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IZVLEČEK
V specialističnem delu opisujem način komuniciranja in izražanja čustev najstnika z diagnozo
visoko funkcionalni avtizem, neharmoničnimi umskimi sposobnostmi in sumom na
hiperkinetično motnjo. Posebnosti najstnika sta še selektivni mutizem in njegovo izrazito
zanimanje za vlake in vozne rede. Ugotavljam, ali se lahko s pomočjo dramskih dejavnosti,
gledaliških tehnik in drugih umetnostno terapevtskih metod približamo, vstopimo v svet
najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom ter tako skušamo pridobiti čim več informacij o
njegovi komunikaciji in čustvovanju. Ugotavljam tudi, ali lahko s pomočjo umetnosti
pomagamo razvijati njegove socialne veščine, izboljšamo njegovo verbalno in neverbalno
komunikacijo ter ali lahko vplivamo na njegovo zmožnost pozornosti. Študija primera poteka
kot akcijsko kvalitativno interpretativno raziskovanje. Med drugimi predstavim posebno
avtorsko metodo raziskovanja »8 vagonov«, ki vsebuje elemente pomoči z dramskimi
dejavnostmi, ki so vedno znova povezani z najstnikovim posebnim zanimanjem. Sestavni del
metode je tudi ustno oziroma pisno reševanje vprašalnika, ki ga po vsakem srečanju reši
najstnik; vprašalnik pa se vsakič tematsko navezuje na dramske dejavnosti
posameznega vagona. Najstnik želi postati strojevodja, znano pa je, da določena zanimanja
oseb z visoko funkcionalnim avtizmom sčasoma postanejo njihov vir zaslužka, stalna zaposlitev
ali celo kariera. Kot posebnost specialistične naloge bi izpostavila še primerjalno analizo
biografskega kratkega filma o opisanem najstniku, s katerim je mlada režiserka Katarina
Morano diplomirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, z izsledki
raziskave. Pomemben prispevek k opisu najstnikovega komuniciranja in čustvovanja so
intervjuji z njegovo materjo, bratom, razredničarkami, specialno pedagoginjo, psihologinjo,
režiserko Katarino Morano in najstnikovim sovrstnikom. Rezultati akcijskega raziskovanja
kvalitativne študije primera najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom so pokazali, da so
različne gledališke tehnike, dramske dejavnosti in druge metode pomoči umetnosti s področja
glasbe in gibanja bistveno pripomogli, da sva oba z najstnikom bolje spoznala njegova čustva in
način komuniciranja. S pomočjo dramskih dejavnosti je najstnik izboljšal verbalno in
neverbalno komunikacijo, pridobil nove socialne veščine in razvil večjo sposobnost
osredotočenosti.

KLJUČNE BESEDE
Visoko funkcionalni avtizem, pomoč z dramskimi dejavnostmi, dramska terapija, verbalna in
neverbalna komunikacija, socialne veščine, selektivni mutizem.

ABSTRACT
DESCRIPTION OF COMMUNICATION AND EXPRESSION OF EMOTIONS OF A TEENAGER WITH
HIGH-FUNCTIONING AUTISM USING DRAMA ACTIVITIES
The specialist part of the thesis discusses communication and expression of emotions of a
teenager with high-functioning autism, discordant mental abilities and suspected hyperkinetic
disorder. In addition, the teenager suffers from selective mutism and shows a great interest in
trains and timetables. The thesis examines the possibility to approach the teenager with highfunctioning autism by use of drama activities and theatrical techniques as well as other artrelated therapeutic methods and consequently gain as much information regarding his
communication and expression of emotions as possible. Moreover, the thesis studies whether
art techniques can help develop and improve his social skills, his verbal and non-verbal
communication and influence on his ability to focus. The case study is carried out as a
qualitative interpretive action research. Among others, I introduce a special copyright method
of research »8 wagons« which includes elements of theatrical activities that consistently apply
to the teenager's particular interest. An integral part of the research represents a
questionnaire which the teenager fills out (either orally or in writing) after each meeting and is
thematically related to the drama activities of each wagon. The teenager's wish is to become a
train driver and it is noteworthy that certain interests of people with high-functioning autism
eventually become their source of revenue, permanent employment or even career. I would
also like to point out a special appendix to the thesis - a comparative analysis of
autobiographical short film about the mentioned teenager, which is a graduate work of young
director Katarina Morano of the Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana,
with the survey's results. Interviews with Benjamin's mother, brother, teachers, special
pedagogy teacher, psychologist, director Katarina Morano and his peers are another important
contribution to the description of Benjamin's communication and emotions. The action
research results of the qualitative study of the teenager with high-functioning autism show
that various theatrical techniques, drama activities and other art-related methods, such as
music and dance activities, greatly contributed to the teenager's (and my own) understanding
of his way of communication and emotion expression. With the help of drama activities, the
teenager managed to improve his verbal and non-verbal communication, gained new social
skills and developed greater ability to focus.
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High-functioning autism, assistance with drama activities, drama therapy, verbal and nonverbal communication, social skills, selective mutism.
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UVODNO RAZMIŠLJANJE

V zadnjih letih pogosto slišim ljudi govoriti »sem avtistična« ali »malo sem avtističen«. Sprva
me je še presenečalo, s kakšno lahkomiselnostjo se kakšen povsem običajen posameznik
opredeli za osebo za avtizmom; pa ne samo opredeli, ampak celo verjame svoji samodiagnozi
drugačnosti, ki naj bi upravičila ali razložila njegovo zanj neobičajno vedenje. Kot da je biti
oseba z avtizmom nekaj posebno finega, prijetnega ali celo zabavnega. Kasneje sem takšne in
tem podobne izjave vzela za dejstvo, da se (hvala Bogu) o avtizmu vedno več sliši pa tudi piše,
sicer se tudi samooklicane »diagnoze« ne bi pojavljale. Pa vendar se je med izrazi, kot so:
avtizem, motnje avtističnega spektra, visoko funkcionalni avtizem, Aspergerjev sindrom in
pervazivne motnje, se je včasih težko znajti. Znanost napreduje, raziskav je vedno več, uradne
definicije pa vsebujejo nove spremembe, dopolnila, imena. Še pred petdesetimi leti uradne
definicije sploh ni bilo; avtizem so enačili z otroško shizofrenijo. Od tedaj, ko so se starši svojih
»avtističnih« otrok sramovali, do danes, ko se zdi že »moderno biti avtist«, je resnično velik
preskok. Poleg uradnih zdravstvenih ustanov je tudi vedno več društev, zavodov in drugih
organizacij, ki skrbijo za to, da se informacije o avtizmu širijo, da se starši srečujejo med seboj
in izmenjujejo izkušnje, njihovi otroci pa pridobijo morda kakšnega prijatelja, ki ga prav tako
kot njih veseli cele dneve debatirati na primer o vlakih. Vedno več je tudi socialnih in specialnih
delavcev, logopedov ter terapevtov, ki se ukvarjajo s tem, da bi se oseba z avtizmom – vse
pogosteje dobijo diagnozo visoko funkcionalnega avtizma oziroma Aspergerjevega sindroma
tudi že odrasli posamezniki – lažje vključila v družbo, razumela sebe, druge in svet, kakršen je.
Tudi na področju pomoči z umetnostjo vedno več terapevtk in terapevtov dela z osebami z
avtizmom, da bi s pomočjo glasbe, plesa, dramskega izražanja ali likovnega ustvarjanja izrazili
delček sebe. Da bi svoja čustva, hrepenenja, želje ali potrebe izlili na papir, izrazili z gibanjem,
sprostili s petjem ali odigrali prizor, v katerem so lahko protagonisti zgodbe. Ali lahko z vajami,
pridobivanjem socialnih veščin, usvajanjem novih vzorcev, razumevanjem svojih čustev, potreb
in želja, neka oseba z avtizmom postane bolj običajna? Ne verjamem. Oseba z avtizmom je in
bo vedno drugačna. Ima nevrološko motnjo in ostaja drugačna v svetu nevrotipičnih ljudi.
Lahko pa s terapijo, usvajanjem veščin in nazadnje tudi z zdravili umiri svoj nemir, se nauči
neškodljivo izražati jezo, se izobrazi in morda postane celo zelo pomemben znanstvenik.
Čeprav so vzroki za avtizem biološki, se pogosto omenjajo še genetski vzroki, prehrana in
motnje presnove, infekcije, vplivi biokemičnih faktorjev in cepljenja … Vsak starš si ob rojstvu
otroka želi predvsem, da bi bil zdrav. »Samo, da bo fant zdrav!« »Samo, da bo dekle zdravo!«
Vendar nihče od nas v resnici ni niti povsem zdrav, niti vedno srečen, niti povsem običajen. Pri
svojem delu z najstnikom, ki ima visoko funkcionalni avtizem, sem bila vedno znova navdušena
nad tem, kako ga zanimajo stvari, ki jih drugi niti opazijo ne, da zna biti v trenutku, živeti
sedanjost ter dihati zrak tukaj in zdaj, da se ob ovirah ne lomi, ampak išče rešitve, je nadvse
pogumen in vztrajen ter pri petnajstih raje kolesari in pohaja po Sloveniji kot anemično strmi v
televizijo. Seveda je povsem drugače biti on, z mnogimi stiskami in strahovi, ki jih ne razume.
Povsem drugače je biti njegova mati, ki ga ljubi kot sonce (kot je povedala v biografskem filmu
o svojem sinu), ob zavedanju, da včasih tudi sonce premočno sije. Drugače je biti njegov brat in
imeti drugačnega brata. Povsem drugače je biti njegova sošolka ali sošolec, s katerima nikoli
ne govori. Najlepše na svetu pa je biti njegov prijatelj, ker bolj iskrenih, spontanih, igrivih,
zanimivih, povsem nezamerljivih in predanih prijateljev ni.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA

2.1 ZGODOVINA AVTIZMA
Avtizem je v strokovni literaturi prvi omenil dr. Leo Kanner (Patterson, 2009). Svoja spoznanja
iz petletnega opazovanja enajstih otrok je predstavil v članku, v katerem je opisal opažanja pri
vedenju vsakega posameznega otroka (Atwood, 2007). Zaradi izjemne sposobnosti
prepoznavanja skupnih značilnosti otrok jih je avtor poimenoval »avtistične motnje afektivnega
kontakta«. Avtor je prvi uvedel izraz avtističen. Ta beseda prihaja iz grške besede »autos«, ki
pomeni sam, lasten, vsebinsko usmerjen vase. Kannerjeva definicija avtizma, ki jo je sam
kasneje preimenoval iz »avtistične motnje afektivnega kontakta« v »zgodnji otroški avtizem«,
zajema naslednje značilnosti:















nesposobnost vzpostavljanja »ustreznega« odnosa z ljudmi in situacijami od samega
začetka življenja,
odklanjanje in anticipatorno nereagiranje na poskus, da bi otroka dvignili;
motnje govornega razvoja – govor se pri nekaterih otrocih sploh ne razvije, pri
drugih, ki imajo razvit govor, pa ta ne služi komunikaciji;
izjemen mehaničen spomin,
dobesedno ponavljanje vprašanj, zamenjava osebnega zaimka,
motnje pri hranjenju,
paničen strah pred glasnimi zvoki in gibajočimi se predmeti, na drugi strani pa
obsedenost s tem;
obsesivna želja po istosti,
omejen fond spontanih aktivnosti, odpor do sprememb,
dober odnos do predmetov – navezanost na predmete,
indiferentnost do ljudi, odsotnost očesnega kontakta,
dobri kognitivni potenciali,
telesno zdravje,
vsi otroci izhajajo iz intelektualno in izobrazbeno višjih slojev (Jurišić 1992, str. 13).

Čeprav je prvotni opis značilnosti avtističnih otrok, ki ga je podal Kanner, kasnejše avtorje
navdal z dvomom, ki je v nekaterih primerih prerasel v nasprotujoče mnenje glede značilnosti
avtizma, ima njegov prvi članek zavidljivo mesto v zgodovini otroške psihiatrije. V tem članku je
prvi opozoril na klinično sliko, ki se razlikuje od duševne prizadetosti in otroške shizofrenije
(Jurišić 1992, str. 17). Značilen način vedenja in pomanjkanje zanimanja za ljudi ter za okolico
so razlogi za to, da so ta sindrom v preteklosti ocenjevali kot otroško psihozo, celo kot otroško
shizofrenijo. To pa ni združljivo z današnjo definicijo shizofrenskih psihoz. Od vseh duševnih
funkcij je pri avtizmu najbolj motena splošna percepcija, z njo pa so povezane tudi
pomanjkljive spoznavne funkcije (Ziherl v Knez 2007, str. 124).
V preteklosti je prevladovalo mnenje, da je za izvor avtizma kriva ˝hladna, neskrbna mati (mati
hladilnik)˝, ki vodi otroke v duševno izolacijo. Takšno razmišljanje se je sprejelo na osnovi
mnenja dr. Bruna Bettleheima, enega prvih otroških razvojnih strokovnjakov, ki se je
osredotočil na avtizem. Že leta 1964 pa je dr. Bernard Rimland, psiholog in oče sina z
avtizmom, napisal delo Infantile Autism: The Syndrome and Implications for a Neural Theory of
Behavior. V tem delu dr. Rimland navaja, da je avtizem biološka motnja in ne duševna bolezen.
To je bila knjiga, ki je spremenila način sprejemanja in dojemanja avtizma. Kmalu po tem, ko je
bil avtizem potrjen kot biološko stanje, je dr. Andreas Rett prvi opisal Rettov sindrom, ki je
zapletena nevrološka in genetska motnja (l. 1966). Leta 1977 sta dr. Susan Folstein in dr.
Michael Rutter objavila prvo študijo dvojčkov z avtizmom in s tem potrdila, da ima avtizem tudi
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gensko osnovo. Leta 1991 so dr. Catherine Lord, dr. Michael Rutter in dr. Ann Le Couteur
objavili Autism Diagnostic Interview. Leto kasneje je Združenje ameriških psihiatrov (ASA)
izdalo Diagnostični in statistični priročnik (DSM-IV), v katerem so bili določeni kriteriji za
diagnosticiranje avtistične motnje. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je podoben
priročnik, ki ga poznamo kot Mednarodno klasifikacijo bolezni (ICD-10), izdala l. 1993. V
zgodnjih 90. letih so genetiki začeli povezovati avtizem z abnormalnostmi na kromosomu 15.
Leta 1998 so objavili povezanost med kromosomom 15q in kromosomom 7q. Navkljub vsem
raziskavam in vedno večjemu razumevanju te motnje pa strokovnjakom še vedno ni uspelo
odkriti pravega vzroka za avtizem (Center za avtizem). Nacionalna zveza za avtizem (NAS –
National Autistic Society) ima na svoji uradni spletni strani zapisano, da vzroke avtizma še
preiskujejo in pozdravljajo raziskave na vseh področjih, ki lahko prispevajo k boljšemu
razumevanju avtizma.

2.2 DEFINICIJE AVTIZMA
Avtizem je vedenjska in razvojna motnja. Kot vedenjska motnja se na primer kaže takrat, ko
oseba z avtizmom izvaja skupino gibov, kot so mahanje z rokami, zibanje naprej in nazaj,
vrtenje v krogu, pozibavanje, ki ga ločijo od ostalih neavtističnih ljudi. Razvojna motnja pa se
kaže kot vrsta primanjkljajev v razvoju, npr. težave z navezovanjem stikov, težave pri razvoju
govora, pomanjkljiva komunikacija (Gerdtz, 1990).
Macedoni Lukšičeva zapiše, da je avtizem razvojno-nevrološka motnja, ki se kaže kot
kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, verbalne in neverbalne
komunikacije ter imaginacije. Vse do danes še niso potrjeni vzroki nastanka avtizma. Macedoni
Lukšičeva meni, da sodi avtizem med pervazivne motnje in se pojavi že v obdobju malčka.
Motnja naj bi nastala v možganih že pred rojstvom ali kmalu po njem kot kombinacija
genetskih in okoljskih dejavnikov, ki pa še niso povsem raziskani. Raziskave o vzrokih avtizma
so iz genetskih dejavnikov preusmerili v okoljske, da bi morda med strupi v okolju našli tiste, ki
prispevajo k porastu te motnje.
Tudi Vojska Kušar pravi, da vzrokov za avtizem ne poznamo. Glede na tipične znake avtizma
lahko sklepamo, da gre za okvaro tako centralnega kot perifernega živčevja, in to pod vplivom
različnih dejavnikov (Patterson 2009, str. 5).
V literaturi se pojavljata dve osnovni skupini teorij, ki iščejo vzroke bodisi v psiholoških ali
organskih vzrokih. Najverjetnejša razlaga je, da na pojavljanje avtizma vpliva vrsta vzrokov
(Nikolić 1992, str. 9). Vojska Kušar pojasnjuje, da potekajo raziskave v smeri genskih
sprememb, ki pa niso pojasnjene in jih je z avtizmom mogoče povezati v zelo majhnem
odstotku. Trdi pa, da so vedno oprijemljivejše raziskave v smeri motenih biokemičnih procesov
na nivoju celične presnove, ki naj bi bile posledica sodobnega načina življenja. »Raziskovalci na
področju avtizma vedno bolj povezujejo primarne imunske aktivnosti v prebavilih s sistemskimi
imunskimi reakcijami. Te naj bi sprožile motnje zlasti v zelo občutljivih organih, kamor brez
dvoma lahko prištevamo centralno živčevje – »možgane« (Patterson 2009, str. 5).
Zgoraj naštete definicije so bile, kot sem že omenila, definicije strokovnjakov biomedicine.
Predstavila bi še drugi zorni kot, in sicer medicinsko-antropološki. Raziskovanje slednjega
presega poenostavljeno biomedicinsko definiranje bolezni in zdravja kot objektivnih dejstev, ki
imajo univerzalen značaj ne glede na kontekst. »Medicinski antropologi izhajajo iz
predpostavke o kulturni posredovanosti izkušnje bolezni in zdravja ter pri tem skušajo
pokazati, kako se ta izkušnja oblikuje skozi kompleksno vplivanje bioloških, kulturnih,
družbenoekonomskih, političnih, okoljskih in ekoloških dimenzij« (Lipovec Čebron 2008, str.
25). Antropologi poudarjajo več dimenzij doživljanja bolezenskih stanj, v središče postavljajo
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posameznika in njegovo izkušnjo ter se ne ozirajo zgolj na samozadostno in avtoritarno vlogo
institucij uradne medicine.
Obstajajo različne definicije avtizma, vendar pa Mirjana Ule (2005, str. 17) pravi, da se
moramo, ko poskušamo pojasniti in opredeliti neko področje našega zanimanja, zavedati, da je
namen definicij predvsem omejiti področje in osredotočiti pozornost na določen pomen ali
vsebino. Definicije nagovarjajo ljudi, da so pozornejši na določene dele procesov ali da
spregledajo preostale. Zato pri definiciji ni pravo vprašanje, ali je pravilna ali napačna, ampak
ali je koristno vodilo v raziskovanju. Ker je področje avtizma široko, je tudi enotno definicijo
področja težko podati. Ena sodobnejših je zapisana na spletni strani Nacionalne zveze za
avtizem (NAS). Piše, da je »avtizem vseživljenjska razvojna nezmožnost, ki vpliva na to, kako
oseba komunicira in stopa v interakcijo z drugimi. Vpliva tudi na to, kako osebe z avtizmom
osmislijo svet okoli sebe«.
Izraz avtizem je sicer še vedno pogost v splošni rabi, medtem ko strokovnjaki za
diagnosticiranje »avtizma« od leta 2013, ko je izšel nov Diagnostični priročnik za duševne
motnje, govorijo o motnjah avtističnega spektra.

2.3 MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA
Diagnostični priročnik za duševne motnje DSM-IV je uvrščal avtizem med pervazivne razvojne
motnje, pri katerih gre za hudo prizadetost na več področjih razvoja. Ta prizadetost se kaže pri
sposobnosti recipročne socialne interakcije, sposobnosti komuniciranja, obstoju stereotipnega
vedenja, interesov ali aktivnosti. Gre za odstopanja v razvoju glede na otrokovo razvojno
stopnjo ali mentalno starost. Najbolj prepoznavni sta dve skupini otrok z motnjami avtističnega
spektra. To so otroci s klasičnim avtizmom in otroci z Aspergerjevim sindromom (Knez 2007,
str. 124).
V nadaljevanju opisujem motnje avtističnega spektra po predlogi (povzemam) Diagnostičnega
priročnika za duševne motnje (DSM 5, str. 53–59).
Po novem DSM 5 motnje avtističnega spektra (ASD) zajemajo: zgodnji otroški avtizem,
Kannerjev avtizem, visoko funkcionalni avtizem, atipični avtizem, neopredeljeno pervazivno
razvojno motnjo (PDD-NOS), otroško dezintegrativno motnjo (CDD) in Aspergerjevo motnjo. Za
motnje avtističnega spektra so značilni primanjkljaji (ang. deficit) na dveh (ne več na treh, kot
je veljalo v DSM-IV) ključnih področjih:



primanjkljaji v družbeni komunikaciji in socialni interakciji ter
omejeni, ponavljajoči se vzorci obnašanja, interesi in dejavnosti.

Ti simptomi so prisotni že v zgodnjem otroštvu in omejujejo ali škodljivo vplivajo na vsakdanje
delovanje osebe z ASD. Stopnje, na kateri postane funkcionalna okvara očitna, se razlikujejo
glede na značilnosti posameznika in njegovo okolje. Jedro diagnostičnih značilnosti se kaže v
razvojnem obdobju, lahko pa določene intervencije, kompenzacije in različne oblike podpore
prikrijejo težave pri vsaj nekaterih kontekstih. Zunanji odraz motnje je v precejšnji meri
odvisen tudi od resnosti avtističnega stanja, razvojne ravni in kronološke starosti; od tukaj tudi
izraz spekter (spectrum) v nazivu.
Primanjkljaji v komunikaciji in socialni interakciji so pervazivni in trajni. Diagnoze so najbolj
veljavne in zanesljive, če temeljijo na različnih virih informacij, vključno s pripombami
zdravnika, osebno zgodovino in, če je le mogoče, osebnim poročilom. Verbalni in neverbalni
primanjkljaji v družbeni komunikaciji se na zunaj različno kažejo, odvisno od posameznikove
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starosti, intelektualne ravni, jezikovnih sposobnosti pa tudi drugih dejavnikov, kot sta
zgodovina zdravljenja in trenutna
podpora.
Številni posamezniki imajo jezikovne
primanjkljaje, ki segajo od popolne odsotnosti govora do zamika jezikovnega razvoja, slabega
razumevanja govora, pompoznega in preveč dobesednega jezika. Tudi kadar so formalne
jezikovne spretnosti (npr. besednjak, slovnica) razumljive, je uporaba jezika za vzajemno
družbeno komunikacijo pri motnjah avtističnega spektra motena (DSM 5, str. 53).
Primanjkljaji v socialno-čustveni vzajemnosti (tj. sposobnost za sodelovanje z drugimi in
sposobnost z drugimi deliti misli in čustva) so jasno razvidni pri majhnih otrocih z motnjo, ki
lahko kažejo malo ali nič pobude za socialno interakcijo. Ti otroci z drugimi ne delijo čustev in
imajo zmanjšano sposobnost posnemanja obnašanja drugih (nekateri te sposobnosti sploh
nimajo). Jezik uporabljajo enostransko, uporabljajo ga bolj za izražanje zahtev ali označevanje,
ne pa tudi za komentiranje in izmenjavanje občutkov. Pri odraslih brez motenj v duševnem
razvoju ali zapoznelega govora se primanjkljaji v socialno-čustveni vzajemnosti morda še
najbolj očitno kažejo pri predelovanju težav in odzivanju na kompleksna družbena znamenja
(na primer, kdaj in kako naj se pridružijo pogovoru, kaj se ne spodobi reči itd.). Odrasli, ki so
razvili določene strategije, s katerimi »preživijo« različne družbene izzive v znanem okolju in
okoliščinah, se še vedno borijo vsakič, ko se znajdejo v novem okolju ali novih razmerah, in
trpijo zaradi anksioznosti, ker težko prepoznavajo družbene znake, na katere se večina ljudi
odziva povsem intuitivno (DSM 5, str. 53).
Primanjkljaji v neverbalni komunikaciji se kažejo v vedenju, ki se v socialni interakciji kaže kot
odsotnost, zmanjšana ali atipična uporaba stika z očmi (glede na kulturne norme), drugačne
geste, nenavadna mimika telesa, telesna orientacija ali govorna intonacija. Zgodnja značilnost
motnje avtističnega spektra se kaže tudi v vedenju otrok, ki običajno ne prinašajo predmetov
ali kažejo nanje, niti ne delijo svojega interesa z drugimi v skupini. Prav tako ne sledijo smeri, ki
jo kažemo s kazalcem ali očmi. Posamezni otroci z motnjo avtističnega spektra se sicer lahko
naučijo nekaj funkcionalnih kretenj, vendar je njihov repertoar manjši kot pri drugih in pogosto
ne uporabljajo spontane komunikacije. Med odraslimi, ki sicer tekoče govorijo jezik, je opaziti
neskladje med verbalno in telesno govorico. V interakciji je govor »pretiran«, govorica telesa
pa »lesena«. Seveda je med posamezniki veliko subtilnih razlik in načinov, kako verbalno in
telesno komunicirajo ter v kakšnem (ne)skladju je oboje.
Nekdo lahko ima relativno dober očesni stik, ko govori, ampak ga »izdajo« druge geste, drža
telesa, prozodija v govoru in specifičen izraz na obrazu (DSM 5, str. 53).
Primanjkljaje v razvoju, ohranjanju in razumevanju odnosov prav tako presojamo glede na
starost, spol in kulturo. Oseba z motnjo avtističnega spektra lahko kaže zmanjšan ali netipičen
družbeni interes ali pa tovrstnega interesa sploh nima. Slednje se kaže z zavračanjem drugih,
pasivnostjo ali neustreznimi pristopi, ki delujejo moteče ali celo agresivno. Te težave so še
posebej očitne pri majhnih otrocih, pri katerih pogosto izostane ali je pomanjkljiva socialna igra
in domišljija. Starejši otroci kasneje zelo dosledno vztrajajo pri pravilih igre. Starejši
posamezniki se trudijo razumeti, kako je lahko en način obnašanja v družbi primeren v
določenih okoliščinah, v drugih pa ne; športno obnašanje recimo ni primerno, ko imamo
razgovor za službo. Trudijo se tudi razumeti različne načine uporabe jezika; težko recimo
razumejo ironijo ali cinizem. Za osebe z motnjo avtističnega spektra predstavljajo prednost
samotarske dejavnosti oziroma druženje z osebami, ki so precej mlajše ali precej starejše od
njih; mlajšim od sebe se približajo v igri, starejši se približajo njim, saj jih prej sprejmejo in
poskušajo razumeti kot na primer sovrstniki. Pogosto je pri osebah z motnjo avtističnega
spektra jasno zaznati željo po prijateljstvu, pri tam pa nimajo nobene realistične predstave o
tem, kaj prijateljstvo sploh je. Povsem običajna se jim zdi ideja o enostranskem prijateljstvu ali
prijateljstvu, ki temelji izključno na skupnih posebnih interesih (DSM 5, str. 54).
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V smislu vzajemnosti je potrebno upoštevati tudi odnose, ki jih imajo z brati in sestrami,
sodelavci in skrbniki. Običajno so prav te osebe tiste, s katerimi najprej navežejo stik, v njihovi
družbi so bolj neposredni, bolj razumljeni, sprejeti takšni, kot so, in zato ne čudi, da so
omenjeni pogosto njihovi edini prijatelji.
Za motnje avtističnega spektra so značilni tudi omejeni, ponavljajoči se vzorci obnašanja,
interesi in dejavnosti, ki se navzven spet kažejo različno, glede na starost in sposobnosti in
druge okoliščine. Stereotipna ali ponavljajoča vedenja vključujejo preproste motorične
stereotipije (npr. tleskanje s prsti, ploskanje, odrivanje z dlanmi). Značilna je ponavljajoča raba
predmetov, npr. vrtenje kovanca in ponavljajoč se govor (eholalija) in stereotipna raba besed
in fraz. Prekomerno spoštovanje rutin in omejeni vzorci obnašanja se lahko izražajo tudi v
odporu do sprememb. Na videz majhna sprememba kot na primer sprememba pri embalaži z
najljubšo hrano, lahko povzroči velik nemir, stisko ali agresijo. Rigidnost se kaže tudi pri
vztrajanju v upoštevanju pravil ali obrednih vzorcih verbalnega ali telesnega vedenja. Značilen
je tudi intenziven fokus na določen predmet ali opravilo; nek otrok je bil recimo zelo navezan
na ponev, drug na čistila, tretji je bil »obseden« s sesalniki za prah, nekateri odrasli pa lahko
cele ure preživijo v pisanju časovnic (ali kot je bilo v primeru najstnika, ki ga opisujem v
raziskavi, pisanju voznih redov) (DSM 5, str. 54).
Nekatere osebe z motnjo avtističnega spektra se pretirano aktivno odzivajo na senzorične
dražljaje iz okolja, kar se kaže skozi skrajne odzive na specifične zvoke ali teksture, pretirano
občutljivostjo na vonje, fascinacijo z lučmi ali včasih navidezno brezbrižnost do bolečine,
vročine ali mraza. Veliko odraslih z motnjo avtističnega spektra brez motenj v duševnem
razvoju se nauči zatirati ponavljajoče se vedenje v javnosti. Njihovi posebni interesi pa lahko
postanejo vir veselja in motivacije ter zagotavljajo možnosti za izobraževanje in zaposlovanje
kasneje v življenju.
Pridružene lastnosti, ki podprejo diagnozo motnje avtističnega spektra
Številni posamezniki z motnjami avtističnega spektra imajo tudi intelektualne primanjkljaje, na
primer na področju govora (recimo počasi govorijo). Tudi tisti, ki so sicer povprečno ali visoko
inteligentni, imajo neenakomerno razvite umske sposobnosti (tudi pri diagnozi najstnika, ki ga
opisujem v raziskavi, so zavedene neharmonične umske sposobnosti). Razkorak med
intelektualnimi in prilagoditvenimi (funkcionalnimi) sposobnostmi je pogosto velik. Pogosto so
prisotne motorične motnje, vključno z nenavadno hojo, nerodnostjo in drugimi neobičajnimi
znaki, vezanimi na motoriko (npr. tek po prstih). Pri otrocih in najstnikih z motnjo avtističnega
spektra je pogosto samopoškodbeno obnašanje, kot je na primer butanje z glavo v zid, grizenje
zapestja ali podobno. Mladostniki in odrasli so nagnjeni k anksioznosti in depresijam. Prav tako
je v mladostništvu tudi največja verjetnost za sočasno pojavnost katatonije. Katatonični bolniki
lahko dobršen del svojih motoričnih sposobnosti izgubijo ali pa so nenehno motorično
hiperaktivni.Včasih so več ur v rigidnem položaju in se ne odzivajo na zunanje dražljaje.
Bolezen se lahko kaže tudi s stereotipnimi, ponavljajočimi se gibi.
Med pridružene lastnosti, ki podprejo diagnozo motnje avtističnega spektra sodijo še epizode
mutizma (nemost), nastopaštvo, pojav različnih grimas ali voščene fleksibilnosti. Pri slednjem
gre za pojav, ko se posameznik spontano ne giblje, obstaja pa možnost, da kdo drug oblikuje
njegove ude ali telo v poljubne položaje.
V zadnjih letih se je frekvenca pojavljanja motenj avtističnega spektra po vseh ZDA in drugih
neameriških državah približala na 1 odstotek celotnega prebivalstva, tako pri otrocih kot
odraslih. Še vedno ni jasno, ali vse višji odstotek populacije z motnjo avtističnega spektra
odraža širitev diagnostike meril DSM-IV, večja ozaveščenost, razlike v metodologijah študij ali
resnično povečanje pogostosti motnje avtističnega spektra (DSM 5, str. 55).
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Boljšo dolgoročno napoved za osebe z motnjo avtističnega spektra je moč pripisati tistim
osebam, ki uporabljajo funkcionalen govor najkasneje pri petih letih in nimajo ob tej motnji še
pridružene motnje v duševnem razvoju ali težav z duševnim zdravjem. Epilepsija, kot sočasna
diagnoza, pa je običajno povezana z večjo intelektualno invalidnostjo in nižjimi verbalnimi
sposobnostmi.

2.3.1 Visoko funkcionalni avtizem oziroma Aspergerjev sindrom
V istem času kot Leo Kanner (1944) je tudi dr. Hans Asperger uporabil besedo avtizem, pri
čemer je za razliko od Kannerja, ki je opisoval klasični avtizem, opisoval bolj inteligentne in
funkcionalne otroke. Veliko kasneje je dr. Lorna Wing iz Velike Britanije skovala termin
Aspergerjev sindrom, ki definira bolj funkcionalne posameznike z avtizmom; od tu tudi izraz
visoko funkcionalni avtizem, ki ga danes enačijo – tudi DSM 5 – z Aspergerjevim sindromom.
Lorna Wing meni, da med Aspergerjevim sindromom in visoko funkcionalnim avtizmom ni
razlik. Zelo pomenljivo je tudi, da dr. Ivona Milačič svoje delo naslovi z Aspergerjev sindrom ali
visoko funkcionalni avtizem. Prav v tej knjigi tudi Patricia Howlin poudarja, da ni dokazov, da bi
bila Aspergerjev sindrom in visoko funkcionalni avtizem dva ločena pojava (Howlin v Milačić,
str. 42). Howlinova (2003) je v sistematičnem pregledu literature, objavljene v minulih letih,
evidentirala že 26 raziskav, ki so primerjale osebe z visoko funkcionalnim avtizmom in
Aspergerjevim sindromom. Rezultati raziskav, ki so pripadnike obeh skupin enačile po
inteligentnih količnikih, kažejo, da ni trdnih dokazov za razlike med obema skupinama na
področjih socialnih, emocionalnih in psihiatričnih problemov, simptomatike, nevropsihiatričnih
profilov in motorike.
Tudi Atwood (2007) navaja, da je bilo narejenih mnogo študij, ki so skušale ugotoviti, če je
možno ti dve stanji (motnji) jasno ločiti (Eisenmajer in drugi, 1996; Kerbeshian, Burd in Fisher,
1990; Manjiviona in Prior, 1995; Ozonoff, Rogers in Pennington, 1991; Szatmari, Burtulucci in
Bremmer, 1989). Trenutni rezultati kažejo, da med stanjema ni bistvene razlike. Bolj sta si
podobni kot različni. Ker nekateri zavodi nudijo finančno podporo otrokom z diagnozo avtizma,
za otroke z diagnozo Aspergerjevega sindroma pa le-ta še ni potrjena, kliniki običajno raje
uporabljajo izraz visoko funkcionalni avtizem. Poleg tega sta visoko funkcionalni avtizem in
Aspergerjev sindrom oba na istem zveznem spektru, zato vedno obstajajo otroci, ki so v
diagnostičnem »sivem območju« in se specialist težko odloči, kakšno diagnozo naj poda
(Atwood, 2007).
Nacionalna zveza za avtizem (NAS) navaja, da je Aspergerjev sindrom oblika avtizma. Ljudje z
Aspergerjevim sindromom so pogosto povprečno ali nadpovprečno inteligentni. Imajo manj
težav z govorom, vendar imajo lahko še vedno težave z razumevanjem in procesiranjem jezika.
Glavna razlika med visoko funkcionalnim avtizmom in Aspergerjevim sindromom je v razvoju
jezika. Medtem ko otroci z visoko funkcionalnim avtizmom zamujajo z govorom, pri tistih z
Aspergerjevim sindromom zaostanka pri razvoju govora ni.
Gillberg in Ehlers (1998) opredelita štiri glavna področja, kjer razlike v diagnozi še vedno
obstajajo. Na področju kognitivnega delovanja velja, da se visoko funkcionalni avtizem ne more
pojaviti pri nekom, ki ima inteligenčni količnik (IQ) pod 65 do 70. Na področju motoričnega
delovanja ima večina otrok z Aspergerjevim sindromom slabo koordinacijo in težave s fino
motorično kontrolo, kar pri osebah z visoko funkcionalnim avtizmom ni nujno. Tretje področje
je razvoj govora, ki je prisoten le pri osebah z visoko funkcionalnim avtizmom. To se običajno
ugotovi za nazaj. Prav tako je možno, da je bil otrok v zgodnjem otroštvu diagnosticiran z
visoko funkcionalnim avtizmom, pri vstopu v šolo pa je ta diagnoza spremenjena v Aspergerjev
sindromom. Nekateri diagnostiki so očitno menili, da diagnoze Aspergerjev sindrom ni mogoče
diagnosticirati, preden otrok začne hoditi v šolo. To pa predvsem zato, ker področja, kot so
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primanjkljaji socialnih spretnosti, ne postanejo dovolj očitna, dokler otrok ne preživi določen
del življenja (časa) v socialnih okoljih.
Veliko bolj jasne in prepoznavne so razlike med klasičnim avtizmom in Aspergerjevim
sindromom, ki se kažejo (Milačić 2006, str. 36):




v govoru: pri Aspergerjevem sindromu se govor razvije, ampak kasneje, okoli petega
leta starosti in otroci lahko razvijejo tekoč govor;
v motoričnih sposobnostih: skoraj vsi otroci z Aspergerjevim sindromom imajo slabše
razvito fino motoriko, kar za otroke z avtizmom ni nujno;
v učnih sposobnostih: otroci z avtizmom se učijo predvsem mehansko, medtem ko naj
bi imeli otroci z Aspergerjevim sindromom razvito sposobnost abstraktnega mišljenja.

Pri visoko funkcionalnem avtizmu oziroma Aspergerjevem sindromu gre za socialno
nespretnost ter vzorec omejenega, ponavljajočega vedenja. Običajno razvoj govora ni
upočasnjen. Simptomi so podobni avtistični motnji, vendar ni (toliko) težav s komunikacijo.
Simptomi te motnje se običajno pokažejo kasneje, lahko šele v šolski dobi (Dobnik Renko,
2009).
Morda so še bolj kot same definicije pomenljive izpovedi oseb z visoko funkcionalnim
avtizmom. »Obstaja svet neurotipičnih in svet ljudi z avtističnim spektrom. Naša perspektiva in
razumevanje – prav naš proces razmišljanja – je tako zelo drugačen od vašega, in vendar se od
nas zahteva, da smo v skladu z vašimi določenimi pravili. Vam so družbeni dogovori prirojeni.
Nam niso. Če me prosiš, naj opredelim nenapisana družbena pravila, ki pomagajo ali pa nas
ovirajo pri oblikovanju odnosov, je podobno, kot če bi me prosili, naj napišem knjigo o
nenapisanih pravilih ljudi v Franciji. Jaz nisem Francoz; nisem bil rojen v tej kulturi in ne
poznam njihovih pravil. In podobna logika velja tukaj«, razloži Sean Barron v knjigi The
unwritten rules of social relationships (Grandin, T., Barron, S., 2005, str. 11), ki jo je napisal z
eno od najbolj znanih visoko funkcionalnih avtistk Temple Grandin. V knjigi sta opisala vsak
svojo življenjsko pot, ki je bila sicer povsem drugačna, pripeljala pa ju je do enakega cilja.
Pravita namreč, da sta postala srečna samostojna odrasla, s službami, ki ju zadovoljujejo, in
osebnimi odnosi, ki omogočajo občutek povezanosti in pripadnosti.
PRIMER 1: Temple Grandin
(povzeto po Temple Grandin v The unwritten rules of social relationships, 2005)
Temple Grandin, rojena1947 v Ameriki, je imela »klasični avtizem« že od vsega začetka. Do
četrtega leta ni govorila, imela je senzorične težave (tip, sluh), vedno znova in znova je gledala,
kako ji polzi pesek med prsti, ali raziskovala vlakna preproge. Njene šibkosti so bile dovolj
hude, da so staršem predlagali institucionalizacijo. Njena mati je to možnost zavračala. Ob tem
je bila Temple tudi radovedna, ustvarjalna in visoko motivirana za raziskovanje svojega okolja;
pravi detektiv v ugibanju, kako deluje svet. »Nisem bila sramežljiv otrok in to mislim, da mi je to
pomagalo pri pridobivanju socialnih veščin in dobrem občutku o sami sebi.« (Grandin, T.,
Barron, S., 2005, str. 24) Samo sebe je dojemala na zelo pozitiven, močen način in se počasi
korak za korakom učila iz izkušenj, katerim jo je izpostavljala njena mati. Prijateljstva je gradila
na skupnih interesih in šele v obdobju najstništva je postalo očitno, da ni v sozvočju z vrstniki.
Ker pa je imela do takrat že trdno zgrajeno pozitivno samopodobo, močno osebno motivacijo
in je že usvojila ustvarjalno in prožno mišljenje, je stres zaradi socialnih nerazumevanj ni toliko
prizadel. Temple je pomembno, kar je naredila in kaj še počne. »Razmišlja v slikah« in
predeluje informacije na logičen način; je vizualno-logični mislec. Danes je univerzitetna
profesorica in oblikovalka opreme za živino.
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Podobno kot Temple Grandin tudi mnoge druge osebe z visoko funkcionalnim avtizmom hodijo
po poti, ki bi jo lahko imenovali »razumska pot«. Za posameznike, ki hodijo po tej poti, je
značilno:








njihov občutek povezave do sveta, njihova sreča lahko vedno izhaja iz logičnega,
analitičnega načina bivanja (obstoja, biti);
bolj kot čustvena povezanost jim je pomembno intelektualno udejstvovanje;
običajno gre za intelektualno nadarjene otroke, ki se zlahka »izgubijo« v projektih in
učenju; pozabljajo na svet izven svoje »obsedenosti«;
njihov sanjski svet sestavljajo dejstva, številke, težave in vzorci
to so »mali znanstveniki« avtističnega spektra
njihovo počutje je povezano s tem, kar počnejo, in ne s tem, kaj čutijo, kako se
počutijo;
za prijatelje izberejo tiste s podobnimi zanimanji.

PRIMER 2: SEAN BARRON
(povzeto po Temple Grandin v The unwritten rules of social relationships, 2005)
Sean Barron je pri štirih letih dobil diagnozo avtizem, ki se je kasneje izkazal za visoko
funkcionalnega. Sean Barron, ki je soavtor dveh knjig o avtizmu, zase meni, da je »ozdravljen«
avtizma, saj le-ta ne vpliva več neugodno na njegovo življenje. Danes je Sean novinar
poročevalec, živi samostojno v Ohiu, ima veliko interesov in prijateljev. V nasprotju z življenjsko
potjo Temple Grandin, je bila življenjska pot Seana Barrona od zgodnjih let obarvana z
globokim občutkom izoliranosti, globoko zakoreninjenimi občutki tesnobe in strahu, ki so se
manifestirali skozi togo razmišljanje, ponavljajočim se vedenjem in pravili, ki se jih absolutno ni
smelo kršiti. »V vrtec sem šel z intenzivnim občutkom strahu, ki je bil veliko močnejši od
običajne separacijske tesnobe, ki so jo čutili moji vrstniki.« (Grandin, T., Barron, S., 2005, str.
60). Pri štirih letih so ga opredelili kot osebo z avtizmom. Podobno kot Temple, ga niso
obravnavali kot visoko funkcionalnega, kot bi ga po današnji diagnostičnih kriterijih. Kot
Temple je tudi on zaostajal pri govoru in senzoričnih spretnostih. Številke in črke je poznal že
pri treh letih, vendar je šele, ko je zakorakal globoko v četrto leto, začel govoriti tudi druge
besede. Njegov govor je bolj kot na sporazumevanje in komunikacijo spominjal na recitiranje
glavnih mest in radijskih klicnih črk ter ni bil funkcionalen. Ni vzpostavljal očesnega kontakta,
imel je velike težave s filtriranjem motečih zvokov, kot je na primer hišni zvonec, vsi zvoki so
nekako istočasno tekmovali za njegovo pozornost, dajal je občutek, kakor da ignorira svoje
starše in druge ljudi v okolici. Imel je zelo visok prag bolečine, kljub temu pa določenih
občutkov ni prenašal: npr. sedenja v kadi, dotikanja glave ali pranja in česanja las. Nekateri
tovrstni občutki so trajali do njegovih dvajsetih let. Svet je zaznaval kot grozen, zastrašujoč in
povsem izven kontrole; vsako vedenje, ki mu je omogočalo tudi najmanjšo stopnjo oddiha, je
postalo njegova rešilna bilka preživetja. Vsak napačen korak v družbi je bil udarec za njegovo
krhko samopodobo, vsak nesporazum pa dokaz, da je z njim nekaj narobe, da je slab. To, da je
bil usmerjen sam nase (vase), ni bila njegova izbira, ampak je to narekoval njegov avtizem.
Jezni izpadi so bili na dnevnem redu in so ga vlekli še globlje v črno luknjo lastnega obupa.
Kljub vsemu opisanemu danes živi samostojno in ima široko paleto družbenih odnosov.
Zanimivo je še, da kot otrok nikoli ni postavljal nobenih vprašanj, razen tistih vezanih na čas,
npr.: »kdaj prideš?«. Sean poudarja, da nikoli, ampak res nikoli ni vprašal, kako se naredi nekaj,
kar ni znal ali razumel; ta posebnost, da ni vprašal ali prosil za pomoč, je trajala najdlje in jo je
najkasneje izkoreninil.
Seanovo pot bi lahko imenovali tudi »čustvena pot«. Za posameznike na tej poti je značilno:


že od samega začetka jim je pomemben občutek čustvene povezanosti;
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nestrpno, sprva povsem neprimerno izražajo svoja čustva;
svoje potrebe in želje izražajo čustveno;
svoj svet izpolnijo z družbeno in čustveno povezanostjo ter so globoko prizadeti, kadar
niso v sozvočju s svetom in samim seboj;
čustva napolnjujejo njihovo bivanje, bitje;
so čustveno demonstrativni;
hrepenijo po prijateljih, ljudeh, s katerimi bi bili čustveno povezani (so motivirani na
tem področju).

Zgoraj opisani življenjski poti in z njima povezane indice sta Sean in Temple navedla kot primer
za starše in učitelje, ki želijo otroke z motnjo avtističnega spektra učiti »socialnih veščin«.
Opisani socialni perspektivi namreč predstavljata dve različni izhodišči za učenje. Ti izhodišči ne
kažeta le, kako otroci z motnjo avtističnega spektra razmišljajo in se učijo, ampak izhajata tudi
iz njihovega osnovnega gradbenega materiala, s katerim so rojeni in kateri prispeva h kakovosti
in značaju njihove družbene zavesti (Grandin, Barron, 2005, str. 12).
Raziskovalci možganov so odkrili, da do značilnosti avtizma pride, kadar nevronske povezave, ki
povezujejo mnogo različnih delov možganov, niso povezane. Najbolj prizadeta površina je
frontalni korteks in hrbtni del možganov. Del možganov, ki vpliva na spomin, pa je običajno
normalno razvit. Odkrili so tudi, da področje možganov, ki predeluje čustvene vtise, ki prihajajo
vanje skozi oči (vid), ni normalno. Variabilnost v delih možganov, ki so nepravilno povezani, bi
pojasnila, zakaj so lahko vedenje in občutki med ljudmi z avtističnim spektrom tako različni,
zakaj je Sean Sean in Temple Temple (Grandin, Barron, 2005).

2.3.2 Visoko funkcionalni avtizem in druge sočasne diagnoze
Številni posamezniki z motnjo avtističnega spektra imajo psihiatrične simptome, ki niso
sestavni del diagnostičnega merila zanjo (ASD); približno 70 odstotkov oseb z motnjo
avtističnega spektra ima lahko eno sočasno duševno motnjo in 40 odstotkov jih ima lahko dve
ali več sočasnih duševnih motenj (ADHD, depresivna motnja, anksiozna motnja itd.). Ko so
izpolnjena merila za motnje avtistične spektra kot tudi drugo motnjo, npr. ADHD, je potrebno
zabeležiti diagnozi obeh.

2.3.2.1 Primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti ADHD
Diagnostična merila za hiperaktivno motnjo (ADHD) so se v zadnjih letih precej spreminjala.
Spremenjena je bila starost prvega pojavljanja motnje, prej je veljalo, da so bili nekateri
impulzivni in nepremišljeni simptomi pri otroku prisotni pred starostjo 7. let, zdaj pa velja, da
so takšni simptomi prisotni pred starostjo 12. let. Nekoč tudi ni bila dovoljena sočasna
diagnoza z motnjo avtističnega spektra, kar zdaj je (DSM 5, 2013).
»Obstajajo klinični dokazi, da se Aspergerjev sindrom in motnja zmanjšane pozornosti res
lahko pojavita pri istem otroku. Vendar pa otrok lahko daje vtis nezbranosti, saj učitelja ne
gleda, ga pa zato aktivno posluša. Otrok ni zasanjan in je zelo pozoren na učiteljeve besede, ne
spremlja pa njegove telesne govorice. Značilno je tudi pomanjkanje motivacije za aktivnosti, ki
se otroku zdijo nezanimive« (Atwood, 2007, str. 101).
Christopher Gilberg je s kolegi na Švedskem preučeval otroke z motnjami pozornosti,
motorične koordinacije in zaznavanja, poznanimi pod imenom sindrom DAMP. Med temi
otroki je odkril tudi otroke z Aspergerjevim sindromom (Gilberg, 1983). Nedavne raziskave
kažejo, da ima vsak šesti otrok z Aspergerjevim sindromom tudi jasne znake motnje pozornosti
in hiperaktivnosti (Eisenmajer in drugi, 1996). Ti dve motnji imata specifične razlike, obstajajo
pa tudi skupne značilnosti. Otroci z motnjo pozornosti imajo različne jezikovne sposobnosti in
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interese, medtem ko obstaja pri otrocih z Aspergerjevim sindromom značilen profil teh
sposobnosti. Njihova zanimanja so bolj nenavadna in samotarska, zanimanja otrok z motnjo
pozornosti pa so precej bolj običajna za otroke njihovih let. Oboji so nagnjeni k rutinam in
predvidljivosti, lahko so preobčutljivi za določene čutne dražljaje in imajo težave z motorično
koordinacijo. Kar se tiče sposobnosti koncentracije, lahko otroci z motnjo pozornosti
koncentracijo vzdržujejo le omejen čas, pri Aspergerjevem sindromu pa je lahko čas
koncentracije v razponu od zelo kratkega pri socialnih aktivnostih do izredno dolgega, če tema
otroka zanima. Pri otroku z Aspergerjevim sindromom je težava bolj v motivaciji kot pa v
omejenem možnem trajanju koncentracije. Obe motnji lahko povežemo tudi z impulzivnostjo,
pri čemer je otrok z motnjo pozornosti nagnjen k težavam z organizacijskimi veščinami, kar
pomeni, da težko začne z aktivnostjo, eno nedokončano aktivnost zamenja za naslednjo in je
pozabljiv; medtem je otrok z Aspergerjevim sindromom bolj odločen dokončati aktivnost in
ima zelo dober spomin, še posebno za podatke (Atwood, 2007, str. 126).
Otroci z ADHD tudi bistveno pogosteje kot njihovi vrstniki razvijejo motnje v adolescenci in
antisocialno osebnostno motnjo v odrasli dobi, kar posledično povečuje verjetnost za uporabo
nedovoljenih substanc in posledično zapor. Posamezniki z ADHD se pogosteje kot vrstniki
poškodujejo in so večkrat udeleženi v prometnih nesrečah ter kršitvah. Medsebojni odnosi z
vrstniki so pogosto moteni zaradi medsebojnega zavračanja, zanemarjanja ali draženja
posameznika z ADHD. V povprečju posamezniki z ADHD opravijo manj šolanja, imajo slabše
poklicne dosežke in zmanjšane intelektualne rezultate kot njihovi vrstniki, čeprav obstaja med
posameznimi primeri velika variabilnost (DSM 5, 2013, str. 63). Zaradi vsega navedenega je še
toliko bolj pomembno, da otroku z ADHD s strpnostjo in usmerjanjem v aktivnosti pomaga
predvsem družina. Pomembno je tudi ustrezno in na spodbuden način izraženo zastavljanje
smiselnih meja otroku. Tudi v šolskem sistemu je treba delovati na poseben, pedagoško
usmerjen način. »Otroku se pripravi krajše in čisto konkretne naloge, vzdržuje se njegovo
pozornost s stvarmi, ki se mu zdijo zanimive, in omogoča se mu sprostitvene ventile. Zelo
pomembno je, da se otroku pomaga izkazovati njegove pozitivne zmožnosti in nadarjenosti. To
pa zato, ker je ena največjih pasti pri tej obliki motnje prav negativna samopodoba. Ker je
otrok moteč, drugačen, nemiren in zato lahko naporen, dobiva iz okolja negativne informacije
o sebi in lahko zato razvije slabo samopodobo. Stalno dobiva odziv, da je z njim nekaj narobe.
Vsak otrok je zelo občutljiv na to, kaj mu okolje sporoča o njem samem. Če mu okolje govori,
da je problematičen, to vključi v svojo predstavo o sebi, mučna in neugodna občutja pa začne
sproščati na destruktivne načine. Zaradi pomanjkanja samospoštovanja in nizke samopodobe
se lahko hkrati razvijejo še druge vedenjske motnje, ki so večkrat bistveno hujše od primarne
hiperkinetične. Ravno zato je tako pomembno, da družina in šola ter zdravstvo sodelujejo z
roko v roki. Staršem je treba dati prave usmeritve in jih povezati s šolo. Ob vzgojnih in
pedagoških pristopih je pri veliko teh otrocih treba uvesti tudi ustrezno zdravilo. Primerno
ravnanje in zdravljenje motnje lahko otroku zagotovi zdrav potek odraščanja in oblikovanja
osebnosti,« razloži prof. dr. Martina Tomori v članku S toplino, strpnostjo in z znanjem nad
hiperkinetični sindrom.

2.3.2.2 Selektivni mutizem
Simptomi in z njimi povezane definicije motnje, ki ji danes pravimo selektivni mutizem, segajo
v 19. stoletje. »Leta 1877 je nemški zdravnik Kussmaul prvi opisal motnjo, pri kateri otroci niso
govorili v določenih situacijah kljub temu, da so sicer bili zmožni govora. Prepričan je bil, da so
ti otroci prostovoljno sklenili, da ne bodo govorili. Tramer, švicarski otroški psihiater, je razvil
termin »elektivni mutizem«, v katerega je zajel iste simptome in pri katerem je izhajal iz iste
predpostavke, da je otrokovo negovorjenje njegova izbira« (Dow in sod., 1995, v Nowakowski,
Schmidt, Cunningham & Mc Holm, 2000, str. 192).
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Leta 2000 pride do pomembne spremembe. Z izdajo ameriškega Diagnostično statističnega
priročnika za duševne motnje (DSM-VI-TR) termin »elektivni mutizem« uradno preide v termin
»selektivni mutizem«. Elektivni mutizem danes ne obstaja več. Selektivni mutizem pa je uradno
opredeljen kot »duševna motnja, pri kateri otroci niso sposobni govoriti v določenih socialnih
situacijah, ob katerih se to od njih pričakuje, čeprav povsem normalno govorijo v drugih
situacijah« (DSM-VI-TR, 2000). Novejši DSM 5 (2013) definicijo še zaostri in poudari, da je
selektivni mutizem »duševna motnja, pri kateri posameznik dosledno ni sposoben govoriti v
določenih socialnih situacijah, ob katerih se to od njega pričakuje (npr. v šoli), čeprav v drugih
situacijah govori« (DSM 5, 2013). Selektivni mutizem poudarja otrokovo nezmožnost verbalne
komunikacije v specifičnih socialnih situacijah. Da lahko izostanek govora v določeni situaciji
opredelimo za selektivni mutizem, mora govor v določeni situaciji izostati neprekinjeno vsaj za
en mesec, vendar to ne sme biti prvi mesec šolskega obdobja. Poleg zgoraj omenjenih, DSM 5
navaja še tri druge diagnostične kriterije:




motnja vpliva na šolsko uspešnost ali poklicno uspešnost ali socialno komunikacijo;
izostajanje govora ni povezano s pomanjkanjem znanja jezika, katerega govori
socialno okolje;
izostajanje govora ni odraz govornih motenj in drugih motenj kot npr. motnje
avtističnega spektra, shizofrenije ali drugih psihotičnih motenj.

Podobno kot otrok s selektivnim mutizmom lahko tudi otrok, ki ima Aspergerjev sindrom
oziroma visoko funkcionalni avtizem, v prisotnosti določenih ljudi (sorodniki, znanci) govori
tekoče, v prisotnosti drugih (sovrstniki v šoli) pa povsem umolkne. Obstajajo otroci z visoko
funkcionalnim avtizmom, ki govorijo z drugimi otroki in s svojimi starši, za druge odrasle pa so
povsem nemi. Deček, kateremu sem nudila pomoč z dramskimi dejavnostmi, je na primer
govoril tako s sorodniki kot tudi s popolnimi neznanci, obnemel pa je vsakič, ko je stopil na
šolska tla. Podoben primer navaja tudi Atwood (1998, str. 67). Redkobesednost ali celo nemost
je pri ljudeh z visoko funkcionalnim avtizmom pogosto posledica velikega strahu ali nervoze.
Problem v tem primeru ni zgolj v nerazvitosti govornih veščin, ampak v čustvih, ki vplivajo na
zmožnost govora.
Pri selektivnem mutizmu zgodnji razvoj običajno ni moten. Prizadeti otrok običajno pokaže
ustrezne komunikacijske spretnosti v določenih kontekstih in nastavitvah. Tudi v okoljih, kjer je
otrok tiho, se socialna vzajemnost ne poslabša, niti niso omejeni ponavljajoči se vzorci vedenja
(DSM 5, str. 57). Morda je prav zato mogoče sklepati, da je nemost najstnika, opisanega v
empiričnem delu te raziskave, v šoli zgolj spremljajoč pojav njegove motnje avtističnega
spektra, ne pa dodatna motnja sama zase.

2.3.3 Visokofunkcionalni avtizem po razvojnih obdobjih
2.3.3.1 Otroštvo
Prvi znaki avtizma se lahko začnejo kazati že pri dojenčku oziroma malčku. Ti znaki v prvem letu
še niso zanesljivi diskriminatorni simptomi, pomembno pa je, da jih opazujemo (Dobnik Renko,
2010). Gre za:







odsotnost socialnega nasmeha,
deficit ustrezne mimike obraza,
šibko pozornost in deficitarnost v socialnih interakcijah,
indiferentnost do ljudi,
preferenco k samoti,
otrok ne vzpostavlja očesnega kontakta;
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odsotnost ustreznih gest,
odsotnost izražanja čustev,
manj gledanja drugih ljudi,
manj kazanja s prstom v drugem letu starosti.

Medtem ko običajen otrok ob koncu prvega leta starosti običajno zaključi s »spoznavanjem
sveta predmetov« in vstopi v svet »spoznavanja deljenja predmetov«, pri otroku z avtizmom
do tega ne pride. Običajen malček se oddaljuje od svojih staršev, raziskuje, se vrača nazaj,
prinese kakšno igračo, ki jo želi pokazati oziroma deliti s starši. Opazuje njihovo obrazno
mimiko, njihovo navdušenje, odobravanje ali odklonilno vedenje. Nasprotno pa otrok z
avtizmom nikoli ne razvije uglašenega čustvenega odnosa; ne začuti varnosti, ki bi mu
omogočala kratke raziskovalne pohode od staršev k objektu in nazaj. Ker niso uglašeni s svojimi
starši, so preobremenjeni z intenzivnostjo dražljajev iz okolja, katero običajnega otroka, ki se
počuti varno, običajno privlači (Gutstein, 2000, str. 39).
O uglašenosti govori tudi Marijke Rutten Saris v Porajajoči se jezik telesa (1992): »Občutke
lahko delimo, če smo medsebojno uglašeni. Sposobnost za uglaševanje je empatija. Naša
sposobnost, da se uskladimo z življenjem (ne samo z gibanjem) kobacaja, da smo dovzetni za
njegov notranji svet, da smo sposobni ta svet nositi s seboj in zanj skrbeti.« Da slednje drži, je
vedel že Kanner, ki je pisal tudi o čustveno hladnih materah, ki naj bi zaradi umanjkanja
uglaševanja s svojim otrokom le-tega oškodovale v sposobnosti socialnega kontakta. Danes
vemo, da malčki z avtizmom v svojih starših žal ne vidijo osebe, ki jim lahko posreduje izkušnjo
pomenov in smisla v njihovem svetu. Mama lahko vedno znova in znova posede svojega
avtističnega otroka na svoja kolena in mu kaže različne igrače, ampak v trenutku, ko bo otroka
odložila, bo začel spet brezciljno pohajkovati po sobi (Gutstein, 2000).
V drugem in tretjem letu otrokove starosti je pri otroku z avtizmom opaziti že deficit na
področju komunikacije, socialne interakcije in interesov. Na področju komunikacije se
primanjkljaji kažejo v:





zaostankih v govornem razvoju, zlasti v razumevanju,
neobičajni rabi jezika,
slabi odzivnosti na svoje ime,
deficitarni neverbalni komunikaciji (otrok redko kaže s prstom, se ne smeje v
situacijah, ki k temu spodbujajo).

Na področju socialne interakcije se kaže:









omejenost ali odsotnost imitacije aktivnosti (npr. ploskanja),
odsotnost domišljijske igre s punčkami ali drugimi igračami,
nezainteresiranost za druge otroke,
minimalno prepoznavanje in odzivnost na čustva drugih ljudi,
umaknjenost v svoj svet,
nesposobnost začenjanja enostavne igre z vrstniki ali sodelovanja v socialnih igrah,
preferenca po individualni igri,
nenavaden odnos do odraslih (preveč prijateljski ali distanciran).

Deficiti na področju interesov, aktivnosti in drugega vedenja se kažejo v:




pretirani občutljivosti na zvoke in dotike,
motoričnih manirizmih,
agresivnosti do vrstnikov (tepe, poriva ...),
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opozicionalnosti do odraslih,
preokupiranostjo z istostjo ali nesposobnost prilagoditi se spremembi, zlasti v
nestrukturiranih situacijah;
repetitivni igri z igračami ( npr. postavljanje predmetov v vrsto),
prižiganjem ali ugašanjem stikal ne glede na opozorila (Dobnik Renko, 2010).

Otrokov razvoj v predšolskih letih pa ni nujno sumljivo nenavaden in zato starši ter strokovni
delavci morda niti ne pomislijo, da katera od otrokovih značilnosti namiguje na možnost
avtizma. Na otrokovo neobičajno vedenje morda postane pozoren šele njegov prvi učitelj.
Doma je namreč lahko otrok povsem druga oseba, ki se igra s svojimi brati in sestrami ter s
staršema relativno dobro komunicira (Atwood, 2007).

2.3.3.2 Šolsko obdobje in najstništvo
Pri otroku z visoko funkcionalnim avtizmom oziroma Aspergerjevim sindromom se v poznem
otroštvu (šolskem obdobju) kaže deficit na področju komunikacije:




motnje v govoru, vključno z mutizmom ter nenavadno oz neustrezno naglašanje
(melodija govora),
persistentna eholalija (ponavljanje besed in stavkov),
uporaba zaimka ˝ti˝ ali ˝on/ona˝ namesto ˝jaz˝ po tretjem letu starosti.

Močno opazen je tudi socialni deficit:







nesposobnost vključitve v igro vrstnikov ali neustrezni poskusi, da bi se vključil (npr. na
agresiven ali razdiralen način);
slabo zavedanje norm vedenja v šoli (npr. kritiziranje učiteljev, nepripravljenost za
sodelovanje pri aktivnostih v razredu, nepripravljenost slediti trendom, npr. v
oblačenju, interesih, stilu komuniciranja),
hitra dekompenzacija (preplavljenost) ob socialnih in drugih stimulacijah,
neustrezni odnosi z odraslimi (preveč intenzivni ali preveč indiferentni),
ekstremno reagirajo ob vstopu druge osebe v njihov osebni prostor;
so ekstremno odporni na opozorila, naj pohitijo (Dobnik Renko, 2010).

V šoli učitelji opazijo neenakomerno porazdeljene sposobnosti. Otrok ima na primer izredno
dober dolgoročni spomin, lahko se izjemno dobro skoncentrira, če gre za temo njegovega
zanimanja in ima zelo samosvoj pristop pri reševanju problemov. Po drugi strani pa je možno
izrazito pomanjkanje zanimanja in pozornosti za aktivnosti, ki očarajo ostale učence (Atwood,
2007). Tako starši kot otroci se strinjajo, da čeprav je otrok navzven videti povsem običajen in
je normalno miselno sposoben, ljudi ne razume in z njimi ni sposoben vzpostaviti stikov, katere
bi pričakovali od otroka njegovih let. Šola lahko tako postane socialno minsko polje.
Podrobno opazovanje otrok s sindromom v razredu je pokazalo tudi druge posebne značilnosti.
Otroci se lahko zelo bojijo doživeti neuspeh, kritiko ali nepopolnost. To je razložil Jack, ki je
povedal (Dewey, 1991): »Sem bolezensko preobčutljiv na kritike, bojim se, da ljudje z mano ne
bodo zadovoljni. Strah me je, da bom izničil ves svoj napredek, če bom naredil ali rekel kaj
napačnega. To se lahko zgodi tudi po nesreči.«
Cameron Blackwell, ki obiskuje prvi letnik srednje šole, o sebi pove: »Veš, da si drugačen od
drugih ljudi. Imaš drugačne potrebe. Sčasoma spoznaš, da smo vsi posamezniki različni in
imamo vsi drugačne potrebe. Je pa tako, da ne vedo vsi, ki me poznajo, da imam Aspergerjev
sindrom. Obstaja več razlogov zakaj, in eden je, da sem zelo neodvisen, samostojen. Veliko
stvari počnem sam. Nekaterim ljudem sem povedal, da imam sindrom zato, ker so mi zelo
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blizu. Sicer pa lahko rečem, da imam tudi drugačen pogled na stvari od drugih ljudi, drugače
razmišljam. Mislim, da smo ljudje, ki imamo Aspergerjev sindrom, res pametni.« (Autism
spectrum disorders, 2007, str. 457)
Oseba z Aspergerjevim sindromom v svojih osnovnošolskih letih velja za nekoliko ekscentrično
in samotarsko. V najstniških letih pa se svoje socialne izključenosti vse bolj zaveda in poskuša
biti bolj socialna. Poskusi, da bi se približal sovrstnikom, pa se pogosto končajo z
nesprejetostjo, ignoriranjem ali zasmehovanjem. Gotovo je vsaka od teh oblik zavračanja za
otroka zelo boleča. Zaradi izključenosti lahko postane najstnik depresiven ali popolnoma
zanika, da je z njim karkoli narobe. Pomaga mu lahko učitelj ali šolska specialna pedagoginja, ki
lahko ponudi sodelovanje v skupini za socialni razvoj ali oblikuje manjše skupine otrok – sprva
dva, potem pa vedno več – v katerih se otrok z Aspergerjevim sindromom uči druženja in
pridobiva zaupanje. Nadomestni prijatelji v obdobju najstništva lahko postanejo starši, bratje,
sestre, širša družina (bratranci, sestrične) ali druge – običajno starejše osebe , s katerimi najde
najstnik iz takšnega ali drugačnega razloga stik. Dejstvo pa je, da najstniki z Aspergerjevim
sindromom hrepenijo po stiku in prijateljih, čeprav se sami pri sklepanju le-teh ne znajdejo
najbolje.
Dvanajstletna Iza z diagnozo motnje avtističnega spektra je imela v osnovni šoli težave pri
socialni interakciji: ni se ni vključevala v skupino, bila je agresivna in nesposobna individualnega
in skupinskega dela. Po zdravljenju v tujini, kamor so jo napotili člani društva DAN, starši
opažajo, da deklica skoraj ne kaže več avtističnih sindromov. Je uspešna učenka v redni osnovni
šoli, lepo sprejeta v skupini in vključena v razne interesne dejavnosti. O sebi je zapisala: »V
prostem času zelo rada poslušam zabavno glasbo, plešem in pojem. Veliko pesmi znam na
pamet. Pojem zelo rada, zato obiskujem pevski zbor. Ko bom velika, želim postati pevka … Moji
najboljši prijateljici sta sestrična Nika in soseda Katarina. Sta starejši kot jaz in hodita v sedmi
razred, zato med tednom nimata veliko časa, ob koncu tedna pa se velikokrat skupaj igramo
razne družabne igre. Ob nedeljah gremo pogosto v hribe ali na izlet.« (Patterson, 2009)
Ko se starša enkrat odločita za primerno šolo, je pomembno, da se ohranja doslednost.
Menjavanje šole prinese menjavo prijateljev, nova šola pa ne pozna otrokovih sposobnosti in
strategij, ki so se izkazale za ustrezne oziroma neustrezne. Neizbežna je menjava šole ob vpisu
v srednjo šolo. Dobro je tudi, če se učitelji obeh šol srečajo ter pogovorijo, kako otroku čim bolj
olajšati spremembo okolja. Dobro je tudi, če se otrok že prej seznani z novimi prostori in potjo
do razredov. Za razliko od osnovne šole se učitelji v srednji šoli ne ukvarjajo z otroki več (tako)
individualno in imajo bolj toge učne načrte; tudi najstniki so manj tolerantni. Zato je učiteljem
v srednji šoli nujno predstaviti otroke težave in poiskati možne prilagoditve.
Najstništvo pa je tudi obdobje fizičnih sprememb. Čeprav se fizične spremembe pri
mladostnikih z Aspergerjevim sindromom pojavijo v istem času kot pri sovrstnikih, lahko pri
njih do čustvenih sprememb, povezanih z odraščanjem, pride z veliko zamudo. Medtem ko se
ostali najstniki osredotočajo na romanco in preverjajo meje, si najstnik z Aspergerjevim
sindromom še vedno želi enostavnega prijateljstva, ima trdne moralne vrednote in si želi
dosegati dobre ocene. Njegova prijateljstva temeljijo bolj na skupnih interesih in intelektualnih
zanimanjih kot na pogovoru ali romanci. Močna navezanost ali spolno zanimanje za osebo
nasprotnega spola se lahko pojavita kasneje, kot je to običajno, pri tem pa najstniške
značilnosti ostajajo še dolgo v dvajseta leta (Atwood, 2007).
Cameron Blackwell na vprašanje o morebitnih zmenkih odgovarja, da bo najprej počakal do 16.
leta, potem pa si bo najbrž našel dekle, ki je enakega verskega prepričanja ter se kasneje s
takšno tudi poročil. Omenja še, da bi rad nadaljeval študij na fakulteti in postal profesionalni
bobnar. Na vprašanje, kaj bi rad sporočil svojim sovrstnikom, odgovarja: » Rad bi, da vedo, da
sem dober človek, da se zelo trudim, da jih imam zelo rad in želim biti v njihovi bližini. V
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življenju se soočam z določenimi težavami, ki pa sem jih že veliko premagal. So pa tudi
določene situacije pri katerih rabim pomoč, sem namreč klavstrofobičen.« Ob koncu intervjuja
Cameron poda še zadnje misli: »Ljudje z Aspergerjevim sindromom in avtizmom imajo določen
potencial, ki pa ga lahko dosežejo, če ljudje, ki jih obkrožajo, to spoznajo in jim pri tem
pomagajo. Žal veliko ljudi tega potenciala ne zazna. Razumem, da so na naši poti ovire, ampak
vse, kar potrebujemo, je, da nam ljudje, ki nas obkrožajo, pomagajo to razumeti in premagati.«
(Autism spectrum disorders, 2007, str. 458)
Kadar pride do romantične zveze, je pomembno, da se mladostnik nauči »brati« signale druge
osebe. Lahko se slepo zaljubi v osebo, ki do njega ne goji istih čustev. Mladostnik s sindromom
lahko domneva, da se druga oseba zanima zanj, in ne opazi vljudnih znakov, ki pravijo, da so
čustva enostranska. Drug vidik tega pa je, da oseba ne opazi signalov, ki niso romantični in
prijateljski. Oseba z Aspergerjevim sindromom lahko postane žrtev spolnega nadlegovanja
(Atwood, 2007).

2.3.3.3 Odrasla doba
Pri odraslih osebah z Aspergerjevim sindromom željo po druženju pogosto spremlja nenavaden
pristop in neobčutljivost za čustva ter namere drugih ljudi. Še vedno so pogoste tudi težave
prepoznavanja nebesednih znakov komunikacije (npr. prepoznavanje dolgočasja, želje po
odhodu). Odrasle osebe s sindromom imajo še vedno tudi težave z razumevanjem konteksta, v
katerem se odvija neko vedenje, in težave z ocenjevanjem namer ter čustev drugih. Zaradi
vsega navedenega prihaja do zmanjševanja dinamike interakcije. V kolikor pride do
partnerskega odnosa, ima partner običajno enake hobije ali poklic; tako se običajno tudi
spoznata. Zakonski partnerji, ki nimajo podobne osebnosti in podobnih interesov, so običajno
zelo zaščitniške in skrbne osebe, ki želijo poskrbeti tudi za partnerja s sindromom. Nekateri
moški s sindromom si partnerico poskušajo najti v tujih deželah, kjer je zaradi kulturnih razlik
ali finančnih okoliščin ekscentričnost oseb s sindromom manj opazna in manj pomembna
(Gilberg in Gilberg, 1996). Mnoge osebe s sindromom se odločijo za samski stan. Samski stan je
lahko način izogibanja čustvenim in fizičnim intimnostim ter bolečini propadle zveze. Kljub
temu lahko oseba s sindromom postane srečna samostojna odrasla, ki jo zadovoljujejo
predvsem odnosi, ki jih splete v službenem okolju.
Temple (Grandin, Barron, 2005) pripisuje uspešnost svojega življenja naslednjim okoliščinam:







odraščala je v petdesetih in šestdesetih;
doma je imela strukturirano življenje;
rojena je bila z ustvarjalno in radovedno naravo (značaj);
oblikovala so jo visoka pričakovanja staršev in učiteljev;
imela je jasno določena pravila vedenja in dosledno uporabo posledic;
dobila je pozitivno samopodobo in močno notranjo motivacijo.

Temple kot pozitivno okoliščino navede, da je živela v petdesetih letih, ki so »bila čas, ko je bila
naša družba veliko preprostejša, bolj strukturirana; čas, ko smo bolj živeli po predpisih naše
kulture; bil je čas, ki je bolj spoštoval tradicijo kot jo danes.« (Grandin, T., Barron, S., 2005, str.
20) Omeni še risanko, ki je bila popularna v času njenega odraščanja; imenovala se je The Roy
Rogers Show: Roy Rogers ridersclub rules. V tej risanki so bila jasno poudarjena pravila vedenja,
ki se jih je Temple skušala strogo držati:
1.
2.
3.
4.

Bodi urejen in čist.
Bodi spoštljiv in vljuden.
Vedno upoštevaj svoje starše.
Zaščiti šibke in jim pomagaj.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bodi pogumen, ampak nikoli ne tvegaj.
Pridno študiraj in se nauči vse, kar lahko.
Bodi prijazen do živali in poskrbi za njih.
Pojej vso hrano in nikoli nobene ne zavrzi.
Ljubi Boga in redno hodi k verouku.
Vedno spoštuj našo zastavo in našo državo.

2.4 KOMUNIKACIJA
Komunikacija je ena od najstarejših tem razmišljanja. Že v antični dobi rimske in grške
demokracije je bila pomembna kot retorika, veščina govorništva, dokazovanja in prepričevanja.
Za človeka je zelo pomembna, saj preko nje prenašamo podatke, izražamo čustva,
vzpostavljamo in ohranjamo medsebojne odnose ter hkrati dobivamo povratne informacije iz
okolja. Termin »komunikacija« ima štiri splošne pomene:
1.
2.
3.
4.

sredstvo, ki omogoča fizični prostorski prenos predmetov in ljudi;
tehnično sredstvo, ki omogoča širjenje informacij, npr. telefon, radio;
informacija, obvestilo, sporočilo;
občevanje sporazumevanje, izmenjava sporočil (Kovačič, 2008, 2010).

Osredotočila se bom predvsem na zadnji, zgoraj navedeni četrti pomen. Izraz »komuniciranje«
izvira iz latinske besede »communis«, kar pomeni »skupen« (Tomić, 1992). V izvirnem pomenu
torej pomeni ustvarjanje nekega skupnega razumevanja in medsebojnega sodelovanja ljudi.
Beseda »communicare« pomeni občevati, posvetovati se, razpravljati, zato komuniciranje
pomeni sporazumevanje med ljudmi z izmenjavo sporočil. Ko komuniciramo z drugim
človekom, zaznavamo njegov odziv in nanj odgovarjamo s svojimi mislimi in čustvi. Naše
nadaljnje vedenje je notranji odziv na to, kar vidimo in slišimo. Če se sogovornik odziva na naše
vedenje, lahko govorimo o medsebojnem vplivanju oziroma interakciji. Vsak vstopa v
komunikacijski proces z enakimi dejavniki:






v proces vključujemo svoje »telo«, ki se giblje in ima svojo obliko in postavo;
vključujemo svoje »vrednote, načela, misli, želje in dolžnosti do sebe in drugih«;
vključujemo svoja trenutna »pričakovanja«, ki izhajajo iz preteklih izkušenj;
vključujemo svoja »čutila« ki nam omogočajo zaznavanje sveta;
vključujemo svojo »sposobnost govorjenja« – besede in glas (Tomić, 2002).

Namesto izraza »komunikacija« se uporablja tudi izraz »sporazumevanje«. M. Križaj Ortar, M.
Bešter in E. Kržišnik (1994) poimenujejo sporazumevanje kot izmenjevanje sporočil med ljudmi,
ki poteka vedno v konkretnih okoliščinah. Pojem vključuje tako dejavnost sporočevalca
(sporočanje, enkodiranje, tvorjenje) kot tudi dejavnost naslovnika (razumevanje, dekodiranje,
pretvarjanje). Tako sporočevalec kot naslovnik sta osnovna interakcijska elementa pri
sporazumevanju, ki »si izmenjata sporočilo (izmenjujeta sporočila), posredovano v določenem
kodu« (Križaj Ortar, Bešter, Kržišnik, 1994). Z nebesedno in besedno medosebno komunikacijo
udeleženci komunikacije vstopajo v interakcijo. »Med interakcijo in komunikacijo ostaja odnos
dialektične povezanosti. Vsaka komunikacija predpostavlja vzpostavljeno interakcijo med
osebami, ki komunicirajo, le da je nivo te interakcije lahko različen.« (Marentič Požarnik, 1980)
Pedagoške teorije govorijo o medosebni komunikaciji kot o temeljnem procesu komunikacije.
Med številnimi pojmovanji medosebne komunikacije, je pogosta Brajševa definicija, ki
medosebno komunikacijo opredeljuje kot »hoteno in nehoteno, zavestno in nezavedno,
načrtovano in nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih,
neposrednih odnosih ljudi« (Brajša, 1993).
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Buck (1984) deli komunikacijo na spontano in simbolno. Spontana komunikacija je osnovana
na:







vrojenih motivacijsko-emocionalnih sistemih,
na biološkem signalnem sistemu,
njeni elementi so signali (zveza z referenti je naravna in nujna);
njena vsebina so nepropozicionalna motivacijsko- emocionalna stanja, ki niso podana
kot sodbe, trditve, izjave in zato po definiciji niso zmožna ponaredbe;
iz nje izhajajoče spoznanje je holistično, neposredno senzorno in perceptivno iz
zunanjega ali notranjega (želje, občutja) sveta,
vezana je na dejavnost desne hemisfere.

Simbolna komunikacija pa je osnovana na :







kognitivnih sistemih in pridobljenih izkustvih,
socialnem sistemu znakov,
njeni elementi so simbolni;
možna je logična analiza in preverjanje resničnosti;
znanje ali spoznanje, ki izhaja iz njega, je sekvenčno, analitično, interpretacija
senzornih perceptivnih podatkov, opis;
vezana je dejavnost predvsem leve hemisfere.

To razlikovanje je bolj temeljno in bolj upravičeno kot razlikovanje med besedno in nebesedno
komunikacijo (čeprav v nadaljevanju opišem tudi to), saj so nebesede lahko simboli, pa tudi
besede so včasih spontane in nimajo simbolne funkcije. Še posebno pri osebah z visoko
funkcionalnim avtizmom oziroma Aspergerjevim sindromom v osnovi opazimo spontano
komunikacijo, kot jo opisuje Buck. Tak otrok se namreč mora naučiti umetnosti pogovarjanja
veliko bolj, predvsem pa na drugačen način kot njegov povsem običajen vrstnik, sicer se lahko
zgodi, da sploh ne govori, čeprav pogosto komunicira na povsem svoj, edinstven način.
Kristančič in Osterman (1999) opišeta tri sklope komunikacij:
1. kontaktna oziroma komunikacija srečanj, v katero sodi informiranje, pogovarjanje,
verbalna in neverbalna sporočila, kot so dotik, glasovna sporočila, sporočila dejanj
(darila);
2. interpersonalna – medosebna komunikacija je oblikovanje vzajemnih odnosov, ki
trajajo dlje časa, so bolj poglobljeni in z daljšo ciljno usmeritvijo (npr. skozi medosebne
odnose utrjujemo in gradimo vzajemne odnose, rešujemo probleme in medsebojne
konflikte, osebnostno rastemo in se skupaj razvijamo, oblikujemo skupne cilje);
3. elektronsko-tehnološka komunikacija s pomočjo različnih tehnoloških pripomočkov
(pisana komunikacija, telefonska komunikacija, elektronska in medijska komunikacija)
(Kristančič, Osterman, 1999).
Še posebno slednja v družbenem in družabnem življenju oseb z visoko funkcionalnim avtizmom
zaseda vedno večji prostor in igra pomenljivo vlogo. Še posebno pri otrocih, ki na primer zaradi
prevelike stopnje anksioznosti ali selektivnega mutizma v šoli pred sovrstniki ne govorijo, je
sodobna elektronska komunikacija (internet, elektronska pošta) posebej preko družabnih
omrežij (FB, Twitter) izredno dobrodošla. V primeru najstnika, ki ga opišem v empiričnem delu
naloge, je bil na primer komunikacijski preboj med sovrstniki kratek dokumentarni film, ki so
ga posneli o njem. Ta je sprožil nove možnosti za komunikacijo preko omrežja Facebook; šele
takrat so namreč njegovi sošolci dojeli, da zna fant govoriti in ima tudi kaj povedati. Kljub
temu, da so najstnikove objave na njegovem FB profilu povezane skoraj izključno z njegovimi
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posebnimi zanimanji, ustvarjajo možnost za vpogled »v njegov svet« in priložnost za
elektronsko komunikacijo s sovrstniki. Kasneje, v empiričnem delu naloge, bom opisala
konkreten primer telefonske komunikacije, ki je v primeru najstnika v zadnjih letih izjemno
napredovala. Kljub napredku v (najini) elektronsko-tehnološki komunikaciji, bi le-ta brez
vzporednega razvoja kontaktne komunikacije »izzvenela v eter« brez pristnega stika. Kljub
temu, da je elektronsko-tehnološka komunikacija sestavni del človekove komunikacije, je z
vidika odnosne komunikacije, ki zajema tako besede, kot dejanja in čustva, le-ta pomanjkljiva
oziroma necelovita. »Za polnost komunikacije manjka bistven del: komunikacija »iz oči v oči«.
Prav zaradi tega so potrebne specifične komunikacijske veščine, da bi lahko verbalna in
glasovna sporočila ter sprejemanje teh sporočil bila razumljiva.« (Kristančič, Osterman, 1999)

2.4.1 Besedna komunikacija
Za človeka najbolj značilen in najbrž najpomembnejši komunikacijski sistem je govor oziroma
jezik. Jezik je družbeni, naučeni sistem besednih simbolov; po eni strani je orodje izražanja, po
drugi pa oblikovanja misli (Kovačič, 2008). Je edinstven za človeka in se v njegovem razvoju
pojavi kasneje kot govorica telesa.
Fizični temelj govora in sploh glasovnih sporočil – zvok – ima specifične lastnosti, ki določajo
tudi posebnost te oblike komunikacije. Zvok je nihanje zraka in se od izvora razširja v vse smeri.
Zvok oziroma tudi glas človek ustvarja z glasilkami, govori pa z grlom, jezikom, ustnicami itn.
Glas je nosilec besede, govora, ustvarja pa tudi zvoke oziroma glasove, ki so lahko povsem
neartikulirani. Pri glasu je pomembno dihanje (povezan je s pljuči in s trebušno prepono),
dikcija ali razločnost izreke, melodija ali oblikovanje besede s pomočjo intonacije, ritma,
premorov pa tudi molk (Lukan, 1996).
Ena izmed oblik govorjene interakcije, čeprav najbrž najpomembnejša, je govorjeni dialog, ki se
uresničuje znotraj pogovora/konverzacije. To je »besedilo, pri izvedbi katerega sodeluje več
kot ena oseba in vključuje samo govorjeni dialog« (Schiffrin v Skubic, 2004). V njem sodelujeta
dva ali več udeležencev, ki si izmenjujejo vlogo govorca in poslušalca oz. bolje rečeno
sogovorca, saj se od njega pričakuje vsaj minimalna udeležba v obliki kimanja z glavo kot
povratne informacije (Kranjc, 1999). »Pogovor je vsakdanji diskurz vsaj dveh oseb, ki sta
enakopravni, torej nobena od njiju oz. nobena od njih nima pravice nadzirati soudeležencev«
(prav tam). Pogovor je sestavljen iz začetka, jedra in zaključka. To so temeljne prvine vsakega
diskurza, strategija pa se spreminja glede na prenosnik (slušni/pisni) (prav tam). Osnovna
značilnost pogovora je koherenca. To pomeni, da se tisto, kar govorci izrečejo, prilega
kontekstu in ima smisel. Udeleženci si namreč prizadevajo, da bi bilo besedilo notranje logično
povezano, kar dosežejo z drugim elementom diskurza – kohezijo, ki pravzaprav »dela«
besedilo, »prispeva k njegovi stabilnosti in, kjer je to mogoče, h gospodarnosti /…/« (Dressler,
de Beaugrande, 1992). Za pogovor so značilni: prekrivajoči se govor, ponavljanje, premori,
zapolnjevalci vrzeli, napačni starti, samokorekture (Kranjc, 1999). Za govorjeno interakcijo sta
značilni dve glavni načeli: menjavanje vlog in sodelovanje med govorci. Menjavanje vlog
predpostavlja izmenjavo govorcev. Sestavljeno je iz treh osnovnih strategij (Stenstroem, 1994 v
Kranjc, 1999), in sicer:


pridobivanje vloge: (vključuje začenjanje, prevzemanje in prekinjanje). Govorec
pogosto začenja vlogo z rabo mašil (em, e, m) in zapolnjevanjem vrzeli »torej, mislim,
saj veš«. Prevzemanje vloge pomeni sprejem, ki se pojavi v odgovoru, in nadaljevanje:
»saj veš, ja«. Do prekinjanja vloge pride takrat, ko ima sogovorec B občutek, da
govorec A nima ničesar več reči, B misli, da je razumel sporočilo in ni potrebno, da ga A
(eksplicitno) pove; B želi spregovoriti o določeni točki v nadaljevanju pogovora, preden
bi bilo prepozno, ko govorec vzdržuje vlogo in ko jo odstopa.
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Vzdrževanje vloge pomeni nadaljevanje pogovora. Govorec se lahko izogne prekinitvi
pogovora z »napolnjenimi premori« in zapolnjevalci vrzeli (s strateško postavljenimi
tihimi premori, s ponavljanjem besed in stavkov ali z novim začetkom).
Odstopanje vloge vključuje spodbujanje, pozivanje in opustitev. Nekatera diskurzivna
dejanja močneje spodbujajo sogovorca k odgovoru. To so pozdravi, vprašanja, prošnje,
opravičila, povabila, ugovori in ponudbe. Pozivanje kaže na to, da poslušalec želi
povratno informacijo. Sem spadajo povratna vprašanja: »prav, v redu, saj veš, vidiš«.
Opustitev vloge pa pomeni, da trenutni govorec ugotovi, da nima ničesar več reči in je
čas, da nekaj reče poslušalec.

V dialogu poslušalec ni nikoli pasiven (Weinrich v Skubic, 2004). Govorec upošteva poslušalca,
njegove jezikovne in nejezikovne informacije, tudi poslušalec mora aktivno poslušati, če hoče
aktivno sodelovati v pogovoru. Zlasti je aktivno poslušanje pomembno znotraj razredne
interakcije. Učitelj se mora znati vživeti v učenca in mu s svojim odzivom pokazati, da razume
njegovo sporočilo; ne le površinsko, ampak tudi z vidika učenčeve perspektive, njegovih čustev,
skrbi, strahov (Marentič Požarnik, 2000, str. 234). Pomembno je tudi za učence, ki samo z
aktivnim poslušanjem prosijo za pojasnilo oz. dodatne informacije, če jim govorčeva
informacija ne zadošča.
Govorjene interakcije oziroma pogovora se morajo osebe z visoko funkcionalnim avtizmom
priučiti. Nič od navedenega jim ni samoumevno. Te osebe so tudi nagnjene k dobesedni
interpretaciji slišanega. Metafore in govorne figure jim je potrebno razložiti. Ne samo z
razumevanjem in pogovarjanjem, tudi z molkom imajo osebe z visoko funkcionalnim avtizmom
pogosto težave. Nagnjene so namreč k vpadanju v besedo in pogosto se dogaja, da ob
neprimernem trenutku prekinejo pogovor. Temple Grandin (1995) je to težavo opisala takole:
»V zadnjih nekaj letih sem se začela zavedati »elektrike« med ljudmi. Opazila sem, da kadar se
skupaj zabava več ljudi, njihov govor in smeh sledita nekemu ritmu. Vsi se smejijo naenkrat in
nato govorijo tiho do naslednjega smejalnega vala. S tem ritmom sem imela vedno težave. Po
navadi zmotim pogovor, ne da bi opazila svojo napako. Problem je, da ne znam slediti ritmu.«
Osebe z visokofunkcionalnim avtizmom oziroma Aspergerjevim sindromom imajo pri
pogovarjanju težave z določenimi jezikovnimi veščinami, še posebno na področju pragmatike,
interpretacije slišanega, s pedantnim govorom, glasnim razmišljanjem in drugimi posebnostmi.
Govorne posebnosti se izražajo na sledeče načine:













v določenem socialnem kontekstu govorijo ali premalo ali preveč;
oseba začne pogovor s pripombo, ki v trenutni situaciji ni relevantna;
poslušalec dobi občutek, da ga oseba ne posluša in ne zna sogovornikovih pripomb,
znanja in občutkov vključiti v pogovor;
veliko oziroma preveč govori o svoji temi (posebnem zanimanju), ker ima o tem znanje
in pozna besedišče;
če na vprašanje ne pozna odgovora, ne reče »ne vem«, ampak umolkne ali zamenja
temo;
ne komentira, sprašuje po mnenju ali izkušnjah druge osebe in ne uporablja izrazov
sočutja;
nagnjen je k dobesedni in interpretaciji slišanega, običajno ne razume šale;
običajno ne razume sarkazma in ironije;
melodija govora je enolična, monotona, brez posebnih poudarkov, ritma je zelo malo;
uradna izbira besed in pedanten govor (zelo natančno izbira in uporablja besede, npr.
ne reče bencin, ampak gorivo);
zelo natančno odgovarja na zastavljeno vprašanje;
težko se osredotoči na glas ene osebe;
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rad izumlja (si izmišlja) nove besede,;
glasno razmišlja (Atwood, 2007).

Posebna vrsta govora je samogovor. Samogovor je verbalni vidik mišljenja in ima številna
poimenovanja, na primer: samogovor, notranji monolog, notranji dialog, notranja
komunikacija, samoverbalizacija. Naš jaz ima tri pomembne sestavine: naš naravni jaz, naš
učeči se jaz in naš jaz izbire. Vse življenje smo v procesu ustvarjanja sebe, svojega Jaza. Tako
izbiramo svoje navade mišljenja, svoj samogovor našega učečega jaza in vidike našega
naravnega jaza, ki jih želimo razviti (Kristančič, Osterman, 1999). V svojem notranjem govoru
lahko uporabljamo besede, ki odsevajo našo svobodo izbire. Tako namesto besed »ne
morem«, »moram« uporabljamo alternativne besede, kot so »želim«, »hočem«, »nisem
izbral« itd. Če se tega seveda naučimo. V okviru dramske improvizacije sem ugotovila, da je
tudi za opisanega najstnika v tej raziskavi značilen glasen samogovor (glasno razmišljanje) in da
se mu to sploh ne zdi nenavadno. V nadaljevanju ga z eno izmed dramskih tehnik pomoči z
umetnostjo izzovem, da svoje želje (hočem) in konflikte, s katerimi se ob tem sooča (ne
morem) izrazi prav s pomočjo samogovora, ki ga delno zamolči, delno pa pove na glas. Sicer pa
ima lahko glasno razmišljanje za osebo z visoko funkcionalnim avtizmom tudi konstruktiven
pomen. Eden od otrok je dejal, da mu »pogovarjanje s sabo pomaga ugotavljati stvari in vaditi,
kako dobro izražati ideje«, drugi pa je rekel: »Zvok svojega glasu imam rad, ker se z njim ne
počutim osamljenega. Mislim, da se tudi nekoliko bojim, da bom izgubil svoj glas, če ne bom
dovolj govoril. Skoraj do svojega petega leta nisem govoril, veste.« (Dewey, 1991) Dejansko
raziskave kažejo, da skoraj 50 odstotkov otrok z Aspergerjevim sindromom začne govoriti
pozno, vendar po navadi tekoče govorijo do petega leta starosti (Eisenmajer v Atwood, 2007).
Je pa zelo opazno, da je njihov način govora nenavaden in težko sodelujejo v pogovorih.
»Čeprav fonologijo in sintakso po navadi obvladajo podobno kot drugi otroci, se razlike
pojavljajo na določenih področjih pragmatike (kako jezik uporabljati v socialnem kontekstu),
semantike (ne pomisli na več različnih možnih pomenov) in prozodije (nenavaden ton, naglas
ali ritem).« (Atwood, 2007)
Obstaja veliko tehnik pridobivanja govornih in govorniških veščin, še drugih socialnih veščin in
terapevtskih metod, ki lahko pomagajo osebam z visoko funkcionalnim avtizmom razvijati
primanjkljaje na teh področjih, še posebno učinkovite so igre vlog.

2.4.2 Nebesedna, telesna komunikacija
Med govorom in nebesednimi oblikami komunikacije so podobnosti in razlike. Obe kategoriji
komunikacije se pojavljata skupaj, pri čemer govor neizogibno nastopa skupaj z nebesedno
komunikacijo, obratno pa ni nujno, saj nebesedna komunikacija ni odvisna od govora. Govor je
filogenetsko in ontogenetsko kasnejši, imel je in ima bistveno vlogo v razvoju zavesti ter
mišljenja. Prednost glasovnega sporazumevanja je v tem, da so roke proste za druge
dejavnosti. Poleg tega človek svoj glas sliši, lahko ga kontrolira, kar tudi vpliva na to, da so
govorjena sporočila večinoma zavestna, namerna in usmerjena. Nebesedna sporočila je težje
kontrolirati, ker človek svoje hoje, mimike in drže telesa ne vidi, zato so bolj nenadzorovana in
nezavedna. Sporočila telesa so stalna in neprekinjena, govorimo pa le občasno. Vsekakor
poteka v vsakdanjem življenju le manjši del komunikacije z besedami. V življenju so vplivi
posameznih besednih in telesnih sporočil različni, odvisni od namena in vsebine sporočanja,
situacije in osebnosti. »Če vendarle poskušam okvirno določiti razmerje pomembnosti besedne
in telesne komunikacije v običajnih socialnih situacijah, se na splošno giblje okoli ene četrtine
do ene tretjine za besedno in od dveh tretjin do treh četrtin za telesno. Kot rečeno, kadar so
pomembni odnosi in čustva, so telesna sporočila močnejša in bolj verodostojna.« (Kovačič,
2010)
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Pomen telesnih sporočil postane ključen v odnosu z drugim oziroma drugimi. »Jaz« je vedno
tudi »skupinski-jaz«, je prepričan Günter Ammon, utemeljitelj WADP – Svetovne asociacije za
dinamično psihiatrijo. Ammon pojmuje človeka kot celoto, in sicer celoto, ki je spremenljiva. Po
njegovem mnenju se posameznik razvija in spreminja zaradi odnosov v skupini ljudi, s katerimi
živi. Telo v povezavi z duševnostjo ter jezik telesa imata pri tem osrednje mesto. Telo,
duševnost in skupina so med seboj tesno prepleteni. Razvoj jaza poteka ob komunikaciji
posameznika s skupino in znotraj skupine (Rutten Saris, 1992). Družba v veliki meri ocenjuje
posameznika po njegovem videzu, načinu govorjenja in vedenja. Oseba z visoko funkcionalnim
avtizmom se od ostalih ne loči po fizičnem videzu, vendar jo ljudje kljub temu dojemajo kot
drugačno zaradi drugačnih govornih sposobnosti in zaradi nenavadnega socialnega vedenja.
Slednje pomembno vključuje tudi telesno govorico. Neobičajno telesno vedenje vključuje:







omejeno uporabo kretenj,
nerodno govorico telesa,
pomanjkljivo izražanje z obrazno mimiko,
slab očesni stik,
neprimerne obrazne izraze,
nenavaden, odprt (zevajoč) pogled (Atwood, 2007).

2.4.2.1 Telo
Telo ima neskončno različnih možnosti izražanja. Govorica telesa ne povečuje le možnosti
razumevanja sporočil drugih in ne širi le slovarja našega lastnega izražanja, temveč odpira tudi
pot k razpoznavanju notranjih dogajanj pri sebi in drugih. Čim pomembnejše so za človeka
okoliščine, v katerih se znajde, in čim manj možnosti ima, da bi se oprl na besedna ali druga
neposredna sporočila, tem sprejemljivejši je za govorico telesa pri drugih. Čim manj možnosti
ima tudi sam za besedni izraz in čim pomembnejše je zanj, da ga drugi razumejo, tem bolj
izrazna in razumljiva je govorica njegovega telesa (Tomori, 1990).
Prvi je sistematično raziskoval gibanje telesa Birdwhistell že v petdesetih letih. Vse gibe je
razstavil v osnovne, najmanjše, imenovane kine. Telo je razdelil na 8 področij: glava, obraz,
vrat, trup, roka od ramena do zapestja, dlan, boki, noga z gležnji in stopalom. Izdelal je
natančen sistem oznak – kinegrafov za ta področja telesa in njihove značilne gibe ter tako s
pomočjo številnih zapisov celotnega besednega in nebesednega vedenja v določeni situaciji
poskušal odkriti, kaj posamezni gibi in njihove povezave pomenijo (Birdwhistell, 1977 v
Kovačič, 2010). Telesna govorica ljudi z Aspergerjevim sindromom pa je pogosto narobe
razumljena. Njihovo obnašanje si lahko napačno interpretiramo kot agresivno, vzvišeno ali
brezbrižno, kar je lahko vzrok strahu, še posebej pri odraslih s sindromom (Atwood, 2007).
Med interakcijo dveh oseb, še posebno pogovorom, obstaja naravna nagnjenost k posnemanju
drže, kretenj in navad sogovornika. »Če se pridružimo gibanju drugega človeka, lahko
začutimo, kdaj in kako se gibanje toliko okrepi, da dobi obliko s pomenom. S tem, da se
vključimo v oblikovano gibanje, lahko gibanje, ki je ustvarilo osnovno obliko, ponovno
začutimo.« (Rutten Saris, 1992) Osebe z avtizmom in osebe z Aspergerjevim sindromom pa
imajo lahko težave s sinhronizacijo in posnemanjem gibov druge osebe. Držo in gibanje
drugega sicer zmorejo posnemati, vendar deluje umetno. Pri tem, da omenjeno veščino
razvijejo, še posebno pomaga umetnostno terapevtska metoda EBL (ang. Emerging Body
Language oziroma Porajajoči se jezik telesa). Poudariti želim pomembno ugotovitev Rutten
Sarisove: »Če torej želimo drug drugega razumeti, moramo poleg besednega oblikovanja razviti
tudi našo sposobnost »gibati-se« in »biti-giban-z«. Sposobnost predati se vzajemnemu gibanju
in doživljanju je osnova Porajajočega-se-gibanja-telesa.« (1992)
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Tudi Tomori (1990) je prepričana, da mora biti človek »uglašen s svojim telesom in prijatelj z
njim«. Pri tem lahko pomaga tudi telesna dejavnost. Ustrezna telesna dejavnost in zadostna
razgibanost sta namreč pogoja za zdrav potek večine funkcij človeškega telesa. Dobro je znan
njun vpliv na presnovne procese, delovanje srca in dihalnih organov, na mišični in kostni del
gibalnega sistema. Številne raziskave so prepričljivo pokazale, da ustrezna telesna dejavnost
zmanjšuje občutja tesnobe in povečuje človekove sposobnosti za odpravljanje neprijetnih
tesnobnih doživetij (Tomori, 1990). Tudi sama sem pri opazovanju najstnika v raziskavi
ugotovila, da ima povečano potrebo po telesni aktivnosti. Sposoben je namreč prekolesariti do
70 kilometrov dnevno, s tem, da mu ni težko kolesariti tudi v precej strm klanec.
Izpeljanih je bilo več študij, ki so s pomočjo standardnih testov raziskovale motorično
koordinacijo otrok z Aspergerjevim sindromom; med temi testi so Griffiths, Bruniks-Oseretsky
in Test of Motor Impairment – Henderson Revision. Rezultati kažejo, da slaba motorična
koordinacija vpliva na velik razpon zmožnosti, ki vključujejo grobe in fine motorične spretnosti.
Razen že opisanih težav s posnemanjem ritma gibanja, se motorična nespretnost pri osebah z
Aspergerjevim sindromom kaže še na naslednje načine:








nerodni gibi pri teku ali/in hoji,
nespretnost pri igrah z žogo,
težave z ravnotežjem,
ročne spretnosti (tudi pisava),
hitri, impulzivni gibi pri ročnih in/ali likovnih aktivnostih,
ohlapni členki,
težave s posnemanjem ritma gibanja in drugih gibov (drža, hoja, itd.) (povzeto po
Atwood, 2007).

Pri izbiri športa izjemno vlogo odigra tudi hrupnost okolja, v katerem se neka športna aktivnost
odvija. »Otrok, ki ne prenaša hrupa in se zato težko udeležuje športnih iger v telovadnicah, kjer
je hrup stalnica, težko izraža svojo stisko in občutke v športu.« (Bučer, 2006). Za osebe z
Aspergerjevim sindromom so zato značilni individualni športi, ki se odvijajo na prostem.

2.4.2.2 Obraz
Od vseh delov telesa je najbolj ekspresiven obraz. Je center mnogih čutil, je v središču
pozornosti, odkrit, gol, stalno viden. Obraz predstavlja osebo, kaže njeno zdravstveno in
energetsko stanje ter izraža spoznavne in čustvene procese (Kovačič, 2010). Znaki, ki jih
oddaja obraz, so raznovrstni:




trajni, statični, tj. fiziognomija – velikost, oblika, gradnja kosti; barva, debelina,
nagubanost, napetost;
srednje trajni, počasni, nastajajoči; tonus, gube, barva in druge lastnosti kože,
poškodbe, bolezni;
kratkotrajni, hitri; grimase, izrazi emocij, emblemi (povzeto po Ekman idr., 1982/
1985).

Še posebno slednji znaki obraza, kratkotrajni, izpričajo največ o posameznikovem trenutnem
čustvenem stanju. Obraz z vsemi svojimi deli, še posebno oči, obrvi in usta, so izredno zgovorni
pri običajnem človeku in brez besed pišejo zgodbo posameznikovega počutja. Pri običajnem
človeku. Pri osebi z visoko funkcionalnim avtizmom pa obrazna mimika pogosto zavaja.
Zatakne se že pri očesnem stiku. »Avtistični in nezaupljivi ljudje zelo težko pogledajo. Preveč bi
se jim približali, prebili bi mejo njihovega Jaza in bi jih še bolj preplašili.« (Marijke Rutten Saris,
1990) Klinična opazovanja so pokazala, da otrok z visoko funkcionalnim avtizmom velikokrat
ne uspe vzpostaviti očesnega stika za nakazovanje začetka pogovora, nakazovanje hvale ali
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zanimanja, namig prošnje po dodatnem pojasnilu, za spremljanje telesne govorice ali za
nakazovanje konca pogovora. Čeprav ne obstaja »normalen« očesni stik, so klinična
opazovanja pokazala, da avtistične osebe sploh ne uporabljajo očesnega stika, kadar začenjajo
ali končujejo pogovor ali kadar poudarjajo bistvene vsebine v pogovoru (Milačić, 2006).
Nekateri raziskovalci (Baron Cohen, 1995; Tantam, Holmes, Cordess, 1993) so ugotovili, da se
pomanjkanje očesnega stika pojavi takrat, kadar govori druga oseba. Osebe z visoko
funkcionalnim avtizmom same poudarjajo, da lažje govorijo, kadar jim pri tem ni treba gledati
sogovornika v oči. Težko tudi razumejo, katere informacije in občutja se prenašajo s pogledom
in kako uskladiti pogled z gestami in govorom. Lorna Wing (1992) omenja osebo z
Aspergerjevim sindromom, ki je rekla: »Ljudje drug drugemu pošiljajo sporočila z očmi, jaz pa
ne vem, kaj ta sporočila pomenijo.« Tudi sama sem s pomočjo dramskih tehnik in vprašalnika v
empiričnem delu naloge postavila najstniku nekaj izzivov in vprašanj s tega področja. Med
drugim tudi vprašanje, ali se raje pogovarja neverbalno, to je tako, da kar želi, kaže z rokami,
očmi, usti in drugimi deli obraza, ali raje uporablja besede in govori na glas. Zaupal mi je, da
raje uporablja besede in govori na glas, čeprav s sovrstniki v šoli in pri drugih obšolskih
dejavnostih besedno sploh ne komunicira. Gre torej za željo in potrebo po besedni
komunikaciji, ki je zaradi anksioznosti ne preseže in ostaja na ravni telesne govorice. Ta se pri
njem izraža tako, da:





s široko odprtimi očmi zre v človeka (fiksira pogled);
miga z obrvmi;
ohranja na obrazu rahel smehljaj;
se pogosto dotika sovrstnikov, jih drega ali jim v roke polaga drobne predmete iz
narave (kamenčke, travo, listke itd.).

Ena od zgoraj navedenih in precej nenavadnih značilnosti Aspergerjevega sindroma je, da
oseba včasih rahlo žalost izrazi s smehljanjem. Atwood (2007) meni, da to pri otroku pomeni,
da v njegovem čustvenem izražanju manjka natančnosti. Na podlagi svojih izkušenj (tudi
izhajajoč iz rezultatov vprašalnika) pa menim, da gre ob tem še za željo po ugajanju oziroma
»biti prijazna oseba«. Drži pa, kot nekje drugje zapiše Atwood, da je lahko smeh v nekaterih
primerih prav bizaren, celo histeričen. Pri najstniku sem takšen smeh opazila predvsem v
situacijah, ko smo se vsi smejali neki šali ali dogodku, on pa šale (najbrž) ni razumel in je smeh
poudarjeno oponašal. Najbolj pristen nasmeh sem opazila v situacijah, ko je kdo povedal
kakšno besedno igro ali dvoumno besedno frazo.

2.4.2.3 Dotik
Ni bolj stvarnega telesnega izraza, kot je dotik, in ni bolj neposrednega sredstva v govorici
telesa, ki bi lahko v zunanje sporočilo preneslo več notranjega doživetja. Dotik je sestavni del
medosebnih odnosov, opiše jih, jih poudari, opredeli in določi. Tomori (1990) pravi, da se zna
vsak dotikati na tisoče različnih načinov in ni človeka, ki ne bi znal razpoznavati odtenkov v
tem, kako se ga ljudje dotikajo. Dodaja še: »in vendar se nihče nikoli ni sistematično učil tega
slovarja«. Za osebe z visoko funkcionalnim avtizmom morda velja prav obratno, da se morajo
sistematično naučiti tega slovarja, saj jim prepoznavanje dotikov oziroma še bolje
prepoznavanje socialnih pravil dotikanja ni lastno. Drži pa, kot Tomori zapiše v nadaljevanju,
da »izkušnja za izkušnjo v medosebnih odnosih neprestano dopolnjuje to govorico in nas dela
sprejemljive ter občutljive zanjo«.
Tudi v svojem opazovanju najstnika sem opazila, da se dotika sovrstnikov in jim daje v roke
manjše predmete. Ko sem ga vprašala o vzroku, je odgovoril, da »to počne kar tako, malo za
foro, ko nima početi kaj drugega«, dodal je še, »da se tako igra«. Menim, da bi v »prevodu« to
lahko pomenilo tudi, da se na tak način druži ali še bolj natančno nebesedno komunicira. Na
splošno pri osebah, kjer umanjka besedni del komunikacije, še bolj stopi v ospredje telesni, s
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tem pa je običajno povezan tudi dotik. Z dotikanjem in tipanjem otrok dobi prve izkušnje o
zunanjem svetu in o drugih ljudeh. Dogaja se v intimnem prostoru posameznika na površini
telesa, kjer sta umik in obramba otežena, zato je dotik močno čustveno nabit. Dotikanj je
mnogo vrst: trepljanje, udarjanje, ščipanje, gnetenje, božanje, lizanje, poljubljanje, objemanje,
žgečkanje itd. Nekatera so ritualizirana in konvencionalna, npr. rokovanje, poljub, druga pa
imajo manj jasne oblike in pomene (Kauffman, 1977 v Kovačič, 2010). Na telesu so območja, ki
se jih drugi ne smejo dotikati – tako imenovane tabu cone, ki so značilne za medsebojni odnos
in kulturo. Tudi v najinem druženju z najstnikom sva morala postaviti jasne meje, koliko in
kakšno dotikanje je dovoljeno (zaželeno) in katero ni, oziroma je prepovedano. Tomori (1990)
pravi, da »nenapisana pravila, ki sestavljajo kodeks socialnega vedenja in medsebojnih
komunikacij tudi dotiku določajo njegovo mesto.« Včasih pa nenapisana pravila niso dovolj.
Zato sem najstniku napisala v pismo, v njem pa razložila in narisala meje dotikanja. Pri opisu
sem si pomagala s čustvenimi simboli (smeški), da bi lažje razumel, kako se človek počuti, če
»drugi« teh mej ne upošteva.
V okviru zadnjih srečanj, ki sem jih poimenovala Osem vagonov, je najstnik v vprašalniku
odgovoril tudi na nekatera vprašanja, vezana na dotike. Zapisal je, da se lahko »prijatelja dotika
z roko po roki, ampak ne preveč«. Zaveda se tudi, da se ni primerno dotikati ljudi, ki jih prvič
srečaš, presenetil pa je njegov odgovor, da se rad objema. Ob tem je še zapisal, da je vesel,
kadar ga kdo objame. Znano je namreč, da mnoge osebe z avtizmom dotika sploh ne
prenesejo: »Poljubljanja, objemanja in ljubkovanja ne maram preveč. Nekoga lahko objamem
ali božam le, kadar mi to ugaja in kadar si drugi to zaželijo. Edina oseba, ki jo trenutno kdaj
objamem, je moj psihiater, in moj splošni zdravnik pravi, da je moj psihiater zelo srečen človek,
čeprav ne razumem, kaj ima sreča opraviti z objemom.« (Jolliffe, 1992 v Atwood, 2007). Drugi
spet dotika ne čutijo: »Po celodnevnem testiranju sem dobila natančno poročilo o sinovih
sposobnostih in omejitvah. Ženska mi je dokazala, da je ena od otrokovih posebnosti ta, da ne
čuti svojih rok od ramen navzdol tako, kot bi moral. Natančneje, otrok ne zazna točne lokacije
dotika ter ne zna določiti, kje se ga je nekdo dotaknil in s kakšno silo. Pretreslo me je – je to
sploh mogoče? Moj otrok šest let svoji roki uporablja, a ju ne čuti tako kot vrstniki? Je to
razlog, da ne čuti razlike med tem, kdaj njegova roka drugega poboža in kdaj mu prisoli
klofuto?« (Bučer, 2012)

2.5 SOCIALNE SITUACIJE IN PRIDOBIVANJE SOCIALNIH VEŠČIN
Oseba z visoko funkcionalnim avtizmom se ne zaveda ali ne razume nepisanih pravil socialnega
vedenja, nenamerno govori in dela stvari, ki jih ostali ne razumejo ali pa jih celo prizadenejo.
Prav socialne veščine pa so tiste veščine, ki »posamezniku omogočajo, da se v socialnem
prostoru učinkovito vede, da vstopa v zadovoljive socialne odnose, da se nauči sporazumevati z
drugimi in reševati konflikte« (Kobolt v McGrath, Francey, 1996).
Dejavnost, socialno vedenje, komuniciranje osebe pa ni odvisno samo od nje, pač pa je funkcija
osebnostnih lastnosti in situacije ter njune interakcije (Kovačič, 2010).
Vedenje in doživljanje nista le izid ali udejanjanje strukturnih in dinamičnih osebnostnih
lastnosti (poteze, spodobnosti, znanja, motivi), ampak sta odvisna tudi od zunanjih okoliščin, v
katerih se neka situacija dogaja. Enostavna delitev situacij je takšna:
1.
2.
3.
4.
5.

družina, dom,
prijatelji, znanci,
šola, izobrazba,
delo, služba,
interesno, politično, versko delovanje (Kovačič, 2010).
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Medtem ko se otroci z visoko funkcionalnim avtizmom precej dobro znajdejo med domačimi,
prijatelji, znanci in celo neznanci, pa imajo znatne težave pri socialni interakciji s sovrstniki.
Veliko raje se pogovarjajo z odraslimi, ki sem jim zdijo mnogo bolj zanimivi, več vedo in so do
pomanjkanja njihovih socialnih sposobnosti precej bolj tolerantni. Igro otrok običajno
opazujejo od daleč ali pa se socialne interakcije s sovrstniki na splošno izogibajo. V nekaterih
primerih se socialne interakcije izogibajo ne le zaradi slabih socialnih sposobnosti, pač pa
zaradi želje po popolni kontroli aktivnosti (Atwood, 2007).
(Ne)običajno vedenje otrok z visoko funkcionalnim avtizmom v socialni interakciji se lahko
izkazuje tako, da:






otrok v interakciji prevladuje (ves čas govori, vendar samo o stvareh, ki zanimajo njega)
ali se interakciji izogiba;
se običajno igrajo s precej mlajšimi ali precej starejšimi od sebe;
otrok ni zainteresiran za igro, navade ali modne igrače sovrstnikov;
se otrok med odmori v šoli zadržuje sam na hodniku, knjižnici ali celo na stranišču;
ne razume pravil socialnega vedenja in ob neprimernem času govori neprimerne reči
(pogosto resnične) (Atwood, 2007).

Zaradi vsega navedenega se lahko tistim, ki osebe z visoko funkcionalnim avtizmom ne pozna,
zdi nesramen, neobziren, razvajen, morda celo vzvišen. Pomembno je vedeti, da takšno
obnašanje ni krivda staršev, saj ni posledica slabe vzgoje, temveč primanjkljajev, ki so vezani na
otrokovo diagnozo. Kljub temu pa obstaja vrsta tehnik za pridobivanje socialnih veščin, ki so se
izkazale za uspešne. V nadaljevanju bom opisala tiste, ki so se po mnenju strokovnjakov
izkazale za uspešne še posebej na področju komunikacije (verbalne in neverbalne) in
prepoznavanja čustev ter so iz tega razloga pomembne za pričujočo raziskavo tudi v
empiričnem delu naloge.

2.5.1 21 socialnih veščin
Helen McGrath in Shona Francey v knjigi Prijazni učenci, prijazni razredi obravnavata 21 veščin,
ki so najbolj pomembne za posameznikovo napredovanje v šolskih in tudi siceršnjih življenjskih
razmerah. Pravita, da se je pomembno znati igrati (upoštevati druge, znati zmagati, prenesti
izgubo), biti pozitiven (biti pozitiven zgled, dajati in prejemati poklone), tvegati (približati se in
sodelovati ter govoriti pred drugimi), sodelovati (pogajati se, ravnati s konflikti, sugerirati in
prepričevati, skupinsko odločati, upoštevati mnenje drugih, deliti, vključevati druge), biti
zanimiv (poslušati in spraševati, se zanimivo pogovarjati) in se zavzeti zase (preprečiti, da bi te
drugi jezili; ne zmeniti se za tistega, ki ti povzroča probleme; reči »ne«, prositi za pomoč).
Poudarjata, da je pred začetkom uporabe tehnik potrebno ugotoviti, kakšen primanjkljaj ima
konkreten otrok in katero veščino mora usvojiti. Opišeta različne načine otrokovega vedenja, ki
niso v skladu z običajnim družbenim vedenjem, ob njem pa zapišeta veščine, ki naj bi jih usvojil.
Na primer: vedenje (med odmori in v prostem času se večinoma igra sam) – veščine (približati
in vključiti se, pripovedovati zanimivo zgodbo, zanimivo se pogovarjati, deliti, vključiti druge). V
nadaljevanju običajno učenje določenih veščin poteka s tehniko igre vlog, pogovorom
(vprašanja/odgovori); spodbujanje učenja pa z »da-ji« in »ne-ji« (plusi in minusi oz. navodili v
okviru določenega obnašanja) ter »delovnimi karticami« (McGarth, Francey, 1996).

2.5.2 Tehnika socialne zgodbe in stripovski pogovori (Carol Gray)
Tehniko »socialne zgodbe« je razvila Carol Gray leta 1991. Socialne zgodbe so postavljene kot
orodje za pomoč posameznikom z motnjo avtističnega spektra, da bi se naučili bolje razumeti
odtenke v medosebni komunikaciji. Opisujejo situacije, ko otrokovo vedenje ni v skladu s
socialnimi pravili, prikažejo ustrezno reagiranje in ponujajo izraze, primerne za rabo v takih
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situacijah. Vsaka zgodbica je sestavljena iz štirih vrst povedi: opisovalnih povedi, povedi
perspektive, usmerjevalnih povedi in kontrolnih povedi. Med vsemi štirimi vrstami pa mora
obstajati primerno razmerje (Gray, 2010). Čeprav je bil format socialnih zgodb sprva namenjen
za posameznike z visoko funkcionalnim avtizmom in že usvojenimi osnovnimi komunikacijskimi
veščinami, se je izkazal za koristnega tudi pri avtističnih osebah z zelo slabimi komunikacijskimi
sposobnostmi. Carol Gray je dokazala, da z uporabo socialnih zgodb pride do minimalnega
izboljšanja spretnosti socialnih interakcij.
Za poučevanje starejših otrok so odlična metoda tudi stripovski pogovori, ki otroka naučijo
upoštevanja perspektive drugih, predvsem pa uporabe možnih alternativnih rešitev. Barvna
tabela, ki jo je razvila Carol Gray, pomaga pri opisovanju čustev, merilo pa pokaže, koliko je bila
reakcija premočna in kakšne bi bile primernejše besede ali dejanja. Stripe se riše zato, da se
ugotovi, kaj se je v resnici zgodilo. Pri tem je pomembno upoštevati vidike obeh ali vseh
udeležencev. Potem se je potrebno soočiti s posledicami za (morda) neodgovorno ali
neustrezno obnašanje (Atwood, 2007).

2.5.3 10 pravil medosebnih odnosov (Grandin, Barron)
Dr. Temple Grandin in Sean Barron v svoji knjigi Nenapisana pravila socialnih odnosov (The
Unwritten Rules of social relationships, 2005) zapišeta in natančneje razložita deset pravil, ki se
jih mora zavedati oseba z visoko funkcionalnim avtizmom:
1. Pravila niso absolutna; vezana so tudi na okoliščine in posameznike, s katerimi stopimo
v interakcijo.
2. V veliki shemi stvari ni vse enako pomembno.
3. Vsi ljudje na svetu delamo napake, zato ni potrebno, da ti napaka pokvari dan.
4. Iskrenost je nekaj drugega kot diplomacija.
5. V vseh situacijah je primerno biti vljuden.
6. Ni vsak, ki je z mano prijazen, tudi že moj prijatelj.
7. Ljudje se na javnem prostoru obnašajo drugače kot v zasebnem.
8. Pomembno je vedeti, kdaj in s čim odvračaš ljudi.
9. To, da nekam sodiš, je pogosto povezano s tem, da tudi zveniš ali si videti, kot da
nekam sodiš.
10. Ljudje so sami odgovorni za svoje ravnanje (obnašanje).
»Ne da bi razumeli perspektive, s katero gledajo na svet ljudje z avtizmom, bodo ta pravila
izpadla kot deset pogostih misli, ki so skoraj preveč preproste, da bi jim lahko pripisali kakšno
večjo pomembnost. Če pa začnete razmišljati kot »oseba z avtizmom«, postanejo ta pravila
ključ, ki vam odpira vrata v socialni/družbeni svet.« (Grandin, Barron, 2005) Avtorja se tudi
strinjata, da sta ključni sposobnosti, ki določata stopnjo socialne zrelosti otroka ali odraslega z
motnjo avtističnega spektra, da zmore pogledati na stvari z različnih zornih kotov in je
sposoben pogledati »preko sebe« ter »videti« (misli) drugega človeka.

2.5.4 Snemanje s kamero in učenje iz posnetkov (»video modeling«)
Zanimiva metoda učenja socialnih večin je tudi tako imenovan »video modeling«. Video
posnetki, ki prikazujejo otroke, kako se povezujejo z drugimi ljudmi, so lahko koristno sredstvo
za mnoge otroke z motnjo avtističnega spektra, družine in vzgojitelje, ki želijo, da bi jim
pomagali sodelovati v družbi. Ti videi prikazujejo želeno vedenje in zagotavljajo referenčni
okvir za otroka, da sledi ali vsaj posnema vedenje na videu. Koncept izhaja že iz zgodnjih
šestdesetih, zamislil pa si ga je Albert Bandura. Bandura je pokazal, da so otroci, ki so na videu
gledali agresiven odnos sovrstnika do igrač, kasneje tudi sami okrepili enako agresivno vedenje
(Bandura&Huston, 1961). V naslednjih dveh desetletjih je bilo video modeliranje podrobneje
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raziskovano in se je začelo širše izvajati ter uporabljati za učenje socialnih veščin otrok za
avtističnim spektrom (Nikopoulus&Keenan, 2004). Uspešna je tudi izpeljanka omenjene
metode: »video-selfmodeling« (VSM), pri kateri gre za snemanje osebe z motnjo avtističnega
spektra, ki kasneje gleda svoje vedenje in prepoznava svoje šibkosti ter prednosti v vedenju.
Uporaba VSM se je izkazala za izredno učinkovito pri obravnavi otrok z različnimi motnjami,
vključno s selektivnim mutizmom,primanjkljajem pozornosti in motnjo hiperaktivnosti (ADHD),
socialno anksioznostjo, agresivnim oziroma motečim vedenjem ter motoričnimi problemi
(Buggey, 1999, Dowrick, 1999 v Smith Miles in drugi, 2007). Več raziskav demonstrira tudi
terapevtski učinek metode VSM pri posameznikih z motnjo avtističnega spektra (Buggey,
Toombs, Gardener, Cervetti, 1999, Schrer, Pierce, Paredes, Kisacky, Ingersoll, 2001,
Wert&Neisworth, 2003 v Smith Miles in drugi, 2007).

2.5.5 Učenje v manjših skupinah
Za učenje socialnih veščin se je za izredno učinkovitega izkazal strukturiran pouk v mali skupini
(ob otroku z motnjo avtističnega spektra najprej le še en vrstnik, lahko tudi sošolec, kasneje
dva in več) v varnem okolju. Tudi specialna pedagoginja v empiričnem delu opisanega najstnika
je omenjenega ves čas vključevala v interakcijo s sovrstniki prav po tem principu. Najprej z
enim sovrstnikom in potem z več so se v manjši skupini igrali različne družabne igre (npr. Enko)
in druge socialne igre. Takšna družabna srečanja lahko vključujejo tudi igre vlog in razprave na
določeno temo. Na tak način se lahko oblikujejo neformalne skupine, kot so »skupine
prijateljev«, pridobljene socialne spretnosti pa se lahko kasneje prenesejo v naravno (tudi
šolsko) okolje. (Za več informacij: http://beyondpenguins.ehe.osu.edu/issue/icebergs-andglaciers/some-ideas-for-instructing-students-with-autism-spectrum-disorders )

2.5.6 Metoda PECS (Picture exchange communication system)
PECS sta leta 1985 v okviru programa Delaware Autism razvila Lori Frost in Andy Bondy.
Ugotovila sta, da nobena od tradicionalnih komunikacijskih tehnik, vključno s posnemanjem
govora in znakovnim jezikom, niso usmerjene v poučevanje oseb z motnjo avtističnega spektra,
kako naj začnejo interakcijo. Na podlagi teh opažanj sta Frost in Bondy ustvarila funkcionalno
sredstvo za pomoč pri začenjanju komunikacije. S pomočjo preprostih slik in simbolov na
kartici se oseba z motnjo avtističnega spektra približa drugi osebi in s tem z njo deli svoje želje,
zahteve, misli, strahove … Izmenjava slik (PECS) je komunikacijski sistem, ki omogoča socialni
stik s pomočjo neverbalne komunikacije. PECS dobro deluje tako v domačem okolju kot tudi v
učilnici. (Za več informacij: http://www.nationalautismresources.com/picture-exchangecommunication-system.html)

2.5.7 Strukturirano poučevanje – program teacch
Strukturirano poučevanje je en vidik poučevanja, ki se uporablja pri metodi TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) v
prevodu: obravnavanje in izobraževanje otrok z avtizmom in s sorodnimi komunikacijskimi
motnjami. Najpomembnejši vidik strukturiranega poučevanja je, da otrok natančno ve, kakšna
je naloga in kaj sledi, ko jo opravi. Ima urnik dejavnosti, naloge so predstavljene vizualno, da
otrok ve, kaj mora storiti. Sposobnejši otrok ima lahko pisna navodila za nalogo ali dejavnost.
Strukturirano poučevanje zmanjšuje strah ter izboljšuje pozornost in motivacijo. Poleg tega se
zmanjša tudi prevelika odvisnost od odraslega (Hannah, 2009).
Program je namenjen vsesplošni skrbi za otroke z motnjo avtističnega spektra. Projekt je
zasnoval Eric Schopler v 60. letih. Preizkušen je bil v Severni Karolini v obdobju petih let.
Rezultati so bili več kot pozitivni in tako je bil program TEACCH v 70. letih uradno priznan. Pri
metodi TEACCH je poudarek v opremljenem prostoru, kjer otrok lažje razume in obvladuje
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vsakodnevna rutinska opravila in se njegov strah zaradi prehodov iz ene aktivnosti v drugo
zmanjša. V takšnem okolju pozitivno napreduje na področju avtonomije in socialne integracije.
V programu TEACCH je pomembna pravilna organizacija prostora, časa, delovnega kotička in
nagrajevanje. Ker je na začetku otroku težko razumeti, zakaj mora opraviti določeno nalogo, je
nujno, da za delo otroka dobro motiviramo. Na začetku to dosežemo prav z nagrado; po
opravljeni nalogi mu ponudimo njegovo najljubšo jed, kasneje pa to nadomestimo s socialno
okrepitvijo, ki je lahko pohvala ali ocena. Lahko ga nagradimo tudi tako, da mu dovolimo igro s
priljubljeno igračo, tudi če je ta stereotipna (Somma in Bastone, 2009 v Mihelič, 2011).

2.6 POMOČ Z UMETNOSTJO
Cathy A. Malchiodi (2012) v svojem priročniku o umetnostni terapiji zapiše, da je umetnostna
terapija »hibridna disciplina, ki temelji predvsem na področjih umetnosti in psihologije«.
Avtorica v nadaljevanju pripomni, da prepletanje umetnosti in zdravljenja težko označimo kot
nek nov pojav (nekaj novega), ker je »ta kombinacija stara toliko kot človeška družba sama, v
prostoru in času pa se je pojavljala ves čas človeške zgodovine« (Malchiodi, 2006).

2.6.1 Pomoč z umetnostjo – nekoč in danes
Umetnostna terapija (ang. Arts therapies), ki jo pri nas poznamo kot Pomoč z umetnostjo, se je
kot disciplina začela razvijati v 20. stoletju. Junge&Asawa (1994) jo opišeta kot »formalno
uporabo dolgoletne človeške tradicije, na katero so vplivala intelektualna in družbena gibanja v
20. stoletju«. Več različnih piscev iz tega obdobja je opazilo, da so se psihiatrični pacienti v
ustanovah za duševne bolezni spontano začeli ukvarjati z umetnostjo (Bloem, 1977, Plokker,
1960). Frogenthaler (1921/1960), ki je napisal knjigo Duševni bolnik kot umetnik? (Ein
Geisteskranken als Künstler?) je trdil, da je umetnost, še posebno risanje in slikanje najbolj
pristna in zdrava aktivnost za psihiatrične paciente; enako je skoraj pred 100 leti trdil tudi
Prinzhorn (1923). Veliko sta v tem času s svojimi spoznanji prispevala tudi Freud in Jung, ki sta
predstavila svoje ideje o umetnosti in nezavednih vidikih človeškega življenja ter razvoja. Jung
je postal še posebno pomemben na področju vizualnih umetnosti, predvsem zaradi svojih idej
o arhetipskih predstavah, ki jih imenuje tudi »instinktivna percepcija samega sebe« (Jung,
1995). Jung je pri svojem delu pogosto vzel za izhodišče pacientov fantazijski material iz sanj,
pacientu pa naročil, naj svoje fantazije poskusi izraziti skozi nek umetniški medij. Glede na
individualno nadarjenost se je to potem zgodilo v dramatični, vizualni, akustični, plesni,
slikarski, risalni ali kiparski obliki. Rezultat te tehnike je bilo veliko število kompleksnih
upodobitev, katerih Jung sprva ni uspel prepoznati. To mu ni uspelo, dokler ni spoznal, da gre
pri tej metodi za spontano, s tehničnim znanjem pacienta podprto, manifestacijo oz. izražanje
nezavednega procesa, ki ga je Jung kasneje poimenoval »proces individualizacije posameznega
bitja«. Jung pravi, da v katerikoli mitologiji ne obstaja motiv, ki ga ne bi včasih zasledil tudi v
izraznem ustvarjanju svojih pacientov, kljub temu, da le-ti o mitologiji pravzaprav niso (nič) kaj
dosti vedeli. Slika in smisel sta tako rekoč identična, kajti ko se prva oblikuje, se drugi
pojasnjuje. Podoba v resnici ne potrebuje razlage, saj predstavlja svoj lastni smisel (Jung,
1995). Tukaj lahko najdemo začetke umetnostne terapije, »pri kateri nam ne gre za končni
produkt, temveč za sam proces ustvarjanja (plesnega, likovnega, dramskega, glasbenega) ter
ozaveščanja občutkov in čustev, ki se posamezniku porajajo med procesom ustvarjanja«
(Zorko, 2012). Povsem na mestu bi bil ugovor, da lahko posameznik tudi, če ne gre za formalno
obliko umetnostne terapije, pri umetniškem ustvarjanju zaznava neke vrste terapevtsko
razsežnost, vendar pa se »umetnik pri tem prvenstveno osredotoča na estetsko komponento
ustvarjanja, medtem ko na področju umetnostnih terapij ni tako pomembno, kakšna so
veščinska (pred)znanja udeležencev terapevtskega procesa, niti ni nikakršnih estetskih
normativov ali intenc po ustvarjanju proizvoda, ki bi imel status umetniškega dela« (Schuller,
2008). Tovrstno delo seveda lahko nastane, še dodaja Aleksandra Schuller, vendar pa je
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primarni fokus drugje: na osebno raziskovalnem in osebno transformacijskem potencialu
ustvarjalnega delovanja.
Zgodovinski pregled kaže, da so »ekspresivne in terapevtske lastnosti ter zdravilni učinek
umetniškega ustvarjanja postali izrazito jasni ob koncu druge svetovne vojne« (Rutten Saris,
2002). Svet se je soočal z umetniškimi deli travmatiziranih in poškodovanih otrok iz nacističnih
koncentracijskih taborišč (Kramer v Rutten Saris, 2002). Edith Kramer je bila pionirka na tem
področju. Različnim »ranjenim« skupinam je omogočila, da so se izrazile s pomočjo
umetniškega ustvarjanja. Med drugim je pomagala pri psihičnem okrevanju otrokom, katerih
starši so bili politični begunci. Naziv umetnostna terapevtka je pridobila v New Yorku, na šoli za
dečke Wiltwyck (Wiltwyck School for Boys). Dečkom na tej šoli je Edith Kramer pomagala z
izkušnjami v umetnostnem izražanju ter zaupanjem v psihoanalitično teorijo. V številnih
prispevkih in drugih besedilnih predstavitvah umetnostne terapije je najbolj poznana po
povezavah med umetniškim ustvarjanjem in konceptom sublimacije. Freudovska teorija
opredeljuje sublimacijo kot proces, v katerem družbeno nesprejemljive težnje izrazimo na
družbeno sprejemljiv način in zadovoljimo prvotni nagon. Leta 1958 so objavili njeno prvo
knjigo z naslovom Umetnostna terapija v skupnosti otrok (Art Therapy in a Children’s
Community), leta 1971 pa je izdala knjigo Umetnost kot terapija pri delu z otroki (Art as
Therapy with Children). Slednja je postala standard na področju umetnostne terapije za
študente te smeri in druge, ki jih je to zanimalo. Umrla je leta 2014 v Avstriji, stara skoraj 100
let.
Morda je na tem mestu smiselno in potrebno dodati še njen prispevek k pogledu na funkcijo
terapevta v procesu zdravljenja s pomočjo umetnosti. Gre za koncept, znan pod imenom Tretja
roka umetnostnega terapevta (Art Therapist’s Third Hand). »Tretjo roko« je mogoče povzeti
kot sposobnost umetnostnega terapevta, da spremlja in olajša umetniški proces osebe in
poseže vanj v ključnem trenutku z intervencijo, ki je tisti hip glede na izbran umetnostni medij
in situacijo najbolj primerna. Cathy Malchiodi (2014) v članku o Kramerjevi sposobnosti
terapevtove »tretje roke« opiše še iz vidika medosebne nevrobiologije (znanstveno področje,
ki išče podobne vzorce, ki izhajajo iz različnih pristopov k znanosti, kot so antropologija,
biologija, kognitivna znanost, računalniške znanosti in drugo) z izrazi, kot so »umovidnost«
(ang. mindsight) – izraz pogosto uporablja psihiater za otroke, mladostnike in starejše dr.
Daniel Siegel – in v okviru sodobnih idej Daniela Golemana še osredotočenost (ang. focus) in
čustveno inteligenco. Na tem mestu bi ponudila še en izraz, ki se zadnje čase vedno pogosteje
uporablja tudi v povezavi z umetnostno terapijo, to je čuječnost (ang. mindfulness); gre za
prakso sprejemanja in nepresojajočega zavedanja danega trenutka. Slednja je po mojem
mnenju pri dobrem umetnostno-terapevtskem procesu potrebna na obeh straneh, tako pri
terapevtu kot pri pacientu – pa čeprav le v nizu kratkih trenutkov.
Pomoč z umetnostjo je že več desetletij družbeno priznana dejavnost za pomoč psihiatričnim
bolnikom, ki so dlje časa pacienti (ang. long-stay psyhiatric patients) v ustanovah za duševne
bolezni (Navratil, 1983), v skladu z Liebmann (1995) pa je umetniško ustvarjanje pomembno
sredstvo pri izražanju čustvenih stanj zapornikov. Ne samo pri omenjenih, temveč tudi na
mnogih drugih področjih, se je pomoč z umetnostjo izkazala za uspešno: kot ustvarjalno
reševanje življenjske problematike najstnikov, v problematiki življenjskih razmer (telesne
pomanjkljivosti, razvajanje, zanemarjanje), za izboljšanje samopodobe in socialnih veščin
mladih s cerebralno paralizo (Garvas, 2006). Pri vseh omenjenih skupinah ranljivih oseb je
običajno možno omogočiti svobodno verbalno in fizično komunikacijo ter prostovoljno
sodelovanje osebe z dogovorom pacienta in terapevta o ciljih, ki jih želita doseči. Žal, pa pri
pacientih z določenimi motnjami, kot je na primer avtizem, ali osebami s primanjkljaji v
verbalnem izražanju to ni mogoče, saj niso sposobni svobodne verbalne komunikacije. Prav
tako niso sposobni razpravljati o terapevtskem procesu, ga komentirati in s terapevtom
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določati ciljev (Rutten Saris, 2002). Rutten Saris je ob srečanju s takšnimi osebami sčasoma
razvila lastno metodo, ki jo je poimenovala Porajajoča interaktivna umetnostna terapija (ang.
Emerging Interactive Art Therapy). Pri svojem delu, še posebno z osebami z avtizmom in
dojenčki, se je osredotočala na gibanje telesa (otroka, matere, terapevta) in ob tem razvila še
en koncept, ki ga je poimenovala Porajajoči se jezik telesa (ang. Emerging bodylanguage – EBL).
Osebno menim in moje izkušnje to potrjujejo, da je metoda Rutten Sarisove izjemnega pomena
pri delu z osebami z avtizmom, tudi pri delu z osebami z visoko funkcionalnim avtizmom, saj je
terapevt ničkolikokrat postavljen pred izziv, da mora namesto verbalne uporabljati neverbalno
govorico telesa, se naučiti gibati z uporabnikom, prepoznavati njegove gibe, jih razumeti in po
potrebi »prevesti« v verbalno govorico. Marijke Rutten Saris je z Nizozemske in prav tam je
nastalo tudi prvo ustvarjalno terapevtsko združenje. Leta 1962 je bilo ustanovljeno Nizozemsko
ustvarjalno terapevtsko združenje (NVKT – Nederlandse Vereninging voor Kreative Therapie),
dve leti kasneje Britansko združenje umetnostnih terapevtov (BAAT – British Association of Art
Therapists), pet let kasneje – 1969 pa je podobno združenje nastalo še v Ameriki (AATA –
American Art Therapy Association) (Rutten Saris, 2002). Slovensko združenje umetnostnih
terapevtov Slovenije (SZUT) je bilo ustanovljeno leta 2004 v Mariboru. SZUT je prostovoljno,
samostojno in nepridobitno združenje umetnostnih terapevtov, specialistov pomoči z
umetnostjo – umetnostne terapije, študentov podiplomskega študija pomoči z umetnostjo –
umetnostne terapije in drugih strokovnih delavcev s področja umetnostne terapije, ki delujejo
na področju socialnega varstva, zdravstva, šolstva in kulture ter s tem prispevajo k bogatenju
socialno-kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju (več o tem: www.szut.si , 1. 9.
2014)
To, da so umetnostni terapevti po vsem svetu ustanovili poklicna združenja ter se dogovorili o
uradni opredelitvi poklica »umetnostni terapevt«, ne pomeni, da obstaja samo en pristop
oziroma metoda, ki je značilna za umetnostno terapijo. Prav nasprotno, na tem področju se je
razvilo ogromno različnih teoretičnih pristopov, kot so na primer psihoanalitični, geštalt in
behavioristični (kognitivno-vedenjski) pristop, povezani z različnimi ločenimi ali integriranimi
oblikami umetnosti, kot so glasba, drama, ples, vizualne umetnosti, poezija, risanje in celo
vrtnarjenje. »Kljub razlikam v pristopih pa vsi umetnostni terapevti verjamemo, da je prav
dejanje ustvarjanja (ang. act of creating) zdravilno in si večina pristopov prizadeva zagotoviti
varen, neverbalen ustvarjalen prostor, ki ga običajno kombiniramo z verbalnim
psihoterapevtskim načinom dela« (Rutten Saris, 2002). Podobno definicijo ponudi tudi
Edwards (2004): »Umetnostna terapija je oblika psihoterapije, ki vključuje izražanje čustev in
zdravljenje skozi neverbalni izraz.« (Edwards v Garvas, 2006) Najpreprosteje povedano pa je
umetnostna terapija ime za (psiho)terapevtsko pomoč z umetnostnimi izraznimi sredstvi
(Schuller, 2014). V Sloveniji se je bolj kot umetnostna terapija uveljavil izraz Pomoč z
umetnostjo, ki jo delimo na štiri osnovna umetnostno-terapevtska področja: dramsko, likovno,
glasbeno in gibno – plesno terapijo.
Drama je najizrazitejša umetniška oblika za delo s konflikti, ker omogoča uprizoritev konflikta,
razčlenjen ponoven prikaz in podoživljanje posamezne situacije; pomaga upočasniti akcijo in
opazovati posamezne podrobnosti.
Likovne umetnosti so zelo primerne za razmišljanje in osveščanje; lahko jih uporabljamo tudi
interaktivno.
Glasba ima mnoge možnosti, od dela z notranjim konfliktom z uporabo improvizacije in
komponiranja do kooperativnega harmoniziranja različnosti v skupinski glasbeni predstavitvi.
Gibanje je zlasti uporabno pri konfliktih, ki so zagozdeni globoko v telesu. Kombinacije
umetnostnih oblik lahko delujejo zelo močno, ker združujejo različne spodbude in učinke ter
omogočajo celovito izkušnjo (Liebmann, 1996).

31

2.6.2 Ustvarjalnost (ne)običajnih ljudi
Teorij o »izvoru« ustvarjalnosti je veliko. Najstarejše razlage so trdile, da je ustvarjalnost božji
dar in božje razodetje; podobno so verjeli še pisci zadnjih stoletij, ki so navajali, da je vir
ustvarjalnosti Bog ali bogovi, višja sila, vesoljni princip ali kaj podobnega. V 19. in 20. stoletju
pa so nastale nove, bolj utemeljene teorije, ki jih lahko razdelimo na formalne (gestalt
terapija), spoznavne (Spearman, Guilford, Cattell) in dinamične teorije (psihoanalitične in
humanistične) (Pečjak, 2013). Eno od poglavitnih vprašanj psihologije ustvarjalnosti je
povezava med ustvarjalnostjo s splošno inteligentnostjo in posebnimi sposobnostmi.
Spoznavni teoretik Spearman je enačil ustvarjalnost s splošno inteligentnostjo, Guilford (1967)
pa jo je pripisal različnim kognitivnim sposobnostim. Po psihoanalitičnem učenju temelji
ustvarjalnost v človekovih nezavednih nagonih, humanistični pogled na ustvarjalnost pa je, da
je le-ta rezultat človekove težnje po rasti, natančneje po samoaktualizaciji (Maslow v Musek,
1999). Največ prahu pa je dvignila Eysenckova teorija ustvarjalnosti, pri kateri so njegovi
raziskovalci odkrili pomembno povezanost ustvarjalnosti s psihoticizmom; lestvica psihoticizma
vključuje lastnosti, kot so sumničavost, brezobzirnost, napadalnost, sovražnost, pustolovskost,
dominantnost, nemir, upornost … Hans Eysenck navaja, da ustvarjalni ljudje pogosto trpijo
zaradi duševnih motenj (Pečjak, 2013). Njegovo teorijo je kasneje potrdila teorija latentne
inhibicije Petersona in Carsonove (2003); avtorja sta ugotovila, da imajo oboji, tako ustvarjalci
kot duševni bolniki, skupno lastnost: nizko latentno inhibicijo (nezavedna potlačitev učinkov
dražljajev, ki ne ustrezajo neki situaciji). Le-ta deluje kot nekakšen filter, da v zavest stopijo
samo informacije, ki jih filter prepusti. Ustvarjalni ljudje so pozorni na več dražljajev kot
neustvarjalni, njihovi možgani pa sprejemajo tudi neustrezne informacije, nove ideje, nove
zamisli. Enako stopnjo latentne inhibicije so odkrili tudi pri duševnih bolnikih. V neki študiji
Carsonove in Petersona (1985) so 21-letni visoko ustvarjalni študenti izkazali sedemkrat nižjo
latentno inhibicijo kot njihovi vrstniki. Posledica nizke latentne inhibicije je, da obilje informacij
onemogoči racionalno vedenje, posledica pa so duševne motnje. Kaj torej loči ustvarjalca od
duševnega bolnika? Ustvarjalcu uspeva, da uredi preštevilne podatke tako, da jih na nov način
poveže, duševni bolnik pa tega ne zmore, kloni, dobiva halucinacije, se zmedeno obnaša
(Pečjak, 2013).
Anderson (1987) je primerjala povprečne poslovneže z ustvarjalnimi pisci (pisatelji) in odkrila,
da je 80 odstotkov pisateljev že imelo izkušnjo manične depresije ali daljša obdobja depresije,
medtem ko je samo 30 odstotkov povprečnih poslovnežev izkusilo eno ali drugo motnjo
razpoloženja. Neka druga študija (Jamison, 1993) pa je pokazala, da je kar 38 odstotkov
pesnikov, igralcev, kiparjev in slikarjev, ki so prejeli pomembna priznanja na področju svojega
dela, že bilo na zdravljenju zaradi depresije ali manične depresije (oziroma bipolarne motnje);
med običajno populacijo, sodelujočo v raziskavi, je bil odstotek precej nižji (6 %).
Nekatere elemente primanjkljaja ustvarjalnosti pri avtizmu so že raziskovali (Scott & Baron
Cohen, 1996), vključno z razvojnim predhodnikom ustvarjalnosti – otroških iger pretvarjanja
(Baron Cohen, 1987; Wing, Gould, Yeats & Brierly, 1977; Jarrold, Boucher in Smith, 1993).
Obstaja večje število eksperimentalnih študij ustvarjalnosti v avtizmu. Frith (1972) je ugotovila,
da v primeru, ko otrokom z motnjo avtističnega spektra »pusti svobodne roke pri ustvarjanju«,
uporabljajo manj raznolike vzorce kot povprečne osebe iz kontrolne skupine. Nisem pa
prepričana, če to res dokazuje, da so zato manj ustvarjalni. Na podlagi izkušenj predvidevam,
da takšne vzorce izbirajo zato, ker jih prav ti vzorci navdušujejo, veselijo, navdihujejo. Morda
jim celo nudijo občutja varnosti in jih pomirjajo. Osebno menim, da se motnje avtističnega
spektra in ustvarjalnost navkljub določenim značilnostim te motnje (rigidnost, stereotipna
vedenja, preferenca za identičnost, pogosto je tudi omenjeno pomanjkanje domišljije) ne
izključujejo; prej obratno. Osebe z motnjo avtističnega spektra so lahko visoko ustvarjalne.
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Leskovšek (2013) je nedavno raziskovala povezavo med ustvarjalnostjo in avtizmom ter med
drugim ugotovila, da »ustvarjalnost vsekakor predstavlja pozitivno dimenzijo avtizma«. Po
mnenju profesorja Michaela Fitzgeralda, profesorja za otroško in mladostniško psihiatrijo, se je
ustvarjalnost pri avtističnih osebah razvila prav zaradi avtizma, saj enega brez drugega ne more
biti, kajti oboje povzročijo isti geni. Geni, ki povzročijo avtizem – ta se kaže kot slab očesni stik,
ti ljudje so samotarji, naivni, nezreli, imajo težave v socialnih stikih, so obsedeni, govorijo z
visokim tonom glasu – povzročajo tudi ustvarjalnost. Motnje avtističnega spektra predstavljajo
torej stanja v nevrološkem razvoju, ki so povezana z osupljivo kombinacijo kognitivnih
prednosti in slabosti, kjer znatna manjšina posameznikov prikazuje nekatere izjemne
ustvarjalne sposobnosti, v nekaterih redkih primerih pa celo dosega genialnost. »Značilnost
avtizma je po njegovem mnenju povečana ustvarjalnost, ki vključuje intenzivno osredotočenost
na ozke interese. Pomanjkanje zanimanja za čustva pomeni, da imajo veliko več časa za
intelektualna, matematična, filozofska in druga znanstvena udejstvovanja. Pogosto so
avtistične osebe deloholiki in njihovo celotno življenje je posvečeno ustvarjalnemu
zasledovanju. Številni, kot na primer Einstein, po Fitzgeraldovem mnenju, kažejo izredno
sposobnost za vizualno domišljijo.« (Leskovšek, 2013)
Hans Asperger govori celo o »avtistični inteligentnosti«, ki je nedotaknjena s strani tradicije in
kulture, nekonvencionalna, izvirna in sorodna inteligenci čiste ustvarjalnosti« (Asperger v Lyons
in Fizgerald, 2013). Trditve, ki jih navaja Fitzgerald, izhajajo (zgolj) iz njegovih izkušenj; mnogo
strokovnjakov se z njim ne strinja. Vendar pa mu dejstvo, da je diagnosticiral že 2000 oseb z
avtistično motnjo, govori v njegov prid. Po njegovem mnenju so Michelangelo, Beethoven,
Bela Bartok, pa tudi Newton, Tesla in Einstein imeli avtizem, saj ustrezajo merilom, po katerih
diagnosticirajo avtizem (Lorenčič, 2010). Fitzgerald v intervjuju z novinarko Lorenčič še
poudari: »V svojem delu opozarjam, da bi morali več razmišljati o povezavi genialnosti in
razvojnih motenj; če je Shakespeare povezoval genialnost in norost ter se je v zadnjih 50. letih
vzpostavila povezava genialnosti in depresije, je moj pogled povezava genialnosti in avtizma
oziroma Aspergerjevega sindroma, torej genialnosti in razvojne motnje. Poudarjam, da je
pomembno, da so strokovnjaki, ki pri ljudeh z avtizmom ugotavljajo njihove primanjkljaje,
pozorni tudi na njihovo kreativnost.« Fizgerald med drugim trdi, da lahko ista genetska
nenormalnost botruje celi vrsti motenj. »Zato je redko, da ima oseba s tako gensko okvaro
samo avtizem; kar tri četrtine ljudi z avtizmom, ki jih jaz vidim, ima tudi hiperaktivnost z
motnjo pozornosti, veliko jih ima disleksijo, dispraksijo (so nerodni), imajo težave s senzorno
integracijo, na primer ne prenašajo hrupa.« (Fizgerald v Lorenčič, 2010) Povezavo med
ustvarjalnostjo in avtizmom pa v istem intervjuju natančneje ponazori takole: »V normalnih
možganih imamo veliko majhnih računalnikov, ki upravljajo govor, gledanje in vse, kar pač
počnete, in velik računalnik, ki integrira vse te majhne računalnike. Avtistični možgani in
možgani zelo ustvarjalnih ljudi pa niso dobro povezani, deli možganov delujejo skoraj
neodvisno od drugih, brez povezave s centralnim računalnikom.« Ustvarjalnost se pri ljudeh z
avtizmom običajno izraža pri matematiki, inženirstvu, znanosti, to so predvsem področja, ki jih
imenujemo področja sistematizacije (Lorenčič, 2010). Pečjak govori o več vrstah domišljije:
ustvarjalni domišljiji, pasivni domišljiji in iznajdljivi domišljiji. »Če se v domišljiji rešujejo stvarni
tehnološki problemi, govorimo o iznajdljivi domišljiji; na primer pri iznajditeljih.« (Pečjak, 2013)
Slednjih med osebami z visoko funkcionalnim avtizmom ni malo. Umetnik in znanstvenik
obdelujeta isto gradivo: svet (zvoke, barve itd.) in življenje v njem, vendar vsak na drugačen
način. Znanstvenik zbira gradivo sistematično, umetnik pa vsaj v začetku neusmerjeno.
Znanstvenik odkrije vprašanje in zastavi problem, umetnik opazuje, čuti in subjektivno
vrednoti. Umetnik je v ustvarjalnem procesu čustveno bolj zavzet, prisoten in udeležen kot
drugi ustvarjalci; vodi ga intuicija. Pomembno je tudi, da je mojster izražanja, kar za
znanstvenika ni nujno oziroma gre pri njem za drugačno, bolj tehnično izražanje. Vsemu
naštetemu navkljub pa sta tako eden kot drugi ustvarjalca; sta ustvarjalna (Pečjak, 1987).
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V novejšem članku o ustvarjalnosti in norosti (Susman, 2007 v Kim Appel, Appel, Snapp,
Whiteman, Cassidy & Stanic) avtorji izpostavijo še zanimivo povezavo med ustvarjalnostjo in
ADHD. Zapišejo, da pri hiperaktivnih osebah, kjer gre za poškodbe parietalnih in temporalnih
režnjev, prav zaradi tega pride tudi do nenavadnih povezav med nepovezanimi idejami, mislimi
in čustvi. Te misli se zdijo povprečnemu človeku abstraktne in bizarne, njihov umetniški izraz
pa je lahko zelo ustvarjalen, zanimiv in nenavaden. Omenjeni avtorji v nadaljevanju še
navajajo, da so prav umetnostne terapije (glasbena, plesna, dramska) prepoznane kot
učinkovito sredstvo za zdravljenje v tistih primerih, ko običajne terapije, pri katerih je glavni
komunikacijski kanal pogovor (ang. verbal therapy), niso zadostne; to velja še posebno v
primeru dela z otroki in osebami, ki nimajo sposobnosti in/ali znanja za prepoznavanje misli in
čustev na integriran način (več na: www.inter-disciplinary.net).
Filozof Erich Neumann v svojem delu Ustvarjalni človek (2001) pravi, da je vsak človek »po
naravi« ustvarjalen. Opozarja pa, da »oddaljitev človeka od te ustvarjalnosti, ki jo doživljamo v
zahodnjaški kulturi, spada k našim najusodnejšim problemom« in nadaljuje, »ker integracije iz
zgodnjega časa ni mogoče dobiti nazaj, stoji naša kultura pred neizogibno zahtevo sočasno
razvijati zavest in ustvarjalnost tako, da se ne bosta razvijali ena na račun druge«. Poudarja, da
ustvarjalna izkušnja ni omejena le na določenega ali z njegovimi besedami rečeno »velikega
posameznika«, temveč je potrebno le »dopustiti, da resničnost sveta priteče, kot
neprenehoma priteka, če si človek ne pridobiva izkušenj le s trdno aparaturo svoje omejujoče
in izključujoče zavesti«. Menim, da je odprtost, v kateri se poraja ustvarjalnost, običajno lastna
otrokom in se pri otrocih običajno začenja z ustvarjalno igro.

2.6.2.1 Ustvarjalne igre
Igra je kot svojevrstna, svobodna in ustvarjalna dejavnost vpletena v življenje vseh otrok in tudi
odraslih; pomeni izziv in nove možnosti za spoznavanje samega sebe, drugih, za čudenje,
iskanje, primerjanje, preizkušanje … (Marjanovič Umek, 2006). Igra vpliva na otrokovo telesno
rast, na razvoj njegove inteligentnosti, na pridobivanje izkušenj in znanja, na
otrokovo čustveno življenje in na njegov razvoj v družbeno bitje. Igra ima, še posebno v
predšolski dobi, nenadomestljivo vlogo za celoten razvoj otrokove osebnosti. Igra je spontana
dejavnost, ki poteka brez katerekoli zunanje nujnosti. Igra poteka po notranji nujnosti, ki ima
svojo logiko, ki je drugačna od logike zunanje realnosti, kakor jo dojemajo na primer odrasli.
Logika igre se kaže ravno v tem, da je v njej realnost predelana, in sicer v skladu z otrokovim
doživljanjem (Kosi, 2009).
Več avtorjev (Braemer, Falk, Geer, Harries, Jeitner Hartmann, Kreusch Jacob, 2006) sledi
nekaterim pomembnim strokovnim spoznanjem o otrokovi igri, njenem razvoju, dinamiki,
spodbujanju:








otrok je ustvarjalen v ustvarjalnem okolju in ob ustvarjalnih odraslih (starših,
vzgojiteljih, učiteljih);
otrok se v igri razvija in spreminja igro;
v igri je integriran vsestranski otrokov razvoj (gibalni, čustveni, socialni, spoznavni
govorni);
velikokrat je igra sama sebi zadostna, poudarek je na procesu, počutju, komunikacijah;
odrasli imajo pomembno vlogo pri igri; gre za več kot pripravo igrače;
to, kar otroci sami ali skupaj z odraslimi naredijo v igri (dejavnost ali izdelek), ima za
vsakega otroka drugačno vrednost (čustvena bližina, pogovori, odnosi);
igra je vpeta v okolje, v katerem otrok živi, zato se v njej kaže način in kvaliteta
otrokovega življenja.
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Na razvoj otrokove ustvarjalne domišljije v veliki meri vplivajo ustvarjalne igre, katerih začetke
opazimo pri otrocih v tretjem letu starosti, vsestransko pa pridejo do izraza v šestem letu
starosti. Ustvarjalne igre ne pomagajo samo pri spoznavanju okolja, ampak so tudi sredstva za
privzgojo moralnih kvalitet. V otroškem vrtcu, kjer se otroci pogosto igrajo po skupinah,
vsebuje igra tudi prizadevanje, usmerjeno k skupnemu cilju. V organizaciji in izvajanju takih iger
so velike možnosti za vzgajanje začetnih navad družabnega dela in vedenja tako v ožjem kot
širšem družbenem okolju. Ustvarjalne igre imajo veliko vrednost tudi zaradi tega, ker se otroci
radi igrajo in jih igra spravlja dobro voljo. Konkretno delo in uresničevanje lastne zamisli vzbuja
v otroku posebno zadovoljstvo, utrjuje mu vero v lastne moči in daje občutek dostojanstva.
Za ustvarjalno igro uporabljajo otroci veliko različnih tako umetnih kot naravnih materialov,
med slednjimi so najpogostejši mivka, glina, kamenje in les. S takimi igrami si otrok oblikuje
zbranost, prizadevnost, da doseže zastavljeni cilj, sposobnost, da uresniči ustvarjalno pobudo
na osnovi zbranega znanja, sposobnost za analizo, spretnost v pravilni orientaciji v prostoru.
Vse te stvari kasneje potrebuje na različnih področjih delovanja v življenju. Ustvarjalne igre z
gradbenim materialom postajajo zelo cenjeno vzgojno sredstvo in kažejo vpliv na vsestranski
otrokov razvoj. Z njihovo pomočjo se razvija zanimanje za tehniko in veča sposobnost za
opazovanje. Otroci pridobijo nekatera tehnična znanja in se seznanijo s preprostejšimi
lastnostmi geometrijskih teles. Igre z resničnim (naravnim) materialom ustvarjajo pri otrocih
takšne kvalitete, ki jih neposredno pripravljajo za delo: da si znajo zastaviti cilj, da načrtujejo
svoje delo, da zberejo potrebni material, da kritično ocenijo rezultate svojega dela in dela
sovrstnikov. Pravilno organizirane igre z resničnim (naravnim) materialom pomagajo razvijati
visoko delovno sposobnost in kulturo. Pri otrocih se razvije ustvarjalna otroška domišljija. Prav
tako te igre pomagajo otroku razvijati prostorske predstave (Kosi, 2009). Poznamo mnogo
ustvarjalnih iger, ki so namenjene predvsem razvijanju določenih spretnosti in veščin: igre, ki
povečajo koncentracijo (igramo se poslušanje, jezikovne igre z verzi, igrice s prsti, igre z žogo,
igre v temi ali mraku, vse igre pri mizi ali v krogu, domišljijsko potovanje itd.), igre za krepitev
medsebojnih stikov (igre s posnemanjem, igrane pesmi, igramo vloge, plesne igre, lutkovne
igre, gledališke predstave, ročne lutke, senčne risbe itd.), igre za izostritev čutil (posnemanje
živali, igre z milnico, papirna kaša, gnetemo glino, iščemo budilko, vse glasbene spodbude itd.),
za krepitev samozavesti (plezamo in lovimo ravnotežje, lastna podoba v naravni velikosti, igre z
lastnim glasom, improvizirane predstave, modna revija, revija mask itd.) in druge (Braemer in
drugi, 2006).
Več avtorjev se strinja (Huizinga J., Caillos R., Fink, 2003), da igra kot taka presega meje zgolj
biološke funkcije ali zgolj fizične dejavnosti. Pravijo, da je igra »smiselna funkcija«, hkrati pa
najprej in predvsem svobodno delovanje. Kajti zapovedana igra ni več igra; lahko je kvečjemu
naročeno podajanje igre. Zato je igra svobodna, je svoboda sama.
Rutten Saris (1992) pravi, da je »nebesedna komunikacija vsako komuniciranje brez besed. Je
bistveni del človekovega komuniciranja z Besednim jazom. Nebesedni jezik zajema prehodne
oblike od Celotnega jaza in Subjektivnega jaza do Besednega jaza.« To pomeni, da telesni jezik
zajema vsa gibanja in vse izraze, s katerimi telo namensko ustvarja simbole in pomene.
Prepričana je, da je prav nebesedni jezik telesa ključnega pomena za Besedni jaz; ustvarjalna
terapija pa je v tem procesu »prehodno področje med besednimi in tihimi področji«. Na
samem začetku ustvarjalnega delovnega procesa z najstnikom (takrat je bil star 10 let) je bilo
ključnega pomena gibanje z. Gibanje z je po metodi Rutten Saris način komunikacije. Včasih
celo edini način vzpostavitve stika z otrokom z avtizmom. Je celostno aktivno gibanje, v
katerega se terapevt vključi s celim telesom, ne glede na to, ali pri tem že uporablja določen
»umetniški medij« ali sploh še nobenega. Gre za gibanje, ki ga terapevt gradi skupaj z otrokom.
Je ritmično gibanje, katerega edina struktura je »nepredviden« vrstni red začenjanja, premorov
– postankov (kot možnost stvaritve nečesa novega) in zaključevanja, se spontano razvije v
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ritmično igro. Igra na prvi pogled nima pomena, še manj pravil (obnašanja, komunikacije itd.).
In vendar jih ima, v kolikor so vsebovana v samem ritmu gibanja otroka in terapevta,
zunanjemu (neizkušenemu) opazovalcu pa ostajajo skorajda prikrita.
Otroci z motnjo avtističnega spektra se v nobenem starostnem obdobju ne igrajo enako kot
njihovi običajni vrstniki. V najzgodnejših letih je zaznati odsotnost spontane igre (senzorično
raziskovanje predmetov, funkcionalno igro s predmeti in igre pretvarjanja). Kasneje, v
predšolskem obdobju na primer tak otrok nikoli ne vpraša povsem običajnega vprašanja: »A se
greš igrat z mano?« Kadar si želi in kadar si ne želi igrati z drugimi, tega ne zna (na primeren
način) povedati in izraziti. Morda je zato še toliko pomembneje otrokom z motnjo avtističnega
spektra (sprva) prepustiti obliko in tok igre in biti giban z njim. Če se »gibamo z«, naučimo
otroka, da se »giba z«. Otrok imitira in to je ključ za učenje. Potrebno je prepustiti, da se igra
»odigrava« znotraj določenih časovnih in prostorskih meja, njen potek in smisel pa pustiti njej
sami. Dokler traja, prevladuje gibanje, gor in dol, izmenjavanje, določen vrstni red,
povezovanje in razpuščanje (Huizinga, 2003).
Igra in njen razvoj se ne zaključita z obdobjem otroštva. V dobi šolarja, še izraziteje na razredni
stopnji, je sestavni del učenja in se kot taka vključuje v vzgojno-izobraževalni proces v
posamezne oblike aktivnosti. Vse bolj je kompleksna in organizirana. Elementi igrivosti pa so
kasneje, v odrasli dobi, sestavni del zdrave in pozitivno naravnane osebnosti. Predvsem so
ključni elementi ustvarjalnosti. Vredno si je zapomniti, da »odrasli prav s pomočjo igre najlažje
ustvarjamo stike in čustvene relacije z otroki, z opazovanjem otroka pri igri pa spoznamo
njegove razvojne značilnosti (sposobnosti, spretnosti) in osebnostne lastnosti. V tem smislu
lahko govorimo o diagnostični vrednosti igre (Toličič, Smiljanić Čolanović, 1977).

2.6.2.2 V igro usmerjene terapije (Play oriented therapies)
V igro usmerjene terapije so med široko paleto izobraževalnih in terapevtskih razpoložljivih
možnosti zelo primerne tudi za otroke z motnjo avtističnega spektra (Boucher in Wolfberg v
Smyth Miles idr., 2007). Ti pristopi se močno razlikujejo glede teoretičnih usmeritev kot tudi
ciljev, metod in kontekstov, v katerih se uporabljajo. Medtem ko mnogi uporabijo igro kot
sredstvo za doseganje ciljev (določeno socialno vedenje, socialne veščine, komunikacijo, jezik
itd.), pa so se drugi specializirali za to, da otroke učijo, kako se igrati. Metode pri terapijah,
usmerjenih v igro, so različne; razlikujejo se v stopnji strukture, glede na vrste uporabljenega
materiala, glede na nastanitev (klinika ali naravno okolje), glede na to, ali se z otrokom igra
odrasla oseba ali sovrstnik, in drugo. Teoretična izhodišča v igro usmerjenih terapij so v
psihodinamičnih, razvojnih in vedenjskih pristopih ali kombinaciji vseh naštetih. Ne glede na
izhodiščni teoretični poudarek, je bistveno, da so v igro usmerjene terapije namenjene prav
otrokom z motnjo avtističnega spektra (Smyth Miles idr., 2007).
Korenine tradicionalnih terapij, usmerjenih v igro, segajo v psihoanalitično tradicijo (Freud,
1946), ki je prevladovala v začetkih zdravljenja otrok z motnjo avtističnega spektra. Danes je
podobno kot takrat cilj teh terapij reševanje čustvenih in vedenjskih težav na način, da
terapevt z otrokom vzpostavi komunikacijo preko igre (tudi s pomočjo različnih igrač: punčk,
hišk za punčke, peska, gline itd.). Ključna »ideja« v igro usmerjene terapije je dopustiti oziroma
privesti otroka do točke, da skozi igro izrazi določena čustva, o katerih bi sicer težko spregovoril
ali jih kakorkoli drugače izrazil. Nekoč so v igro usmerjeno terapijo, predvsem z uporabo
risanja, uporabljali za »izživljanje« notranjih stisk otrok z motnjo avtističnega spektra, ki naj bi
izhajali iz nefunkcionalnega odnosa z materjo (Mahler v Smyth Miles idr., 2007). Ko so
psihogene vzroke avtizma kasneje v teorijah zamenjali organski, so v igro usmerjene terapije še
naprej izvajali z otroki z motnjo avtističnega spektra, ugotovili so še posebno veliko prednosti,
ki jih ta prinaša otrokom in mladim z visoko funkcionalnim avtizmom. Posebej se obnesejo
terapije, kjer v igri sodelujeta otrok z motnjo in odrasla oseba (Stahmer, Ingersoll in Carter v
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Smyth Miles idr., 2007). Eden od teh pristopov, ki izhaja iz otrokove motivacije za igro, je
poznan pod imenom »ključni odziv zdravljenja« (ang. pivotal response training – PRT). Gre za
eno najbolj raziskanih in potrjenih vedenjskih terapij za avtizem (več na:
www.autismspeaks.org), ki izhaja iz uporabne vedenjske analize (ang. applied behavior
alanalysis – ABA), kjer se igra začne na otrokovo pobudo. PRT vključuje otrokovo izbiro igralnih
dejavnosti, modeliranje želenega dejanja s strani odrasle osebe in krepitev ter spodbujanje
njegovih razumnih odzivov (Koegel, Harrower in Carter v Smyth Miles idr., 2007). Cilji PRT so
razvoj komunikacije, jezika in pozitivnih socialnih vedenj.
O pozitivnih učinkih umetnosti in igre piše tudi dr. Marian Liebmann, sicer specialistka na
področju restorativne pravičnosti (podpora žrtvam in storilcem v zaporih, upravljanje z jezo,
reševanje konfliktov itd.), mediacije in umetnostne terapije. V okviru slednje pri svojem delu s
skupinami uporablja različne vrste umetnostne terapije, tudi dramsko terapijo (igre vlog). V
svojem delu Umetnostna terapija za skupine (ang. Art therapy for groups) izhaja iz teoretične
zasnove igre Piageta, švicarskega psihologa, ki je odkril, da so otroci aktivni v konstruiranju
svojega mentalnega sveta. Po Piagetu se lahko miselne operacije razvijejo samo skozi lastno
aktivnost posameznika. Razvoj mišljenja poteka v štirih kakovostno različnih stopnjah:
senzomotorična, predoperativna, stopnja konkretnega logičnega mišljenja, stopnja formalno
logičnega mišljenja. Vsaka stopnja predstavlja otrokovo razumevanje stvarnosti v tistem
obdobju. Podobno se razvija tudi otrokova igra, ki jo Piaget razvrsti v tri tipe:
1. Senzomotorična igra, pri kateri si otrok prizadeva osvojiti določene veščine, ki jih
potem ponavlja zaradi užitka (pri starosti od 0–2 let).
2. Simbolična igra, pri kateri se otrok igra igre pretvarjanja in pri tem uporablja predmete,
ki »dobijo novo vlogo« (npr. poda ti paličico in reče, da je sladoled).
3. Igre s pravili, pri katerih sprememba pravila vpliva na spremembo narave igre (pri
starosti nad šest let).
Liebmann (1994) poudarja, da čeprav se zgornja klasifikacija nanaša na stopnje razvoja, je
mogoče vse tri tipe igre uporabiti pri umetnostni terapiji za širok razpon klientov. Prvi tip
senzomotorične igre postane del raziskovanja različnih materialov in načinov njihove uporabe.
Liebmann za tovrstno igro uporabi izraz »raziskovanje medijev« (ang. media exploration), ki je
zanimiv in uporaben tako pri terapiji z otroki kot tudi odraslimi. Drugi tip igre je simboličen in iz
individualnega sveta prehaja v igro z drugim, medtem ko je pri tretjem tipu igre že možna igra
v skupini in skupinska komunikacija. Pri vseh tipih igre se je pomembno zavedati, da igra nikoli
ni definirana kot neka določena aktivnost, ampak obsega veliko različnih aktivnosti. Povezana
je z užitkom in prepoznana kot igrivost. Brez igrivosti postane igra resna in toga ter izgubi
pomen. Tekanje za nekom brez smejanja in nagajivih pripomb ter gest ni zabavno. Liebmann
(1994) našteje pet značilnosti igrive igre:
1.
2.
3.
4.
5.

Igra je prijetna in zabavna.
Igra nima »zunanjih ciljev« in je sama po sebi neproduktivna.
Igra je spontana, prostovoljna in svobodno izbrana.
Igra vsebuje aktivno udejstvovanje igralca oziroma igralcev.
Igra je povezana s tem, kar ni igra (Garvey, 1990).

Garvey (1990) opozarja na družbeno naravo igre in njeno odvisnost od konteksta ter okoliščin.
Tudi Liebmann (1994) poudarja, da je igra družbena in družabna aktivnost. Zato peto značilnost
igre (igra je povezana s tem, kar ni igra) povezuje z učenjem jezika, igranjem družbenih vlog in
pridobivanjem drugih kognitivnih veščin, pri čemer igrajo pomembno vlogo učitelji in terapevti.
»Kvaliteta igre je, da se lahko zgodi na varnem, brez strahu in resničnih posledic. S
predstavitvijo težke izkušnje na simboličen način in njenim ponavljanjem z drugačnim izidom,
se otrok nauči soočati in obvladati resnične probleme v življenju.« (Liebmann, 1994)
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2.6.3 Dramska igra in gledališke tehnike
Za boljše razumevanje nadaljnjega besedila je pomembno, da opredelim nekaj pojmov, ki se
bodo kasneje pojavljali v kontekstu tega poglavja, v nadaljevanju pa bom opisala različne
gledališke tehnike. Opredelitev pojmov, ki so zapisani po abecednem redu, izhaja iz
Gledališkega pojmovnega slovarja (2007):
Akcijska umetnost je umetnost, ki temelji na neposredni navzočnosti dejavnega umetnika,
združuje zlasti likovne, gledališke, glasbene prvine, povezuje proces ustvarjanja umetniškega
dela z raziskovanjem materialnega telesa, prostora, časa, družbenim delovanjem.
Atmosfera je skupinsko občutje predstave, prizora, ustvarjeno z vzajemnim učinkovanjem
igralskih in odrskih izrazil.
Barva glasu je lastnost glasu, odvisna od psihofizičnih danosti nastopajočega, vloge, vsebine
govorjenega besedila, odrskih okoliščin, npr. svetla, temna, žametna barva glasu.
Drama je zvrst dramatike, ki prikazuje resnobno, mučno dogajanje in trpljenje brez tragičnega
razpleta.
Dramska igra je oblikovanje, predstavljanje dramskih likov, zlasti v dramskem gledališču.
Dramska terapija je skupinska terapija, v kateri udeleženci z improviziranim igranjem različnih
vlog ugotavljajo in rešujejo svoje psihične težave, razvijajo samopodobo.
Dramska umetnost je umetnost, ki uprizarja dramska besedila z gledališkimi izrazili.
Gesta je zavesten, pomensko opredeljen gib nastopajočega, zlasti z roko, navadno ob govoru.
Gibanje je spreminjanje telesnega položaja nastopajočega v prostoru in času za izražanje
čustev, psihološkega procesa, nezavednega ali kot samostojna prvina performativnega
dogajanja; gibanje po Stanislavskem = sredstvo, s katerim igralec prikliče v spomin čustva pri
vživljanju v vlogo.
Gledališče je dejavnost, pri kateri igralci ali drugi nastopajoči igrajo vloge, prikazujejo (fiktivno)
dramsko zgodbo, delujejo in se izražajo s svojim telesom pred neposredno navzočimi,
sodelujočimi igralci.
Gledališka igra je dramsko besedilo, napisano ali prirejeno za uprizarjanje v gledališču.
Igra je svobodno, navadno skupinsko delovanje, ki poteka po določenih pravilih v
opredeljenem prostoru in času, pogosto z uporabo mask in preoblek, umeščeno zunaj
vsakdanjega življenja, pri udeležencih povezano z intenzivnimi čustvi, ugodjem, brez povezave
z materialnimi interesi.
Igralec je ustvarjalec, ki z igralskimi izrazili oblikuje, predstavlja svoj lik, vlogo v gledališki
predstavi, filmu, na radiu, televiziji.
Igralska tehnika je skupek znanj, spretnosti, metod, ki jih igralec lahko uporabi pri študiju
vloge; tudi sistem vaj za delo igralca s samim seboj, ki jih uveljavlja posameznik, skupina, šola.
Improvizacija je igranje brez priprave in režijskih navodil, le na podlagi domišljije, trenutnih
domislekov in situacij.
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Performativnost je lastnost gledališkega, obrednega, kulturnega, političnega dogajanja, da se v
njem ob neposrednem izvajanju, ponavljanju oblikujejo in predstavljajo spolne, kulturne,
politične identitete udeležencev.
Vaja je skupinska priprava nastopajočih in sodelavcev, namenjena ustvarjalnemu iskanju
ustreznih interpretacij, usklajevanju igralskih in odrskih izrazil za učinkovito izvedbo
uprizoritve, navadno pod vodstvom režiserja.
Lukan (1996) pravi, da se »gledališka umetnost od drugih umetnosti razlikuje po tem, da vanjo
lahko v resnici vstopimo. V gledališče vselej dobesedno in neposredno vstopimo: v prostor,
med ljudi in njihova razmerja« (gre za tridimenzionalno razsežnost, celo štiridimenzionalno
razsežnost), za razliko od filma, pri katerem spremljamo dogajanje s filmskega platna, torej iz
»dvodimenzionalnega nadomestka gledališkega odra«. Gledališki prostor aktivira (oživi) šele
igralec. Brez igralca gledališče ne obstaja. Lukan (1996) meni, da lahko sestavo gledališča
opredelimo s tremi sklopi: igralec, prostor in svetloba sestavljajo prvi sklop, drugi sklop
sestavnih delov gledališča predstavlja vse tisto, kar imenujemo s frazo »vse ostalo«
(scenografija, kostumografija, maska in šminka, glasbena oprema, koreografija, posebni učinki
itd.), tretji sklop pa je povsem na obodu in združuje oziroma obsega vse ostale kroge
(predstavlja ga gledalec oziroma publika, pred katero se gledališče odvija). Največji del
sodobnega gledališča še vedno uporablja besedilo oziroma uprizarja dramske predloge, njegov
nekoliko manjši del pa se besedilu odreka oziroma ga uporablja le po potrebi. Igralci na vajah
usklajujejo igralska in odrska izrazila ter »pilijo« igralsko tehniko.
Igralska tehnika je način, kako se igralec spopade z vlogo in kako jo končno osvoji do take
mere, da postane njegova. Pri tem v grobem ločimo dva načina, ki velikokrat nastopata
povezano. »Osnovni princip je v transformaciji (preobrazbi) in identifikaciji (poistovetenju) z
izmišljeno osebo, ki skozi igralčevo telo in dušo zaživi, kot bi bila resnična.« (Ravnjak, 1991)
Ravnjak meni, da osnovo gledališke igre predstavlja posnemovalni nagon, ki izhaja iz same
narave igre, in da gledališče deluje po principu posnemanja (na primer dejanja, situacije,
značaja). Stanislavski (1977), ki ima od vseh gledaliških reformatorjev na današnjo gledališko
ustvarjanje, igro še posebej, največji vpliv, zagovarja stališče, da je pogoj verjetnosti in
prepričljivosti igralca ta, da mora značaj, ki ga predstavlja, graditi iz svoje lastne izkušnje, da je
na odru »on sam«, ne da zgolj vstopi v »lik«, v katerega igralčev osebni čustveni in doživljajski
svet ni vključen. Poenostavljeno: igralec, ki igra Hamleta, mora s študijem na vajah doseči to,
da bo prenehal biti igralec in bo »zgolj« le še Hamlet (Jaklič, 2014). Gledališče je Stanislavski
ves čas razumel kot dejavnost, ki zahteva popolno prizadevanje, predanost in disciplino. V
svojem »sistemu« je navajal dve glavni smeri: umetnost doživljanja in umetnost predstavljanja.
V prvo lahko sodi tudi »igra z instinktom«, v drugo pa posnemanje, imitiranje, lahko tudi
kopiranje ali celo spakovanje. Vsekakor je umetnost doživljanja bolj cenil kot umetnost
predstavljanja. Poudarjal je še, da je na odru treba biti aktiven, saj dramska umetnost sloni na
akciji. Že beseda 'drama' v starogrščini pomeni 'dogajanje', v latinščini pa temu ustreza izraz
»actio«, ista beseda, katere koren – »act« – imamo tudi v besedah: aktivnost, akter, akt. Se
pravi, drama na odru je dogajanje, ki teče vpričo nas, igralec, ki stopi na oder, pa postane
dejaven. Ob tem Stanislavski opozarja, da »ni treba niti tekati zaradi tekanja, niti trpeti zaradi
trpljenja. Na odru ni treba biti dejaven 'nasploh' zaradi same ljube dejavnosti, temveč je treba
biti dejaven utemeljeno, smotrno in produktivno.« (Stanislavski, 1977) Tudi čustev ni mogoče
iztisniti iz sebe kar tako; ni mogoče biti ljubosumen, ljubiti, trpeti zaradi same ljubosumnosti,
ljubezni, trpljenja. Pravi igralec ne sme oponašati zunanjih pojavov strasti, ne kopirati zunanjih
podob, temveč biti pristno, po človeško dejaven. Ravno osebni odnos, kar pomeni,
podoživljanje konkretnega čustva v konkretni situaciji iz preteklosti, ki je identična igrani
situaciji, liku zagotavlja živost in prepričljivost. To pomeni, da igralec ne postane nekdo drug,
pač pa on sam, ki je v tistem trenutku, paradoksalno, spet nekdo drug. Tehnika »če bi« je za
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igralca vzvod, ki ga pripelje iz resničnosti v svet, v kakršnem je šele mogoče resnično
ustvarjanje; pomembne pa so tudi »predlagane okoliščine« (fabula igre, njena dejstva,
dogodki, doba, čas in kraj dogajanja, življenjske razmere, igralsko in režisersko razumevanje
igre itd.). Obe tehniki skupaj povzročita, da postane odrsko ravnanje notranje utemeljeno,
logično, dosledno in v resničnosti mogoče. In kdo je notranji voditelj tega procesa ustvarjanja?
Domišljija. Domišljija je voditeljica, ki pelje za seboj tudi igralca, pravi Stanislavski. In če je
igralci nimajo? »Jo morajo razviti ali pa oditi iz odra.« (Stanislavski, 1977) Nikakor pa zaradi
vsega povedanega ne smemo misliti, da Stanislavski ni pripisoval nobene pozornosti
gledališkim vajam. Prav nasprotno. Poudarjal je pomen gledališkega pouka, katerega namen je
po njegovem razvijanje glasu (dikcija, petje, barva glasu), telesa, gimnastike, ritma, plesa,
rokoborbe, akrobatike. Menil je, da je vse to potrebno razvijati in vaditi dnevno, ker so »za
mišice človeškega telesa potrebne sistematične, vztrajne in dolgotrajne vaje, če naj se
razvijejo«. Posebna funkcija telesa je glas. Igralec ga ustvarja z glasilkami, a tudi z grlom,
jezikom, ustnicami itn. Glas odraža čustva. Glas je nosilec besede, govora, ustvarja pa tudi
zvoke oziroma glasove, ki so lahko povsem neartikulirani. Pri glasu je pomembno dihanje
(povezan je s pljuči in s trebušno prepono), dikcija ali razločnost izreke, melodija ali oblikovanje
besede s pomočjo intonacije, ritma, premorov, pa tudi molk. »Velikokrat rečemo: zgovoren
molk. Kar pomeni, da je tudi molčanje oblika govora, ki jo obvladajo samo zelo dobri igralci.«
(Lukan, 1996)
O igralski tehniki je veliko pisal Mihail Čehov (1999), ki je bil učenec Stanislavskega in
nedvomno tudi eden izmed najpomembnejših pedagogov na področju dramske umetnosti. Kot
njegov učitelj je poudarjal pomen igralčeve domišljije in »zasledovanja« igralčevih podob.
Podobe so slike iz bližnje ali daljne preteklosti, želje, sanje, cilji, ki jih v nekem trenutku uzremo
v svojih mislih. Čehov opozarja, da je treba imeti »oblast nad podobami«; da jih je potrebno
obvladati, jih organizirati in usmerjati v skladu s ciljem. Zato, da podobe dovolj dolgo ostanejo
vidne notranjim očem, jih je potrebno znati obdržati. To je mogoče doseči s pozornostjo
(koncentracijo). V gledališki umetnosti so vaje pozornosti pogoste. Pri vajah pozornosti se
lahko na primer osredotočamo zgolj na preprost viden predmet, zvok, govor ali neko podobo v
mislih (znanca ali prijatelja). Čehov pravi: »Ko boste obvladali tehniko pozornosti, boste opazili,
da bo vse vaše bistvo oživelo, postalo bo aktivno, harmonično in močno.« (Čehov, 1999)
Omenja še druge igralske veščine, ki jih je mogoče pridobiti s tehniko, med drugimi občutek za
atmosfero (vez med igralcem in gledalcem). Pravi, da igralec, ki zna ceniti atmosfero, le-to išče
tudi v vsakdanjem življenju. Zaznava jo kot »občutljiv aparat in jo posluša kot glasbo«. Obe
veščini, tako sposobnost pozornosti kot zaznavanja atmosfere, sta dobrodošli v življenju osebe
z motnjo avtističnega spektra, še posebno oseb, ki imajo tudi motnjo pozornosti.
Prepoznavanje atmosfere po Čehovu namreč »bogati človekovo dušo in v njej prebuja
ustvarjalne sile«. Poleg omenjenih Čehov izpostavi še nekaj drugih komponent igralčevega
izražanja; med drugim čustva in igralčevo telo. Tehnika za prebujanje ustvarjalnih čustev na
preprostem primeru zgleda takole: če dvignemo roko kar tako, naredimo zgolj gesto; če
dvignemo roko z odtenkom previdnosti, pa ta odtenek v nas prebudi različna čustva, ki so
povezana s previdnostjo. Pri tej tehniki je pomembno izpostaviti, da se čustvo ne prebudi
zaradi pozornosti na čustvo ali »siljenja s čustvom«, temveč zato, ker je bila pozornost
usmerjena k dejanju, storjenemu z določenim odtenkom. Za telo Čehov pravi, da je lahko
najboljši prijatelj ali najhujši sovražnik. Vaje za razvijanje telesa ne smejo biti samo fizične;
razvijati se morajo pod vplivom duševnih pobud. Pobuda za gibanje lahko izhaja iz centra v
prsih, gibi so lahko tekoči, lebdeči, izžarevajoči itd. Vsak del telesa se lahko giba samostojno ali
v kombinaciji z drugimi. Za človekovo glavo Čehov pravi, da »odraža kozmos«, njena izraznost
pa je odvisna od položaja glede na telo. Poudari še, da nenavadna obrazna mimika z grimasami
uničuje izraznost glave in da glava ni namenjena »gestam«. Veliko bolj svobodne so lahko
človekove roke, za katere Čehov pravi, da so povezane s čustvi. V človekovih nogah se izraža
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volja, ki se odraža tudi pri hoji. Čehov poudarja, da lahko s pravimi vajami in tehnikami
igralčevo telo postane »modro«.
Igralsko telo je postalo poglavitni predmet zanimanja v gledališču šele v dvajsetem stoletju. V
tem stoletju postane najzanimivejše izrazno sredstvo igralčevo telo kot površina, na kateri se
rojevajo pomeni. »Pod kostumom se skriva igralska koža, ki pa ne pomeni samo nekakšne gole
kože, temveč površino, ki se je dotikajo vsi dogodki oz. predmeti na odru. Pogledi, premiki,
dotiki, odnos do pripomočkov, do delov scenografije, do prostora kot takega: vse to se
združuje na igralčevi površini (koži) in koža je vselej meja telesa« (Lukan, 1999). Kaj torej počne
igralec s svojim telesom? Giba se. O mojstrstvu gibanja je veliko pisal Rudolf Laban. Pravi
takole: »Obvladovanje in končno mojstrstvo gibanja naj izhajata iz razumevanja tistega dela
človekovega notranjega življenja, od koder izvirata motivacija za gibanje in gibanje samo. To
razumevanje jamči živost in poglablja spontanost gibanja. Združiti moramo notranjo motivacijo
in pridobljeno znanje.« (Laban, 2002) Natančneje Laban opiše dve vrsti gibanja: nabiranje (gib
prinašanja nečesa proti središču telesa iz okolja) in razsipanje (odstranjevanje nečesa v
nasprotno smer). Obe vrsti gibanja lahko gibalec oziroma igralec združuje, povezuje in
zaporedno niza, kakor ga je volja. Pri tem mu pomagajo udi, ki zbirajo in razsipavajo sinhrono
ali pa tudi ne (eno roko zbira, druga razsipava). Kot najbolj naraven stil gibanja Laban navaja
harmonično gibanje, ki je bilo značilno za antično Grčijo in Rim, nasprotje – neharmonično
gibanje – groteskno gibanje pa je v očeh Evropejcev gibanje primitivnih ljudstev, na primer
Mavrov. Stil gibanja je odvisen od tega, kako in zakaj se ljudje gibajo; ter od vmesnih gibov, ki
povezujejo posamezne pozicije in iz katerih izhaja izraznost. Vmesni gibi pa so spet lahko
harmonični ali groteskni. Posamezni gibi so bili kot besede in črke pri pisavi; niso pa podali
končnega vtisa ali nepretrganega pretoka misli. Težko je razumeti celotno zgodbo zgolj skozi
gibanje , saj »gledališka umetnost izhaja iz vidne in slišne izvedbe zmogljivosti, ki se udejanja
preko telesnih akcij igralca-plesalca« (Laban, 2002). Laban je prepričan, da se je odrska
umetnost razvila iz mimike, ki upodablja notranje gibe s pomočjo vidnih zunanjih gibov. Za
mimiko pravi, da je »steblo drevesa, ki se je razvejalo v ples in dramo«. Ples spremlja glasba,
dramo pa govor. Tako glasba kot govor sta nastala iz gibov, ki so postali slišni. O glasbi Laban
pravi, da glasba prebuja čustva, izgovorjene besede pa izražajo misel. Zato sta v umetnostni
terapiji, še posebno pri otrocih z motnjo avtističnega spektra in drugih, ki imajo težave z
besednim izražanjem, prvenstveni obliki izražanja gibanje (tudi ples) in glasba, šele potem tudi
drama. Gibanje je prisotno pri vseh umetniških aktivnostih, tudi pri igranju instrumentov in
slikanju. V umetnostni terapiji se prepletanje vseh medijev zliva pod skupni imenovalec
integrativnih terapij. Beseda integracija pomeni povezovanje in združevanje različnih delov v
celoto. Pri integrativni glasbeni terapiji na primer gre za povezovanje različnih
psihoterapevtskih modelov in glasbeno-terapevtskih metod ter tehnik dela. Njen namen je
integracija človekovih kognitivnih, čustvenih, vedenjskih, telesnih ter socialnih in duhovnih
dimenzij (Delin, 2010). Medtem ko glasba funkcionira kot samostojen ustvarjalni jezik
komunikacije, se pogosto združuje z ostalimi umetnostnimi oblikami. Slikarji ustvarjajo ob
izbrani glasbeni podlagi, določena instrumentalna glasba navdihne libreto, besedilo, prozo ali
poezijo; gledališka igra uporablja posneto glasbo ali pa igralci sami pojejo, muzicirajo na odru.
Že v preteklosti so se umetniki v gledališču, operi, pri filmu in drugje posluževali glasbe za
doseganje večje čustvene intenzitete. Znanstveniki so dokazali, da verbalna in vizualna
informacija vpliva na človeka močneje, če je podkrepljena še z glasbo (po Cohen, 1990;
Unkefer in Thaut, 2005). Glasba predstavlja obliko komunikacije, ki prenaša čustvena sporočila
in tako direktno vpliva na človekovo razpoloženje. Zanimivo se mi zdi pripomniti, da sem pri
svojem ustvarjalno-terapevtskem delu z mladimi z lažjo in zmerno motnjo, z motnjami
avtističnega spektra, Downovim sindromom in drugimi kombiniranimi motnjami opazila, da
imajo najraje narodnozabavno glasbo. Pritegnejo jih poskočni, enakomerni (predvsem polka)
ritmi in po vsej verjetnosti tudi preprosta slovenska besedila, ki si jih lažje zapomnijo. To glasbo
po mojem mnenju izberejo zato, ker so takrat, ko jo poslušajo, preprosto veseli in se dobro
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počutijo. Navkljub navedenemu pa ob klasični glasbi ali glasbi drugih etnografskih okolij veliko
bolj pride do izraza pestrost njihovega notranjega doživljanja in paleta različnih čustvenih
vsebin.
Da človeško telo nudi številne možne oblike gibanja, kretenj in njihovega ustreznega izraza, se
strinja tudi Neubauer (2003). Opozarja, da se v vsakem telesnem občutku, s katerim nadziramo
svoje gibanje kot tudi mirovanje, zrcali določena mera mišične napetosti (tonusa), ki jo lahko z
voljo spreminjamo. Vsakemu fizičnemu (telesnemu) delovanju mora ustrezati določena
mišična napetost, ki je ne sme biti ne preveč ne premalo. Ves čas je potrebno ohranjati
ravnovesje med napetostjo in sproščenostjo in s tem dodatno spodbujati potrebno gibljivost
telesa. Neubauer meni, da mora vsak igralec pri poustvarjanju »plastične izrazne podobe
določenega lika« obvladati različne sposobnosti, med katerimi so: gibalna zavest in gibčnost,
pravilno dihanje, hitrost in tempo, ritem in ritmičnost, pravilno dihanje, obvladovanje celotne
lestvice čustev, koordinacija, izraznost rok, spretnost, odrski padci, odnos do pripomočkov
(rekvizitov) in soigralcev, refleksno odzivanje in zmožnost koncentracije, skulpturnost,
karikiranje, improvizacijska nadarjenost, opazovanje in spomin, estetski okus, hitrost
orientacije v času in prostoru, eksplozivnost ter občutek za kompozicijo in obliko. Opiše
(Neubauer, 2003) več tehnik, s katerimi lahko igralec te veščine pridobi: kontrola molčanja,
samoopazovanje čustev, uporaba semantičnih gibov, igra z rekviziti, pantomima in
improvizacija. Še posebno slednja se pogosto navaja in uporablja. Za improvizacijo Neubauer
pravi, da je »pravo ustvarjalno dejanje igralca in mora biti ter ostati pomemben element
metodičnega igralskega šolanja«. Pri improvizaciji si pomagamo s svojim domišljijskim darom
in zmožnostjo predstavljanja. Med improviziranjem preskušamo različne odzive na situacije in
dogajanja ter izmed več možnih ponudb in rešitev izberemo najprimernejšo. Improvizacija je
zato nekakšen začetek, z njeno pomočjo najdeni postopki medčloveških odnosov in situacij pa
s ponavljanjem korak za korakom vodijo k fiksaciji. Improvizacija ostane improvizacija le tako
dolgo, dokler gibanja, obnašanja in dogajanja ne določimo. Čehov (1999) meni, da lahko s
pomočjo ustreznih vaj igralec usvoji »psihologijo in tehniko igralca-improvizatorja«. Dovolj je
že, če sta znana začetek in konec improvizacije; na primer na začetku oseba vstane in reče:
»Da!«, na koncu se brezvoljno spusti na stol in reče: »Ne!«. Vmes je prostor za improvizacijo.
Pomembna lastnost oziroma celo pravilo skupinskih improvizacij je, da se mora vsak
udeleženec v igri prilagajati igri svojih partnerjev. Improvizacija se kot tehnika pogosto omenja
tudi v dramski terapiji kot orodje za doseganje boljše medsebojne uglašenosti, zaznavanja,
prilagajanja, odzivanja, v skupnem – za krepitev socialnih veščin.

2.7 DRAMSKA TERAPIJA
Slovensko združenje umetnostnih terapevtov razloži: »Dramska terapija je dinamična in
aktivna terapevtska dejavnost, ki dramski ustvarjalni proces (metode, tehnike, sredstva in
rezultate) uporablja kot medij/orodje za dosego psihosocialnega zdravja posameznika in
družbe. Temeljne značilnosti tega pristopa so tako aktivna udeležba posameznika v dramskem
ustvarjalnem procesu kot njegova osebna izkušnja pri tem (izkustveno učenje) ter element
igre, ki bistveno vpliva na atmosfero dejavnosti. Izvaja in uporablja se na mnogih področjih
človekovega osebnega in poklicnega življenja kot samostojna ali kot dopolnjujoča dejavnost.
Tako na področju preventive kot na področju kurativnih zdravstvenih dejavnosti. V smislu
preventive posameznika podpira pri vzdrževanju psihosocialnega zdravja in pri njegovem
poklicnem ali osebnem celostnem razvoju (v organizacijah državnega, zasebnega in civilnega
značaja; pri vzgoji in izobraževanju, usposabljanju, svetovanju, izpopolnjevanju in v
prostočasnih ter dejavnostih medosebne pomoči in samopomoči). V okviru zdravstvenih
dejavnosti in drugih sorodnih institucijah se uporablja v določene terapevtske namene
(organizirano zdravstvo in druge državne ustanove, zasebne zdravstvene in podporne
ustanove, civilna iniciativa).« (več na: www.szut.si)
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Preden predstavim posamezne dramsko terapevtske smeri, želim opozoriti, da sem pri svojem
umetnostno-terapevtskem delu z najstnikom z visoko funkcionalnim avtizmom uporabljala
predvsem metodo EBL ter gledališke tehnike, ki se pojavljajo kot del dramske terapije različnih
avtorjev. Ob najinem prvem srečanju, ko je bil star šele 10 let, je bilo zaradi primanjkljaja v
verbalni komunikaciji nemogoče razmišljati o katerikoli drugi metodi umetnostno
terapevtskega dela kot EBL. V okviru te metode sem z njim izvajala veliko gibalnih, plesnih in
glasbenih vaj. Šele v naslednjih letih, ko je najina komunikacija postala tudi besedna, sem lahko
uporabila več različnih gledaliških tehnik, ki niso vezane samo na gibanje in izraznost telesa ter
nekatere druge metode dramske terapije. Morda šele zadnji sklop srečanj, ki ga opisujem v
empiričnem delu pod skupnim naslovom 8 vagonov, predstavlja celovitejši vpogled v svet
dramske terapije z najstnikom z visoko funkcionalnim avtizmom, ki je bil takrat star že 15 let.
Ker pa je zadnji sklop srečanj vendarle »nasledek«, če že ne posledica vseh prejšnjih, bom v
sklopu teoretične predstavitve metode EBL predstavila tudi primere iz prakse (najinih prvih let
druženja). Obširnejša predstavitev metode je po mojem mnenju pomembna tudi zato, ker jo v
empiričnem delu naloge uporabim kot merski pripomoček. Nazadnje in vendar
najpomembneje je, da sem se k metodi zatekala tudi v poslednjih srečanjih 8 vagonov, vsakič,
ko se je zaradi tega ali onega razloga najino delo »zataknilo« in je imel »svoje stanje«, kakor ga
v intervjuju (v prilogi) poimenuje njegov sorojenec.

2.7.1 EBL – Emerging Body Language (Rutten Saris)
Večina ljudi, ki jih Owen Hargie imenuje interpersonalni profesionalci, preživi večino svojega
delovnega časa v direktni, osebni interakciji z ljudmi, bodisi z otroki bodisi z odraslimi.
Pomembno je, da znamo vzpostaviti, razvijati in vzdrževati zaupanja vreden odnos z ljudmi, s
katerimi delamo. To je še bolj pomembno, ko je govorna komunikacija otežena ali je sploh ni
(Sabolič, 2009).
Prav metoda Emerging body language (EBL) oziroma Porajajoči se jezik telesa (v istoimenski
knjigi iz leta 1992 ta prevod uporabi Mojca Vogelnik) omogoča umetnostnemu terapevtu, da
temeljna spoznanja o možnostih neverbalne komunikacije s pomočjo metode EBL uporabi kot
terapevtsko sredstvo v namene terapevtskega procesa pri različnih uporabnikih, še
najpogosteje pri delu z osebami z motnjo avtističnega spektra. Rutten Sarisova (1992) se je pri
svojem delu s pacienti, ki so imeli različne interakcijske probleme, osredotočila na
komunikacijo, svoje delo pa vedno snemala in ga kasneje analizirala. Terapevt je ob
pregledovanju posnetkov vedno presenečen, ko vidi, kaj vse lahko »s telesom povemo«. Sama
sem pri ustvarjalno-terapevtskem delu z najstnikom pogosto opazila določene podrobnosti v
njegovem izrazu, glasu, načinu premikanja ali čem drugem, kar sicer sploh nisem več zaznavala,
saj sem se na »njegov način« že navadila. Videoposnetki pa so vedno znova pokazali njegovo
»realno podobo«, na podlagi katere sem lahko po načelu akcijskega raziskovanja smiselno
nadaljevala s terapijo. Poleg tega so videoposnetki »ujeli« tudi malenkosti, ki jih človek
(terapevt) sicer v procesu dela lahko spregleda, pa tudi morebitne terapevtove napake, da jih
lahko popravi. Elza Sabolič (2009) navaja, da so video analize pokazale, da »se lahko vsi ljudje,
pa naj gre za otroke ali odrasle, hitro razvijejo v prijaznem in zaupanja vrednem stiku, če
sistematično uporabljamo stopnje prvega stika. To je uspešna metoda tudi v primeru, ko ni
verbalnega govora, znakovnega jezika ali napisane besede, ko nobena druga komunikacija ni
možna«.
Metoda vključuje več prepoznavnih elementov, razdeljenih v pet interakcijskih struktur, ki jih
razvije otrok do petega leta starosti:
1. interakcijska struktura: uglaševanje.
2. interakcijska struktura: izmenjava.
3. interakcijska struktura: izmenjava z dodajanjem novega elementa.
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4. interakcijska struktura: igrivi dialog.
5. interakcijska struktura: téma.
Teh pet razvojnih stopenj je formuliral Daniel Stern (1985) in »terapevtom služijo za diagnozo
in intervencijo« (Sabolič, 2009). Poleg interakcijske strukture mora biti terapevt pozoren še na
očesni stik (odpiranje, orientiranje, pozdravljanje, zaključevanje, zapiranje), ritem in občutek za
prostor. Izjemno pomembna enota metode EBL je tudi premor; to je čas, ko se vtisi predelajo,
zato so med procesom dela potrebni tako kratki kot tudi daljši premori.
Prvi dve interakcijski strukturi sta se pri mojem delu z najstnikom izkazali za najpomembnejši:
to sta uglaševanje in izmenjava, vsebujeta terapevtovi intervenciji »biti-giban-z« in »gibati-se«.
Uskladiti se skozi »biti-giban-z« pomeni dihati v ritmu z uporabnikom in se z njim usklajevati
preko vseh čutov. V drugi interakcijski strukturi »gibati-se« terapevt spoznava, kaj uporabnik
želi izraziti s svojim telesom, saj določeni gibi že nakazujejo strukturo. »Če torej želimo drug
drugega razumeti, moramo poleg besednega oblikovanja razviti tudi našo sposobnost »gibatise« in »biti-giban-z«. Sposobnost predati se vzajemnemu gibanju in doživljanju je osnova
Porajajočega-se-gibanja-telesa.« (Rutten Saris, 1992)
Osnovna potreba vsakega človeka je varnost, pripadnost, sprejemanje in ljubezen. EBL je
metoda, ki nudi razvijanje prav teh potreb in pomaga pri doseganju več pomembnih ciljev:
spodbujanje komunikacije, pomoč pri razumevanju samega sebe, izboljšanje medosebnih
odnosov, izboljšanje samopodobe, spodbujanje izražanja čustev, izboljšanje psihofizične
kondicije (Delin, 2010). Rutten Sarisova (1992) svojo metodo opiše z besedami: »Porajajoči-sejezik-telesa se lahko razvija v odprtosti za vse, kar obstaja. Če obstoječe oblikujemo, se okrepi.
Tako nastane vsebinsko bogat stik – srečanje.«

2.7.2 Dramska terapija za igralce in občinstvo (Evreinov)
Jones (2007) navaja tri »pionirje« (začetnike) dramske terapije: Nikolaja Evreinova, Vladimirja
Iljina in Jacoba L. Morena. V nadaljevanju bom predstavila njihove metode v navedenem
vrstnem redu. V Rusiji se je v začetku dvajsetega stoletja v gledališču pojavljalo veliko novih
teorij in eksperimentalnega dela. Eden izmed inovatorjev na tem področju, ki je raziskoval
povezave med gledališčem in terapijo je bil Nikolai Evreinov. Svoje raziskovalno delo je
imenoval teatroterapija (ang. theatrotherapy) in o njem z istoimenskim naslovom napisal
knjigo. Evreinovo vodilo je enako današnjim sodobnim načelom dramske terapije; poudarek je
na procesu ustvarjanja in ne na gledališkem izdelku. Ključne ideje njegove teatroterapije pa so:





gledališče kot terapija za igralce in občinstvo,
gledališče kot instinkt,
gledališče in igra sta povezana z razvojem inteligentnosti;
gledališče na »odru življenja«.

Evreinov je gledališče opisoval z besedo »pra-estetsko« (ang. pre-aesthetic), s katero je želel
povedati, da gre za »nekaj, kar je bistvenega pomena za človeka tako kot zrak, hrana ali
spolnost« (Evreinov v Jones, 2007). Del tega praestetskega momenta je lahko tudi igra človeka
ali živali in v njej se skriva instinkt, ta želja po predstavljanju in drugačnosti. Želja po izkušnji
transformacije oziroma preoblikovanja. Kasneje Huizinga v Teoriji igre ta pra- estetski moment
opiše s pred-kulturnim: »Igra je starejša od kulture; kajti naj je pojem kulture še tako ohlapno
omejen, vendarle vselej predpostavlja človeško družbo in živali niso čakale na ljudi, da jih ti
šele naučijo igre. Da, mirno lahko rečemo, da ni človeška omika dodala splošnemu pojmu igre
nobene bistvene značilnosti. Živali se prav tako igrajo kot ljudje.« (Huizinga, str. 9, 2003)
Evreinov nadalje razlaga o notranji, dramski dialektiki posameznika – egu in še o drugem
(teatralnem) egu, ki želi izstopiti iz realnega sveta v namišljen svet, v katerem lahko postane
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gospodar. Kot umišljeni gospodar lahko preobrazi realnost s tem, da si predstavlja drugačnost
in v njej navidezno zaživi drugače, drugačen. Evreinov sicer ne predlaga kakšne posebne
metodologije, temveč skuša iskati načine in poti, na katerih ima lahko instinkt, ki se želi izraziti,
za posameznika pozitivne učinke. Trdi, da »teatroterapija« na tak način utrjuje oziroma celo
zdravi (ang. cures) tako igralca kot tudi gledalca. Zdravljenje igralca opiše z besedami, da
igralec v vlogi preide v določeno energetsko stanje (ang. energised state), ki mu pomaga pri
lajšanju bolezni – tako duševne kot telesne. (Evreinov v Jones, 2007). Pri tem so igralcu v
veliko pomoč veščine in gledališke tehnike.

2.7.3 Trening improvizacij (Iljine)
Vladimir Iljine je v takratni Sovjetski zvezi razvil način dela s psihiatričnimi bolniki, ki ga je
poimenoval terapevtsko gledališče (ang. therapeutic theatre). V omenjenem gledališču
združuje različne znanosti (ang. science) kot so biologija, medicina in nekatere humanistične
znanosti z glasbo in gledališčem. Izpostavi tri ključne točke, ki sestavljajo temelje njegove
metode:




trening improvizacij,
improviziran, takojšen nastop (dogodek),
oblikovanje scenarija za improvizacijo.

Trening improvizacij je bistveni element Iljinove metode. S pomočjo improvizacije klienti
razvijajo domišljijo, spontanost, fleksibilnost, izraznost, občutljivost in sposobnost
komunikacije (Jones, 2007). Vse našteto je izjemnega pomena tudi za osebe z visoko
funkcionalnim avtizmom, pri katerih odvisnost od formalističnih pravil vedenja in togih
družbenih konvencij spremlja še slaba intuicija in pomanjkanje spontanega prilagajanja situaciji
(Klin idr., na www.psychcentral.com, 2014).
Spontano delovanje je situaciji primerno delovanje posameznika, ki temelji na opazovanju in
celostni zaznavi situacije, na katero je potrebno reagirati hipno. Spontanost posameznika je v
procesu socializacije, ko se posameznik začne prilagajati družbenim normam in pravilom, lahko
oslabljena ali okrepljena (Strelec, 2014). Spontanost, kot trdi Moreno (2000), kot tudi
pripravljenost, odprtost na raziskovanje, za novosti in eksperimentiranje je pogoj kreativnega
ustvarjanja. Kot vedenje, reagiranje, ki je smiselno glede na situacijo (Blatner, 2000) pa je za
večino teoretikov spontanost pomemben element improvizacije (Halpern, 1994; Spolin, 1994;
Vera in Crossan, 2005; Barret, 1998; Johnstone, 1999). Intuitivnost (lat. intuire = pogledati
noter) pa na splošno predstavlja zmožnost človeka, da nekaj ve brez eksplicitnega navajanja
virov ali razlogov vedenja. Spolin trdi, da je intuitivno delovanje tisto, ki izključuje razum
oziroma je nasprotje razumskega. Meni tudi, da je pogosto podcenjevano, še posebej v učnem
procesu. Prav z intuicijo posamezniku uspe preseči samega sebe, najti nove rešitve na izzive
okolja, preseči omejitve znanega. Intuicija lahko deluje samo »tukaj in sedaj«. Do intuicije pride
v trenutku, ko smo osvobojeni, ko smo lahko v odnosu in delujemo, ko smo vključeni v gibanje,
spreminjanje sveta okoli nas (Spolin, 1994 v Strelec, 2014). Intuitivnost omogoča korak v
neznano. Takšne odločitve »iz notranjega občutka« pa vendar nastajajo z upoštevanjem
predhodnega ekspertnega znanja in izkušenj, ki so že tako »prišle pod kožo«, da jih zavest ne
zaznava več (Burke in Miller; v Leyborn, Sadler Smith, 2006).
Terapevtski potencial medija interaktivne improvizacije izhaja iz transformacije, integracije,
kreativnosti ( McNiff, 1986, v Jones, 1996). Pri improvizaciji je potencial kreativnega medija,
dopolnjen z interaktivnostjo dramskega ustvarjanja. Interaktivnost omogoča sprotno,
nedogovorjeno ustvarjanje več posameznikov v improviziranem dramskem prizoru ter
spodbuja sodelovanje in ustvarjanje v skupini soustvarjalcev. Tako je v gledališki improvizaciji
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terapevtsko delo okrepljeno na individualni in skupinski ravni tudi zaradi sovpadanja načel
ustvarjanja z medijem z načeli funkcioniranja okolja ustvarjanja – skupine (Strelec, 2014).

2.7.4 Psihodrama (Moreno)
Iznajditelj psihodrame je psihiater Jacob Levi Moreno, ki je že v mladosti po dunajskih trgih
organiziral otroške igre, s katerimi je želel spodbujati otroško domišljijo; kasneje je osnoval
Gledališče spontanosti na Dunaju in Gledališče improvizacije v New Yorku. Moreno je trdil, da
je pomen igre v tem, da človek, še posebno pa bolnik, na novo odkrije svojo spontanost.
Psihodramo je razumel kot ponovno učenje tistega, kar je nujnost življenja v skupini povzročila,
da vsak izgubi. Moreno v Nikolić (1995) razloži: »Psihodrama je znanost, ki raziskuje resnico s
pomočjo scenskih sredstev.« S poudarjanjem resnice Moreno obravnava samo bistvo življenja.
Resnica je namreč tista, ki človeku vedno znova omogoča srečanje s samim seboj in drugim.
Osnovni elementi Morenove psihodrame iz leta 1931, pa tudi današnje, so:






protagonist – glavni igralec (center psihodrame),
pomožni ego (oseba ali več oseb, ki so ob protagonistu vključene v igro dogajanja),
občinstvo (sestavlja ga terapevtska skupina, ki so poznavalci dogajanja),
vodja – terapevt (vodi, usmerja, pomaga protagonistu, da razreši problem),
oder – platno (prostor, na katerem se igra dogaja).

Vsako na protagonista usmerjeno dramo sestavljajo trije deli: ogrevanje, aktivnost (akcija) in
delitev občutkov. Ogrevanje je proces, ki služi kot priprava skupine in vodje na delo. Ogrevanje
poveča sposobnost, občutek varnosti in zaupanja v skupini. V tej fazi se določi tudi téma.
Osrednji del psihodrame (akcija) se začne z opisovanjem situacije, dodajanjem navodil in
priprave scene na dogajanje. Namen te faze je pomoč klientu, da razišče svojo situacijo in
razvije se terapevtski pogovor. V zadnjem sklepnem delu se celotna skupina pridruži
protagonistu in vodji ter so vsi povabljeni, da med seboj delijo in izrazijo občutke. Psihodrama
traja eno uro in pol do dve uri.
Najpomembnejše tehnike psihodrame so:








igra vlog (vživljanje v različne osebe in situacije),
menjava vlog (tehnika je primerna za reševanje odnosov v družini; mati se vživi v hči in
obratno),
tehnika dvojnika (dvojnik prevzame identiteto glavnega igralca in mu pomaga uspešno
obvladati situacijo na odru),
tehnika zrcala (nekdo v skupini poskuša čim bolj posnemati vedenje protagonista),
visok stol (na dvignjenem položaju protagonist poskuša izraziti občutke do tistega, ki se
ga morda boji ali ga v resničnem življenju kontrolira),
prazen stol (protagonist postavi predse prazen stol, na njem si predstavlja osebo, ki bi
ji rad izrazil negativne občutke, in se na ta način čustveno razbremeni),
monolog (protagonist razlaga situacijo, misli, čustva, kot bi bil sam na odru).

Združenje strokovnjakov za napredovanje mentalnega zdravja na spletni strani
(www.epsihijatar.com) zapiše nekaj ciljev psihodrame. Pravijo, da psihodrama ne nudi samo
možnosti, da spoznavamo in poiščemo tisto, kar nas je oviralo v razvoju, temveč odkriva tudi
to, kar se skriva v naši preteklosti. Omogoča nam, da odkrijemo svoje prisotne sposobnosti, ki
se jih ne zavedamo in jih ne uporabljamo. Daje nam priložnost, da poskusimo in vadimo, kakor
da se pripravljamo za prihodnost. Psihodrama širi repertoar človekovih življenjskih vlog in mu
na ta način omogoča, da se uresničuje na različnih področjih.
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Predvsem zaradi dolžine in kompleksnosti psihodrame menim, da je ta sicer izjemno uspešna
metoda, z osebami z motnjo avtističnega spektra zelo težko izvedljiva. Toliko bolj jo uporabljajo
za zdravljenje določenih skupin ranljivih oseb, še posebno marginalne skupine in najstnike z
vedenjskimi in čustvenimi težavami. Prof. Maruša Krese Šalamun iz ljubljanske klinične
bolnišnice za psihiatrijo pravi: »Psihodrama ima pri mladostniku tudi to prednost, da so vedno
prisotni vsi z oddelka in so tako neprestano v interakciji s protagonistom, tudi če ne nastopajo
kot pomožni igralci ali dvojniki. Tako se dinamika ohrani ves čas psihodrame, že iz časa
»ogrevanja« – diskusije, kjer se razvije problem, kjer odločimo igralce, ki se tako neposredno
vključijo v akcijo, v kateri igrajo sami sebe, in končno, ko si ob koncu delijo svoje izkušnje, se
identificirajo s problemom in oblikujejo skupno vez.« Krese Šalamun razlaga, da koncept
psihodrame temelji na spontanosti, kreativnosti, situaciji, valovanju.
Pri psihodrami lahko terapevt uporablja veliko različnih tehnik, kajti psihodrama je nekakšna
sintetična metoda, kjer je nenadoma mobiliziranih veliko dimenzij klientovega doživljanja.
Vodja psihodrame je prisiljen, da izumlja nove tehnike ali modificira stare, da lahko pride do
pomembnega srečanja s situacijami, ki jih predstavi klient. Zato se more vodja psihodrame
znati identificirati z drugimi, biti mora zbran in fleksibilen. Velikim psihodramskim tehnikam
lahko sledimo daleč v dramske rituale, običaje starih kultur, ki jih je Moreno odkrival na novo,
jih raziskoval ter priredil psihoterapiji. Resnični inovatorji pa so klienti sami.

2.7.5 Dramska terapija in socialno gledališče (Jennings)
Dramska terapija se je v Angliji začela intenzivno razvijati v zgodnjih šestdesetih letih
prejšnjega stoletja. Slade je s pomočjo drame pomagal otrokom, da izražajo svoje misli in
občutke ter pri tem karal odrasle, naj »vendar ne kontrolirajo svojih otrok na vsakem koraku in
s tem uničujejo njihove ustvarjalnosti« (Slade v Meldrum, 1994). Heathcote je v sklopu
izobraževalnega sistema skušala spodbujati izraznost in ustvarjalnost otrok tako, da je v
dramske aktivnosti vključila tako učence kot njihove učitelje. Ti, za šestdeseta leta radikalni
pristopi v izobraževanju, so vplivali tudi na delo Sue Jennings, ki je dramske tehnike uporabljala
na kliničnih področjih. V sedemdesetih je delovala v Centru za dramsko terapijo v Londonu,
kjer je izvajala dramsko terapijo z odraslimi in otroki s posebnimi potrebami. Dramska terapija
je po njenem mnenju »namerna uporaba zdravilnih vidikov drame v terapevtskem procesu«
(Jennings v Meldrum, 1994). Njena metoda izhaja iz preučevanja človeških ritualov in
šamanizma, pri katerem je vedno prisotna tudi določena mera transa (Jennings, 1994). Velik
vtis je nanjo naredilo Artaudovo gledališče krutosti (ang. theatre of cruelty), znotraj katerega
Artaud krutosti ne enači s sadizmom, temveč jo opiše kot »določeno gibanje ostrih potez, ki
vzbuja občutek nevarnosti«. Artaud je bil prepričan, da je mogoče doživeti katarzo prav skozi
gledališče krutosti. Jennings je pod vplivom njegovih idej razvila »gledališče zdravljenja« (ang.
theatre of healing), za katerega verjame, da je večje od življenja samega. Gledališče zdravljenja
temelji na petih principih:






iskanje novega jezika s pomočjo zvoka in gibanja,
uporaba podob ali skulptur (dvo- ali tridimenzionalnih, lahko tudi lutk) »večjih od
življenja«,
dialog nasprotij in sprave,
zmaga in obup, red in kaos;
iskanje rešitve z vključevanjem metafizičnega.

Eden od ključnih elementov »gledališča zdravljenja« je umetnikova pristnost, ki mu omogoča
osvobajanje od stereotipnih predpostavk in banalnih odzivanj. Jennings (1994) poroča, da
ljudje s pridobivanjem umetniških veščin razvijejo večjo avtonomijo, postanejo
samozavestnejši, imajo prepričljivejši nastop, postanejo zgovornejši, čutijo večjo povezanost
telesa in uma ter se imajo na splošno raje.
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Posebno pozornost, čas in navsezadnje tudi knjigo je Jennings (1995) posvetila delu z otroki in
adolescenti. V njej opozarja na velikokrat spregledano dejstvo, da mnoge družbe najstništva
sploh ne priznavajo – ali je človek otrok ali odrasel, vmesnega ni. Zahodna družba pozna »tisto
vmesno obdobje«, v katerem otrok na prehodu v svet odraslosti intenzivneje brska po sebi in
poglobljeno odkriva okolje, v katerem živi; običajno najstništvo zaznamuje tudi identitetna
kriza. Jennings razdeli ljudi v dve skupini glede na temperament: »lovce-nabiralce« (ang.
hunter-gatherers) in »vzgojene-ustaljene« (ang. settled cultivators). Pravi, da gredo najstniki
običajno skozi fazo »lovca-nabiralca«, potem se ustalijo ali ustalijo le začasno, dokler otroci ne
odrastejo, potem pa spet začnejo pohajati. Jennings je prepričana, da lahko najstnikom prav
drama in dramska terapija omogočita potovanje skozi svet različnih možnosti in vlog, preden
nadaljujejo resnično potovanje svojega življenja. Jennings je celo prepričana, da je drama in
celoten dramski proces nujen za zrel vstop najstnika v odraslost. Še posebno skrb je potrebno
posvetiti najstnikom, ki živijo z brati ali sestrami s posebnimi potrebami. Emunah našteje cilje
takšne dramske terapije, ki lahko poteka na primer s pomočjo zgodbe o Ostržku:





ustvariti podporno skupino,
izboljšati samopodobo,
raziskati vloge zdravih ali običajnih sorojencev v družini in družbenem okolju,
(posledično) dvigniti zavest širši skupnosti.

Sorojenci oseb s posebnimi potrebami, motnjo avtističnega spektra, invalidi in drugimi so
dejansko »ogroženi« in si zaslužijo vso našo strokovno pozornost ter pomoč pri njihovem
»hendikepu« (Emunah v Jennings, 1995). Biti brat ali sestra takšne osebe običajno ni lahko; o
tem je težko govoriti že s starši in sorodniki, kaj šele s prijatelji in drugimi. Zato se lahko
sorojenci pogosto počutijo osamljeni in izolirani z mislijo, da so edini, ki se borijo s takšnimi
občutki. Prav zaradi posebnih tehnik, ki jih premore dramska terapija, lahko na pozitiven način
prispeva načine premagovanja ali še bolje preseganja teh težav.

2.7.6 Performativna metoda AV (Vidrih)
Dramska igralka in specialistka za pomoč z umetnostjo Alenka Vidrih je razvila svoj lasten
dramski model AV* oziroma performativno metodo AV. Izkušnje so jo prepričale, da so lahko
dramske delavnice zelo uspešne kot preventivna oblika podpore in pomoči pri oblikovanju ter
razreševanju medosebnih odnosov. O svojem dramskem modelu zapiše, da je »stalno
razvijajoča se dejavnost, ki je nastala na podlagi osebne performativne izkušnje ter
raziskovanja učinkov umetniškega izražanja in ustvarjanja«. Prepričana je, da je zaradi »načel,
vrednot in ciljev, h katerim naj bi trener AV sledil, njegova vloga primerljiva z vlogo dramskega
terapevta« (Vidrih, 2008). Osrednja značilnost performativne metode AV je performativna
izkušnja posameznika, ki se oblikuje skozi petstopenjski dramski proces:






predpriprava (določi se tema in cilj posameznega srečanja, kasneje lahko tudi naslov),
prva faza: instrumentalizacija (uglaševanje s samim seboj ter prebujanje in zaznavanje
čutno zaznavnega),
druga faza: odpiranje navzven in uglaševanje s skupino (v tej fazi je poudarek na
pridobivanju tehnik za celostno izražanje: koordinatni sistem, nevtralna drža, notranja
opora);
tretja faza: performativni, ustvarjalni del (vzpostavljanje avtentične drže s pomočjo
gledališke improvizacije, dialogov, igre vlog in drugih kompleksnejših gledaliških
tehnik),
evalvacija (pogovor, uvidi, spoznanja).
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Podlaga dejavnosti je proces sinhronizacije trojčka, eden izmed ciljev praktičnega modela AV
pa je tako imenovana »avtentična drža«, ki je usklajena s posameznikovo vlogo. Posamezniku
jo omogoča notranja opora, ki jo uvidi in zazna skozi proces sinhronizacije trojčka. Pri
sinhronizaciji trojčka gre za sinhronost misli, telesa in duha; za usklajenost med notranjim
počutjem in zunanjim izrazom, med govornim in telesnim izražanjem. AV trenerji pravijo, da se
»misli vidijo«, zato je potrebno poiskati prave, ker se napačnih ne da prikriti. Prav tako se od
igralca pričakuje, da se »ne le giblje, temveč celo diha kot lik. Življenje liku namreč ne vdihnejo
besede, ampak celovita osebnost, ki se manifestira skozi njegovo pojavnost in skozi njegovo
izražanje občutkov, počutja, besed.« (Vidrih, 2008)
Pomemben del performativne metode AV so tudi igre vlog: družinskih, socialnih ali poklicnih.
Na vprašanje, zakaj so igre vlog terapevtske, Jones (2007) odgovarja, da lahko igre vlog in
personifikacija klientu omogočijo »izkušnjo drugega«. Omogočijo mu izkušnjo, kako je biti
nekdo drug, ali izkušnjo samega sebe v neki drugi realnosti. Za razliko od večine metod in oblik
dela, ki sicer vključujejo igre vlog, pa model AV izhaja prav iz »igralčevega profesionalnega
procesa dela in razvoja vloge ter udeležence opremi s tehnikami, ki povečujejo strategije
preživetja v izpostavljenem odrskem prostoru« (Vidrih, 2008). Cilj udeleženca AV delavnice je,
da se zlije s svojo življenjsko vlogo. Struktura modela pa je oblikovana tako, da je akcijsko
učenje obenem tudi terapevtski proces.

3

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA NAMENA IN PROBLEMA

Osrednja težava osebe z visoko funkcionalnim avtizmom, tudi opazovanega najstnika, je, da
težko izraža in razume svoja čustva, misli in dejanja. Opisano problematiko sem kot temo
specialističnega dela izbrala zaradi osupljivega spoznanja, da tudi najbližji sorodniki zgolj
ugibajo o tem, kaj oseba z visoko funkcionalnim avtizmom doživlja in čuti. Ker svojih potreb in
želja pogosto ne izrazi, ostanejo neizpolnjene, on sam pa nerazumljen in tujec v svetu. S
pomočjo metod dramske pomoči z umetnostjo želim opisati in pokazati načine, ki spodbujajo
njegovo verbalno komunikacijo, mu pomagajo spoznavati lastna čustva ter razumeti dejanja.
Zaradi predstavljenega najstnikovega primanjkljaja je namreč glaven vir stresa v njegovem
življenju socialni stik, povečana stopnja stresa pa običajno vodi do anksioznosti in depresije
(Atwood, 2007). V zgodnjem otroštvu, ko je oseba navadno zadovoljna z družbo samega sebe,
sicer še ne pride do kritičnih trenutkov, najstnik s povsem drugačnim interesom od svojih
sovrstnikov pa začne v njihovi družbi kritično izstopati. Na videz je sicer povsem običajen in
miselno sposoben, vendar ljudi ne razume in z njimi ni sposoben vzpostaviti stikov, saj težko
razume pravila obnašanja in medosebnih odnosov. Sean Barron in Temple Grandin (2005)
zapišeta: »Obstaja svet nevrotipičnih in svet ljudi z avtističnim spektrom. Naša perspektiva in
razumevanje – prav naš proces razmišljanja – je tako zelo drugačen od vašega in vendar se od
nas zahteva, da smo v skladu z vašimi določenimi pravili. Vam so družbeni dogovori prirojeni.
Nam niso.» Carol Gray (2010) je razvila tehniko socialne zgodbe, ki se uporablja za učenje
ustreznega socialnega vedenja in se je izkazala za zelo uspešno. Carol Gray je dokazala, da se z
uporabo socialnih zgodb pride do minimalnega izboljšanja spretnosti socialnih interakcij.
Atwood (2009) navaja vrsto primerov za učenje primernega socialnega vedenja: kooperativne
igre, spodbujanje perspektivnega prijateljstva, alternativne vire pomoči itd. Strokovna
literatura omenja uspehe skupin za razvoj socialnih veščin mladostnikov z Aspergerjevim
sindromom (Mariage, Gordon in Brand, 1995; Ozonof in Miller, 1995; Williams, 1989). Med
novejšimi raziskavami na področju pomoči z umetnostjo je specialistična naloga, v kateri se
Zorkova ukvarja z učinki metod plesno-gibalne terapije pri otroku z motnjo avtističnega spektra
(Zorko, 2012). V primeru otroka, ki ga opiše, je bil ugotovljen napredek tako v socialnem kot
emocionalnem razvoju. V tuji literaturi (Godfrey, E., Haythorne, D., 2013) lahko zasledimo
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opise uspešnih intervencij dramskih terapevtov, ki pomagajo pridobivati socialne veščine
mladim z motnjo avtističnega spektra. Menim, da bo raziskovalna naloga s tega področja tudi v
slovenščini, prav tako prispevala k prepoznavnosti dramske terapije in razvoju stroke.

3.1 CILJI RAZISKAVE
Namen raziskave je analizirati in predstaviti, kako komunicira in izraža čustva najstnik z visoko
funkcionalnim avtizmom. Cilj raziskave je opis učinkov spodbujanja najstnika k večjemu
prepoznavanju čustvenega razpoloženja ter zaznavanja samega sebe (prepoznavanje in
izražanje lastnih občutkov, doživljanj, potreb, želja, interesov, ciljev in mnenj) s pomočjo
dramskih dejavnosti. S pomočjo dramskih dejavnosti želim ugotoviti, ali je možna krepitev
njegove neverbalne in verbalne komunikacije, se da doseči stanja umirjanja in sproščenosti ter
vzpostaviti boljše splošno psihofizično počutje. Pri doseganju navedenih ciljev mi bodo za
vodilo spodaj navedena raziskovalna vprašanja, na katera bom skušala odgovoriti.

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1. Ali lahko s pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo ugotovimo, kako čuti in
komunicira najstnik z visoko funkcionalnim avtizmom?
2. Ali lahko s pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo izboljšamo verbalno in
neverbalno komunikacijo najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom?
3. Ali lahko s pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo pomagamo najstniku z
visoko funkcionalnim avtizmom pridobivati socialne veščine?
4. Ali lahko uporaba dramskih metod pomoči z umetnostjo vpliva na sposobnost večje
osredotočenosti pri najstniku z visoko funkcionalnim avtizmom?

3.3 RAZISKOVALNA METODA
Izbrana metoda kvalitativnega raziskovalnega dela je »študija primera«, izvedena kot akcijsko
kvalitativno interpretativno raziskovanje. Akcijska raziskava je empirična, pretežno kvalitativna
raziskava, ki služi za potrebe konkretne prakse; proces raziskovanja je krožni ali ciklični, saj ga
sestavlja več raziskovalnih korakov (Cenčič, 2002). Podrobneje bom opisala in analizirala
najinih osem srečanj v časovnem razponu štirih mesecev. Ker pa najstnika poznam in z njim
izvajam pomoč z umetnostjo že več let, sem v Prilogi 1 opisala še najina pretekla druženja, ki so
pomembno vplivala na razvoj vseh naslednjih; tudi zadnjih osmih opisanih. Srečanja so
načeloma potekala na najstnikovem domu, čas posameznega srečanja je trajal dve šolski uri.
Srečanja, pri katerih izvajam pomoč z dramskimi dejavnostmi, so strukturirana, vendar
dopuščajo določeno mero spontanosti. Posamezno srečanje sestavljajo: uvodni pogovor in
ogrevanje, glavna dejavnost (dramsko ali drugo umetnostno izražanje ter vaje gledaliških
tehnik), izpolnjevanje vprašalnika (verbalno ali pisno, individualno ali ob pomoči) in refleksija
ter zaključek (poslavljanje in dogovor za prihodnje srečanje). Poudarek pri opisni analizi srečanj
bo na osrednjem delu srečanja: dramskem izražanju in izpolnjevanju vprašalnika.

3.4 OPIS OPAZOVANE OSEBE
V raziskavi je udeležen najstnik z diagnozo visoko funkcionalni avtizem, ki se kaže kot težava
na določenih področjih vedenja in funkcioniranja. Gre za težave s socialno interakcijo,
nezmožnostjo nevrotipične komunikacije in pojavljanje izrazitih zanimanj za določene teme.
Najstnik je imel v diagnozi iz leta 2011 zapisan tudi sum na hiperkinetično motnjo, žariščno
simptomatsko epilepsijo in neharmonične umske sposobnosti. V zadnji diagnozi iz leta 2014
ostaja zapisana spektroavtistična motnja ter epilepsija – (žariščna, simptomatska; status post G
40.2).
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3.5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV
Empirično gradivo temelji na anamnestičnih podatkih opazovane osebe, individualnih
razgovorih z najstnikom ter reševanju nestandardiziranega vprašalnika, prirejenega za
najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom; na opisu in analizi video posnetkov individualnih
srečanj, opisu biografskega filma, obdelavi vprašalnikov in intervjujev, na zbiranju informacij s
strani specialne pedagoginje, staršev in sovrstnika ter na načrtnem opazovanju pri terapevtskih
srečanjih pomoči z dramskimi dejavnostmi.
Rezultate, potek in tehnike dela v srečanjih pri pomoči z dramskimi dejavnostmi bom obdelala
kvalitativno na način deskriptivnega opisovanja s pomočjo opazovanja z udeležbo in
introspektivnega poročila iz osebnega terapevtskega dnevnika. Uporabila bom opisno metodo
EBL, zapiske na podlagi intervjujev in vprašalnikov specialne pedagoginje, najstnikove matere,
sovrstnika in režiserke biografskega filma. Deskriptivno metodo bom osnovala na metodah
opazovanja, ki temeljijo na odkritem opazovanju s popolno udeležbo, metode spraševanja in
zapisovanja dokumentiranega gradiva, kot je avdio-vizualno in drugo gradivo.
Ker je bila dramska terapija v opisanem primeru dolgotrajen proces in v nalogi ne dokazujem
zgolj učinka zadnjih 4 mesecev najinega dela, sem v prilogah predstavila tudi predhodno
zbrano gradivo o najstnikovem vedenju, komunikaciji in socialnih veščinah.
V Prilogi 1 je kratek opis preteklih druženj z najstnikom z visoko funkcionalnim avtizmom.
V Prilogi 2 si je mogoče prebrati intervju z najstnikovo mamo ob našem prvem srečanju.
V Prilogi 3 – 10 so opisi video posnetkov vaj posameznih vagonov.
V prilogi 11 je povzetek ocene ravni najstnikovega funkcioniranja, ki jo zapiše šolska specialna
pedagoginja pred najinim prvim srečanjem.
V Prilogi 12 so rezultati anket z dvema najstnikovima razredničarkama, ki sta ga učili v 6., 7. in
8. razredu.

3.6 MERSKI PRIPOMOČKI
V študiji primera uporabljam več različnih merskih pripomočkov.
1. Intervju z odprtimi in zaprtimi vprašanji, prirejen posebej za najstnika z visoko
funkcionalnim avtizmom, ki se osnuje na njegovem posebnem zanimanju za vlake.
Sestavljen je iz (metaforično) Osmih vagonov vprašanj s področij komunikacije,
čustvovanja, domišljije, šolanja, socialne interakcije itd.
2. Analiza avdio-vizualnih gradiv:
 opis srečanj pomoči z dramsko umetnostjo in opis reševanja vprašalnika na podlagi
posnetega materiala,
 načrtno sistematično opazovanje in analiza gibanja po metodi EBL (Rutten Saris,
1992),
 opis in primerjalna analiza kratkega (20 min) biografskega filma o najstniku
režiserke K. M., ki je bil javno predvajan.
3. Analiza najstnikovih SMS-sporočil in pogovorov preko omrežja Facebook.
4. Neposredni nestandardizirani polstrukturirani intervju:
 dva intervjuja z najstnikovo materjo,
 intervju z najstnikovim bratom,
 intervju z režiserko biografskega filma o najstniku z visoko funkcionalnim
avtizmom.
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5. Ankete oziroma vprašalniki z dvema najstnikovima razredničarkama.
6. Dva psihodiagnostična pregleda, ki ju izvede psihologinja pred prvim srečanjem z
najstnikom in po zaključku terapevtskih obravnav s pomočjo dramskih dejavnosti (za
objavo le-teh imam soglasje najstnikove mame):
 Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke, tretja izdaja (WISC-III),
 Diagnostični ocenjevalni preizkus za avtizem (ADOS),
 Ocenjevalna lestvica otroškega avtizma (CARS).
7. Opis osebnih uradnih dokumentov:
 ocena specialne pedagoginje; opis ravni funkcioniranja ob prvem srečanju z
najstnikom in ob koncu 8. razreda na podlagi IP (individualiziran program).
Za objavo osebnih podatkov sem pridobila soglasje najstnikove matere.

4

IZBOR IN ANALIZA PODATKOV PRED ZAČETKOM DRAMSKO
TERAPEVTSKIH SREČANJ

4.1 POROČILO PSIHOLOGINJE
Psihološko poročilo (dobesedni prepis) psihologinje v ambulanti za avtizem in razvojne motnje
pred začetkom najinih srečanj.
Uporabljeni psihodiagnostični preizkusi: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke, tretja
izdaja (WISC-III); Diagnostični ocenjevalni preizkus za avtizem (ADOS), Ocenjevalna lestvica
otroškega avtizma (CARS).
WISC-III: Najstnikovi dosežki na preizkusih nebesednih intelektualnih sposobnosti so
neharmonični, prav tako so neobičajno razporejene besedne sposobnosti. Na besednem
področju izstopajo povprečne sposobnosti na področju neodvrnljivosti pozornosti (računanje
in ponavljanje števil) ter dobro besedno sklepanje. Velike težave (zelo nizki rezultati) se kažejo
pri nalogah, ki zahtevajo odgovarjanje na ustna vprašanja, ki merijo znanje dejstev, pomen
besed in sposobnost reševanja vidno-prostorskih problemov, ki temeljijo na analizi vizualnega
gradiva na posamezne dele. Velike težave se kažejo na področju hitrosti obdelave informacij
ter integraciji vizualnih dražljajev v celoto.
CARS: Skupni rezultat na lestvici kaže na blago-zmerno izraženost simptomov avtističnega
vedenja.
ADOS: Izraženo vedenje ob preizkusu je značilno za motnjo avtističnega spektra.
Govor in komunikacija – deček se izraža v posameznih besedah, občasno v enostavnih
povedih. Raje komunicira neverbalno (pokaže, pokaže s prstom tudi na oddaljen objekt, ob
tem me pogleda, ponazori z gestami, pokima in odkima, skomigne z rameni). Pojavljajo se
vokalizacije, ki niso povezane s kontekstom in dogajanjem na pregledu (občasno krikne in
spušča nenavadne zvoke).
Recipročna socialna interakcija – v socialni interakciji je manj previden in brez distance (ob
prvem srečanju mi zleze v naročje, se dotika mojih rok, tudi nog). Veliko se smeje, včasih ni
jasno, kaj je smeh spodbudilo.
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Igra – za igrače se zanima, predmete uporablja na funkcionalni ravni. V igri je zelo konkreten.
Stereotipna vedenja in interesi – stereotipije in ozka usmerjenost interesov se kaže v vsebini
njegovih risb, ki je ponavljajoča.

4.2 OCENA ŠOLSKE SPECIALNE PEDAGOGINJE
Ocena ravni najstnikovega funkcioniranja, ki jo zapiše šolska specialna pedagoginja pred
začetkom dramsko terapevtskih srečanj:
Socialni odnosi in čustvovanje









Prepoznava vzrok in posledice nastalih situacij in čustvovanja za osnovna čustva. Pri
prepoznavanju čustev ga spodbuja in mu pomaga razlaga situacij, socialne zgodbe,
socialne igre (za komunikacijo, samopodobo). Potrebno bi bilo delati na tem, da razširi
besedni zaklad za izražanje različnih čustvenih stanj.
Navadno se ne vključi v igro s sošolci. Težje se prilagaja drugim, pozornost zbuja z
glasnim smehom, vzkliki in dotikanjem. Učencem v roke daje majhne listke, smeti,
travo ... Včasih steguje roke proti njim. Raje se druži predvsem z mlajšimi učenci.
Sodeluje v majhni skupini/delu v dvojicah (izbrani otroci, s katerimi je navezal stik). V
tej skupini se brez težav igra različne družabne igre, vendar potrebuje na začetku
pomoč učitelja (usmerjanje). Občasno se oglaša z glasnim smehom, vzkliki. Lahko je
tudi dominanten in nagajiv.
V nestrukturirani situaciji (navadno med odmori, po pouku) je težje vodljiv. Skriva se,
lahko tudi bega po šoli in se dotika učencev.
Vljudnostnih izrazov v pogovoru ne uporablja, prav tako učiteljev ne vika. Do ljudi nima
distance, tudi tujcev se navadno dotika ali stoji zelo blizu.
V znanih situacijah je vodljiv, pomembno pa je, da vsi od njega zahtevajo isto (jasna
pravila), tako nima možnosti, da bi se čemu izognil. Rad ima rutino.

Besedno izražanje







V šoli ne govori oz. zelo malo (posamezne besede), navadno nakaže s kretnjo ali
namigom glave. Ali pa odgovori s prvo črko besede ali zlogom. Besedna komunikacija
je tudi odvisna od situacije. Z učiteljico je izmenjal nekaj besed, če ni bilo zraven
sošolcev. Vztrajali smo, da mora odgovoriti na vprašanje z besedo tudi v povedi.
Vendar tega navadno ni zmogel (občasno v individualni situaciji ali ko je bil zelo
sproščen).
Težje izraža svoje misli. Če česa ne razume, ne prosi za pomoč. V individualni situaciji
pa navadno reče »Kako to?« ali pa samo nakaže z glasom (vzklikom).
Vljudnostne izraze uporabi, če ga opomnimo (še to ob vztrajanju) in če ni nikogar
zraven. Tikanja in vikanja v pogovoru ne uporablja.
Problem je ustno ocenjevanje v razredu. Potrebuje posebno situacijo. Če ni odgovarjal,
je odgovore napisal. Pisno se dobro izraža.
Ko je sproščen, je zelo zgovoren (govori o stvareh, ki ga zanimajo). Sogovorniku skače v
besedo, vendar ko ga opomnimo, tudi počaka. Če se o nečem ne želi pogovarjati,
»presliši« vprašanje oz. preusmeri pogovor na neko čisto drugo temo.

Razvijanje močnih področij in zanimanj
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Matematika, nasploh naravoslovni predmeti. Dobro se orientira na zemljevidu. Zelo
dobro pozna svojo okolico. Rad poje in igra na klaviaturo (vendar ne pred drugimi).
Zanimajo ga vlaki in vozni redi. Rad opazuje vlake in pove, kam peljejo. Pozna vozne
rede. Našteva imena krajev (postaje). Pove, kje vse je že bil. Rad se igra igro Enka.

4.3 BIOGRAFSKI DOKUMENTARNO-IGRANI FILM O NAJSTNIKU Z VISOKO
FUNKCIONALNIM AVTIZMOM
V nadaljevanju bom prikazala, kako se je najstnik v obdobju najinih začetnih srečanj obnašal v
širšem družbenem okolju, predvsem pa v šoli. S tem namenom bom najprej predstavila
intervju z režiserko biografskega filma o najstniku z visoko funkcionalnim avtizmom, temu sledi
analiza filma. Pomenljiv je intervju s sovrstnikom (brez diagnoze), ki si je omenjeni film
ogledal. Preden nadaljujem oziroma začnem z opisom najinih dramsko terapevtskih srečanj
Osem vagonov, sem opravila še intervju z najstnikovo mamo. Pogovarjali sva se predvsem o
tem, kako vidi sinovo napredovanje, kakšno je njeno mnenje o najinih (preteklih) srečanjih,
kako širše družbeno okolje sprejema njenega sina in kako se on vključuje v širšo družbo.
Menim, da je tako širok in podroben prikaz najstnikovega vedenja pred začetkom dramsko
terapevtskih delavnic 8 vagonov potreben zato, ker so slednje zgolj nasledek preteklega dela in
z njim neposredno povezane.

4.3.1 Vsebina filma
Slovenski filmski center zapiše, da 29-minutni dokumentarni film spremlja 12-letnega fanta z
avtizmom, ki »ni ujet v družbene norme in naučene vzorce vedenja, temveč se ravna po tem,
kakor čuti. Je pristen in neposreden, vendar ga okolica pogosto ne razume. Njegova ljubezen so
vlaki in številke, zato z mamo veliko časa preživita na ljubljanski železniški postaji. Mama je
voznica avtobusa in vožnja je hkrati tudi njena sprostitev. Obenem je mama tudi v filmu
povezovalni člen med obema sinovoma«. Film prikaže, da tudi sorojencem v družini, kjer je
otrok z avtizmom, ni lahko.

4.3.2 Intervju z režiserko kratkega filma
Kako se spominjaš prvega srečanja z najstnikom, protagonistom v tvojem filmu?
»Poleti 2011 sva se spoznala, film pa smo snemali jeseni in pozimi 2011/2012. Premiera filma je bila
spomladi 2012. Takoj, ob najinem prvem srečanju je bil najstnik izjemno odprt. Bila sem ful presenečena.
Nisem vedela, kako bo potekalo snemanje, bilo me je strah, ampak sva se takoj ujela. Ob njem se mi je
ustavil čas. Bil je povsem pristen. Nisem imela občutka, da deluje po nekih priučenih vzorcih. Takšen kot
je bil prvič, ko sem ga spoznala, je bil potem ves čas našega druženja. Pristen; to me je takoj pritegnilo.«
Kako so potekala naslednja srečanja; stik s snemalno ekipo, instrumenti, itd.?
»Najprej sem hotela hoditi sama k njemu, potem pa je začel z mano hoditi snemalec. Skrbelo me je, kako
se bo najstnik odzval nanj. Ampak najstnik se je takoj zaljubil v kamero. Sebe je gledal v kameri, se
zabaval in igral, kar sva midva ves čas počela, ampak snemalec je moški, star 45 let, bolj očetovska
figura in je najstniku postavil meje, koliko in kako se lahko kamere dotika. Najstnik ga je upošteval.«
Kako bi opisala najstnikovo verbalno in neverbalno komunikacijo pri vaših srečanjih in na snemanju?
»Ko sva bila midva sama in ko je bil snemalec z nama ter smo bili skupaj, je bilo drugače. Ko sva bila
sama, je bil najstnik z mano čisto »domač«, kot takrat, ko sva se spoznala. Ko smo bili trije, pa je pri meni
iskal nekakšno potrditev, se je hecal, skrival, smejal, mežikal. S snemalcem pa, če mene ni bilo zraven, je
bil bolj komunikativen. Z njim se je verbalno pogovarjal. Kamera je bila nekakšen posrednik med njima.
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Govoril je s kamero. Ko je bila na kupu vsa snemalna ekipa, več ljudi, je najstnik malo govoril; hodil je
sem in tja, vzel mikrofon, malo prišel do mene, šel še do koga drugega, malo v kamero pogledal … Lahko
rečem, da ga je očaral snemalec in kamera. Ko je bil najstnik s snemalcem sam in sta šla sama na pot, da
bi posnela konkretne kadre za film, je najstnik s snemalcem verbalno komuniciral. Želela sem, da bi bila
to taka igriva pot, da se vrtita, lovita, da je kot igra. Tako kot sva to počela midva, ko sva bila sama.«
Ko sta se z najstnikom tako igrala, si imela občutek, da si se ti prilagodila njemu ali se je tudi on tebi.
Si šla ti v njegov svet ali tudi on v tvojega?
»Po moje sva šla v njegov svet. Ko sem bila jaz z njim, je mene fasciniral njegov svet, zato sem tudi šla z
njim tja.«
V kakšni meri pa si imela občutek, da je on stopil v tvoj svet?
»Njega je zanimalo vse, kar smo počeli. Lučkar, tonski mojster, naše delo. Kamera. Prijel je mikrofon
tonskega tehnika in ga držal, ne tako kot otrok, ampak točno tako, kot ga je držal tonski tehnik. Otroci
držijo mikrofon na nek določen način, on pa ga je prijel tako, kot je videl. Pravilno. In potem ga je ves čas
držal, ni se igral. Na nek način nas je posnemal.«
Ko vas je posnemal, si imela občutek, da samo posnema in ne ve, kaj se dogaja, ali je posnemal in
vedel, kaj počne?
»Jaz sem imela pri najstniku vedno občutek, da ve, kje je in kaj počne. Naš svet ga je zanimal in točno je
vedel, kaj pomeni. Vedno se mi je zdelo, da »šteka«. Zdelo se mi je, da bolj, ko jaz njemu odpiram nek
svet, on odpira meni vrata v svet, ki sem ga že čisto pozabila. Biti v trenutku, biti neobremenjena. Veliko
sem se naučila od njega. On je pač tak, kot je, ga sprejmeš. V komunikaciji z nami, novimi ljudmi je ful
užival. Čeprav se pri njem zgodijo nepredvidene stvari in na to je treba računat. Bili smo dogovorjeni na
železniški postaji; on, njegova mami in snemalec naj bi se pripeljali z vlakom, pa jih tri ure ni bilo.
Snemalni dan je šel proti koncu, njih pa ni bilo. Izkazalo se je, da ni prišel domov in niso mogli priti.
Ampak takšen on pač je in želela sem, da je tudi film tak. Nekako se je izšlo …«
Se ti je zdelo to dovolj, da je »unikaten«? Se ti ni zdelo, da bi moral poznati kakšna socialna pravila,
recimo upoštevati dogovore?
»Ne vem. Druženje z njim te vrne k sebi. Bolj v svet okoli njega ne verjamem, ne verjamem, da bo svet
okoli njega znal ohraniti to pristnost, ki jo ima on. Recimo, bili smo na avtobusu, pa je šel k paru, ki je
tam sedel, začel ponavljati za njima. To sem tudi jaz počela kot otrok, ampak ko si otrok, je drugače.
Temu paru to ni bilo všeč in ko bo starejši moški, bo to težko. Je pa zanimivo, da je takšen. Enkrat sva se
dogovorila, da bova šla z vlakom v Kranj k moji teti in ko sem mu povedala telefonsko od tete, jo je takoj
poklical in se ji predstavil.«
Snemali pa ste tudi v šoli? Kako se je najstnik obnašal tam?
»To je bil meni najbolj grozen del snemanja. Ta šola. Ko smo prišli tja, sem postavljala različna
»neumna«, čisto preprosta vprašanja otrokom. Dobila sem občutek, da ga še nikoli niso poskušali … ne
vem, kako naj to razložim. Otroci so imeli dva obraza; ko sem jih spraševala o njem, so pripovedovali o
njem lepe, pozitivne stvari. Rekli so, on je tak in tak. Potem pa smo posneli recimo najstnika na hodniku,
kako hodi po stopnicah, in dva fanta, ki sta prišla nasproti, sta se mu v velikem loku izognila. Videla sem,
da ko smo jih spraševali, so že govorili lepo o njem, govorijo družbeno sprejemljive stvari, tudi povedo le
takšne. Jaz sem vedela, da on ne govori v šoli, ampak me je to vseeno pretreslo. Prav bolelo me je. Ta
šola. Bila je takšna dvojnost; najstnik kot je bil z nami, enkraten, pristen in on v šoli. Zdelo se je kot da on,
takšen kot je, ne obstaja. Bil je tako sam, zmeden, begal je z očmi. To je bilo prvič, da smo videli realno
stanje.«
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4.3.3 Opis in analiza kratkega biografskega filma o najstniku z visoko
funkcionalnim avtizmom
Najstnikovo vedenje v filmu sem opazovala in beležila na štirih področjih: verbalna
komunikacija, gibanje in neverbalna komunikacija, socialne veščine in čustva ter pozornost.
Vedenje je opisano v vrstnem redu poteka filma.

VERBALNA
KOMUNIKACIJA

GIBANJE IN
NEVERBALNA
KOMUNIKACIJA

SOCIALNE
VEŠČINE IN
ČUSTVA

– Razlaga o vlakih in krajih, pozdravlja in nagovarja neznance (mimoidoče in
oddaljene, npr. strojevodjo na vlaku, ki pelje mimo), kriči za neznanci (»Hitro, mudi
se!«).
–Naglas se pogovarja sam s seboj (npr. »Ja, tole je masaža.«);
– izjavi, da ko bo velik, bo predsednik Slovenskih železnic za vozne rede;
– v pogovoru z mamo omeni, da tudi v šoli odpre usta TAKRAT, KO JÉ (pri malici).
– Našteje vse železniške postaje od Dobove do Kopra, na koncu se zasmeji;
– med skakanjem po trampolinu si poje pesmico iz izmišljenih besed in daje mami
navodila, kaj mora početi;
– govori s snemalcem, mu pripoveduje o nekem kraju, odgovarja na njegova
vprašanja, ki so vezana na vlake in vozne rede.
– Ko dobi v roke telefon, se v pozdrav zasmeji (šele na mamino prigovarjanje
pozdravi in začne govoriti);
– ob gledanju družinskih fotografij mama pripomni, da ga je imel brat zelo rad, ko
sta bila majhna, najstnik komentira, da ga zdaj brat nima več rad, mama ga
potolaži: saj te bo imel spet.
– Sede se vozi po tekočem traku za prtljago na železniški postaji;
– kaže s kazalcem na bližnje in oddaljene predmete.
– Ob tem, ko govori, se nasmiha in dviguje obrvi;
– piše razpredelnice in vozne rede, pleza po drevesu, trga listje, čisto od blizu gleda
v kamero, se smeji.
– V šoli na učiteljičina vprašanja odgovarja s kimanjem glave.
– Z mamo skače po trampolinu;
– Snemalcu kaže svojo razpredelnico (vozne rede);
– se skriva (za tovornjak, za hišo).
–Najstnikov brat ob zmrznjeni reki meče vanjo težke kamne, z znaki in govorjenjem
stežka pridobi bratovo pozornost, sprva oba želita voditi, potem pa se uglasita z
balinanjem kamnov po zamrznjeni gladini reke, tihi boj za prevlado se nadaljuje v
tekmovanju, kateri kamen bo pridrsal dlje;
– Z bratom sedita za klavirjem, najstnik zaigra venček pesmi (smiselno poveže več
različnih melodij); spodbudi brata, da še on zaigra eno melodijo, potem najstnik na
klavir zaigra zvok prihoda vlaka.
– Najstnik se pokriva (skriva) s kapuco (to pogosto počne tudi, kadar ga v tem
obdobju skušam fotografirati).
– Na šolskem dvorišču se drži stran od otrok in s kamero komunicira s pogostim
dvigovanjem obrvi;
– med otroki deluje »neviden«, oči ima žalostne, z beganjem oči izraža zadrego, na
ustih ima rahel nasmešek;
– otroka na stopnišču se mu v velikem loku izogneta;
– pri pouku športne vzgoje ga učenci pri preskakovanju gredi prehitevajo, pa ne
reče nič, le čudi se in poskuša z roko nakazati, da to ni pravično; ko že tretjič (po
krivem) ne pride na vrsto; začne gristi nohte.
– Na trampolinu mami ukazuje, daje navodila, določa pravila;
– medtem, ko mama govori po telefonu, jo z oponašanjem moti (ponavlja njene
besede, odgovarja na njena vprašanja).
– Ko se pogovarja z bratom po telefonu, nese telefonsko slušalko še snemalcu, ki
brata sicer ne pozna;
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POZORNOST

– babico pri sekanju drv popravlja, ji daje navodila in ukazuje;
– ob prihodu brata na železniško postajo, ga mama veselo objame, on pa
komentira: »glej, ga!« in steče bliže (ustavi se na oddaljenosti enega metra),
vendar se objemu ne pridruži. Mama si brata ogleda, ga poboža, najstnik medtem
išče pozornost pri snemalcu, skače v kamero, se nasmiha;
– snemalcu daje navodila, naj gre za njim,
– na sprehodu njegov brat z vso silo vrže proti njemu leseno palico; nekaj
trenutkov kasneje vrže palico (bolj nežno) še proti mami.
– Na železniški postaji vabi neznance, naj mu sledijo;
– ob slovesu od brata na železniški postaji ostaja dva koraka za mamo in bratom, v
očeh se mu začnejo nabirati solze, mane si oči, briše solze, zadrego poskuša prikriti
z govorjenjem, rahlim nasmeškom, bratu maha s postaje.
– Izraža nemir, pogosto mežika z očmi, se praska po obrazu;
– v šoli za mizo deluje miren in zbran.
– Leže na trampolinu sunkovito giba z glavo, pri miru in v tišini zdrži le kakšno
sekundo, dve, potem spet hektično kaže s prstom, spušča nenavadne zvoke;
– Nekaj sekund pozorno in v tišini gleda fotografije družinskega albuma, pri tem
dviguje obrvi.

4.3.4 Intervju s sovrstnikom, ki si je ogledal film

Vtisi o filmu …
»V redu film, zanimiv.«
Glede na to, da poznaš najstnika, ki v filmu igra glavno vlogo – samega sebe, kaj te je v filmu
presenetilo?
»Da joče. Da se pogovarja s tujci. Da ga ni sram, ne samo pred kamero, ampak da ga na splošno ni
sram.«
Kakšno vedenje, ki si ga opazil v filmu, bi označil kot drugačno od običajnega najstnika?
»Da v šoli ne govori, da ogovori neznance. Namesto, da govori, kaže z rokami, očmi, z glavo – kimanje.«
Kaj bi si mislil o njem, če bi bil njegov sošolec in ne bi vedel, da sicer tudi govori ali se obnaša kako
drugače?
»Ne bi se družil z njim.«
Zakaj?
»Ker je malo čuden.«
Ne bi poskušal vzpostaviti stika z njim ali ga razumeti?
»Ne.«
Zakaj?
»Ker ne govori in se tako obnaša.«
Ko bi zvedel, da govori, videl in slišal, da govori, bi se poskusil pogovarjat z njim?
»Verjetno ne.«
Zakaj?
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»Ker se tako obnaša.«
Kaj v njegovem obnašanju te najbolj zmoti?
»Da je včasih vsiljiv.«
Kako to čutiš?
»Tak občutek imam.«
Torej sploh ni nujno, da se te dotakne, pa čutiš, da je vsiljiv?
»Da, ker se zelo približa.«
Kakšen pa se ti zdi njegov hobi, da ga zanimajo vlaki?
»Zanimivo je, da ima tak hobi. Skoraj nobenega to ne zanima.«
O čem se fantje iz 8. razreda pogovarjate v šoli?
»O nogometu, puncah, filmih, igricah, sodobni tehnologiji, Facebooku, pripovedujemo si šale.«
Bi ga potrdil za prijatelja na FB?
»Sem ga že. Ampak jaz potrdim vse, razen če nekoga ne poznam ali je emo (op. pripadnik določenega
modnega in glasbenega stila).«
Pa se pogovarjata kdaj na FB?
»Nekajkrat mi je kaj napisal, včasih sem mu odgovoril. Redko se pogovarjava.«
Si pogledal njegov profil?
»Enkrat; pogledal sem njegovo fotografijo. Tudi od drugih gledam samo fotografije.«
A bi lahko najstnik z visoko funkcionalnim avtizmom naredil kaj takšnega, da bi imel možnost, da bi se
običajen najstnik družil z njim?
»Ne vem.«

4.4 INTERVJU Z NAJSTNIKOVO MATERJO
Kako vidite sinovo napredovanje?
»Če pogledam nazaj, ko je bil sin star dve, tri leta in se spomnim, kako je bilo takrat… Katastrofa. Sploh
ne vem, od kod sem črpala moč, da sem vse skupaj vzdržala; vera v Boga me je držala pokonci. Sin je imel
hude epileptične napade in dobival je kapljice Epilepsin. Že tako je bil hiperaktiven, po teh kapljicah pa
zaradi stranskih učinkov še bolj. Potem so zamenjali terapijo s Tegretolom in stanje se je začelo počasi
umirjati. Napadi so ponehali, od letošnjega maja (2010) pa smo prekinili tudi s to terapijo. Zaenkrat je
vse v redu. Vsi opažamo, da je zdaj drugačen. Jaz, sin, pa tudi učiteljica v šoli je rekla, da »je, kakor bi se
zbudil«.
Nekaj mesecev pred tem ste našli tudi mene, ki sem specializantka študija Pomoč z umetnostjo. Kako
danes gledate na najina srečanja?
»Prišla sem z nekimi pričakovanji, da se bo sin s pomočjo terapije morda naučil igrati kakšen inštrument,
zdaj pa vem samo nekaj: moj sin komaj čaka na vsako vajino srečanje in se teh trenutkov, te ure tako
neznansko veseli, da mi to popolnoma zadošča.«
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Kako se soočate s tem, da ste mati otroka z visoko funkcionalnim avtizmom oziroma Aspergerjevim
sindromom? Imate občutek, da vas to zaznamuje?
»Hodim na skupino za samopomoč staršev avtističnih otrok. Na Centru za avtizem imam dostop do
tovrstnih informacij, še vedno sem v stiku z dr. Macedoni, veliko pa k splošni osveščenosti prispevajo tisti
posamezniki oziroma njihovi starši, ki se na nek način izpostavijo v javnosti. Recimo mamica 34-letnega
Aljaža, ki je prav tako oseba z avtizmom, je na tem področju precej aktivna. Zdi se mi, da se je zadnja leta
začelo o tem veliko več govoriti, glede na to, da je nekako v ozadju sama misel o avtizmu oziroma
Aspergerjevem sindromu že vsaj deset, petnajst let.«
Poznate morda kakšne zakone ali pravice, ki jih ima vaš otrok zaradi svoje diagnoze?
»Kar se tiče določenih »prilagoditev« v šoli, na primer šolskih testov, učenja, ima moj sin zdaj v petem
razredu dodatnih 5 ur pomoči na teden pri specialni pedagoginji (lani je imel tri ure na teden). Ima tudi
možnost drugih prilagoditev, ki bi jih lahko izkoristil, recimo, da zanj ni obvezno ustno spraševanje.
Vendar jaz vztrajam, naj ga kar sprašujejo, pa čeprav v kabinetu, saj menim, da je zanj dobro, da čim več
govori. Tudi, če ni za oceno in je samo za vajo. Kakor kaže, je to dobro, zadnjič je dobil pri ustnem
spraševanju oceno štiri, česar sem bila zelo vesela. To je pravzaprav prava zmaga. Širše o kakšni
zakonodaji s tega področja pa ne vem skoraj nič.«
Bi lahko rekli, da ste sinovo diagnozo kdaj doživljali kot »hendikep«? In ali se vam je kdaj zdelo, da vas
ljudje zaradi njegove drugačnosti »postrani« gledajo?
»Mogoče sem bila čisto na začetku, ko še nisem vedela za diagnozo, zmedena. Počutila sem se nemočno.
V javnosti morda niti nisem znala prav reagirati. Ampak z vstopom sina v redno osnovno šolo sem se
oprijela mnenja njegove razredničarke, ki je verjela vanj, v njegove sposobnosti in zmožnosti. V tej luči in
ob poznavanju diagnoze sem se tudi pri srečanjih s tujci, ki sina niso poznali, veliko bolje znašla. Včasih
zna biti (sin) precej »vsiljiv« do ljudi; tudi, če jih ne pozna, dreza vanje. Navadno na kratko razložim, da
ima Aspergerjev sindrom in ljudje odreagirajo zelo prijazno, saj je večina za sindrom že slišala. Nekateri
se celo opravičijo, če so mi prej namenili kakšen bolj »postrani« pogled. Nisem pa sinove diagnoze nikoli
doživljala kot nekakšno prizadetost; včasih se mi celo zdi, da je njegova drugačnost pravzaprav dar.
Darilo zanj, zame in vse, s katerimi se srečuje.«

5

OPIS IN KVALITATIVNA ANALIZA DRAMSKO TERAPEVTSKIH SREČANJ

5.1 »OSEM VAGONOV« (od Ljubljane do Maribora)
8 srečanj, ki se je zvrstilo v 4 mesecih dramsko terapevtskega dela z najstnikom, večinoma na
njegovem domu. Najstnik je bil vsakič postavljen pred nov izziv, eno ali več nalog, ki sem jih
pripravila na podlagi različnih gledaliških tehnik in dramsko terapevtskih metod. Ob koncu
vsakega srečanja je najstnik rešil še nestandardiziran vprašalnik oziroma intervju z odprtimi in
zaprtimi vprašanji. Vprašalnik je bil prirejen posebej za najstnika z visoko funkcionalnim
avtizmom in se osnuje na njegovem posebnem zanimanju za vlake. Sestavljen je iz
(metaforično) Osmih vagonov vprašanj s področij komunikacije, čustvovanja, domišljije,
šolanja, socialne interakcije itd. Spodnji opis srečanj temelji na snemanju z video kamero,
opazovanjem z udeležbo in introspektivnem poročilu iz terapevtskega dnevnika. Takoj po opisu
vsakega posamičnega srečanja oziroma vagona sledi analiza gibanja in vedenja po EBL.
Tabelarični prikaz temelji na štirih bistvenih izhodiščih EBL; to so: prostor, gibanje, očesni stik in
interakcijska struktura. Opis vsakega posameznega srečanja zaključim s sklepom oziroma
povzetkom opaženih posebnosti.
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5.1.1 Prvo srečanje: VAGON 1 (Litija)

Področje:
Gledališka tehnika:
Pripomočki:
Naslov vaje:
Opis vaje in
navodila:

neverbalna komunikacija
semantični gibi (Neubauer, 2003, str. 49)
kamera, vprašalnik, dva svinčnika
Sporočanje
Semantični gibi zamenjujejo ali dopolnjujejo določene besede.
Pokažem nekaj semantičnih gibov: PRIDI (pomigam s kazalcem proti
sebi), POJDI (z roko, iztegnjeno diagonalno nad višino ramen, in
poudarjenim kazalcem …), PROSIM (obe dlani sklenjeni pred prsmi),
STOP (pokažem dlan). Potem prosim najstnika, da mi še on pokaže
kakšnega.

Introspektivno poročilo iz terapevtovega dnevnika:
Uvodoma sem mu razložila igro 8 vagonov. Vlak ima 8 vagonov, v vsakem je ena naloga in
nekaj vprašanj. Ko reši vse naloge in vprašanja, se z vlakom odpeljeva iz Ljubljane v Maribor.
Vprašal me je, s katerim vlakom se bova peljala. Rekla sem mu, da lahko sam izbere. Izbral je
potniškega, da bova lahko na kakšni postaji tudi izstopila in si ogledala kraj, kamor sva prišla.
Povedala sem mu tudi, da imam to opravilo za domačo nalogo na šoli, kamor hodim, in ga
vprašala, če lahko najina srečanja snemam s kamero. Ker je skomignil z rameni in pokimal z
glavo, sem začela postavljati kamero, pri čemer mi je radovedno pomagal.
Na začetku sem dobila občutek, da sem sestavila prelahke naloge. Najbrž zato, ker ni sodeloval
na način, kot sem pričakovala, ampak na način, ki ga je izbral sam. Stopil je za kamero, prevzel
vlogo snemalca, me snemal in se šalil. Smejal se je in očitno se je zabaval. Semantične gibe sem
sprva kazala jaz pred kamero, on pa šele proti koncu za kamero. Odgovarjal je ravno nasprotno
od resničnega oziroma nekajkrat semantični gib opisal z besedami ali zgodbo. Potem je večkrat
tudi sam stopil v kader in čisto od blizu kazal svoje oči, usta, uho. Če bi lahko s to nalogo začela
še enkrat, bi pred začetkom igre izvedla ločeno uvodno srečanje, katerega namen bi bil, da se
najstnik »spozna« s kamero. Tokrat tega nisem storila, ker sem predvidevala, da je na kamero
že vajen, saj je že nastopal v dokumentarnem filmu. Kljub temu sem na ta način zabeležila
veliko najstnikovega vedenja, tudi sicer običajnega zanj.

VAGON 1 – Opis prvega srečanja po metodi EBL:
PROSTOR

Terapevtsko srečanje je potekalo pri najstniku doma, v njegovi sobi. On je bil
na začetku za kamero, jaz pa pred kamero, ki je bila pritrjena na stojalu sredi
sobe. V tem prostoru najstnik preživi največ časa in se počuti ugodno. V najini
medosebni situaciji je najstnik večkrat stopil v prostor intimne razdalje (15–36
cm), večji del časa pa je bil na osebni razdalji (50–120cm). Tudi pri snemanju s
kamero je uporabljal ti dve razdalji, oziroma je z ZOOM efektom večkrat
približal predmete do nerazpoznavnosti. Najstnikovo gibanje po prostoru je
bilo omejeno na bližnje območje kamere.

GIBANJE

Najstnikovo gibanje je bilo hitro, dinamično, veliko je bilo sklanjanja,
sunkovitega postavljanja za in pred kamero. Jaz sem predvsem sledila
njegovim gibom in se na ta način uglaševala z njim. On je svojo intenzivnost
gibov kazal predvsem z rokami, ko je v roke jemal različne predmete in jih
približeval objektivu kamere. Razen takrat, kadar je stopil pred kamero in se
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sklonil tik k njej, da je pokazal tudi različne dele svojega telesa (ustnice, lase,
oči), je bilo njegovo gibanje skrito očesu kamere; lahko sem ga le opazovala.
Večkrat se je nasmejal in spuščal kakšne nenavadne glasove. Na tem srečanju
je na začetku prevladovalo "biti giban z" in "intenzivno gibati se z". Pri
uglaševanju z gibanjem sem si pomagala z vsemi čuti, predvsem pa s telesom,
dihanjem in očesnim stikom. Gibanje je najstnik zaključil povsem
nepričakovano; ugasnil je kamero in sedel za mizo z željo, da bi rešil vprašalnik.
OČESNI STIK

Igra oči je sestavljena iz različnih enot. Pravilno zaporedje enot je odpirati,
orientirati, pozdraviti (pomežikniti), zaključiti, zapreti in premor. Očesni stik je
bolj uspešen, če gremo skozi vse faze. Pri očesnem stiku z najstnikom je bilo
ves čas prisotno obilo odpiranja, zelo malo je zapiranja, malo premorov. Na
začetku je bilo sorazmerno z verbalnim pozdravom prisotno pozdravljanje v
smislu nasmeha in privzdigovanja obrvi. S tem sva drug drugega povabila v
umetnostno ustvarjanje. Precej je bilo tudi orientiranja; očem je spontano
sledila brada.

INTERAKCIJSKA
STRUKTURA

Prisotnega je bilo veliko uglaševanja; zelo veliko je bilo neverbalnega
uglaševanja. Večkrat se je pojavila druga interakcijska strukturna izmenjava, ko
sem se jaz "gibala z" njim, kjer sem za njim ponavljala vedenje pred kamero.
Vmes sem naredila premor. Sledila sem njegovemu ritmu in gibanju. Večkrat
je on podal iniciativo, jaz sem jo sprejela in prevzela ter ji nato sledila. Kar
nama je bilo všeč, sva večkrat ponovila, kar nama ni bilo všeč, sva opustila.
Pogosto sva se smejala. Po tistem, ko se je odločil stopiti pred kamero, se je
razvil igriv dialog. Najina skupna igra je potekala z obrazno mimiko, gibanjem
telesa, gestami, glasovi in preko posredništva kamere. Na verbalnem nivoju se
je pojavil problem že v četrti interakcijski strukturi, saj ni želel ali ni znal
poimenovati določenega semantičnega giba, recimo stop. S témo je imel
veliko težav, morda je bila zanj prezahtevna.
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Rezultat vprašalnika:
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Sklep:
Najstnik se rad pogovarja s svojo mamo, svojimi sestričnami, z mano (Vesno) in tujci
(neznanci). Najstnik se včasih rad pogovarja s svojim bratom, dedom, prijateljem J., T. (spec.
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pedagoginjo) in v manjši skupini. Ne ve, če se rad pogovarja v večji skupini sošolcev in sošolk.
Včasih se raje pogovarja z otroki, včasih pa z odraslimi. Raje uporablja verbalno komunikacijo.
Najstnik delno razume neverbalno govorico. Semantične gibe sicer prepozna, vendar jih ne zna
vedno tudi poimenovati s pomenom, ki ga imajo. Pomen namesto z eno besedo, opiše z več
stavki ali sestavi zgodbo z razlago. Menim, da nekaterih znakov neverbalne komunikacije še
vedno ne razume in določene gibe, ki jih ljudje uporabljamo, samo oponaša. Morda celo na
napačen način. Gibanje z obrvmi je recimo primer neverbalne komunikacije, ki je ni razložil,
uporablja pa jo zelo pogosto. Bistvenega pomena je ugotovitev, da najstnik želi komunicirati
verbalno, da želi navezati stik z novimi ljudmi, poskuša vzpostaviti verbalno komunikacijo in ob
neuspehu po določenem času odneha. Po odgovorih sodeč, najstnik nikoli ne govori z ljudmi
samo o tem, kar ga zanima. Tudi moja izkušnja je, da je sedaj (ko sva se spoznala, je bilo
drugače!) sposoben sogovornika tudi poslušati, pokazati interes za teme, ki jih izbere
sogovornik, in sodelovati v pogovoru. Najstnik je v komunikaciji iz leta v leto bolj vešč, manj
»sebičen« oziroma manj osredotočen samo na svoje interese in téme.

5.1.2 Drugo srečanje: VAGON 2 (Trbovlje)
Področje:
Gledališka tehnika:
Pripomočki:
Naslov vaje:
Opis vaje in
navodila:

verbalna komunikacija
igra vlog na podlagi napisanega dialoga
kamera, list z besedilom prizora, vprašalnik, dva svinčnika
»Metafore«
Postaviva se v prostor in odigrava prizor po predlogi besedila na
papirju. Najprej opraviva bralno vajo, potem po želji dodava gibanje …

V: Živio, kako si?
N: Dobro, pa ti?
V: Ne ravno najbolje. Ko sem se vozila s kolesom po cesti, je mimo mene zdrvel nek norec. Bil je hiter kot
strela. (Vesna reče jezno.)
N: Kot strela? Kako to misliš? (Najstnik je začuden.)
V: Saj veš, zelo hiter. Vozil je hitreje, kot bi smel.
N: Več kot 60 kilometrov na uro? (Najstnik vpraša radovedno.)
V: Ja, veliko več. In še huje, opazila sem, da je bil na telefonu?
N: Na telefonu? A takole? (Nakaže, da bo stopil na telefon.)
V: Ne, ni bil na telefonu. Mobitel je imel v rokah in se pogovarjal. Ob tem pa se je še režal kot pečen
maček.
N: Pečen maček? Kako to misliš? Saj maček ne zna voziti avta, sploh pa ne pečen! (Najstnik je zmeden.)
V: No, saj to se samo tako reče. Pač, režal se je na vsa usta. Saj je kar stresal z glavo in kazal zobe, saj
veš. Kot kakšen maček iz risanke.
N: Ne, ne vem, ker ga nisem videl. (Najstnik pove resno.)
V: (Vesna se zasmeji.) Ti pa si smešen. Šale stresaš iz rokava.
N: Iz rokava, ja. Takole … (Najstnik dvigne rokav in se pretvarja, da stresa iz njega šale.)
V: Nekako tako ja. Sicer pa mi ni jasno, kako ne razumeš vsega, kar pripovedujem.
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N: Ni ti jasno? Včasih je jasno, včasih pa oblačno.
V: No, saj pravim, pri tebi je vedno tako, da to kar misliš, tudi rečeš.
N: Res je. Ti pa včasih govoriš v ugankah, ki jih moram jaz šele razvozlati.
(Oba se zasmejita.)

Introspektivno poročilo iz terapevtovega dnevnika:
Drugi vagon je bil povsem drugačen od prvega. Najstnik je bil bolj resen, zadržan, kamera ni
več pritegnila njegove pozornosti. Bil je zelo motiviran, zavzeto je odigral prizor in rešil
vprašalnik. Igranje prizora ga je očitno zabavalo, ob prebiranju metafor se je nasmehnil in jih
na glas ponovil. Pri igranju prizora je pozornost namenil tudi melodiji govora, imela sva dober
očesni stik, pozorno je odigral tudi čustva in razpoloženja, ki so bila zapisana v besedilu. Tudi
časovno sva oboje (vajo in reševanje vprašalnika) izvedla v precej krajšem času kot prvič (25
minut); preostanek časa pa sva namenila igri ENKA, ki jo najstnik zelo rad igra. Pri igri se je
očitno sprostil, več se je smejal. Zanimiva je bila njegova pripomba, da je bil drugi vagon 2 kili
lažji od prvega, ki je tehtal 500 ton.
VAGON 2 – Opis drugega srečanja po metodi EBL:
PROSTOR

Terapevtsko srečanje je potekalo pri najstniku doma, v njegovi sobi. Na
začetku sva oba sedela za mizo, drug drugemu nasproti tako, da je bila vmes
miza. Kasneje sva oba stala ob mizi, brala besedilo in ga tudi telesno
interpretirala. Zaradi branja z lista sva bila prostorsko omejena. V nekem
trenutku, ko sva opazovala, da je »včasih oblačno«, sva stala ob oknu.
Improvizacija je potekala na osebni in družbeni razdalji (od 120 do 200 cm).

GIBANJE

Najstnik je prvi del srečanja, branja besedila, sedel za mizo in občasno vstal ali
pokazal kakšen gib iz besedila. Med branjem besedila je pokal s členki na prsti,
nemirno raztegoval svojo majico, večkrat stresel z roko kakor da bi »stresel
šalo iz rokava« in na glas povedal nekaj zapisanih vrstic: pokaže kakor, da bi
stopil na telefon, kot pečen maček, jasno pa oblačno. Čustvena kakovost
govora je bila dobra; običajno zategnjenost v glasu je zamenjala vsebinsko
smiselna interpretacija besedila. Še vedno govori z značilnim smehljajem na
ustih. V nadaljevanju bralne vaje, ko sva stala, si je popravljal hlače in
interpretacijo besedila večkrat podkrepil z gibanjem vsega telesa. Ritem
gibanja na tem srečanju je bil veliko bolj tekoč kot prvič, brez sunkovitih,
nenadnih gibov, tudi govor je bil umirjen, tekoč. Ni se mi bilo potrebno ves čas
usklajevati z njegovim ritmom, saj se je tudi on z mojim.

OČESNI STIK

V začetku, ko sva brala besedilo, so se pojavljale vse enote: odpirati,
orientirati, zaključiti, zapreti in premor. Kadar je končal z branjem, me je
pogledal v oči, s tem je povedal, da je zaključil z branjem in postavil (nemo)
vprašanje: »kaj pa sedaj?« Z očmi je potrjeval, kar je govoril, in iskal očesni
stik. Veliko več kot prvič je bilo premorov; tudi zaradi branja besedila.
Sekvence očesnega stika so bile kratke; eno do dve sekundi. Očesni stik je
spodbudil tudi igro udarca z dlanmi (»petka«).

INTERAKCIJSKA
STRUKTURA

Najstnik je bil na tem srečanju zelo miren. K zbranosti mu je na začetku
pomagalo branje besedila. Od »biti giban z« sva hitro prešla na "gibanje z" in
spontano izmenjavo, ki je bila tudi posledica besednega dialoga. Do igrivega
dialoga je prišlo vmes, ko sva udarila z dlanmi. Ko sva končala z branjem, sem
dvignila dlan, da bi si na ta način čestitala s ploskom dlani (»petka«), pa je
nastavil le tri prste. Sprejela sem njegovo igro in tlesknila sva še enkrat, vsak z
drugačnim številom prstov. To sva še nekajkrat ponovila, dokler se nisva ujela
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uglašena s petimi prsti. Téma srečanja je bil prizor »Metafore«. Najstnik je
témo sprejel, v njej sodeloval, tako verbalno kot neverbalno. Z lahkoto je
nastopal in pomagal ustvarjati zgodbo. Pokazal je, da vé, za kaj gre. Če bi znala
besedilo na pamet, bi lahko vključila tudi več gibanja.

Rezultat vprašalnika:
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Sklep:
Najstniku se včasih zdi, da ljudje govorijo v ugankah, vendar meni, da ljudi ni težko razumeti. Ni
se spomnil nobenega stavka, ki ga kdaj ne bi razumel. Najstnik se v šoli boji govoriti, vendar ne
zato, ker bi drugi lahko mislili, da je neumen, ali ker bi se mu smejali. Meni, da je pameten, ker
hodi v šolo in se uči. Najstnik je prepoznal in odlično opisal vse metafore ter vaje. Metafore
težek karakter, ki je ni bilo v vaji, ni znal ustno opisati. Ustno je na vprašanja odgovarjal s
kratkimi odgovori, večinoma medmeti ali besedama ja in ne. Uporabljal je kimanje z glavo,
kazal je s prstom, vendar ne z iztegnjenim kazalcem, temveč obrnjenim vase. Razpoloženja v
prizoru je neverbalno in verbalno primerno izrazil, z nekaj ponovitvami vedno bolje. Največ
težav je imel z biti resen, kar me ni presenetilo, saj se tudi običajno pogovarja z rahlim
nasmeškom na obrazu. Čustva je sicer prepoznal in jasno pokazal, vendar sem imela občutek,
da ne razlikuje dobro jakosti določenega čustva. Pri naslednjem vagonu bova vadila
intenzivnost čustev, na vprašanja v vprašalniku pa bo odgovarjal ustno.

5.1.3 Tretje srečanje: VAGON 3 (Zidani most)
Področje:
Gledališka tehnika:
Pripomočki:
Naslov vaje 1:
Opis vaje 1 in
navodila:

Naslov vaje 2:
Opis vaje 2 in
navodila:

verbalna komunikacija in domišljija
asociacijska veriga slik (Neubauer, 2003, 57), improvizacija,
pantomima
kamera, različni predmeti (knjiga, dojenček itd.), vprašalnik, dva
svinčnika
Sestaviva zgodbo!
Sediva drug ob drugem. Eden začne zgodbo tako, da pove eno besedo,
drugi ponovi besedo za njim in doda novo, ki mu pride na misel kot
asociacija prejšnje, potem spet prvi ponovi besedo in doda svojo. To
počneva tako dolgo, dokler se eden ne zmoti. (Alternativa tej igri je, da
sestaviva zgodbo, ki lahko ali pa tudi ne temelji na asociacijah.)
Kakšen predmet je to?
Opazujeva predmete v sobi. Vsak predmet lahko postane nekaj
drugega, kot je. Vzamem predmet in z mimiko določim drug pomen.
Npr. svinčnik postane roža. Potem dam svinčnik najstniku in opazujem,
ali mu je sam pripisal kakšen drug pomen oziroma uporabnost. Če tega
ne naredi samoiniciativno, vprašam: »Kaj bi še lahko bil ta predmet?«
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Introspektivno poročilo iz terapevtovega dnevnika:
Tretji vagon je bil sestavljen iz dveh osrednjih vaj: asociacijske verige slik in improvizacije
uporabe predmeta. Najstnik je na začetku obrnil hrbet kameri in sedel na gugalniku; kasneje,
ko sva izvajala vajo, sva se premikala v prostoru, vprašalnik pa je najstnik reševal sede za mizo.
Srečanje je trajalo uro in pol. Najstnik je bil dobre volje, razlago vsake posamezne vaje je sicer
pozorno poslušal, vendar nisem imela občutka, da jo je tudi razumel. Potrebno je bilo, da sem
mu najprej razložila pomen besede ASOCIACIJA. Začela sva s preprostimi asociacijami, potem
pa sva jih postopoma začela povezovati v zgodbo. Najstnik si je zapomnil 14 zaporednih
asociacij; vse besede so bili slovenski kraji. Izkazalo se je, da je za stvari, ki ga zanimajo, izredno
dobro motiviran, ima visoko sposobnost koncentracije in odličen spomin. Prva vaja je bila
namenjena opazovanju najstnikovih veščin verbalne komunikacije, druga pa preverjanju
njegove domišljije in motorike. Pri določanju različnih pomenov istemu predmetu se je najstnik
zelo dobro izkazal, imel je dobre, zanimive ideje, ki jih je tudi zelo dobro izvedel. Pri vprašalniku
je sprva kazalo, da ne bo problemov, če najstnik govori, jaz pa pišem; potem pa je pogosto
zablokiral; preden je povedal odgovor ali začel govoriti. Pogosto je tudi popravljal moje
slogovne in pravopisne napake – pisala sem namreč, kot je pripovedoval – na neki točki je celo
vzel pisalo v svoje roke in začel sam pisati. Izkazalo se je, da mu verbalno izražanje predstavlja
veliko večji problem, kot je bilo sprva videti, še posebno, če gre za teme, ki niso njegovo močno
področje.
VAGON 3 – Opis tretjega srečanja po metodi EBL:
PROSTOR

Terapevtsko srečanje je potekalo pri najstniku doma, v njegovi sobi. Najstnik je
sedel v gugalniku, jaz na stolu ob njem. Kasneje, pri sestavljanju asociacijske verige
krajev, sva sedla za mizo tako, da sva sedela drug drugemu nasproti. Najstnik se je
pogosto s celim telesom sklonil nad zemljevid in posledično stopil v moj osebni
prostor. Kasneje, pri drugi vaji, sva se oba gibala po vsej sobi. Najstnik je svobodno
uporabljal predmete v sobi, sedel na sosednjo mizo (v sobi ima dve mizi) ali na tla.

GIBANJE

Sprva je najstnik sedel v gugalniku in obrnil hrbet kameri, zibal se je, občasno
pogledal v kamero in pokazal jezik. Sprva je kazal nemir, ki se je izražal s pokanjem
členkov, grizenjem nohtov in občasnem navalu smeha ter enkrat kihanja. Po prvih
asociacijah se je umiril in se prestavil k mizi, kjer si je pomagal z atlasom. Kazal in
razlagal mi je razdalje med kraji, ves čas z rahlo povišanim tonom glasu in rahlim
nasmeškom. Melodija njegovega pripovedovanja je imela »pomemben prizvok«,
imela sem občutek, da uživa v pripovedovanju nečesa, kar obvlada, moje neznanje
ga je zabavalo in motiviralo. Ko sem omenila, da je bila iz Idrije moja prijateljica, ki
je žal umrla, je njegov izraz na obrazu ostal povsem enak; nobenega sočutja,
prijazne besede, nenadnega molka ali osuplosti ni bilo. Povsem enak izraz na
obrazu je imel tudi ob tem, ko je omenil, da lahko pridejo iz trebuha makaroni
oziroma dojenček. Pri gibanju telesa nisem opazila nič neobičajnega.

OČESNI STIK

Celotno dogajanje je na tem srečanju potekalo v neposredni bližini kamere, zato je
bilo zelo težko spremljati očesni stik. V sobi je bilo tudi že precej temno, luč pa
slaba. Sicer pa je bil očesni stik na začetku, ko sva se gledala iz gugalnika proti
stolu in kasneje preko mize, večji del sestavljen iz enot odpiranja in fiksiranja, med
samim gibanjem po prostoru pa je bilo več orientiranja, premorov, tudi zapiranja.

INTERAKCIJSKA
STRUKTURA

Pri tem srečanju sva imela kar nekaj različnih tém. Igra asociacij je delovala kot
izmenjava z dodajanjem elementa, asociacijska veriga krajev pa je bila že pravi
igrivi dialog, ki se je zlil v pesem skupine Slon in Sadež, ki sva jo poslušala celo
preko telefonske aplikacije. Glasba naju je povezala v uglašeno petje in skupno
gibanje. Čisto posebna téma je bil vsak prikaz pantomime.
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Rezultati vprašalnika:
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Povzetek rezultatov:
PREDNOSTI (+)
Odličen spomin
Pozornost in koncentracija, ko je motiviran.
Kaže zanimanje za sogovornika. (Kaj pa ti
razmišljaš, ko ti je dolgčas? Kam bi pa ti potovala,
bi se učila surfati?)
Verbalno opiše znan dogodek (izlet).
Načrtuje in ekonomično ravna s časom (dela
domačo nalogo za naprej, razmišlja o prihodnosti
itd.).
Domišljija,
ustvarjalnost,
igrivost
(rime,
sestavljanje pesmi, izmišljena zgodba, različni
pomeni predmetov itd.)

ŠIBKOSTI (–)
Potrebuje zelo natančna in jasna navodila.
Pomanjkanje pozornosti, ko ni motiviran.
Ne reagira na čustvene trenutke oz. zgodbe
((omemba smrti prijateljice, primer pantomime
nosečnice).
Pri opisu knjige navaja le faktografske podatke
(naslov, število zgodb, kodo knjige).
Red in rutine (razmišljanje o voznih redih,
katalogiziranje informacij o knjigi).
Neresnost pri delu, zavlačevanje, nemir.

Sklep:
Pri težavah z verbalno komunikacijo sem opazila vzorec neverbalnega obnašanja: dotik –
komunikacija s prsti (risanje črk ali znakov po zraku) – šepetanje na uho (tiho, glasnejše) –
verbalna komunikacija (na spodbudo in prigovarjanje). Ta vzorec obnašanja uporablja tudi, ko
je v družbi vrstnikov (šola, verouk,itd.). Pomislila sem, da bi ga bilo smiselno tudi v javnosti
spodbujati, da preide iz ene faze v drugo, dokler ne bi povedal tudi kakšne posamezne besede.
Pri vajah je najstnik sicer izkazal motorično spretnost, obilo domišljije, odličen spomin in dobro
mero ustvarjalnosti.
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5.1.4 Četrto srečanje: VAGON 4 (Celje)
Področje:
Gledališka tehnika:
Pripomočki:

Naslov vaje:
Opis vaje in
navodila:

čustva
improvizacija (Neubauer, 2003, 66), »če bi« tehnika (Stanislavski,
1977, 82), barometer čustev (At se wood, 2007, 45)
kartončki z opisi čustev (jezen, žalosten, vznemirjen, navdušen, miren,
sram te je, prestrašen, vesel, uživaš, osamljen) in kartončki s številkami
(0, 1, 2, 3)
Izražanje čustev
Vaja poteka tako, da enkrat terapevtka, drugič najstnik kažeta čustva;
tisti, ki sedi na stolu in opazuje, pa po končani improvizaciji dvigne
karton, na kateri je zapisana številka, ki določi stopnjo odigranega
čustva. 0= tega čustva ni, 1 = osnovno čustvo (npr. JEZEN) , 2 = srednje
(npr. srednje JEZEN) , 3 = zelo (ZELO JEZEN). V sklopu vaje upoštevam
»če bi« tehniko Stanislavskega, pri kateri je uvod v odigrano situacijo
zgodba, ki bazira na predpostavki če bi …

Introspektivno poročilo iz terapevtovega dnevnika:
Najstnik se je ves čas izogibal vidnemu polju kamere. Občasno je kazal nemir, si grizel nohte,
prekrižal roke na prsih. Sicer je zavzeto sodeloval, še posebno pri improvizacijah. V kazanju
pozitivnih čustev je sodeloval in užival, pri negativnih (jeza, žalost) je le še verbalno
komuniciral. Tudi to se je izkazalo za dobro. Kaže, da so mu vse predhodne vaje pomagale, da
se »odpre« in zaupa. Izrazil je nekatere osebne stiske ter svoja čustva številčno zelo natančno
opredelil v precej različnih situacijah. Menim, da so mu bile vaje všeč tudi zato, ker so bile
povezane s številkami. Prepričana sem, da ga motivira tudi to, da sva že na polovici najine poti
Osmih vagonov. Na podlagi video posnetka opažam, da je najino delo precej strnjeno, da je
malo premorov in da so ti kratki. Ker so najina srečanja dolga dvakrat 45 minut, bi bilo dobro
uvesti še kakšen daljši odmor (enega daljšega imava običajno pred začetkom reševanja
vprašalnika). Zelo pomembno je tudi, da sem pri delu tudi sama sproščena, osredinjena in
potrpežljiva. Ne smem se obremenjevati z rezultatom, temveč se moram še bolj prepustiti.
Prav snemanje s kamero mi omogoča objektivno oceniti lastno delo.
VAGON 4 – Opis četrtega srečanja po metodi EBL:
PROSTOR

Terapevtsko srečanje je potekalo pri najstniku doma, v njegovi sobi. Na
začetku je on sedel na gugalnici, jaz pa na gugalniku. Sedela sva si nasproti, da
sva se videla v obraz. Sedela sva precej narazen, na meji med osebno in
družbeno razdaljo (približno 120 cm). Ko sva navidezno potovala iz kraja v kraj,
sva kdaj pa kdaj menjala sedeže in sem jaz sedela na gugalnici, najstnik pa na
gugalniku. Kasneje je najstnik prestavil gugalnik na drug konec sobe in sedel
tam. V nadaljevanju, ko sva igrala različne prizore, sva se gibala tudi po tleh;
sedela, ležala, se kotalila. Najstnik se je po prostoru svobodno gibal in
uporabljal vse prostorske smeri. Pri odgovarjanju na vprašanja je sedel v
gugalniku in kazal odgovore s pomočjo kartončkov, na katerih so bile napisane
številke. Ob koncu srečanja, pri reševanju vprašalnika je najstnik sedel za mizo,
jaz pa njemu nasproti. Razen pri »plavanju na tleh« se nisva dotikala, večino
časa sva bila v stiku preko očesnega stika.

GIBANJE

Kadar želi najstnik kaj pokazati, sicer pokaže s kazalcem, vendar mlahavo
upognjenim navzdol. Otrok začne s kazalcem kazati v dobi kobacaja, ko se
razvija celotni JAZ. Na tej stopnji izvajamo »gibanje z«. Zato sem izbrala, da
bom sedela v gugalniku, saj sem se na ta način lažje »gibala z«. Skupaj sva se
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gibala, on v gugalnici, jaz na gugalniku. V kraju Miren je bil njegov obraz res
miren, resen, mišice sproščene, oči odprte, brez posebnih čustev. V kraju
Krasno je pokazal krasno počutje z razprtimi očmi in velikim nasmeškom. V
Čatežu sva se navidezno preoblekla v kopalke, plavala sva (po tleh), se
potapljala (se držala za nos in lovila zrak), šla sva na drče, se vozila po
toboganu, si kazala prste pod vodo, si odpočila in jedla sladoled. Opazila sem,
da se najstnik redko hkrati giba in govori. Kadar je prisotne več telesne
dinamike, večinoma spušča le določene zvoke, kadar več razlaga, pa je gibanje
bolj umirjeno. Pri improvizaciji jeze je imel težave, ves čas je imel na obrazu
nasmešek. Pogosto uporablja gib, da privzdigne obrvi; npr., ko želi nekaj
potrditi. »Si zelo užival?« Tedaj se nasmehne in privzdigne obrvi.
OČESNI STIK

Na začetku sem opazila najstnikov pomežik, ki je pomenil pozdrav, in takoj
sem naredila enako. Ko sva že oba sedela, sva mirno drug drugemu zrla v oči,
prisotne so bile predvsem enote odpiranja in fiksiranja. Ob navodilu naj zapre
oči, je bilo pri najstniku sprva opaziti orientiranje, potem pa še zapiranje.
Uspelo mu je, da je imel precej dolgo zaprte oči (15 sekund).

INTERAKCIJSKA
STRUKTURA

Začela sva pri drugi interakcijski strukturi, kjer sva s pomočjo gugalnice in
gugalnika prešla od "gibanja z" do zrcaljenja in izmenjave pri kazanju različnih
čustvenih stanj. Do izmenjave z dodajanjem različnih elementov je prišlo v
improvizirani zgodbi o surfanju na Havajih. Gibal se je po prostoru in v
improvizaciji spontano dodajal nove elemente igre ter informacije (sedem
zjutraj, sem še v pižami, točna ura odhoda z Brnika, odstotki popusta za
spremljevalca). Spontano sva prešla v igrivi dialog, ki se je odvijal predvsem na
verbalni ravni. Telesno nisva bila več uglašena, kar se je pokazalo ob koncu
navideznega telefonskega pogovora, ko sem jaz skakala od navdušenja, da
grem na Havaje, on pa je mirno obsedel na svojem stolu. Tipični primer
igrivega dialoga v okviru določene téme je bilo tudi »uživanje v bazenu« v
Čatežu. Gre za posnemanje, izražanje samega sebe, igro domišljije. Četrta
interakcijska struktura je prehajala v peto. Pri témi, ki odraža negativna čustva,
se je najstnik zaprl in takrat sva zdrknila nazaj v drugo interakcijsko strukturo
ter »plezala navzgor«.

Rezultat vprašalnika:
Vprašanje

Ocena (<=1, 2, 3, 3 in več)

Koliko si žalosten, ko gre brat od doma v šolo?
Koliko si žalosten, če dobiš v šoli enko?

1
To pa je že kar bolj tako: 1
do 2
20 ali pa 30
2
1 do 2

Koliko si žalosten, če se nekdo noče družit s teboj?
Koliko si miren v šoli? (razložila sem mu, da 0 pomeni nemiren)
Koliko te je sram, če delaš kaj takega, kar ne bi smel, če si recimo vrtaš po
nosu?
Koliko te je sram, če te nekdo snema?
Koliko si prestrašen, če te sredi noči prebudi glasen zvok?
Koliko si prestrašen, če mimo tebe hitro zapelje avto?
Koliko si prestrašen, če moraš nastopiti s pevskim zborom?
Koliko si prestrašen, če vidiš miš?
Koliko si v družbi ljudi osamljen?
Koliko si osamljen, ko sva midva skupaj in delava vaje?
Koliko si osamljen v šoli?
Koliko si vznemirjen, kadar prideta tvoji dve sestrični na obisk?
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1, ni tako strašno
2
2
3
1
1 (včasih)
0
2 (srednje osamljen)
1 do 2

Delno je na vprašanja odgovoril ustno, še v času najinega srečanja, ostala pa je rešil sam doma
in mi jih izročil na naslednjem srečanju. Vprašal me je še, če lahko uporabi decimalke.
Dogovorila sva se, da lahko. Kazalo je, da ga sicer nič kaj lahka naloga zabava, z vso resnostjo se
je lotil dela in pomislila sem, da ga je naloga gotovo pritegnila tudi zaradi tabele in številk.

Sklep:
Najstnik lažje pokaže pozitivna (navdušenje, uživanje, veselje) kot negativna čustva (jeza,
žalost). Pozitivna čustva v igrani zgodbi pokaže tako z mimiko obraza kot tudi z gibanjem telesa.
Negativnih čustev ne kaže niti z mimiko obraza, niti z gibanjem telesa. Jeze ne pokaže, žalost
prizna, vendar zanika, da joče, ker je žalosten. Komentira, da mu solze tečejo po obrazu kadar
ga bolijo oči ali kadar zazeha. Kljub navedenemu številke spregovorijo zase. Na vprašanje,
koliko je žalosten, če se nekdo ne želi družit z njim, odgovori, da za 30. Ta odgovor je že sam po
sebi žalosten, saj priča o tem, da je to desetkrat hujše od najhujšega. Spodbudno pri tem je, da
kljub temu v šoli ne čuti močne, ampak zgolj srednjo osamljenost. Z nič osamljen označi najino
druženje na srečanjih. Zelo prestrašen pa je, kadar nastopa s pevskim zborom.

5.1.5 Peto srečanje: VAGON 5 (Grobelno)
Področje:
Gledališka tehnika:
Pripomočki:
Naslov vaje 1:
Opis vaje 1 in
navodila:
Naslov vaje 2:
Opis vaje 2 in
navodila:

socialni stiki
igra odnosov, improvizacija, intervju (posnet s kamero), igran prizor,
razvoj soc. veščin (Atwood, 32)
kamera, mikrofon, sintisajzer
Oddajnik/sprejemnik
Oseba (oddajnik) pove drugi, da je trenutno vse naokrog tiho. Druga
(sprejemnik) lahko to potrdi, lahko je navdušena nad tem, lahko jo to
preseneča, lahko ji to vzbuja strah ipd.
Prijateljstvo
Jaz igram novinarko. Dogovoriva se, da najstnik ne igra, ampak je on
sam. Pogovarjava se o prijateljstvu. Pri opisu čustev ali počutja po
potrebi uporabim številčne stopnje.
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Introspektivno poročilo iz terapevtovega dnevnika:
Ob gledanju video posnetka intervjuja sem ponovno ugotovila, da mu pomagam, kadar se
znajde v zagati. Ko gost ne razume vprašanja, novinarji tudi sicer pogosto postavijo
podvprašanje, ampak jaz sem to v najini vaji običajno naredila zelo hitro, da do prave zadrege
niti ni prišlo. Najbrž odrasli intuitivno tako ravnamo z nekom, ki kaže določene težave; mu
želimo pomagati, ga spodbujamo. Ne čudi nas, da se otroci z visoko funkcionalnim avtizmom
raje družijo z odraslimi kot sovrstniki. Slednji najbrž niso pripravljeni tako očitno pomagati in
posredovati pri težavah v socialni interakciji. Kot je razvidno iz intervjuja z najstnikovim
sovrstnikom, je mišljenje najstnikov bolj: ali si »naš« ali pa si »nam tuj«. Presenetilo me je,
koliko je pripravljen narediti za prijateljstvo. Čeprav ni tisti, ki prvi naveže stik, si je po drugi
strani cel dan ponavljal telefonsko številko, ki bi morda lahko bila številka potencialnega
prijatelja, da je lahko potem od doma preveril. Omenila bi še, da sem uvodni pogovor o tikanju
in vikanju namerno vpletla v intervju, saj sem iz šolskih poročil razbrala, da ima s tem težave.
Želela sem izpostaviti, da neznance načeloma vikamo, razen, če se osebi dogovorita drugače.
Vaja 2: INTERVJU
Odigrala sva intervju. Jaz sem bila novinarka in on moj gost. Pogledal je na uro in predlagal, da
narediva oddajo Studio ob 13., različico oddaje na Studio ob 17. na Radiu Slovenija. Odločila
sva se še, da to ne bo radijska, ampak televizijska oddaja. Podala sem mu »mikrofon«, odigrala
asistenta režije, preizkusila sva ton mikrofona. Najstnik je takoj »padel v igro«, se pretvarjal, da
mikrofon ne dela. Potem sva odštevala od 10 do nič in začela z oddajo na temo prijateljstva.
Prilagam prepis najinega pogovora, v katerem so krepko označeni tisti stavki, ki jih je
najstnikova mama prepoznala kot neresnične.
Novinarka (N): Lepo pozdravljeni v Studiu ob 13. Danes imamo za vas pripravljeno posebno temo,
pogovarjali se bomo o prijateljstvu. S tem namenom smo v naš studio povabili osmošolca. Boš povedal za
začetek, iz katere OŠ prihajaš?
Najstnik: OŠ XY.
N: V šoli smo spraševali kdo bi bil primeren, da pride kot gost v naš studio. Predlagali so nam, da bi lahko
bil to ti. Oziroma vi. Kako bova naredila, se bova vikala ali tikala?
Najstnik: Tikala.
N: Se bova kar tikala, kot da sva že stara prijatelja. (V tem trenutku se najstnik z roko dotakne moje noge
in ponovi: tikala) No, potem pa si podajva roki, da se še uradno predstaviva. Vesna.
Najstnik: Pove svoje ime.
N: Tako, da se lahko še uradno začneva tikati. Kaj pa sicer misliš o tem, da večina ljudi starejše, učitelje in
neznane ljudi vika, da jim rečejo vi in ne ti. Tisti, ki postanemo prijatelji, pa se začnemo tikati. Kakšen se ti
zdi ta običaj?
Najstnik: Kar v redu. V šoli učiteljice vikamo, potem, ko pa smo samo še prijatelji, ko pridemo nazaj na
osnovno šolo pogledat, pa se samo še tikamo.
N: A tako, potem sta se s kakšno od učiteljic iz prejšnje šole spoprijateljila?
Najstnik: Mhm (pritrdi).
N: S katero pa, če smem vprašat?
Najstnik: Z neko N.
N: In potem sta se tikala?
Najstnik: Mhm.
N: Kaj pa zdaj v tej šoli, OŠ XY? Se s kakšno učiteljico tikaš?
Najstnik: Samo s specialno pedagoginjo. Z D. in T..
N: Sta dve? Aha, in z obema se tikaš? Tako ste se dogovorili?
Najstnik: Ja.
N: Pa bi lahko za njiju rekel, da sta tvoji prijateljici?
Najstnik: Tudi nekako.
N: Kdo pa je recimo tvoj pravi prijatelj?
Najstnik: (Pogleda naokrog, zmiguje z glavo.) Tako, dostikrat J.S.
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N: Nam lahko poveš več o njem, nam ga lahko malo predstaviš? Mi ga ne poznamo.
Najstnik: Danes zvečer pride v Kolosej in ga lahko pridete pogledat.
N: Se pravi, da gresta zvečer v kino? Gresta pogosto v kino?
Najstnik: Dvakrat na leto.
N: Katere filme pa sta si že ogledala?
Najstnik: Kaj je bilo takrat? Ne spomnim se tega naslova. Aja, Pošasti z univerze točno.
N: Risani film?
Najstnik: Ja. Potem pa še Gremo mi po svoje 1 in Gremo mi po svoje 2. Nocoj pa gremo gledat Neverjetni
Spiderman 2.
N: In tvoj najboljši prijatelj J. gre zraven. Katere lastnosti pa so ti všeč pri njem?
Najstnik: Da je tako prijazen kot jaz.
N: Prijazen kot ti? Ti zase misliš, da si prijazen človek?
Najstnik: Mhm (pritrdi).
N: Saj tudi si, kolikor sem te imela v teh nekaj minutah spoznati. (Vmes mi poda svoj mikrofon,
pripomnim, da imam jaz svojega v ušesu.) Bi poleg tega, da je prijazen, lahko izpostavil še kakšno
njegovo lastnost?
Najstnik: Dostikrat se igrava. Največkrat pridem jaz k njemu na obisk v K.
N: Kakšne igre pa so vama všeč?
Najstnik: Največkrat kakšne računalniške igrice ali pa igrava na klavir. (Najstnik pripoveduje s široko
razprtimi usti v nasmehu.)
N: Aha, tudi on ima svoj klavir oziroma sintesajzer. So mi povedale tvoje učiteljice, da imaš tudi ti
sintesajzer doma. Imaš dar za glasbo?
Najstnik: Ja.
N: Se pravi, da vaju tudi glasba na nek način povezuje?
Najstnik: Ja.
N: Kakšne pesmi pa igrata? Imata podoben okus za glasbo?
Najstnik: Podoben.
N: Katera je recimo vajina najljubša pesem?
Najstnik: Račke. (S prsti zaigra po zraku kot da bi zaigral na klavir.)
N: In to znata zaigrati na klavir?
Najstnik: Mhm. (Pritrdi.) A pokažem?
N: Pri nas žal nimamo klavirja … No, mogoče pa bi se dalo. Dajva vprašat režijo. Režija, imamo pri nas
kakšen klavir? Bi šlo? Prav. Potem pa dajmo prepustit gledalce oglasom, midva pa bova tačas pripravila
prostor in nam boš zaigral na klavir. Prav, po oglasih se spet vrnemo.
(Najstnik me med premorom vpraša, če bi jaz plesala. Komentiram, da voditeljica težko pleše, da pa se
lahko pretvarjam, da smo povabili goste, otroke, ki bodo zaplesali ob glasbi.)
N: Lepo pozdravljeni nazaj v naš studio ob 13. Nadaljujemo pogovor z našim gostom, z nami je najstnik iz
OŠ XY. Pogovarjala sva se o prijateljstvu, o njegovem prijatelju J. Povedal si nam, kaj rada skupaj
počneta, omenil si, da rada igrata na sintesajzer in da znaš zaigrati račke. Mi smo povabili v studio tudi
otroke, ki bodo zaplesali. Ko boš pripravljen, kar izvoli.
Najstnik: No, dejmo. Kje so otroci? (Začnem ploskati, navijati in čakam na glasbo v vlogi otroka.) No,
dejmo. (Zaigra račke, jaz plešem, potem zaigra še odo radosti v tercah, igra s kazalcem in prstancem;
sledi aplavz in nadaljujemo intervju.)
N: Čestitam. Zelo si razveselil otroke, bile so navdušeni, plesali so. Si morda kdaj razmišljal, da bi šel v
glasbeno šolo?
Najstnik: Saj ene tri mesece sem hodil v glasbeno šolo, potem pa nisem več.
N: Kaj pa je bilo? Se nista razumela z učiteljem?
Najstnik: Preveč domačih nalog mi je dajal.
N: Ti je bilo pretežko, prezahtevno?
Najstnik: Mhm. (Pritrdi.)
N: Dobro. Nadaljujeva z najinim pogovorom. Bi nam opisal kakšen dogodek, ko sta šla z J. na kakšen izlet
ali kaj drugega. Slišala sem, da sta bila skupaj na snemanju neke televizijske oddaje.
Najstnik: Ja, na Vid in Pero Showu. Mami naju je pripeljala na Gospodarsko razstavišče, kjer smo si šli
ogledat razstavo o možganih. Ful dober je bilo, kako možgani delujejo. Potem sva šla peš do Pop TV. Pa
dež je začel padat.
N: Peš sta šla od Gospodarskega razstavišča do Pop TV? Super, vidva pa imata veliko kondicije. Pa dež je
padal, sta imel dežnik?
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Najstnik: On ga je imel, jaz pa ne.
N: Po navadi so pred studiem kar dolge čakalne vrste, kako pa je bilo tisti dan?
Najstnik: Tudi je bila vrsta.
N: Kaj pa si si zapomnil iz oddaje, kaj ti je bilo zanimivo, čemu sta se z J. smejala?
Najstnik: Vidu in Peru. Pa tudi Nejcu in Sašu. Takole delata. (Z roko zaokroži po zraku, kot običajno
naredijo asistenti režije, ko želijo, da občinstvo v studiu zaploska.)
N: Tudi onadva sta vas zabavala. Sta se z J. kakšni šali skupaj nasmejala? (Ker sem bila na oddaji zraven,
sem ga lahko opazovala. Pogosto se je sicer smejal, ampak videti je bilo, da bolj zato, ker to počno drugi.
Občasno me je vprašal, kaj je smešno, se mi z obrazom močno približal, izbuljil oči in raztegnil usta v
nasmeh ali pa se kar tako zasmejal. Nisem imela občutka, da šale razume, sem pa prepričana, da se je
takrat tudi on zabaval.)
Najstnik: (Se zasmeji.) Mhm.
N: Si si kakšno šalo zapomnil?
Najstnik: Ne. Neki kužki so bili. Pa moja mami je nastopala v oddaji. Ugibali so, katera med tremi je
prava voznica avtobusa.
N: Je spraševani, ugotovil katera je prava?
Najstnik: Mhm, je ugotovil. Rekel je, da bo poskusil, če bo imel z drugo (osebo) kaj sreče?
N: Dobro …
Najstnik: Potem pa je še Rebeka Dremelj hodila po tisti stezi, je morala stopit v tisto meso …
N: Kako se ti je to zdelo, ko je morala stopiti v tisto brozgo iz mesa?
Najstnik: Čudno. (Se nasmiha in smeji.) Pa tudi v ful hladno, ledeno vodo je stopila.
N: Bi si ti to upal?
Najstnik: V nekatere bi stopil, v druge pa ne.
N: Bi se bal recimo miši, podgane so bile?
Najstnik: (Pomisli, nagne glavo na stran.) Verjetno. A si gledala po televiziji?
N: Ja, gledala sem ponovitev in si rekla, da zaboj s podganami že ne bi stopila. To je bilo pa kar pretežko.
V glavnem vidva z J. sta šla po oddaji skupaj domov?
Najstnik: Ja, z vlakom sva šla domov. Z mamo.
N: Dobro. Zanimiva zgodba. Me veseli, da imaš take zanimive izkušnje. Moje naslednje vprašanje pa je,
kako misliš, da si pridobiš prijatelja?
Najstnik: Sem si tudi enega pridobil na duhovnih vajah. In ker iz cele Osrednje Slovenije hodijo tja na
duhovne vaje, je bil tam tudi on, ki je iz K. Tam sva se spoznala in sem bil že pri njem doma v K.
N: Kako mu je ime?
Najstnik: M.
N: Koliko pa je star?
Najstnik: Dve leti je mlajši od mene, pa hodi v sedmi razred.
N: Aha, ker ti si eno leto starejši od svojih sošolcev, če sem si prav zapomnila?
Najstnik. Mhm. Jaz imam najvišjo številko.
N: Pridobil si si torej novega prijatelja M. Enkrat si že bil pri njem. Kako pa je to potekalo? Si ti pristopil k
njemu?
Najstnik: Jaz sem prišel k njemu domov.
N: Kaj pa takrat, na duhovnih vajah, kakšen je bil vajin prvi stik?
Najstnik: Takrat je pa on pristopil k meni.
N: Misliš, da si mu bil že na prvi pogled všeč?
Najstnik: Mhm. (Pritrdi.)
N: Kaj pa ti je rekel?
Najstnik: Vprašal me je, kako mi je ime?
N: In potem sta se začela pogovarjat. Kaj pa sta v tistem vikendu na duhovnih vajah potem počela
skupaj?
Najstnik: Še malo pa bi naju dal voditelj skupin v isto skupino, ampak je ravno enega zraven pokazal.
Potem pa sva se samo med odmori igrala skupaj. Odbojko pa tako. Pa plezala sva, ker imajo tam
plezalno steno.
N: Aha. Med odmorom sta bila skupaj, sicer pa ne. Si si pa najbrž želel, da bi bila skupaj tudi v skupini.
Najstnik: Ja. Pa veš kako sem se spoznal z njegovo mamo N.? V Želimljah je ravno on spal zraven mene,
ker sta takole pograda (pokaže z roko). On je imel svoj telefon s seboj, jaz pa svojega ne. Potem je
napisal eno telefonsko številko v telefon, jaz pa sem si mislil, mogoče je to njegova telefonska številka ali
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pa telefonska od njegove mami. Potem sem si celo nedeljo, cel dan ponavljal to telefonsko številko, ko
sem prišel domov, pa sem ga takoj poklical.
N: Številka je bila prava, dobil si mamo na telefon?
Najstnik: Že januarja smo se zmenili, da bom prišel k njim na obisk. Je rekla, da marca ali aprila, ko bo
bolj sonce, ampak smo se videli šele maja.
N: In kaj sta počela maja?
Najstnik: Ravno takrat so bile nevihte. 11. maja, se spomnite (vikanje!), kakšne nevihte so bile takrat? Na
Ljubelju, ko je moja teta peljala mojega brata in sestrično v Celovec?
N: In kaj sta počela takrat?
Najstnik: Razkazal mi je svojo hišo, malo sva pojedla. Igro Enka sva se šla.
N: Super. Sta se dogovorila, kdaj se spet vidita?
Najstnik: Ja. (Pogleda v zrak, postane nemiren, pogleda v tla.) Če bo imel čas že 7. junija, drugače pa šele
julija.
N: Kaj pa je takrat, 7. junija?
Najstnik: To je sobota in takrat bo imel mogoče čas, da pridem k njemu.
N: Zdaj, ko se ne moreta videti, pa nekako komunicirata? Preko elektronske pošte, FB-ja?
Najstnik: Nima. Kdaj pa kdaj me pokliče, pa se po telefonu pogovarjava. (Takrat zaigra akord na klavir;
običajno to pomeni premor, zato predlagam oglase.)
N: Upam, da bomo v nadaljevanju še kaj zanimivega slišali od tebe o prijateljstvu, še pred tem pa oglasi.
(Med odmorom igra na klavir trozvoke, ki spominjajo na ton prihoda vlaka na železniško postajo; to sva
včasih, v prvih letih najinih srečanj pogosto počela.)
N: Lepo pozdravljeni spet v naši oddaji v studiu ob 13., večkrat smo že povedali, da gostimo najstnika iz
OŠ XY. Povedala sva že, da ima prijatelja J., prijatelja M. …
Najstnik: Prijatelje imam s cele Slovenije. Ampak z vsakim se vidim samo na vsaka 2 meseca.
N: So to samo fantje ali je tudi kakšno dekle med njimi?
Najstnik: Fantje.
N: Tvoje starosti?
Najstnik: Mhm.
N: Kdo je recimo iz Prekmurja?
Najstnik: Denis.
N: Kje sta se spoznala?
Najstnik: V Moravskih Toplicah. V bistvu ne. Takrat smo bili v Podčetrtku, pa je rekel, da je on doma tam,
kaj je že ta kraj, Kuzma. A veš, kje je kraj Kuzma?
N: Na Štajerskem nekje?
Najstnik: Kjer so Mačkovci in Sotine.
N: Si bom zapomnila. Dajva nadaljevat, kje sva končala. Kako je bilo, ko sta se spoznala?
Kdo je h komu pristopil?
Najstnik: Jaz k njemu.
N: Kaj te je pritegnilo?
Najstnik: Da je bil tak prijazen, pa je imel tam tudi že enega prijatelja. Za dva tedna je bil v Podčetrtku.
N: S starši?
Najstnik: Z družino. Jaz pa sem samo za en teden prišel. Pa tudi on ima rad vlake. Tudi zaradi tega. Z
vlakom je prišel v Podčetrtek. (Govori zelo hitro, vpada mi v besedo, nemiren je, kaže s prstom.)
N: Kako pa si ugotovil, da ima rad vlake?
Najstnik: Ko sva se začela pogovarjat.
N: A Denis tudi rad spremlja vozne rede, ima podobne razpredelnice kot ti doma?
Najstnik: Ja, tudi.
N: In potem sta se dogovorila, da boš ti prišel k njemu ali kako?
Najstnik: Dvakrat sem že bil pri njem. (Na obrazu ima še vedno rahel nasmešek, čeprav deluje resen.)
Enkrat z vlakom, enkrat pa sem šel z mami, z avtom.
N: Bi si mogoče želel, da bi večkrat videl…
Najstnik: Večkrat. ( Skoči mi v besedo.)
N: …prijatelje, ki so iz tako oddaljenih krajev?
Najstnik: Ful daleč so, ampak z vsakim se vidim na dva, tri mesece. Kakšen vikend moram biti doma,
kakšen vikend grem pa h kakšnemu prijatelju.
N: Krasno.
Najstnik: Ampak takrat, ko grem h kakšnemu, me pa cel vikend ni doma.
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N: Ko se ne vidite, pa komunicirate po telefonu?
Najstnik: (Kima.) Facebook ima.
N: Potem je to lažje. Kaj pa prijatelj s Primorske? Kdo pa je ta?
Najstnik: Tudi iz Gornjega Grada.
N: Kdo pa so ti fantje? Mi lahko našteješ njihova imena?
Najstnik: (Pomisli, pogleda v zrak.) Čak, kaj je že bil. Eden je bil Luka, eden je bil Kristijan, čak, kaj je še
bil? Saj jih imam doma na listku napisane.
N: A ohranjaš stike z njimi?
Najstnik: Ja. Tudi ja.
N: Kako, na kakšen način?
Najstnik: Kdaj jih pokličem, pa tudi tja pridem.
N: Kolikokrat pa si že bil recimo pri Kristjanu?
Najstnik: Pri Kristjanu v Gornjem Gradu štirikrat.
N: Odlično. Pa pridejo tvoji prijatelji tudi kdaj k tebi?
Najstnik: Mhm. (Pritrdi in pogleda v tla.)
N: Pa tudi prespijo pri tebi?
Najstnik: Mhm. (SAMO J.!)
N: Kdo pa je že kdaj prespal pri tebi?
Najstnik: Tudi ta dva. Kristjan in Denis.
N: Imaš dve postelji v sobi?
Najstnik: Ne. Aja, v bistvu ja. Zame, pa še za goste. ( Res ima dve postelji, vendar eno imenuje dnevna,
drugo pa nočna.)
N: Dobro, potem imaš kar pestro prijateljsko življenje. Ker bo počasi konec oddaje, poglejva še vprašanja,
ki so ostala. Kaj lahko ti narediš, da postane nekdo tvoj prijatelj. Omenil si, da si k Denisu sam pristopil?
Najstnik: Ne, nič. (Postane resen, začne igrati na sintesajzer.) No, da se večkrat vidimo.
N: Imaš morda tudi kakšno prijateljico?
Najstnik: Moje sestrične T., L. in U.
N. Kako pa se recimo počutiš, kadar si svojim prijateljem ali prijateljico?
Najstnik: V redu.
N: Si vesel, dobre volje?
Najstnik: Mhm.
N: Si opazil, da si nekateri ljudje pošiljajo sporočila skozi oči?
Najstnik: Mhm.
N: Kaj lahko razbereš iz prijateljevih oči?
Najstnik: Da je vesel ali pa tako.
N: Da je vesel, oči se mu svetijo. Če pa se pogovarjata o kakšni stvari, ki je brez veze, recimo o šoli, pa
morda zavije z očmi …
Najstnik: Tudi ja. (Naenkrat me grdo pogleda, namršči obrvi.)
N. Kaj pa to pomeni?
Najstnik: Da je jezen.
N: Kaj pa povejo oči tvojih sošolcev? Kako te gledajo?
Najstnik: (Skomigne z rameni.) Tako normalno.
N: Nič posebnega. Dobro. Zdaj sva že zatavala v neke druge teme. Upam, da boš še naprej vzdrževal stike
s prijatelji, da boste še naprej uživali. Imaš kakšne posebne načrte za poletje?
Najstnik: Da bi se večkrat videli in da bi šel k njim z vlakom.
N: Najlepša hvala za srečanje. Želim ti vse dobro v šoli in morda se še kdaj srečamo. (Se rokujeva in
posloviva)

Rezultat vprašalnika:
Ker je najstnik izčrpno odgovoril na vsa vprašanja že med intervjujem, sem se odločila, da ni
potrebno podvajati vprašanj z vprašalnikom. Namesto tega sem prosila najstnikovo mamo, naj
prebere zapis in ga komentira. Po najinem srečanju sem ji namreč opisala, kaj sva počela in
omenila je, da nekatere stvari niso resnične. Krepko označeni stavki v intervjuju po njenem
mnenju niso resnični. Najstnikova mama je ob tem pripomnila, da si sin močno želi več
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prijateljev; tako močno, da si jih je nekaj celo izmislil. V vprašalniku naslednjega vagona, sem
ponovila nekatera vprašanja iz intervjuja in najstnik je ponovno zatrjeval, da ima veliko
prijateljev iz vse Slovenije.
VAGON 5 – Opis petega srečanja po metodi EBL:
PROSTOR

Terapevtsko srečanje je potekalo pri meni doma, v dnevni sobi. Pri prvi vaji je
najstnik sedel ob računalniški mizi na naslonjaču, jaz pa sem primaknila stol tako,
da sem sedela nasproti. Ko sva odigrala intervju, sva sedela na družbeni razdalji
(120–150 cm) v stolih, rahlo obrnjenih drug proti drugemu. Kasneje, ko je najstnik
igral na sintesajzer, sva sedela drug ob drugem na bližnji osebni razdalji (50 cm).
Najstnik je ves čas sedel udobno pogreznjen v usnjen naslonjač, medtem ko sem
sama v nekem delu intervjuja odigrala otroke in zaplesala po prostoru.

GIBANJE

Pri prvi vaji, ko sem bila jaz oddajnik, najstnik pa sprejemnik, se je verbalno sicer
odzval na moj »pazi«, telo pa ni sledilo. Problem je nastal tudi pri drugi vaji, kjer se
je popolnoma nesmiselno odzval na moj komentar, da je naš mucek priden.
Vprašal je »kje« in spet ostal povsem negiben.
Šele, ko sem ga vprašala, če se veseli, da gremo v kino, je pokimal z glavo in
privzdignil obrvi. Ko sem ga zrcalila in okrepila gibanje, je še sam stresel z glavo in
dodal:«Komaj čakam«. V nadaljevanju, ko je bil oddajnik in mi je povedal za dobro
oceno, sem opazila, da tišči roke v žep. S prsti je sicer pokazal tri, ampak roko takoj
zatem potisnil v žep. Ker se sicer ni gibal, sem izkoristila priložnost za komunikacijo
z njegovo roko, mu podala svojo in rekla »čestitam«. Na splošno so roke prevzele
večino komunikacije pri prvi vaji. Kasneje pri intervjuju je v rokah držal mikrofon
(palični mešalnik) in ga med pogovorom tudi zelo smiselno uporabljal. Njegovo
telesno gibanje je postalo bolj izrazito ob igranju na sintesajzer. Večkrat se je
nasmehnil in zasmejal. Ton njegovega glasu je bil ob navdušenju nenaravno
zategnjen.

OČESNI STIK

Na splošno lahko najin očesni stik označim za zelo dobrega, saj sva veliko gledala
drug drugega. Najina očesna komunikacija je bila zelo močno izražena in
vsestranska. Najstnik je dosegel je vse enote očesnega stika, čeprav je še vedno
najpogostejša enota odpiranje. Očesni stik je v nadaljevanju narekovala postavitev
v prostoru, ko sem plesala in je on igral sintesajzer. Tedaj ga je bilo razumljivo
manj, saj je najstnik gledal v tipke. Več kot običajno je bilo tudi premorov. Med
intervjujem je bil očesni stik najbolj intenziven, veliko je bilo tudi (sicer manj
opaženega) orientiranja. Pri začetnih vajah je prav z očmi prišlo do zanimive
izmenjave pozdravljanja in mežikanja, kar je preraslo v igriv dialog. Zelo pozorno je
z očmi sledil tudi mojemu pogledu, ko sem mu kazala udarjen prst na nogi.
Večkrat sva se spogledala in na koncu zaključila stik z zapiranjem. Med
intervjujem sva oba iskala očesni kontakt tudi z »gledalci« (objektivom), najstnik
jim je nekajkrat celo pomežiknil ter jih tako pozdravil. Tudi ob koncu intervjuja sva
oba pogledala v kamero in zaključila z zapiranjem tudi pred objektivom.

INTERAKCIJSKA
STRUKTURA

V začetku, pri prvih vajah, je bila prisotna intervencija »biti giban z«, uglaševanje
in zrcaljenje. Pri intervjuju je prihajalo do spontanih izmenjav z dodajanjem
novega elementa. Intervju je bil zelo zgoščen, bilo je veliko informacij, zato sva
večkrat uvedla premor na način, da sva predlagala premor za reklame. Premori so
bili tudi zaradi dolžine intervjuja in koncentracije nujno potrebne, saj so čas, da se
vtisi predelajo. Pri igranju sintesajzerja in mojem plesu se je razvil igriv dialog.
Najina skupna igra je potekala z gibanjem telesa, obrazno mimiko, gestami, glasovi
in s pomočjo medija glasbe. Srečanje sva zaključila z intervjujem, najprej z
zaključno pesmijo, ki jo je najstnik zaigral gledalcem, potem s čestitko in
rokovanjem ter zaključnim pozdravom gledalcem. Najstnik za konec pogleda v
kamero, pokima in se nasmehne.
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Sklep:
Najstnik ima težave pri opisu osebe, povedati zna le eno lastnost svojega najboljšega prijatelja
(prijazen), zna pa zato našteti, kaj rada počneta skupaj. Najraje igrata računalniške igrice, igrata
na sintesajzer. Glasba mu veliko pomeni, sam da pobudo, da bi zaigral nekaj pesmi na
sintesajzer. Prav tako ima težave pri opisu dogodka, ko je gledal snemanje oddaje Vid in Pero
Show; ne spomni se, kaj je bilo smešno. Po drugi strani pa pripoveduje podrobnosti – v
besedilu so podčrtane – (tudi številke, mesece in geografske podatke), ki za temo, o kateri
govoriva, niso bistvene. Občasno stvari, ki jih ne zna opisati, pokaže z roko. Prvega stika
običajno ne naveže on, temveč drugi. Se pa kasneje izkaže za zelo samoiniciativnega in
samostojnega pri ohranjanju prijateljstva (zapomni si telefonsko številko, pokliče, se dogovori
za srečanje, gre na vlak, se pripelje na obisk). Še vedno občasno skače v besedo sogovornika, še
vedno ne zna presoditi, kdaj je pravi trenutek, ko se je primerno oglasiti. Močno hrepeni po
prijateljih; tako močno, da si jih je pripravljen izmisliti.

5.1.6 Šesto srečanje: VAGON 6 (Poljčane)
Področje:
Gledališka tehnika:
Pripomočki:
Naslov vaje 1:
Opis vaje 1 in
navodila:

Naslov vaje 2:
Opis vaje 2 in
navodila:

socialni stiki, neverbalna komunikacija (dotiki)
električni udar (Neubauer, 2003, 57), improvizacija, posnemanje
(Neubauer, 2003, 56)
kamera, razni predmeti (stol, miza), kartice z navodili
Dotiki v vsakdanjem življenju
predstavljamo si, da je prostor, v katerem smo, pod električnim tokom
tako, da vsak dotik katerega koli predmeta v sobi (stol, miza, stena
itd.) izzove električni udar. Pri vsakem dotiku moramo ravnati, kakor
da udara nismo pričakovali. Izmenjaje in skupaj greva skozi prostor.
Posnemanje odnosov
posebnost igralčeve igre je, da gre za živo posnemanje delovanja ljudi;
posameznikov, dvojic, skupine. Posnemava dvojice; določene
umišljene ali resnične osebe, njihovo telesno držo, predvsem pa
notranjo naravnanost. Lahko verbalno ali neverbalno. Pare, ki jih
posnemava lahko napiševa na kartice – npr. (midva sva) neznanca – se
ne poznava, (midva sva) najboljša prijatelja, (midva sva) sovražnika …

Introspektivno poročilo iz terapevtovega dnevnika:
Med prvo in drugo vajo spet naredim prekratek premor. Najstnik si jo za kratek čas izbori sam.
Mežika v kamero, kaže jezik, se smeji, spakuje in maha. Zatopljena v branje navodila naslednje
vaje tega žal ne opazim. Tudi v osebnem življenju si le stežka in premalokrat vzamem odmor.
Ko pa si ga vzamem, je pogosto prekratek. Očitno se ta vzorec ponavlja tudi pri mojem delu. To
bom morala popraviti. Premor je pomembna enota EBL. Pomeni: čas je, da se vtisi predelajo …
Vaja električnega udara je bila zanj zelo zabavna. Pri drugi vaji, kjer sva posnemala odnose med
različnimi pari, je z veseljem odigral neznanca in prijatelja. Tudi sicer se (v svojem življenju) v
bližini neznancev in prijateljev dobro počuti. Vloge sovražnika ni odigral, čeprav je v
improvizaciji (verbalno) sodeloval.
Rezultat vprašalnika:
Vprašanja so bila posredno vezana na odigrane vaje šestega vagona: načini dotikanja, odnos do
prijateljev, postavila sem mu tudi nekaj vprašanj, vezanih na odnos do deklet. Najstnik je na
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vprašanja odgovoril sam doma. Želela sem videti, kaj bo napisal brez vsakršne moje pomoči.
Vrnil mi jih je ob naslednjem srečanju.

VAGON 6 – Opis šestega srečanja po metodi EBL:
PROSTOR

Terapevtsko srečanje je potekalo pri najstniku doma, v njegovi sobi. Najstnik je
sprva sedel v gugalnici, jaz pa njemu nasproti v gugalniku. Pri vaji električnega
udara se je sprva gibal le v gugalnici in se s stegnjenimi nogami dotikal različnih
predmetov, ki so sprožili električni udar. Z roko se je dotaknil tudi mojega stola in
nekajkrat mojih kolen. Kasneje vstane in se predmetov dotika tudi z roko in
drugimi deli telesa. Kasneje, ko sem se jaz pri enaki improvizaciji začela gibati po
vsem prostoru in se dotikala predmetov po vsej sobi, mi je v skupni improvizaciji
sledil in naposled sva se oba gibala po vsem prostoru, tudi po tleh. Tako sva šele v
skupni improvizaciji prve vaje izkoristila ves prostor; tudi tla. Pogosto sva »ušla
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očesu kamere«. Najina medosebna situacija se je spreminjala glede na
improvizacijo. Zaradi narave prve vaje sva bila pogosto v intimni razdalji oziroma
neposrednem stiku, saj sva se dotikala drug drugega. Vsi dotiki so bili družbeno
primerni in sprejemljivi. V nekem trenutku, ko sva ležala na tleh, me je z besedami
povabil bliže k sebi (»Pridi bolj sem!«); tako sem nekoliko zmanjšala osebno
razdaljo (s 100 cm na 50 cm). Pri improvizaciji neznancev je sprva sedel na
»postaji« (na gugalniku), šele kasneje je vstal in se začel premikati po prostoru.
Največ samega sebe je izrazil v prostoru, ko sva igrala prijatelja, med igro z žogo. V
pogovoru o skrivnostih je sedel na gugalniku, jaz pa njemu nasproti, na mizi.
Najbolj se je »potegnil vase« pri improvizaciji sovražnikov. Če je prostor napaden,
se zniža »partnerjeva« samozavest; kazal je znake napetosti, brado je imel na
prsih, ramena stisnjena.
GIBANJE

Najstnik je na začetku nemiren. Kaže jezik v kamero, mežika, se vrti na gugalnici;
po pogovoru in uglaševanju se umiri. Pri improvizaciji električnega udara se
predmetov najprej dotika iz gugalnice, kasneje vstane. Kljub temu, da ga predmeti
stresejo, se jim ne začne umikati ali se bati naslednjega dotika. Zgolj ponavlja
vedno isti odziv; fizični in verbalni. V skupni improvizaciji električnega udara je
zanimivo gibanje na tleh – leživa izmenjaje na hrbtu, boku, trebuhu; približevanje
in oddaljevanje se ves čas izmenjuje v različnih načinih in sekvencah. Čeprav ima
vsak človek komplet gibov, ki so zanj tipični, kaže, da ima on veliko zalogo različnih
gibov. Zaradi narave improvizacije (električni udar) so običajno sunkoviti. Med tem
ko je v improvizaciji prijateljev njegovo gibanje odprto, »raztreseno« po vsem
prostoru, v improvizaciji sovražnikov prekriža roke že pri navodilu in se zvije »v
gubo« na gugalniku. Nekaj časa se še guga in komunikacijo prevzamejo noge. Ob
koncu se čisto ustavi in obmiruje. Zapre stik. To je razumljivo, saj je skladno s témo
…

OČESNI
KONTAKT

Očesni stik je iz srečanja v srečanje boljši. Vse več je različnih enot, še vedno je
veliko odpiranja, ki ga spremlja dvig obrvi. S tem pritegne pozornost, čuti, da je
opažen. Tudi, ko sva se gibala po tleh in v prostoru, je obračal glavo k meni in mi
sledil s pogledom. V času pred premorom med vajama oziroma v zaključevanju
posamezne improvizacije je več zaključevanja in premorov. V improvizaciji
prijateljev najina pogleda sledita žogi. Občasno vzpostavi očesni kontakt s kamero,
mežika, dviguje obrvi, se smehlja, kaže jezik. V improvizaciji sovražnikov je največ
enot zaključevanja in zapiranja; gleda stran ali navzdol in umika pogled. Običajno
me pogleda, ko mu obrnem hrbet, frontalnega očesnega stika (odpiranja) ni.

INTERAKCIJSKA
STRUKTURA

Že v začetku sva se uglasila z ritmom in gibanjem. V skupni improvizaciji
električnega udara, sem zrcalila njegovo gibanje in ga skušala okrepiti. Včasih mi je
sledil, včasih tudi ne. Ko dodam kakšen nov element, ga spodbudim, da tudi on
doda svojega. Opazim, da se uglašujeva tudi preko dihanja, vdihovanja, izdihov,
stokov, ko naju trese elektrika. Opazim, da tudi on zrcali mene; gibanje in zvok.
Večkrat razvijeva igriv dialog na témo električnega udara. Zelo igrivo poteka tudi
najina igra z žogo, ko sva prijatelja in si deliva skrivnosti. Najstnik se zna že zelo
neprisiljeno vključiti v igro. Igre ne spreminja na grob način in ne poskuša ves čas
voditi. Še vedno poskuša pritegniti pozornost, vendar ne na vsiljiv način. Odprto
sodeluje v vseh improvizacijah, na nek logičen način celo v témi »midva sva
sovražnika«.

Sklep:
V prvih letih najinih druženj je prišlo do konflikta na področju dotika. Najstnik se me je med
nekim srečanjem neprimerno dotikal in čeprav sem ga večkrat opozorila naj preneha, je
nadaljeval s svojim početjem. Srečanje sva takrat predčasno prekinila, ob tem pa sem mu
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povedala, da bom ponovno prišla, ko se mi bo opravičil. Ker me ni poklical, sem mu poslala
pismo, opremljeno s čustvenimi simboli, da bi lažje razumel moje sporočilo, želje in
pričakovanja. Nekaj dni kasneje me je poklical. Ni se sicer opravičil, je pa izrazil željo, da si želi,
da se spet srečava. Dogovorila sva se da pridem pod pogojem, da bo spoštoval moje meje
fizičnega dotikanja kot sem jih označila na sliki.

Slika 1: Pismo s čustvenimi simboli

Slika 2: Kje se ne smeš dotikati ljudi, če si tega ne želijo

Najstnik je v šestem od Osmih vagonov v vprašalniku odgovoril tudi na nekatera vprašanja
vezana na dotike. Priznal je tudi, da ga neznanci, če se jih dotika, včasih čudno gledajo. Zapisal
je, da se lahko »prijatelja dotika z roko po roki, ampak ne preveč«. Zaveda se tudi, da se ni
primerno dotikati ljudi, ki jih prvič srečaš, presenetil pa je njegov odgovor, da se rad objema.
Na številčni lestvici od 0 do 10 je prijetnost objema ocenil kar z 8, 875. Ob tem je še zapisal, da
je vesel, kadar ga kdo objame. Včasih se sploh ni objemal, potem mu je bilo dovolj, da ga na
kratko objamem, zdaj pa, kadar vidi, da koga objamem, želi biti tudi sam del »velikega objema«
in se običajno samoiniciativno pridruži.
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Pri vaji električnega udara se mi je zdelo zanimivo, da se najstnik ves čas dotika istih stvari, ki
so ga že stresle. V realni situaciji se najbrž nihče ne bi večkrat zaporedoma dotaknil istega
predmeta, če bi ga ta stresel. Najbrž bi mu takšna izkušnja povzročila strah, odpor, bolečino –
temu pa bi se nadalje želel izogniti. Najstnik ni pokazal nobenega od zgoraj omenjenih čustev
ali odzivov. Da bi to spodbudila, pri njem odigram paleto čustev, najstnik pa se je samo smejal.
Morda je bila zanj ta improvizacija pretežka? Morda ni želel prekiniti z dotiki zato, ker jih tudi v
realnem življenju uporablja za vzpostavljanje stika, tudi kadar odziv ni pozitiven … Ne odzove
se niti, ko odigram, da sem mrtva. Ne preveri, kaj se dogaja z menoj, ne poskuša me oživeti,
začne se ukvarjati s seboj. Sočutenje je še vedno šibko, odziv na partnerjeva čustva neprimeren
(smeh, umik). Pri improvizaciji dveh neznancev izkaže veliko mero samostojnosti, sposobnosti,
da poskrbi zase (pokliče mamo, pozna vozni red, si kupi malico). Kot pri vaji električnega udara
govori svoje misli na glas. Neznanca ne ogovori prvi, vendar sodeluje v pogovoru, ko je
vprašan. Pri improvizaciji prijateljev sledi meni na pobudo, da igrava nogomet, in na pobudo,
da si govoriva skrivnosti. Morda nisem dovolj dolgo počakala, da bi sam dal prvo pobudo za
dejavnost? Pri improvizaciji sovražnikov se v napeti situaciji nasmiha, (v zadregi?) kašlja,
poskuša navezati stik, se skriva (kadar je ogrožen?). Razumel je pomen groženj, vendar se
nanje ni odzval. Ni potrdil, da mu je bilo v zadnjem prizoru »grozno«, je pa veliko povedal s
tem, ko je rekel, da ne želi več igrati sovražnikov, ker so »bedni«. Na vprašanje, katero
improvizacijo mu je bilo najbolj fino odigrati, ni odgovoril, dokler nisem situacij oštevilčila.

5.1.7 Sedmo srečanje: VAGON 7 (Pragersko)
Področje:
Gledališka tehnika:
Pripomočki:
Naslov vaje 1:
Opis vaje 1 in
navodila:

Naslov vaje 2:
Opis vaje 2 in
navodila:
Naslov vaje 3:
Opis vaje 3 in
navodila:

mišljenje in govorica telesa
postavljanje kipov, improvizacija, pantomima
kamera, posode, krpa, list, svinčnik
Skulpturnost (Neubauer, 2003, 52–53)
Ena oseba drugo »oblikuje v nemi kip«. Kip mora stati na mestu in s
svojo držo nekaj sporočati. Kip obstane in obnemi za nekaj sekund.
Kasneje oseba, ki je bila kip, pove, kako se je počutila; tisti, ki je
opazoval osebo, ki je bila kip, pa skuša povedati, kaj se je s kipom
dogajalo, kako se je kip počutil, o čem je razmišljal itd. (npr. skrivanje
pod mizo).
Povej moje misli!
Ena oseba nemo igra, druga na glas govori njene/njegove misli. Npr.
grem na smučanje/smučam, pišem test v šoli, pečem kolačke, se vozim
na vlaku itd.
Hočem/moram/želim (Kristančič, 28)
V svojem notranjem govoru lahko uporabljamo besede, ki odsevajo
našo svobodo izbire. Tako namesto besed »ne morem«, »moram«
uporabljamo alternativne besede, kot so »želim«, »hočem«, »nisem
izbral« itd. (Kristančič, 28) Vsak od naju bo enkrat zaigral notranji
pogovor sam s seboj s tem, da bo na glas uporabljal predvsem besede:
hočem, nočem, moram, ne morem, želim, sem izbral, nisem izbral ….
Pri tem mora imeti vsak v mislih nek konkreten problem, ki ga opiše
kasneje.

Introspektivno poročilo iz terapevtovega dnevnika:
Pri vsakem srečanju sva po uvodnem pogovoru, uglaševanju in umirjanju, začela s prvo vajo.
Ker sem opazovala najstnikovo naraščajočo sposobnost osredotočenosti, sem se odločila za
vajo, pri kateri je še posebej pomembna sposobnost osredotočenosti in mirovanja. Izkazalo se
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je, da mu je s pomočjo motivacije – vloga kipa – večkrat uspelo obmirovati za 10 sekund. Ker
sem imela tokrat pripravljene tri različne vaje, ki so vsebinsko sodile v sklop »mišljenja«, sem si
že na začetku srečanja smiselno razdelila čas na enote. Pri vsaki vaji sva naredila le nekaj
primerov, med vajami pa sem poskrbela za dovolj dolge premore. Tako nama je uspelo v dveh
šolskih urah narediti vse vaje, ob tem pa še rešiti vprašalnik.
Rezultat vprašalnika:
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7 VAGON – Opis sedmega srečanja po metodi EBL:
PROSTOR

Srečanje je potekalo pri najstniku, v njegovi sobi. Sprva je sedel na gugalniku, jaz
pa ob njem na stolu. Že na samem začetku je pokazal pripravljenost za delo in
interes za vajo, saj se je sklonil k meni in ob tem, ko sem na glas brala navodila,
globoko sklonjen v prostor bližnje razdalje (50 cm) tudi sam bral navodila z lista.
Zaradi narave prve vaje (oblikovanje kipa) je bila najina razdalja še manjša,
pogosto sva bila na intimni razdalji in se dotikala, saj sva se lahko v kip oblikovala
le tako, da sva telesne dele drugega postavila v določen položaj s svojimi rokami.
Če je le bilo mogoče, mi je rekel, kako naj gledam ali oblikujem usta, bolj redko me
je »oblikoval« z rokama. Bil je uvideven. Pri vseh treh vajah sva sedela na stolu, na
tleh ali sva stala. Posebnost je bila še v tem, da je pri improvizaciji pisanja šolskega
testa ogradil svoj prostor (okoli papirja) z roko in se globoko sklonil nad list.
Pogosto je enako storil tudi med reševanjem vprašalnika; z glavo in roko je
povsem zakril list pred seboj.

GIBANJE

Pred začetkom druge vaje, ko je sedel na gugalnici, se je nekajkrat sunkovito
stresel in ob tem spuščal zvoke. Ko je moral izgovarjati moje misli, se je gugal na
gugalnici, včasih z rokama, prekrižanima na prsih, včasih položenima na kolena,
včasih je krilil vse naokrog. Šele pri opazovanju tega posnetka sem pomislila, kako
neverjetno veliko nemira lahko sprosti z gibanjem na gugalnici. Na gugalnici je zelo
redko mirno obsedel. Zelo zbran, osredotočen, z glavo in trupom sklonjenim nad
papir, je bil pri improvizaciji pisanja šolskega testa in med reševanjem vprašalnika.
Vsako minuto je bila njegova glava spuščena nižje in brada globlje na prsi.
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OČESNI STIK

Zanimivo je bilo opazovati najstnikove oči med tretjo vajo, ko je le z nekaj
besedami izrazil celoten miselni proces, oči pa so dopolnjevale njegovo zgodbo.
Med razmišljanjem in v tišini zaznam orientiranje, ob besedi nočem odkimavanje z
glavo in zapiranje očesnega kontakta, pri besedi hočem pa cela fazo enot: od
odpiranja, orientiranja in zaključevanja do zapiranja. Vmes je delal smiselne
premore. Pri besedi hočem, ki je prešla v spontani želim si, so stično funkcijo
prevzele roke; ob zapiranju je začela pripovedovati najprej desna roka, da si nekaj
želi, potem pa še leva. Pri tej vaji je imel roke sicer prekrižane na prsih, občasno pa
so postale pogovorni faktor. Potem je sledil daljši premor, kar nekaj dolgih sekund
je obsedel pri miru z zaprtimi očmi. Potem je sledilo odpiranje, pokimal je z glavo
in rekel: »bom izbral.« Zatem si je spet premislil, rekel »ne« in zaprl stik. Ob besedi
hočem spet enota zapiranja, kontaktno funkcijo prevzamejo glava in ramena, ki se
stresejo, in noga, ki butne ob tla. Sledi odpiranje, pozdrav in pomežik.

INTERAKCIJSKA
STRUKTURA

Pri pisanju šolskega testa se je povsem zaprl vase. Papir, na katerega je pisal, je
ogradil z roko, se globoko sklonil nadenj in se potopil v svoj svet. Moj plosk, ki naj
bi pomenil konec improvizacije, je sicer slišal, saj se je zdrznil, vendar ni zaključil s
pisanjem. Tako sva iz téme (pete interakcijske strukture) kar naenkrat zdrsnila
nazaj v prvo interakcijsko strukturo, kjer je bilo potrebno, da sem od »biti giban z«
počasi prešla v »gibanje z«. Šele potem, ko sva vzpostavila stik z očmi (pozdrav in
odpiranje), sem mu začela postavljati prva vprašanja. Povsem očitno je naredil
premor po koncu drugega sklopa vaj in pred tretjim z zaključevanjem očesnega
stika ter s tem, da je začel pisati na papir različne kraje. Napisal je več kot deset
slovenskih krajev, skozi katere vozi vlak, preden sva nadaljevala s tretjo vajo. Sicer
sva se bolj ali manj gibala v peti interakcijski strukturi. Zelo pozitivno je sprejel vse
predlagane téme; kadar je imel z razumevanjem navodil na začetku težave, so se
pojavili tiki (stresanje telesa) in spuščanje zvokov, ki pa so trajali le nekaj sekund.

Sklep:
Pri postavljanju kipov, kjer naj bi iz postavljenega kipa razbral njegovo telesno govorico,
početje in občutke kipa, je znal razbrati dejanje (npr. se skriva), ni pa znal razbrati občutkov
(resen/vesel, sproščen/živčen). Da zna dobro opazovati dejanja oseb, lahko sklepam tudi iz
tega, da me je zelo dobro postavil v »čakajoči kip« in »kip, ki se igra s telefonom«. Zelo je bil
previden pri tem, kako se me je dotikal, ko je postavil kip. Prijel me je za roko ali mi besedno
opisal, kako naj se postavim. Imel je težave z zbranostjo; obe vaji, ko je bil kip, sva morala
zaradi smejanja ali odpiranja oči ponoviti dvakrat. Pri drugi vaji je delno uganil moje misli,
delno opisoval svoje, ki bi jih imel pri takšnem opravilu, delno pa navajal (opisal) kaj počnem.
Navedene misli so bile skladne z mojim početjem, razen v primeru, ko je pri peki kolačkov
uporabil kis in kečap, ki v takšno maso ne sodita. Pri tretji vaji je ob pisanju razpredelnic in črk
tako »padel v svoj hobi«, da niti po znaku, da je vaje konec, še nekaj časa ni zaključil. Tokrat, ko
je bila tema vaj mišljenje, se je izkazalo, da so njegove misli pogosto usmerjene k črkam,
besedam in številkam: npr. vaja je bila težka 10 kg, večkrat mi je povedal petnajstmestno kodo,
ki sta si jo izmislila s prijateljem, številka 925 na obesku moje verižice, pisanje številk in
računov, ko je reševal test in sem jaz na glas govorila njegove misli. Poudaril je, da mu je
deloval prejšnji vprašalnik, ki je bil vezan na socialne odnose, težji. Slednje je že večkrat
povedal in zapisal. Sklepam, da najstnik lažje pove in razloži svoje misli, kot pa čustva. V vajah
je ponovno izbral situacije, ki so mu znane (čakanje na avtobusni postaji) ali ljube (strojevodja).
S pomočjo vprašalnika sem izvedela tudi nekaj novega, npr. kako ga določen hrup na določenih
mestih moti; včasih tudi v šoli. V najstnikovem primeru se izkaže, da je dobro, da imajo otroci z
motnjo avtističnega spektra svoj »mirni kotiček« v razredu, kjer so lahko sami in v miru.
Čeprav, kot je povedal, se tam počuti včasih tudi osamljenega. O tem, da ga moti hrup, sicer
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nikoli prej ni govoril, niti ni kazal (neverbalnih) znakov, ki bi to sporočali. Povedal je tudi, da
sicer opazuje, kako se ljudje obnašajo, vendar redko poskuša uganiti, kaj razmišljajo.

5.1.8 Osmo srečanje: VAGON 8 (Maribor)
Področje:
Gledališka tehnika:

Pripomočki:
Naslov vaje 1:
Opis vaje 1 in
navodila:

Naslov vaje 2:
Opis vaje 2 in
navodila:

šola
improvizacija; posebnost zadnjega, osmega vagona (srečanja) je bila v
tem, da se nama je kot tretji »igralec« pridružila najstnikova mama.
Sodelovala je v obeh vajah in vseh odigranih prizorih.
kamera, radio, miza, stoli, atlas sveta, list, svinčnik, kozarci, pijača,
piškoti
Pri uri geografije
Uredimo prostor. V prostor postavimo mize in stole. Mizo ob okno.
Nastavimo papir, barvice in svinčnike. Razdelimo vloge: učiteljica,
najstnik, najstnikov sošolec. Smo pri uri geografije: učimo se razumeti
in risati zemljevide ter karte površja. Učiteljica dobi gradivo, iz
katerega lahko črpa ideje, kaj se bomo učili. Prizor snemamo. Prizor se
konča, ko pozvonim na šolski zvonec.
Zabava ob koncu osnovne šole (improvizacija)
Uredimo prostor. Pripravimo radio, glasbo. Nekaj piškotov, sok.
Določimo vloge (najstnik, učiteljica, najstnikov sošolec). Plešemo,
pojemo, se pogovarjamo (o tem kako je bilo v OŠ, o pričakovanjih za
naprej, koga bomo pogrešali itd), zabavamo se in praznujemo.

Introspektivno poročilo iz terapevtovega dnevnika:
Namen vaj osmega vagona je bil simulirati šolsko okolje; najprej v razredu, potem na zabavi.
Potrebovala sva vsaj še enega igralca in pridružila se nama je najstnikova mama. Zanimalo me
je, kakšno vlogo bo izbral najstnik. Sprva je odigral samega sebe in me zelo presenetil, ko je
spontano začel govoriti. Kot navit je govoril tudi pri drugi vaji, ko smo igrali prizor na zabavi.
Kljub temu sem imela ves čas občutek, da sicer ves čas sodeluje v pogovoru, vendar ga téme –
razen števil in podatkov – ne zanimajo. O tem sklepam tudi zato, ker je omenil, da ko nam bo
dolgčas, lahko gremo z vlakom kam drugam. Njegova mama se je dobro znašla pri vseh
odigranih prizorih in pozorno sodelovala. Občasno je pozabila, da ni mama in je začela
pospravljati ali streči … Moje tokratno spoznanje je bilo tudi, da je dobro biti pripravljen na
improvizacijo; ne samo v smislu, da poskrbiš za pripomočke, prostor, tehniko in imaš določen
cilj. Določene stvari je treba že vnaprej definirati, recimo: kako bom najstniku razložila
razmerje med tišino in govorom v razredu. Zelo vesela sem bila, da se je najstnik spomnil
najinih prvih srečanj. Smejala sem se ob njegovem priznanju, da je bil ob koncu vaj pogosto
»prešvican«. Tudi sama sem bila, pa tudi zelo utrujena, saj sva prva leta zelo veliko plesala,
skakala, norela po sobi. Najstnik je bil zelo dinamičen, skoraj ni govoril in če sem se hotela
gibati z njim ter ga zrcaliti, je bilo to nujno.

89

Rezultati vprašalnika:
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8 VAGON – Opis osmega srečanja po metodi EBL:
PROSTOR

Tokrat smo v prostoru sedeli trije; najstnik, njegova mama in jaz. Pri uvodni vaji za
pozornost je najstnik sedel na gugalnici, na stolu na njegovi levi mama in pred
njim, iz oči v oči, sem na stolu sedela jaz. Sedeli smo na daljni osebni razdalji (do
120 cm). Vaje za pozornost smo vsi delali naslonjeni na svoje sedalo, mirni, z
zaprtimi očmi. Med razlago navodil in (daljšim) dogovarjanjem za izvedbo prve
vaje, je mama za minuto zapustila prostor in se vrnila nazaj. Pri prvi vaji, ko sem
bila jaz učiteljica, sem sedela, stala in hodila pred mizo, za katero sta zelo tesno
skupaj (intimna razdalja) sedela najstnik in mama v vlogi sošolcev. V nadaljevanju
smo se skupno nagibali nad atlas, ko smo iskali kraje, kasneje pa je najstnik to
počel tudi sam: globoko se je nagibal v sošolkin osebni prostor za mizo in s pisalom
navidezno risal po zemljevidu, namesto nje iskal kraje in jo s tem motil, medtem
ko je bila »vprašana« ona. V delu, ko smo igrali improvizacijo šolske zabave smo v
delu vaje stali okoli mize, v delu vaje pa sedeli. Najstnik v času improvizacije ni niti
enkrat posegel v intimno razdaljo. Ves čas je bil na daljni osebni razdalji (okoli 100
cm), ni se naju dotikal, občasno je s kazalcem pokazal proti nama.
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GIBANJE

Prvoten najstnikov nemir se je postopoma ustavil pri izvajanju vaj za pozornost.
Naše gibanje je bilo do začetka prve improvizacije zelo usklajeno. V vlogi učenca je
postal najstnik nemiren, še posebno težko je bil tiho: izzival je, komentiral,
popravljal povedano, prekinjal in skakal v besedo. V naslednjem prizoru, ko je bila
mama učiteljica, midva z najstnikom pa sva bila učenca, je bilo gibanja veliko manj,
Najstnik je bil povsem tiho. Do konca prizora ni spregovoril, namesto ust je
komunicirala njegova leva roka (igral se je s pisalom, obračal list itd.). Ko sem
začela pisati na način, da sem napisano zakrivala z roko, je najstnik globoko
posegel v moj prostor, poskušal videti, kaj pišem, začel učiteljico opozarjati (s
kazalcem roke), kaj počnem. Ko je začela spraševati, je intenzivno neverbalno
sodeloval: sledil dogajanju s pogledom, kimal z glavo, migal z obrvmi, kazal roko
(na primer na naju, da sva preostali dve tretjini). V zadnjem prizoru, ko smo bili na
šolski zabavi, je bilo gibanja malo. Stali in sedeli smo ob mizi, kjer je bila pijača in
prigrizki. V gibanju je bil predvsem zgornji del telesa; glava in roke. Šele ob koncu,
ob glasbi pustimo telesu, da v celoti spregovori in nekaj minut razigrano plešemo.

OČESNI STIK

Med izvajanjem vaj za pozornost je pred izvedbo vaje imel očesni stik vedno par, ki
je bil »nadzorovan«, torej par, ki je moral zapreti oči in vztrajati v enoti zapiranja.
Pred tem je bilo med nama z najstnikom obakrat prisotno tudi odpiranje in
pomežik, kot »pozdrav pred odhodom«. V nadaljevanju, še posebno pri razlaganju
navodil, sem bila zelo pozorna, da sem vzdrževala očesni stik z obema
enakovredno. Najstnik sicer uporablja vse enote, še vedno pa je največ odpiranja,
pri katerem običajno drži usta v rahlem nasmešku ali z nasmeškom na ustih
govori. Prevladujoča enota očesnega stika v delu, ko sva bila z najstnikom v
prizoru nema, je bilo zaključiti. Veliko je bilo tudi premorov. Čeprav je mama
vztrajno poskušala navezati z nama vsaj stik z očmi, je bila enota odpiranje redka,
nekajkrat se je pojavila enota orientirati. Najine oči so v tej enoti spraševale: »Kdo
si? Kaj hočeš? Kaj se dogaja?« Ko je učiteljica začela s spraševanjem je pritegnila
najstnikovo pozornost. Začela se je pojavljati enota odpirati. Najstnik je začel
neverbalno sodelovati.

INTERAKCIJSKA
STRUKTURA

Vaje za pozornost so nam pomagale, da smo se uglasili; hitro smo prešli iz prve na
drugo interakcijsko strukturo. Pri prvi improvizaciji, ko sta bila najstnik in mama v
vlogi sošolcev, sta postala zelo razigrana, sede za skupno mizo sta se drug
drugemu nasmihala. Mama je dregnila najstnika s komolcem, najstnik se je odzval,
sprejel ponujen element in pokazala sta tipično izmenjavo. Izmenjavati pomeni
posnemati določeno vedenje; istočasno sta imitirala dreganje s komolcem. Pri tem
sta imela tudi dober stik z očmi (odpiranje). Lahko bi se razvil igrivi dialog, ki pa sta
ga zaradi vloge zatrla – v vlogi učencev naj bi bila mirna. Zanimivo je bilo, da je me
je pri drugi improvizaciji, ko sem sama igrala nemega najstnika, on – v vlogi
sošolca J. – zrcalil. Ko sem skomignila z rameni, je ponovil gib, ko sem se
nakremžila, se je nakremžil še on, ko sem se nasmehnila in sklonila glavo v zadregi,
je spet ponovil za menoj. Tudi, ko sva se ob koncu prizora z mamo začeli spontano
smejati, se nama je čisto po »igralsko« pridružil, povsem zrcalil moje gibanje
(sklonil glavo, se prijel za usta, tresel z rameni, spuščal zvoke), vendar povsem
mehanično. V zadnjem prizoru, na šolski zabavi, smo šli skozi vse interakcijske
strukture. Uglaševanje in zrcaljenje je pogosto potekalo s pomočjo pitja soka in
hranjenja. Pri tem smo ves čas spontano sledili drug drugemu. Večkrat smo se ujeli
v igriv dialog, najstnik je s svojim vedenjem pokazal, da je razumel in sprejel témo
ter v njej po svojih sposobnostih sodeloval. Najstnik vé, poimenuje in se izraža.
Več kot očitno pa je, da ga resnično zabavajo povsem drugačne stvari kot
običajnega najstnika.
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Sklep:
Najstnik zelo uživa, ko lahko pokaže svoje znanje in izpade pameten (tudi svoje cilje v
vprašalniku označi za »dobre«). V improviziranem prizoru pri pouku je izkoristil igro za to, da je
lahko svobodno govoril med poukom, »pametoval«, sodeloval. Ker je bil nenehno moteč, sem
ga nekajkrat opozorila, da mora biti tiho in ga vprašala, če razume kaj to pomeni. Ker ni
odgovoril, sem ga prosila, če je lahko tiho vsaj za trenutek. Presenetilo me je njegovo
vprašanje: »Kako dolgo pa traja trenutek? Pet sekund ali koliko?« Takoj mi je postalo jasno, da
bi morala določiti daljšo časovno enoto od trenutka, zato sem se poskušala izvleči z razlago:
»Trenutek traja zelo različno, ampak običajno ne traja več kot 15 sekund, da se ga zavemo.«
Čisto logično je sledilo vprašanje, če lahko po petnajstih sekundah tišine spet kaj vpraša.
Razložila sem, da med poukom lahko govori le, kadar je vprašan. Lahko pa tudi sodeluje z
dvigom roke, če želi sam kaj povedati. Takrat sem se tudi sama zavedla, koliko tišine se
pravzaprav pričakuje v razredu in da je to otrokom najbrž težko. Pomislila sem tudi, da je tišino
v razredu morda izbral zato, ker se na nek način težko obvladuje, kadar govori. V vprašalniku je
na vprašanje, zakaj v šoli ne govori, odgovoril »ker pač ne«. Zanimivo je bilo tudi, da je bil zelo
aktiven tudi takrat, ko ni govoril. Njegova neverbalna govorica je zelo opazna in jasna, povsem
preprosto je prepoznati, kaj želi sporočiti. Nadvse spodbudno pa je, da je v tednu po najinem
sedmem srečanju (sedmi vagon) pri pouku zgodovine glasno in jasno podal predstavitev s
programom PowerPoint o vlakih pred vsem razredom. Na vprašanje, zakaj se je tako odločil, je
v vprašalniku odgovoril, da zato, ker je tako predlagala učiteljica zgodovine.
Priloga učiteljičinega pisma s pohvalo, ki ga je po e-pošti napisala najstnikovi mami:
Pozdravljena!
Danes je naredil velik korak pri svojem delu, saj je pokazal, kaj vse ve, če govori. Lepo je
pripovedoval in dodal še kaj, kar ni imel napisano. Vesela sem napredka v komunikaciji in
upam, da bova tako sodelovala tudi v 9. razredu, ki bo zanj še posebej pomemben.
Želim vam lepe počitnice in vas vse lepo pozdravljam,
S. P.
Zgodovina je bila tudi sicer med predmeti, ki jih je najstnik označil za zanimive in se jih rad uči.
Med zanimive predmete je zapisal še domovinsko in državljansko kulturo ter etiko, geografijo,
likovno umetnost in likovno snovanje, matematiko, slovenščino in šport. Motorična
nespretnost bi se morala pri otroku z Aspergerjevim sindromom pokazati tudi pri športni
vzgoji. Zanimivo se mi zdi, da je najstnik med predmeti, ki se mu zdijo zanimivi podčrtal tudi
športno vzgojo in da je bil pri tem predmetu tudi prav dobro ocenjen (4). Za izbirni predmet si
je v sedmem razredu celo izbral šport za zdravje in se priključil šolskemu nogometu. Povsem v
»netekmovalnem duhu Aspergerja« pa je ob tem komentiral, da »rad sedi na klopi za rezerve,
saj se tako manj utrudi«. Razen omenjenih športov, ima najstnik izjemno kondicijo tudi za
dolge pohode in skakanje po trampolinu. Če te dejavnosti zvenijo »osamljeno«, oziroma gre v
pretežni meri za individualne športe, ki se izvajajo na prostem, je pomembno poudariti, zakaj je
tako. Pri izbiri športa namreč izjemno vlogo odigra tudi hrupnost okolja v katerem se neka
športna aktivnost odvija. »Otrok, ki ne prenaša hrupa in se zato težko udeležuje športnih iger v
telovadnicah, kjer je hrup stalnica, težko izraža svojo stisko in občutke v športu.« (Bučer, 2006)
Kljub temu, da je najstnik podčrtal, da mu je slovenščina zanimiva in se je rad uči, v neki drugi
vaji omeni, da ne bere rad. Pri tej vaji izkaže tudi velike ambicije glede ocen v devetem razredu;
vse, razen treh predmetov ima v igri pet. Izkaže tudi določeno mero tekmovalnosti, se primerja
(rezultat teka, ocene) in ne pokaže, da bi se veselil uspeha drugega (mi ne čestita ob prejemu
priznanja). V pogovoru prevladuje zanimanje za podatke: številke, rezultate, čas, točke uspeha
… Omenja in vztraja pri resničnih podatkih in osebah (A. ima tudi sicer sestro in je dober pri
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športni vzgoji). Zanimivo je bilo tudi opazovati, kako je med improvizacijo zaključka valete
uporabljal zelo jasen sleng, ki ga sicer, kadar govori z mano, ne uporablja. Uporablja ga, kot bo
razvidno v naslednjem poglavju, pri elektronsko- tehnološki komunikaciji. Iz odgovorov v
vprašalniku, ki se vežejo na najina srečanja, lahko sklepam, da mu je bilo veliko vaj všeč in bi
bil pripravljen narediti še za osem vagonov vaj, čeprav so bile nekatere očitno težke skoraj 22
ton.

5.2 OPIS

IN

POMOČJO

ANALIZA

ELEKTRONSKO-TEHNOLOŠKE

RAZLIČNIH

TEHNOLOŠKIH

KOMUNIKACIJE

PRIPOMOČKOV

S

(telefonska

komunikacija, elektronska in medijska komunikacija)
Najstniku je mojo telefonsko številko dala mama. Ko me je v prvem obdobju najinih srečanj
prvič poklical po telefonu, je bil čisto tiho. Postavljena sem bila pred izziv, kako se pravzaprav
uglasiti preko telefonske linije z nekom, ki ne govori. Ker se vsak stisk na tipko na drugi strani
sliši kot zvok, sva začela tako. Preko zelo natančnih izmenjav sva prešla celo na ritem
posameznih (lažjih) pesmic, na primer Marko skače ali Kuža laja. Temu je običajno sledil smeh,
za njim pa izmenjava nekaj besed. Pogovor sem vedno zaključila jaz, z dogovorom, kdaj se
naslednjič slišiva ali vidiva. Načeloma sva bila dogovorjena za dva klica na teden in poljubno
število SMS sporočil, vendar je najstnik običajno klical pogosteje. Na njegove klice sem se
odzvala striktno samo dvakrat tedensko in sčasoma je začel to mejo upoštevati.
V prvem obdobju sva si pošiljala tudi SMS sporočila; tako pisna kot slikovna sporočila iz
ponudbe telefona, nikoli pa osebnih fotografij. Prvo slikovno sporočilo, ki sem ga prejela je bilo
»družina«, kasneje sem dobila še »vrtnico«, »žogo« in nekaj drugih. Vsako od teh sporočil je
mogoče razumeti kot simbol. Morda kot hrepenenje, prijateljstvo, povabilo k igri… Pisna
sporočila so prihajala največkrat tisti dan, ko sva bila dogovorjena, da se vidiva.
V drugem obdobju je postala najina komunikacija po telefonu bolj redka. V povprečju sva se
slišala enkrat mesečno ali še manj, pogostejša pa so bila SMS sporočila, ki so iz simbolnih prešla
v pisna. Ko sem na primer spremenila dogovor o začetku najinega srečanja in ga prestavila za
15 minut, sem dobila sporočilo: Prav, se pa vidiva ob 17:40; plačaj mi 21, 47 evrov! Odgovorila
sem mu, da se v Sloveniji za zamudo običajno ne plača, da se mu bom opravičila in se
potrudila, da se to ne bo več zgodilo. Na to je odpisal: No prav, mi pa plačaj 0,85 evrov! SMS
sporočila niso imela povsem jasne oblike (pozdrav, jedro, zaključek) in niso vsebovala vseh
pravil socialne komunikacije.
Spet drugič sva se dogovorila za srečanje od 17:15 do 18:30. Po tistem sem prejela SMS z
vsebino: »Danes boš z menoj: a.) 17:00—19:55, b.) 17:15–18:38, c.) 20:05–do naslednjega dne
18:59.« Odgovorila sem: » d.) kakor že dogovorjeno, od 17:15 do 18:30.«
V zadnjem obdobju najinih srečanj so SMS sporočila dobila zelo jasno, formalno obliko: uvod,
jedro in zaključek. Najstnik rad in primerno uporablja tudi čustvene simbole (smeške). Primer:
Jaz: Hej, imaš jutri ali v četrtek čas, da pridem na obisk? Zanima me tudi, kdaj gremo kolesarit?
Vesna
Najstnik: Hej, Vesna, odvisno je od domače naloge, ker danes sem jo delal skoraj 3 ure: x. Več
časa bom imel v četrtek po 15:00 (smeško z ravnimi usti) Kolesarit pojdiva raje 28., 29. ali 30. x.
201x, ker ta vikend bo deževalo, takrat pa upam, da bo sončno vreme. OK, se vidiva v četrtek
popoldne.
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V primerjavi s prejšnjim obdobjem najnovejša sporočila vsebujejo zelo točne podatke, veliko
številk. Slednje (točnost, red, tudi rigidnost) se tudi sicer pojavlja v komunikaciji. Prilagam
primer SMS sporočila:
Najstnik: Živjo Vesna! Naslednjo soboto lahko pridem v G. ob 07:36, ali pa če grem z RG
vlakom, ki vozi direktno v P. iz L. (odhod je ob 07:30 iz L., vozi samo ob sobotah), mi je mami že
vse povedala, da si jo danes klicala, da vse vem … 
Posebnost najstnikovih SMS sporočil je tudi v tem, da pogosto uporablja čustvene simbole, še
posebno tiste, ki so veselega razpoloženja (vesele smeške), pogosto smeh tudi zapiše
(hahahaha). Občasno SMS sicer zaključi s piko ali kakšnim drugim ločilom, pogosto pa se tudi
pri SMS-ih kaže problem z zaključevanjem, saj na koncu rad uporabi več pik, ki sugerirajo
nadaljevanje pogovora.
Najstnik: No, potem pa ob 09:08, da bom lahko še nekaj časa pri tebi, hahahahahaha … …
Prepričana sem, da najstnik uporablja čustvene simbole (smeške) za izražanje čustev, saj jih
povsem primerno navaja tudi, ko ne gre samo za veselo razpoloženje. Spodnji primer pokaže,
da najstnik pisno izrazi tudi občutke strahu in jih podkrepi s primernimi čustvenimi simboli.
Najstnik: Ojoj Vesna, bojim se, da jutri ne bom mogel priti v D. s kolesom, ker se je guma
izpraznila in vsakič, ko jo napolnim, se v pol ure spet izprazni, če se pa vozim s kolesom, pa še
prej.«    
Govorna komunikacija v zadnjem obdobju je po telefonu že zelo običajna, utečena, še vedno
pa jo zaznamuje nekaj posebnosti: daljši premor, preden najstnik pozdravi, občasen smeh (kot
neprimeren ali nenavaden odziv, ki ni logičen) in dejstvo, da sam zelo redko, skoraj nikoli ne
zaključi pogovora. Zanimivo je, da se isti vzorec opazi tudi v komunikaciji na Facebooku.
Najstnik nikoli ali z zakasnitvijo zaključi pogovor (pogosto tudi še po slovesu doda kakšen
stavek), komunikacijo pa spremlja (nelogičen) zapisan smeh. Posebnost pogovora po
Facebooku je tudi v tem, da se ne ozira na slovnična pravila pisanja (velike začetnice itd.) in
uporablja sleng. Pri tej vrsti komunikacije očitno »zapusti svoj svet pravil in rigidnosti« in se
»zlije« s komunikacijo sovrstnikov. Preko Facebooka sicer redko, pa vendar, komunicira tudi s
sovrstniki. Naj na tem mestu še enkrat opozorim, da je najstnik uporabljal sleng tudi v
odigranem prizoru v šoli (8. vagon), kar mi daje misliti, da bi v primeru verbalne komunikacije v
šoli po vsej verjetnosti uporabljal sleng kot ga tudi njegovi sošolci in sošolke.
Primer pogovora na Facebooku:
Najstnik: živjovesna .....
Vesna: hej, kaj si delal na Silvestrovo?
Najstnik: biusm v Polšini pod Trojanami.....haha.....do treh ponoči budn.....hahaha.....
Vesna: do treh? bravo! ste kaj pokali petarde?
Najstnik: tut ja..... ampak kle u s. so jih pa še bl.....mi smo samo kkšne 2 uri, tuki pa skor četrtino
dneva.....kdaj kjpridš? haha
Vesna: hm, mogoče v nedeljo, kaj pa delaš, ko prideš iz šole, razen domače naloge?
Najstnik: DN sm že naredu.....donssmnjprjnaredu DN, potem sm mal na računalniku..... čez kkšnih 15
minut bom šou pa še k M. za kkšne dve uri al pa tri.....ampak tko ne bi blo, če bi meudons ob dveh
verouk, ampak mi odpade.....
Vesna: aha, ja, ta teden ga še ni:) kaj pa z m. delata? greš s kolesom tja?
Najstnik: ja...... sej ni delč..... le kkšne 3 minute mam s kolesom do nje, peš pa nekaj manj kot 10.....
Vesna: jaz sem se včeraj tudi s kolesom vozila, sem šla do R.
Najstnik: ooo.....
Vesna: ful je blo fajn, ni blo mrzlo … zdaj pa moram it, se še slišiva kaj!

95

Najstnik: moja najdaljša razdalje s kolesom pa je: (NAŠTEJE 25 RAZLIČNIH KRAJEV, JIH POVEŽE Z
VEZAJEM IN ZAKLJUČI S SEŠTEVKOM KILOMETROV) =85 KM, no se vidmo.....

Prilagam še en primer pogovora preko Facebooka, pri katerem se vidi še ena najstnikova
posebnost. Rad ima glasbo, na pamet zna veliko slovenskih besedil, ki jih smiselno vključuje v
svojo komunikacijo. Včasih si celo kakšno besedilo sposodi, da z njim (lažje, lepše, bolje) opiše,
kar želi povedati. Tudi sicer je za najstnike značilno, da se pogosto zanimajo ali celo
identificirajo z glasbo ali glasbeno zvrstjo. Najstnik za razliko od večine svojih sovrstnikov rad
posluša slovensko glasbo, predvsem popularno zabavno in narodnozabavno zvrst glasbe. V
pogovoru podobno kot »v živo« popravlja moje napake (sicer v izražanju, tukaj pa pisne), kadar
je le mogoče, v pogovor vplete svoj posebni interes (vlake, sporede, kraje), pogosto opozori na
besede z dvema pomenoma (Švica, švica) oziroma dobesedni pomen besed.
Najstnik: Kaj bi sonce brez neba, kaj bi roža brez dežja, kaj srce bi brez želja, hrepenenja, upanja? Če
ljubezni se predaš, več kot daješ več imaš, a če v njej strasti več ni, kakor roža oveni.
Najstnik: a boš pršla ta tedn kj k meni? da bi še neki izpolnila en list .....
Vesna: ta vikend me žal ni, grem na Dunaj na en koncert, mogoče naslednji vikend:)
Najstnik: kaj pa med tednom .....
Vesna: ta teden težko … zdaj boš imel kmalu rojstni dan, ne?
Najstnik: ja.....v soboto.....bo mankal še 1 mesc.....če greš na Wien z direktnim vlakom, gre iz Lj. ob
16:00.....
Vesna: vsekakor ti pridem voščit za rd, če se slučajno ne vidiva prej ...
Najstnik: Kaj bi sonce brez neba? kaj bi roža brez dežja? kaj ulice bi brez ljudi? kaj vrtovi bi brez cvetja?
kaj bi Vesna brez.....
Vesna: tebe?
Najstnik: hahahaha.....a tko?
Vesna: dolgočasiča bi se
Najstnik: časiča? Ł
Vesna: dolgčas bi mi bilo, ker si ful zabaven, kaj pa tebe veseli počet?
Najstnik: vozt vlak.....ampak verjetno v Švici, kjer bi dobil mesečno okoli 5250 evrov.....
Vesna: bravo, ti si pa car, potem se učiš nemško?
Najstnik: car pa nism, CAR= cigan albanskega rodu....., ne še..... v 9. r se bom pa prjavu na predmet
(izbirnm) Ni 3.....
Vesna: hahahaha, car res nisi, ampak si pa frajer, da že zdaj razmišljaš o službi in plači, to je podobno kot
car, samo da nisi cigan in si slovenskega rodu; ja, nemščina je obvezna, če hočeš v švici delat
Najstnik: ja......hahahahahahahahahahaha.....sam če je Švica, potem bi tm tut Švicu.....Prvič za narod,
drugič za svobodo, tretjič gre za zdravje, zrk in čisto vodo, ceni to kr maš, bodi veseu, nekdo vse bi dau,
da to vse bi meu.....
Vesna: Trkaj?
Najstnik: ne.....Zlatan Čordić.....
Vesna: ah, švicau bi povsod, tud v Sloveniji, sam v Švici bi s švicem več zaslužil
Najstnik: ja.....to posluši: http://www.youtube.com/watch?v=J0ZFQMdqc6c
Vesna: Zlatan je kul
Najstnik: ja.....
V: grem zdaj počasi spat, lepo se mej, čau
Najstnik: ok.....čaučaučau....

Navedla bom še tri primere komunikacije s sovrstnikom (S.), ki ga najstnik pozna in s katerim
sem naredila tudi krajši intervju. Odkar je dobil njegovo potrditev za prijatelja na Facebooku, je
najstnik tri zaporedne mesece po trikrat poskušal navezati stik z njim. Prvi mesec se sovrstnik
dvakrat ni odzval, tretjič je na kratko odgovarjal. Drugi mesec se je dvakrat odzval, enkrat pa
ne. Tretji mesec se sploh ni odzval in po tistem mu najstnik tri mesece ni več pisal. Potem je
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spet poskusil. Sovrstnik se je včasih na kratko odzval, včasih pa sploh ne. Kadar se sovrstnik ne
odzove, najstnikov poskus, da bi navezal stik, samotno obvisi v zraku.
Najstnik: hej, a veš da sm na 14. mestu od 102.?
S: pri čem
Najstnik: LEFO.....tekmovanje v računanju, zdj samo vadm, od x .y. do x .y. je pa prvo tekmovanje.....
S: aha kul
Najstnik: ja.....jutr k bom vadu morm bit vsaj enajsti.....loh pa bolši.....
S: aha ok

Ker komunikacija ni stekla, je zamrla. Samo potrjevanje s strani sovrstnika, najstniku ni bilo
dovolj. Prilagam še en primer, pri katerem je najstnik poskušal prebuditi interes za pogovor z
iskrenim zanimanjem za njegov hobi.
Najstnik: a ste u soboto zmagal?
Najstnik: jst u četrtek zvečer ob 20:00 pridem....v petek popoldne po verouku pa grem na duhovne vaje v
Z.
Najstnik: igrali ste na V.

Kljub temu, da je navrgel nekaj možnih tém za pogovor oziroma vsaj izhodišč ter poskušal
razložiti, kaj ga sprašuje, če slučajno ni razumel, se sovrstnik ni odločil za komunikacijo.
Navajam še primer, kjer je najstnik ponovno vzpostavil stik tako, da je poiskal skupno témo.
Najstnik: hej, a so šli nekateri iz tvoje šole danes v hišo eksperimentov?
S: ja
Najstnik: fino, nm je učiteljca povedala, da gre tut vaša šola .....a si biu ti tut zravn?
S: ne, nisem pri poskusih iz kemije
Najstnik: mene ni blo, k ne obiskujem POK.....
S: drgač bi lahko vidu tut kkšne moje sošolce.....
Najstnik: POK= poskusi v kemiji
S: aja jaz tudi ne
Najstnik: kkšn tvoj sošolc je šou? loh ga uprašaš, če je vidu tut J......
S: aha, okej

Najstniku je sicer uspelo prebuditi sovrstnikovo zanimanje, vendar je pogovor hitro zamrl.
Najbrž tudi zato, ker sovrstnik ni vedel, kdo je oseba, o kateri najstnik govori (šlo je za
najstnikovega prijatelja), prav tako ni imel interesa, da bi to izvedel. Najstnikovi poskusi
komunikacije s sovrstnikom, ki sicer ne govori z njim, so sicer obrodili sadove, vendar ne
bistvenih. Vidi se, da se najstnik iskreno trudi in išče načine, kako bi se približal in našel skupen
interes. Analiza koherence pokaže medsebojno vsebinsko povezanost in odvisnost v primeru
pogovora z menoj. Pogovor vsebuje tako vzročna kot časovna in dopolnilna razmerja. Najstnik
zazna temo in uporabi remo (novo informacijo, ki postane tema naslednjega stavka). Pri
pogovoru s sovrstnikom pa je koherenca šibka oziroma je sploh ni. V slednjem primeru sta
semantična in logična plat besedila sicer razvidni, vendar ni medsebojne povezanosti.
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6

REZULTATI OCENJEVALNEGA INSTRUMENTARIJA DRAMSKO
TERAPEVTSKEGA PROCESA

Neposredni nestandardiziran polstrukturiran intervju sem ob koncu dramsko- terapevtskih
srečanj Osem vagonov opravila z najstnikovo mamo in najstnikovim bratom. Sledi ocena šolske
specialne pedagoginje in zaključno poročilo psihologinje iz ambulante za avtizem.

6.1 INTERVJU S STAREJŠIM BRATOM (ob koncu najinih srečanj z najstnikom)
Kako se spominjaš vajinega otroštva?
Spomnim se, da sva nekaj časa skupaj hodila v vrtec; nekaj časa v različne skupine, nekaj pa skupaj. Do
pred par let sva imela skupaj sobo, kar mi je šlo ful na živce, ker je ponoči ves čas govoril, jaz pa sem bil
zaspan. To je lahko trajalo tudi dve uri; če sva šla spat ob devetih, je do enajstih govoril. On je potem
zaspal, jaz pa nisem mogel zaspati.
O čem pa je govoril?
O tem, kaj se je čez dan dogajalo, kaj se bo, kakšne svoje načrte …
Ima brat veliko načrtov?
Veliko; še bolje bi bilo, če bi jih kdaj z nami uskladil ali pa nas o njih vsaj obvestil.
Se ti zdi samostojen za svoja leta?
Se precej znajde, lahko pa bi kdaj prosil za pomoč. Lahko bi bilo več komunikacije z družino, recimo, kam
gre, kaj potrebuje, kdaj gre, kdaj pride. Kar zmanjka ga. Včasih kar kam gre, pa pokliče šele potem, ko je
že tam. Spomnim se, da smo bili enkrat z dedom dogovorjeni, da bomo naslednji dan pobirali jabolka, pa
jih je on že prejšnji dan vsa pobral, ker je hotel naslednji dan na kolesarjenje s sestrično. Nama o tem ni
nič povedal in ded je bil zelo jezen, ko je videl, da ga nikjer ni. Ko pa sva z dedom prišla v sadovnjak in
videla, da nobenih jabolk ni več, da so vsa pobrana, se je pomiril.
Se ti zdi odgovorno, kar je naredil?
Da jih je pobral ja, da ni tega povedal, pa ne. Lahko bi nama »prišparal« skrbi in živce.
Kaj je tisto, kar je zate pri njem najtežje sprejemljivo?
Tisto »njegovo stanje«, ko ga nekaj piči, da je v nekem stanju, ko ima svoje prebliske in vztraja pri nečem,
da se ga ne da nikamor premaknit. Nekaj se odloči in vztraja pri tistem; če ga kdo poskuša prepričati
drugače, začne kričati, govoriti, da bo poklical policijo…
Lahko poveš kakšen primer?
Enkrat sta se z dedom skregala: ded ga je prosil, naj nekaj naredi, on pa tega ni hotel in se je znašel ter
rekel, da tega ne zna. Potem sta se skregala. Tudi, če ga jaz kdaj, ko je v tistem svojem stanju trme,
prosim, naj mi kaj lepo razloži, se razburi in noče.
Se ti zdi skrivnosten?
Ja, kdaj pa res.
Kaj pa kakšne pozitivne lastnosti?
(Dolg razmislek.) To vprašanje me je presenetilo, o tem še nisem veliko razmišljal. Je zanesljiv, kar se
odloči, naredi. Ni problemov z njim v smislu vandalizma ali drugih najstniških izgredov.
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Se drži dogovorjenih pravil?
Če se z njimi strinja. Ja no, saj se jih še kar drži.
Se ti zdi pošten?
Še kar. Kdaj se tudi zlaže, če misli, da bo s tem kaj pridobil. On temu reče, da se pošali.
Kakšen pa je vajin odnos zdaj, ko si šel na šolanje v drug kraj?
V odnosu do brata je bilo zame to določeno olajšanje, med tednom si lahko zdaj malo spočijem. Mislim
pa, da me je on na začetku zelo pogrešal. V našem domačem kraju namreč nima prijatelja, ima pa enega
iz sosednjega kraja, ampak to prijateljstvo je šele v zadnjem letu močnejše …
Spomnim se posnetka na filmu, da je jokal, ko si odhajal z vlakom. Ko sem mu omenila, da je jokal, je
rekel, da ni jokal, ampak mu je »nekaj padlo v oko«. Kaj pa ti misliš o tem?
Mislim, da mu je bilo težko, da me je pogrešal.
Kako je biti brat nekoga, ki ima visoko funkcionalni avtizem?
Ne vem, kakšna je razlika, če bi imel normalnega brata, ker ga nimam. Sprejmem življenje tako, kot je. Če
ne bi imel avtizma, mogoče bi bilo to še bolje. Mogoče sem si v kakšnih redkih trenutkih močne jeze želel,
da bi bil čisto običajen, drugače pa ne.
Ni te pa bilo nikoli sram, da je takšen?
Ne, razen, če je padel v tisto svoje stanje trme.
Kaj pa misliš, zakaj v šoli ne govori?
Po moje zato, ker ne ve, kaj je dobro, da reče in kaj ni prav. Bi ga zelo bolelo, če bi se mu smejali. Noče
tvegat. Raje nič, kot pa da bi izpadel …
Neumen?
Po moje je tako, mi je pa enkrat rekel, da je to zaradi ene stave, da do 9. razreda ne bo govoril; če je
tako, potem se vidi, koliko lahko on zdrži.
Pa veš, da je v osmem razredu naredil za zgodovino predstavitev o vlakih in pred celim razredom
govoril o tem? Torej je spregovoril pred razredom …
Ja, vem. To sem mu pomagal pripraviti. Mogoče ni bilo ravno prvič, da me je takrat prosil za pomoč, se
pa to zgodi zelo redko. Nisva recimo našla podatkov o tem, koliko časa potuje vlak od Ljubljane do
Dunaja nekoč in danes, kar je učiteljica zahtevala … Vedela sva samo hitrost in kilometre, on pa je to
potem nekako na približno sam izračunal.
Super! Nisi pa vedel, da je nalogo predstavil pred razredom?
Ne, tega pa nisem vedel. Sem mu pa priporočil, naj vadi govorni nastop … Tako bi kdaj tudi jaz lahko
vadil (smeh).
Je brat govoril kdaj v prisotnosti tvojih prijateljev ali samo v šoli ne govori?
Ne, z mojimi prijatelji ne govori, on govori s svojimi. Včasih tudi s kom govori, da me preseneti. Všeč mu
je bilo na primer ime Ž. in z njim je govoril. Je pa res, da je ta Ž. tudi malo poseben.
Kaj pa je posebnega na njem?
Recimo to, da je košarkar, večino fantov zanima samo »fuzbal, fuzbal, fuzbal«. Pa tudi sicer se drugače
obnaša …
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Kakšni ljudje so po tvojem mnenju lahko bratovi prijatelji?
Mislim, da si brat želi več prijateljev, kot jih ima. Recimo, ko gre na Facebook, primerja koliko prijateljev
imam jaz in koliko on, pa si jih želi še več, po celem svetu. Da bi šel k enemu na obisk, pa k drugemu, pa
da bi tam prespal … Drugače pa, če si njegov prijatelj, rabiš dosti potrpljenja, moraš biti prijazen, pa ne
preveč v njega silit, če se odloči, da česa ne bo povedal.
Misliš, da ga zanima sodobna tehnologija, tako kot večino najstnikov?
Ima Facebook za prijatelje, pa eno računalniško igrico, ki mu je všeč – to sem mu tudi jaz pokazal. Na
računalniku ima svoj račun in z mamo sva mu naredila »starševski nadzor«, da ima dostop samo do
določene ure. Njemu se je zdelo to premalo in enkrat, ko se je mami pozabila odjavit, je tako dolgo
brskal po računalniku, da je odkril, kje lahko to izklopi in mu je tudi uspelo. Enkrat, ko sva se skregala, pa
sem zamenjal geslo in ker ni ugotovil mojega, je poskusil z maminim in tega je potem res ugotovil.
Kaj pa oblačila, moda, trendi?
Ne vem, ali so to posebnosti oblačenja ali mu je vseeno, kako je oblečen. Poleti nosi nogavice visoko
potegnjene nad čevlje, vedno enako frizuro, majico za hlače. Enkrat je mami zatežil, zakaj mora vedno
moje majice nosit, pa mu je šla mami takoj par novih kupit (smeh).
Je še kaj takšnega, kar se ti zdi v zvezi z bratom pomembno povedati?
Opazil sem nek vzorec, da se noče naučiti določenih novih stvari. Recimo pomivanja posode, pometanja
... Videl je, da sem se jaz to naučil in moram zdaj to početi, on pa je ugotovil, da če bo to znal, bo moral
tudi on to početi.
Na splošno se mi zdi, da se mu ne ljubi preveč pospravljati?
Ja, najbrž se po meni zgleduje (smeh). Pa tudi sicer vidim, da se precej po meni zgleduje …
Kaj pa denar? Se mi zdi, da denar mu je pa precej pomemben …
Ja, denar mu je pa ful pomemben.
Se spomnim, da mi je razlagal, koliko zasluži strojevodja v Sloveniji in koliko tisti v Švici; menda kar pet
tisoč evrov … Kaj pa misliš o njegovih načrtih in željah, da bi postal strojevodja?
Po moje je tako, da kjer je volja, tam je pot. On ima veliko volje, da bi postal strojevodja, da po moje mu
bo kar uspelo.

Iz intervjuja je razvidno, da je lahko poseben brat še posebno naporen ob večerih, ko v
neskončnost govori o svojem posebnem hobiju, počne kar se mu zdi in kakor se mu zazdi,
vztraja pri »nedoumljivem« in ga ni mogoče premakniti, še posebno, če to počne v javnosti.
Kljub temu, pa ga ne bi zamenjal za običajnega brata – razen morda v kakšnem redkem
trenutku močne jeze.

6.2 ZAKLJUČNI INTERVJU Z NAJSTNIKOVO MAMO
Kakšni so bili sinovi socialni stiki (družina, sorodniki, sošolci, učitelji, prijatelji) pred začetkom dramske
terapije in kako se je to spreminjalo?
Z družino in sorodniki se je družil že pred tem, tudi govoril – z nekaterimi raje kot z drugimi. Še najraje se
je družil v dvoje, s sestrično ali bratrancem, še danes je tako. Tudi z dedom se najboljše razumeta, kadar
sta sama. S sošolci, učitelji in ravnateljem je pred tem komuniciral samo pisno, tako, da jim je napisal
sporočilce na listek. Naklonjenost je izražal z dotiki, nasmeški in iskrivimi pogledi. Na tem področju so v
zadnjem času velike spremembe. V prvem obdobju vajinih srečanj je začel govoriti s socialno
pedagoginjo, vendar tako, da tega nihče ni ne videl ne vedel. Kasneje je začel govoriti z učiteljico za
angleščino, vendar le v zvezi s snovjo in vedno v kabinetu. Socialna pedagoginja ga je ves čas poskušala
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vključiti med sovrstnike tudi izven šolskega okolja in lahko rečem, da sem ji za to zelo hvaležna. Tudi
socialna pedagoginja, ki jo je kasneje nadomestila, uvaja podobne družabne zunajšolske aktivnosti (kino,
bowling, sprehodi po mestu itd.). Kasneje, v drugem obdobju vajinih srečanj, se je začel družiti v kabinetu
s socialno pedagoginjo in določenimi sovrstniki; igrali so različne družabne igre. Največji preboj kar se
tiče zavedanja sovrstnikov o tem, da sin v resnici zna govoriti in je pravzaprav zanimiv fant s čisto svojo
osebnostjo, je po moje povzročil ogled filma. Film je bil pravi blagoslov zanj, pa tudi za celotno šolsko
okolje. Režiserka filma je hotela narediti film o meni, ki sem voznica avtobusa, potem pa je spoznala sina
in se odločila, da bo v svojem dokumentarnem filmu raje predstavila njega in njegov svet. Na ta način je
to motnjo spoznal širši krog ljudi, saj je bil film predvajan tudi v kinu Dvor. Prvič je bil film predvajan na
Festivalu slovenskega filma v Portorožu; kasneje še v Trstu, Moskvi; za ta film je dobila avtorica tudi
Prešernovo nagrado. Film je bil res zelo odmeven. Mnoge učiteljice niso vedele, kako ravnati s sinom, po
ogledu filma pa so ga začele drugače dojemati; opazilo se je, da so se dejansko začele truditi. Škoda, da v
šolah ne organizirajo skupin za učitelje in starše otrok, ki imajo določene posebnosti (učno pomoč, otroci
s posebnimi potrebami, nadarjeni otroci itd.) – takšna srečanja bi zelo pomagala enim in drugim
razumeti otroke in težave, s katerimi se srečujejo. V drugem obdobju vajinih srečanj, ko sta se družila
večinoma v naravi (kolesarjenje, plavanje, trampolin, izlet v hribe itd.) se je vedno veselil srečanj, tako kot
tudi še danes. Vedno je razlagal, kaj vse sta doživela, koliko vlakov preštela, bil je navdušen, vesel in
sproščen; to mu je bilo res za sprostitev. Iz šole je namreč prihajal čuden; cvilil je, čudne glasove je
spuščal, bil je ves napet. Enkrat je celo rekel, da mora biti v šoli priden, doma pa lahko gre njegova
»žlehnoba ven«. Spomnim se, da sta bila v prvem obdobju srečanj zelo glasna in dinamična, ded se je
včasih spraševal, če je ta terapevtka sploh normalna. Ampak vse to mu je pomagalo, da se je
razbremenil. V zadnjem, tretjem obdobju srečanj pa se je iz sobe slišalo kdaj pa kdaj le še smejanje, sicer
pa mir, tišina, delala sta za mizo. Ne vem, kakšna vez se je vzpostavila med vama, ampak rečem lahko le
to, da mu to res »nuca«, res pomaga. Poudarila bi še, da je v zadnjem, tretjem obdobju začel govoriti z
več učitelji, še vedno v kabinetu, ampak to, da je pri zgodovini predstavil svoj projekt ustno pred vsemi
sošolci, pa je bilo res vrhunsko. To je bil po moje vrhunec vajinega dela. Zdaj mogoče ne ve, kako ravnati
s tem, da vsi vedo, da govori. Toliko let je gradil na tem, da ne govori, zdaj si to želi, ampak še išče
načine, kako začeti, kako nastopiti. Vsi si želimo, da bi v srednji šoli začel drugače, da bi s sošolci govoril
in se družil. Zdaj ima enega prijatelja, ki je tudi njegov sošolec, s katerim se pogovarja, se družita.
Pogosto gre k njemu domov na obisk. To je zanj zelo pomembno, ker prej razen družine in sorodnikov ni
imel nikogar. Zelo se veseli tudi duhovnih vaj, tam se je spoprijateljil tudi z enim fantom iz Kranja; ta fant
iz ene izmed vajinih vaj namreč res obstaja. Na področju socialnih stikov opažam velike spremembe.
Lahko podrobneje opišete, katere socialne veščine je vaš sin pridobil s pomočjo dramskih metod
pomoči z umetnostjo?
Seveda, saj to so konkretne stvari. Ima željo po navezovanju stikov, se potrudi, da naveže stik, še posebno
v zunajšolskem okolju, je motiviran za obiske prijateljev, ima prijatelja, ki mu zaupa in se z njim druži tudi
v prostem času. Starejši otroci in vrstniki se mu manj umikajo, imajo bolj prizanesljive poglede, z mlajšimi
pa se je od nekdaj dobro razumel. Znal se je igrati z njimi. Velika sprememba se je zgodila na področju
neverbalne komunikacije, saj manj oziroma skoraj več ne posega v druge ljudi, ne ogovarja več tujcev v
tolikšni meri, ni toliko vsiljiv.
Menite, da je sin s pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo izboljšal verbalno in neverbalno
komunikacijo?
Vidim, da se lažje in bolje izraža, bolje razume sogovornika, bolje razume prenesene pomene besed in
fraz, pa iskreno se zanima za sogovornika. To je novo. Še vedno pa mu niso najbolj jasni izrazi ljudi na
obrazu, težko razume humor in kakšne televizijske nanizanke, ki se jim drugi smejijo, ga spravljajo ob
živce. Jezi se tudi na nas, ki se smejimo, ker razumemo, kaj je smešno.
Kako pa je danes s sinovimi prilagoditvami v šoli? Koliko ur dodatne pomoči je imel v osmem razredu,
v zadnjem obdobju najinih srečanj?
Še vedno ima pet ur dodatne pomoči, ki so razpršene. V sklopu teh ur z njim dela učiteljica kemije in
biologije. Z njim še vedno delata tudi specialna pedagoginja in psihologinja. Najbolj se veseli uric
sprostitve, ki jih imata s psihologinjo. Fino je, če so strokovni delavci v šoli tako usposobljeni, da lahko
otroku kot je on nudijo že v šoli nekaj sprostitve, ker je to zanj izredno pomembno. Poudarila bi, da je

101

prav sodelovanje strokovnjakov v šoli, vas kot umetnostne terapevtke in vseh vas v sodelovanju z mano
obrodilo lepe sadove.
Se vam zdi, da je sin z dramskimi metodami pomoči z umetnostjo pridobil sposobnost večje
osredotočenosti (koncentracije)?
Mislim, da je. Opažam, da se bolj zbrano uči, bolj zbrano posluša , da ima mirne trenutke. Ko skupaj
glasno bereva Sveto Pismo, se vidi velika razlika. Včasih sva brala vsak eno besedo, ker ni imel potrpljenja
in koncentracije, da bi poslušal ali sledil. Potem sva brala stavek za stavkom, zdaj pa je sin sposoben
prebrati in poslušati že ves odlomek. Koncentracije ima vsekakor veliko več. Pa tudi bere veliko bolje;
opažam, da me želi posnemati, da želi tekoče brati, oponaša melodijo mojega govorjenja. Prav veselim
se teh večerov.
Ste pri sinu opazili še kakšne druge spremembe?
O spremembah v razpoloženju sem že povedala; po vajinih srečanjih je bilo vedno drugačno, bolj veselo,
sproščeno, kazal je navdušenje. Opažam tudi, da je na splošno bolj motiviran. Ima veliko motivacije za
organizacijo srečanj, na katera hodijo s socialno pedagoginjo: preveri vozne rede avtobusov, cenike,
spored predvajanih filmov in drugo. Ne samo zase, ampak za celotno skupino. Cel program naredi.
Učinek dramske terapije je tudi ta, da se zna igrati več različnih iger, prej je rad pisal razpredelnice, pa
vozne rede, pa rad se je igral Enko. Zdaj pa pozna več družabnih iger, pa tudi na splošno bolje razume
nepisana pravila igre in druženja. Ima tudi več hobijev, zelo rad se vozi s kolesom, planinari, hodi na
izlete, plava, rad se potaplja na dah, hodi v kino in vse to v družbi. Pa še glede zdravil bi rekla, da je že po
prvih mesecih srečanj z vami povsem opustil vsa zdravila in do danes niso bila potrebna. Zdravnica, ki mu
je dala diagnozo, je naredila veliko zanj, ker ima zato prilagoditve v šoli, jaz pa tri dni v letu več dopusta.
Žal je trenutno stanje na tem področju slabše kot je bilo, zdravniki so nekako neodzivni, niso naju povabili
na ponovni pregled. Če si ne bi vi ogledali izvidov in predlagali ponovnega pregleda, najbrž sploh ne bi
šla, ker poklical naju ni nihče …

6.3 ZAKLJUČNA OCENA ŠOLSKE SPECIALNE PEDAGOGINJE
Povzetek ocene najstnikovega funkcioniranja šolske specialne pedagoginje ob zaključku
srečanj:
Socialni odnosi in čustvovanje






Najstnik je postal bolj umirjen ter pripravljen na delo. Deluje bolj zrelo in zmore slediti
nalogam ter dokončati dejavnost. Ne pojavlja se toliko motenj z različnimi načini
gibanja (kazanje stvari, topotanje z nogo …). Sprejema dogovore in se jih drži, izkazuje
visoko stopnjo samostojnosti ter je zanesljiv.
Aktivno in z veseljem se udeležuje druženja učencev z motnjami avtističnega spektra;
mnogokrat je sam pobudnik. Na ure prihaja točno in redno. Deluje primerno sproščeno
in odprt za spodbude. Na druženjih sicer verbalno ne komunicira, se pa z učenci
povezuje preko spletnih omrežij.
Sodeluje v krogu stalne zasedbe male skupine še s tremi sovrstniki, kjer kljub
odsotnosti verbalne komunikacije aktivno in konstruktivno sodeluje z vrstniki. Sočlani
ga dobro sprejemajo in spodbujajo. Ima interes za druženja z vrstniki in se z njimi
občasno poveže tudi v prostem času.
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Besedno izražanje






Pri pouku (angleščine) verbalno ne komunicira z učiteljico ali sošolci. Pouku aktivno
sledi; posluša, rešuje naloge, zapisuje snov. Zapisano rad skriva pred učiteljico. Večkrat
v učni uri dobi priložnost za ustni odgovor, vendar se verbalno ne odzove, ampak samo
nasmehne. Če je možno odgovori tako, da pokaže. Za ustno oceno odgovarja
individualno. Takrat se verbalno izraža, če ima dovolj znanja. Njegove povedi so
skromne. Zelo dobro glasno bere.
Pri urah dodatne strokovne pomoči (DSP) je uporabljal bogato, vendar neverbalno
komunikacijo. Verbalno izražanje samo po sebi niti ni bil zastavljen cilj. Z dvema
vrstnikoma, ki sta se udeležila DSP kot igralna partnerja, je sicer v prostem času
komuniciral verbalno. Ti so bili do njega na teh urah še posebno spodbudni. Proti
koncu leta je izrazil naklonjenost morebitni verbalni komunikaciji v okoljih, ločenih od
šole oziroma je bil sposoben samoiniciativno pisno predstaviti svoje poglede/pojasnila
glede tega.
V pogovoru z mano (spec. pedagoginjo) je rad samoiniciativno pripovedoval o tem,
kam gre čez vikend. Prav tako si je rad izmišljeval različne uganke in rebuse. Še vedno
je namesto, da bi odgovoril na zastavljeno vprašanje, raje napisal vozni red vlakov.
Izmikal se je temam, o katerih ni želel govoriti. Veliko bolj komunikativen je bil, če sva
se pogovarjala preko računalnika v popoldanskem času. Takrat je on izbral témo
pogovora, včasih pa mi je znal povedati tudi kakšno kritiko (mnenje).

Razvijanje močnih področij in zanimanj




Matematika, zemljevidi, kraji, dobra orientacija.
Pri likovni umetnosti je imel same petice. Rad in dobro se likovno izraža. Obiskoval je
tudi izbirni predmet likovno snovanje, kjer je imel prav tako odlične ocene. Dobro
sodeluje pri različnih ustvarjalnih dejavnostih.
Kot dodatni predmet je izbral še šport za zdravje in dosegal visoke ocene.

6.4 ZAKLJUČNO POROČILO PSIHOLOGINJE
Zaključno poročilo psihologinje (dobesedni prepis) v ambulanti za avtizem in razvojne motnje
ob zaključku srečanj:
Najstnik prihaja pri kronološki starosti 15,6 let na psihološki pregled zaradi podrobnejše ocene
kognitivnih sposobnosti. V naši ambulanti je voden zaradi opredeljene motnje avtističnega
spektra. Prihaja v spremstvu mame, ki poroča, da je vključen v 9. razred, kjer ima dodatno
strokovno pomoč socialne in specialne pedagoginje,. V šoli je zelo uspešen na likovnem
področju in pri športu. Težave ima pri kemiji in biologiji. Usmerjeno ga zanimajo vlaki, zelo
dobro si zapomni vozne rede vlakov. V prostem času rad kolesari. Na socialnem področju ima
nekaj prijateljev, je zelo naiven. V razredu ne govori na glas pred sošolci, s sošolci ne želi
komunicirati. Občasno se pojavlja dobesedno razumevanje. V prihodnje ima že jasno izdelan
načrt, v katero srednjo šolo bo šel. Na čustvenem področju se kaže večja občutljivost, občasno
je v stiski, občasno je agresiven do sebe ali mame. Želi, da stvari potekajo, tako kot si je
zamislil, težje se prilagaja zunanji strukturi. Ima zelo dober vizualni spomin, vozni red vlakov si
zapomni na pamet.
Najstnik je med pregledom sproščen in motiviran za sodelovanje. Ves čas pregleda se nasmiha
in smeji, deluje kot bi mu bilo je nerodno. Očesni stik ustrezno vzpostavi, v socialni interakciji je
nekoliko nespreten. Govori v povedih, na vprašanja odgovarja s kratkimi odgovori. Občasno je
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govor hiter. Komunikacija je pretežno enosmerna, večinoma odgovarja na vprašanja, občasno
težje razume verbalna navodila, potrebuje jasno opredeljena vprašanja. Težave ima pri
vsakdanji rabi jezika (medsebojni pogovor). V socialni interakciji je nekoliko neposreden, pove
tako, kot misli. Pri rokovanju s svinčnikom uporablja desnico. Zelo dobro je logično
matematično sklepanje.
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke – Tretja izdaja (WISC-III): Skupni dosežek na
preizkusu intelektualnih sposobnosti je v povprečnem območju. Dosežka na besednem in
nebesednem področju sta prav tako v povprečnem območju. Profil intelektualnih sposobnosti
na podtestih je izrazito neharmoničen. Izredno visoki so dosežki na podtestih: sestavljanje kock
in delovni spomin ter labirinti. Nizki rezultati so na podtestih: razumevanje vsakdanjih socialnih
situacij, besednjak ter splošna poučenost. Indeks besednega razumevanja je nekoliko nizek in
je v mejnem območju, neodvrnljivost pozornosti je v nadpovprečnem območju. Mentalna
hitrost obdelave podatkov je izredno nizka.
Barvne progresivne matrice
nadpovprečnem območju.

(CPM):

Nebesedne

intelektualne

sposobnosti

so

v

Mnenje: Ob tokratnem psihološkem pregledu ugotavljam ob povprečnih intelektualnih
sposobnostih posebnosti v vedenju na področju komunikacije, recipročne socialne interakcije
ter prisotnost usmerjenih interesov, kar so značilnosti motnje avtističnega spektra. Na
področju komunikacije je ta izrazito enosmerna, težje se prilagaja sogovorniku, v komunikaciji
je neposreden in iskren. Težave ima pri razumevanju značilnosti medosebnih odnosov ter
njegove vloge pri navezovanju stikov, pri vzpostavljanju stikov z drugimi ljudmi je nespreten,
prisotno je pomanjaknje distance do tujih ljudi. Na področju mišljenja se kaže zmanjšana
fleskibilnost, očitno ima svoj miselni tok. Kognitivne sposobnosti so povprečne, hitrost
procesiranja informacij je upočasnjena. Zelo dober je obseg pozornosti ter delovni slušni
spomin. Prav tako je vizualni spomin zelo dober. Dobro ima razvito prostorsko predstavljivost
ter risarske sposobnosti. Interesno ga zanimajo vlaki, proge. Na čustvenem področju se kaže
večja občutljivost.

6.5 PRIMERJALNA ANALIZA PO OBDOBJIH
V spodnji tabeli sem zajela najstnikovo spreminjajoče se vedenje skozi vsa tri obdobja.
Pogostost pojavljanja določenega vedenja sem opredelila na podlagi lastnega opazovanja in
beleženja, intervjujev z mamo, bratom, režiserko filma, razredničarkami, specialne pedagoginje
na šoli, zapisov nevrologinje in psihologinje.
Pogostost določenega vedenja sem opisala s petimi spremenljivkami: vedno, pogosto, občasno,
redko, nikoli. V rubriki Stanje sem označila splošni napredek najstnika od najinega prvega
srečanja do zaključka dramskih dejavnosti.
Legenda:  bolje, = enako,  slabše
Nezaželeno vedenje
DEJANJE/VEDENJE

Ob najinem
prvem srečanju

Ob zaključku
dramskih
dejavnosti
REDKO

Stanje

POGOSTO

Pred začetkom
dramskih
dejavnosti
OBČASNO

Eholalija – ponavlja besede
za sogovornikom.
Govori z nasmeškom.

POGOSTO

POGOSTO

OBČASNO
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Neologizmi (nove, izumljene
besede)
Prozodija (neobičajen ritem,
melodija, ton glasu)
Govori o svojih hobijih (vlaki,
vozni redi, kraji itd.).
Verbalno posega v
neznanca/neznance.
Neverbalno posega v
neznance (dotiki)
Kriči, spušča nenavadne in
neprimerne zvoke.
Verbalno posega v znance
(skače v besedo).
Neverbalno posega v znance
(dotiki).
Uporablja neobičajno
mimiko obraza (dviguje
obrvi, se pači).
Uporablja dobeseden in
natančen jezik.
Gestikulacija
rok/komunikacija s
kretnjami s sovrstniki
Gestikulacija
rok/komunikacija s
kretnjami s sorodniki in
znanci

POGOSTO
(izmišljuje si nove
besede, svoj jezik)
POGOSTO

OBČASNO

REDKO

POGOSTO

POGOSTO

VEDNO

POGOSTO

OBČASNO



VEDNO

OBČASNO

REDKO



VEDNO

POGOSTO

OBČASNO



POGOSTO

OBČASNO

REDKO



VEDNO

VEDNO

POGOSTO



POGOSTO

OBČASNO

REDKO



POGOSTO

OBČASNO

OBČASNO


=


REDKO

OBČASNO

POGOSTO

VEDNO

VEDNO

VEDNO


=

OBČASNO

OBČASNO

OBČASNO
=

Zaželeno vedenje:
DEJANJE

Ob najinem
prvem srečanju

Ob zaključku
dramskih
dejavnosti
VEDNO

Stanje

OBČASNO

Pred začetkom
dramskih
dejavnosti
POGOSTO

Prepoznava čustva.
Pokaže pozitivna čustva.

VEDNO

VEDNO

VEDNO

=

Pokaže negativna čustva.

REDKO

REDKO

REDKO

=

Zapiše in s simboli ovrednoti
čustva.
Govori pred/s sošolci in
sošolkami.
Ima primeren očesni stik.

OBČASNO

POGOSTO

VEDNO



NIKOLI

NIKOLI

REDKO



OBČASNO

OBČASNO

POGOSTO



Samoiniciativno deli z
drugimi svoja čustva.
Samoiniciativno deli z
drugimi svoje misli.
Prosi za pomoč.

NIKOLI

REDKO

REDKO



NIKOLI

REDKO

REDKO



NIKOLI

NIKOLI

REDKO



Kaže interes za sogovornika
(posluša, sprašuje, oblikuje
skupne cilje).

NIKOLI (ukazuje,
postavlja pravila,
zahteva, da se mu
sledi;)

REDKO

POGOSTO





105

Razume pravila obnašanja in
se vede v skladu z njimi.
Se druži s prijatelji.

OBČASNO

OBČASNO

POGOSTO



NIKOLI

REDKO

OBČASNO



Smiselno in razumljivo
komunicira po telefonu
(klici, SMS).
Smiselno in razumljivo
komunicira s pomočjo
socialnih omrežij (FB).

OBČASNO

POGOSTO

VEDNO


(Še ni
komuniciral.)

OBČASNO

POGOSTO


6.6 INTERPRETACIJA REZULTATOV V ODNOSU DO POSTAVLJENIH
RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ
Zastavljena raziskovalna vprašanja so bila preverjena in vrednotena z avtorskim
nestandardiziranim vprašalnikom 8 vagonov, ki ga je izpolnjeval najstnik sam, z ocenami
psihologinje in šolske specialne pedagoginje, polstrukturiranim intervjujem z mamo, bratom,
sovrstnikom; in po posameznih terapevtskih sklopih na podlagi sheme, ki vsebuje kategorije
opisne metode EBL. Pri tem sem izhajala iz avdio-vizualnih gradiv, posnetih ob srečanjih in
upoštevala zapiske iz terapevtskega dnevnika. Upoštevala sem tudi analizo gradiva,
pridobljenega na podlagi elektronsko-tehnološke komunikacije z najstnikom. Deskriptivne
metode sem naslonila na metode opazovanja, ki so temeljile na odkritem opazovanju s
popolno udeležbo.
1. Ali lahko s pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo ugotovimo, kako čuti in
komunicira najstnik z visoko funkcionalnim avtizmom?
Rezultati akcijskega raziskovanja kvalitativne študije primera najstnika z visoko funkcionalnim
avtizmom so pokazali sledeče.
a) Različne gledališke tehnike, dramske dejavnosti in druge metode pomoči umetnosti so
bistveno pripomogle k spoznavanju najstnikovih čustev in načina komuniciranja.
Raziskovanja se seveda nisem lotila s predpostavko, da je mogoče popolnoma spoznati načine
najstnikove komunikacije ali čustvovanja, temveč z željo, da stopim v svet osebe, katere
komunikacijski in čustveni svet je že v osnovi drugačen od običajnega (nevrološko tipičnega).
Metoda EBL je bila nujna vstopnica v najstnikov svet doživljanja in delovanja. Na podlagi te
metode sem lahko kasneje dodajala zahtevnejše elemente dramskih dejavnosti in razne
gledališke tehnike.
b) Še posebno igre vlog so se izkazale kot pomemben element pri prepoznavanju vzorcev
najstnikove komunikacije in mišljenja, v njegov svet čustvovanja pa sem najlažje
»vstopila« s pomočjo vprašalnikov 8 vagonov in čustvenega barometra.
S pomočjo vprašalnika 8 vagonov se je lahko najstnik izražal pisno, čustveni barometer, pa mu
je pomagal opisati svet čustev (namesto z besedami) s številkami. Iz teh tabel je jasno razvidno,
da najstnik zelo dobro pozna in med seboj ločuje osnovna, pa tudi nekatera sestavljena čustva.
Kot je potrdila tudi psihologinja, se na področju najstnikovega čustvovanja kaže večja
občutljivost. Tudi ta je bila razvidna iz številčnih tabel; čeprav je bil omejen s številčno lestvico
od 0 do 3, je ob vprašanju, koliko je žalosten, če se nekdo noče družiti z njim odgovoril, da med
20 in 30. Podobno pomenljiv je tudi odgovor na vprašanje, kako se počuti, ko v podaljšanem
bivanju od daleč opazuje otroke, sam pa se jim ne približa; številčno je ocenil, da je ob tem
sicer vesel in miren, vendar hkrati osamljen in (ker?) ga je sram.
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c) Za opis najstnikovega komuniciranja in čustvovanja je bilo bistveno snemanje s kamero
in analiza biografskega filma.
Oko kamere je ulovilo veliko trenutkov in drobnih posebnosti med procesom dramskoterapevtskega dela, ki bi bili sicer prezrti in ostali zamolčani. Čeprav metode »videoselfmodeling« (VSM) nisem načrtno uporabljala pri svojem delu, je ogled že enega samega
srečanja z najstnikom pokazal, da je na ta način lažje videl svoje vedenje in posebnosti v njem.
Tudi biografski film o najstniku je imel podoben učinek; tako zanj kot tudi za njegove
sovrstnike. Kamera in film kot del dramskih dejavnosti so bistveno prispevali k odgovoru na
vprašanje, kako čuti in komunicira najstnik z visoko funkcionalnim avtizmom. Ugotavljam, da
lahko na podlagi dramskih metod pomoči z umetnostjo ne samo ugotovimo, kako čuti in
komunicira najstnik z visoko funkcionalnim avtizmom, temveč njegovo vedenje na podlagi
ugotovitev natančno opišemo ter analiziramo. Sklepam, da je lahko dramska pomoč z
umetnostjo odličen dodatni diagnostični pripomoček že uveljavljenim psihološkim
diagnostičnim kriterijem za visoko funkcionalni avtizem. Seveda v primeru, ko gre za dalj časa
trajajoč terapevtski odnos.
2. Ali lahko s pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo izboljšamo verbalno in
neverbalno komunikacijo najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom?
Odgovor na to vprašanje ni enoznačen. Določeni vidiki najstnikove komunikacije so boljši
oziroma za nevrotipičnega posameznika lažje razumljivi, drugi vidiki pa ostajajo skoraj isti. V
nadaljevanju navajam, na katerih področjih komunikacije sem zabeležila napredek.
a) Gotovo je eden vidnejših najstnikovih dosežkov na področju komunikacije ta, da je v
obdobju med procesom pomoči z dramskimi dejavnostmi prvič javno spregovoril.
Najstnik je prvič javno spregovoril pri pouku zgodovine pred svojim sovrstniki. Pomenljiv je
komentar učiteljice, ki je zapisala: »Danes je naredil velik korak pri svojem delu, saj je pokazal,
kaj vse ve, če govori.« Zanimivo pri tem je, da najstnik vse to ve, tudi če ne govori. Na
vprašanje, zakaj ne govori, v vseh teh letih nisem dobila odgovora. Povedal je, da se rad
pogovarja v manjši skupini sovrstnikov – tudi na tem področju je prišlo do večjih sprememb, saj
v varnem okolju kabineta specialne pedagoginje in na druženjih izven šole komunicira z vedno
večjim naborom sovrstnikov, za večjo skupino pa je zapisal, da ne ve, kako se je pogovarjati v
skupini. Saj tudi ne more vedeti, ker še ni poskusil. Povedal je tudi, da raje govori na glas kot pa
uporablja neverbalno govorico telesa. Čeprav je pomembno poudariti, da neverbalno govorico
telesa zelo dobro uporablja, saj mu služi kot komunikacijski pripomoček tudi v šoli. Neredko se
tudi njemu zgodi, da mu učiteljica reče: Ne klepetaj!, čeprav ni spregovoril niti ene same
besede. Ne glede na to ali je njegov molk v šoli zgolj spremljajoč pojav njegove motnje
avtističnega spektra ali pa dodatna motnja sama zase, je pomenljivo, da je ob zaključku
osmega razreda, ki sovpada tudi z zaključkom najinih dramsko-terapevtskih srečanj šolski
specialni pedagoginji omenil, da bo v srednji šoli govoril. Kakor da gre pri tem zgolj za njegovo
odločitev. Če je temu res tako ali pa ne govori zaradi nezmožnosti in stiske v določeni socialni
situaciji, še vedno ne vem. Da ne bi govoril zaradi stave, kot je omenil njegov brat, močno
dvomim.
b) Vsekakor se pri najstniku kaže napredek v verbalni komunikaciji pri tem, da počasi
prehaja iz enosmerne komunikacije v dvosmerno.
Ob koncu najinih srečanj mi je začel postavljati različna vprašanja, na primer »Kje si bila?« in
kazati očiten interes za sogovornika. Gotovo bi bilo zanimivo izpeljati še intervju na način, da bi
bil postavljen v vlogo novinarja. Tako bi se morda lahko naučil še kakšnih vprašanj, ki dajejo
sogovorniku misliti, da se zanima zanj, pa če je to res ali pa tudi ne. Dejstvo je, da najstnik še
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vedno raje govori o sebi in svojih interesih kot pa posluša druge, ki bi morda povedali kaj o
svojih.
c) S pomočjo metode EBL in dramskih dejavnosti so se pri najstniku izboljšali določeni
verbalni, pa tudi neverbalni načini komunikacije.
Neznancev se skoraj več ne dotika, redkeje uporablja nenavadno mimiko obraza, pogosto
razume pravila obnašanja in se vede v skladu z njimi. Najstnik je s pomočjo metode EBL in
dramskih dejavnosti razvil boljši občutek za ritem govora, vzpostavlja ustreznejši kontakt z
očmi in zmore dlje časa poslušati in molčati. Le redko ponavlja besede za sogovornikom
(eholalija) in kljub temu, da še vedno uporablja natančen jezik in ga dobesedni pomeni besed
občasno zmedejo, razume metafore in se jim običajno smeji. Tudi sicer je novo to, da se smeji
ob »primernem« času, torej v situacijah, ki so običajno smešne nevrotipičnemu posamezniku.
Ostajajo pa določene komunikacijske šibkosti, kot je na primer melodija govora in zvišan ton
glasu, še vedno občasno govori z nasmeškom, še vedno pogosto verbalno posega v znance
(predvsem svojce) in redko deli s sogovornikom svoja čustva.
3. Ali lahko s pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo pomagamo najstniku z
visoko funkcionalnim avtizmom pridobivati socialne veščine?
Kljub temu, da je najstnik z metodami dramske pomoči z umetnostjo le delno izboljšal verbalno
in neverbalno komunikacijo, so se mu z istimi metodami odprla vrata v »zunanji svet«. Če so se
odprla ali pa so že bila odprta, pa se je moral le še opogumiti in stopiti skoznje, je spet drugo
vprašanje.
a) K razvoju na področju socialne integracije je pomembno prispevala šolska specialna
pedagoginja, ki je med drugim tudi sama specializantka za pomoč z umetnostjo.
Na področju pridobivanja socialnih veščin so (kot metoda) v največji meri prispevale igre vlog, s
pomočjo katerih se je lahko najstnik vživel v »izkušnjo drugega«. Še bolj pristno pa je bilo
srečanje z »drugim« v kabinetu šolske specialne pedagoginje, ki je najstnika vztrajno vabila v
svoj kabinet, kjer se je iz leta v leto družil z več posamezniki hkrati. Med drugim je omenila, da
je bil mnogokrat tudi sam pobudnik teh srečanj. Čeprav na srečanjih ne komunicira, se
komunikacija med sovrstniki nadaljuje preko socialnih omrežij na internetu.
b) Najstnik je pridobival socialne veščine tudi s pomočjo telefonske, elektronske in
medijske komunikacije.
Uporaba Facebooka se je izkazala za pomembno pri navezovanje stikov z ljudmi, ki imajo
podobne interese in zanimanja (železnica, vlaki, sporedi, mesta, kraji itd.). Najstnik je zelo
dobro razvil tudi verbalno komunikacijo po telefonu in vešče uporablja SMS sporočila, vključno
s čustvenimi simboli. Vsi merski pripomočki v tej nalogi (vprašalnik, intervjuju itd.) so pokazali,
da najstnik z visoko funkcionalnim avtizmom močno hrepeni po družbi sovrstnikov, kljub temu,
da so tako drugačni od njega oziroma je sam tako zelo drugačen od njih. Želi si družbe in pri
tem, kakor izhaja iz intervjuja s sovrstnikom, pravzaprav ni v njegovi moči, da naredi kaj
posebnega, ampak je sovrstnikova odločitev tista, ki ga bo »naredila« za prijatelja ali pa tudi
ne. Vsekakor je kot najstnik, ki ga ne zanimajo moda, sodobni telefoni, pričeska, nogomet in
podobno, precej drugačen od svoji sovrstnikov. Ne preseneča, da si na vse kriplje prizadeva
spoznati čim več ljudi, saj se zaveda, da lahko med njimi najde potencialnega prijatelja.
Nekoga, ki ga vsaj približno zanimajo vlaki, rebusi, labirinti, kraji in razdalje med njimi … torej
on.
c) Dramska tehnika improvizacije bistveno prispeva k pridobivanju socialnih veščin
najstnika z visoko funkcionalnim avtizmom.
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V improvizaciji vaje zadnjega srečanja (osmega vagona) je bilo očitno, da je sicer dokaj
ustrezno komuniciral z dvema sovrstnikoma hkrati, vendar ni bil enako zainteresiran za témo
pogovora kot preostala dva. Je pa pomenljivo, da je bil med pogovorom sposoben deliti z njima
tudi svoja čustva, na primer jezo na brata, ker mu ne dovoli uporabljati računalnika. Prepričana
sem, da je ta in podobne improvizacije ena izmed boljših in bistvenih tehnik v okviru dramskih
dejavnosti, ki pomagajo najstniku z visoko funkcionalnim avtizmom razvijati socialne veščine.
d) Srečanja s terapevtom, druženje, s pomočjo katerega najstnik avtomatično pridobiva
socialne veščine.
Vredno je omeniti, da so tudi srečanja s terapevtom druženja in družba. Menim, da je k
izboljšanju socialnih veščin pripomoglo tudi najino osebno druženje in prijateljstvo, saj je imel
najstnik v okviru najinih srečanj zagotovljen varen prostor, kjer se je lahko svobodno izražal, se
sprostil in užival. S pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo je najstnik tako pridobil
nekaj pomembnih socialnih veščin: ima prijatelja in nekaj znancev, s katerimi se občasno druži,
razširil je nabor družabnih iger in aktivnosti, več ima hobijev (zelo rad se vozi s kolesom,
planinari, hodi na izlete, plava, rad se potaplja na dah, hodi v kino in vse to v družbi). Tudi
mama in brat poročata, da je opazen večji napredek na tem področju.
4. Ali lahko uporaba dramskih metod pomoči z umetnostjo vpliva na sposobnost večje
osredotočenosti pri najstniku z visoko funkcionalnim avtizmom?
Odgovor je preprost: da, uporaba dramskih metod pomoči z umetnostjo bistveno vpliva na
sposobnost večje osredotočenosti. Ob tem pa je nujno poudariti, da je del njegovega
dozorevanja in splošnega umirjanja najbrž tudi posledica prehoda iz enega v drugo razvojno
obdobje, iz otroštva v najstništvo.
a) S pomočjo dramskih metod pomoči z umetnostjo je najstnik postal bolj umirjen ter
pripravljen na delo.
Vaje za pozornost in sprostitvene vaje v prvem delu najinih srečanj so prispevale k temu, da je
najstnik bolj osredotočen na delo, zmore slediti nalogam in dokončati dejavnost. Kadar je bilo
potrebno, sva med delom še vedno uvajala tudi krajše in daljše premore, ki so nujni in sestavni
del dramsko terapevtskega procesa. Če sem v procesu dela na premore pozabljala, me je hitro
opozoril na to z nenavadnimi sunkovitimi gibi, nesmiselnim smejanjem ali režanjem, vzkliki
(brez razloga) in kakšnim krogom po sobi.
b) Po zaključku najinih srečanj najstnik deluje bolj zrelo, sprejema dogovore in se jih drži
ter izkazuje visoko stopnjo samostojnosti.
Tudi mati opaža, da se najstnik bolj zbrano uči, bolj zbrano posluša, da ima »mirne trenutke«.
Bolj je osredotočen tudi pri branju in poslušanju ob branju drugega. Omeniti velja tudi to, da je
imel najstnik ob najinem prvem srečanju ob diagnozi visoko funkcionalnega avtizma pridružen
tudi sum na motnjo pozornosti in aktivnosti (ADHD), katere nevrologinja ob koncu najinih
druženj več ne zapiše v izvid. Psihologinja pa poudari, da ima najstnik zelo dober obseg
pozornosti ter delovni slušni spomin. Vsekakor pa za tega najstnika kot tudi druge najstnike z
visoko funkcionalnim avtizmom velja, da njihovi učitelji opazijo neenakomerno porazdeljene
sposobnosti. Izredno dober dolgoročni spomin in izjemno sposobnost osredotočenosti, če gre
za temo njegovega zanimanja. Po drugi strani pa izrazito pomanjkanje zanimanja in pozornosti
za aktivnosti, ki morda zanimajo njegove sovrstnike, njega pa sploh ne.
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7

POVZETEK

Spominjam se prvih iger z najstnikom. Sam je te igre kasneje v intervjuju opisal kot »igre, po
katerih sem čisto prepoten«. Nič čudnega, saj so bila prva srečanja izrazito polna dinamike,
nedoločljive oblike in vsebine. Že na prvem, spoznavnem srečanju z njim mi je postalo takoj
jasno, da verbalna komunikacija (zaenkrat) odpade. Komuniciral je le delno in uporabljal na
pol (ne)dokončane besede. Tako je bil klavir, le kla-, moje ime ni bilo Vesna, ampak Ve- in
podobno. Njegovi gibi so bili dinamični in groteskni, iz njih sem poskušala razbrati tisto, česar
mi njegov jezik (takrat še) ni povedal. V tistem obdobju je bila nepogrešljiva metoda EBL, s
pomočjo katere sem se gibala z in uglaševala z najstnikom tako dolgo, dokler ni bil pripravljen
sprejeti novega elementa. Šele nekaj let kasneje, ko je najstnik usvojil prve tri strukture
metode EBL, sem preproste gibalne, glasbene in občasno likovne oblike pomoči z umetnostjo
nadgradila s kompleksnejšimi metodami dramske pomoči z umetnostjo, kot so improvizacije in
igre vlog. Glasba, petje in ples so imanenten del gledališča, zato ne morem reči, da najstnik v
zgodnejšem obdobju najinih srečanj ni bil del akcijske umetnosti, vendar pa takrat še ni znal
biti igralec. Za to, da je lahko postal »igralec«, se je moral vsaj od časa do časa dotakniti pete
interakcijske strukture metode EBL, za katero je značilna téma. Moral je usvojiti osnovne
značilnosti verbalne komunikacije, vključno s koherenco in kohezivnostjo. Prednost dramsko
terapevtskih srečanj Osem vagonov je bila v tem, da sem jih izvajala načrtovano, da sem
srečanja snemala, opažanja pa sproti in vestno beležila. S tem sem veliko lažje ovrednotila delo
in rezultate najstnika ter svojo lastno, terapevtsko intervencijo.
Ob koncu najinih dramsko-terapevtskih srečanj sem vedno bolj čutila, da bi bilo potrebno
najstnika vključiti v skupinsko delo oziroma gledališke delavnice. Tudi pri »igri za dva« je bilo
potrebno pri vživljanju v vlogo oziroma lik vedno pobrskati za čustveno empatijo in poiskati
prave misli. Ampak bil je čas, da sem nama pridruži tretji. V ustvarjanje osmega vagona sem
povabila najstnikovo mamo, da smo bili majhna skupina. Pri skupinskem delu se je za zelo
uspešno izkazala performativna metoda AV. V skupni socialni interakciji se je pokazalo marsikaj
zanimivega; do kolikšne mere se je najstnik pripravljen izpostaviti, prilagajati, razkrivati, stopati
v odnos ali konflikt, koliko potrpljenja ima, koliko socialnih veščin. Ker pa sva bili njegovi
»soigralki« še vedno njemu zelo »domači in znani« (mama in terapevtka) in s tem hote ali
nehote v interakciji ter dialogu prizanesljivi, še vedno ni prišlo do neposrednega trčenja z
drugim. S tistim drugim, s katerim bi srečanje pomenilo zapustiti cono udobja, cono varnosti
ter od njega zahtevalo, da se sooči s svojimi odpori in jih začne premagovati. Socialna skupina,
na primer gledališka, bi najstniku zagotovila potrebne povratne informacije o tem, katero
njegovo vedenje je zaželeno in katero ne. Veliko bolj neposredno in brezkompromisno bi mu
skupina nastavila ogledalo, v katerem bi se lahko uzrl. Vedno znova bi moral sodelovati v
dialogu nasprotja in sprave. Tako bi stopil iz sveta »ugodja« v svet »nelagodja« in posledično
lažje (in hitreje) odrasel oziroma dozorel. V zvezi s tem bi bilo smiselno razmisliti o gledališki
skupini, katere del bi bile osebe z visoko funkcionalnim avtizmom ter njihovi sorojenci (lahko
tudi drugi družinski člani) in druge nevrotipične osebe. Za takšno delo v skupini pa je po mojih
izkušnjah nujna predhodna individualna obravnava osebe z visoko funkcionalnim avtizmom, in
to še pred vstopom v najstništvo.
Na koncu še nekaj besed o umetnostno terapevtskem delu v Sloveniji. Potrebno bi bilo doseči
boljšo prepoznavnost dramske terapije z osebami z visoko funkcionalnim avtizmom v
slovenskem prostoru, pisati več člankov, poročil in prispevkov, ki govorijo o izkušnjah, učinkih
in rezultatih takšnega dela.
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PRILOGA 1: OPIS SREČANJ Z NAJSTNIKOM PRED ZAČETKOM DRAMSKE TERAPIJE
Ko sva se z »najstnikom« prvič srečala, je bil star 10 let. V šoli je z njim dodatno delala specialna
pedagoginja, enkrat tedensko pa sem ga obiskovala tudi jaz, specializantka študija Pomoč z umetnostjo.
Najino srečanje je trajalo eno oziroma dve šolski uri. Mama se je obrnila name s prošnjo, da bi z
»najstnikom« delala na glasbenem področju. Dogovorili sva se, da končni cilj ni znanje instrumenta,
temveč s pomočjo umetnosti (glasbe, gibanja, dramske igre) pridobivati socialne veščine: večji občutek
za osebni prostor (osebne meje in meje drugega), spoznavati in prepoznavati čustva, izraze, iskati načine
za uspešno vzpostavljanje stika in komuniciranje, povečati sposobnost empatije, ob tem pa nevsiljivo
pridobiti še dodatne veščine (retorike, nastopanja, petja, igranja na klavir in druge instrumente).
Prvič sva se srečala, ko je prišel z mamo k meni na spoznavni obisk. Takoj sem uporabila metodo EBL in
njene bistvene elemente (uglaševanje, zrcaljenje, sledenje, pavze, nov element itd.).Vsako srečanje sem
vedno začela z uglaševanjem. Se je pa način uglaševanja z leti spreminjal. Medtem ko sva na prvih
srečanjih veliko tekala, skakala in se valjala po tleh, on pa je bil glasen in je veliko kričal ali se smejal, sva
se na srečanjih 8 vagonov uglaševala že v mirovanju in občasno tudi v tišini. Ob prvih srečanjih se je,
kadar je potreboval premor, ulegel na hrbet na tla in sva izmenično seštevala (sto plus sto je dvesto,
dvesto plus dvesto je štiristo, štiristo plus štiristo je osemsto). Ta igra se je vedno končala s smehom.
Najbolj ga je veselilo, če sem mu sledila. Ponujenega novega elementa običajno ni sprejel. Sprva je
velikokrat prižgal radio in zavrtel zgoščenko z domačo slovensko glasbo, na ritem polke ali valčka. Ker
sem želela zapisati eno od teh besedil, da bi ga lahko skupaj z njim pela, sem postavila predse list
papirja. Ko sem začela pisati, je vzel svinčnik in začel spontano, ritmično vleči črte glede na glasbo, ki sva
jo poslušala. Še sama sem vzela svinčnik in sledila sem mu tako, da sva poplesavala po ritmu s svojima
svinčnikoma po papirju. Opazila sem, da je s svojimi črtami in krogi velikokrat izrazito posegal v moj
prostor, oziroma na področje, kjer sem sama vlekla črte. Na drugi risbi se izrazi že tudi njegovo posebno
zanimanje (železnica, vlak itd.).

Slika 3: Ritmično uglaševanje ob glasbi na papirju.

Slika 4: Moje posebno zanimanje: vlak.

Sčasoma sva stopila v tretjo, četrto in naposled peto interakcijsko strukturo, kjer se že pojavi
dogovorjena téma. S pomočjo glasbe in dramskih aktivnosti (gledaliških tehnik in vaj) sva začela
oblikovati igran prizor, ki sva ga poimenovala »24 ur«. Začelo se je tako, da je on nekega dne
samoiniciativno sedel h klavirju. Medtem, ko je igral klavir, sem ga lahko poslušala iz oddaljenosti dva
metra, sede na tleh, obrnjena z obrazom stran od njega. Nisem ga smela gledati. Na vsakem izmed
naslednjih srečanj se je ta razdalja manjšala in naposled je dovolil, da sva sedela drug ob drugem. Takrat
je spontano nastala ideja za »24 ur« (gre za improvizacijo večernih poročil na TV), ki se je začela tako, da
je zaigral glasbeni akord, ki je spominjal na zvočni signal na železniški postaji in rekla sem: »Vlak za
Jesenice prihaja na tretji tir.« To sva izmenično velikokrat ponovila in naredila improviziran novinarski
prispevek o vlakih. Kasneje je nastal še športni prispevek o Petri Majdič, kjer je on odigral vlogo
športnega reporterja na terenu (s pravim mikrofonom v rokah), prispevek o slovenskem Evharističnem
kongresu (on in njegova družina so verni), med katerim je on odigral na klavir pesem Veš o Marija
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(njegova vloga je bila »najboljši igralec na orgle« v Sloveniji), bil je tudi vremenski voditelj in za vsakega
od teh prispevkov je izbral na električnem klavirju glasbo (efekt vode, akord za zvok na železniški postaji,
aplavz za športnike itd.). Sprejel je, da sva bila voditelja oba, na začetku in koncu oddaje »24 ur« pa sva
se oba predstavila, pozdravila in poslovila. Užival je v vlogah, kjer je stal in držal v rokah mikrofon.
Besedilo pa je bilo interpretacija na temo.
Ker je zelo dinamičen fant in sem imela občutek, da se v zaprtem prostoru pogosto počuti utesnjenega,
sva izvajala različne glasbene, gibalne in dramske aktivnosti tudi na prostem, v naravnem okolju. Na teh
izletih so poleg metode EBL, prišle do izraza vse igre in tehnike za pridobivanje socialnih veščin, saj sva
bila pogosto – hote ali nehote – v interakciji z drugimi ljudmi. Med drugim sva bila tudi na dveh krajših,
enournih izletih s kolesom in na bazenu skupaj z njegovim bratom in mamico. Zanimivo je bilo delo v
vodi. Kot vaditeljica plavanja sem se počutila dovolj sposobno, da poskusiva z metodo EBL tudi v vodi.
Tokrat je bil prostor seveda veliko manj omejen in opazila sem, da kritično posega v osebni prostor ljudi
(jih škropi, nagovarja, jim mežika itd.) Medtem, ko so se nekateri odrasli odzvali zelo pozitivno, drugi pa
čisto nevtralno, so otroci na ta način zavrnili stik. V tistem času ni imel v šoli še nobenega prijatelja,
družil se je le z domačimi in sorodniki. Za primerjavo lahko povem, da smo šli nekaj let kasneje, po
izvedbi dramsko terapevtskih srečanj »8 vagonov« še enkrat skupaj na bazen. Opisanega (neprimernega)
vedenja ni bilo več opaziti. Na najinih dveh izletih na kolesu, sva šla enkrat k njegovi babici in drugič na
železniško postajo gledat vlake. Nad vlaki je bil že od nekdaj izjemno navdušen. Rad šteje vagone,
natančno zna povedati prihode in odhode vlakov iz vseh smeri Slovenije. Pozna tudi vse železniške križe
v Sloveniji in smeri, kamor se lahko pelješ. Tako je tudi najina vožnja s kolesom postala domišljijsko
potovanje z vlakom; z nama pa se je kot vedno »peljala« tudi metoda EBL. Kot običajno je želel, da mu
sledim. Uvedel je tudi premore, to so bile postaje. V eni uri vožnje, mi je samo enkrat dovolil, da sem bila
strojevodja. Ko sva se vračala, sem ga vprašala, če lahko jaz peljem vlak nazaj. Ponudil mi je možnost, da
peljem razdaljo od ene do druge postaje kot vodja. To je bilo vsega skupaj kakšnih 10 metrov poti, zame
pa je to pomenilo 10 metrov več zaupanja med nama. Na tem kolesarskem izletu sem se želela ustaviti,
da bi pogledala cerkev. On tega ni želel. Predlagala sem, da bi bil to postanek za 3 minute. Pristal je in
štel do 180 (vrnila sem se, še preden je preštel do konca). Na obeh izletih je natančno preračunal čas,
koliko potrebujeva, da se pravočasno vrneva, in tako je tudi bilo. Ko sva se vračala s tega izleta in sva del
poti šla navkreber peš, je rekel: »Midva se nič ne učiva.« Ponovila sem: »Praviš, da se nič ne učiva.«
Rekel je: »Ne, samo igrava se.« Odgovorila sem: »Igra je tudi učenje.« Brez komentarja sva šla naprej …
V nadaljevanju najinih igrivih terapevtskih druženj sva počasi prehajala iz individualnega sveta v igro z
drugim, od te pa k igri v skupini. Ves čas sva, kot pravi Liebmann (1994), ohranjala bistvene značilnosti
igrive igre; bila je prijetna, zabavna, prostovoljna igra, sama po sebi neproduktivna in povezana s tem,
kar ni igra.

PRILOGA 2: INTERVJU Z NAJSTNIKOVO MAMO OB NAŠEM PRVEM SREČANJU
Kako ste izvedeli, da ima vaš otrok visoko funkcionalni avtizem?
»Šele v tretjem razredu osnovne šole, ko mi je šolska specialna pedagoginja (tudi študentka
specialističnega programa Pomoč z umetnostjo) omenila, da je moj sin morda avtist. Ves čas sem vedela,
da z mojim sinom nekaj ni čisto tako, kot bi moralo biti, saj je od vrstnikov od nekdaj odstopal, ampak
ona me je prva opozorila na to možnost z neko domnevno diagnozo. Sina so že pri vstopu v osnovno šolo
želeli vključiti v prilagojen program, vendar se je takrat zanj zavzela njegova razredničarka in rekla, da to
po njenem mnenju ni potrebno; ona je zaslužna, da je moj sin zdaj v običajni šoli, kjer trenutno obiskuje
peti razred. V prvem razredu je bil uspešen brez kakšne dodatne pomoči, v drugem razredu pa je začela z
njim delati (že omenjena) šolska specialna pedagoginja.«
Kdaj in na kakšen način je bila potrjena diagnoza?
»Šolska specialna pedagoginja mi je posredovala obilo informacij, internetnih naslovov, kopirala mi je
zanimive članke na to temo in me napotila k dr. Marti Macedoni Lukšič, ki je sinu postavila končno
diagnozo visoko funkcionalni avtizem oziroma Aspergerjev sindrom.«
Ste takrat že kaj vedeli o tem sindromu?
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»Ne. Prav nič. Če se to ne bi zgodilo mojemu otroku, bi šlo to popolnoma mimo mene. Dokler se z nečim
sam ne srečaš, te to niti ne zanima. Vsaj jaz sem takšen človek.«
Kako pa ste se počutili takrat, ko ste izvedeli za diagnozo?
»Čutila sem olajšanje. Rekla sem si: »Aha, to je to.« Končno sem vsaj približno vedela, zakaj gre, začela
sem razmišljati o tem, kako bi lahko takšno diagnozo omilili. Povedali so mi, da ta sindrom ne izgine,
ampak jaz zaupam v Boga in verjamem, da je napredek mogoč.«
Kako ste izvedeli zame in kakšna so vaša pričakovanja?
»Krivec je bila spet sinova specialna pedagoginja, ki je tudi sama specializantka tega študija; ona mi je
predlagala tudi to možnost in posredovala stik z vami. Zaenkrat imam v odnosu do vas dober občutek in
ker sem človek, ki zaupa strokovnjakom, da znajo dobro opraviti svoje delo, sem se odločila, da bom
zaupala tudi vam. Morda se to v današnjih časih sliši naivno, pa vendar.«

PRILOGA 3: OPIS VIDEO POSNETKA VAJE 1. VAGONA
Najprej je postavil svojo roko pred kamero in jo približeval in oddaljeval. Pokazala sem mu, kako lahko
uporablja zoom na kameri in v nadaljevanju je to počel večino časa. Približeval je oči, ušesa, zobe … med
drugim je snemal tudi usta plastičnega dojenčka in radovedno opazoval, koliko smeti se vidi v njih. Zoom
je pogosto približal do skrajnosti, da je bila podoba snemanega predmeta že povsem meglena. Takrat je
rekel: » To je tvoje oko« ali »to je tvoje uho«. Vmes sem mu kazala (v zgornjih navodilih opisane)
semantične gibe, ki zamenjujejo besede. Ko sem s kazalcem pomigala k sebi in pokazala PRIDI, je rekel,
da to pomeni POJDI. Omenila sem, da se šali in pokazala POJDI, pa je rekel, da to pomeni PRIDI. Sprejela
sem njegovo igro in sva nadaljevala. Skomignila sem z rameni in vprašala: »Kaj je to?« Še enkrat sem
vprašala, kaj pomeni, če nekdo naredi tako (skomigne z rameni)? Vprašala sem: »Ne veš?« Rekel je »NE
VEM.« Čudila sem se, kako da ne ve, on pa je vprašal: »A ni NE VEM? Saj sem rekel NE VEM.« Izkoristil je
priložnost za eno svojih igric, ko se poigra s pomenom besed. V nadaljevanju sem položila dlan ob dlan in
pokazala znak PROSIM, lahko pa bi znak pomenil tudi, da MOLIM. Rekel je, da to pomeni da greš.
Vprašala sem: »Kam, v cerkev?« Odgovoril je: »Ne, da prosiš, da greš z vlakom v Maribor.« Potem sem
odigrala kratek prizor, kako prosim, da bi šla z vlakom v Maribor. Najstnik se je smejal in me popravil, da
greva v Celje. Potrdila sem, prav pa v Celje. Potem je rekel še: »Pa še v Pragersko, pa Zidani most, pa
Dobovo.« Vse sem ponovila za njim in nadaljevala: »Potem, ko se naveličam vozit, pa naredim takole.«
Svojo dlan sem obrnila proti njemu in pokazala STOP. Vprašala sem, kaj to pomeni? Ponovil je za mano:
»Kaj to pomeni?« Rekla sem, da to ne pomeni tega, ampak nekaj drugega. Zasmejal se je in rekel: »Tako
kot kakšen znak tam v Senožetih pri šoli, kjer jih je več. Znak na avtocesti, napačna smer.« Vprašala sem
ga, kakšne barve je znak? Ogovoril je: »Rumen, pa ena roka je noter, da je tak znak.«
Večkrat, ko sva v javnosti sedela ali stala skupaj, mi je najstnik s prsti kazal račune; običajno množenje.
Ima svoj sistem, kako to pokaže. Dva prsta krat (krat je pest) dva prsta je enako (pokaže dva prsta
vodoravno) štiri (štirje prsti). Pred kamero sem mu pokazala ta račun in ga vprašala, če sem naredila
prav. Za kamero je ponovil kazanje računa, vendar tokrat z novimi gibi. Ne po sistemu, ki ga uporablja v
javnosti. Dobila sem tisti občutek, ki ga imam pogosto, ko sem z njim, da kadar se nekaj naučim ali imam
prav, naredi potem drugače, da lahko pokaže, da nimam prav ali da se motim. Večino časa izvajanja
semantičnih gibov me je najstnik snemal v obraz, delno so na posnetku vidne tudi roke.
Potem je najstnik »skočil na sceno« in pred kamero začel kazati svoja usta, oči ali uho, vse čisto od blizu.
Ta njegov poseg sem doživela kot prekinitev vaje in sprejela njegovo igro. Zrcalila sem vse njegove gibe
in dodajala svoje. Od zrcaljenja sva preko izmenjave stopila v igrivi dialog. Pogosto je svoje ali moje dele
obraza uokviril s prsti svoje roke, npr. objel jih je v krog ali postavil med prsta, ki sta kazala črko V.
Veliko sva se smejala in se zabavala. Za razliko od prej, sva zelo malo govorila. Ko je bil pred kamero, je v
nekem trenutku pomigal z obrvmi, kar zelo pogosto počne tudi v javnosti. Ta gib po mojem mnenju
uporablja kot pozdrav, da naveže stik z nekom v bližini, ne da bi tudi govoril. Vprašala sem ga, kaj ta gib
pomeni? Na to vprašanje mi ni odgovoril. Nekaj minut kasneje je sam prekinil snemanje in sedel za mizo.
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Opomba: Najstnikovo vedenje me spominja na deklico z avtizmom, ki je v vrtcu prav tako z zgodbo
opisovala semantične gibe; ni jih povedala samo z besedo, ki opisuje pomen giba (primer sem opisala v
teoretičnem delu naloge).
Opis videoposnetka reševanja vprašalnika 1. vagona
Ko sem oblikovala vprašalnik, še nisem vedela, ali naj mu naročim, da ga reši doma do naslednjega
srečanja ali naj ga reši takoj po opravljeni nalogi. Takoj, ko je zaključil s snemanjem, je sedel za mizo in
predlagal, da gre odgovarjat na vprašanja. Sedla sva skupaj za mizo in takrat je vprašal: »Zakaj so takšna
vprašanja; če govorim z besedami in na glas?« Odgovorila sem mu, da zato, ker bi ga rada bolje spoznala
in lažje razumela. Takrat sem mu ponudila, da tudi jaz odgovarjam na vprašanja, da bo tudi on lažje
spoznal mene. Strinjal se je. Še preden je začel z reševanjem, je komentiral položaj besede NE VEM; bila
je zapisana tako, da je bil NE na koncu vrstice, VEM pa na začetku naslednje, zato je v zgornjo dodal
VEM, spodnji VEM pa pustil ter komentiral, da bo zdaj tudi VEM možni odgovor. Potem je začel z
reševanjem.
Na prvo vprašanje, če se rad pogovarja z besedami, je brez pomisleka odgovoril DA in dopisal možnost g)
VEM. Na vprašanje, če se rad pogovarja s svojim bratom, je obkrožil
VČASIH in ponovil na glas VČASIH. Vprašal me je še: »Kaj pa ti?« Rekla sem, da je mojemu bratu ime
Andrej. Napisal je ANDREJEI in mi rekel naj dokončam besedo. Iz I sem naredila M (Andrejem) in
obkrožila da. Pri vprašanju, če se rad pogovarja s svojima sestričnama, je najprej popravil vprašanje;
obliko iz dvojine v množino: namesto svojima sestričnama v svojimI sestričnamI. Mislila sem, da ima dve
sestrični, ampak ima tri. Računsko vprašanje sem postavila med druga vprašanja zato, da bi pritegnilo
njegovo pozornost. Ker nisem vedela, ali bo sploh želel odgovarjati na vprašanja, sem v vprašalnik
postavila tudi eno računsko nalogo. Računska naloga ga je zanimala, o čemer sodim iz neverbalne
govorice njegovega obraza. Dvignil je glavo, pomembno dvignil še obrvi in me pogledal. Rekel je: »Tole
pa ne bom znal. No, ampak nekaj moram obkrožiti, pa bom obkrožil kar DA.« Opazoval me je, kako na
glas računam, se smejal in se zabaval (predvidevam, da ob moji počasnosti; na splošno ga zabava, če
nečesa ne znam). Podobno kot pri vprašanju, če se rad pogovarja z bratom, je tudi pri vprašanju, če se
rad pogovarja z dedom, na vprašanje odgovoril hitro, brez komentarja, obkrožil VČASIH in ponovil na
glas: »VČASIH.« Ko je prebral naslednje vprašanje, me je pogledal in vprašal: »Z Vesno?« Rekla sem:
»Da, z mano.« Obkrožil je DA in me vprašal: »Kaj pa ti?« Obkrožila sem NE, on pa je komentiral: »Ne
pogovarjaš se rada sama s seboj?« In se smejal.
Preden je odgovoril na vprašanje o pogovarjanju s prijateljem, me je vprašal: »Zakaj pa z njim?« Rekla
sem, da je njegov prijatelj in me zanima, če rad govori z njim na glas. Obkrožil je VČASIH in vprašal: »Kaj
pa ti?« Rekla sem, da rada govorim s prijateljico Katjo. Pri vprašanju je pod prijateljem J. napisal … ICO
(prijateljico) Katjo. Sledila je besedna naloga, ki sem jo postavila na to mesto zato, ker sem želela
narediti premor pred naslednjim sklopom vprašanj, ki sem ga ocenila za »težkega«. Ko je videl vprašanje,
se je takoj nasmehnil, potem pa se resno zazrl v besedo in najprej odgovoril: »ČAS.« Rekla sem: »Res je,
ampak tega odgovora ni.« Rekel je: »No prav, bom pa obkrožil tole.« ( In je obkrožil NE.) Komentiral je še
možnost e) in rekel: »Samo tisto, kar te zanima. To je pa preveč besed za v eno besedo.« Potem se je
zasmejal. Na naslednje vprašanje, če se rad pogovarja v manjši skupini sošolcev in sošolk (specialna
pedagoginja mi je povedala, da povabi najstnika in še nekaj njegovih sošolcev oziroma sošolk, da se
občasno družijo ter skupaj igrajo v njenem kabinetu; občasno je tam tudi govoril), je hitro, brez
premisleka odgovoril, da včasih. Pri vprašanju, če se rad pogovarja v večji skupini sošolcev in sošolk, se je
pa zataknilo. Najstnik namreč nikoli ne govori na glas v večji skupini sošolcev ali sošolk, na primer v
razredu ali pri verouku … Najprej je obkrožil NE VEM, potem pa se je začel poigravati z besedo. Prečrtal
je NE in ostalo je VEM. Vprašala sem ga, če je odgovor VEM ali NE VEM. Potem je nad prečrtano besedo
NE izpisal NE in spet je bil odgovor kot prvič – NE VEM. Vsekakor je pomenljivo, da je samo v tem
primeru odgovoril z NE VEM. Odgovor je pravzaprav logičen: kako naj ve, če se rad pogovarja v večji
skupini sošolcev in sošolk, če pa tega ne počne!? Žal mi je, da ga nisem vprašala še, če bi se rad
pogovarjal z njimi. Morda ga bom vprašala ob kakšni drugi priložnosti … Po drugi strani pa mi igrica z
besedno zvezo ne vem daje misliti, da je želel poudariti, da pozna (ve) odgovor na to vprašanje. Vedela
sem, da najstnik občasno govori z neznanci. Omenila sem režiserko »njegovega filma«, s katero je
govoril. Zatrdil je: »pa tudi z drugimi.« Na vprašanje, zakaj se potem več ne pogovarja z ljudmi na
splošno, je odgovoril, da se ti na začetku pogovarjajo z njim, potem čez kakšen mesec ali dva pa jim
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začne »iti na živce« in potem ne govori več z njimi. Omenil je še, da se mu je to zgodilo s prijateljem. Iz
povedanega sklepam, da najstnik skuša komunicirati z nepoznanimi ljudmi tudi verbalno, da ga
spoznavanje novih ljudi zanima. Če pa ugotovi, da nekomu »ni všeč«, prekine z njim stik tako, da z njim
več ne komunicira. Običajno se ljudje, če ugotovimo (zaznamo), da nekomu nismo všeč, prav tako
umaknemo. Komunikacijo omejimo morda le še na vljudnostne pozdrave ali fraze. Najstnik pa s
komunikacijo očitno radikalno prekine. Sicer se je najstnik tudi pri tem vprašanju poigral z odgovorom
NE VEM; prečrtal je NE in ostal je VEM. Na vprašanje, če se raje pogovarja z odraslimi ali otroki, je
odgovoril, da včasih z otroki, včasih z odraslimi. Odgovoril je sicer brez težav, sem pa opazila, da med
pisanjem odgovore skriva z dlanjo. Pri tem vprašanju me je spet vprašal: »Kaj pa ti?« Napisala sem z
otroki raje, včasih pa tudi z odraslimi. Komentirala sem, da se mi zdijo odrasli bolj dolgočasni. Smejal se
je in potem sem ga vprašala, če se bova družila tudi, ko odraste? Povedal je: »Takrat bom imel manj
časa, ker bom vozil vlak. Ampak lahko boš šla z mano; sedela boš pri meni v lokomotivi in takrat se bova
družila.« Pri vprašanju, ali raje uporablja verbalno ali neverbalno govorico, je zapisal, da besede. Ko je
napisal odgovor, je prečrtal L v besedi GLAS in rekel, da raje govori z besedami in na gas. Vesela sem
bila, da mi je to povedal. Tega namreč nisem vedela. Pomenljivo je tudi, da je »ustvaril« besedo gas, saj
najstnik med ljudmi, ki jih pozna, veliko in hitro govori, skače sogovorniku v besede in na splošno daje
vtis, kot bi imel veliko povedati in se mu pri tem zelo mudi. Metaforično bi lahko rekli, ko pride iz šole,
od verouka ali od kod drugod, kjer v javnosti ne govori, doma popustijo komunikacijske zavore in »dá na
gas«.
Ko sva zaključila z reševanjem vprašalnika, je najstnik na list napisal: LJUBLJANA – LITIJA –TRBOVLJE –
ZIDANI MOST – CELJE – GROBELNO – POLJČANE – PRAGERSKO – MARIBOR. Razložil mi je, da je Ljubljana
lokomotiva, naslednjih osem krajev pa vagoni. Označil je še, v katerih mestih so železniška križišča, in
pojasnil, da sva zdaj v LITIJI. Nad besedo Litija je napisal številko 1 in s tem zaključil z nalogo prvega
vagona. Po tem je najstnik spontano začel kazati različne gibe in me spraševal po pomenu. Pokazal je
recimo NE in DA(JA) in me vprašal, kaj to pomeni. odgovorila sem NE-JA (žensko ime). Rekel je: »Moja
sošolka Neja.« Potem je pokazal DA(JA) in NE ter na list napisal črko Z. Na ta način je pokazal JA-NE-Z
(moško ime). Še nekaj časa sva se tako igrala z besedami in številkami, rešila nekaj računov ter zaključila
srečanje.

PRILOGA 4: OPIS VIDEO POSNETKA VAJE 2. VAGONA
Po uvodnem pogovoru, uglaševanju in umirjanju je najstnik najprej pozorno prebral besedilo, ki je bilo
podlaga za prizor. Ko je prebral besedilo, me je pogledal in rekel: »Hm?« Vprašala sem ga, če lahko
začneva z branjem, pa je obrnil list papirja na drugo stran, ki je bila prazna in rekel: »Greva raje to.«
Zasmejala sva se, potem je obrnil list in pokazal pripravljenost, da začneva. Nemirno je začel dvigovati
majico, hkrati pa začel z branjem besedila. Prebral je prvo vrstico, ki je bila označena s črko V (kot
Vesna). Kot kaže, ni prepoznal, da sem to jaz. Ko sem ga vprašala, če je on Vesna, je rekel, da ne; potem
sem mu razložila najini vlogi. Že ko sva prvič brala besedilo, me je vsakič, ko je govoril svoj del, tudi
pogledal. Ko sem prebrala svoj prvi stavek, me je opozoril, da moram biti jezna. Kljub temu, da sem
imela že prvič občutek, da sem odigrala jezno osebo, sem drugič ponovila stavek poudarjeno jezno. V
njegovem besedilu je bilo zabeleženo, da mora odigrati začudenje: pogledal me je in z rokama naredil
gib, ki je izražal negotovost oziroma začudenje. Naslednjo poved je moral vprašati radovedno; pri tem
me je pogledal in večkrat dvignil obrvi. (Na tej točki sem se spomnila najine vaje iz prvega vagona, ko ni
znal povedati, kaj pomeni njegov gib z obrvmi. Morda bi lahko sklepala, da to počne takrat, ko izraža
radovednost?). Pri naslednji povedi je najstnik vstal in fizično pokazal, kako stoji na telefonu. V naslednji
povedi bi moral biti resen, pa je obdržal na obrazu tisti, zanj tako značilen, večni nasmešek. Opozorila
sem ga, da bi moral to povedati resno. Še dvakrat je poskusil in slednjič mu je uspelo ustnice spraviti v
ravno črto, tudi zvok glasu je nekoliko znižal. Stavek včasih je jasno, včasih pa oblačno je podkrepil s
kretnjo rok.
Pred drugim branjem sva še enkrat pregledala besedilo in obkrožila čustva, ki jih morava pokazati.
Najstnik je priložnost izkoristil za eno od svojih besednih igric in iz besede resno napravil besedo Vesna
(prvo in zadnjo črko je prečrtal in nad njima zapisal V in A).Vmes je na hitro pogledal proti kameri,
vendar ni pokazal večjega zanimanja zanjo. Še vedno je občasno nemirno tlačil roke pod majico. Drugič
sva še vedno brala sede, najstnik je upošteval vse, kar sva se dogovorila. Še vedno je bilo zaznati značilen
zategnjen ton njegovega glasu. Bil je precej nemiren, praskal se je po roki in glavi. Potem sva nadaljevala
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z igranjem prizora stoje. Stoje sva govorila veliko hitreje, uporabljala več kretenj. Žal sva imela le en list z
besedilom … Najstnik je »več kot 60km/h« pokazal s hitrim premikom, dodal spontane izraze, recimo:
»Včasih je jasno, včasih pa oblačno tudi. Poglej!« Pokazal je proti oknu, premaknila sva se tja in prizor
končala ob oknu. Po končanem prizoru je sprejel ponujeno dlan in spet sva nekajkrat plosknila. Najstnik
je potem sedel za mizo in začel z reševanjem vprašalnika.
Opis videoposnetka reševanja vprašalnika 2. vagona
Reševanje vprašalnika je začel z ugotovitvijo, da sva že v Trbovljah. Pri vprašanju, ali je ljudi težko
razumeti, je odkimal z glavo in obkrožil ne. Rekel je, da se ne spomni ničesar, kar ne bi razumel. Povedala
sem mu nekaj metafor iz besedila in ga vprašala, če jih je razumel. Pokimal je in odgovoril z MHM ali JA.
Ko sem ga še enkrat vprašala, če se spomni kakšnega stavka, ki ga kdaj ni razumel, je odkimal in rekel
MM, kar naj bi pomenilo NE. Šele ob analizi posnetka sem se prvič zavedla, da je na vprašanja odgovarjal
kratko, z medmetom ali besedo. Odločila sem se, da bom v naslednjem vagonu dala poudarek ustnim
odgovorom. Na naslednja vprašanja je odgovarjal v tišini, mirno in zbrano. Z desnico mi je zakrival
pogled na to kar piše, z levico pa ponekod s tiskanimi ponekod s pisanimi črkami zelo dobro pojasnil vse
metafore iz besedila. Preden je obrnil list z vprašanji, je pogledal na uro in rekel NATANKO. Ura je bila
točno šest. Vprašala sem ga, če ni morda NA DEBELO? Nasmehnil se je. Ko je bila minuta čez šesto, je
pripomnil NA DEBELO. Pred vprašanjem, ali se boji v šoli govoriti zato, da ne bi drugi mislili, da je
neumen, je precej dolgo gledal v list. Vprašala sem ga, če je težko vprašanje. Odgovoril je NE, NE in
odkimal z glavo. Rekel je: »Namesto, da bi imelo vprašanje enih sto kil, ima samo dve kili. Potem sem ga
vprašala, koliko je tehtal drugi vagon v primerjavi s prvim. Rekel je, da je bilo vsako vprašanje v prvem
vagonu težko po 200, 300, 400, 500 ton. Vprašanja v drugem vagonu pa vsako le 2 kili. Potem sva se
malo pogovarjala o tem, kako bi bilo, če bi vlak vozil tako težke vagone. Najstnik mi je razložil, da obstaja
centiljon in koliko je to. Med razlaganjem o centiljonu je spet nekajkrat pogledal proti kameri. Na
vprašanje v vprašalniku pa še vedno ni odgovoril. Povedal mi je še, da so učiteljico pri fiziki enkrat
vprašali, če je test težek, in je odgovorila, da tam nekje 10 gramov. Pripomnil je še, da je to čisto lahek
test. Vprašala sem ga, če ve, kaj pomeni, da ima človek težek karakter? Vprašal me je, če jaz vem.
Povedala sem mu, da vem, in razložila pomen. Šele potem sem se zavedla, da se je na tak način spretno
izognil odgovoru. Po petih minutah, ko še vedno ni odgovoril na vprašanje v vprašalniku, sem mu rekla,
da če kakšnega vprašanja ne razume, me lahko tudi vpraša. Pa je odkimal z glavo in rekel MM. Vprašala
sem ga, če je zadnje vprašanje težko kot en centiljon? Spet je odgovoril, da ne. Potem je napisal
odgovor. Skupno je za zadnji dve vprašanji porabil sedem minut, za vsa ostala prej pa pet minut in pol.
Res je sicer, da sva se v drugem delu tudi pogovarjala, vendar sem imela občutek, da je s pogovorom le
zavlačeval …

PRILOGA 5: OPIS VIDEO POSNETKA VAJ 3. VAGONA
Po uvodnem uglaševanju najstnika vprašam, če ve, kaj pomeni asociacija. Besedo ponovi za menoj, se
nasmiha, spet ponovi. Vprašam ga, kaj je prva stvar, ki mu pade na pamet ob besedi slika. Molči.
Razložim, da je asociacija na sliko nekaj, kar te spominja na sliko; na primer slikar, Marija, ki je na njegovi
sliki. Ko sem ga vprašala, če se greva to igro, je najprej rekel NE, potem pa sem rekla, da bo on povedal
neko besedo, jaz pa asociacijo, tedaj je privolil. Najprej je rekel ČONGŠI, zato sem postavila bolj jasno
pravilo, da mora biti to resnična slovenska beseda oziroma predmet. Rekel je STENA, moja asociacija je
bila ZID. Moj predmet je bil POSTELJA, njegova asociacija DEKA. Njegov predmet je bil URA, moja
asociacija KAZALCI. Potem sem rekla GUGALNIK in pomislila, da bi bila moja asociacija on, ker sedi na
njem. Na moje veliko presenečenje je tudi on imel isto asociacijo: povedal je svoje ime. Navdušeno sem
vzkliknila CAR, on pa je odvrnil: »ne, car je cigan albanskega rodu.« Njegov naslednji predmet je bila
ŽELEZNICA, moja asociacija nanjo ŽELEZNIŠKA POSTAJA. Popravil me je, da sta to dve besedi, zato sem
rekla VLAK. Nastala je veriga asociacij: železniška postaja – vlak – potniki – lokomotiva – strojevodja – tiri
– sprevodnik – vozovnica (sicer sem rekla karta, ampak me je popravil, da je to vozovnica) – elektrika para – kamni – tračnice – tovorni vlak – potniški vlak – hitri vlak ICS – Litija – vozni redi – ura –
sedemnajst šestindvajset – čas – Vesna (Ko sem ga vprašala, kaj imam jaz s tem, je rekel, da sedim na
vlaku, zato sem v nadaljevanju rekla njegovo ime) – Sevnica – Maribor – Jevnica – Zidani Most – Sežana
– Koper – Košana. Ko sem ga vprašala, kje je ta kraj, mi ga je pokazal na zemljevidu v Atlasu Sveta.
Prestavila sva se k mizi; spet je sedel tako, da je bil izven kadra. Kazal mi je kraje na zemljevidu, me
opomnil, da vlak ne pelje ČEZ tunele, ampak SKOZI, smejala sva se kraju z imenom RITOMEČE. Omenil je,
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da je pri Metliki reka KUPA, na moj začuden izraz je pokazal na Kolpo in se zasmejal češ, dve imeni za isto
reko. Želela sem nadaljevati z najino vajo in dobila idejo, da bi sestavila verigo asociacij iz slovenskih
krajev. To sem mu tudi predlagala, pa mi je zastavil uganko: ponedeljek ni, torek ni, sreda je, četrtek je,
petek ni, sobota je, nedelja je. Izkazalo se je, da govori o krajih PodSREDA, PodČETRTEK, Murska SOBOTA
in Velika NEDELJA. Potem sem ponovno predlagala, da naštejeva verigo krajev. Nastala je veriga 14.
slovenskih krajev: Senožeti – Ritomeče – Velika Nedelja – Dobrovnik – Kranj – Bohinjska Bela – Celje –
Hrpelje – Kozina – Capodistria (Koper) – Piran – Izola – Lucija – Babno polje. Kraje je našteval z resnim
izrazom in skoraj povsem nevtralnim glasom. Zgodbica pa je taka: Senožeti rito mečejo, jo vržejo skozi
Veliko Nedeljo, vsi grejo v Dobrovnik, prespijo v Kranju, iz Kranja gredo v Bohinjsko Belo, se vrnejo v Celje,
gredo v Capodistrio, skozi Piran v Izolo, Lucijo in Babno polje. Potem mi je najstnik povedal še za pesem
skupine Slon in Sadež, ki našteva različne slovenske kraje. Pesem se zaključi: …. do Medvod, ali na
kratko, mi špilamo povsod. Razen v Idrji. Mislim, da ni razumel, da Idrja pomeni Idrijo, zato sem mu
povedala za ta kraj. Omenila sem tudi, da je bila moja prijateljica od tam, da je žal umrla in je tam
pokopana. Na to izjavo čustveno ni reagiral. Ponovil je: »razen v Idrji« in vprašal: Zakaj pa tam ne?« …
Prvi del je trajal 25 minut. Potem sva nadaljevala z naslednjo vajo, pri kateri sva s pomočjo pantomime
prikazala nek predmet v različni uporabi oziroma predmetom dala nek nov pomen. Ob razlagi, da lahko
npr. svinčnik postane roža ali kaj drugega, se je zasmejal. V nadaljevanju je najstnik uganil, da sem
svinčnik spremenila v dirigentsko paličico. Vzel je Atlas sveta in se začel pretvarjati, da bere. Rekla sem
KNJIGA, pokimal je, da imam prav. Iz atlasa sem potem naredila streho; najprej je ugotavljal ČRKA A,
potem ŠOTOR. Vzel je torbo in jo začel nositi po prostoru, ugibala sem, da je DOJENČEK, on pa trdil, da
so DRVA. Ko sem si torbo zatlačila pod majico, je komentiral, da imam DEBEL TREBUH. Ko sem trebuh
začela božati, je vprašal: »A tako rada imaš ta svoj trebuh?« Vprašala sem ga, zakaj misli, da ga imam
rada. Odgovor je bil, ker si se ravno najedla. Ko sem ga vprašala, kaj še lahko pride iz trebuha, nekaj, kar
ima rad, je odgovoril MAKARONI. Potem sem prikazala rojevanje, vzela torbo v roke, jo dala v naročje in
jo začela zibati kot dojenčka. Potem je uganil: »Dojenčka imaš.« Rekla sem: »Nosečnica sem bila, ne?«
Potrdil je. Ne vem, ali se te besede prej ni spomnil ali ni razumel, kaj bi lahko bilo v trebuhu, vsekakor je
imel s tem primerom težave; zato pa je kasneje z lahkoto pokazal in uganil, da je kocka iz pene postala
straniščna školjka, žoga, klobuk, harmonika (klavirska), klavir, fotoaparat, kamera, radio in umivalnik. Na
koncu si je dal kocko med noge, se počasi premaknil do stola, sedel nanj in potem komentiral, da je
pokazal drek. Zanimivo, da se je drek ponovno pojavil v domišljijski zgodbi pri vprašalniku, kjer je
pripovedoval o umazancih z drugega planeta. Ob gledanju videoposnetka sem opazila, kako vešče me
pravzaprav vodi in vedno znova spelje na svoja močna področja; najina komunikacija je bila pestra in
zabavna zato, ker sem se pustila zapeljati v njegovo smer. Vsakič, ko sva prestavila tračnice v mojo smer,
pa je potreboval razmislek, jasna navodila, praktični prikaz, potem pa je »vlak spet speljal«. Druga vaja
je trajala 10 minut. Potem sva nadaljevala z reševanjem vprašalnika.
Opis videoposnetka reševanja vprašalnika 3. vagona
Da bi preverila najstnikovo verbalno izražanje, je tokrat najstnik na vprašanja odgovarjal ustno,
odgovore pa sem zapisovala jaz. Z naštevanjem običajnih predmetov ni imel težav. Ko sem mu prebrala
navodilo za drugo vprašanje, je najprej vprašal: »Kakšen?« Ponovila sem vprašanje; izkazalo se je, da je
šel na Stari grad dvakrat, enkrat s kolesi z menoj in sestrično, drugič z vlakom z babico. Izbral je izlet s
kolesom. Vprašal je še: »Kateri Kamnik? Nad Krimom? Je več Kamnikov.« Na tej točki je sicer že vedel, za
kateri Kamnik gre in kateri izlet. Zedinila sva se, da gre za Kamnik pri Ljubljani. V nadaljevanju je
popravljal še moje slovnične napake; rekla sem Z Tejo, on pa me je popravil, da se reče S Tejo in Z Vesno.
Zapisala sem prvi stavek, ki mi ga je povedal. Zelo resno je pripomnil, da se ne napiše padatI dež, ampak
padat dež (brez končnice I). Pri drugem stavku ga je besedica nama spomnila na trgovino Nama v centru
Ljubljane. Sestavil je novo poved: »Potem pa Hofer je Vesna prišla nasproti.« Kljub temu, da sicer ves čas
opaža sorodnosti v besedah in pogosto sestavi več različnih pesmi v eno, tega po navodilu ni znal
narediti. Zelo živahno je začel je peti neko izmišljeno pesem z izmišljenimi besedami, niti ne v
slovenščini ali kakšen tujem jeziku. Za tem sem predlagala, da to vprašanje preskočiva in začel je
odgovarjati na četrto vprašanje. Mišljeno je bilo, da bi si zamislil neko izmišljeno osebo, on pa je začel
opisovati neko resnično osebo, ki si jo je zamislil. Izkazalo se je, da je opisal svojega prijatelja J. Pokazal
mi ga je tudi na fotografiji, ki jo ima na mobilnem telefonu. Pri izmišljevanju življenja na nekem tujem
planetu, je imel ponovno težave. Izmislil si je sicer ime planeta, težave pa so nastopile, ko bi si moral
izmisliti, kdo tam živi. Najprej je navedel resnične osebe, potem živali, potem predmete. Ko sem mu
ponudila možnost, da so to najbrž neki »izmišljeni planetarci«, je rekel, da tam živijo vesoljci. Pri tem
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vprašanju je tudi prijel za pisalo in rekel, da bova skupaj pisala. Med pripovedovanjem se je nasmihal in
se očitno zabaval. Kljub temu, da bi bilo dovolj, da o tem pove samo tri povedi, jih je na koncu povedal
kar precej. Težko sem pisala tako hitro kot je pripovedoval in naredila napako, da sem ga ustavila.
Pozabila sem, da tudi »kamera« zapisuje. Žal sem prekinila njegov zagon in posledično prekinila
pripovedovanje. Po tistem je namreč začel ponovno opozarjati na to, kako pišem, kakšna bi moral biti
kakšna črka itd. V nadaljevanju je preskočil šesto vprašanje in najprej odgovoril na sedmega.
Predvidevam, da mu je bilo lažje odgovoriti na to, kaj dela, ko mu je dolgčas, kot pa kaj takrat razmišlja.
Presenetilo me je, ko me je vprašal, kaj jaz razmišljam, ko mi je dolgčas. Rekla sem, da razmišljam o tem,
kam bi potovala. Vprašal je, če bi šla na Havaje, in pripomnil, da bi on šel, ker bi se rad naučil deskati na
vodi. Komentiral je še, da se to uči v Španiji, kjer so veliki valovi in zgleda »fulfajn«. Ko je pripovedoval o
tem, si je grizel nohte in kazal očiten nemir. Pogovarjala sva se še o potovanju na Madžarsko; potem je
naštel vse države, kjer je že bil (Nemčija, Avstrija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna). Našteval jih je s
podobnim, »pametnim« tonom, ki sem si ga zapomnila iz drugega vagona nalog, ko sva sestavljala
verigo asociacij. Ko sem omenila, da sem bila v Afriki, v Angoli, mi je postavil vrsto vprašanj: »Kdaj sem
šla, kaj sem tam delala …« Ko sem mu v nadaljevanju začela razlagati, da razmišljam tudi o tem, da bi
živela na kmetiji in kako bi tam bilo, mi je vzel pisalo iz rok in začel pisno odgovarjati na deveto
vprašanje, kjer je iskal rime na besedo ZRAK. Zanimivo je, da se je spomnil na besedo vlak šele, ko sem
omenila, da je pozabil eno zelo pomembno besedo. Pri zadnjem vprašanju sem spet jaz zapisovala, kar je
povedal. Večkrat je stegnil roko, da bi sam zapisal, kar je želel povedati. Dotaknil se je moje roke, pri tem
rekel: »no dej«, kakor bi samega sebe spodbujal, naj nekaj reče. Potem je začel s prstom pisati po zraku
in neslišno izgovarjati besede. V nadaljevanju mi je zašepetal nekaj na uho. Ta vrsta neverbalne
komunikacije me je spomnila na tisto, ki jo sicer pogosto uporablja v javnosti med vrstniki. Še enkrat sem
zavrtela posnetek in opazila zaporedje: dotik – komunikacija s prsti (risanje črk ali znakov po zraku) –
šepetanje na uho (tiho, glasnejše). Ko sem ga spodbudila, naj pove na glas samo prvo besedo, je rekel:
ENA, malo počakal, in nadaljeval NI NOBENA. Začel se je presedati, kihati, postal je nemiren. Potem je
vstal, šel do kamere, se ji z obrazom močno približal in šel po knjigo na polici. Predvidevam, da mi je
knjigo prinesel, da bi jaz lahko prebrala naslov in ga povedala namesto njega. Rekel je: »A je?« Ko sem ga
vprašala, kakšen je naslov knjige, je rekel: »Sej piše.« Ko sem rekla, da bom napisala, da je naslov knjige
»sej piše«, je končno povedal naslov Pravljica za vse otroke. Mislim, da je to povedal tudi zato, ker je
opazil, da sem postala nepotrpežljiva, nekoliko jezna. V nadaljevanju je povedal nekaj faktografskih
podatkov o knjigi, o vsebini pa nič.

PRILOGA 6: OPIS VIDEO POSNETKA VAJ 4. VAGONA
Uvodoma sem predlagala, da se umiriva, sprostiva, poskušava biti mirna. Najstnik je takoj opozoril, da
obstaja slovenski kraj Miren pri Novi Gorici. Odločila sva se, da greva tja, v miren kraj. Zaprla sva oči.
Občasno sem preverila, če ima zaprte oči. V prvem poskusu je bil najstnik miren 15 sekund, potem se je
premaknil in začel nasmihati. Z rokami sva si navidezno umila obraz in ga »izpraznila«. Najstniku je vaja
takoj uspela. Iz Mirna sva šla na Sveto Goro pri Novi Gorici in poskušala pokazati »pobožen, svet« obraz.
Tudi to vajo je najstnik dobro opravil. Potem sva s pomočjo potovanja iz kraja v kraj: Miren v Novi Gorici
– Sveta Gora – Krasno v Goriških Brdih potovala po čustvenih stanjih. Ker sva sedela tako, da se njegov
obraz ni videl, sem pripomnila, da vlečem karto za menjavo prostora (iz njegove priljubljene igre Enka).
Najstnik je bil takoj pripravljen sesti na moj stol, vendar je takoj prekrižal roke, saj se je zavedal, da je na
kameri zdaj bolj viden. Takrat sem uporabila tehniko »če bi« in skupaj sva sestavila zgodbo: Če bi midva
šla z vlakom do Nove Gorice, pojedla tri pice, sedla na kolo in se peljala čez Solkan do kraja Krasno v
Goriških Brdih. Postavila sem mu izziv, kako zgleda, če se počutiva še bolj krasno in zelo krasno, tako
zelo, da sva vstala in poskusila z gibanjem. Ker ne obstaja kraj navdušen, sva spet s pomočjo tehnike »če
bi« ponovno sestavila zgodbo: Predstavljaj si, da bi poštar prinesel pismo, v katerem bi pisalo:
Pozdravljen gospod!. Sporočam vam, da ste dobili prvo nagrado, ki je tečaj surfanja na Havajih. Zgodbo
sva odigrala. Najstnik je zavzeto sodeloval. Omenil je, da bi bil navdušen, čeprav z mimiko obraza
navdušenja ni kazal, in je povabil še mene na surfanje. Predlagala sem, da me pokliče po telefonu. Takrat
je premaknil stol iz vidnega kota kamere in me poklical. Zapis pogovora: »Halo?« »O, zdravo.« »Kar na
obeh straneh te slišim.« »Super, kaj bo dobrega?« »A greš z mano, sem dobil nagrado surfanja na
Havajih.« »Surfanje na Havajih? Zafrkavaš me? Ne me hecat!« »A prideš pogledat, če ne verjameš?«
»Bom prišla, ja. Kako si pa dobil to nagrado?« »Veliko voznih redov sem vedel, kakšni so v resnici, drugi
pa so si jih izmišljevali.« »A res, ful dobro. Kaj so te poklicali ali kako so ti to povedali?« »Poštar mi je
prinesel pismo.« »In kaj piše v pismu?« »Zadeli ste nagrado. Surfanje na Havajih.« »Hudo.« »Brezplačno
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letalo, 31. avgusta ob 9. zjutraj z Brnika.« »O carsko, takrat še imaš počitnice. Malo pa si boš moral
zamaknit začetek pouka.« »Mi bo mami opravičila, ker bom na Havajih.« »A ti si mene klical, da bi šla s
teboj?«. »Ja.« »Ok. Si bom morala pa še jaz uredit dopust, pa plačati bom tudi morala.« »Piše, da ima
spremljevalec 75-odstotni popust. Tako se boš lahko še ti naučila surfat.« »Ok, grem. Ne morem verjet,
da grem na surfanje na Havaje.« V tem trenutku sem odigrala navdušenje in kmalu zatem sva zaključila
pogovor. Naslednji kartonček, ki ga je izbral, je bilo UŽIVANJE. Šla sva v Brežice in potem Čateške toplice,
kjer sva uživala v bazenu. Najstnik je pokazal pristno uživanje, celo navdušenje, se veliko gibal, skakal,
smejal. Med igranjem igrice pod vodo je bil njegov govor miren, na ustih je imel rahel nasmešek. Pri tej
zgodbi sva začela uporabljati kartončke. Pokazal je, da je v Čateških zelo užival (3), za zgodbo o
navdušenju nad surfanjem je ponovno pokazal številko 3 in prav tako je označil tudi potovanje v Goriška
Brda – zelo krasno (3). Potem je samoiniciativno začel z improvizacijo na kartonček s čustvom, ki mi ga
ni pokazal. Zapis pogovora: »Kar naprej mi teži.« »Kaj?« »Mu bom jaz nazaj težil, pa bo videl.« »A on tebi
vedno teži ali je bil samo danes tečen?« »Skoz je bil kr neki tečen, pa kr naprej mi teži, pa mu bom še jaz
težil.« »Te razjezi to, ne?« »Mhm (pokima).« »In kaj narediš, če si jezen?« »Mu bom jaz težil, pa bo on
jezen.« »Kako pa bo to izgledalo, če mu boš težil nazaj?« Ker ni odgovoril, sem jaz prevzela vlogo
»težaka« in začela težit. »Daj vstani, pa mi prinesi sok.« »Kje pa je?« »Kaj me briga, kje je.« Najstnik
vstane in se odpravi proti vratom. »Evo ga.« »Hitro.« »Kar lepo počasi.« Poda mi namišljen kozarec s
sokom. Sede na stol, ves čas se smeji. Predlagam, da narediva premor in ga opozorim, da ni reagiral
name. Da se je smehljal in naredil, kar sem mu rekla. Predlagala sem, da zamenjava vlogi. Najstnik je
postal »tisti, ki teži«, jaz pa »jezna«. »Pojdi mi speč pico!« »Zdaj se mi ne ljubi. »«Kako to?« »Ni mi fino.«
»Zakaj? Daj no pojdi, hitro.« »Glej težiš mi, ni mi fino, da mi težiš. Lahko pa ti pomagam speči pico.«»Pa
mi pojdi vsaj po vodo.« »Ne, razumeš kaj je to ne? Res me jeziš, ni mi fino. Nehaj s tem.« Najstnik je ob
stopnjevanju mojega čustva jeze, postajal vedno bolj nasmejan, smeh je pogostejši, glasnejši. »Ne se
smejat, ker mi gre na živce.« »Ž.« »Nehaj, daj mir.« Takrat je stegnil roko, da bi mi podal mir. Zasmejala
sva se in zaključila s prizorom. Na vprašanje, koliko sem bila jezna, je odgovoril s številkama dve in tri ter
komentiral, da je to 2,5 jezen, jaz pa sem dodala, da je to srednje do zelo jezen. Izzvala sem ga, da še on
pokaže jezo. Vzela sem njegov plastični vlak iz predala in ga začela izzivati, da ga bom vrgla skozi okno.
Najstnik je sedel v gugalnici, se nasmihal, omenil sicer, naj ga ne vržem skozi okno, ampak ni kazal
nobenih znakov jeze ali razburjenja. Ko sem ga vprašala, če se mu to zdi smešno, se je še naprej smejal.
Ko sem ga vprašala, če mu je vlak všeč, je odgovoril z ja, ampak telesno ni reagiral. Pokazala sem mu,
kako bi jaz reagirala v takšni situaciji. Vzela bi mu vlak, ker je moj in ga ne želim deliti z nekom, ki mu vlak
niti všeč ni. Poudarila sem še, da mi ni všeč, če mi kdo brska po predalih in bi vsiljivca prosila, da gre ven
iz moje sobe. Ko sem najstnika vprašala, če bi lahko bilo tako, je pritrdil. Ni pa želel pokazati jeze in je
komentiral, da je čudno. Vprašala sem ga, če je kdaj jezen vsaj za številko 1. Povedal mi je: »Včeraj sem
bil. Sem bil pri babici in mi je govorila, da bratranec ne sme z mano domov. S kolesom. Na prtljažniku
sem ga hotel peljati, sem ga že velikokrat vozil. Kar nekaj je vpila.« Ko sem ga vprašala, kaj je rekel, ko je
bil jezen, je ponovil: »rekel«. Ko sem ga vprašala, če je samo stal in se smejal, je ponovil: »smejal« in se
zasmejal. Potem je še komentiral, da je bilo dobro, da se nista odpeljala s kolesom, ker je moral
bratranec domov. Komentirala sem, da je to dobra stran zgodbe, slaba stran pa je, da ni pokazal, da je
jezen. Rekel je, da ji je pokazal. Ko sem ga vprašala kako, je povedal, da ga bo zdaj pogrešala, ker en
teden ne bo šel k njej. Ko sem omenila, da ima vso pravico pokazati, da je jezen, je še povedal, da se
pogosto stepe s starejšim bratom, kadar mu teži. Že pri prvem primeru »tistega, ki teži« sem
predvidevala, da govori o bratu. S tem je to na nek način potrdil. Povedal je še, da običajno o tem pove
mami. Potožil je, da brat večkrat stopa v sobo brez njegovega dovoljenja in da na vrata pritrdi listek, naj
ne vstopa. Ali pa zatakne za vrata bergle. Omenila sem, da sicer pa ima brata najbrž rad, saj je jokal ob
njegovem odhodu: iz dokumentarnega filma je razvidno, kako joče, ko brat odhaja z vlakom v Avstrijo,
kamor hodi v šolo. Komentiral je: »Ne, včasih me oči bolijo in to je bilo ravno takrat. Ko zazeham, se tudi
to zgodi. V šoli se mi to pogosto zgodi. Samo na filmu je tako videt.« Ko sem ga vprašala, če ni nikoli
žalosten, je rekel, da včasih je. Spet sva poskusila z vprašanji in številkami. Rezultati vprašalnika so
razvidni iz rezultatov vagona 4 v empiričnem delu naloge.

PRILOGA 7: OPIS VIDEO POSNETKA PRVE VAJE 5. VAGONA
Po uvodnem pogovoru, uglaševanju in umirjanju, sva začela s prvo vajo.
Jaz oddajnik, najstnik sprejemnik.
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Primer 1: Rekla sem: »Pazi!« In se sklonila. Najstnik je 2 sekundi kasneje globoko in glasno vzdihnil, kakor
bi se prestrašil. Odigral je strah, ni pa ga pokazal. Njegova drža je ostala nespremenjena, roke je tiščal v
žep kot prej, ni se sklonil. Njegova reakcija ni bila spontana, ampak odigrana.
Primer 2: Ker imam v stanovanju muco, sem jo vzela k sebi, pobožala in rekla: »Ta naš mucek je tako
prijazen.« Vprašal je: »Kje?«
Primer 3: »Se veseliš, da gremo zvečer v kino?« Najprej je bil njegov odgovor ja, potem, ko sem začela
pritrdilno kimati z glavo in kazati znake navdušenja, pa je reagiral na mojo reakcijo tako, da je rekel:
»Komaj čakam.«
Primer 4: »Zadnjič sem bila na urgenci, ker sem si poškodovala prst na nogi. Bolel me je, pa sem šla tja,
da bi mi ga slikali, ker nisem vedela, če je zlomljen.« Najstnik me je pozorno opazoval, ko sem mu kazala
prst na nogi, in spontano vprašal: »Pa je?« Odgovorila sem: »Ni, hvala Bogu.« On pa: » Komu? A samo
njemu?« Vprašala sem ga: »Komu pa še?« Rekel je: »Mariji pa Jezusu.« Zasmejala sva se in nadaljevala z
igro tako, da sva zamenjala vlogi.
Najstnik oddajnik, jaz sprejemnik.
Primer 1: Najstnik pokaže s prstom proti vratom in reče: »Ravnokar je odpeljal.« Vprašam: »Kdo?«
»Reče: »Avtobus.«
Primer 2: Najstnik pomežikne. Pomežiknem mu nazaj. Mežikava si in se smejiva.
Primer 3: »Včeraj je bilo ful dobro.« Vprašam: »Kaj pa?« »Ker nisem pri biologiji cvek dobil kot po
navadi, ampak sem dobil tri. Ravno ujel sem trojko.« Pri tem najstnik pokaže tri s prsti in se zadovoljno
nasmiha. Stegnila sem roko, mu segla v dlan in rekla: »Čestitam«. Potem sva se začela pogovarjati o šoli
in ocenah. Na koncu je pribil, da se mora potruditi, da do konca šolskega leta ne bo več dobil cveka in
obdržal dobre ocene, ki jih ima.
Primer 4: Najstnik otrpne in me zabodeno gleda. Nekaj časa ga zabodeno gledam nazaj, potem pa
vprašam: »Si zmrznil?« Začneva se smejati.

PRILOGA 8: OPIS VIDEO POSNETKA VAJ 6. VAGONA
Po uvodnem pogovoru, uglaševanju in umirjanju se začneva pogovarjati o tem, kaj je elektrika, in počasi
se umiri. Najstnik prvi improvizira na temo električnega udara. Običajno pri dotiku s predmetom rahlo
strese s telesom in reče: »Av.« Vmes pripomni, da se je nečesa dotaknil z očmi (s pogledom), pa ga ni
streslo. Poudarim, da se mora fizično dotakniti drugega predmeta ali osebe. Dotakne se postelje,
gugalnika, zidu, luči, žoge. Kakšen predmet tudi prime v roke in ga spusti na tla. Komentira tudi: »Kako
to strese.« Potem se večkrat zaporedoma z roko ali nogo dotakne še mene in se strese. Na glas
komentira: »Veš, kako si bom naredil. Takole. Pa me ne bo več streslo.« Zanimivo se mi zdi, da na glas
izrazi svoje misli. Spet na glas komentira: »Zakaj to tako strese?« Kaže, da uživa v igri in je še nekaj časa
ne konča. Ko se umiri, ga vprašam, če sem sedaj jaz na vrsti. Ko pritrdi, začnem z igro. Odigram, da grem
čisto nehote mimo njega, ko me strese elektrika na njegovi gugalnici. Odigram strah, presenečenje, na
glas komentiram: »Kaj je bilo to?« Odmaknem se, potem pa se zelo počasi ponovno približam izvoru
elektrike s stegnjenim prstom. Pretvarjam se, da me je strah, da bi se dotaknila. Reče: Poskusi še enkrat,
saj zdaj pa ne bo.« Poskusim in ponovno me strese, najstnik se zasmeje. Poleg strahu odigram še
bolečino, utrujenost, zmedenost. Komentiram: »Ničesar več se ne bom dotikala. To je preveč grozno.«
Pretvarjam se, da bom sedla na stol in si odpočila, ko me strese tudi stol. Ko ugotovim, da me je stresel
tudi stol, me postane še bolj strah. Poskušam odpreti okno, pa me strese tudi kljuka na oknu. Zagrabi me
panika in ne upam si več ničesar dotakniti. Ker začnem prestrašeno in zmedeno begati po sobi, se
dotikam vse več predmetov. Nemočna in izčrpana obležim na tleh, kjer se komaj še premikam. Najstnik
se ves čas improvizacije smeji, komentira, česa naj se še dotaknem in kam naj grem. Ko zaključim
improvizacijo, odigrava električni udar skupaj, v paru. Dogovoriva se, da trese vse, razen tal. Najstnik
reče: »Greva spat.« Leže na hrbet na tla, jaz ležem poleg njega. Dotaknem se ga in naju strese. Najstnik
se fizično in verbalno takoj odzove. Vprašam ga: »Kaj je bilo to?« Najstnik reče: »Električna si.«
Odgovorim: »Ne, ti si električen.« Zasmeji se in se me dotakne z nogo. Spet naju strese. Vpraša me: »A
naj vstanem?« Odgovorim: »A te nič ne izčrpa, ko te tako strese?« Ponovi: »A vstanem?« Rečem:
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»Poskusi, ampak pazi, da se ne boš česa dotaknil. Mogoče so tudi druge stvari naelektrene.« Poskuša
vstati, pa se dotakne gugalnice in spet pade na tla. Vsakič, ko se dotakne mene, se streseva oba. Kričiva,
valjava se po tleh, poskušava vstati. Vedno težje govorim, začnem jecljati. Najstnik mi ne sledi, še vedno
govori hitro, razločno, tudi fizično ostane hiter, odziven. Najstnik se sicer igra, vendar ne igra. Ne vživi se
v vlogo, ampak ves čas samo reagira. Sprememba se zgodi, ko skoraj povsem mrtva obležim. Najstnik
začne kašljati, komentira, da ima suha usta, da je žejen. Prosim ga, da mi pomaga vstati, pa naju spet
strese. Ko spet padem na tla, rečem: »Tako sem izčrpana, kaj če bom umrla?« Potem omahnem.
Najstnik je nekaj časa tiho, me gleda, potem se me spet začne dotikati in vzklikati »Av!«. Ko se ne
odzivam več, reče: »Tebe nič več ne trese.« Leži ob meni na tleh, gleda v zrak, začne se dolgočasiti,
ukvarjati sam s seboj. Ko vidim, da mi ne bo poskušal pomagati in se ne odziva na moj položaj, sedem in
vprašam: »A bova zaključila?« Vstaneva. Nekajkrat naju še strese. Ker vem, da gre za zaključevanje
procesa, pustim, da se izteče. Potem počasi sedeva in se umiriva. Zaključiva tako, da si dava roke in
poskusiva, če sva še električna. Najprej naju še strese, potem pa več ne. Pogovarjava se o odigranem
prizoru. Ko vprašam najstnika, kakšna se mu je zdela ta vaja, reče: »Vse je bilo električno.« Potem
pokaže jezik v kamero in pomaha. Mežika in se spakuje. Najstnik ima premor, jaz pa tega ne opazim. Ker
ne komentira več, se lotiva naslednje vaje. Povem, da je to vaja posnemanja. Najstnik ponovi:
»Posnemanje. Vzamem telefon in te posnamem.« Zasmejiva se, potem preberem navodilo in dogovoriva
se za znak, ki bo pomenil začetek in konec improvizacije. Najstnik z roko »preseka zrak«. Dogovoriva se,
da bo to najin znak za začetek. Dogovoriva se, da bo začetek določil on, konec pa jaz.
Najprej odigrava par neznancev
Obsedim na stolu in pogledam na uro. Najstnik opazi moje dejanje in se odzove; takoj pride do
izmenjave. V roke vzame telefon in začne govoriti: »Živio, mami. Tle čakam na avtobus. Na katerem si ti?
Kdaj prideš na Bavarski dvor. Jaz te čakam. Kdaj? 45 minut? Kje pa si zdaj? Ravno odpeljala si na
Letališko? Dobro. Tu te čakam. Samo še dva kroga, pa končaš, ne? No, dobro, adio.« Potem pospravi
telefon in na glas vzdihne: »Joj, koliko časa že čakam.« Najstnik ponovno govori svoje misli na glas.
Odločim se, da bom jaz čakala v tišini. Kdaj pa kdaj na glas vzdihnem, se sprehodim po sobi. Občasno ga
bežno pogledam. Stoji in čaka. Potem se malo premakne in spet stoji ter čaka. Pristopim k njemu in
začneva pogovor. Pove, da čaka avtobus številka 27, ki pride šele čez 11 in 28 minut. Vprašam ga, če je
videl odpeljati dvojko, ki jo jaz čakam. Odgovori, da je ena odpeljala pred kratkim, pred dvema
minutama. Da pa gre naslednja spet čez 10 minut. Zahvalim se mu in grem spet na drug konec sobe
(čakalnice). Čez nekaj časa spet na glas vzdihne: »Kdaj bo toliko ura?« Potem gre do (namišljenega)
kioska in si naroči en čokoladni šejk in sirov burger. Plača prodajalcu in poje, kar je kupil. Pomanjkanja
domišljije mu res ne gre očitati. Sama medtem nekajkrat na glas vzdihnem. On spet pokliče mamo: »Kaj,
a si že kje blizu? Mhm. Petnajst minut še. Sem šel v McDonalds. Prav. Adio.« Stegnem roko in se
pretvarjam, da je začelo deževati. Spet vzdihnem, on pa začne mahati okoli sebe in komentira: »Dej, ti
komarji.« Ploskne z dlanmi, češ, da je enega ubil. Začudeno ga opazujem, rahlo mi gre na smeh. Nekaj
časa se še pomikava sem in tja, ko opazim, da gleda na uro. Pogledam ga in rečem: »Koliko še?« »Sedem
minut je še do 27-ke.« »Aja, ti greš na 27-ko. Jaz bom pa zamudila. Grem kar peš.« Obrnem se, odidem
in z dlanjo presekam zrak za konec vaje. Pogovoriva se o vaji. Vprašam ga, če mu je bilo všeč. Pritrdi.
Vprašam ga, zakaj so bili komarji na avtobusni postaji pa odgovori, da je bila ploha, pa toplo in da potem
pridejo komarji. Vprašam ga še, če je šel na hamburger, pa me popravi, da na sirov burger. In čokoladni
šejk. Komentiram še, da se mi zdi super, da je poklical mamo po telefonu; pohvalim ga, da je dober
igralec. Potem ga opozorim na to, da je na glas govoril svoje misli. Vprašam ga, če se tudi sicer na glas
pogovarja sam s seboj. Odgovori: »Dostikrat.« Zasmejim se in ga vprašam, če se mu ne zdi to malo
smešno. Pritrdi. Povem, da tudi jaz kdaj kaj na glas rečem, ampak je to bolj redko, pa še to bolj takrat, če
mi »uide«. Ko ga vprašam, če ga ljudje nič čudno ne gledajo (tako kot sem ga v improvizaciji jaz), ko
govori sam s sabo na glas, odkima. Še enkrat vprašam: »Res ne?« Začne prikimavati, pa odkimavati, pa
spet prikima in odkima. Roke prekriža na prsih in odločim se, da nadaljujeva z naslednjo vajo.
Odigrava najboljša prijatelja
Najstnik tokrat začetek določi z uro. »Ko bo večji kazalec na dvanajst, začneva« reče in čez deset sekund
začneva z improvizacijo. Z nogo mu podam nogometno žogo. Vprašam, kje imava gole. Določiva gole in
igrava nogomet. Najstnik večkrat rahlo dvigne majico. Rezultat je že 2:1. Močno strelja na moj gol.
Komentiram: »Av. Kakšen šus.« V nadaljevanju mi ne podaja več tako močno. Še nekaj minut si
podajava, pade še nekaj golov. Čisto padeva v igro. Postaneva zadihana in sedeva. Vprašam ga: »Je kar
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fino igrat fuzbal v tvoji sobi, ne?« Najstnik reče: »Ful se zmatraš.« Ponovim za njim in dodam: »Ful se
zmatraš, ampak je zabavno.« Vprašam ga, če bova še kdaj takole igra nogomet, in najstnik pritrdi.
Zmeniva se, da bova šla enkrat igrat nogomet ven, na igrišče pred šolo. Po krajšem premoru ga vprašam:
»Kaj bova pa zdaj delala?« Najstnik reče: »Ne vem.« Predlagam, da si pripovedujeva skrivnosti. »No, pa
dejva«, reče najstnik. Nadaljujem: »Samo tebi, ker si moj najboljši prijatelj, povem eno skrivnost. Lahko
ti zaupam, da pišem knjigo.« Najstnik me pozorno opazuje. Ko končam, se zasmeji in vpraša: »Zakaj pa
to?« Odgovorim mu, da včasih, kadar mi je dolgčas, pišem knjigo. Potem najstnik pove skrivnost meni:
»Mene pa včasih, ko se vozim z vlakom, prijazen sprevodnik povabi, da lahko grem k strojevodji in vozim
vlak.« »Kako dolgo pa si lahko vozil?«, vprašam. »Najdaljše potovanje je bilo uro in pol. Ja, uro in pol
sem lahko bil zraven«, pojasni. Potem rečem: »Ko boš ti strojevodja, pa se bom jaz vozila s teboj.« »Da
se ne boš česa dotaknila«, reče hitro in z zaskrbljenim glasom. »Ne, ne bom«, mu zatrdim. »Če me bo
videl šef, me lahko kaznuje. Lahko sem ob službo«, še reče. Spogledava se in rečem: »Skrivnost«.
Najstnik pokima: «Mhm.« Z dlanjo zamahnem skozi zrak in dam znak za konec. Potem se pogovarjava o
prijateljih. Veselo rečem, bila sva prijatelja. Najstnik pa me oponaša, kako veselo, navdušeno govorim.
Potem nadaljujeva.
Postaneva sovražnika
Najstnik namršči čelo in da znak za začetek. Namesto, da bi zamahnil z roko navzdol, zamahne navzgor in
reče: »To ni bilo prav. Moram narediti drugače.« Potem zamahne navzdol. Dolgo samo sediva in se grdo
gledava. Najstnik začne odkimavati. Jaz začnem nekaj pisati. Potem rečem: »Kaj me buljiš?« Skrije se za
blago gugalnice in vsake toliko pokuka. Povzdignem glas: »Kaj je s tabo? Kaj me tako gledaš?« On se
zasmeji. »Tebi je to smešno?« ga vprašam. »Daj mi mir,« dodam. Začne se gugati na gugalnici. Ko grem
mimo, se me z nogami dotakne. »Ne dotikaj se me,« zasikam vanj. Najstnik začne kašljati. Spomnim se,
da je kašljal že takrat, ko sem pretresena od električnega udara negibna obležala na tleh. Morda je
hlinjeno kašljanje znak, da se počuti neprijetno. Vstane iz gugalnice. Vsak na svojem koncu sobe gledava
skozi okno. Jasno mi je, da ne želi aktivno igrati sovraštva, zato na kratko prekinem igro in vprašam, kaj
mu gre v življenju na živce, kaj sovraži? Nič ne odgovori, spet zakašlja. Poskusim s tehniko Stanislavskega
»če bi«. »Če bi bila jaz nek moški, ki je ponoči hodil po hiši in razgrajal, ti pa bi to slišal, kako bi se
počutil? Kaj bi naredil naslednji dan, ko se s tem moškim srečata? On se pretvarja, da se ni nič zgodilo,
kaj pa narediš ti?« Odpravim se k vratom, on se skrije za posteljo in da znak za začetek. Potem steče h
gugalnici in sede vanjo. Najstnik ima gugalnico (platnen gugalnik) pritrjeno v strop, skoraj sredi sobe.
Potrkam, v stopim in grem k njemu. »«Živijo. Kako si?« »Fino. Petko sem dobil v šoli.« »Dobro. Pri
katerem predmetu pa?« »Kemija.« »Jaz sem imel kemijo 2, ko sem bil v osnovni šoli,« rečem. »Imel?« se
začudi nad mojim spolom najstnik. »Kaj je čudnega? Ne prepoznaš, da sem moški?« vprašam in takoj mi
postane žal, da si nisem vsaj spela las. Najstnik se zasmeje. »Kaj je smešno?« vprašam in nadaljujem: »Si
ponoči slišal kaj čudnega?« Najstnik reče: »Slišal sem nekaj, ko so avti vozili mimo. Nekaj so dirkali, to je
bilo tik, preden sem zaspal.« Močno se guga. »Hej, pazi malo, kaj delaš!« rečem jezno in ga poskušam z
roko ustaviti. Spet vprašam: »Nisi slišal nič čudnega?« »Slišal sem, ko je mama prišla zvečer domov«
reče. resno. »Drugega pa nič?« vprašam. Odkima. »Saj je boljše za tebe, da nisi nič slišal« rečem.
Najstnik me na hitro vpraša zakaj, jaz pa mu odgovorim: »Boljše je tako.« Najstnik gleda v tla, ima resen
obraz, molči. Igra se s trakci na gugalnici. Vprašam ga: »Veš, kaj mislim, ne?« Nasmehne se, me pogleda
in vpraša: »Kaj?« »Drugače se lahko kaj zgodi. Tebi ali pa tvoji mami,« rečem. Ves čas pogovora stojim s
prekrižanimi rokami. Govorim mirno, ampak grozeče. Najstnik gleda v tla, se nasmiha, kakor bi preverjal,
če mislim resno. Spet se zamisli in začne igrati z vrvicami. Odpravim se proti vratom, se obrnem in
rečem: »Fino drugače, da si dobil petko. Kar tako naprej.« Ko končava, povem, da mi je bilo grozno
odigrati ta prizor. Vprašam ga, če je bilo tudi njemu grozno. Vpraša me: »Kaj?« Nič ne odgovori, mežika v
kamero, maha, kaže jezik. Vprašam ga, če noče igrati sovražnikov? Odkima. Začne kašljati. »Vprašam ga,
zakaj, in odgovori: »Ker so bedni.« Spet mu priznam, da mi je grozno odigrati nekoga, ki tako grdo grozi.
Najstnik reče: »Tebi in tvoji mami.« Spoznam, da je razumel pomen groženj, ni pa se odzval nanje. Ko ga
vprašam, če si lahko predstavlja, da bi mu nekdo tako grozil, prikima. Takoj zatem odkima, pa spet
prikima. Potem začne krožiti z glavo. Potem reče: »Ti si Vesna.« Ker sem imela občutek, da »naju
poskuša dokončno priklicati iz vloge«, sem še dodala: »Prej sem bila pa moški, ne? Si pozabil, da sem
moški, ne?« Najstnik reče: »Imel.« Pravilno si je zapomnil besedo, pri kateri se je začudil nad mojim
spolom in jo ponovil (»Jaz sem imel kemijo 2.«). Neverjeten spomin ima. Potem ga še enkrat vprašam:
»A boš odigral enega napadalca?« Najstnik vpraša: »Zakaj?« »Mogoče drugič,« sem rekla. Najstnik pa:
»Tretjič, četrtič, petič, sedemnajstič.« Zasmejiva se. Ko sva zaključila z improvizacijami, sem ga vprašala,
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katero od dvojic mu je bilo najbolj fino igrati. Ker ni odgovoril, sem pare poimenovale s številkami.
Neznanca s številko 1, prijatelja s številko 2, sovražnika s številko 3. Potem je odgovoril: »Ena in pol.«
Vprašala sem ga, če to pomeni, da mu je bilo fino igrati neznanca in prijatelja. Pritrdil je. Potem sem ga
vprašala: »Kaj pa sovražnike?« Nakremžil se je in odkimal. Do prihodnjega srečanja sem mu pustila še
vprašalnik, ki ga je rešil sam doma.

PRILOGA 9: OPIS VIDEO POSNETKA VAJ 7. VAGONA
Vaja1: Prebrala in razložila sem navodila. Najstnik me je med branjem opozarjal na slovnične napake ali
posebnosti zapisa (npr. z/s svojo držo, opozori na kratico ITD.). Najprej sem jaz njega oblikovala v kip
tako, da je sedel na stolu, z nogo, lagodno položeno preko druge, sproščeno spuščenimi rokami ob
telesu in na nogah, zaprtimi očmi in glavo, rahlo nagnjeno naprej. Kip naj bi za 10 sekund otrpnil in
obnemel. Najstnik je imel težave, ko je skušal ohraniti resnost, prav tako ni zmogel imeti ves čas zaprtih
oči. Prosila sem ga, da ponoviva vajo. Polglasno sem štela do deset, on pa je štel z mano. Sicer je ostal
miren, resen, imel je zaprte oči. Ko sem ga vprašala, kakšen kip je bil to (kakšna je bila ta oseba), je rekel,
da ne ve. Ostal je tiho, z rahlim nasmeškom na obrazu. Sam ni znal opisati osebe, ki je bila kip, zato sem
mu pomagala z vprašanji. Vprašala sem ga po spolu kipa, kako misli, da se je počutil, kaj je delal itd.
Najstnik je odgovarjal v eni povedi, z nekaj besedami, in čakal na naslednje vprašanje. Povedal je, da je
bila ta oseba ženska in je spala. Ko sem ga vprašala, če je bila sproščena ali živčna, je najprej rekel živčna,
potem pa opazil moj začuden izraz in rekel, da sproščena. V nadaljevanju je on mene postavil v kip.
Posedel me je na tla, z eno nogo rahlo pokrčeno, moje dlani je dal skupaj in jih obrnil navzgor, posebej je
naravnal še palec leve roke tako, da je bil obrnjen v notranjost. Moj pogled je usmeril v dlani in rekel, naj
gledam veselo. Potem je po tiho štel do deset in plosknil, ko je bilo konec. Razložila sem mu, da sem se
počutila sproščeno, veselo, da sem imela občutek, da nekaj štejem, ker je bila desna dlan v celoti odprta
in bi lahko bilo pet, leva pa s palcem zaprta in bi lahko to pomenilo štiri, skupaj devet. Povedala sem še,
da se mi je zdelo to, kar delam, zabavno. Rekel je, da me je postavil v kip osebe, ki ima v rokah telefon in
gleda nek smešen video na aplikaciji YouTube. Za levi palec mi je razložil, da ga je postavil v poseben
položaj, ker je želel nakazati, da nekaj »klikam«. Zedinila sva se še, da sem bila fant. V nadaljevanju sem
jaz postavila njega v kip osebe, ki se skriva pod mizo (ko je bil mlajši, se je v šoli skrival pod mizo).
Najstnik si je pod mizo samoiniciativno objel kolena in pogledal v tla. Opozorila sem ga še, naj ima resen
obraz. Spet sem polglasno štela do deset, on se je vmes rahlo nasmehnil, zato sva spet ponovila vajo. Ko
sem ga vprašala, kdo je bil, je začel sam pripovedovati: »Bil sem ena oseba, ki se skriva pod mizo. Šli smo
se skrivalnice, bil sem fant.« Vprašala sem ga, če je bil vesel, da se je skrival? Potrdil je, da je bil vesel. Ko
sem omenila, da je to čudno, ker sem mu rekla, da mora imeti kip resen obraz, je postal zmeden.
Povedala sem mu, da sem ga postavila v kip nekoga, ki se skriva, vendar ne zato, ker se igra skrivalnice,
ampak ker se boji in se je pred nekom skril. Za tem je on mene postavil v kip »neke osebe, ki nekaj
čaka«. Z levo roko me je naslonil na steno, desno mi je dal pokrčeno za hrbet, pogled je usmeril v
daljavo, nadel mi je resen izraz. Potem je rekel 925. Opazil je namreč drobno številko na mojem križcu na
verižici. Ko me je opazoval v času, ko sem bila kip, se je vmes nekajkrat nasmehnil. Po končani vaji sem
mu povedala, da sem imela občutek, da sem moški, morda v uniformi, zaradi roke, ki je bila postavljena
nenavadno za hrbet. Moški, ki nekaj čaka, vendar nisem vedela kaj. Razložil mi je, da je ta moški čakal na
avtobus na avtobusni postaji. Vprašala sem ga, če se mu je vaja zdela težka. Rekel je, da 10 kilogramov.
Omenila sem, da se je meni zdela lažja, za kakšnih 5 kilogramov, pa je komentiral, da je tudi to težko, če
moraš nekaj nesti v rokah. Po krajšem pogovoru sva nadaljevala z naslednjo vajo.
Vaja2: Prebrala sem navodila: medtem, ko jaz nekaj nemo počnem, mora najstnik na glas govoriti moje
»potencialne« misli. Postavila sem se v vlogo čistilke. Najstnik je takoj razumel koncept vaje in začel
govoriti: »Kako je to umazano, koliko še imam za spucat; tole je pa kar čisto ( je rekel, ko sem pogledala
zavese in zadovoljno prikimavala). Ampak tole je pa res umazan, uh, kolk umazanije, o fuj.« Zelo zbrano
je opazoval moje gibe in obraz ter se ustrezno odzival. V nadaljevanju se je odločil, da bo nemo odigral
strojevodjo. Premikal je razne gumbe, se kdaj pa kdaj ozrl nazaj, pogledal levo desno, spet premikal
gumbe, jih bolj ali manj močno vrtel v eno in drugo smer. Govorila sem: Bom kar malo več peljal, saj tule
ni omejitve 100; počasi bo postaja, moram pazit, mhm, še malo, ja; še dobro, da vse te aparature prav
kažejo, še malo manj – 30 km/h. Bom počakal, da se vkrcajo, zdaj pa počasi, hitreje, zdaj se lahko malo
sprostim, moram pa biti pozoren; ne maram, če me kdo moti, zakaj mi nekdo hodi v kabino?« Najstnik
je takoj, ko je končal, začel komentirati: »A nisi videla, ko sem takole kliknil, da so se takrat vsa vrata
odprla na tej strani, ko sem pa tega kliknil, so se odprla na tej strani.« Ob gledanju posnetka sem videla,
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da je res v trenutku, ko je kliknil levi gumb, tudi pogledal v levo, in ko je kliknil desnega, pogledal v
desno. Povedal je, da je gledal v ogledalo, da je videl odpiranje in zapiranje vrat. Ko je vrtel gumbe, je
dodajal hitrost, kar sem pravilno uganila. Ko se je naslonil nazaj, pa ni čakal potnikov, da se vkrcajo,
ampak je bila rdeča luč in je čakal na zeleno. Povedal je še, da je prišel med vožnjo v kabino sprevodnik
in strojevodji naročil, naj zmanjša moč klime. V nadaljevanju sem jaz pokazala osebo, ki peče kolačke
(najstnik z mamo tudi sicer to občasno počne). Vzela sem skledo, nekaj svinčnikov in začela stepati jajca.
Najstnik je že na začetku komentiral:» Kar dobro so mi uspel. Zdaj bom pa dala še eno rundo. No, dejmo.
Koliko časa je tole še treba mešat, saj bo dost počas? Ni še dost. V redu, pa mal spucat, pa je. Še mal kisa
noter, pa olja. Pa kečap. Pa še mal vode, pa sol. Čudn mi je tole ratal od vsega tega noter. Tole dejmo
ven, ne znam dober peč muffine. Roke umit. Še sem mau zlit, tko. Pa v tega, pa v vsakega enak. Da bo
približno enak. Da ne bo en večji, en pa ful mejhn. Tega mau nazaj, v tem je že preveč. No, dejmo v
pečico. Zdej pa počakat pol ure, da se speče. Tačas pa lahko grem še na računalnik nekaj pogledat. Al pa
če bom raje potem. Vsak čas bo.« Najstnik je med mojo pantomimo delno govoril svoje misli, delno
moje, delno pa opisoval, kaj delam. Ni opazil, da mi je mušica padla v posodo, čeprav sem nakazala, da
sem nekaj majhnega odstranila, takrat je bil njegov komentar: »Tole dejmo ven, ne znam dober peč
muffine.« Ko je bil spet na vrsti, da nemo odigra neko situacijo, si je izbral, da bo pisal šolski test. Čeprav
je z roko zakrival, kaj piše, sem si mislila, da bo kaj v zvezi s številkami. Bil je resen, zavzeto je reševal, kot
da bi pozabil, da sploh igra. Komentirala sem: »3, saj to sem se učil doma, 5, 4, ja, najbrž bo tak ja, ne
vem, če bo; zakaj mi ta učiteljica nikoli noče nič povedat;, ma dej, jaz bom kar tole razpredelnico narisal,
pa si bom potem lažje zračunal;, to, tamle gor moram dat, tole ja, ali pa recimo, čaki, mora biti
enakomerno, kaj pa če tegale dam sem, ok, mhm. Ko sem plosknila za konec vaje, je potrdil, da je pisal
matematični test in test za slovenščino. Na levi strani je imel nametane različne črke, na desni pa je
narisal razpredelnico z računi. Na vprašanje, če je razmišljal kaj takšnega, kar sem jaz govorila, je le
ponavljal: »govorila, govorila.« Morda pa takrat, ko riše razpredelnice, nič posebnega ne razmišlja in ga
zato to sprošča? Nadaljeval je z računanjem, zato sem ga prosila, če lahko na glas govori svoje misli.
Narisal je koordinatno mrežo in me prosil, da narišem točko s koordinatami, ki mi jih je določil. Nekaj
minut sem reševala matematične naloge, potem je začel pisati različne črke v mrežo iz besed, kot to
počneva, kadar igrava Scrabble. Potem sva nadaljevala s tretjo vajo.
Vaja3: Preden sva začela s tretjo vajo, sem ga vprašala, če ve, kaj je notranji govor. Ponovil je: »notranji
govor«, in se nasmehnil. Razložila sem mu, kaj to pomeni, in v nadaljevanju tudi določila pravila vaje.
Da bi mu bolj nazorno razložila, kako ta vaja poteka, sem jo najprej sama pokazala na svojem primeru.
Uporabila sem tehniko »če bi«. Recimo, če bi želela iti zvečer na odbojko, hkrati pa še na en drug
dogodek na Viču. Odbojka je zastonj, dogodek na Viču je pa treba plačat. V glasnem monologu
uporabim besede: »Hočem, ne morem, želim si, želim, ne bom izbrala, ampak res hočem, hočem,
hočem!, hočem! ne morem, res, ne morem, bom izbrala kar … ja, bom izbrala. Ko sem vprašala
najstnika, kaj se je dogajalo, je rekel: »Hočeš na Vič, ampak ne moreš. Ampak še vseeno hočeš.«
Vprašala sem ga še, kaj misli, da sem na koncu izbrala, je pravilno ugotovil, da sem izbrala odbojko.
Potem sem postavila njega pred enak izziv z drugo zgodbo: e bi ti želel naslednji teden za tri dni v Split,
Mostar in Međugorje, pa te boli noga. Nočeš, da bi te noga še bolj bolela, da bi si jo še bolj poškodoval,
še posebno, ker bi moral hoditi tudi v hrib (tukaj me najstnik prekine in reče, da bi lahko tudi v avtobusu
počakal, če bi ga noga preveč bolela – takoj najde rešitev). Najstnik se guga v svojem gugalniku, roke ima
prekrižane na prsih, na obrazu ima resen izraz. Govori: Ne morem, ne morem no, ampak nočem, jst
hočem, nočem, hočem no, to hočem, to pa nočem, nočem no, hočem, želim si, bom izbral, ne, ali pa to
ne bom izbral, hočem, bom to izbral.« Ob gledanju posnetka me prešine misel, da je to, kar počne (na
glas govori del svojih misli), za njega nekaj povsem naravnega. Videti je bil, kot da res na glas razmišlja s
tem, da pove samo del svojih misli. Sploh ni deloval, kot da igra. Zanimivo je bilo tudi, da je določene
besede pospremil s primernimi gibi (gib z roko, udarec z nogo ob tla, zmigovanje in stresanje z glavo). Ko
sem ga spomnila, kako močno je poudaril, da si želi, je rekel Želim-lje. Potem sem ga vprašala, če sem se
v svoji interpretaciji pri čem zmotila, pa je rekel: »Pri čem ali pričam?« Odgovorila sem mu v hrvaščini:
»Ne pričam sad o tome.« Njegove asociacije so pogosto vezane na kraje ali besede, ki se podobno
izgovorijo; očitno tudi v tujem jeziku. Kasneje je potrdil moje ugibanje, da si je izbral, da gre na
potovanje v Split kljub bolečinam v nogi. Po krajšem pogovoru sva zaključila z vajami, on pa je nadaljeval
z reševanjem vprašalnika.
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Opis reševanja vprašalnika
Vprašalnik je reševal neposredno po opravljenih vajah. Že takoj na začetku je rekel: »Razmišljaš,
razmišljaš, razmišljaš. Zakaj toliko o razmišljanju?« Povedala sem mu, da so bile tako vaje kot tudi
vprašalnik tokrat na to temo. Vprašalnik je ves čas reševal tako, da je z desno roko zakrival, kar je napisal
z levo. Na začetku se je med reševanjem pogosto zasmejal, spuščal razne glasove, kihnil, tudi rignil, kazal
očiten nemir. Sčasoma se je umiril in bolj zbrano odgovarjal. Občasno je še kaj vprašal, npr. »kaj pa če
NE?« Smejal se je navodilu, da naj našteje štiri probleme. Spraševal se je, kako jih naj našteje. Razložila
sem mu, da mora 3 probleme zapisati, da mu jih ni treba dobesedno šteti. Vprašal me je tudi, kdo bo
ocenil njegove odgovore. Rekla sem mu, da vedno dobi 5. Med reševanjem mi je povedal še, da sta si s
prijateljem izmislila vsaj petnajstmestno kodo iz številk in črk (nisem je uspela ponoviti, niti zabeležiti,
ker jo je povedal prehitro), ki jo je moral povedati vsak, kdor bi želel stopiti v njuno sobo. Proti koncu
reševanja vprašalnika se je občasno zasmejal, izkazalo se je, da bere vprašanja vzvratno in ga to zabava.
Komentiral je še, da je bil prejšnji test, ki ga je pisal v Poljčanah (VAGON 6; dotiki, socialni stiki) težji.

PRILOGA 10: OPIS VIDEO POSNETKA VAJ 8. VAGONA
Uvodoma smo naredili vaje za pozornost. Navodilo je bilo: 10 sekund tišine in zaprte oči. Najstnik je
sedel na gugalnici, midve z mamo pa na stolu. Najstnik se je počasi umiril in prenehal z guganjem. V
parih smo mižali in poskušali zbrano (čuječno) sedeti z zaprtimi očmi v tišini. Najprej sva vajo naredila
midva z najstnikom, mama pa je štela sekunde. Najstnik je migal z nogami in vmes pogledoval proti
mami. Vajo sva ponovila. Naslednji par sta bila najstnik in mama. Jaz sem gledala na uro in štela
sekunde. Najstnik je sicer mižal, vendar občasno pomigal z roko. Naslednji par sva bili midve z mamo,
najstnik pa je štel sekunde. Bili sva popolnoma mirni in zbrani, najstnik pa je kasneje komentiral, da je
njegova mami malo gledala, čeprav to ni bilo res. Vaje v vseh kombinacijah parov smo še enkrat ponovili
in zdaj sem dodala novo navodilo, da moramo mižati 10 sekund v tišini popolnoma mirno (brez gibanja).
Najstnik je imel tokrat med vajo ves čas zaprte oči, ni govoril, vsakič se je le malenkost zdrznil. Povsem
miren in tiho pa je bil, ko je nadzoroval naju. Seveda je imel pri tem odprte oči. Najstnika sem vprašala,
kako se počuti med izvajanjem te vaje. Ker sprva ni nič odgovoril, sem vprašala, če se počuti kot kip. Pa
je rekel, da ne, ker »kip je še bolj pri miru in sploh ne diha«.
Vaja1: Pri prvem prizoru prve vaje je bil je najstnik igral samega sebe, jaz sem bila učiteljica, mama pa
najstnikova sošolka. Najstnik in mama sta sedla za mizo, jaz pa sem postala učiteljica geografije. Najstnik
je začel spontano govoriti in odgovarjati na vprašanja. Dvigoval je roko, sodeloval, celo »skakal v
besedo« sošolki, ko je poskušala tudi sama kaj povedati. Ko sem ga opozorila na to in rekla, da ga nisem
nič vprašala, je zatrdil: »Ja, si.« Prosila sem ga, če je lahko tiho medtem, ko sošolka govori. Mama je
dobila za nalogo, da opiše eno od slovenskih primorskih mest, razlagala je s pomočjo zemljevida. Med
njeno razlago je najstnik zbrano gledal v zemljevid. Ko sem mamo vprašala, če gleda kdaj kakšne
dokumentarne oddaje po televiziji, je rekla, da njen oče nima televizije. Najstnik je komentiral: »Itak, da
jo ima. Tam na vrh.« Najbrž je pozabil, da igra, pa je povedal, kar je sicer res. Da ima njegov ded
televizijo v zgornjem nadstropju. Kot učiteljica sem ponovno opozorila najstnika, naj ne moti sošolke in
naj ne govori, ko ni vprašan. Še naprej je izzival in komentiral, zato sem ga tudi sama izzvala s
komentarjem: »Danes pa nenavadno veliko govoriš v šoli. Tega pa nismo vajeni.« Najstnik je zelo
odločno, morda celo jezno odgovoril: »Kaj da ne?« Rekla sem: »Zdi se mi, da je danes nek poseben dan,
ko toliko govoriš.« Najstnik je odgovoril: »Ne. Čisto navaden je.« Rekla sem še, da ni vsak dan tako
zgovoren in takrat je izkoristil priložnost v »jezikovni luknji« ter komentiral: »Samo ob torkih in petkih. In
danes je petek, pa je.« Vprašala sem ga, če bi se ves teden menjavala samo torek in petek, ali bi potem
vsak dan govoril v šoli. Nasmehnil se je in rekel ja. Po tem smo nadaljevali z improviziranim prizorom.
Najstnik je užival v naštevanju slovenskih krajev, mama je sodelovala, dvigovala roko in v splošnem
odigrala »pridno« učenko, ki je občasno poskušala kaj »preplonkati« od najstnika. Ko sem jo opozorila,
da naj ne prepisuje, saj je najstnik po svoji stari navadi zakrival, kar je pisal, sem ga vprašala, če ga moti
prepisovanje sošolcev. Komentiral je, da vedno prepisujejo. Najstnik je mami postavil vprašanje, kje je
Simonov zaliv, in odgovorila je, da je to v Izoli. Popravil jo je, da je to ISOLA, in poudaril, da je kraj
dvojezičen, z dvema imenoma. Najstnik uživa, ko lahko izpade pameten in pokaže svoje znanje. Ker je bil
najstnik nenehno moteč, sem ga ponovno opozorila, da mora biti tiho in ga vprašala, če razume, kaj to
pomeni. Ker ni odgovoril, sem razložila, da to pomeni, da mora biti tiho le za trenutek, da pridejo tudi
drugi do besede. In da to ne pomeni, da mora biti tiho ves čas. Dobila sem namreč občutek, da ne ve,
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kdaj je primerno biti tiho in kdaj ne. Presenetilo me je njegovo vprašanje: »Kako dolgo pa traja trenutek?
Pet sekund ali koliko?« Takoj mi je postalo jasno, da bi morala določiti daljšo časovno enoto od trenutka,
zato sem se poskušala izvleči z razlago: »Trenutek traja zelo različno, ampak običajno ne traja več kot 15
sekund, da se ga zavemo.« Čisto logično je sledilo vprašanje, če lahko po petnajstih sekundah tišine spet
kaj vpraša. Razložila sem, da med poukom lahko govori le, kadar je vprašan. Lahko pa tudi sodeluje z
dvigom roke, če želi sam kaj povedati. V tistem trenutku sem se tudi sama zavedla, koliko tišine se
pravzaprav pričakuje v razredu in je to otrokom najbrž težko. Po tistem sem počasi in spontano zaključila
improvizacijo s ploskom dlani. Naredili smo kratek premor, potem pa zamenjali vloge. Mama je postala
učiteljica verouka, jaz sem igrala najstnika, on pa je bil v vlogi sošolca. Še preden smo začeli, je najstnik
komentiral, da četudi bom on, ne bom mogla biti čisto takšna, kot je on. Rekla sem: »Seveda ne, lahko se
samo pretvarjam, da sem ti.« Potem smo začeli. Odločila sem se, da ne bom govorila. Mama je
predlagala, da za začetek zapojemo pesem, ko pa je začela peti, je videla, da jaz ostajam nema, on pa me
je v tišini opazoval. Ko me je mama vprašala, če sem kdaj razmišljala, zakaj sem na svetu, sem odgovor
napisala na list: »da živimo, da dihamo, da jemo, da smo«. Najstnik me je še vedno v tišini opazoval,
mama pa je zahtevala, da odgovor dopolnim z bolj poglobljenim, duhovnim razmišljanjem. Oba z
najstnikom sva začela pisati. Napisala sem: »Bog je ljubezen, živimo zato, da ljubimo.« Ko je mama
vprašala sošolca J. z istim vprašanjem je najstnik ostal tiho, odgovor pa je napisal na list. Učiteljica je
vprašala sošolca J., če se je od najstnika navadil biti povsem tiho in odgovarjati s pisanjem na list. Vse
skupaj je postalo precej mučno in učiteljica je vprašala mene, torej najstnika, če vem, zakaj sošolec J. ne
govori. Odkimala sem in skremžila obraz češ, da nimam pojma. Po nekaj trenutkih tišine, si je učiteljica
zamislila novo sošolko Ajdo in jo vprašala: »Kdo je Bog?« Odigrala sem še Ajdo in odgovorila: »Jezus.«
Najstnik je pokazal očiten nemir češ, zakaj zdaj govorim, če sem on? Potem pa je dojel in sprejel, da
igram zdaj dve vlogi. Učiteljica je Ajdi odgovorila, da je odgovor nepopoln, in vprašala, kje sta še ostali
dve tretjini Boga. Takrat je najstnik pokazal na naju in vsi smo se začeli smejati. Učiteljica na glas, midva
po tiho. Odgovor sem dopolnila tako, da sem na list napisala še Oče in Sveti Duh, sošolec J. (najstnik) pa
je s prsti pokazal številko tri in potem pokazal še na nas tri. Spet sem prasnila v smeh in kmalu smo se vsi
trije na glas smejali. Učiteljica je plosknila in naznanila konec improvizacije. Sproščeno smo se začeli
pogovarjati o odigranem prizoru. Najstnik je med drugim pripomnil: »Jaz pa nisem nič govoril, ker je bila
sreda.«
Vaja 2: Drugo vajo, improvizacijo končne zabave (valete) v devetem razredu, sem ponovno izbrala zato,
ker sem želela videti, kako se bo znašel v običajnih najstniških (fantovskih) pogovorih o glasbi, dekletih,
učiteljih, športu, pijači. Najstnik je igral samega sebe, midve z mamo pa sva postali njegova sošolca.
Najstnik je določil, da sem jaz njegov sošolec A., mama pa je postala sošolec D. Da se ne bi zgodilo, da bi
najstnik ostal tiho, sem poudarila, da je valeta v petek – torej na dan, ko najstnik v šoli govori (po prejšnji
vaji sodeč). Sledi zapis našega pogovora.
A: Končno konec pouka. Si predstavljaš, devet let hodiš v isto šolo.
D: Devet!
Najstnik: Ne. V tri različne. V S., S. in D. On (pokaže na sošolca D. )pa v dve različni.
A: Ej, v kateri šoli je bilo tebi najboljše?
Najstnik: Najboljše? V S. (Tja je najstnik hodil od prvega do tretjega razreda).
D: Ja. Učiteljica L. je bila ful carica.
A: Ja, ti pa ravno veš.
D: Ja tako pravijo. Starci tud pravijo, da nam nikol ne bo več tako lepo kot na osnovni šoli.
A: Ja, po moje tudi. Vsaka naslednja šola je boljša, če mene vprašaš. To je meni moj brat povedal (si
natočimo pijačo in nazdravimo).
Najstnik: Saj ti imaš sestro …
A: Brata tudi. Ti ne veš, to je moj polbrat, ga je moja mama imela že prej.
Najstnik: Sestro S. imaš ti.
A: Vem ja, ampak tudi brata. (Začnemo jesti piškote in sladice, najstnik začne pogledovati skozi okno,
poskuša pritegniti pozornost nekoga od zunaj.)
A: Kdo je delal te piškote?
D: Moja mati. (Mama gre v kuhinjo po več pijače.)
A: Pa kje je zdaj ta muzika? Jaz sem mislil, da bo tole žur …
Najstnik: Saj bo. Če pa nočejo učitelji naštimat.
A: Kdaj pa jo bodo?
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Najstnik: Ne vem. Jim gremo reč?
A: Učitelj, kdaj bo muzika?
Najstnik: Kaj pravi?
A: Da bo najprej podelitev priznanj. Ta priznanja, kr neki. Meni je bla edino una dobra …
Najstnik: Katera? Učiteljca za zgodovino?(Omeni učiteljico za zgodovino, pri kateri je letos pred vsem
razredom sošolcem s programom PowerPoint predstavil temo o vlakih.)
Najstnik: (Gre za nekaj trenutkov stran in pride nazaj.) Glej kaj sem js dobu … za matematko.
D: Uuuuuu, bravo. (Mu zaploska in čestita.)
A: Bravo, to. To. (Čestitam.)
D: Js vem, da boš šel še enkrat gor. Pri likovni si bil ful dober.
Najstnik: (Gre spet za nekaj trenutkov stran in pride nazaj z novim priznanjem.) Za geografijo.
D: Bravo, čestitam. Jaz sem pa cel propalica. Ker so tastari ločeni.
A: Briga te, stari.
Najstnik: Kolk si imel letos zgodovino?
D: Komi dve.
Najstnik: Jaz pa pet.
A: Ja ti, itak. Kolk maš ti zdej točk za dalje? Kolk si imel v sedmem?
Najstnik: 43
A: Jaz pa 37, komaj. Kaj si ti imel pet v devetem?
Najstnik: Skor vse predmete razen bajle, keme pa fiske.
A: Dej ne mi o tej bajli, jaz sem v osmem kar dva šuta dobu, ko je blo treba znat vse o ušesu, pa take.
Najstnik: Ja sej js sem tud v osmem imel komi dve.
A: Ja pa itak, pa vsaka kost v ušesu posebi, pa koga to briga stari. (Spet nazdravimo s pijačo.)
Najstnik: A nisi mel ti tri D.?
D: Ja, v devetm.
A: Ej, ampak dobr si ti to v devetm zrihtu stari. Bravo. A ti si se dejansko … (Me prekine.)
Najstnik: Čaki, da zračunam kolk mam točk. (Zavzeto računa) 145 skupaj.
A: Pa to je za gimnazijo, stari.
Najstnik: A ni tko, da rabiš za gimnazijo vsaj 175 točk?
A: Ma ne, odvisno za katero. Ampak js ne bi šou v gimnazijo never, nikol.
D: A ti neu fotr težil, kr uči na gimnaziji?
A: Itak da mi bo teži l…
Najstnik: Jaz grem na strojno. Pa ti D. si tud reku, da greš na strojno.
D: Ma, ne vem.
A: Tja se lahko z vlakom voziš … (Najstnik me prekine.)
Najstnik: Js sm šou najprej v Š. pogledat, potem v C., pa še v T.
A: Greš lahko, kam češ, briga mene, kaj stari teži. Js grem v Maribor na gostinsko, js hočem svoj kafič.
D: Pa kje si zdej ti to najdu, Maribor?
A: Kaj kje, so rekli, da je dobra gostinska v Mariboru. Grem v dijaški dom, rešim se starih, sestre, čao. (Se
razjezim, sem glasna, najstnik utihne, se malo umakne, si natoči pijačo..
D: Sej vemo, da je tvoja sestra dobra mačka.
A: Teži! Če bi bla pa tvoja sestra, kaj bi blo pa pol? Ej, a tebi tvoj brat kej teži?
Najstnik: Ja, tud. (Mama začne pospravljat mizo.) Zdej mi teži, kolk dolg sm lahk na računalniku.
D: A tvoj brat?
Najstnik: Mhm.
D: A boš šou ti tud v internat?
Najstnik: Tud bom šou ja. Al pa ne. Se bom vozu z vlakom. Bom porabu tri ure vsak dan za vožnjo z
vlakom.
A: Kaj je zdaj s temi priznanji, kak dolgo bo še to trajalo? (Sedem in takoj za mano sedeta še najstnik in
mama.)
Najstnik: Ej, ti bi mogu za športno dobit priznanje?
A: Ja, ampak zej so komi pri slovenščini. A ti si naredu bralno značko?
Najstnik: Ne. Sam tiste tri knjige sem prebral, ki jih je treba vsak let.
D: (Mama mirno sedi, globo vzdihne in opazuje.) Točno tisto, kar moraš, je najbolj glupo.
A: A ti ne maraš brat?
Najstnik: Sam kdaj pa kdaj …
A: Če si sam zbereš knjigo, je drugač …
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Najstnik: Ja, jaz sem nazadnje prebral knjigo Moj ata socialistični vojak, pa še v šoli smo film gledali o
tem.
D: Kulak. Ja, ta je pa kultni film.
Najstnik: (Se obrne k D.) Kaj pa ti?
D: Js pa nič, kaj …
A: Evo priznanje, športna. (Mama mi čestita, najstnik mi ne čestita.)
Najstnik: Kolk si imel ti na šestdeset metrov?
A: Pa ti?
Najstnik: 8,7 v devetem.
A: Jaz sem imel od vseh eno minuto boljše.
Najstnik: A nisi imel ti 7,9?
A: Ne.
D: Ja.
A: Ej, js sem že pijan, sm pozabu, kolk sem meu, stari. (Vsi se zasmejimo.)
Najstnik: A ti si pa najdlje v daljino skoču?
D: Js skačem skoz.
A: Kaj skačeš, pol boš skakal stari, ko bo muska. (Z mamo se smejiva, najstniku ni smešno.) A si ti dal svoj
cd tja, da bo dobra muska?
D: Pa sej majo neko musko …
Najstnik: A veš, kdaj lahko gremo domov, če nam bo dolgčas … (Obe naenkrat ga prekineva.)
A: Kaj je s tabo stari, dolgčas? Celo leto smo čakali na to …
D: Pa ne, pol ko bo konec, gremo v mesto, pa žuramo dalje.
Najstnik: Ja, v mesto gre vlak ob 23.48.
A: Lej on na pamet ve, kdaj pelje vlak v mesto.
D: Js sm se že zmenu doma, da nas spustijo.
A: Ja, ok, bomo šli. Evo muzika stari. Končno, gremo plesat. (S plesom zaključimo improvizacijo.)

PRILOGA 11: POVZETEK OCENE RAVNI NAJSTNIKOVEGA FUNKCIONIRANJA, KI JO ZAPIŠE
ŠOLSKA SPECIALNA PEDAGOGINJA PRED NAJINIM PRVIM SREČANJEM
Socialni odnosi in čustvovanje
Osnovna čustva prepozna (veselje, žalost, jeza, strah). Ne navede primera, kdaj je določeno čustvo opazil
pri drugi osebi. Na vprašanje, kako se počuti, vedno pokaže ali nariše nasmejan obraz.
Težave ima pri razumevanju socialnih pravil. V igro z vrstniki se ne vključi samostojno. V skupinskih
dejavnostih pogosto stoji bolj ob strani in ne sodeluje z besedami.
Pogosto se sogovorniku preveč približa. Nima distance do nepoznanih ljudi, prijema jih za roke in se
obeša nanje.
Sogovornika prekinja, ne posluša navodila do konca. Pri samostojnem delu spušča zvoke, se glasno
smeji, ponavlja besede, ropota z nogo (težje nadzira svoje vedenje) – predvsem pri uri učne pomoči.
Besedno izražanje
Raje komunicira neverbalno (pokaže s prstom, ponazori z gesto, pokima in odkima, skomigne z rameni).
Če česa ne ve, gleda naokoli; če kaj rabi, te pocuka za rokav in pokaže na predmet.
Pri ustni obnovi prebranega izpušča besede, slovnične podrobnosti. Obnova krajšega odstavka v
učbeniku ni smiselna – ponovi posamezne besede, besedne zveze, ki si jih je zapomnil.
Razvijanje močnih področij in posebnih zanimanj
Matematika (predvsem operiranje s številkami) je njegovo močno področje.
Zelo dobro se orientira na zemljevidu. Ima dobre prostorsko-vizualne predstave. Rad ima potovanja z
vlaki.
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PRILOGA 12: REZULTATI DVEH ANKET NAJSTNIKOVIH RAZREDNIČARK V 6., 7. IN 8. RAZREDU.
Spoštovani. Sem Vesna Vilčnik, absolventka študijskega programa Pomoč z umetnostjo na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Od šolskega leta 2010/11 do vključno 2013/14 sem z najstnikom z visoko
funkcionalnim avtizmom v sklopu prakse izvajala delavnice pomoči z dramsko in glasbeno umetnostjo na
njegovem domu. O tem pišem specialistično nalogo, v kateri večinoma govorim o njegovi verbalni in
neverbalni komunikaciji. Z namenom boljšega razumevanja, kako se je vedenje na tem področju pri njem
spreminjalo, vas prosim, da rešite spodnji vprašalnik. Reševanje vam bo vzelo največ 10 minut. Za
sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!
Označite KREPKO ustrezne odgovore (pri vsakem vprašanju lahko označite več odgovorov in po potrebi
pripišete ustreznejšega):
ANKETA 1
Vaše ime in priimek: K. J.
Razredničarka v 6. razredu, v šolskem letu 2011/2012
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kako se je obnašal v vašem razredu?
Verbalno komunicira.
Neverbalno komunicira ( dotiki, semantični in drugi gibi).
Se šali, smeji.
Je razdražen, nemiren.
Kriči.
Se skriva.
Je negotov.
Moti pouk in sošolce.
Sodeluje oziroma poskuša sodelovati (dviguje roko, pokaže kakšno sliko, predmet, skuša
sodelovati na kakšen drug, njemu lasten način).
Drugo: Deluje zbrano, ves čas se smehlja, koncentracija mu ne niha, ob težji snovi se vidi
rahla zbeganost, a se trudi to prikriti z nasmeškom.
Kako se je obnašal v času odmora in med malico?
Verbalno komunicira.
Neverbalno komunicira (dotiki, semantični in drugi gibi).
Se šali, smeji.
Je razdražen, nemiren.
Kriči.
Se skriva.
Je negotov.
Moti pouk in sošolce.
Sodeluje oziroma poskuša sodelovati (dviguje roko, pokaže kakšno sliko, predmet, skuša
sodelovati na kakšen drug, njemu lasten način).
Drugo: odvisno od dneva, med odmori se včasih skriva, skuša sošolce opozarjati nase,
včasih je miren; med malico je miren in sedi na svojem mestu.

j)

Kako se je obnašal na izletih, kulturnih prireditvah in drugih obšolskih dejavnostih?
Verbalno komunicira.
Neverbalno komunicira (dotiki, semantični in drugi gibi).
Se šali, smeji.
Je razdražen, nemiren.
Kriči.
Se skriva.
Je negotov.
Moti pouk in sošolce.
Sodeluje oziroma poskuša sodelovati (dviguje roko, pokaže kakšno sliko, predmet, skuša
sodelovati na kakšen drug, njemu lasten način).
Drugo

4.
a)

Ste z njim kdaj verbalno govorili (ustno spraševanje, druga komunikacija)?
Da

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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b) Ne
Če DA, v kakšni situaciji? Zelo redko, bolj v začetku je pri ustnem spraševanju povedal nekaj angleških
besed, kasneje je samo pisal. Prvič sem ga slišala govoriti v garderobi, ko je sam sebe naglas vprašal:
»Kje so moji čevlji?«
5.
a)
b)
c)
d)

Odgovori in po potrebi dopolni. Se je najstnik izogibal očesnemu stiku?
Da
Ne
Včasih
Samo kadar je bil …

Je bila njegova. neverbalna komunikacija po vašem mnenju uspešna; ste ga učitelji in sovrstniki
razumeli?
a) Da
b) Ne
c) Včasih
d) Večinoma
e) Drugo
6.

7.
a)
b)
c)
d)

Menite, da s sovrstniki večinoma ne komunicira verbalno, ker:
Noče.
Ne želi, mu zadošča neverbalna komunikacija ali sploh nobena.
Ne zna, ni sposoben, zmožen.
Ne vem

8.

Poskušajte se spomniti situacije, v kateri je bil po vašem mnenju v določenem čustvenem stanju,
in situacijo z nekaj besedami dopišite (npr. pri uri glasbene vzgoje, med odmorom itd.) :
Jezen.
Prestrašen.
Vznemirjen: med čakanjem na sistematskem pregledu, ves čas je kazal skozi okno ptiča, ki
je sedel na veji, opozarjal nanj.
Žalosten.
Osamljen: ker ni komuniciral s sošolci, je v glavnem vedno deloval osamljeno, sploh na
kakšnih prireditvah, obšolskih dejavnostih; ker pa se je vedno smehljal in ni dajal občutka,
da ga to moti, smo se na tako situacijo navadili.
Miren.
Vesel: včasih je bil po pouku razposajen, nasmejan.
Osramočen.
Navdušen.
Užival.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

9. Ali izvaja določene rutine?
a) Da
Če DA, ali svoje rutine vsiljuje drugim?______________
Če DA, kakšne? _________________________________
b) Ne
10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obkrožite ustrezne odgovore. Je bil v razredu (med sovrstniki) na splošno:
Dobro sprejet.
Slabo sprejet.
Priljubljen.
Odrinjen na stran.
Neopazen.
Zasmehovan, zaničevan.

11. Bi radi dodali še kaj, kar se vam zdi v okviru te teme pomembno, pa vas nisem vprašala?
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ANKETA 2
Vaše ime in priimek: D. J.
Razredničarka v 7. in 8. razredu, leta 2012/2013, 2013/2014
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kako se je obnašal v vašem razredu?
Verbalno komunicira.
Neverbalno komunicira (dotiki, semantični in drugi gibi).
Se šali, smeji.
Je razdražen, nemiren.
Kriči.
Se skriva.
Je negotov.
Moti pouk in sošolce.
Sodeluje oziroma poskuša sodelovati (dviguje roko, pokaže kakšno sliko, predmet, skuša
sodelovati na kakšen drug, njemu lasten način).
Drugo.
Kako se je obnašal v času odmora in med malico?
Verbalno komunicira.
Neverbalno komunicira (dotiki, semantični in drugi gibi)
Se šali, smeji.
Je razdražen, nemiren.
Kriči.
Se skriva.
Je negotov.
Moti pouk in sošolce.
Sodeluje oziroma poskuša sodelovati (dviguje roko, pokaže kakšno sliko, predmet, skuša
sodelovati na kakšen drug, njemu lasten način).
Drugo:
Kako se je obnašal na izletih, kulturnih prireditvah in drugih obšolskih dejavnostih?
Verbalno komunicira.
Neverbalno komunicira (dotiki, semantični in drugi gibi).
Se šali, smeji.
Je razdražen, nemiren.
Kriči.
Se skriva.
Je negotov.
Moti pouk in sošolce
Sodeluje oziroma poskuša sodelovati (dviguje roko, pokaže kakšno sliko, predmet, skuša
sodelovati na kakšen drug, njemu lasten način).
Drugo:

4. Ste z najstnikom kdaj verbalno govorili (ustno spraševanje, druga komunikacija)?
a) Da
b) Ne
Če DA, v kakšni situaciji? Ustno ocenjevanje – individualno.
5.
a)
b)
c)
d)

Odgovori in po potrebi dopolni. Se je izogibal očesnemu stiku?
Da
Ne
Včasih
Samo kadar je bil …

Je bila najstnikova neverbalna komunikacija po vašem mnenju uspešna; ste ga učitelji in
sovrstniki razumeli?
a) Da
b) Ne
c) Včasih
d) Večinoma
6.
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e)

Drugo:

7.
a)
b)
c)
d)

Menite, da s sovrstniki večinoma ne komunicira verbalno, ker:
Noče.
Ne želi, mu zadošča neverbalna komunikacija ali sploh nobena.
Ne zna, ni sposoben, zmožen.
Ne vem.

8.

Poskušajte se spomniti situacije, v kateri je bil najstnik po vašem mnenju v določenem
čustvenem stanju in situacijo z nekaj besedami dopišite (npr. pri uri glasbene vzgoje, med
odmorom itd.) :
Jezen.
Prestrašen.
Vznemirjen.
Žalosten.
Osamljen.
Miren: pri pouku
Vesel.
Osramočen.
Navdušen.
Uživa: med risanjem, ustvarjanjem.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

9. Ali izvaja določene rutine?
a) Da
Če DA, ali svoje rutine vsiljuje drugim?
Če DA, kakšne?
b) Ne
10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obkrožite ustrezne odgovore. Je bil najstnik v razredu (med sovrstniki) na splošno:
Dobro sprejet.
Slabo sprejet.
Priljubljen.
Odrinjen na stran.
Neopazen.
Zasmehovan, zaničevan.

11. Bi radi dodali še kaj, kar se vam zdi v okviru te teme pomembno, pa vas nisem vprašala?
Ne.
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