konkretni situaciji. Sklepam torej,
da lahko socialne zgodbe pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom dosežejo
enak učinek ali pogosto še celo večji kot pri mlajših. Učenje z omenjeno metodo
je Ano tako vodilo do lažje vključitve v širši družbeni prostor.
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2. Kako učinkovita je tehnika učenja izražanja čustev z obrazno mimiko z
uporabo ogledala pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom?

Zmotno je predvidevanje, da osebe z Aspergerjevim sindromom ne poznajo
določenih čustev. Attwood (2007) opisuje, da se oseba z Aspergerjevim
sindromom pogosto ne zna vživeti v občutke drugega, ne zna se primerno odzvati
glede na njegovo razpoloženje, kljub temu pa večino čustev zelo dobro prepozna
in pozna njihov pomen. Ana se je značilnosti posameznih čustev zaradi
nerazumevanja njihovega pomena in izražanja pri ljudeh še toliko bolj naučila z
namenom, da bi si jih lažje predstavljala in se jih tako naučila uporabiti tudi sama.
Njene težave so se kazale v pomanjkanju izkazovanja čustev v vsakodnevnih
pogovorih z drugimi. Zaradi pomanjkljive empatije posameznega čustva ni znala
izraziti, redko je uporabila svojo obrazno mimiko, da bi drugemu pokazala, kako
se počuti. Z metodo učenja izražanja čustev ob uporabi ogledala pa se je naučila
ustreznega izražanja čustev z obrazno mimiko. Tako si je namreč lažje zapomnila,
kako »postaviti« posamezne dele obraza (obrvi, veke, usta, lica). Opaziti je bilo,
da je zato lažje razbrala tudi čustva z obraza druge osebe. Z metodo uporabe
ogledala je Ana opazovala svoj izraz na obrazu in tako spoznala, na kaj vse mora
biti pozorna, da čustvo čim bolj ustrezno izrazi. Ogledalo ji je tako služilo kot
pripomoček za korigiranje svojega izraza, vedno je namreč lahko preverila, če je
obrvi, oči, nos in usta postavila v ustrezen položaj. Na ta način si je Ana čustvo
bolje zapomnila in ga uporabila tudi naslednjič.

Metoda z uporabo ogledala se je pri delu z odraslo osebo izkazala za zelo
učinkovito, saj je Ana z njo napredovala pri izražanju čustev z obrazno mimiko.
Učenje izražanja čustev je pri osebi z Aspergerjevim sindromom dolgotrajen
proces. Metoda ne zagotavlja, da bo oseba čustva pri komuniciranju z drugimi
spontano izrazila že v kratkem času. Gotovo pa učenje z omenjeno metodo lahko
pripomore k njenemu boljšemu opazovanju sebe in drugih pri izražanju čustev.
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3. Kakšne so značilnosti dela z odraslo osebo z Aspergerjevim sindromom?

Kar nekaj je strategij, ki opisujejo delo z mlajšo osebo z Aspergerjevim
sindromom za premagovanje težav na področju socializacije, mogoče pa jih je
uporabiti tudi pri delu z odraslo osebo. Primanjkljajev ne moremo popolnoma
odpraviti, lahko pa omilimo njihovo intenziteto oz. osebi pomagamo, da se nauči
strategij, s pomočjo katerih se bo lažje vključevala v širšo družbo.
Pri raziskovalnem delu sem uporabila razpoložljivo literaturo, ki povečini opisuje
delo z mlajšo osebo z motnjami avtističnega spektra. Delo z odraslo osebo z MAS
pa je pri nas še dokaj neraziskano področje, zato sem izhajala predvsem iz tuje
literature, ki mi je omogočila bolj podroben opis značilnosti osebe z
Aspergerjevim sindromom v obdobju odraslosti. Iz tuje literature sem povzela
tudi merske instrumente, ki so mi pomagali pri opredelitvi primanjkljajev v
diagnostični oceni.
Z uporabljenimi merskimi instrumenti, ocenjevalno lestvico osebnostnih lastnosti
(Patrick, 2008) in vprašalnikom socialnih veščin (Social Skills Questionnaire,
2008), sem odkrila določene značilnosti odrasle osebe z Aspergerjevim
sindromom, ki so pomembno vplivale na izbiro strategij in načrtovanje dela z
Ano. Avtorica Milačid (2006) v svojih raziskavah navaja, da vedenjske, kognitivne
in socialne težave obstajajo tudi v odraslosti. Pri Ani so bile izrazitejše socialne
težave, povezane z razumevanjem in uporabo socialnih veščin ter izražanjem z
obrazno mimiko, kar je vplivalo na težje vzpostavljanje odnosov z drugimi.
Trening socialnih veščin, ki je vseboval učenje veščin z uporabo socialnih zgodb in
izražanje čustev z obrazno mimiko, je Ani omogočil velik napredek. Usvojila je
tiste veščine, ki ji bodo pomagale pri uspešnejšem vključevanju v družbeni
prostor, postala je bolj prepričana v to, kako lahko na primeren način pristopi do
druge osebe in kaj lahko reče, da jo bo ta razumela. Pomembno spoznanje, ki je
vplivalo na uspešnost treninga, je, da se odrasla oseba z Aspergerjevim
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sindromom svojih primanjkljajev veliko bolj zaveda, kot se jih je sposoben
zavedati mlajši otrok. Ana je tako znala opisati, česa v določeni socialni situaciji ni
razumela, ni zmogla in kaj jo je oviralo pri vzpostavljanju odnosov z drugimi. Zato
sem se lažje odločila za razvijanje tistih veščin, ki ji bodo koristile v njenem
kasnejšem življenju. Pri delu sem morala biti zelo natančna in Ani ponuditi veliko
novih koristnih informacij in konkretnih navodil, kaj naj v določeni situaciji stori.
Zelo pomemben del razvijanja socialnih veščin je bilo ponuditi čim več
priložnosti, kjer se je Ana lahko preizkusila v razvijanju socialnih veščin in se tako
naučila uspešnega sodelovanja z drugimi.
Iz omenjenih ugotovitev pri delu z odraslo osebo z Aspergerjevim sindromom
lahko sklenem, da je v določenih pogledih delo z njo lažje, saj z ustreznim
opazovanjem in njeno povratno informacijo o tem, kaj ji v določeni situaciji
koristi in kaj ne, lažje ovrednotimo njen napredek in ji tako učinkoviteje
pomagamo pri premagovanju težav. Vendarle pa je potrebno upoštevati, da ni
takšne predpisane oblike pomoči, ki bi ustrezala vsakemu. Potrebno je veliko
predznanja o značilnostih Aspergerjevega sindroma in izkušenj, to pa zahteva
tudi veliko osebne prilagodljivosti in inovativnosti. Odločilno vlogo pri
vključevanju v družbo ima tudi širjenje informacij o značilnostih osebe z
Aspergerjevim sindromom, saj, kot omenja Attwood (2007), so sprejemanje,
sklepanje kompromisov in razumevanje tisti dejavniki, ki bodo osebi z
Aspergerjevim sindromom omogočili boljše učenje socialnih spretnosti in s tem
krepitev njene socialne kompetentnosti.
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4 ZAKLJUČEK

Področje motenj avtističnega spektra je v našem okolju dokaj mlado področje
raziskovanja, ki pa se mu v zadnjem času posveča čedalje več strokovnjakov. Tako
je opaziti večjo pozornost do ljudi s tovrstnimi primanjkljaji od njihovega
zgodnjega otroštva pa vse do obdobja odraslosti. Pozornost je morda najbolj
izrazita prav v šolskem okolju, kjer je opaziti povečano število učencev, ki so
prepoznani kot osebe z Aspergerjevim sindromom. Oblikujejo se programi za
pomoč učencem, programi sodelovanja z njihovimi starši, poteka pa tudi razvoj
diagnostike omenjenega sindroma. Doba odraslosti je tisto obdobje, na katero se
bomo pri osebi z Aspergerjevim sindromom morali še bolj osredotočiti, da bi
odkrili nove strategije in metode učenja različnih veščin za odrasle; tako jim
bomo kljub njihovim socialnim primanjkljajem omogočili aktivnejše vključevanje
v družbeni prostor. Vemo, da je Aspergerjev sindrom stanje, kar pomeni, da bodo
posameznika socialni primanjkljaji spremljali skozi vso življenje. Naše vodilo pri
delu z odraslo osebo z Aspergerjevim sindromom naj bo torej prizadevanje, da ji
pomagamo do čim bolj samostojnega življenja, številnejših možnosti sodelovanja
z drugimi in s tem do uspešnejšega vključevanja v širši družbeni prostor.
Aspergerjev sindrom zajema široko področje socialnih primanjkljajev. Težko je
določiti grob okvir tistih, ki bi v splošnem lahko veljali za vse. Pri osebah z
Aspergerjevim sindromom gre lahko za povsem različne težave, zato ima vsaka
svoj specifičen pogled na svet in dojemanje samega sebe. Če to dejstvo združimo
še s posebnostmi pri svojem delu z njimi, lahko rečemo, da je ena ključnih stvari
za njihov učinkovit napredek prav poznavanje vsakega posameznika posebej,
odkrivanje

njegovih

močnih

področij,

razumevanje

njegovega

načina

razmišljanja, sposobnosti vživeti se v »njegov svet«. Življenje osebe z
Aspergerjevim sindromom je sestavljeno iz logičnega sklepanja, določenih
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korakov, ki si sledijo v točno določenem zaporedju. To od strokovnjaka zahteva,
da se temu čim bolj prilagodi.
Izkušnje pri delu z Ano so me pripeljale do spoznanja, da je delovanje odrasle
osebe z Aspergerjevim sindromom vseeno drugačno od tega pri mlajši osebi z
omenjenim sindromom. Bistveno razliko sem opazila že samo pri njenem
dojemanju same sebe, svojih prijateljev, okolice in širšega družbenega prostora.
Ves čas se trudi, da bi razumela, kaj pomenijo določene geste in besedne zveze,
ki jih drugi pri svojem govoru uporabljamo spontano, njej pa se vedno znova
zdijo nesmiselne. V literaturi lahko pogosto zasledimo, da je v splošnem
zanimanje osebe z Aspergerjevim sindromom za okolico šibko, da čas raje
preživlja v »svojem svetu« in pozornost nameni le tistim stvarem, ki jo pritegnejo
na poseben način. Pri odrasli osebi s tem sindromom, če sodim po Ani, pa lahko
rečem, da je zanimanje za svet okoli nje zelo veliko. Oseba namreč najprej pri
sebi opazi, da določenih situacij v interakciji z drugimi ne razume, zdijo se ji tuje
in si jih tudi ne zna razložiti. Od tukaj morda tudi izvira njeno poglobljeno
zanimanje za določeno situacijo, v njej poskusi poiskati vzroke za svoje
nerazumevanje. Pogosto lahko naletimo na osebo z Aspergerjevim sindromom, ki
je lahko »živi leksikon« psihologije o človeku in je naučena osnovnih pravil
vedenja in odzivanja, ne zna pa jih spontano uporabiti v neki konkretni situaciji.
Odrasla oseba z Aspergerjevim sindromom torej potrebuje čim več priložnosti, da
se v določeni situaciji preizkusi in se ob njej nauči spontane uporabe socialnih
pravil vedenja.
Pri delu z Ano sem hitro opazila, kaj je tisto, na kar moram biti pozorna. Srečanja
sem tako namenila učinkovitemu učenju socialnih veščin; srečanja sem se trudila
oblikovati tako, da ji bodo zanimiva in bo lahko v njih izvedela kaj novega in
uporabnega. Najin odnos je kmalu postal prijateljski, Ana me je sprejela in z
mano delila tisti del sebe, ki ji je sicer nekoliko tuj. Zaupala mi je svoje težave,
zastavljala vprašanja, vezana na vsakdanje dogodke (npr. kako naj prijateljici
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napiše sms; zakaj se ljudje raje pogovarjamo po telefonu, kot pa napišemo kratko
sporočilo; ali bi bilo prav, da se prijavi na kakšno delo v sklopu študentskega
servisa in kakšno delo bi to lahko bilo ipd.). Zelo dobro sva sodelovali pri izbiranju
tem, ki sva jih nato poskušali razvijati na individualnih srečanjih. Sama je podala
nekaj dobrih predlogov, kaj jo zanima, česa ne razume in si zato želi nekoliko
bolje spoznati. Srečanja so bila tako vedno usmerjena v tista znanja, s katerimi si
bo lahko pomagala tudi kasneje, ko jo bo čakal razgovor za službo, ko si bo
oblikovala svojo lastno socialno mrežo, skratka, ko se bo pripravljala na
samostojno življenje.
Socialne zgodbe so Ani pripomogle k boljšemu razumevanju določene veščine, ki
jo uporabljamo pri komuniciranju z drugimi. Več pozornosti sem morala nameniti
oblikovanju zgodb, saj gre za določeno strukturo, ki jo moramo pri pisanju
upoštevati. V zgodbe sem po priporočilih literature, ki sem jo pri tem uporabila,
vpletla čim več koristnih informacij in dejstev, ki so Ano dodatno pritegnile.
Socialne zgodbe se na prvi pogled morda zdijo preveč enostavne za delo z
odraslimi, vendar pa lahko zaradi zaželene posebne oblike in pravil pisanja hitro
ugotovimo, da sestaviti dobro, kvalitetno zgodbo in z njo doseči njen namen ni
najbolj enostavno. Sama sem pri uporabi socialnih zgodb potrebovala kar nekaj
dodatnega znanja, pomagala pa sem si tudi s tujo literature o socialnih zgodbah.
Pri pisanju diplomskega dela sem naletela tudi na nekaj težav. Na začetku, ko
sem raziskovala področje Aspergerjevega sindroma, sem ugotovila, da je
ponujena literatura, ki je prevedena v slovenščino, zasnovana na delu z mlajšo
osebo z Aspergerjevim sindromom. Veliko je predlaganih strategij, ki jih v
splošnem lahko uporabimo tudi pri delu z odraslimi, vendar pa sem želela
podrobneje spoznati tista področja, ki so posebej značilna prav za obdobje
odraslosti. Pri tem sem si morala pomagati s tujo literaturo. V veliko pomoč so mi
bila interna izobraževanja, ki so jih organizirali na Zavodu za usposabljanje Janeza
Levca in sem se jih v tem času udeležila. Na težave sem naletela tudi pri
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diagnostičnem delu, saj ni dostopnega vprašalnika oz. testa, ki bi nam ponudil
podroben pregled funkcij in sposobnosti, na katere moramo pri diagnosticiranju
biti pozorni. V tuji literaturi sem našla veliko različnih vprašalnikov in testov, ki jih
lahko uporabimo, vendar pa med vsemi temi ni enega, ki bi lahko na splošno
uporabili pri vseh.
Aspergerjev sindrom je motnja, ki nam zaradi svoje raznolikosti vsakič znova
ponuja nova področja raziskovanja. Vsak posameznik ima čisto svoje značilnosti
in posebnosti, ki zahtevajo posebej načrtovan pristop in iznajdljivost strokovnega
delavca. In ravno to je tisto, kar me je pri pisanju diplomskega dela tudi najbolj
pritegnilo. S svojim delom sem želela prikazati življenje odrasle osebe z
Aspergerjevim sindromom, opisati tiste težave, s katerimi se srečuje in ponuditi
nekaj idej, s katerimi lahko osebi pomagamo k lažjemu vključevanju v širšo
družbo. Namen mojega diplomskega dela je tudi širjenje znanja in izkušenj o
Aspergerjevem sindromu, saj se v družbi čedalje pogosteje srečujemo s takšnimi
posamezniki, a se zaradi neznanja na njihove reakcije pogosto še vedno
neprimerno odzovemo. Pozabljamo, da so nam v resnici enaki in da si zaslužijo,
da so v družbi sprejeti in obravnavani glede na njihove sposobnosti in močna
področja.
Konkretni predlogi pri delu z odraslo osebo z Aspergerjevim sindromom so tisti,
ki lahko zelo pripomorejo k bolj kvalitetnemu delu z njo, saj omogočijo, da je
njeno učenje socialnih veščin uspešnejše. Zato je pomembno, da v svoje delo
vključimo čim več konkretnih strategij dela, ki takšni osebi pripomorejo do večje
samostojnosti. Od odrasle osebe se namreč velikokrat pričakuje, da se bo čim
uspešnejše vključila v širšo družbo, si pridobila ustrezno izobrazbo, poiskala
službo, se osamosvojila, si poiskala partnerja itd. Oseba z Aspergerjevim
sindromom pa pri tem potrebuje veliko podpore, saj lahko naleti na težave že
samo pri pozdravljanju drugih, rokovanju z delodajalcem, organizaciji prevoza na
delovno mesto itd. Ravno to so tiste strategije, s katerimi lahko odraslemu z
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Aspergerjevim sindromom najbolj pomagamo. Ponuditi mu moramo čim več
izkušenj, kjer se bo v tem lahko preizkusil, se naučil sodelovanja z drugimi in se
tako zmogel zares aktivno vključiti v širši družbeni prostor.
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