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POVZETEK
Poškodbe možganov človeku hitro in korenito spremenijo življenje. Zaradi možnih hudih
posledic je potrebna dolgotrajna rehabilitacija, usmerjena v povrnitev osnovnih življenjskih
funkcij, ki pomagajo posamezniku, da se vrne oziroma približa staremu načinu življenja.
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali lahko z likovnim ustvarjanjem pripomoremo, da
se izboljša samopodoba pri osebi, ki je doživela možgansko poškodbo.
V teoretičnem delu magistrskega dela je najprej predstavljeno, kaj sploh je samopodoba, kako
jo pojmujejo različni avtorji in kakšne modele samopodobe poznamo. V nadaljevanju je
predstavljena poškodba možganov, njene posledice, postopek rehabilitacije po poškodbi in
kakšno vlogo ima pri njej specialni in rehabilitacijski pedagog. Opisane so tudi ključne
vsebine likovne terapije, prikazana je vloga umetnosti v vsakdanjem življenju in pri
rehabilitaciji, opisano je likovno ustvarjanje in njegove pozitivne posledice. V empiričnem
delu je predstavljena študija primera, ki je temeljila na kontinuiranem izvajanju likovnih
delavnic ter preverjanju začetnega in končnega stanja poškodovančeve splošne, emocionalne,
socialne in telesne samopodobe.
Študijo primera v magistrskem delu predstavlja 25-letni moški, ki je leta 2012 doživel zelo
hudo poškodbo možganov. Njegova samopodoba je bila preverjana pred začetkom izvajanja
likovnih delavnic in po njih, in sicer s pomočjo delno prirejenega vprašalnika samopodobe
SPA. Vseh izvedenih likovnih delavnic je bilo 17.
Rezultati nakazujejo, da se je izboljšala samopodoba na vseh ocenjevanih področjih: na
emocionalnem, socialnem, telesnem in splošnem. Tekom izvajanja delavnic je poškodovanec
osebnostno rasel, se izboljševal, odkrival svoje sposobnosti in se vedno bolj sproščeno
spoprijemal z izzivi. Kljub temu da gre za študijo primera in rezultate težje posplošujemo na
celotno populacijo, nam rezultati pokažejo, da je uporaba likovnih aktivnosti pri rehabilitaciji
lahko učinkovit pristop za izboljšanje samopodobe.

KLJUČNE BESEDE: poškodbe možganov, rehabilitacija, posledice poškodb možganov,
samopodoba, likovno ustvarjanje
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ABSTRACT
A brain injury can change an individual's life quickly and radically. Due to the possible severe
consequences, a long-term rehabilitation is needed. This is vital for recovery which helps
individual's return to life as it was before. The purpose of this given master's thesis was to find
out if artistic creativity could help improve the self-image of a person who has had a brain
injury.
The theoretical section presents what self-image is; how it is perceived by different authors
and which dimensions of self-image do we know. Presented next is brain injury; its
consequences, procedure of rehabilitation after the brain injury and what the role of a special
education teacher is in the rehabilitation process, key contents about art therapy, the role of art
in our daily routine as well as in the rehabilitation process. Artistic creativity with its positive
consequences will then be discussed.
In the empirical section a case study is presented which is based on executing continuous
creative art activities with a person who has had a brain injury. The empirical section includes
comparing the individual's general, emotional, social and physical self image at the beginning
of the case study as well as at the end.
The case study at the centre of this master's thesis is that of a 25-year-old man who had a
severe brain injury in 2012. His self-image was tested before and after his participation in the
artistically creative activities with the use of a partly adjusted SPA questionnaire. Total
number of executed art creativity classes was 17.
The results show improvement in all of five evaluated self-image dimensions: emotional,
social physical and general. While creating he was personally developing and slowly getting
better. He was discovering his skills and dealing with challenges easier every time.
Despite the fact that this is a case study and it is hard to generalize the results to the entire
population, they show us that the use of artistically creative activities can be a useful approach
in improving self-image in the rehabilitation process after a brain injury.

KEY WORDS: brain injury, rehabilitation process, consequences of a brain injury, self
image, artistic creativity
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UVOD
Vsako leto pride v Sloveniji do 400 hudih poškodb možganov, ki celovito spremenijo
življenje poškodovanca. Najpogosteje se poškodujejo osebe, stare od 15 do 30 let oziroma
osebe, stare med 60 in 65 let (Pevec, 2016).
Primarna rehabilitacija traja okoli pet mesecev, a nadaljnja rehabilitacija traja praktično celo
življenje. Za osebe, ki so doživele poškodbo možganov, je učinkovito, da se (ko dosežejo
dokaj stabilno stanje oziroma ko pridejo v domačo oskrbo) včlanijo v ustanove, ki vodijo
programe, oblikovane prav zanje (Pevec, 2016).
Med očitnimi spremembami, ki se zgodijo po poškodbi, so vedenjske, osebnostne in čustvene
spremembe, kamor spada tudi samopodoba posameznika. Za osebe, ki so doživele poškodbo
možganov, je značilna nižja samopodoba (Brelih Humar, 2009; Ponsford, Kelly in Couchman,
2014; Tayerman in Humphrey, 1984). Ob rehabilitaciji so primerni umetnostni pristopi, ki
vključujejo plesne, dramske, glasbene ali likovne elemente. Takšni pristopi vplivajo na
fizično kot tudi emocionalno in osebnostno stanje poškodovanih (AATA, 2013; Bizjak, 2007,
2008; Gorjup, 1999; Kariž, 2010; Liebmann, 2004; Steiner, 2011; Vogelnik, 1996).
Osebno veselje do risanja in slikanja me je vodilo, da sem se odločila za izdelavo
magistrskega dela v povezavi s tem področjem. Da bi izvedela še več novega, sem se usmerila
na osebe s poškodbo možganov, s katerimi do sedaj še nisem imela veliko izkušenj. Z
likovnim ustvarjanjem sem želela poškodovancu pomagati razviti nekaj pozitivnega in s tem
doseči izboljšanje njegovega stanja. Za področje samopodobe sem se odločila, ker se mi zdi
pomembno, da vsaka oseba do sebe razvije pozitivno mišljenje, pri osebah s poškodbo
možganov pa je znano, da je to nekoliko nižje. S kombinacijo vsega naštetega se je razvila
ideja za magistrsko nalogo, ki je pred vami. Povezava likovnega izražanja in poškodb
možganov sta po mojih opažanjih tudi še manj raziskani področji v Sloveniji, zato mi je bilo
raziskovanje kombinacije obojega še toliko bolj zanimivo.
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1

TEORETIČNI DEL

1.1

SAMOPODOBA

1.1.1 OPREDELITEV SAMOPODOBE
Samopodoba oziroma samopojmovanje je kompleksen pojav in pomembna sestavina
osebnosti. Predstavlja nam tisto, kar mislimo, da smo. Gre za naše zaznave, misli, prepričanja,
čustva in vrednotenje samega sebe (Musek, 2010). Samopodoba se razvija tekom našega
življenja (Kadič, 2013; Youngs, 1992). Velik vpliv na razvoj samopodobe imajo starši,
učitelji, vzgojitelji, mediji itd. (Kadič, 2013).
M. Nastran-Ule (1994 v Kobal, 2000) opisuje, da je že v preteklosti veliko avtorjev
označevalo samopodobo na različne načine. Kljub temu da govorijo o istem konceptu, zanj
uporabljajo različna poimenovanja: sebstvo, identiteta, socialni jaz. Kljub tej raznolikosti pa
se vsi koncepti skladajo v tem, da predpostavljajo, da gre tu za množico odnosov, ki jih vsak
posameznik vzpostavi do sebe. V te odnose vstopamo postopoma s pomočjo predstav,
občutkov, vrednotenja in ocenjevanja samega sebe, svojih značilnih ravnanj itd., ki jih
razvijamo že od rojstva. Tudi Musek (2005) opisuje, da se v literaturi pojavljajo sorodni
pojmi, kot so jaz, samopodoba, samopojmovanje in identiteta. Samopojmovanje je razumljeno
kot sopomenka samopodobi, kljub temu pa se nanaša na le del samopodobe, ki vključuje
pojmovanja sebe. Jaz in sebstvo pa sta nadrejena pojma samopodobe.
B. Youngs (2000) povzema besede psihologa Brandena, da je samopodoba vsota
samoučinkovitosti in samospoštovanja, ki sta temelja zdrave samopodobe. Samoučinkovitost
pomeni, da zaupamo v svoje sposobnosti razmišljanja, presojanja, izbiranja in odločanja. Gre
za to, da znamo prepoznati in razumeti lastne interese in potrebe ter da zaupamo vase in da se
nase lahko zanesemo. Če smo samoučinkoviti, lahko prevzamemo nadzor nad lastnim
življenjem in čutimo, da smo središče svojega življenja. Samospoštovanje pa pomeni
zaupanje v lastne vrednote. Omogoča nam, da smo vzajemno pozorni do drugih ljudi in zdrav
občutek prijateljstva.
D. Kobal (2000) opisuje nekaj pojmovanj samopodobe različnih sodobnih avtorjev.
Hartman (1968 v Kobal, 2000) je izenačil sebstvo s celotno osebo, vključujoč telo in psihično
organizacijo. Ob tem je ego označil kot psihični sistem, podstrukturo osebnosti, ki išče stik
med nagonskim in realnim.
Tohme (1988 v Kobal, 2000) povzema misli več avtorjev, ki so opredeljevali sebstvo kot
način zaznavanja, občutenja, mišljenja vsakega posameznika o samem sebi. Sebstvo so
pojmovali kot pasiven, ego pa kot aktiven vidik samega sebe. Ego jim je pomenil vse, s čimer
se posameznik prilagaja realnemu svetu in to vzdržuje.
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V literaturi srečamo različne izraze, ki pojmujejo samopodobo: self-esteem, self-schema, self
– understanding, self-theory ... Vsi ti pojmi se nanašajo na samopodobo, a poudarjajo različne
vidike znanja vsakega posameznika (Juriševič, 1999).V ameriški in evropski literaturi
najdemo različna pojma, ki se uporabljata za poimenovanje samopodobe: self image in self
concept. Self concept opredeljuje naše zavestno, pojmovno, logično; medtem ko self-image
bolj nezavedno, nagonsko, emocionalno. Oboje združuje psihosocialne, telesne in vedenjske
razsežnosti osebnosti – samopodobe (Kobal, 2000).
Iz tega lahko sklepamo, da gre pri samopodobi za spoj zavednega in nezavednega, ki ga
prekrivajo obrambni mehanizmi. Ti omogočajo jazu, da nadzoruje in preprečuje nezaželene
nagonske impulze. Na tak način so ozaveščene le tiste vsebine, ki jih vsak lahko integrira v
svojo samopodobo. Iz tega D. Kobal (2000, str. 25) sklepa, da je »samopodoba organizirana
celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, za
katere je značilno, da:
•
•
•
•

jih posameznik v različnih situacijah in različnih stopnjah razvoja pripisuje samemu
sebi,
tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje vedenje,
so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter z
vrednostnim sistemom ožjega in širšega družbenega okolja,
so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov – nekakšne membrane
med nezavednim in zavestnim, ki prepušča le tiste vsebine, ki so sprejemljive za
posameznikov jaz.«
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1.1.2 PODROČJA SAMOPODOBE
B. Youngs (2000) opisuje šest temeljnih področij, od katerih je odvisna naša samopodoba. Ta
področja krepijo oziroma slabijo našo samopodobo, kar je odvisno od pozitivnih ali
negativnih izkušenj. Področja so naslednja:
•

•

•
•
•

•

1.1.3

Fizična varnost: če se počutimo fizično varne, nimamo strahu pred tem, da bi nas kdo
poškodoval oziroma nam prizadel bolečino. V to področje spada tudi skrb za zdravje,
ki je temelj za splošno dobro počutje.
Čustvena varnost: da smo čustveno varni, vemo takrat, ko se ne počutimo ogrožene
pred drugimi, ko nimamo občutka, da nas bo kdo ponižal, razvrednotil ali besedno
napadel. Občutek čustvene varnosti prav tako pomeni, da smo sposobni obračunati s
svojo negotovostjo in strahovi, ko brez občutka ogroženosti predstavljamo svoje
zamisli, ko smo vzajemno do drugih spoštljivi, pozorni, družabni, skrbni, sočutni ...
Identiteta: poznavanje samega sebe vodi do zdravega občutka individualnosti,
občutka lastne vrednosti.
Pripadnost: občutek pripadnosti se razvije takrat, ko vemo, da smo sprejeti in
spoštovani s strani okolice.
Kompetentnost: občutek kompetentnosti se v nas razvije, ko se zavedamo svojih
močnih in šibkih področij. Občutek kompetentnosti nas vodi, da vztrajamo in ne
obupamo, četudi naletimo na oviro, ki se nam zdi nepremagljiva. Ko smo
kompetentni, dajemo pobude, doživljamo uspehe, ki nas motivirajo za nadaljnje delo.
Ko dosežemo določen cilj, nas to motivira za naprej. Ko se čutimo kompetentne, tudi
prevzemamo odgovornost za dejanja.
Poslanstvo: občutek poslanstva se razvija, ko si zastavljamo lastne cilje, samostojno
iščemo rešitve za težave, ko čutimo, da ima naše življenje smisel in smer.
ZNAČILNOSTI OSEBE Z DOBRO SAMOPODOBO

Pozitivno oziroma visoko samopodobo dosežemo, ko aktivno prevzemamo vlogo v našem
življenju, se sprejemamo in ne tekmujemo sami s seboj, se spoštujemo, postavimo zase,
prevzemamo odgovornost za same sebe, naša dejanja, odločitve in vedenje (Youngs, 2000).
Za posameznika s pozitivno samopodobo je značilno naslednje (Tacol, 2011, str. 11):
•
•
•
•
•
•
•
•

»se spoštuje, si zaupa in se ceni;
si postavlja cilje in si prizadeva, da bi jih dosegel;
sodeluje z drugimi, jih sprejema in ima prijatelje;
se ne umika pred težavami, ampak jih skuša reševati;
se pri svojih odločitvah samostojen, ne potrebuje odobravanja drugih;
se laže prilagaja spremembam;
prevzema odgovornost za svoje vedenje;
prepoznava, sprejema, izraža in uravnava svoja čustva ter je večinoma dobro
razpoložen.«
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1.2 SAMOPODOBA IN IDENTITETA
Kot opisuje Musek (2005), se pojma samopodoba in identiteta med seboj precej prekrivata.
Samopodoba je v veliki meri podlaga za izoblikovanje naše lastne identitete. Vendar pa za
izgradnjo naše identitete ne potrebujemo vsega, kar skladišči naša samopodoba. Potrebujemo
le to, na čemer gradimo občutje istovetnosti, torej zavesti o samem sebi, kot individualni in
nezamenljivi osebnosti. Identiteta se osredotoča na temeljne in nujne predstave o tem, kdo
smo in kdo želimo biti, medtem ko se samopodoba nanaša na vse naše kognicije in emocije o
tem, kaj vse smo. Identiteto poimenuje kot ključni vidik samopodobe, ki usposablja
posameznika za uveljavitev lastnega položaja v svetu.
Identiteta je celovito pojmovanje samega sebe kot edinstvenega posameznika, različnega od
drugih. Vključuje naša prepričanja, vrednote, cilje, za katere smo se opredelili ter njihovo
kontinuiranost, istost ter vzajemnost v času. Vzajemnost se nanaša na doslednost
posameznikovih zaznav samega sebe in tega, kako ga drugi ljudje zaznavajo in kaj od njega
pričakujejo. Celovito se ne razvije vse do mladostništva. Do tega obdobja se še razvijajo naše
spoznavne in sociokognitivne sposobnosti, obenem pa razvoj identitete zahteva tudi
precejšnjo stopnjo samostojnosti in socialnih izkušenj (Zupančič, 2004).

1.3 RAZVOJ IDENTITETE
Razvoj identitete in identitetna kriza sta najbolj značilna pojava in razvojni značilnosti za
mladostništvo. Kljub temu se posamezni deli identitete začnejo razvijati že v prvem letu
življenja. Za razvoj identitete so potrebne zgodnje identifikacije otroka s pomembnimi
osebami, vlogami, nalogami. Poleg tega je tudi pomembna sinteza identifikacij v enkratno,
zaključeno celoto. Posameznik se identificira preko različnih vlog, ob katerih se sprašuje,
katera mu najbolj ustreza in odraža njegov pravi jaz. Gre za proces preverjanja, zanikanja,
zadrževanja, dopolnjevanja in dodajanja novih komponent (Zupančič, 2004).
V mladostništvu pride do telesnih in psiholoških sprememb, katere posameznik opazuje in jih
z zgodnejšimi identifikacijami integrira v skupno celoto, v identiteto jaza (Zupančič, 2004). V
obdobju mladostništva posameznik išče lastno identiteto, odnos do lastnega telesa, oblikuje
spolno vlogo, odnose z ljudmi v njegovem okolju, oblikuje odnos do prihodnosti (študij,
poklic, delo, družina), prilagaja se družbenemu okolju, se odgovorno vede itd. (Horvat in
Magajna, 1983; Žmuc-Tomori, 1983, v Kobal, 2000).
Študija, ki jo je leta 1978 izvedel Coleman (Claes, 1983, v Kobal, 2000), nakazuje, da so za
razvoj identitet ključna štiri področja – telesni vidik (ki zajema tudi telesno samopodobo),
kognitivne sposobnosti, socialni odnosi in sebstvo. Ta področja so povezana s telesnim,
kognitivnim, socialnim razvojem in oblikovanjem identitete ter potekajo v določenem
zaporedju. Zadnja razvojna naloga je oblikovanje identitete, ki nastopi okoli 15. leta starosti.
Nekateri drugi avtorji (Rodriguez-Tome, 1991 v Kobal, 2000) oblikovanje identitete opisujejo
kot oblikovanje samopodobe.
Dosežena identiteta se kaže kot sprejemanje sebe, svoje individualnosti in primernosti sebe v
socialnem kontekstu. Kljub temu pa ta identiteta ni statična in se lahko še nadalje spreminja,
popravlja ali dopolnjuje. Identiteta se prilagaja ključnim spremembam v življenju (vstop na
delovno mesto, starševstvo …). Ponovno opredeljevanje identitete je precej odvisno od
uspešnosti obvladovanja mladostniške identitetne krize (Zupančič, 2004).
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Po Eriksonu (1959, v Kobal, 2000) naj bi se vsak posameznik v življenju srečal z osmimi
krizami. Musek (neob., str. 11, v Kobal, 2000, str. 66) nadalje opisuje, da je »za vsako
stopnjo, v kateri se pojavi kriza, značilna samopodoba, ki se oblikuje pod vplivom
posameznikovih osebnih in medosebnih izkušenj.« Kriza identitete je med vsemi temi
najpomembnejša. Tu se posameznik znova srečuje z nerazrešenimi konflikti iz otroštva in se z
njimi spopade na zrelejši način. Ko jih razreši, vstopi v odraslost kot zrela osebnost s
pozitivno samopodobo. V nasprotnem primeru se lahko pri posamezniku razvije izkrivljena in
namišljena samopodoba, ki vodi v identitetno zmedo (Kobal, 2000).

1.4 MODELI SAMOPODOBE
Razmišljanja o samopodobi in sebstvu segajo že v daljne čase antične Grčije. O samopodobi
pa so pozneje razmišljali tudi veliki filozofi, kot so Descartes, Kant, Locke in Hume. V
sodobnem času pa opazimo, da je raziskovanje samopodobe v zadnjih tridesetih letih precej
naraslo. Največ raziskav s področja samopodobe je vezanih na njeno strukturo in vključujejo
njen razvoj ter se povezujejo s psihološkimi procesi, kot so samospoštovanje, motivacija,
dosežki itd. S proučevanjem samopodobe se ukvarjajo predvsem v stroki psihologije, kjer je
samopodoba eden od temeljnih konceptov raziskovanja (Kobal Grum, 2003).
V literaturi danes najdemo mnogo različnih struktur samopodobe. D. Kobal (2000) poudarja,
da je ločevanje med različnimi vidiki umetno, saj so v realnosti med seboj vsi prepleteni. Naša
samopodoba se namreč ne razvije naenkrat, kot celota, ampak se med staranjem izoblikujejo
in vzpostavljajo različna področja, kot so telesna, socialna, emocionalna, akademska
samopodoba, samopodoba s področja odnosa do spolnosti, iskrenosti ustvarjalnosti ipd.
Od 80. let naprej se je pospešilo raziskovanje vpliva starosti na razvejanost samopodobe
(Damon in Hart, 1988; Shavelson in Bolus, 1982; Pervin, 1986 v Kobal, 2000). Da je s
starostjo naša samopodoba vedno bolj strukturirana, a se tudi spreminja, so potrdile mnoge
raziskave (Eder, 1990; Harter, 1996; Oppenheimer, Warnars-Kleverlaan & Molenaar, 1990 v
Kobal, 2000).
D. Kobal (2000) je opisala nekaj različnih modelov samopodobe. V nadaljevanju bodo na
kratko opisani določeni modeli, največji poudarek pa bo namenjen Shavelsonovem modelu
samopodobe, ki je tudi model, ki je uporabljen v empiričnem delu magistrske naloge.
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Piersova in Harrisova lestvica samopodobe
Piersova in Harris sta leta 1964 oblikovala lestvico samopodobe, katere osnova je bila
posameznikova splošna samoocena. Njuna lestvica naj bi merila samopodobo kot celoto, a po
analizi sta namesto enega faktorja, dobila kar šest faktorjev – telesni videz, socialno vedenje,
intelektualni status, zadovoljstvo s samim seboj, priljubljenost in anksioznost.
Lestvica je namenjena otrokom od 8. do 16. leta, na voljo je tudi v slovenskem jeziku kot
Lestvica pojma sebe za otroke. (Lamovec, 1994 v Kobal, 2000).
Offerjev model samopodobe
Offer (1969 v Kobal, 2000) je za razliko od Piersove in Harrisa iz leta 1964 menil, da se
samopodoba najbolj izoblikuje v mladostništvu in da je sestavljena iz več različnih področij.
Offerjeva struktura samopodobe je sestavljena iz več sebstev (področij):
1. Psihološko sebstvo
Psihološko sebstvo zavzema tri skupine: obvladovanje impulzov (da znamo prenašati kritike,
obvladovati stresne situacije), razpoloženje (občutek sproščenosti, sreče, zadovoljstva s
samim seboj) in telesno samopodobo (naše občutje telesnega zdravja).
2. Socialno sebstvo
Drugo področje zavzema naslednje skupine: socialne odnose (pomeni, da smo se pripravljeni
učiti od drugih, smo zadovoljni v družbi drugih ljudi), moralne vrednote in študijske ter
poklicne cilje.
3. Seksualno sebstvo
Tretje področje je seksualno sebstvo, ki kaže naše vedenje in odnos do spolnosti.
4. Družinsko sebstvo
Družinsko sebstvo je četrto področje samopodobe, vključuje pa mladostnikove odnose v
družini.
5. Prilagoditveno sebstvo
Zadnje, peto sebstvo vključuje obvladovanje zunanjega sveta (da smo se sposobni samostojno
odločati, udejanjati naše odločitve, biti osredotočeni na neko stvar itd.), psihopatologijo ter
prilagajanje (da smo učno uspešni, tekmovalni, zazrti v prihodnost itd.).
Na podlagi navedenega modela je Offer leta 1962 izdelal Vprašalnik samopodobe za
mladostnike (Lamovec, 1994 v Kobal, 2000).
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Model samopodobe Songa in Hattia
Song in Hattie (1984 v Kobal Grum, 2003) sta nadaljevala raziskovanje Shavelsonovega
strukturnega modela samopodobe iz leta 1976 (model je predstavljen v nadaljevanju).
Akademsko samopodobo sta razdelila na tri kategorije – na samopodobo sposobnosti,
dosežkov in samopodobo v razredu. Samopodoba sposobnosti se nanaša na prepričanje o
lastnih zmožnosti biti uspešen, samopodoba dosežkov pa na zaznavanje osebnega uspeha.
Samopodoba dosežkov je skupek vseh posameznikovih trenutnih dosežkov. Samopodoba v
razredu, ki je tretji vidik akademske samopodobe, pa se nanaša na stopnjo zaupanja v šolske
aktivnosti.
Avtorja sta izpopolnila tudi kategorijo socialne samopodobe, ki sta jo razdelila na dva dela –
na partnersko in družinsko samopodobo. Dopolnila sta tudi vidik o samooceni, ki sta jo
razdelila na telesno samopodobo in na zaupanje vase. Zaupanje vase je vezano na
emocionalno samopodobo, telesna samopodoba pa se navezuje na telesne sposobnosti. (Kobal
Grum, 2003).
Ta model samopodobe dopolnjuje spoznanja o strukturi samopodobe. Prednost modela je v
tem, da razjasnjuje socialno samopodobo in samooceno, ki sta bili do sedaj nekoliko
zanemarjeni faktorja (Kobal Grum, 2003).
Strukturni model neodvisne in soodvisne samopodobe Fleminga in Watkinsa (2001)
Model Fleminga in Watkinska iz leta 2001 je eden izmed novejših modelov samopodobe.
Fleming in Watkins (2001 v Kobal Grum 2003) sta želela združiti hierarhični,
večdimenzionalni model samopodobe ter odvisno in neodvisno samopodobo. Na podlagi
raziskav in analiz sta za svoj model izluščila tri glavne faktorje: samooceno, zaznano
kompetentnost (spadata v sklop neodvisne samopodobe) in medosebno samopodobo (spada v
sklop soodvisne samopodobe).
Samooceno sta razdelila na telesno samopodobo in samopodobo, ki je zaznana s strani drugih.
Zaznana kompetentnost je razdeljena na sposobnosti in počutje ter na dosežke. Zadnja,
medosebna samopodoba pa je razdeljena na bližnje druge in oddaljene druge (Kobal Grum
2003).
1.4.1

SHAVELSONOV MODEL SAMOPODOBE

Eden izmed najbolj znanih modelov samopodobe je Shavelsonov model samopodobe iz leta
1976. Model predpostavlja, da samopodoba pomeni zaznavanje samega sebe. Odvisna je od
posameznikovih izkušenj z okoljem in njegovih ocen lastnega vedenja. Shavelsonov model
vključuje naslednje dimenzije samopodobe: emocionalno, telesno, socialno in akademsko
samopodobo (Musitu, Garcia, Gutierrez, Krajnc in Pečjak, 1998). Ta model je usmerjen
predvsem na notranjo organizacijo samopodobe.
Splošna samopodoba predstavlja prvo raven in vrh hierarhične strukture samopodobe.
Sekundarno raven predstavljata akademska (učna) in neakademska (neučna) samopodoba.
Akademska samopodoba se nadalje deli na področja, kot so materni jezik, zgodovina,
matematika in naravoslovne vede (Musitu idr., 1998).
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Neakademska samopodoba se deli na socialno, čustveno in telesno, ki pa se zopet delijo na
manjša področja:
-

socialna samopodoba: odnosi z vrstniki in pomembnimi drugimi,
telesna samopodoba: telesne zmožnosti in zunanji izgled,
emocionalna samopodoba: posebna emocionalna stanja.

Vsaka raven samopodobe se naprej deli še na manjše ravni, ki zajemajo specifične odzive
posameznika na določene situacije.
Po Shavelsonu naj bi bile lastnosti, ki določajo samopodobo, naslednje (Musitu idr., 1998):
-

-

-

-

Strukturiranost oziroma organiziranost; pomeni, da ima vsak posameznik svoje
izkušnje razporejene v različne kategorije. Te kategorije predstavljajo način
posameznikovega osmišljanja doživetih izkušenj. Samopodobo razumemo kot
strukturirano celoto.
Večdimenzionalnost; pomeni, da samopodobo sestavlja več različnih dimenzij.
Hierarhična urejenost; pomeni, da naše izkušnje lahko oblikujejo nam lastno hierarhijo
samopodobe.
Stabilnost; pomeni, da čim bolj se bližamo k nižjim ravnem samopodobe, tem manj
so stabilne in se lahko spreminjajo v različnih situacijah. Višje ravni pa so stabilnejše
in blažijo spremembe v nižjih. Na tak način se naša samopodoba ne spreminja tako
hitro z vsako novo izkušnjo.
Razvojna pogojenost; pomeni, da se naša samopodoba oblikuje šele po drugem letu
starosti, ko je otrok zmožen ločiti sebe od okolja, dojemati sebe kot subjekt in objekt
mišljenja, prav tako pa se zavedati perspektiv, s katerih nanj gledajo drugi.
Vrednostni vidik samopodobe; vsak posameznik se v situacijah tudi vrednoti, s
čimer je povezan pojem samospoštovanja. Po Rosenbergu (1965 v Musitu idr., 1998)
se lahko vrednotimo pozitivno ali negativno, samospoštovanje pa razumemo kot
stališča do samega sebe. Lamovec (1994, v Musitu idr., 1998) omeni, da se
samospoštovanje nanaša le na področja, o katerih si posameznik ustvari ustrezne
vrednostne sodbe. Do ocen samega sebe pridemo, ko primerjamo sebe z nekim
idealom, vse pa je odvisno od posameznikovih že dobljenih izkušenj z okoljem.
Diferencialni oziroma razločujoči vidik samopodobe; pomeni, da samopodobo
ločimo od z njo teoretično povezanimi pojmi. Samopodoba nastaja v specifičnih
situacijah in bolj kot se na njih nanaša, bolj je povezana s posameznikovim vedenjem
v teh okoliščinah. Kot primer Brookover (1962, v Musitu idr., 1998) navaja, da je učna
samopodoba bolj povezana z učnim uspehom kot pa s socialnimi situacijami. Tudi
Marsh, Relich in Smith (1983 v Musitu idr., 1998) ponujajo za primer študijo, pri
kateri je bilo ugotovljeno, da matematični dosežki korelirajo s samopodobo s področja
matematike in nižje s samopodobo z drugih področij.
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1.5 VPLIV MOŽGANSKE POŠKODBE NA SAMOPODOBO
Tayerman in Humphrey (1984) sta poročala, da so po poškodbi možganov pri osebah prisotne
znatne razlike na različnih področjih samopodobe, v primerjavi s stanjem pred poškodbo
glave.
J. Ponsford, A. Kelly in G. Couchman (2014) so opravile raziskavo, kjer so poleg
samopodobe tudi ugotavljale, kakšna je samozavest posameznikov s pridobljeno poškodbo
možganov ter ali je pri njih več depresije in anksioznosti. Raziskava je bila opravljena na
podlagi primerjave s kontrolno skupino ljudi, ki ni doživela poškodbe možganov.
V raziskavi se je pokazalo, da so se osebe s poškodbo možganov ocenile nižje tako na
področju samopodobe kot samozavesti. Nižje ocenjene dimenzije samopodobe so bile vse
dimenzije – socialna, družinska, akademska in osebna samopodoba. Na področju osebne
samopodobe so poškodovanci ocenili, da se počutijo manj prilagodljive kot kontrolna
skupina, definirali pa so se tudi za manj stabilne. Na področju akademske samopodobe so
poškodovanci zaznavali, da imajo težave pri nastopanju in pri sprejemanju novih nalog ter
odgovornosti. Zaznavali so se tudi kot socialno izolirani in da se tudi bolj izogibajo socialnim
tveganjem, kar nakazuje na nižjo socialno samopodobo. Na področju družinske samopodobe
so se poškodovanci pogosto počutili odtujene od družine. Nižja moralna samopodoba pa se je
kazala v večji impulzivnosti in dojemanju sebe, kot da so »slabi« ljudje.
Poškodovanci so prav tako ocenili, da so bolj depresivni in anksiozni kot ljudje, ki niso
doživeli poškodbe možganov.
J. Brelih Humar (2009) je v svojem diplomskem delu raziskovala, ali obstajajo razlike v
samopodobi pri osebah s poškodbo glave in pri osebah, ki poškodbe niso doživele. Ugotovila
je, da je splošna samopodoba pri osebah po poškodbi glave statistično pomembno nižja od
samopodobe oseb, ki niso doživeli poškodbe glave.
Ugotovila je, da starost in čas po poškodbi ne kažeta pomembnega vpliva na samopodobo, a
je možno razvideti rast samopodobe s starostjo in časom, ki je minil od poškodbe.
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1.6 MOŽGANI IN NJIHOVE FUNKCIJE
Možgani so zapleten organ, ki nam omogoča, da mislimo, razumemo, načrtujemo,
skladiščimo spomine, nadzorujemo gibanje, da govorimo, vidimo in slišimo, se
prehranjujemo, spimo in dihamo, omogočajo pa nam tudi nadzor lastnih čustev. Povezani so z
vsemi deli našega telesa, ga nadzorujejo in mu poveljujejo (Powell, 1996).
Za delovanje možgani potrebujejo kisik. Kljub temu da predstavljajo le 2 % telesne teže,
porabijo petino vsega kisika v telesu. Če so možgani brez kisika več kot tri minute, pride do
nepopravljivih posledic v njihovem delovanju (Radonjič Miholič, Ogrin, Štefančič, 2007).
Razvoj možganov ne poteka enakomerno. Najhitreje se razvijajo v prvih letih življenja, tekom
življenja pa možganske celice tudi postopoma odmirajo. Kljub temu s starostjo propadajo
počasneje kot kateri koli drug organ v našem telesu. Z raznimi aktivnostmi ustvarjamo nove
povezave v možganih in s tem lahko upočasnimo propadanje možganskih celic. Če določeno
aktivnost opustimo, nastale povezave sčasoma izginejo. Zmanjšanje povezav v možganih
vpliva tudi na naše duševne zmožnosti (Radonjič Miholič, Ogrin, Štefančič, 2007).
1.6.1

SESTAVA MOŽGANOV

Možganovina je zelo mehko tkivo, ki ga obdajajo razne membrane. Med membranami so žile,
ki možganom dovajajo kri. Med možgani in membrano se nahaja cerebrospinalni likvor, ki
napolnjuje vse prekate in ščiti možgane (Powell, 1996).
Možgani so obdani z lobanjo, v spodnjem delu le-te pa se nahaja s hrbtenjačo povezano
možgansko deblo. Možgansko deblo je odgovorno za budnost, utrujenost, nadzoruje našo
zavest, srčni utrip, krvni tlak in dihanje. Za možganskim deblom so nameščeni mali možgani,
ki nadzorujejo naše gibanje in ravnotežje (Powell, 1996).
Največji del možganov zavzema možganska skorja (korteks), ki prekriva del velikih
možganov. V možganski skorji poteka obdelava informacij. Razdeljena je na dva dela, na
levo in desno poloblo oziroma hemisfero. Leva možganska polobla nadzoruje desno stran
telesa in obratno. Leva možganska polobla nadzoruje funkcije, kot so govor in jezikovne
sposobnosti, medtem ko desna nadzoruje bolj neverbalne, prostorske funkcije (Powell, 1996).
Radonjič Miholič, Ogrin, in Štefančič (2007) opisujejo, da je leva možganska polobla
odgovorna še za logično razmišljanje, reševanje računskih operacij in za analitično mišljenje.
Avtorice prav tako navajajo, da so bolniki, ki imajo okvarjen levi del možganske poloble, tudi
bolj depresivni.
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Skorjo lahko poleg polobel razdelimo še na nekoliko manjše dele, imenovane režnji. Ločimo
čelni, senčni, temenski, zatilni reženj in motorično skorjo. Vsak reženj je odgovoren za
določene funkcije:
-

čelni reženj: izvršilne funkcije, načrtovanje, mišljenje, organizacija, reševanje
problemov, čustva, vedenje, osebnost;
senčni reženj: spomin, razumevanje, govor;
temenski reženj: zaznavanje, prepoznavanje, razumevanje smisla, aritmetične
veščine, črkovanje;
zatilni reženj: vid;
motorična skorja: gibanje in čutenje.

V različnih obdobjih življenja se aktivnost posameznih možganskih področij razlikuje. V
otroštvu imata večjo vlogo zaznavanje in spomin, v odrasli dobi pa načrtovanje, presoja itd.
(Radonjič Miholič., Ogrin, Štefančič, 2007)
V sredini skorje se nahajajo živčna središča, kjer leži hipotalamus, odgovoren za naš apetit,
spolno vzburjenje, žejo, telesno temperaturo ter spomin (Powell, 1996) .
Če oseba doživi kap, je običajno prizadet le določen predel možganov in določena funkcija,
medtem ko so poškodbe možganov pri npr. prometnih nesrečah obsežnejše in prizadanejo
večji del možganov (Powell, 1996).
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1.7 MOŽGANSKE POŠKODBE
Poškodbe možganov nastanejo zaradi različnih vzrokov in prizadenejo ljudi vseh starosti.
Najpogostejši vzroki za možganske poškodbe so prometne nesreče. Poškodbe pa nastanejo
tudi doma, pri delu, športu in do njih pride tudi zaradi nasilja (Powell, 1996). Pri osebah, ki so
udeležene v prometnih nesrečah, pride tudi do pridruženih poškodb, kot so zlomi kosti in
hrbtenice, poškodbe prsnega koša, obraza, notranjih organov (Strojnik, 2010).
Poškodba možganov nastane zaradi enega ali kombinacije naslednjih dejavnikov:
•
•
•
•

zunanji fizikalni dejavnik,
hitra akceleracija/deceleracija glave (poškodba, ko premikajoči predmet zadane ob
glavo oziroma ko glava udari ob trd mirujoč predmet),
krvavitev v možganih ali okoli možganov,
prehod toksične snovi skozi krvno-možgansko pregrado (Strojnik, 2010).

A. Špec-Marn (2005, str. 37) opisuje, »da so poškodbe možganov med vodilnimi vzroki
invalidnosti in umrljivosti, zlasti med mlajšo populacijo v svetu in pri nas.«
Ločiti moramo tudi med možgansko poškodbo in okvaro možganov. Možganska poškodba
nastane, če jo izzove neka zunanja mehanska sila, medtem ko okvara nastane zaradi dogodka
znotraj organizma, npr. pretrganja žile, možganskega tumorja, vnetja ali kakšne druge
bolezni. (Powell, 1996)
1.7.1

PRIDOBLJENA POŠKODBA MOŽGANOV

Pridobljena možganska poškodba je tista, do katere pride med življenjem posameznika in ni
prirojena. Poznamo več različnih pridobljenih poškodb, ki imajo različne vzroke:
-

travmatske poškodbe nastanejo kot posledica nezgode v prometu, na delovnem
mestu, kot posledica padca, napada ali športne poškodbe;
poškodbe možganskega tkiva nastanejo zaradi kapi, možganske operacije ali
možganskega tumorja;
poškodbe, ki nastanejo kot posledica virusnih infekcij, npr. encefalitis in
meningitis.
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Poznamo tudi druge vzroke za poškodbe možganov, ki pa niso klasificirane kot pridobljene
možganske poškodbe. Ti vzroki se pojavijo z degenerativnimi pogoji, kot so motorične
nevrološke bolezni, npr. Creutzfeldt-Jakobova bolezen ali multipla skleroza (Stables, 2007)
Walker in Wicks (2005, v Farrell, 2011) opisujeta razliko med pridobljeno in travmatsko
poškodbo možganov. Pridobljena poškodba možganov je tista, ki je rezultat raznih infekcij ali
bolezni, lahko se pojavi že ob rojstvu. O travmatski poškodbi možganov pa govorimo, ko je
razlog za poškodbo na primer avtomobilska nesreča.
Pevec (2016) deli poškodbe možganov na tri veje – nezgodna možganska poškodba
(poškodba, ki nastane zaradi prometne nesreče, padca, nasilja ipd.), poškodbe, ki so posledica
bolezni, pomanjkanja kisika, zlorabe alkohola in drog, tumorji in možgansko kap.
Poškodbo glave označujeta obdobje spremenjene zavesti in/ali obdobje amnezije, ki lahko
trajata od nekaj minut do več mesecev. Posledica poškodbe je okvara možganovine, ki
poslabša fizične, psihične in emocionalne sposobnosti poškodovanca. (Powell, 1996)
Poškodba lobanje
Pri določenih poškodbah možganov lahko pride tudi do poškodbe lobanje. Najbolj običajno je
to za odprte poškodbe. Različna mesta poškodb lobanje različno vplivajo na razplet. Zaradi
pritiska dela lobanje na možgane je poškodovanec bolj dovzeten za okužbe in poznejšo
epilepsijo, lahko pa pride tudi do poškodbe živcev in posledično do motenj zaznavanja.
Večinoma se poškodbe lobanje pozdravijo same, brez posegov.
Koma
Koma je stanje znižane zavesti in običajno nastopi takoj po poškodbi glave. Lahko je različno
globoka, za ocenjevanje le-te pa lahko uporabimo Glasgowsko lestvico kome. Ocenjujemo
poškodovančevo odpiranje oči, govor in motorični odziv. Nižji kot je seštevek točk, večja je
verjetnost hude poškodbe možganov. Prehod iz kome v stanje zavesti traja postopoma,
lestvico pa lahko uporabimo tudi za spremljanje napredka poškodovanega. Če poškodovani
doseže 14 točk (od 15) vemo, da je izven kome.

1.7.2
1.7.2.1

DELITEV POŠKODB MOŽGANOV
Delitev glede na čas po poškodbi

Možgani se ne poškodujejo naenkrat, ampak do poškodbe pride v določenem zaporedju. Čas
po poškodbi ima tri kritična obdobja, v katerih je največ možnosti, da nastopi smrt. Prvo
obdobje je nekaj sekund oziroma minut po poškodbi, drugi vrh predstavlja nekaj minut do
nekaj ur po poškodbi in zadnji vrh nekaj dni oziroma tednov po poškodbi.
Začne se z udarcem, ki izzove neposredno poškodbo možganov, čez nekaj časa pa mu sledi
druga okvara, ki je posledica pomanjkanja kisika v možganovini. Čez nekaj dni se pojavi
nova okvara, ki pa je posledica krvavitev, zmečkanin in nabrekanja. Tretja okvara še dodatno
poškoduje tkivo. (Powell, 1996)
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Prvotna okvara
Prvotna okvara nastane kot posledica neposrednega udarca.
Glede način nastanka, ali okvara seže v notranjost lobanje ali ne, delimo poškodbe še na
prenetrarno (odprto) in nepenetrarno (zaprto) poškodbo (Powell, 1996).
Drugotna okvara
Vzrok drugotne okvare je pomanjkanje kisika v možganih, do česar pride v prvih minutah po
poškodbi. Možgani porabijo 20 % kisika iz krvi in če so brez kisika samo dve ali tri minute,
možganskim celicam že zmanjka hrane za energijo in začnejo propadati. Do tega lahko pride
tudi ko človek močno krvavi in mu pade tlak, pri poškodbah prsnega koša ali pa zaradi
zamašenih dihal (Powell, 1996).
Terciarna okvara
Tretja stopnja okvare nastopi čez nekaj ur oziroma dni po udarcu. Možgani so poškodovani
zaradi krvavitev, zmečkanin, nabrekanja tkiva in zaradi nastanka krvnih strdkov.
Možgani nabreknejo, zatekajo, viša se (intrakranialni) tlak in tako pritiskajo ob lobanjo, ki jo
možgani tudi okvarijo. Zaradi nabrekanja se lahko prekine krvni pretok in če se ta ustavi,
bolnik umre. Zaradi poškodbe se v možganih lahko pretrgajo večje žile, kar povzroči
nabiranje krvi v možganih (Powell, 1996).
1.7.2.2

Delitev glede na način nastanka poškodbe

Glede na način nastanka, delimo poškodbe možganov na odprte ali zaprte (Košorok, 1995;
Powell, 1996; Strojnik, 2010):
Penetrarna (odprta) poškodba je redkejši vzrok za možganske poškodbe. Do nje pride, ko
določen predmet prebije lobanjo in vstopi v možgane, ob tem pa trga možgansko tkivo.
Takšna vrsta poškodbe navadno okvari omejeno področje možganov, ki pa mu sledijo
specifični izpadi funkcij (Powell, 1996). Odprte poškodbe, ki nastanejo pri večji hitrosti (npr.
prometna nesreča ali strelna poškodba), imajo posledično hujše sekundarne poškodbe
(Strojnik, 2010).
Nepenetrarna (zaprta) poškodba možganov je pogostejši vzrok za možganske poškodbe.
Poškodba nastane zaradi presilovitega gibanja možganov, kar se običajno zgodi ob udarcu
glave v nek predmet. Zaradi nenadnega udarca se okvarijo aksoni in dendriti ter se prekinejo
živčne poti, ki povezujejo celice in področja možganov. Zaradi sunka tudi večje možganske
žile okvarijo in »prerežejo« možganovino. Največkrat se pri teh poškodbah okvarita senčni in
čelni reženj (Powell, 1996).
Zaprte poškodbe glave so lahko očesu nevidne (difuzne) ali pa jih vidimo v obliki hematoma
oziroma kontuzije. Vidne poškodbe imenujemo fokalne, največkrat pa sta oboji povezani
(Klun, 1997). Med zaprte poškodbe možganov spadajo pretresi možganov, obtolčenine
možganov in raztrganine možganov (Strojnik, 2010).
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1.7.2.3

Delitev poškodbe po stopnjah težavnosti

Da lahko ločimo poškodbe po stopnjah težavnosti, poznamo in uporabljamo posebej določene
kategorije, kamor razvrščamo poškodbe glede na dolžino trajanja kome in/ali potravmatske
amnezije. Powell (1996) razdeli poškodbe v naslednje kategorije: lahka, zmerna, huda, zelo
huda poškodba glave in perzistentno vegetativno stanje.
a) Lahka poškodba glave
Lahke poškodbe glave predstavljajo 75 % vseh poškodb glave. K tej stopnji poškodb glave
štejemo tiste poškodbe, ki so nastale kot posledica padcev ali blažjih udarcev. Bolniki, ki jih
prizadene lažja poškodba glave, lahko za kratek čas izgubijo zavest ali pa sploh ne,
potravmatska amnezija pa traja manj kot eno uro. S pomočjo novejših aparatov za slikanje
glave se opazi, da pri lažji poškodbi glave pride do zelo drobnih okvar živčevja, še posebej v
čelnem in senčnem režnju.
Med posledice lahke poškodbe glave, kar skupno imenujemo tudi »pokomocijski sindrom«,
spadajo slabost, glavoboli, težave z ravnotežjem, slabša zbranost in spomin, utrudljivost,
razdražljivost, občutljivost na hrup in svetlobo, tesnoba, depresija.
b) Zmerna poškodba glave
Pri zmerni poškodbi glave poškodovanec izgubi zavest od petnajst minut do šest ur,
posttravmatska amnezija pa traja do 24 ur. Najpogostejši simptomi, ki sledijo zmerni
poškodbi glave, so utrujenost, glavoboli, vrtoglavica in slabše ravnotežje, težje razmišljanje,
načrtovanje, organizacija, slabša koncentracija in spomin ter razdražljivost. Prisotna sta tudi
tesnoba in zaskrbljenost.
c) Huda poškodba glave
Za hudo oziroma težko poškodbo glave gre, ko je poškodovanec po poškodbi v komi več kot
šest ur ali ko potravmatska amnezija traja več kot 24 ur. Za bolnike, ki doživijo hudo
poškodbo glave, se predpiše rehabilitacijski program. Pri teh bolnikih se glede na trajanje
kome kažejo hujše organske okvare.
d) Zelo huda poškodba glave
O zelo hudi poškodbi glave govorimo, ko nezavest traja 48 ur ali več, ali pa je potravmatska
amnezija dolga 7 dni ali več. Dlje kot traja koma oziroma potravmatska amnezija, slabši bodo
rezultati.
e) Perzistentno vegetativno stanje
Za perzistentno vegetativno stanje je značilno, da človek ostane v komi kljub poskusom
rehabilitacije več kot tri leta. V tem stanju je nezmožen kakor koli občevati z okolico. Možno
je, da diha brez umetne podpore, možno ga je hraniti, ohranjen je ritem spanja in budnosti, a
ne govori in se ne odziva. Občasno je prisotna budnost in refleksni gibi udov. Prognoza in
potek okrevanja sta nepredvidljiva (Košorok, 2005).

16

1.7.3

GLASGOWSKA LESTVICA ZA ODRASLE – OCENA ZAVESTI

Za lažje ocenjevanje stanja zavesti poškodovanca uporabljamo Glasgowsko lestvico kome.
Glasgowska lestvica za oceno zavesti je lestvica, s pomočjo katere objektivno merimo nivo
zavesti po poškodbi možganov. Razvila sta jo Teasdale in Jennett leta 1974 (Strojnik, 2010).
Odpiranje oči

Točkovanje

Ne odpre oči na bolečinski dražljaj*
Odpre oči na bolečinski dražljaj
Odpre oči na besedni ukaz
Odpre oči spontano

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke

Govor
Nobenih zvokov
Nerazumljivi zvoki
Neustrezen govor (posamezne besede)
Zmeden govor
Orientiran govor
Motorični odziv

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

Brez odziva**
Ekstenzija (decerebinarna rigidnost)
Fleksija – abnormna (dekorticirana rigidnost)
Fleksija – umik
Lokalizira bolečino***
Premika na ukaz
Skupno

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk
6 točk
3 – 15 točk
(Powell, 1996, str. 33)

* uporabimo pritisk na noht ali na prsnico, ne na glavo
** če se ne giblje spontano, močno pritisnemo na noht in opazujemo odziv okončin
*** lokaliziranje bolečinskega dražljaja preizkušamo s pritiskom na nadobrvni lok ali na
prsnico in ob tem opazujemo roki
Pri polni zavesti je poškodovanec, ki doseže 15 točk, v popolni komi pa je poškodovanec, ki
doseže 3 točke. Če poškodovanec doseže 8 točk ali manj, govorimo o komi.
Za otroke, mlajše od 4 let, je lestvica glede besednega govora nekoliko prilagojena (Strojnik,
2010, str.56):
Govor

Točkovanje

Se smeje, sledi predmetom in zazna zvok
Joka in se ustrezno odziva na predmete in zvok
Neutolažljivo joka in stoka
Je razdražen in se ne da pomiriti
Brez odgovora

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk
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1.7.4

POSLEDICE POŠKODBE MOŽGANOV

Poškodbe možganov so raznolike in posredno prizadenejo vsa področja posameznikovega
funkcioniranja. Določene posledice so lažje opazne, medtem ko so druge očem skrite in nanje
lahko le sklepamo. Kot primer takšne posledice je vedenje. Spremembo vedenja lahko
zaznamo, a si jo težko razložimo. Posledice možganske poškodbe so najpogosteje na področju
gibanja, zaznavanja, pozornosti, spomina, mišljenja, sporazumevanja, čustvovanja in vedenja
(Pevec, 2016; Radonjič Miholič, Ogrin in Štefančič, 2007).
Posledice poškodbe so odvisne od več dejavnikov – obsega poškodbe, področja poškodbe,
moči in lokacije poškodbe (Dečman, 1996), od časa, ki je pretekel od poškodbe, od bolnikove
starosti, od tega, kako dobro oskrbo je imel, kakšne sposobnosti in življenjski slog ima… Prav
tako je treba vedeti, da je vsak posameznik drugačen in tudi poškodbe na istih delih
možganov lahko izzovejo drugačne posledice (Radonjič Miholič, Ogrin in Štefančič, 2007).
Razlike v posledicah poškodbe so odvisne tudi od starosti poškodovanca. Mlajši kot je
poškodovanec, slabši je pričakovan izvid. Mlajši otroci za razliko od odraslih še nimajo
dokončno usvojenih veščin. Starejši so se te veščine že naučili in ponovno učenje bo za njih
lažje, kot pa za otroke (Farrell, 2011). T. Skupek (2012) navaja, da so določene raziskave
pokazale, da je »najboljši izid« mogoč v zaključku razvoja sinaps in preden le-te začnejo
propadati. V tem obdobju imamo namreč največje število sinaps in omogočeno nam je najbolj
usklajeno delovanje različnih predelov v možganih. Večina možganskih poškodb pa se zgodi
po 15. letu, ko je razvoj sinaps že zaključen, kar predstavlja določeno prednost, saj so se
možgani takrat sposobni obnoviti do določene mere.
Powell (1996) opisuje, da se v enem letu telesno »popravi« kar 90 % poškodovanih. To
pomeni, da se telesne in govorne poškodbe ne opazijo. Kljub temu pa imajo ti ljudje še vrsto
težav, ki pa niso opazne navzven. Gre za glavobole, utrudljivost, mišljenje, čustvovanje.
1.7.4.1

1. Fizične posledice

Fizične posledice so ene izmed najbolj opaznih posledic poškodb možganov, ki jih tudi lažje
merimo. Med fizične posledice štejemo medicinske in ortopedske zaplete, ki se lahko pojavijo
takoj ali pa po več mesecih zdravljenja.
Med medicinske težave spadajo težave, ki se lahko pojavijo na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koži (akne, infekcije),
očeh, ušesih ali nosu (infekcije, poškodbe, reakcije na zdravila),
grlu (težave s požiranjem),
pljučih (pljučnica),
srcu (aritmija, srčne okvare),
krvi (motnje pri strjevanju krvi, anemija),
prebavnem traktu (driska, inkontinenca)
mišicah in skeletu (šibkost, kontrakture, osteoporoza)
živčevju (okvare vida, vonja, sluha, epilepsija).

Med ortopedske zaplete pa štejemo zlome, poškodbe, deformacije, kontrakture itd.
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Utrujenost
Utrujenost in slabši ritem spanja sta posledica poškodbe možganskega debla. Utrujenost,
slabša kondicija in izčrpanost človeka omejujejo pri početju različnih stvari. Treba je vedeti,
da poškodovančeva utrujenost ni izmišljena, ampak je dejansko utrujen. (Powell, 1996)
Da bi se bolnik naučil spopadati z utrujenostjo, je dobro, da se nauči prepoznavati signale
utrujenosti, da si vzame krajše odmore med delom, da si zna načrtovati aktivnosti, ki bodo
tako dolge, da jih bo lahko opravil, in da si za večjo energijo pripravi tudi obrok hrane. Na
utrujenost je treba opozoriti tudi ljudi, ki delajo z bolnikom, in jim povedati, da naj bolnika
spremljajo in naj ga ne potiskajo prek meja njegovih zmogljivosti (Stables, 2007).
Glavoboli
Glavoboli so značilna posledica za približno četrtino ljudi, ki so utrpeli poškodbe možganov.
Sama intenziteta in trajanje glavobolov se med posamezniki lahko zelo razlikuje, moč
glavobola pa se lahko poveča s stresom, naporom in doživljanjem napetosti (Powell, 1996).
Z vajami meditacije, dihanja in relaksacije se intenzivnost glavobola lahko zmanjša (Stables,
2007). Za obvladovanje glavobolov lahko zdravnik predpiše tudi zdravila, koristne pa so tudi
vaje za sproščanje mišic in akupunktura (Powell, 1996).
Gibanje, koordinacija, ravnotežje
Različne poškodbe možganov različno prizadenejo gibanje. Gibalne težave največkrat
povzročijo poškodbe, nastale v možganski skorji, možganskem deblu ali malih možganih. Če
je poškodovana leva stran možganov, potem so gibalne težave izrazitejše na nasprotni strani
telesa in obratno (Powell, 1996). Težave z gibanjem so značilne za vsako osebo, ki je doživela
poškodbo možganov, razlikujejo se le v izrazitosti (Pevec, 2016).
Okorni gibi, težave pri koordinaciji gibov, hoji in vzdrževanju ravnotežja so posledica
poškodbe malih možganov. Kljub temu da se mišična moč sčasoma povrne, je usklajevanje
gibov težava, ki jo je težko popolnoma premagati. V pomoč so lahko obteženi predmeti, saj se
ob njihovi uporabi zmanjša tresenje telesa. (Powell, 1996)
Že na začetku zdravljenja je priporočljivo premikanje poškodovančevih udov, saj drugače
lahko pride do preležanin in zakrčenih mišic. Blažje kontrakture se lahko popravijo hitro,
medtem ko je pri hujših kontrakturah mišice treba na silo raztegniti in z opornico držati v
ravnem položaju. (Powell, 1996)
Med težave gibanja spada tudi motnja pri izvajanju hotenih dejanj ali zaporednih gibov –
dispraksija. Ta težava je bolj posledica oslabljenega razmišljanja, ki je povezano z gibanjem.
Pri osebi, ki ima dispraksijo, se kažejo težave v tem, da nima izoblikovane slike, kako naj bi
določen gib izgledal (Stables, 2007).
Pri rehabilitaciji se poškodovani uči gibe in sestavine gibov od samega začetka, tako kot je to
pri otroku. Če se nauči ene sestavine napačno, se bo napačno naučil tudi vse ostale gibe.
Treba je torej zgraditi neko osnovo gibanja, ki se potem nadgrajuje. Pri vsem naštetem ima
veliko vlogo fizioterapevt. (Powell, 1996)
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Govor in požiranje
Govorne težave so odvisne od tega, koliko je razširjeno poškodovano območja v možganih.
Govor vključuje dihanje, fonološko izražanje in artikulacijo – težave se lahko pojavijo na
katerem koli od teh področij. Težave so lahko blage, težke, začasne ali dolgotrajne. Lahko se
kažejo kot počasen govor ali jecljanje, kot tiho govorjenje (ki je posledica težav z dihanjem)
ali pa kot težave s samo produkcijo glasov. Jezikovne sposobnosti so v veliki meri odvisne
tudi od posameznikovih kognitivnih sposobnosti in eksekutivnih funkcij (Farrell, 2011).
Motnje besednega sporazumevanja (afazijo, disfazijo) opisujejo tudi V. Radonjič Miholič, M.
Ogrin in T. Štefančič (2007). Omenjene avtorice navajajo, da motnje vplivajo na oteženo
poslušanje in slabšo slušno pozornost, otežujejo razumevanje govornih sporočil in artikulacijo
besed. Poškodovanci posledično tudi teže prikličejo besede in oblikujejo sporočila.
Pri omenjenih težavah lahko posamezniku pomaga logoped, ki bolnika uči ponovnega učenja
govora in osnovnih mišičnih gibov, ki so potrebni za govor (Powell, 1996).
Epilepsija
Epileptični napadi so večkrat posledica poškodovane površine možganovine, torej nastanejo
pri odprtih poškodbah možganov. Napadi se lahko pojavijo v prvih dvanajstih mesecih po
poškodbi in so različnih intenzitet (Stables, 2007).
Inkontinenca
Z možgansko poškodbo lahko pride tudi do prizadetih sposobnosti kontrole uriniranja in
defakcije, za kar so potrebne določene telesne in umske sposobnosti. Če inkontinenca traja
dlje časa, bolnik uporablja cevko (kateter), ki ga sčasoma odstranimo in bolnika skušamo
postopoma naučiti samostojnega izločanja.
Tudi sama prilagoditev okolja lahko vpliva na inkontinenco. Če je bolnikova spalnica
predaleč od kopalnice, je to lahko vzrok, da mu je do kopalnice pretežko priti in potrebo
konča prej. S prilagoditvijo okolja lahko vplivamo na to, da bo posameznik potrebe opravil
samostojno (Stables, 2007).
Prehranjevanje
Na nepravilno vzdrževanje prehrane vplivajo fizična nezmožnost, motnje v spominu,
načrtovanju in zaznavanju. Če je oseba na invalidskem vozičku in zauživa enake količine
hrane, obstaja možnost pridobitve prekomerne telesne teže. Lahko pa se zgodi tudi
popolnoma obratno – zaradi motenj spomina oseba pozabi na hrano in hitro shujša. Za lažjo
organizacijo prehranjevanja je priporočljivo, da oseba vodi dnevnik prehranjevanja (Stables,
2007).
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1.7.4.2

2. Kognitivne posledice

Poleg opaznih fizičnih posledic po poškodbi možganov so pri poškodovancu prisotne tudi
kognitivne spremembe, ki imajo lahko nanj dolgoročen vpliv. Kognitivne motnje se kažejo na
naslednjih področjih:
•
•
•
•
•
•

Spomin
Pozornost/koncentracija
Hitrost predelave informacij
Načrtovanje in organizacijske/izvrševalne funkcije
Predelava vidno-prostorskih informacij in zaznav
Jezik in govor

Psihične sposobnosti so sestavljene iz več mentalnih procesov, Določen mentalni proces pa je
pomemben za različne psihične sposobnosti. To je npr. pozornost, ki je pomembna tako pri
spominu, mišljenju kot tudi pri učenju in govoru. Pri okvari pozornosti bodo težave izrazite
pri vseh omenjenih psihičnih sposobnostih. Težave so lahko različne intenzitete in se
spreminjajo med okrevanjem. Težave neposredno vplivajo tudi na bolnikovo samopodobo,
vključevanje v zaposlitev, v socialne mreže, prosti čas … (Radonjič Miholič, Ogrin,
Štefančič, 2007).
Poškodovanci se večkrat ne zavedajo svojih težav, prav tako pa niso opazne ljudem, ki pridejo
v stik z njimi (Radonjič Miholič, Ogrin, Štefančič, 2007).
•

Spomin, pozornost in koncentracija

Farrell (2011) opisuje, da so težave s pozornostjo in spominom pogoste pri osebah s
travmatsko poškodbo možganov, Treba pa je tudi vedeti, da poškodbe na različnih delih
možganov izzovejo različne težave s pozornostjo in spominom. Poškodovanec se lahko po
poškodbi spomni vsega, kar se mu je zgodilo, a ima težave pri pomnjenju novih stvari. S
travmatsko poškodbo možganov je bolj prizadet deklerativni spomin, ki vključuje senzorno
zaznavanje, kratkoročni in dolgoročni spomin.
Da je najbolj okrnjen kratkoročni oziroma delovni spomin, opisuje tudi Powell (1996).
Poškodovanec pozablja, kam je postavil določeno stvar, kakšne obveznosti ga čakajo, težko si
zapomni obraze, imena in dejstva. Vse to vpliva na njegovo delo in družabno življenje.
Kratkoročni spomin se izboljšuje zelo počasi, še več let po poškodbi. Za izboljšanje spomina
se pri rehabilitaciji uporabljajo posebne vaje za boljši priklic.
Težave, ki se nanašajo na pozornost in koncentracijo, se med drugim kažejo kot težave pri
usmerjanju naših misli le na eno stvar in ignoriranju nepomembnih dejavnikov. Bolniki po
poškodbi možganov imajo prav tako težave pri preusmerjanju koncentracije z ene stvari na
drugo. Vse to je prvi pogoj za uspešno funkcioniranje v življenju.
Pri bolnikih se kaže tudi nezmožnost izvajanja več stvari hkrati. Prav tako jim utrujenost
preprečuje, da bi se na določeno stvar bolj skoncentrirali. Slabša pozornost in koncentracija
sta lahko tudi posledica slabe samopodobe in miselnosti, da neke stvari bolnik ne bo zmogel.
•

Hitrost predelave informacij

Za osebe, ki so doživele poškodbo možganov, je značilen zelo upočasnjen reakcijski čas. Za
odgovore na vprašanja potrebujejo dlje časa, dlje časa potrebujejo, da razmislijo, kaj morajo
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narediti. Razlog za to upočasnitev je pogosto difuzna okvara aksonov, kar pomeni, da so
možgani pretreseni in povezave in prenosi med posameznimi celicami moteni (Powell, 1996).
•

Načrtovanje in organizacijske/izvršilne funkcije

Za težave na področju izvršilnih funkcij je odgovorna poškodba čelnega predela možganov.
Posledice se kažejo kot težave pri nalogah, ki od poškodovanca zahtevajo načrtovanje,
organizacijo in samostojno iskanje pristopa.
Včasih se zgodi, da se poškodovani ne zaveda težav na omenjenem področju. Težave ima s
prepoznavanjem problemov, lastnih močnih in šibkih področij, pri nadzorovanju in
ocenjevanju vedenja. Zaradi neustreznega vedenja je deležen tudi neuspehov na delovnem
mestu. Da te težave lahko premaga, jih mora najprej ozavestiti (Powell, 1996).
•

Predelava vidno-prostorskih informacij in zaznav

Zaznavanje nam omogoči osmisliti in razumeti videno in slišano. Za ustrezno obdelavo tega
pa so potrebne tudi dobre povezave med čutili in možgani. Težave na področju zaznavanja
nastanejo pri organizaciji živčnih povezav, ki nam omogočijo obdelavo vstopnih informacij,
in niso posledica slabega vida in sluha.
Travmatska možganska poškodba lahko prizadane vidni živec in posledično vpliva na trajno
ali delno izgubo vida. Pogosto so zaradi oslabljenih mišic prisotne tudi težave premikanja
očesa. Problemi vidne percepcije se lahko pojavijo tudi nekaj časa po poškodbi (Farrell,
2011).
Zaznavne motnje lahko razdelimo v naslednje kategorije:
f) motnje v presoji prostorskih odnosov, oceni razdalje in pri orientaciji,
g) hemiantopija oziroma enostransko zanemarjanje, ki pomeni neodzivnost na eni
strani obraza (na nasprotni strani od poškodovane),
h) težave pri prepoznavanju istega predmeta a iz nasprotne perspektive oziroma
drugega polja,
i) težave pri sestavljanju oziroma zlaganju predmetov skupaj (Powell, 1996).
•

Jezik in govor

Pri možganskih poškodbah se lahko težave pojavijo tudi na področju razumevanja
pripovedovanega, pri izbiri pravih besed za odgovor, postavitvi teh besed v pravilno
zaporedje, pri proizvajanju zvokov, jakosti, hitrosti, tonu in izrazu lastnega glasu. Omenjeni
jezikovni problemi se imenujejo afazija in disfazija.
Pri ekspresni afaziji gre za težave pri govoru in izražanju svojih misli z besedami. Ima manjši
besedni zaklad, težko poimenuje predmete in težave ima pri priklicu pravilne besede. Pri
receptivni afaziji pa gre za težave pri dojemanju povedanega. Težko razume, kaj je nekdo
povedal, kar se opazi še posebej pri abstraktnih besedah. Če so pri posamezniku prisotne
težave obeh vrst, to imenujemo globalna afazija.
Ob okvari možganskega debla se lahko pojavi tudi dizartrija, to je težava pri proizvajanju
glasov. Kaže se kot počasen, nejasen in preglasen oziroma pretih govor. Vzrok je v okvarjenih
mišicah, ki sodelujejo pri oblikovanju glasov. Pri nekaterih poškodovancih te težave
postopoma izzvenijo, medtem ko pri drugih ostanejo za vedno (Powell, 1996).
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1.7.4.3

3. Čustvene, vedenjske in osebnostne težave

Powell (1996) opisuje, da se ob poškodbi možgani pretresejo, kar se pozna tudi na
čustvovanju in vedenju, enako kot na razmišljanju, spominu itd. Po poškodbi možganov se
posameznik bolj ali manj čustveno in vedenjsko spremeni. Te težave so ene od težjih posledic
poškodb možganov. Prav tako so čustveni in vedenjski problemi vzrok za stisko v družini
poškodovanega.
Pevec (2016) opisuje, da so čustveno-vedenjske težave ene izmed najbolj izrazitih posledic po
poškodbi možganov. Oseba se osebnostno lahko popolnoma spremeni, povod za to pa je, da
ve, kakšen je bil pred poškodbo in kakšen je sedaj; včasih je nekaj zmogel, sedaj pa ne zmore
več.
Motnje čustvovanja, vedenja in osebnosti, ki se lahko pojavijo, so naslednje (Powell, 1996):
j) nemir (predvsem na začetku, ko poškodovanec ne ve, kaj se z njim dogaja),
k) razdražljivost, izbruhi besa (na to vpliva poškodovan del možganov, ki
nadzoruje čustvovanje, samokontrolo in samoobvladovanje),
l) pomanjkljivo samozavedanje in vpogled v situacijo (poškodovanci večkrat
vidijo le fizične težave in zanikajo stvarnost),
m) impulzivnost (tu gre za težave pri nadzorovanju dejanj in besed, poškodovanec
ravna nagonsko, se odzove, ne da bi pomislil na posledice),
n) čustvena labilnost (čustveno labilna oseba izgubi nadzor nad lastnimi čustvi,
pretirano reagira in ni sposobna razločiti, kdaj in kako naj izraža čustva, pogosto
menjava razpoloženja),
o) pretirana usmerjenost vase (poškodovanec ni empatičen in je zagledan vase),
p) apatija in pomanjkanje motivacije (ker oseba nima motivacije, težko načrtuje
aktivnost in dela s točno določenim ciljem, čuti se osamljenega, žalostnega in
lahko zapade v depresijo),
q) depresija (lahko se pojavi po določenem času, ko se posameznik sooči z realnim
stanjen, oddaljujejo se želeni cilji, čuti žalost, obup, krivdo),
r) zaskrbljenost in tesnoba (predvsem na začetku rehabilitacije je poškodovanec
zaskrbljen, v dvomih glede prihodnosti, stanje pa se postopoma izboljšuje; tu je
pomembno, da mu pomaga družina, ki ga spodbuja k samostojnosti),
s) neprožnost, togost, obsesivnost (poškodovanec je ozkogled, preskakuje misli z
ene stvari na drugo, obsesivno se vede v negotovih situacijah),
t) problemi s spolnostjo (po poškodbi je lahko seksualna zainteresiranost povečana
ali zmanjšana),
u) znašanje nad družino (poškodovanec večkrat s težavo kontrolira svoje vedenje in
se znaša nad družino, lahko postane nasilen in napadalen in je treba postaviti jasno
mejo, da se to ne povečuje).
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1.7.5

REHABILITACIJA PO POŠKODBI MOŽGANOV

Možganska poškodba v trenutku spremeni življenje poškodovanca in njegovih bližnjih. S
hitro, strokovno medicinsko pomočjo se poškodovancu pomaga pri preživetju in
preprečevanju številnih hudih poškodb. Te poškodbe pa kljub pomoči lahko povzročijo
mnoge posledice (Radonjič-Miholič, 2005).
Izhodiščne točke zdravljenja in uspešna rehabilitacija so odvisne od tega:
-

kakšna je okvara po poškodbi,
ali so bili takojšnji ukrepi kvalitetni,
ali je bila takoj postavljena ustrezna diagnoza in izvedeno ustrezno zdravljenje,
ali so bila preprečevana stanja, ki vodijo v sekundarne poškodbe (Strojnik, 2010).

Celoten proces rehabilitacije po nezgodni možganski poškodbi je dolgotrajen in individualno
usmerjen program. Glede na to, kakšne so potrebe bolnika, je tudi sestavljen tim terapevtov in
sam program zdravljenja. V timu terapevtov so fizioterapevt (skrbi za gibanje, ravnotežje,
kondicijo), delovni terapevt (poškodovanca pripravlja na vsakodnevna opravila), logoped
(nudi pomoč pri komunikaciji, požiranju), psihologi ter drugi poklicni sodelavci (skrbijo za
kognitivno rehabilitacijo). Za čim bolj uspešno rehabilitacijo je potrebno, da tesno sodelujejo
strokovnjaki, poškodovanec in njegova družina ter prijatelji (Powell, 1996; Radonjič Miholič,
1996).
Da se rehabilitacija izvede čim bolj uspešno, je potrebno, da tesno sodelujejo strokovnjaki,
bolnik, njegova družina in prijatelji. Rehabilitacija zajema vsa bio-psiho-socialna področja.
(Košorok, 1999)
Sama rehabilitacija pokaže največje učinke v prvih šestih mesecih, stanje pa se potem lahko
(sicer manj opazno) izboljšuje še več let (Powell, 1996). Koraki v rehabilitaciji so najprej
večji in opaznejši, postopoma pa se manjšajo (Pevec, 2016).
Pri rehabilitaciji je treba upoštevati več vidikov. Upoštevamo bolnika kot osebo samo, torej
kakšna je njegova starost, osebnost, kakšen je bil pred poškodbo in kakšna je njegova
izobrazba, kakšna je resnost poškodbe, koliko časa je trajala koma. Treba je upoštevati
značilnosti poškodbe, kje je mesto poškodbe, vrsto in obseg, kakšna oskrba je bila nudena
poškodovancu in kakšne so sekundarne okvare. Kot zadnje moramo načrtovati trajanje
terapevtske obravnave in okolje, v katerega se bo bolnik vrnil. Načrtovati je treba, kako
dolgo, kdaj, kako in kolikokrat se bo izvajala rehabilitacija in kako bo poškodovanec deloval
v družini in družbi (Košorok, 1999).
Korošec in Vali (2004) opisujeta, da poškodovanci večkrat zavračajo učenje temeljnih vsebin
(npr. branje, pisanje, seštevanje) in pravijo, da je to za njih prelahko, čeprav tega ne zmorejo
oziroma pri tem potrebujejo veliko pomoči.
Natančna anamneza je pomembna pri iskanju posameznikovih znanj, sposobnosti, veščin in
spretnosti, ki jih je treba ponovno razvijati ali pa so se po poškodbi ohranile. Glede na
anamnezo se za vsakega poškodovanca oblikuje individualiziran program, ki je usklajen z
vsemi sodelujočimi v timu (Korošec, Vali, 2004).
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Sama rehabilitacija se začne že takoj po poškodbi, ko poškodovancu razgibavamo ude in
skušamo prebuditi čute (Powell, 1996).
V. Košorok (1999) navaja, da rehabilitacija poteka v treh fazah: akutna faza, sub-akutna faza
in kronična faza.
Akutna faza
V tem obdobju je rehabilitacija usmerjena v stabilizacijo osnovnih življenjskih funkcij in v
preprečevanje življenjsko ogrožajočih stanj. Tu gre za stabilizacijo dihalnih in srčnih funkcij.
V akutni fazi se preprečujejo morebitne sekundarne komplikacije, ki bi nastale zaradi
hipoksije, anemije, hipotenzije, hipernatriemije ali možganske distorzije kot posledice
dolgotrajne imobilizacije. Obenem je treba bolnika spremljati, da ne pride do pljučnice, sepse,
tromboflebitisa, pljučnih embolizmov in nuditi, če bolnik to potrebuje, asistirano ventilacijo,
kontrolo prehranjevanja in praznjenja črevesja in stanja sečil.
Strojnik (2010) še dodatno opiše, kako je treba poškodovancu nuditi takojšnjo pomoč. Pomoč
se nudi s predbolnišnično in bolnišnično oskrbo. Pri predbolnišnični oskrbi gre za to, da
poškodovanca varno odstranimo z mesta poškodbe in ga napotimo v bolnišnico, obenem pa
stabiliziramo njegovo zdravstveno stanje (omogočanje dihanja, ocena po Glasgowski lestvici,
pregled udov, zenic in njihovih spontanih gibov). Treba je prepoznati, ali gre za
poškodovanca, kjer je vzrok poškodbe zastrupitev z drogami, zdravili, alkoholom in ali so
prisotne dodatne poškodbe.
Ko poškodovanca pripeljejo v bolnišnico, nastopi faza bolnišnične obravnave. V tej obravnavi
poteka nevrološki pregled poškodovanca, odvzame se mu kri in slika glava. V urgentnem
bloku mu vstavijo kateter v veno, arterijski kateter, urinski kateter ter razbremenilno želodčno
cevko.
Sub-akutna faza
V obdobju sub-akutne faze je bolnikovo stanje stabilno in se že odziva na zunanje dražljaje.
Sposoben je smiselno slediti kratkim navodilom in izkazuje ustrezen rehabilitacijski potencial.
V sub-akutni fazi se rehabilitacijska obravnava izvaja v specializirani rehabilitacijski
ustanovi. Da se v rehabilitacijski ustanovi lahko izvede čim bolj optimalno sodelovanje, sta
pomembna bolnikova motivacija in zavedanje, kakšen je cilj, ki ga bo dosegel. Obenem se
bolnik mora zavedati svoje prizadetosti in tudi sposobnosti. Bolnika se obravnava, dokler ni
opaznega napredka na prizadetih področjih. Rehabilitacija se zaključi, ko uvidimo, da je za
bolnika ustrezna vrnitev v domače okolje. V domačem okolju se terapevtska obravnava
nadaljuje.
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Kronična faza
V kronični fazi potrebuje bolnik neprestano podporo in vzdrževanje, saj ob obstoječi
prizadetosti obstaja nevarnost za dodatne zdravstvene zaplete. Okolje (družina) mora bolniku
nuditi čim bolj ustrezno podporo, saj se v nasprotnem primeru lahko izničijo v rehabilitacijski
obravnavi doseženi rezultati. V takšnem primeru lahko pride do še večje oviranosti in tudi do
socialne izolacije.
Za lažje funkcioniranje po možganski poškodbi lahko bolnik uporablja tudi ortotske
pripomočke. Ti pripomočki mu omogočajo izvajanje funkcij, ki jih sam zaradi trajnih okvar
ne zmore. Pripomočki so lahko različni; za bolnike z manjšimi okvarami so primerni
ortopedski vložki, čevlji, opornice za koleno ali gleženj, bergle, za bolnike s hujšimi okvarami
pa hodulje. Če bolnik ne uspe obnoviti hoje, se mu predpiše invalidski voziček, ki je
prilagojen njegovim sposobnostim. Bolnikom, ki imajo okvaro zgornjih okončin, se
predpišejo različne opornice, ki vzdržujejo primeren položaj udov in izboljšujejo gibljivost
sklepov.
Powell (1996) razdeli stopnje rehabilitacije na dva dela. Prva stopnja je formalna, druga pa
neformalna. V formalni fazi rehabilitacije sodelujejo posebej za to izurjeni strokovnjaki, ki
dosežejo izboljšanje v določenem času. V neformalni fazi pa se rehabilitacija izvaja v
domačem okolju, kjer skušajo družina in prijatelji naprej vzdrževati to izboljšanje.
Za dobro poklicno rehabilitacijo morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:
•

natančna diagnoza in razumevanje bolnikovih močnih in šibkih plati,

•

skrben načrt s stvarno zastavljenimi cilji, kako okrepiti določeno šibko področje
delovanja,

•

razdelitev ciljnih nalog na manjše uresničljive vaje, tako da se cilj dosega
postopoma, z dograjevanjem zaporednih spretnosti

•

učenje, urjenje, ponavljanje, učenje osnovnih spretnostnih stopenj,

•

usmerjeno in omejeno spodbujanje vseh čutov,

•

spodbuda za večjo motivacijo,

•

spodbuda k jasnejši osveščenosti o lastni situaciji, pomoč pri prilagajanju na
omejitve,

•

nuditi pripomočke, strategije in tehnična sredstva za premoščanje primanjkljajev
na tistih področjih, kjer ni pričakovati izboljšanja. (Powell, 1996, str. 48)
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1.7.6

VLOGA SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA
REHABILITACIJI OSEBE PO POŠKODBI MOŽGANOV

PEDAGOGA

PRI

Specialni in rehabilitacijski pedagog ima pomembno vlogo v strokovnem timu. Njegova
naloga je usmerjena predvsem v ponovno učenje veščin, ki so se po poškodbi izgubile. Učenje
veščin poteka kot neformalno izobraževanje, ki se začne z individualiziranim pristopom in v
začetku na zelo osnovnem nivoju (Korošec, Vali, 2004; Zovko Stele, 2008).
Specialni in rehabilitacijski pedagog oblikuje individualiziran program za poškodovanca.
Individualiziran program mora biti usklajen z delom ostalih članov v timu. Za čim bolj
ustrezen individualiziran program je potreben natančen pregled anamneze, ki specialnemu
pedagogu pomaga določiti sposobnosti, znanja, veščine in spretnosti, ki so ohranjene ali pa so
se zaradi poškodbe izgubile (Korošec, Vali, 2004; Zovko Stele, 2008).
Specialni in rehabilitacijski pedagogi skušajo predstaviti elementarne vsebine na načine, ki
poškodovance motivirajo. Osnovne vsebine predstavijo na enostaven in privlačen način, ki
ustreza posamezniku. Z raznimi krožki, s pisanjem referatov, z učenjem tujih jezikov urijo
osnovne elemente, kot so pisanje, branje, pomnjenje itd. S takšnimi aktivnostmi, ki
poškodovanca zanimajo, lahko dosežemo veliko več, kot pa če bi striktno delali vaje, ki so
neposredno vezane na osnovne veščine. Za optimalen napredek izkoristimo interese
posameznika. S tako načrtovanim delom specialni in rehabilitacijski pedagog dvigne
samozavest in samopodobo poškodovanca, spodbudi zaupanje vase ter mu da občutek
pomembnosti in odgovornosti (Korošec, Vali, 2004; Zovko Stele, 2008).
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1.8 UMETNOST
Umetnostna ustvarjalnost je splošna lastnost vsakega človeka.
Pod pojmom ustvarjalna umetnostna dejavnost razumemo uporabo umetnosti z namenom rasti
in razvoja posameznika in izboljševanja kvalitete življenja. To dejavnost lahko izvajajo
profesorji, učitelji, vzgojitelji, socialni delavci ali terapevti v najrazličnejših ustanovah.
(Vogelnik, 1996).
1.8.1

UMETNOSTNA DEJAVNOST IN TERAPIJA

Umetnostna dejavnost je včasih poimenovana tudi kot »ustvarjalna umetnostna terapija«.
Razlog, da se tako imenuje, je, da se je prvotno razvila predvsem v ustanovah za duševno
bolne. V psihiatričnih in drugih bolnišnicah se umetnostno izražanje izvaja rekreativno ali pa
terapevtsko. Bolnik se sooči s svojimi doživetji in izkušnjami, jih predela ter izrazi skozi
umetnostni proces. Izdelek bolniku omogoči, da vidi svojo izkušnjo odmaknjeno, stran od
sebe in si jo tako lažje ogleda kot neko zaključeno dejavnost in jo sprejme (Vogelnik, 1996).
Podobno opisuje tudi E. Bizjak (2007), ki pove, da je umetnost kot terapija stara že nekaj več
kot petdeset let, uporabljena pa je v različnih ustanovah. Uporablja se kot dodatek k stalnim
terapevtskim metodam.
V današnjem času umetnost pri delu uporablja vrsta strokovnjakov – od profesorjev, učiteljev,
vzgojiteljev do socialnih delavcev in terapevtov v različnih ustanovah. Ob tem se je dandanes
namen prenesel z zdravljenja na osebnostno rast, razvoj človeka in na izboljšanje kvalitete
življenja (Vogelnik, 1996).
1.8.2

UMETNOSTNA TERAPIJA

Na razvoj umetnostne terapije je vplivalo več dejavnikov in psiholoških smeri. Med njimi so
najbolj znane psihoanaliza, humanistična psihologija, pa tudi geštalt terapija in vedenjska
terapija. Od terapevta je tudi odvisno, na kakšen način bo potekalo terapevtsko delo. Terapevt
lahko posameznika pri delu le spodbuja ali pa ga tudi usmerja (Mazi Thomas, 2007).
Glede na to, kakšne potrebe in okoliščine so značilne za posameznika, lahko umetnostna
terapija poteka na štirih različnih ravneh:
-

Podpirajoča raven: pri tej ravni gre za vse vrste funkcionalne uporabe umetniških
medijev za ne-terapevtske, a kljub temu s terapijo povezane namene.
Zvišana raven: za to raven je značilno, da pomoč z umetnostjo uporabljamo za
povečanje učinkov zdravljenja.
Intenzivna raven: na tej ravni pomoč z umetnostjo zavzema osrednjo in neodvisno
vlogo.
Primarna raven: na tej ravni pa je umetnostna terapija primarna in edina terapija na
srečanju in prispeva k pomembnim spremembam v posameznikovem življenju
(Tancig, 1998).

Za vse smeri umetnostne terapije je značilen trikotnik medsebojnega učinkovanja: klient –
umetnostni medij – terapevt.
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Med umetnostno terapijo štejemo več različnih oblik terapij. Glede na to, kateri umetnostni
medij je uporabljen, poznamo:
-

dramsko,
glasbeno,
plesno,
likovno terapijo (Tancig, 1998).

Ciljev umetnostne terapije je veliko. M. Vogelnik (2003) navaja, da spada med cilje dvig
kvalitete življenja, rast in razvoj osebnosti posameznika, bogato izražanje in doživljanje,
umirjanje ter sproščanje, raziskovanje svojega notranjega sveta in čustev, spreminjanje
čustvenih in vedenjskih vzorcev, izboljšanje učenja ter lajšanje komunikacije ter razumevanja.
1.8.3

UMETNOSTNA
POŠKODBI

TERAPIJA

IN

OSEBE

PO

NEZGODNI

MOŽGANSKI

E. Bizjak (2008) opisuje, da je lahko umetnostnoterapevtski proces pri osebah po nezgodni
možganski poškodbe izjemno koristen. Z uporabo ustreznih umetnostnih medijev in metod se
krepita posameznikova samopodoba in zadovoljstvo, posameznik bolje spoznava svojo
telesno shemo, pridobiva občutek notranje strukture, obenem pa lahko zmanjša svojo
impulzivnost.
Z umetnostno terapijo se krepijo tudi socialne spretnosti (predvsem če terapija poteka v
skupini), posledično pa se izboljšujejo tudi pozornost, iniciativnost ter sodelovanje. Sam
proces nudi veliko možnosti za izražanje čustev in domišljije, omogoča pa tudi doživljanje
uspeha ter zadovoljstva, kar je za osebe po nezgodni možganski poškodbi še posebej
pomembno. Umetnostnoterapevtski proces je spontan in omogoča posamezniku integrirati
zunanje in notranje dražljaje, kar vodi do boljšega delovanja na fizičnem, psihičnem ter
emocionalnem področju. Pomembno je, da se z umetnostno terapijo posameznik izraža
spontano in s sprejemljivim načinom izboljšuje fizično in emocionalno stanje ter se kreativno
vključuje med druge ljudi (Bizjak, 2008).

29

1.8.4

VPLIV UMETNIŠKEGA USTVARJANJA

Vsak človek je celovita osebnost in v vsakem je tudi »umetniški« del. Ta del vpliva na vse
ostale ravni v človeku in obratno. Vpliva na telesno, emocionalno, razumsko, družbeno,
osebno, umetnostno, duhovno raven in še na marsikatero drugo. Če želimo živeti srečno in
zdravo življenje, moramo vedno upoštevati vsako izmed naštetih ravni (Vogelnik, 1996):
•

•
•
•
•
•
•

Umetnostna raven se kaže kot izražanje z gibanjem, petjem, igranjem, slikanjem ali
risanjem. Z umetniškim izražanjem vsakdo lahko izraža svoja čustva, misli in občutke,
obenem pa ta raven vključuje tudi posameznikovo pojmovanje umetnosti in
umetniških potreb.
Telesna raven pojmuje delovanje našega telesa v povezavi z vsemi telesnimi
dogajanji.
Razumska raven nam pove, na kakšen način se človek uči in uporablja svoje znanje.
Emocionalna raven pojmuje razumevanje, zavedanje in izražanje čustev in občutkov
na konstruktiven način.
Dojemanje in razumevanje samega sebe v odnosih z drugimi je del družbene ravni.
Osebna raven nam pove, kako definiramo naše uspehe in zadovoljstva. Zadovoljitve
so različne pri vsakem človeku in so odvisne od naših želja, potreb in vrednot.
Duhovna raven nam omogoča razumeti vrednote in pomembne stvari v našem
življenju.

M. Vogelnik (1996) nadaljuje, da umetnost učinkuje zdravilno. Z umetnostnim izražanjem,
predvsem likovnim, posredno poteka komunikacija, kar je pozitivno za ljudi, ki težje
neposredno komunicirajo. Prek stvaritve lahko zaznamo občutja, sporočilo posameznika in si
jih razlagamo. Z likovnim izražanjem ljudje izrazijo tudi čustva, ki jih sicer težje izrazijo. Z
umetnostjo namreč lahko najdejo socialno sprejemljive oblike izražanja čustev. Poleg
komunikacije in lažjega izražanja čustev umetnostno izražanje človeku pomaga pri osebnostni
integraciji, sprejemanju lastne notranjosti in povezovanju z zunanjim svetom. Vsako delo, ki
ga posameznik ustvari, je unikatno in odraža njegovo notranjost. Z umetnostjo izražamo svojo
domišljijo in podzavest, omogoča nam sprostitev, dobro počutje in lajša razumevanje
zapletenih stvari. Obenem ustvarjanje omogoča posamezniku, da se samopotrdi in postane
bolj osebnostno kompetenten. Če poteka terapija v skupini, razvija še socialne stike.
Tudi Steiner (2011) opisuje, da umetniško ustvarjanje človeku omogoči izraziti svoja notranja
doživljanja in vodi do duševnega zdravja. Če osebam pustimo, »da v delu izrazijo svoje
duševno doživljanje, to pomeni, da se povsem predajo svojim najglobljim potrebam«
(Carlgren, 1993, str. 55).
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1.8.5

LIKOVNO USTVARJANJE IN LIKOVNA SREDSTVA

Likovna dejavnost je počasen in skladen proces, ki je odvisen od terapevta in celotne skupine
(Immisch, 1984, str.15 v Ficko, 2007). Sposobnost likovnega ustvarjanja ima vsak izmed nas
in ne samo umetniki. Če je ne spodbujamo, ostane nerazvita. Likovno izražanje je način
izražanja, ki je otroku najbližji in tudi omogoča oblikovati lastno osebnost.
Likovno ustvarjanje je eno izmed bolj dostopnih izraznih sredstev (v primerjavi z glasbo,
plesom ali dramo). Pri likovnem ustvarjanju je človek sam in posredno sporoča svoje
sporočilo. Ko si izdelek nekdo ogleduje, sprejema sporočilo ustvarjalca, ko tega ni zraven
oziroma ne ustvarja več. Zato je likovno izražanje še posebej priporočljivo za ljudi, ki težje
neposredno komunicirajo (Vogelnik, 1996).
Likovna dejavnost je večkrat organizirana za skupine ljudi s podobnimi potrebami in
značilnostmi (Vogelnik, 1996).
Likovno ustvarjanje predstavlja delo z raznolikimi materiali, kot so svinčnik, papir, barve,
črnilo, kreda, oglje, kovina, les … torej vse tiste stvari, s katerimi se lahko izrazimo
ploskovno in plastično, izrazimo pa jih lahko na različne načine (s črtami, pikami, liki,
figurami ipd.) (Vogelnik, 1996).
1.8.6

UČINKI LIKOVNEGA USTVARJANJA

Gorjup (1999) opisuje, da bi morali v vsa obdobja življenja vnašati čim več kvalitetnega
likovnega ustvarjanja, ne glede na to, ali gre tu za zdravo osebo ali pa osebo s posebnimi
potrebami. Učinek likovnih dejavnosti je zdravljenje. Likovne aktivnosti spodbujajo
rehabilitacijo, vzdržujejo stanje in stimulirajo človekovo fizično in psihično stanje.
Prek likovnega ustvarjanja se človek izčisti, identificira in udejanji. Z ustvarjanjem človek
odkriva samega sebe. Dober likovni izdelek lahko posameznika še dodatno motivira in
spodbudi.
Z likovnim ustvarjanjem se samorealiziramo, osvobodimo in razbremenimo na likovni način
(Gorjup, 2007).
Sam proces likovnega ustvarjanja lahko analiziramo. Analiza nam pove, kakšen je status
posameznika in kako lahko likovni medij vpliva na izboljšanje njegovega bolezenskega stanja
(Gorjup, 1999).
Z likovnim ustvarjanjem spodbudimo ustvarjalne in notranje moči, obenem pa ustvarjanje
zmanjša napetost in spodbudi naše misli (Immisch, 1984, v Ficko, 2007).
Podobno razmišlja tudi E. Bizjak (2007), ki pravi, da umetnostno ustvarjanje vpliva in
spodbudi vse komponente posameznikovega delovanja.
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1.8.7

LIKOVNO USTVARJANJE V SKUPINI

Če se likovno ustvarjanje izvaja v skupini, se je treba dogovoriti za strukturiranost, ki
pripomore k temu, da vsak posameznik lažje začne z delom, ni negotov, nikomur ne zmanjka
časa. Z določitvijo teme pa se lahko tudi lažje vzpostavijo medsebojni odnosi, tema pa prav
tako omogoči, da se posamezniki znebijo ukoreninjenih navad in spodbudi razgovor
(Vogelnik, 1996). Umetnostna dejavnost v skupini vpliva na krepitev občutka pripadnosti
skupini (Steiner, 2011).
1.8.8

LIKOVNA TERAPIJA

Ameriška likovnoterapevtska zveza (American Art Therapy Association – AATA), ki je ena
izmed najbolj znanih likovno terapevtskih zvez, navaja, da likovno terapijo lahko razumemo
kot profesijo, poklic, v kateri klienti z ustvarjalnim delom ustvarijo nek izdelek. Prek
ustvarjanja izražajo svoje občutke, čustvene konflikte, razvijajo socialne spretnosti,
ustvarjanje pa jim prav tako pomaga spodbujati lastno samozavedanje, obvladovati svoje
vedenje, zmanjšati stres in povečati pozitivno samopodobo (AATA, 2013).
Tudi B. Kariž (2010) opisuje, da je prepričanje likovne terapije, da se prek likovnega
ustvarjanja ljudje zdravijo in zvišujejo kvaliteto življenja.
Oster (2004) opisuje, da se pri likovni terapiji posamezniku oziroma skupini pomaga s
pomočjo likovnih sredstev. Pri likovni terapiji oseba lahko projecira svoja čustva.
Tudi M. Liebmann (2004) povezuje likovno izražanje s čustvi. Pove, da likovno izražanje v
likovni terapiji pomeni ekspresivno izražanje svojih občutkov, ne pa izdelovanje nekega
izdelka z namenom ocenjevanja po določenih standardih.
1.8.9

KOMU JE LIKOVNA TERAPIJA NAMENJENA?

Likovna terapija je učinkovita terapija za ljudi, ki imajo razvojne, mentalne, zdravstvene,
izobraževalne, socialne ali psihološke posebne potrebe. Vključuje tudi ljudi, ki so doživeli
travme, ljudi z demenco, avtizmom, depresijo in drugimi boleznimi (AATA, 2013; Bar-Sela,
Atid, Danos, Gabay, Epelbaum, 2007), možganske poškodbe in posttravmatski stresni
sindrom (Spinner, 2007).
Likovna terapija razvija percepcijo, motoriko, kognicijo in socialne spretnosti in je primerna
zlasti za osebe, ki imajo naslednje težave:
-

težje besedno izražanje,
emocionalne težave ter slaba samopodoba,
neustrezno vedenje,
težave socialne interakcije,
slabša pozornost, koncentracija in spomin,
nesamostojnost in ne-samoiniciativnost,
pasivnost in nezmožnost smiselne in usmerjene aktivnosti (Kariž, 2010).
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Britanska zveza likovnih terapevtov dodaja, da je likovna terapija primerna tako za otroke kot
tudi za mladostnike, odrasle in starejše (BAAT, 2011).
Lahko se izvaja individualno, v paru ali v skupini (AATA, 2013).
Likovna terapija se lahko izvaja v zdravstvu, šolstvu ali na področju socialnega varstva
(Kariž, 2010).
1.8.10 KORISTI LIKOVNE TERAPIJE
M. Liebman (2004) navaja nekaj koristi likovne terapije:
-

Likovna terapija je oblika nebesedne komunikacije, kar je pomembno za tiste osebe, ki
slabše obvladujejo verbalno komunikacijo. Učinkovita je tudi za osebe, ki »preveč«
govorijo, saj z njeno pomočjo lahko govorjenje umirimo.
Pomaga pri izražanju in raziskovanju samega sebe. Prek slike lahko o osebi izvemo
več kot prek pogovora.
Z likovnim izražanjem se oseba bolj zave lastnih čustev, ki jih je morda pred tem
skrivala.
Z likovnim izražanjem oseba lahko izrazi čustva na socialno sprejemljiv način.
Spodbuja kreativnost in zdravje ter zmanjšuje negativne občutke.
Na podlagi konkretnih izdelkov nam je omogočen vpogled v preteklost in lahko
ugotovimo, kje je prišlo do napredkov.
Interpretacija izdelkov nam omogoči najti in rešiti težave.
Likovno ustvarjanje (še posebej v skupini) zahteva sodelovanje, kar spodbudi tudi tiste
osebe, ki običajno delajo manj, da so aktivnejše.
Osebe lahko ob likovnem izražanju uživajo, kar vodi do veselja pri delu in večje
kreativnosti.
Uporablja se lahko tudi v diagnostične namene za osebe, ki imajo določene motnje.

1.8.11 NAMENI IN CILJI LIKOVNE TERAPIJE
Likovno terapijo izvajamo z namenom, da ozavestimo občutke, čustva in razmišljanja osebe, s
katero delamo. S terapijo osebi omogočimo, da bolje razume sebe in svojo okolico, da postane
bolj samostojna, odgovorna in da zna prevzeti nadzor nad svojim življenjem. Če terapija
poteka skupinsko, se krepijo tudi socialni stiki ter čustvene in učne izkušnje (Kariž, 2010).
Med najpomembnejšimi cilji likovne terapije po B. Kariž (2010) sta blažitev primanjkljajev
ter krepitev bolnikovih močnih področij. Med ostalimi cilji pa so pomembni še:
-

sposobnost prepoznavanja, izražanja in ozaveščanja čustev,
krepitev pozitivne samopodobe,
spreminjanje neustreznih vedenjskih vzorcev,
razvoj mehanizmov obvladovanja,
razvoj avtonomnosti,
prepoznava ovir, ki preprečujejo napredek,
zmanjšanje tesnobe in napetosti,
razvoj domišljije in ustvarjalnosti,
osebna rast.
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1.8.12 VLOGA LIKOVNEGA TERAPEVTA
Likovni terapevt je posebej usposobljen strokovnjak, ki spodbuja klienta, da je bolj
ustvarjalen in da razmišlja o svojih občutkih med oblikovanjem izdelka. Poznati mora
materiale, tehnike dela ter uporabljati mora ustrezen likovni jezik. Seznanjen mora biti tudi s
terapevtskimi tehnikami, metodami in mehanizmi, prek katerih otrok dosega spremembe.
Likovni terapevt ni prisoten zato, da bi učil likovne spretnosti, prav tako ni model za otroka,
ampak vodi proces osebnega raziskovanja. Skrbeti mora za varnost pri samem procesu in
priskrbeti mora osebi primerne materiale. Postaviti mora pa tudi določene omejitve; otroku
mora povedati, kakšno je nevarno vedenje in česa ne sme početi. V samem procesu mora
otrok priti do spoznanja, da terapevtu lahko zaupa, da se ga ne boji in mu lahko vse pove
(Kariž, 2010).
Med likovnoterapevtske tehnike, ki jih terapevt lahko uporablja pri svojem delu, so risanje,
slikanje in modeliranje (Mazi Thomas, 2007).
1.8.13 FAZE LIKOVNOTERAPEVTSKEGA PROCESA
B. Kariž (2010) opisuje, da ima vsak likovnoterapevtski proces svoj lasten ritem in potek,
vsak pa naj bi se odvijal v treh fazah – v začetni, srednji in zaključni fazi.
ZAČETNA FAZA
Terapevt oceni otrokovo stanje in potrebe ter se glede na to odloči, katere likovnoterapevtske
aktivnosti bo uporabil. V tej fazi se izvede tudi terapevtski dogovor, ki opredeli, kakšno bo
sodelovanje terapevta in otroka. Brez dogovora in želje otroka, da sodeluje, same terapije ni
mogoče izvesti. V tej fazi otroka seznanimo s samim potekom terapije in z njim izvedemo
tudi nekaj krajših aktivnosti, prek katerih dobimo informacije o otrokovih miselnih, čustvenih
in vedenjskih procesih. Aktivnosti, ki jih izvajamo na tej stopnji, so namenjene spoznavanju,
sproščanju in vzpostavljanju odnosa in medsebojnega zaupanja.
SREDNJA FAZA
V srednjo fazo pridemo postopoma. Ni nekega določenega mejnika, kdaj v to fazo pridemo,
da pa smo »v njej« pa vemo takrat, ko nam je otrok pripravljen sam govoriti o osebnih
vsebinah. Naloga terapevta v tej fazi je, da mu pomaga soočati se z dvomi, da krepi otrokovo
notranjo moč in mu omogoči, da doseže pozitivne spremembe.
ZAKLJUČNA FAZA
V zaključni fazi terapevt usmerja otroka k samostojnemu delu in obvladovanju samega sebe.
Terapevt pomaga otroku uvideti lasten napredek. Otrok in terapevt skupaj pregledata izdelke,
se pogovorita o dosežkih in načrtujeta prihodnje aktivnosti.
Zadnja faza je tudi precej občutljiva, saj se počasi približuje konec. Ločitev oziroma zaključek
je treba napovedati že vnaprej, da ne postane to nekaj nepričakovanega. Če je terapija zelo
uspešna, je tudi zaključek težji in lahko se zgodi, da otrok v tej fazi tudi nazaduje. V tej fazi
mora biti terapevt pripravljen na močna čustva in na to, da lahko stoji otroku ob strani.
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1.8.14 STRUKTURA, MATERIALI IN AKTIVNOSTI
Likovnoterapevtsko srečanje moramo načrtovati dolgoročno (načrtovanje števila srečanj,
odsotnosti ipd.) in kratkoročno (razporeditev vsakega posameznega srečanja). Srečanja vedno
začenjamo ob isti uri in ne končujemo prezgodaj oziroma prepozno. Pred samim srečanjem
pripravimo prostor in ga prilagodimo srečanju, ki sledi. Pri vsaki uri otroka seznanimo s
potekom ure, med aktivnostmi pa ga tudi opozorimo, koliko časa še manjka do izteka.
Najpomembneje je to, da smo dosledni in stalni, saj to tudi otroku omogoča pripravljenost na
aktivnosti in lažje sodelovanje v terapiji.
Prostor naj bo čim bolj udoben, svetel, zračen, takšen, da se bo otrok v njem počutil varnega.
Pri mlajših otrocih lahko po prostoru namestimo tudi različne igrače oziroma lutke.
Materiali, ki jih uporabljamo, morajo biti prilagojeni otrokovi starosti in sposobnostim. Dobro
je, da imamo na voljo več različnih materialov, da lahko izvajamo raznolike aktivnosti, v
vsakem primeru pa otroku predstavimo materiale pred samo uporabo. Spodbujamo ga, da sam
poišče nove in ustvarjalne načine njihove uporabe (Kariž, 2010).
Pri samem načrtovanju aktivnosti in programa se moramo sproti spraševati (Kariž, 2010):
-

Ali je vsebina programa primerna stopnji razvoja klienta in njegovim posebnostim?
Ali so aktivnosti skladne s terapevtskimi cilji?
So aktivnosti privlačne in zanimive tako za klienta kot za terapevta?
Ali aktivnosti spodbujajo radovednost, igrivost in domišljijo?
Ali je lahko klient v aktivnostih samoiniciativen?
So materiali zanimivi, ali jih bo klient znal uporabljati?
Ali je struktura primerna, ali jo je treba prilagoditi?
Je na voljo dovolj časa za vse aktivnosti?
Ali so pri načrtovanju upoštevane želje klienta?

1.8.15 STRUKTURA TERAPEVTSKEGA SREČANJA
Terapevtska srečanja niso enaka, za vsa srečanja pa je značilno, da so sestavljena iz štirih
delov: uvoda, osrednjega dela, pogovora in zaključka. Pred začetkom si mora terapevt vzeti
nekaj časa, da pripravi sebe, materiale in prostor.
V uvodnem delu potekajo aktivnosti za ogrevanje in spoznavanje. Prek teh aktivnosti se otroci
pripravijo na osrednjo aktivnost. Na začetku osrednjega dela se pregledajo izdelki prejšnjega
tedna in nadaljuje se glavna tema. Ko se ta zaključi, sledi pogovor o likovnem izdelku, v
zaključnem delu pa se ovrednoti dogajanje, pospravi prostor in načrtuje prihodnje srečanje.
Tudi M. Liebmann (2004) opisuje potek tematskih likovnoterapevtskih srečanj. Začnejo se z
uvodom in ogrevanjem, ki trajata od 10–30 minut. Nadaljujejo se z likovnim delom (trajanje
20–45 minut), sledi diskusija izdelka ( 30–45 minut) in nazadnje sledi zaključek, ki traja do
10 minut. Sama dolžina posameznih delov srečanja je odvisna od razpoložljivega časa v
instituciji. Prav tako ta struktura ni strogo določena, ampak se lahko držimo tudi drugačnih
vzorcev npr. diskusija, ki poteka ob slikanju, slikanje kot glavna aktivnost (pri katerem
diskusija ni tako pomembna), ali pa likovno ustvarjanje s poudarkom na odnosih med člani.
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1.8.16 BARVE
Delo z barvami človeku omogoči sproščanje lastnih razpoloženj. Omogočajo nam izživljanje,
v njih se pa lahko tudi vživimo. Barva sporoči naša notranja občutja. Prek slike in
upodobljenih barv lahko spoznamo posameznikov temperament. Vsaka barva predstavlja
določeno osebnost, kar dojemamo že otroci.
Vsako barvo vsak posameznik doživlja zelo osebno. Kar je ljudem skupno pri doživljanju
barv, je le doživljanje toplosti oziroma hladnosti in svetlosti barve. Modrino zaznavamo kot
hladno barvo, ob pogledu nanjo nas zahladi. Obratno pa je pri rdečini in pri ostalih toplih
odtenkih: postane nam toplo, čutimo napetost, smo dejavni. S samim zdravilnim učinkom
barv se ukvarja kromoterapija, nekatere stroke pa skušajo s pomočjo likovnih sredstev
psihodiagnosticiati človeka, njegovo osebnost, značaj in bolezen (Gorjup, 2007).
Pri dojemanju barv ima veliko vlogo povezava med našimi očmi in možgani. Barvo
doživljamo kot fiziološki pojav, katerega proizvede naš vidni sistem. Ta proizvede občutke
svetlobe in barve, ki jih dojemamo izrazito individualno (Gorjup, 1999).
V naši očesni mrežnici obstajajo različne vrste celic receptorjev svetlobnih dražljajev in vsaka
skupina receptorjev je občutljiva na različne vrste svetlob. Prve zaznavajo kratkovalovno
(modrovijolično) svetlobo, srednjevalovno (zeleno) in daljšo valovno (oranžno) svetlobo. Vsi
barvni odtenki in občutki so izhodiščno sestavljeni iz vijolične, zelene in oranžne barvne
svetlobe. Mešanica vseh barvnih svetlob daje belo, odsotnost vseh svetlob pa nam prikazuje
črna. Bela in črna ter vsi odtenki sivine so nebarve (Gorjup, 1999).
Vsak človek ima do določene barve in svetlobe čustven odnos. Gorjup (1999) opisuje
naslednje barve in jih povezuje s čustvi in fiziološkimi občutenji:
-

-

Rdeča: prodorna in vroča barva, povečuje napetost in stimulira našo duševnost.
Oranžna: za razliko od rdeče ne povečuje krvnega tlaka, nas čustveno stimulira in
spravlja v dobro voljo. Prav tako dobro vpliva na prebavo.
Rumena: spodbuja naše misli, oči in živce.
Zelena: znižuje naš krvni pritisk, hipnotizira in pomirja.
Modra: še bolj nas pomirja kot zelena, spodbuja introspekcijo in koncentracijo.
Fizično zmanjšuje krvni tlak in sprošča mišični tonus. Po Maxu Lüscherju naj bi
odsotnost temnomodre barve pomenila čustveno neizpopolnitev, anksioznost,
upadanje moči in koncentracije. Temnomodra barva prav tako pomeni duhovno barvo
in ponazarja osredotočenost nase.
Vijolična: združuje modro in rdečo barvo, zato povečuje našo odpornost.
Rjava: predstavlja barvo zemlje. Max Lüscher jo je opredelil kot barvo zavrtosti,
pasivnosti.
Siva: mešanica črne in bele je nevtralna siva barva. Predstavlja skromnost in
dolgočasnost.

M. Vogelnik (1996) opisuje, da barve in oblike lahko vplivajo na čustva posameznika in s tem
tudi na naše veselje do zdravja in življenja. Kot primer navaja, da bi morali živeti v sobi, ki je
prepleskana z barvo, ki jo ne maramo – v njej nikakor ne bi radi preživeli veliko časa.
Nasproten primer pa bi bil, da nam barva, ki nam je zelo všeč, izboljša razpoloženje in nas
umiri. Vsekakor pa je treba vedeti, da barva ne vpliva vedno na enak način.
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2 EMPIRIČNI DEL
2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
B. Kariž (2010) opisuje, da likovna terapija razvija percepcijo, motoriko, kognicijo in socialne
spretnosti. Prav tako se z njeno uporabo spodbuja razvoj pozitivne samopodobe (AATA,
2013). Prek likovnega ustvarjanja se ljudje zdravijo ter zvišujejo kvaliteto življenja. M.
Liebmann (2004) dodaja, da poleg tega posameznik lažje raziskuje samega sebe in se bolj
zaveda svojih čustev. Oster (2004) navaja, da se posamezniku oziroma skupini tu pomaga s
pomočjo likovnih sredstev.
V. Trdan (2009) opisuje, da se je likovna terapija pri osebah po poškodbi možganov izkazala
za zelo uspešno, saj omogoča lažje izražanje, izboljšuje ustvarjalnost, spodbuja sodelovanje in
socialne stike.
Problem magistrskega dela je ugotoviti, kako lahko s kontinuiranim likovnim ustvarjanjem
vplivamo na izboljšanje samopodobe osebe, ki je doživela poškodbo možganov.

2.2 CILJI RAZISKAVE
Cilji raziskave so:
•
•
•

S pomočjo vprašalnika samopodobe – SPA, pogovora in opazovanja želimo ugotoviti,
kakšna je samopodoba osebe, ki je doživela nezgodno poškodbo možganov.
S kontinuiranim izvajanjem načrtovanih likovnih aktivnosti želimo izboljševati
samopodobo osebe s poškodbo možganov.
Po ponovno izvedenem vprašalniku samopodobe – SPA in po pregledu sprotnih analiz
bomo ugotovili, ali se je z izvajanjem likovnih aktivnosti pri osebi, ki je doživela
poškodbo možganov, pokazalo izboljšanje na področju samopodobe.

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovalno vprašanje magistrskega dela bo:
ali se z rednim izvajanjem likovnih aktivnosti izboljša samopodoba osebe, ki je doživela
poškodbo možganov?

2.4 METODA
V magistrskem delu je uporabljena kvalitativna analiza, študija primera. Metoda raziskovanja
je deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna.
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2.5 OPIS VZORCA
Vzorec raziskovalnega problema predstavlja 25-letni moški, ki je leta 2012 doživel poškodbo
možganov kot posledico zastoja srca zaradi zastrupitve. Njegova poškodba možganov spada
med težke poškodbe. V kliničnem centru je preživel 3 mesece, od tega je bil dva meseca v
komi. Sčasoma je dobil še nekaj bolnišničnih okužb in ko se je prebudil iz kome, je bil hrom
in slep. Stanje se mu je kmalu začelo izboljševati. Potem je bil premeščen v rehabilitacijski
inštitut, kjer je ostal šest mesecev. Ob prihodu tja je lahko rahlo premikal glavo in šepetaje
govoril. Približno pol leta po poškodbi se je ob pomoči postavil na noge. Leto in pol za tem je
samostojno shodil, začel je obiskovati fitnes, kamor hodi še danes in izboljšuje ravnotežje,
grobo motoriko in vzdržuje kondicijo. Sam pove, da je usvojil gibanje in si želi izboljšati
predvsem drobno motoriko in pisavo. Na inštitut se še vrača, ker se udeležuje delovnih terapij
in obiskuje logopeda. Od leta 2015 je tudi član društva, ki je namenjeno pomoči osebam po
nezgodni poškodbi glave.

2.6 OPIS INSTRUMENTOV
Vprašalnik samopodobe SPA
Samopodoba bo ocenjena s pomočjo slovenske priredbe vprašalnika samopodobe – SPA.
Vprašalnik je primeren za učence od četrtega razreda osnovne šole do dijakov tretjih letnikov
srednjih šol. Vprašalnik meri splošno, družinsko, učno, emocionalno, socialno in telesno
samopodobo. Posameznik odgovarja na postavke tako, da obkroži številko, ki zanj najbolj
velja. Številka 1 pomeni, da trditev zanj/zanjo vedno velja, številka 2 pomeni, da trditev
včasih velja, številka 3 pomeni, da trditev zanj/zanjo nikoli ne velja. Vrednotenje je
enostavno, izvede se s pomočjo vnaprej določenega ključa ali pa s šablono. Seštevamo točke
za vsako dimenzijo posebej, seštevek vseh točk pa nam poda vrednost splošne samopodobe
(Musitu idr., 1998).
Za raziskavo so bile uporabljene le postavke, ki merijo socialno, telesno in emocionalno
samopodobo. Za specifični primer je vprašalnik delno prirejen. Odgovori na postavke so bili
pridobljeni s pomočjo psihologa prek pogovora. Ocenjevanje je ostalo na nivoju primerjanja
točk postavk pred izvedbo in po izvedbi likovnih delavnic.
2.6.1

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Za magistrsko delo je bil s pomočjo psihologa izveden delno prirejen vprašalnik samopodobe
– SPA. Uporabljen je bil na prvem in zadnjem srečanju, kar mi je omogočilo primerjavo
rezultatov pred izvedbo in po izvedbi načrtovanih likovnih delavnic. Delavnice sem izvajala
dvakrat tedensko, srečanja sem sproti analizirala in z opazovanjem ugotavljala, na katerih
ocenjevanih področjih se je kazal napredek.
2.6.2

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

Pridobljeni podatki so kvalitativno vsebinsko analizirani in teoretično razloženi (Vogrinc,
2008).
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2.7 INTERPRETACIJA REZULTATOV IN ODGOVOR NA
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Interpretacija je razdeljena na sklope. Na začetku so opisana srečanja, ki so obenem
interpretirana. Srečanja ob koncu na kratko povzemam in jih interpretiram še z vidika
samopodobe.
V interpretaciji je za klienta zaradi varovanja osebnih podatkov uporabljeno izmišljeno ime –
Jan.
2.7.1
2.7.1.1

Interpretacija po srečanjih
1. SREČANJE: Sreda, 24. 2. 2016

OBLIKA DELA: individualna, skupinska
METODE DELA: procesna metoda, pogovor, risanje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: risalni listi, vodene barvice, čopiči, barvice, flomastri, oljni pasteli
AKTIVNOST: domišljijsko risanje
Današnje srečanje je bilo prvo srečanje, kjer smo začeli z likovno dejavnostjo. V uvodnem
delu sem uporabnikom povedala, kaj bomo na srečanjih počeli, poudarila sem tudi, da
njihovih izdelkov nikakor ne bom ocenjevala. V uvodni aktivnosti sem želela uporabnike
seznaniti z različnimi pripomočki, ki smo jih imeli na razpolago, zato sem za prvo aktivnost
pripravila risanje likov po predlogi (slika 1). M. Vogelnik (1996) opisuje, da je raziskovanje
likovnih sredstev ustrezna aktivnost, ko posameznik z njimi še ni seznanjen. Posameznik nove
materiale otipa, povonja, prepogiba … Material sčasoma postane sredstvo za uresničevanje
možnosti in ni več le »material«. Z vajami raziskovanja likovnih sredstev in materialov
posameznik razvija domišljijo in se ob ustvarjanju sprošča, obenem pa se ne počuti
ogroženega pri uporabi novih likovnih sredstev. Gre za igrivost in spontanost pri ustvarjanju.
Naloga vsakega posameznika je bila narisati nekaj likov, ki so bili dani vnaprej, in vsak lik
prerisati z drugim pripomočkom (z vodenkami, barvicami, flomastri in oljnimi pasteli). Na
koncu smo se pogovorili o pripomočkih in risanju.
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Slika 1: Spoznavanje pripomočkov

Jan se je odločil, da prvi lik nariše z barvico, drugega s flomastrom, tretjega z oljnimi pasteli
in zadnjega z vodenimi barvicami. Pri delu si je vzel dovolj časa, skušal je delati po najboljših
zmožnostih. Pri prerisovanju tretjega lika je povedal, da se mu zdi najtežji. Prav tako se mu je
zdelo najtežje risati z oljnimi pasteli (ker so majhni in jih je težko držati v rokah) in tudi
risanje z vodenimi barvicami mu ni bilo najbolj všeč (ker s čopiča hitro izgine barva).
Za glavno aktivnost sem tokrat pripravila domišljijsko risanje. Vsak od uporabnikov je dobil
svoj list, na katerega sem sama narisala en lik (vsakemu drugačnega). Iz tega lika je vsak
ustvaril poljubno sliko s poljubnim pripomočkom (slika 2).

Slika 2: Domišljijsko risanje
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Na samem začetku je imel Jan kar nekaj težav s tem, kaj sploh bi narisal. Povedal je, da ima
prazno glavo in da nima idej. Potreboval je nekaj spodbude v smislu, da lahko nariše tudi
kakršne koli čačke, črte, ali pa karkoli realističnega, kar mu pade na pamet, in da nič ne bo
ocenjevano. Odločil se je za pastele in narisal hišo ter nekaj domišljijskih likov. Za narisano
ni imel pojasnila, pove, da si je to izbral kar tako. Na risbi lahko opazim simetrijo –
prekrižana kvadrata na obeh straneh lista ter tudi temna in svetlo modra barva na vrhu in dnu
papirja. Med samim risanjem sem opazila, da je v zgornjem levem kotu začel risati podobo
jin-janga, ki jo je pozneje pobarval. O podobi jin-janga tudi sam večkrat govori, mu je všeč,
predstavlja mu življenje in želi si jo tudi tetovirati. Zanimivo je to, da si je pri risanju izbral
prav pastele, ki so se mu v prvi aktivnosti zdeli najbolj težaven pripomoček za risanje. Ko
sem ga vprašala, zakaj si je izbral pastele, je povedal, da so mu bili pač zanimivi in da so mu
boljši kot vodene barvice.
Med uro risanja je sčasoma Janu malce upadla koncentracija. V uvodni aktivnosti je veliko
bolj zavzeto sodeloval, medtem ko je pri glavni aktivnosti bolj sedel, pogledoval naokoli, se
pogovarjal z drugimi uporabniki. Tudi risal je veliko hitreje kot pri prvi aktivnosti. Kljub
temu je samostojno dokončal nalogo.
Pripomočke, ki jih je uporabljal, je držal pravilno, trudil se je, da bi risal čim bolj natančno,
do črte in ne čez. Like je skušal risati v čim bolj enaki velikosti. Pri drugi aktivnosti sem
opazila, nekaj nesklenjenih črt, risanje čez črto in nepopolno pobarvane like.
Na koncu smo se pogovorili o srečanju. Jan je povedal, da mu je bilo vse všeč in da bo
sodeloval tudi v prihodnje. Povedal je tudi, da bi lahko izdelke naredil bolje.

41

2.7.1.2

2. SREČANJE: Petek, 26. 2. 2016

OBLIKA DELA: individualna, skupinska
METODE DELA: procesna metoda, pogovor, risanje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: vzorec mandale, vodene barvice, barvice, flomastri, oljni pasteli
AKTIVNOST: barvanje mandale
Na tokratnem srečanju sem zopet začela z uvodno aktivnostjo – z barvanjem mandal. Vsak
uporabnik je prejel list, na katerem je bila narisana mandala (slika 3). Za barvanje so si lahko
izbrali poljubne pripomočke, ki so jih spoznali že na prejšnjem srečanju (barvice, flomastri,
vodene barvice, oljni pasteli). Omenila sem tudi, da lahko izberejo več različnih
pripomočkov, ni treba, da barvajo le z enim. M. Vogelnik (1996) šteje risanje in barvanje
mandal med dejavnosti slikanja kot meditacije.
Naloga barvanja mandale (slika 4) se je izkazala za veliko zahtevnejšo, kot sem sprva
predvidevala. Ker je zahtevala dosti več časa, je bila ta aktivnost edina aktivnost v tej uri.

Slika 3: Prvoten izgled mandale

Slika 4: Pobarvana mandala
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Jan je tokrat najprej komentiral, da je mandala zahtevna in da bo verjetno barval čez črto.
Odločil se je za uporabo vodenih barvic. Povedal je, da si jih je izbral zato, ker bi bil z
barvicami zagotovo manj natančen in bi šel večkrat čez črto. Uporabil je različne barve, tople
in hladne. Isto barvo je uporabil za barvanje istega predela na mandali. Največ težav mu je
povzročalo barvanje štirih vijug na mandali, ki jih je od vseh podob na mandali pobarval
najmanj natančno. Določeni deli mandale so ostali nepobarvani, a na koncu je bil z izdelkom
zelo zadovoljen.
Tudi tokrat je čopič držal v pravilnem prijemu, slikal je s počasnimi gibi in skušal biti čim
bolj natančen. Proti koncu je malce hitel in posledično določene dele pobarval manj
natančno.Povedal je, da je imel na koncu težave, izdelek je dokončal zadnji in je moral hiteti.
Drugače bi lahko opravil bolje.
Opazila sem, da je nekajkrat postavil vprašanja v smislu: »Saj je to rdeča barva, kajne?« In je
pokazal na rdečo barvo. Pokazal je tudi na svetlo in temno modro ter vprašal: »Katera je zdaj
modra?« Kot da bi bil negotov pri poimenovanju barv.
Ob koncu ure smo se skupaj pogovorili o aktivnosti, ki smo jo izvajali, in Jan mi je povedal,
da je bila naloga kar zahtevna, a mu je bila vseeno všeč. Povedala sem, kaj bomo počeli
naslednjič – da bomo risali reklame zase. Ogledali smo si časopisne reklame in ugotovili, kaj
je v njih izpostavljeno in kako so oblikovane.
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2.7.1.3

3. SREČANJE: Sreda, 2. 3. 2016

OBLIKA DELA: individualna, skupinska
METODE DELA: procesna metoda, pogovor, risanje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: risalni list, reklame, vodene barvice, barvice, flomastri, oljni pasteli
AKTIVNOST: risanje lastne reklame
Uro sem začela s pogovorom o zadnjem srečanju, kjer smo se s člani pogovarjali o reklamah.
V pogovoru smo izpostavili, da v reklamah vedno pokažejo nekaj zanimivega, kar pritegne
druge ljudi. Aktivnost, ki smo jo izvajali tega dne, je bilo risanje svoje lastne reklame (slika
5). Omenjeno aktivnost M. Vogelnik (1996) umešča med aktivnosti sprejemanja samega sebe.
S tovrstnimi aktivnostmi se vsak posameznik sreča s samim seboj in primerja nekdanje in
sedanje izkušnje. Aktivnost je primerna za delo v skupini, kjer se člani že nekaj časa poznajo
med seboj. Posameznik tu razmišlja o svoji notranji in zunanji samopodobi.
Želela sem, da vsak posameznik nariše nekaj, v čemer je dober, kar bi pri sebi izpostavil, kar
bi bilo po njegovem mnenju drugim všeč ipd. Da bi bili uporabniki bolj kreativni, sem jih
spodbudila, naj pri risanju uporabijo vsaj dva pripomočka čisto po lastni izbiri (npr. barvice in
flomastre, vodenke in pastele …).

Slika 5: Lastna reklama

Ko sem omenila, da bo vsak narisal nekaj, v čemer je dober, je bil Jan videti presenečen.
Dolgo časa je razmišljal, kaj naj sploh reče, ni znal povedati, kje se vidi dobrega, uspešnega.
Potreboval je nekaj spodbude prek pogovora, nato je takoj povedal stvari, v katerih je bil
dober – pred poškodbo. Skušala sem ga spodbuditi, naj razmisli, kje pa je dober sedaj. Tudi
M. Vogelnik (1996) opisuje, da so tovrstne aktivnosti za osebo lahko presenetljive in napete,
saj gre za primerjavo preteklih in sedanjih izkušenj.
Kot je razmišljal, je tudi narisal. Papir je razdelil na dva dela, na levo stran je narisal, v čem je
bil dober pred poškodbo (smučanje), na desno stran, v čem je dober zdaj (fitnes). Najprej je
vse skiciral s svinčnikom, nato pa je večino pobarval z vodenimi barvicami, s pasteli pa je
ponazoril kapljice potu pri risbi fitnesa.
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2.7.1.4

4. SREČANJE: Petek, 4. 3. 2016

OBLIKA DELA: individualna, skupinska
METODE DELA: procesna metoda, pogovor, risanje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: risalni list, oglje, oglje v svinčniku, gumijasta radirka, pripomočki za
senčenje
AKTIVNOST: risanje tihožitja
Na tokratni uri sem prisotnim v uvodu predstavila risanje z ogljem. Zopet smo začeli z
aktivnostjo raziskovanja likovnih sredstev, kot predlaga M. Vogelnik (1996). Vsak je dobil
list, na katerem je ob moji razlagi preizkušal uporabo različnih pripomočkov in tehnik risanja
z ogljem (oglje, oglje v svinčniku, kako se senči, spoznavanje pripomočkov za senčenje ipd.).
Na papirju, kamor je risal Jan, je s pripomočki pisal svoje ime, zato tega izdelka zaradi
varovanja podatkov ne bom prikazala. Preizkusil je senčenje imena s prstom, kar ga je
presenetilo – ugotovil je, da se oglje zelo hitro zabriše, ko čez njega potegneš s prstom. Na
papir je torej večkrat zapisal svoje ime z ogljem, papir je potem v celoti prebarval z ogljem
(tako da je bil skoraj popolnoma črn), nato pa je z radirko čez še enkrat zapisal svoje ime.
Ko so prisotni spoznali vse pripomočke, sem na sredino mize postavila tihožitje z rožami v
vazi, knjigo in skodelico. Vsakdo je narisal tihožitje s poljubnimi pripomočki (slika 6).

Slika 6: Tihožitje

Jan je na svojem izdelku uprizoril del tihožitja – vazo z rožami ter skodelico. Najprej je risbo
skiciral z ogljem v svinčniku, nato pa praznino zapolnil z barvanjem s pravim ogljem. Veliko
si je pomagal s senčenjem s prstom, tako da je oglje razmazal in je bil prostor hitreje obarvan.
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2.7.1.5

5. SREČANJE: Petek, 11. 3. 2016

OBLIKA DELA: individualna, skupinska
METODE DELA: procesna metoda, pogovor, risanje, slikanje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: risalni listi različnih velikosti, tempere, vodenke, pasteli, flomastri, barvice
AKTIVNOST: risanje sebe in svojega počutja, risanje želja
Uvodna aktivnost petkove ure je bila risanje sebe, kot se trenutno počutiš. Članom sem
predstavila tempere, kako se jih uporablja, meša z vodo, kako jih lahko mešajo med seboj.
Njihova naloga je bila, da s temperami na list papirja (kjer je bil s črno že narisan obris glave)
narišejo svoj obraz, ki naj izraža sedanje počutje (slika 7). M. Vogelnik (1996) opisuje, da
posameznik z barvami, črtami in oblikami na papir prelije doživetja in občutke.

Slika 7: Risanje sebe in svojega počutja

Jan je pri tej nalogi uporabil dve barvi, modno in zeleno. Sam je povedal, da zato, ker sta mu
najljubši. Zelena in modra barva sta razumljeni kot pomirjujoči barvi. Zelena znižuje naš
krvni pritisk, nas hipnotizira in pomirja, modra pa obenem spodbuja razmišljanje o samem
sebi in spodbuja koncentracijo (Gorjup, 1999).
Ob ustvarjanju je Jan povedal, da je danes vesel, ker je petek in zato je tudi sebe narisal s
smejočimi usti. Sliko si je želel narisati čim bolje, zato me je vprašal, kako se nariše nos, da
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bo kar se da podoben pravemu nosu. Na koncu je komentiral, da bi lahko vse skupaj narisal
nekoliko bolje.
Uvodna aktivnost je trajala precej dlje časa, kot sem načrtovala, zato smo naslednjo nekoliko
skrajšali in izvedli le del. Pripravljena sem imela različna navodila za risanje svojih želja.
Vsaka želja je bila zapisan na svojem listku in člani so izžrebali, kaj bodo narisali. Ker ni bilo
dovolj časa, je bilo na voljo le eno žrebanje. Želje oziroma misli, ki so bile zapisane na listkih,
so bile naslednje (nekaj izmed njih): nariši, kaj bi naredil, če bi zadel na loteriji; zamisli si, da
si v gozdu in kaj vidiš; nariši, kaj bi najraje počel v življenju. Jan je izžrebal listek z
navodilom: Nariši, kaj bi najraje prejel za darilo. Pri nalogi so uporabniki lahko uporabili
poljubne materiale.
Ko je Jan dobil navodilo, je takoj rekel, da je to izjemno težko. O nalogi je zelo dolgo
razmišljal, komentiral je, da se ne more ničesar spomniti. Pomagala sem mu s pogovorom in
ker se še vedno ni uspel spomniti, sem mu rekla, da če se res ne more spomniti, lahko zamenja
listek. Nato je odgovoril, da tega ne bo storil in da se bo že spomnil – in se tudi je. Vzel je črn
flomaster in začel risati. Narisal je avto in ker z njim ni bil zadovoljen, je na drugo stran
papirja narisal še enkrat in bil bolj pozoren na sam izgled avtomobila (slika 8).

Slika 8: Risanje želja
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2.7.1.6

6. SREČANJE: Petek, 15. 4. 2016

OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, pogovor, pletenje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: več različnih barv preje in volne
AKTIVNOST: pletenje zapestnice
Na današnji dan sva z Janom delala individualno in tokrat sva pletla zapestnico. Z omenjeno
vajo sem skušala čim bolj uriti njegovo drobno motoriko. Za eno zapestnico si je treba izbrati
dve barvi in za vsako barvo po tri enako dolge vrvice preje oziroma volne. Pri pletenju je
treba izvajati dva različna vozla. Da bi si lažje predstavljal, kako se delajo vozli, sem tokrat
pletla tudi jaz. Da je bila zapestnica stabilna, sva konce oba pritrdila na mizo s selotejpom in
začela.
Jan je hitro doumel, kako se naredi vozel, največjo težavo mu je predstavljalo to, da je vsak
vozel delal s tremi vrvicami iste barve. Tri vrvice je težko držal skupaj in vozel večkrat ni bil
narejen pravilno. Vendar kljub temu ni želel, da bi mu nalogo olajšala, tako da bi vrvice iste
barve na koncu zavezala skupaj. Ker je bil osredotočen na to, da bi vse vrvice držal skupaj, se
je večkrat zmedel in vozel naredil napačno. Ko je opazil, da je naredil narobe, je skušal
napako popraviti sam, a nekajkrat mu to ni uspelo in me je prosil za pomoč. Pri pletenju je bil
tudi zelo grob in zapestnico je večkrat tako močno potegnil, da se je odlepila od podlage.
Opazila sem, da je med uro postajal vedno bolj nervozen in utrujen, napake so se pojavljale
vedno pogosteje. V eni uri je naredil približno pol zapestnice. Kljub temu da je bilo pletenje
naporno, me je sam prosil, da bi jo dokončal naslednjič.
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2.7.1.7

7. SREČANJE: Sreda, 20. 4. 2016

OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, pogovor, pletenje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: več različnih barv preje in volne
AKTIVNOST: pletenje zapestnice
Tokrat sva na uri z Janom nadaljevala z aktivnostjo pletenja zapestnic (slika 9). Bila sem
presenečena, saj je Jan že takoj na začetku začel plesti sam, vozle si je zapomnil od prejšnjič
in ni mi bilo treba ponovno demonstrirati izvedbe. Na uri je pletel veliko hitreje, bil je bolj
osredotočen, tudi napak je naredil manj. Največjo težavo mu je predstavljalo to, da so vrvice
postajale vedno manjše, in to mu je oteževalo delo. Kljub temu je pletel veliko hitreje in
pravilneje. Pri delu je bil tudi veliko manj grob in zapestnica se mu ni niti enkrat snela s
podlage. Opazila sem, da je bil pri sami izvedbi veliko bolj samozavesten in vesel, saj je
opazil, da mu gre veliko bolje. Na delo je bil ponosen in prvič si je svoj izdelek želel vzeti
domov za spomin.

Slika 9: Spletena zapestnica
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2.7.1.8

8. SREČANJE: Petek, 22. 4. 2016

OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, pogovor, rezanje, lepljenje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: različne revije, risalni listi, škarje, lepilo
AKTIVNOST: izdelovanje plakata o stvareh, ki so mi všeč
Danes sva z Janom izvajala aktivnost izdelave lastnega plakata. Želela sem, da Jan poišče
stvari, ki jih vsak dan počne in so mu všeč, jih ima rad, ter jih predstavi. Izbrala sem nekaj
časopisov in revij, Janova naloga pa je bila, da v njih poišče slike, lahko tudi naslove/besede,
ki predstavljajo stvari, ki bi ga predstavile. Izbrane slike je izrezal in jih nalepil na prazen
risalni list, ki je bil kot lasten plakat (slika 10).
Rezanje mu je šlo težko od rok. Večkrat se je zgodilo, da je rezal tudi dva lista skupaj, sliko
ob rezanju mečkal in nazadnje tudi strgal. Škarje je v roki težko držal, zato je kakšno sliko
tudi natrgal, ker mu s škarjami ni šlo. Rezal ni vedno v ravni liniji. Kljub temu je nalogo rad
izvajal, veliko se je tudi pogovarjal o stvareh, ki so mu všeč in zakaj. Na plakat je nalepil
naslednje slike: mešalnik (rad dela smoothije), avokado, borovnice (skrbi za zdravo prehrano
in to je njegova priljubljena hrana ), televizijo in računalnik (rad gleda televizijo in brska po
spletu) in smučarja (včasih je zelo rad smučal, bil je učitelj smučanja, sedaj pa rad pogleda
kakšno tekmo). Ko je govoril o smučanju, je omenil, da bo on še smučal.

Slika 10: Stvari, ki so mi všeč
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2.7.1.9

9. SREČANJE: Petek, 13. 5. 2016

OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, origami, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: papir, knjiga Origami za majhne in velike umetnike
AKTIVNOST: izdelovanje origamijev
Tokrat sva na uri z Janom izdelovala origamije. Sama sem pred uro poiskala in naredila dva,
ki sta se mi zdela ustrezna za začetek in oba sva na uri naredila z Janom še enkrat. Potem si je
Jan sam izbral še nekaj origamijev in jih tudi naredil. Ves čas sva imela ob sebi knjigo
Origami za majhne in velike umetnike, saj so v njej napotki, kako izdelati posamezen origami.
Prvi origami, ki ga je izdelal, je bil labod (slika 11). Na začetku je bil Jan precej negotov,
naloga se mu je zdela zelo težka, spraševal me je, ali sem potrebovala več kot eno uro za
izvedbo tega origamija. Bil je presenečen, da se ga izdela tako hitro in potem je poskusil tudi
sam. Na začetku, ko je bil papir še velik, mu je šlo zlahka od rok. Papir je prepognil točno na
polovici in ga dobro zapognil. Ko se je površina lista manjšala, je delo postajalo vedno težje,
ker je tudi papir postajal vedno debelejši. Takrat so zgibi postajali manj natančni in manj
močni. Kljub vsemu je origami izdelal do konca in imel je obliko laboda.
Enako je bilo pri sestavljanju kozarca (slika 12). Določen del je težko prepognil in nekaj tudi
strgal, a na koncu se je videlo, da je izdelal kozarec.
Naslednji origami si je izbral Jan sam. Izdelovala sva pingvina (slika 13). Izdelal ga je
pravilno, a je za določene zgibe je potreboval demonstracijo. Ob demonstraciji je gledal
mene, kako sem izdelovala origami, kar mu je veliko bolj ustrezalo, kot da je gledal slike
postopka izvedbe v knjigi. Papir je zapognil dovolj močno in videlo se je, da je izdelani
pingvin podoben tistemu v knjigi.
Za zadnji origami pa si je izbral origami z imenom Papir pripoveduje (slika 14). Ta origami
ga je spomnil na osnovno šolo, saj so ga v šoli velikokrat izdelovali. Ker je bil to zadnji
origami, je tudi Janova pozornost že nekoliko upadla in njegova prepogibanja niso bila več
tako natančna, kot so bila na začetku. Kljub temu se je trudil, da bi delal čim bolj pravilno.
Prepogibanja je delal pravilno, a ker se je papir vedno manjšal, je bilo tudi delo zanj vedno
težje. Zaradi nepopolnih zgibanj tudi ni uspel izvesti zadnjega zgiba (upogib lika, da dobiš
končno obliko). Tu je prosil za mojo pomoč.
Proti koncu ure je bila opazna slabša koncentracija, a Jan je vztrajal do konca. Všeč mi je bilo,
da je sam dajal predloge, kaj bi naredil za naslednji origami, opazila sem motivacijo. Večkrat
je tudi sam omenil, da je to zelo dobra vaja zanj, da bo imel boljšo drobno motoriko.
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Slika 11: Origami 1, labod

Slika 12: Origami 2, kozarec

Slika 13: Origami 3, pingvin

Slika 14: Origami 4, papir pripoveduje
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2.7.1.10 10. SREČANJE: 18. 5. 2016
OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, poustvarjanje slike, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: naključna slika narave, kolaž papir, krep papir, vrvice različnih barv, vata,
lepilo, škarje, vodene barvice, čopiči, lončki, flomastri, risalni listi
AKTIVNOST: poustvarjanje naključne slike z različnimi materiali
Na današnjem srečanju sem želela, da Jan poustvari naključno sliko s poljubnimi materiali.
Na internetu sem našla sliko iz narave z jezerom, drevesi in goro. Janova naloga je bila, da na
prazen list poustvari omenjeno sliko z materiali, ki so mu dani. Materiale je lahko izbral sam
čisto poljubno.
Spodaj je prikaz izbrane slike (slika 15).

Slika 15: Izbrana slika

Začel je z delom na spodnjem delu papirja. Najprej se je odločil, da bo jezero in drevesa
naredil s krep in kolaž papirjem, kar me je presenetilo, saj si ni izbral najlažje možnosti –
risanja s flomastri oziroma barvicami. Kljub temu pa si je nalogo olajšal s tem, da kolaža in
krep papirja ni izrezoval v obliki dreves, ampak je bilo vsako drevo v obliki štirikotnika.
Izbiral je različne barve kolaža, da je ustvaril videz jesenskega drevja. Samo rezanje in
lepljenje kolaža mu je šlo kar dobro od rok, ni si pomagal s trganjem kot pri enem izmed
prejšnjih srečanj. Lepil je zelo previdno. Lepilo je dal le na sredino »drevesa«, tako da ni
steklo ven, ko ga je prilepil na risalni list. Večina izrezanih »dreves«, ki jih je že nalepil na
papir, je bila enake velikosti, zato jih je naknadno odlepil in zarezal tako, da so bila na desni
strani višjan na levi strani papirja pa nižja. Zato se na sredini papirja vidi del, ki je strgan.
Vse to je končal v eni uri in videlo se je, da se trudi. Opazila sem, da mu je zopet nekoliko
upadla pozornost in dogovorila sva se, da z delom nadaljujeva naslednjič.
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2.7.1.11 11. SREČANJE: 20. 5. 2016
OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, poustvarjanje slike, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: naključna slika narave, kolaž papir, krep papir, vrvice različnih barv, vata,
lepilo, škarje, vodene barvice, čopiči, lončki, flomastri, risalni listi
AKTIVNOST: poustvarjanje naključne slike z različnimi materiali (nadaljevanje),
poustvarjanje slike, ki jo je sam izbral
Na srečanju je Jan nadaljeval s poustvarjanjem slike, ki jo je začel na prejšnjem srečanju
(slika 16). Tokrat je začel s slikanjem neba in gore. Izbral si je vodenke, s katerimi je pobarval
nebo, vmes pa obrisal prazen del papirja, da je izgledalo, kot da je vmes gora. Na levi strani je
z rjavimi vodenkami dorisal še dve bolj oddaljeni gori. Na koncu je uporabil še nekaj vate, s
katero je ustvaril videz oblakov.

Slika 16: Poustvarjena Janova slika

Ko sva se pogovarjala o sliki, je komentiral, da mu je všeč, ker zgleda nekoliko umetniško.
Uporabljal je več različnih barv (rumena, rdeča, zelena, modra), da je čim bolj podobno
poustvaril izbrano sliko. Omenil je, da bi se pri drevesih lahko bolj potrudil in jih izrezal v
njihovi pravi obliki.
Preostali del risbe je dokončal veliko hitreje kot rezanje in lepljenje v prejšnji uri. Ker nama je
ostalo še kar nekaj časa, sem mu dala možnost prostega ustvarjanja. Navodilo je bilo, da
nariše nek kraj, ki mu je všeč, kjer bi rad bil oziroma kjer je najraje. Uporabi lahko kateri koli
pripomoček. Opazila sem, da mu je veliko težje, če mora izraziti neko domišljijsko stvar, kot
če ima nalogo, kjer ima točno dana navodila. Pri razmišljanju sem mu pomagala s
pogovorom, tako se je odločil, da bo narisal kraj na morju, kamor večkrat odide. Na telefonu
je poiskal sliko tega kraja in ga na risalni list naslikal (slika 17). Za ustvarjanje je uporabil
vodenke. Vodenke je zelo redčil z vodo, zato je celotna slika precej nežnih barv, a je
komentiral, da mu je tako všeč. Same podobe na sliki so tudi nekoliko nejasne, a je omenil, da
izgledajo bolj umetniško. S samim delom je bil zadovoljen. Na sliki je upodobil modro nebo,
rumeno sonce, hišo, v kateri živi, ko je na morju, in zelena drevesa. Velik del slike je sivo-črn,
kar prikazuje sence dreves.
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Slika 17: Moj najljubši kraj

O sami sliki sva se tudi pogovarjala in omenila sem mu, da sem zadovoljna, da je uporabil
vodenke, saj je že večkrat omenil, da jih ima od vseh pripomočkov najmanj rad. Tudi sam se
mi je zdel zadovoljen in je omenil, da je s tem presenetil tudi sam sebe.
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2.7.1.12 12. SREČANJE: 27. 5. 2016
OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, ustvarjanje z modelirno maso, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: modelirna masa, svinčniki, slamice, zamaški
AKTIVNOST: ustvarjanje iz modelirne mase
Na tokratnem srečanju sva z Janom ustvarjala iz modelirne mase. Ker z maso še nikoli nisva
delala, sem kot uvodno aktivnost zastavila oblikovanje kroglic in polžkov. S tem sem želela
ugotoviti, ali mu ustvarjanje z modelirno maso sploh ustreza.
Za začetek sem sama naredila kroglico in Janu naročila, naj sam naredi še pet kroglic, ki bodo
enako velike kot moja. Sprva se je zdel nekoliko presenečen, da jih mora narediti tako veliko,
med delom pa je ugotovil, da to niti ni tako težko. Kroglice je oblikoval pravilno, hitro, dlani
ni stiskal premočno. Kroglice so bile vse skoraj pravilne oblike, po velikosti pa je odstopala le
ena, ki je bila nekoliko manjša od ostalih (slika 18).

Slika 18: 5 kroglic iz modelirne mase

Podobna naloga je bila oblikovanje polžka. Prvega sem za demonstracijo naredila sama, nato
pa je Jan še sam naredil dva. Samo maso je lepo razvaljal v dolg, tanek valj, ki je bil
večinoma povsod enako debel. Tudi tu ni pritiskal premočno in valj se ni nikjer pretrgal. Ko
je oblikoval valj, ga je postopoma začel zvijati v polža. Oba polža je naredil pravilno, naloga
mu ni predstavljala težav (slika 19).
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Slika 19: Izdelava polžka iz modelirne mase (Janov izdelek je na desni strani)

Naslednja naloga je bila izdelava skodelice (slika 20). Ko sem omenila, kaj bova počela, je bil
najprej presenečen, kako naj on to naredi. Kljub temu je vzel maso in začel oblikovati
skodelico. Najprej je maso z rokami sploščil v tanko ploskev in potem dvignil robove, tako
da je zgledalo kot skodelica. Ker pa ta skodelica ni bila ravno najbolj stabilna, se je odločil, da
jo bo spremenil. Maso je še enkrat sploščil, tokrat v nekoliko debelejšo ploskev – ki je
predstavljala dno skodelice. Potem pa je dodajal nove ploskve ob robu, da je naredil stranske
ploskve. Ker je dodajal več manjših ploskev, so se opazili razmiki med njimi. Poleg tega so
bile ploskve različno velike in izdelek ni bil ravno podoben skodelici. Opazila sem, da je Janu
tu zelo upadla motivacija. Govoril je, da se mu ne da več, ker je vroče in zunaj že pravo
poletje itd. S samim izgledom izdelka se ni preveč obremenjeval, omenil pa je, da je končan
in ga ne bo več popravljal. Komentiral je, da bi lahko naredil bolje, a se mu tokrat ni dalo.

Slika 20: Skodelica iz modelirne mase
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Ker je bilo na voljo še nekaj časa, sem se odločila, da zaključiva uro z nekoliko lažjo
aktivnostjo – ustvarjanje slike poletja na modelirni masi (slika 21). Želela sem, da pri tem
uporabi nekaj pripomočkov, ki so bili na voljo in z odtiskovanjem oziroma vrezovanjem
upodobi sliko, ki bo predstavljala poletje.
Jan je vzel velik kos modelirne mase, ki ga je nekoliko sploščil, a bil že vedno precej debel.
Za risanje je uporabil leseno palčko, s katero je narisal morje, ladjo in galeba, uporabil pa je
tudi zamašek, s katerim je odtisnil sonce. Nalogo je dokončal zelo hitro.

Slika 21: Poletje

Na tokratni uri je bila kar velik problem motivacija. Na začetku ure je bil še nekoliko
zainteresiran za delo, všeč mu je bilo oblikovanje kroglic in polžkov. Omenil je, da je to točno
tisto, kar on potrebuje in da sem izbrala dobro nalogo. Potem pa je interes za delo upadel.
Opazila sem, da se mu ne da delati, da ni motiviran, kar je povedal tudi sam. To je večkrat
ponovil, prav tako je komentiral, da bi vse lahko naredil bolje.
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2.7.1.13 13. SREČANJE: 10. 6. 2016
OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, slikanje, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: vodene barvice, tempere, risalni listi, list s podobo človeka
AKTIVNOST: izražanje počutja prek barv
Velik del današnje ure sva se z Janom pogovarjala o osebnih stvareh. Na društvu ga pred tem
ni bilo kar nekaj časa, med tem je doživel poškodbo, o kateri je veliko govoril. Ko sva začela
z aktivnostjo, sva se najprej pogovorila o barvah. Pogovarjala sva se, kaj mu pomenijo svetle
barve (rumena, oranžna, svetlo zelena …) in kaj temnejše barve (temnomodra, črna, rjava …).
Omenil je, da ima veliko raje hladne barve, predvsem modro in zeleno, a žive barve (rumena,
rdeča itd.) mu predstavljajo toploto. Prva naloga, ki sem jo zastavila, je bila izražanje počutja
prek barv (slika 22). M. Vogelnik (1996) omenja, da se vsak posameznik drugače izraža prek
barv.
Jan je celotno sliko pobarval rumeno in povedal je, da zato, ker se odlično počuti. Le majhen
del nad očesom, kjer je doživel poškodbo, je narisal čisto črn. Ta del ga je namreč bolel.

Slika 22: Moje počutje v barvah
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2.7.1.14 14. SREČANJE: 14. 6. 2016
OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: risalni listi, tempere, vodene barvice, svinčniki, barvice, flomastri, čopiči
AKTIVNOST: risanje dojemanja samega sebe – dvojni portret
Na tokratnem srečanju sem z Janom izvajala nalogo avtorice M. Vogelnik (1996), ki spada
med vaje sprejemanja samega sebe za izboljšanje samopodobe. Janova naloga je bila narisati
dvojni portret – narisati, kako vidi samega sebe, kako se on sam počuti, in narisati, kako ga po
njegovem vidijo (so ga videli) drugi oziroma kako se jim kaže. Način izdelave je bil
prepuščen njemu samemu. Lahko je to narisal z barvami, realistično, abstraktno, na en list ali
več različnih listov in s pripomočki, ki si jih je sam izbral (slika 23).
Kot že na prejšnjih srečanjih, si je tudi tokrat na začetku dela vzel kar nekaj časa, da je
razmislil, kaj bi narisal. Opazila sem, da mu je, če ne dobi točno določenih navodil, delo
veliko težje. Rad ima, da se o temi pogovoriva, kar sva tudi se. Samostojno se je odločil, da
bo risalni list razdelil na dva dela in tako predstavil različna dojemanja njega samega. Najprej
je narisal, kako ga dojemajo drugi. Povedal je, da so ga včasih dojemali slabše, da je bil za
ostale mrtev, nesposoben, neuspešen. Občutek, da ni kot drugi, ga spremlja še danes. Ljudje
mislijo, da ni tako sposoben, kot v resnici je. Vse to je upodobil s skoraj celotno površino črne
barve, na sredini pa je narisal rdeč križ (ta je simboliziral njega samega, ki je bil za druge
mrtev, kot da ga tam ni bilo). Na drugo stran je naslikal svoje najljubše barve – rumeno,
modro in zeleno. Komentiral je, da je v resnici živ in sposoben, kar je predstavil z bolj živimi
barvami.

Slika 23: Dvojni portret – dojemanje samega sebe
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2.7.1.15 15. SREČANJE: 17. 6. 2016
OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: oljni pasteli, voščenke, tempera, milnica, risalni listi, čopiči
AKTIVNOST: praskanka
Glavna tema tokratnega srečanja je bila izdelava praskanke. Jan je imel na voljo oljne pastele
in voščenke, s katerimi je najprej pobarval celotno površino lista. Uporabil je oljne pastele, saj
se mu je njihova uporaba zdela lažja kot uporaba voščenk – bili so namreč mehkejši in za
seboj so puščali širšo sled kot voščenke. Papir je pobarval dokaj natančno in skoraj v celoti,
vmes je ostalo nekaj nepobarvanih sledi, kar pa ni predstavljalo težave za naprej (slika 24).

Slika 24: Podlaga za praskanko (oljni pasteli)

Potem je prebarval sliko s tempero, zmešano s tekočim milom. Barvanje mu ni predstavljalo
večjih težav, najtežje mu je bilo to, da se je papir zaradi močnejšega pritiska večkrat
premaknil s podlage. Za barvanje si je izbral širok ploščat čopič – komentiral je, da mu je
veliko bolj všeč kot okrogli čopiči, saj z njim lažje in hitreje pobarva površino. Med
čakanjem, da se tempera posuši, se z Janom pogovarjava o osebnih zadevah in pospraviva
nepotrebne pripomočke. Opazila sem, da Jan vedno rad pospravi stvari in pri tem ne želi, da
mu pomagam. Ko se je tempera posušila, je sliko prebarval še enkrat, nato pa sva pustila
izdelek, da se posuši in nadaljevala naslednjič.
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2.7.1.16 16. SREČANJE: 21. 6. 2016
OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: oljni pasteli, voščenke, tempera, milnica, risalni listi, čopiči, zobotrebci,
palčke za praskanje
AKTIVNOST: praskanka mozaik – nadaljevanje
Uro sva začela z nadaljevanjem dela od prejšnjič. Tokrat je imel Jan na voljo, da na praskanko
nariše kar koli, kar mu je spet predstavljalo težave. Težko se je odločil, kaj bi spraskal, zato
sem mu zopet pomagala s pogovorom, v katerem sem mu dajala namige, kaj bi lahko ustvaril.
Ni želel narediti nekaj abstraktnega, ampak raje neko realistično podobo. Narisal je morje,
ladjo (sam je rekel, da je Titanik), balon, sonce in nekaj ptic (slika 25).
Na začetku je takoj izbral najdebelejšo palčko, s katero je praskal, saj je menil, da bo tako
naredil risbo najhitreje. Kmalu je ugotovil, da je risanje lažje s tanjšimi palčkami, da te
puščajo lepše sledi in ne puščajo za seboj toliko »smeti« (tempere, ki se odlušči). Risba je
jasna, dobro se vidi, kaj je narisano, na kar je bil ponosen tudi Jan. Med uro se mi je zdel
zadovoljen, omenil je tudi, da se mu zdi to ena izmed boljših vaj, kar sva jih delala. Všeč mu
je bilo, da je to nekaj bolj neobičajnega.

Slika 25: Praskanka
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2.7.1.17 17. SREČANJE: 23. 6. 2016
OBLIKA DELA: individualna
METODE DELA: procesna metoda, opazovanje, refleksija
PRIPOMOČKI: risalni list, flomastri, barvice, tempere, vodene barvice, čopiči
AKTIVNOST: risanje prihodnosti
Na zaključnem srečanju sva se z Janom predvsem pogovarjala in evalvirala pretekla srečanja.
Po pogovoru sem želela, da Jan ustvari nekaj, kar bo prikazovalo, kako sam gleda na svoje
življenje in na prihodnost. Da to nariše, je bilo tudi navodilo srečanja. Slunjski (2012) opisuje,
da klientu tako po končnem pogovoru omogočimo vpogled v samega sebe ter možnost
povezovanja preteklosti in prihodnosti.
Jan se je lahko sam odločil za uporabo pripomočkov in načina risanja. Odločil se je, da bo to
prikazal prek barv (abstraktno) in z uporabo vodenk. Te je uporabil, ker je po njegovem
mnenju z njimi najlažje slikati in tudi sliko z njimi naredi najhitreje. Kljub temu da je imel
tudi pri tem srečanju nalogo, da nariše nekaj po svoji presoji, je bil nad nalogo navdušen in
takoj je vedel, kaj bo upodobil. Sliko je razdelil na 5 neenakomerno velikih delov. Vsak del je
bil pobarvan v drugi barvi. Od leve proti desni so si barve sledile tako: siva (njegov komentar
je bil, da ta barva predstavlja fazo rehabilitacije, v kateri je še zdaj, ampak že napreduje k
naslednji fazi), modra (predstavlja fakulteto, kjer bo študiral, povedal je tudi asociacijo:
modra - modrost), zelena in rumena (predstavljata življenje, ki bo sledilo – življenje v hiši, s
partnerko) in črna (predstavlja smrt) (slika 26). Vse je opisal samostojno.

Slika 26: Moja prihodnost
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3 Povzetek interpretacije po srečanjih in povezava s
samopodobo
Likovne delavnice so bile izvajane na Društvu Vita. Društvo Vita je namenjeno osebam, ki so
doživele poškodbo glave, njihovim svojcem, zastopnikom in drugim delavcem, ki skrbijo za
osebe, ki so doživele nezgodno poškodbo glave. Preden sem na Društvu Vita začela z
izvajanjem likovnih delavnic, se podobnih delavnic Jan ni udeleževal. Na Društvo Vita je
prišel šele dobra dva meseca, preden sva se spoznala in začela z delom. Kljub temu da ni bil
zelo motiviran za likovne dejavnosti, je Jan vedno z veseljem sodeloval, saj je menil, da se mu
bosta s tem izboljšali drobna motorika in grafomotorika, ki sta področji, ki ju je najbolj želel
razvijati. Da se z likovnimi aktivnostmi poleg drugega izboljšuje tudi posameznikova
motorika, potrjuje veliko avtorjev (Bizjak, 2007, Bizjak, 2008, Gorjup, 1999, Kariž, 2010,
Liebmann, 2004).
Na prvem srečanju je bil nekoliko negotov, zato sem ga želela seznaniti z materiali in
pripomočki. Na ta način je spoznaval, kaj mu ustreza in kaj ne, tako da si je v naslednjih
srečanjih lahko izbiral pripomočke, ki so mu najbolj ustrezali.
Večina nalog se je Janu sprva zdela zahtevna, a ko se jih je lotil, je videl, da zmore, kar je
dobro vplivalo na njegovo samozavest in samopodobo. Večkrat je omenjal, da bi lahko
določen izdelek naredil bolje, kar mi je dalo vedeti, da si želi izboljšanja in bo v prihodnje za
delo tudi motiviran.
Na začetku srečanj je bilo opazno, da Jan težje izvaja domišljijske naloge in naloge, pri
katerih mora razmišljal o samem sebi ali pa tiste, pri katerih je imel na voljo prosto risanje po
svojih idejah. Prva takšna aktivnost je bila izdelava reklame za samega sebe. Potreboval je
veliko spodbude, usmerjanja in namigov. Podobna naloga, kjer je Jan razmišljal o samem
sebi, je bila aktivnost izdelave lastnega plakata. Tudi tu je imel precej proste roke in
razmišljati je moral o sebi, a mu je šlo tokrat veliko bolje. M. Vogelnik (1996) potrjuje, da se
z likovnimi aktivnostmi posameznik lažje izrazi in postaja vedno bolj kompetenten. Likovne
aktivnosti razume kot sprostitev, ob kateri lahko izrazi svoja čustva in domišljijo, najbolj
pomembno pa je, da se ob njih samopotrjuje in postaja vedno boljši. Ravno to se je dogajalo
pri Janu – kljub začetni negotovosti in občutkih neznanja je s trudom prišel do točke, kjer je z
likovnimi stvaritvami izrazil svoje občutke, svojo notranjost in bil pri tem vedno bolj
kompetenten.
Pri izvajanju nalog je bil Jan vedno bolj kreativen. Izbiral je različne pripomočke in materiale
ter jih skušal uporabljati na nove načine. Uporabljal je različne čopiče, ob uporabi oglja je
risal s prsti, preizkušal je, kaj nastane, če ga razmaže, radira ali le običajno riše z njim. V času
najinih srečanj je Jan ugotovil, da se pri likovnih dejavnostih lahko izraža z barvami in bolj
abstraktnim načinom ustvarjanja in ne le z realističnim risanjem in slikanjem. To spoznanje je
večkrat uporabil in nalogo opravil na način, da je namesto realističnih podob upodabljal
barvne površine, črte, vzorce. Uporabljal je več hladnih barv kot toplih.
Pri nalogah največkrat ni želel moje pomoči. Pri njih je vztrajal, kljub temu da mu je bilo
večkrat težko. To se je še posebej opazilo pri pletenju zapestnice. Ta naloga je bila ena izmed
tistih, kjer se je zelo trudil, saj se mu je zdelo, da je zelo dobra za razvijanje njegove drobne
motorike. Prav tako mu je bila zelo všeč aktivnost, pri kateri je oblikoval iz modelirne mase.
Tudi tu se je zelo trudil in popravljal izdelek, ki se mu ni zdel dobro narejen.
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Pri izvajanju nalog je bilo večkrat opaziti, da je Janu sčasoma upadla koncentracija. Težave s
koncentracijo, ki je posledica možganske poškodbe, opisujejo že mnogi avtorji (Farrell, 2011,
Powell, 1996, Radonjič-Miholič, Ogrin, Štefančič, 2007). S krajšimi odmori se je med nalogo
sprostil, občasno pa je izdelek dokončal tudi v naslednjem srečanju.
Že od samega začetka najinih srečanj sva imela z Janom zelo zaupen odnos. Z menoj se je
zelo rad pogovarjal, glede svoje poškodbe je bil odprt in o njej ga ni bilo strah ali sram
govoriti. Njegova odprtost in komunikativnost je bila zelo dobrodošla pri ugotavljanju stanja
pred začetkom in na koncu izvajanja likovnih dejavnosti.
Ob izvajanju delavnic me je najbolj zanimalo, kako lahko likovno ustvarjanje vpliva na
Janovo telesno, emocionalno, socialno in splošno samopodobo. Za ocenjevanje sem uporabila
omenjene dimenzije, saj sem v pogovoru z Janom zaznala, da na teh področjih potrebuje
največ pomoči. Velikokrat je govoril o svojem telesu, da si ga želi spremeniti, ker se je
njegovo telo medtem ko se ni mogel veliko gibati, zelo spremenilo, da bi rad še shujšal, da se
skuša držati diete in podobno. Prav tako sem opazila, da je včasih negotov vase, da ne ve,
kako bo v prihodnosti, predvsem kako bo na fakulteti. Kljub temu je večkrat rekel, da ga
»briga kaj si mislijo ostali«, a obenem se mi je zdelo, da mu za to ni vseeno. Med najinim
druženjem je nekajkrat tudi omenil prijatelje, ki so ob poškodbi prekinili stike z njim, in tiste,
ki se z njim še vedno družijo. To so bili razlogi, na podlagi katerih sem se odločila, da za
ocenjevanje izberem telesno, emocionalno in socialno dimenzijo samopodobe.
Spodaj sledi prikaz rešenega vprašalnika pred izvedbo in po izvedbi likovnih delavnic. Za
ocenjevanje je bila uporabljena dana šablona:
DIMENZIJA
SAMOPODOBE
TELESNA
EMOCIONALNA
SOCIALNA
SPLOŠNA

TOČKE PREJ

TOČKE POTEM

18
24
27
69

19
25
30
74

Razlike so se pokazale pri naslednjih postavkah:
8 – Med vrstniki nisem priljubljen (socialna samopodoba).
Pred izvajanjem likovnih delavnic je poškodovanec postavko označil z 1 (vedno), po
delavnicah pa s 3 (nikoli).
11 – Takšen, kakršen sem, sem prijateljem všeč (telesna samopodoba).
Pred izvajanjem delavnic je bila postavka označena z 2 (včasih), po izvedbi pa z 1 (vedno).
14 - Terapevti in ljudje, ki delajo z mano, me imajo za sposobnega in delavnega
(socialna samopodoba).
Pred delavnicami je poškodovanec označil postavko s 3 (nikoli), po delavnicah pa z 2
(včasih).
16 – Sem vesel moški (socialna samopodoba).
Pri tej postavki je poškodovanec označil 2 (včasih) pred delavnicami in 1 (vedno) po
izvedenih delavnicah.
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17 – Pri mnogih stvareh sem počasen (emocionalna samopodoba).
Ta postavka je bila pred izvedbo delavnic označena z 2 (včasih), po delavnicah pa s 3 (nikoli).
20 – Zlahka dobim prijatelje (socialna samopodoba).
Pred izvajanjem likovnih delavnic je poškodovanec postavko označil z 2 (včasih) in po
delavnicah z 1 (vedno).
22 – Nekaterih stvari se bojim (emocionalna samopodoba).
To postavko je poškodovanec pred izvajanjem delavnic označil z 1 (vedno), po delavnicah pa
z 2 (včasih).
Iz opisanega je razvidno, da so se pojavile razlike tako na področju telesne, emocionalne kot
tudi socialne samopodobe. Na vseh področjih se je samopodoba izboljšala; področji telesne in
emocionalne samopodobe za 1 točko, področje socialne samopodobe za 3. Da se ob izvajanju
umetnostnoterapevtskih srečanj lahko izboljša oziroma povrne posameznikova samopodoba,
je v svojih raziskavah z osebami, ki doživele poškodbo možganov, ugotovila tudi E. Bizjak
(2006, 2007). E. Bizjak (2007) opisuje, da se ob izvajanju srečanj izboljša stanje na fizičnem,
psihičnem in emocionalnem področju, kar lahko povezujemo z izboljšanjem stanja Janove
telesne, socialne in prav tako emocionalne samopodobe. Da se z likovno terapijo izboljša
socialna samopodoba, potrjuje tudi B. Kariž (2010).
Ob koncu srečanj sva se z Janom pogovarjala o najinih druženjih in likovnem ustvarjanju. Bil
je zelo zgovoren in zdelo se mi je, da je zadovoljen s svojim delom. Všeč mu je bilo, da je
delal stvari, ob katerih je občasno tudi malo razmišljal in se ob njih tudi zabaval. Najbolj mu
je ostalo v spominu pletenje zapestnice, kar je bila po njegovem mnenju najtežja naloga, a je
bil na izdelek zelo ponosen. Svoje delo je znal integrirati v zaključek in ugotovitev, da mu je
izvajanje delavnic koristilo; pri delu je bil vedno bolj sproščen, uporabljal je materiale, ki jih
prej ni dobro poznal, vesel pa je bil tudi, da je lahko ob delu komuniciral in izražal svoja
mnenja ter čustva. Do podobnih zaključkov je prišla v svoji raziskavi tudi B. Kariž (2012), ki
je izvajala likovne delavnice s klientko z bipolarno motnjo. Ob zaključku likovnih delavnic je
njena klientka znala integrirati svoje delo v celoto in odkrivati nove odnose, oblike, vsebine.
Tudi forenzični klient Slunjskega (2012) je v intervjuju navedel, da mu je bilo (kljub temu da
ni bil dober risar) ob likovnih aktivnostih prijetno, svoje misli je lahko izrazil na listu papirja,
opazil je svoja izboljšanja in zaznaval svoje občutke. Iz tega lahko sklepamo, da so učinki
likovnih delavnic pri delu z različnimi klienti podobni – pozitivni.
S pregledom interpretacije lahko v zaključku pozitivno odgovorimo na zastavljeno
raziskovalno vprašanje – Ali se z rednim izvajanjem likovnih aktivnosti izboljša
samopodoba osebe, ki je doživela poškodbo možganov. Klient se bolj zaveda samega sebe,
svojih zmožnosti, pozitivnih lastnosti in želja. Bolj je zadovoljen in pridobiva samozavest ter
vedno bolj zaupa v svoje sposobnosti. Klient uvidi, v čem je dober in kje se še želi izboljšati.

66

4 SKLEP
V magistrskem delu smo se osredotočili na raziskovanje vpliva likovnega ustvarjanja na
izboljšanje samopodobe osebe, ki je doživela poškodbo možganov. Za boljše razumevanje
smo v teoretičnem delu opredelili, kaj je to samopodoba, pregledali nekaj modelov
samopodobe ter ugotovili, kako je samopodoba povezana s poškodbami možganov. Iz virov
in literature smo nadalje ugotovili, kakšne poškodbe možganov sploh poznamo, katere so
njihove najpogostejše posledice in kako poteka rehabilitacija. Da bi bolje razumeli umetniške
pristope, s katerimi lahko pomagamo osebam, ki so doživele poškodbe možganov, smo
razložili, kaj so umetnostna terapija, likovna terapija, likovno ustvarjanje in kakšne so koristi
le-tega.
Empirični del je bil namenjen kontinuiranemu izvajanju likovnih delavnic z osebo s poškodbo
možganov (Jan) in ugotavljanju, ali se je po izvajanju likovnih delavnic spremenila kakšna
dimenzija njegove samopodobe. Z Janom je bilo izvedenih 17 likovnih delavnic. Na
delavnicah so bile uporabljene raznolike aktivnosti in materiali. Samopodoba je bila
preverjana na začetku in na koncu izvajanja delavnic, in sicer s pomočjo delno prilagojenega
vprašalnika samopodobe – SPA. S pomočjo vprašalnika smo primerjali Janovo splošno,
emocionalno, socialno in telesno samopodobo.
Višje točke pri zaključnem testiranju nakazujejo, da je likovno ustvarjanje učinkovit pristop
za izboljšanje poškodovančeve samopodobe.
Za potrditev pozitivnega vpliva likovnega ustvarjanja na samopodobo oseb, ki so doživele
poškodbo možganov, bi lahko izvedli nove raziskave z nekaj raznolikostmi. Glede na to, da
so pri naši raziskavi od Janove poškodbe možganov minila že 4 leta, lahko predvidevamo, da
se je njegovo stanje do sedaj že precej stabiliziralo. V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno
primerjati, kakšen je napredek na področju samopodobe pri osebah, pri katerih čas od
poškodbe ni tako oddaljen. Prav tako menimo, da bi bilo zanimivo primerjati rezultate
izboljšanja samopodobe med moškimi in ženskami ter odraslimi in otroki. Smiselno bi bilo
izvesti tudi raziskavo v večjih skupinah poškodovancev, kjer bi zaradi socialnih interakcij
sodelujočih verjetno prišlo do večjih sprememb na področju socialne samopodobe. Pri
raziskavah bi bilo prav tako smiselno raziskovati in ocenjevati izboljšave na drugih področjih,
za katera je značilno, da se po možganskih poškodbah poslabšajo – motorika, drobna
motorika, pozornost, koncentracija ipd.
Rezultati magistrskega dela lahko koristijo različnim področjem: področju specialne in
rehabilitacijske pedagogike, likovne pedagogike, likovne terapije, v pomoč so tudi delavcem
različnih inštitucij, ki delajo z osebami po poškodbi možganov. S predstavljenimi
aktivnostmi likovnega ustvarjanja lahko delavci lažje in hitreje izberejo ustrezne vsebine za
izboljšanje samopodobe ter na ta način poškodovanim izboljšajo kvaliteto življenja.
Predstavljeni so različni materiali, tehnike in metode, ki jih lahko uporabi vsak delavec, ki
dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Raziskane aktivnosti so zelo prilagodljive in se lahko
uporabijo za širok spekter ljudi.
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PRILOGE
Priloga 1: Delno prilagojen vprašalnik SPA
NAVODILO
Spodaj boš našel veliko trditev. Pazljivo preberi vsako trditev in se odloči za odgovor, ki te
najbolj opisuje. Ni pravilnih ali nepravilnih odgovorov. So le trditve, ki zate veljajo ali ne
veljajo. Zato te prosimo, da s križcem označiš odgovor, za katerega meniš, da je zate
najustreznejši. Izbereš lahko:
številko 1, kar pomeni, da trditev zate VEDNO velja,
številko 2, kar pomeni, da trditev zate VČASIH velja,
številko 3, kar pomeni, da trditev zate NIKOLI ne velja.
Primer:
Če na trditev SEM SIMPATIČEN označiš:
1 2 3 pomeni: VEDNO sem simpatičen.
1 2 3 pomeni: VČASIH sem simpatičen.
1 2 3 pomeni: NIKOLI nisem simpatičen.

TRDITEV

VEDN VČASI NIKO
O
H
LI

1

Zadovoljen sem s svojim videzom.

1

2

3

2

Kadar me pokliče terapevt, postanem živčen

1

2

3

3

Prijateljem rad pomagam.

1

2

3

4

Všeč so mi moje oči.

1

2

3

5

Imam prijeten obraz.

1

2

3

6

Sramujem se stvari, ki jih počnem.

1

2

3

7

S svojo postavo sem zadovoljen.

1

2

3

8

Med vrstniki nisem priljubljen.

1

2

3

9

Sem živčen.

1

2

3

10

Rad govorim pred veliko ljudmi.

1

2

3
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11

Takšen, kakršen sem, sem prijateljem všeč.

1

2

3

12

Imam veliko skrbi.

1

2

3

13

Všeč so mi moji lasje.

1

2

3

14

Terapevti in ljudje, ki delajo z mano, me imajo za
sposobnega in delavnega.

1

2

3

15

Imam mnogo prijateljev.

1

2

3

16

Sem vesel moški.

1

2

3

17

Pri mnogih stvareh sem počasen.

1

2

3

18

Želim si, da bi bil videti drugačen.

1

2

3

19

Rad sem v družbi.

1

2

3

20

Zlahka dobim prijatelje.

1

2

3

21

Uživam pri druženju s prijatelji.

1

2

3

22

Nekaterih stvari se bojim.

1

2

3

23

Spoštujem druge in samega sebe.

1

2

3

24

Med prijatelji sem priljubljen.

1

2

3

25

Hitro se vznemirim.

1

2

3

26

Neuspehi v šoli mi jemljejo pogum.

1

2

3

27

Z ljudmi sem prijazen.

1

2

3
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