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IZVLEČEK 
 
IZZIVI ODRAŠČANJA PRI MLADOSTNIKIH Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM 
 
Motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) so razvojno-nevrološke motnje, za katere so 
značilni socialni primanjkljaji, motnje v komunikaciji ter ozko in togo usmerjeni interesi ter 
zanimanja (Maček, 2011 v Kržišnik in Battelino). V sam spekter spada tudi Aspergerjev sindrom 
(v nadaljevanju AS), katerega stanje pomembno vpliva na komunikacijske spretnosti, socialne 
interakcije, senzorno občutenje in interese v času mladostništva. V magistrskem delu smo 
ugotavljali, koliko in kako prisotne značilnosti AS vplivajo na vsakdanje življenje mladostnikov z 
imenovano diagnozo. Zanimalo nas je tudi, kako ugodno je za njih šolsko okolje in koliko diagnoza 
vpliva na družino mladostnika. Ugotovili smo, v kolikšni meri se mladostniki soočajo z 
anksioznostjo ali depresivnimi stanji ter v kolikšni meri sta si mladostnica in mladostnik z AS 
podobna. V namensko izbran vzorec so bili vključeni dva mladostnika in dve mladostnici z 
diagnozo AS. Vsi obiskujejo enega izmed srednješolskih programov v Sloveniji. V raziskavi so 
sodelovali tudi starši dveh dijakov in ene izmed dijakinj ter specialistka dramske umetnosti za 
pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra. Vsakega udeleženca smo intervjuvali posamezno, 
vse intervjuje pa predstavili in jih povezali s teoretičnimi izhodišči. Ugotovili smo, da se vsi dijaki 
srečujejo s primanjkljaji na področju socialne interakcije kot tudi socialne komunikacije, kar 
potrjujejo njihovi starši in specialistka dramske umetnosti. Življenje vsakega mladostnika 
prepletajo posebni interesi, ki pa pomembno ne ovirajo njihovega funkcioniranja, prav tako v 
obdobju adolescence težave s senzorno preobčutljivostjo ostajajo le še na področju dotikov ter pri 
zaznavanju temperature in bolečine, vendar ne več v tolikšni meri kot v obdobju otroštva. Z 
anksioznostjo so se v različnih oblikah srečali vsi mladostniki, depresivna stanja pa sta občutila 
dva udeleženca, dijak in dijakinja. Tako pri mladostnicah kot tudi pri mladostnikih smo zaznali 
pojav duševnih motenj, primanjkljaje na področju socialne interakcije in komunikacije ter različne 
senzorne preobčutljivosti. Opazili smo, da dijakinji prepoznavata težave na teh področjih in sta jih 
tudi izpostavili, medtem ko dijaka o omenjenih posebnostih nista poročala ali jih celo zanikala, so 
jih pa izpostavili njuni starši. Starši so praviloma sprejeli diagnoze svojih otrok, so pa predstavili 
izkušnje s predsodki okolice in izpostavili pomembnost pozitivne šolske klime in pripravljenost 
strokovnega tima ter učiteljskega zbora na sodelovanje, pomoč in podporo dotičnim mladostnikom 
v procesu srednješolskega izobraževanja. V samem obdobju odraščanja tako pomembno vlogo 
odigrajo tudi različna društva za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra, ki ključno 
pripomorejo k vključevanju posameznikov z AS in nudijo pomoč tako mladostnikom kot tudi 
njihovim staršem.   
 
Ključne besede: motnje avtističnega spektra, Aspergerjev sindrom, mladostništvo, socialne 
spretnosti, komunikacijske spretnosti. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
THE CHALLENGES OF GROWING UP IN ADOLESCENTS WITH ASPERGER 
SYNDROME 
 
Autism spectrum disorders (hereinafter ASD) are developmental-neurological disorders 
characterized by social deficits, communication disorders and narrowly and rigidly directed 
interests (Maček, 2011 in Kržišnik and Battelino). The spectrum itself also includes Asperger's 
syndrome (hereinafter AS), whose condition significantly affects communication skills, social 
interactions, sensory perception, and interests during adolescence. In this paper, we determined to 
what how and to what extent the characteristics of AS affect the daily lives of adolescents with a 
named diagnosis. We were interested in how favorable the school environment is for them and the 
impact of the diagnosis on the adolescent's family. We found out to what extent adolescents face 
anxiety or depressive states and to what extent adolescents and adolescents with AS are similar. 
Two male adolescents and two female adolescents diagnosed with AS were included in the 
purposefully selected sample. All participants were attending one of the high school programs in 
Slovenia. A dramatic art specialist to help people with autism spectrum disorders, also took part 
in the research alongside the parents of three adolescents with AS. We interviewed each of the 
participants individually, and then presented all the interviews alongside their connections to the 
theoretical starting points. We found that all students face deficits in social interaction as well as 
social communication, as confirmed by their parents and a dramatic arts specialist. The participants 
lives are intertwined with their personal special interests, which do not significantly hinder their 
functioning. Problems with sensory hypersensitivity remain only with touching and with the 
perception of temperature and pain. These problems are not as prominent as they were in their 
childhoods. Anxiety was experienced by all adolescents in various forms. Depressive states were 
experienced by two participants, a male and female student. We detected the occurrence of mental 
disorders, deficits in the field of social interaction and communication, and various sensory 
hypersensitivity in all adolescents. We noticed that the female students recognized the problems 
in these areas and have pointed them out, while the male students did not report or even denied 
having problems, however their parents pointed those problems out. Generally, parents accepted 
their children's diagnoses and have also presented their experiences with prejudices towards their 
children. They emphasized the importance of a positive school climate and the willingness of the 
professional team and teachers to cooperate, help and support young people in the secondary 
education process. During the period of growing up, various institutions and clubs for helping 
people with autism spectrum disorders also play such an important role, which makes a key 
contribution to the inclusion of individuals with AS and offers help to both adolescents and their 
parents.  
 
Key words: autism spectrum disorders, Asperger syndrome, adolescence, social skills, 
communication skills. 
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1. UVOD 
Motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) so razvojna motnja, ki traja vse življenje in 
prizadene možgane pri procesiranju informacij. Zaradi pojavljanja v različnih stopnjah težavnosti 
avtizem uvrščamo v del spektra. Posamezniki z MAS imajo primanjkljaje na treh glavnih 
področjih ‒ na področju socialne komunikacije, socialne interakcije in na področju fleksibilnosti 
mišljenja (Svetovalnica za avtizem). Tudi posamezniki z Aspergerjevim sindromom (v 
nadaljevanju AS) imajo težave s socialno komunikacijo in interakcijo ter na področju fleksibilnega 
mišljenja. AS se od avtizma razlikuje predvsem po govoru, slabše razviti motoriki, višjem 
inteligenčnem kvocientu, boljšem mehanskem spominu, otroci z AS pa imajo manj pridruženih 
motenj (Žagar, 2012). Motnja pogosteje prizadene dečke kot deklice.  
 
Mladostništvo ali adolescenca je čas velikih sprememb tako na telesni ravni kot tudi na področju 
čustvovanja in vedenja. Mladostniki se med tem obdobjem srečujejo z novimi zahtevami in tudi 
potrebami, prav tako pa jih sam razvoj pelje skozi različne razvojne naloge. Čas adolescence lahko 
za populacijo oseb z AS predstavlja dodatno tveganje za pojav različnih duševnih motenj, saj gre 
za obdobje močnih sprememb. Najstniki so podvrženi nenadnim telesnim in psihičnim 
spremembam, njihovo nerazumevanje le-teh pa mladostnika pogosto vodi v stisko.  
 
Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, koliko in kako prisotne značilnosti AS vplivajo na 
vsakdanje življenje mladostnikov z imenovano diagnozo. Zanimalo nas je tudi, kako ugodno je 
zanje domače in šolsko okolje ter koliko sama diagnoza vpliva na družino adolescenta. Podatke 
smo zbirali s kvalitativnim raziskovalnim pristopom s pomočjo tehnike nestandardiziranega 
polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga opravili s štirimi mladostniki z AS, tremi starši in s 
specialistko dramske umetnosti. S študijo primera želimo dobiti uvid v življenje mladostnice in 
mladostnika z AS in koliko se le-to razlikuje glede na spol. Ugotoviti želimo, kako uspešno se 
mladostniki soočajo z ovirami na področju socialne interakcije in komunikacije, kako senzorna 
preobčutljivost vpliva na njihov vsakdan in v kolikšni meri je njihovo življenje zaznamovano v 
luči posebnih interesov ali celo obsesivnih zanimanj, raziskali pa bomo tudi možnost pojavljanja 
anksioznih in depresivnih razpoloženj pri dotični populaciji.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.2 MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 
Motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) so razvojno-nevrološke motnje, za katere so 
značilni socialni primanjkljaji, motnje v komunikaciji ter ozko in togo usmerjeni interesi ter 
zanimanja (Maček, 2011 v Kržišnik in Battelino). Gre torej za skupino razvojnih motenj, ki trajajo 
celo življenje in pomembno ovirajo posameznika pri komunikaciji z drugimi ter vplivajo na to, 
kakšen odnos imajo do ljudi in sveta. Navadno uporabljamo izraz motnje avtističnega spektra (ali 
spekter avtističnih motenj), kar pomeni, da imajo ljudje z avtizmom mnogo skupnih značilnosti, 
hkrati pa med temi posamezniki obstajajo velike razlike glede na pojavnost in intenzivnost. MAS 
lahko nastopajo skupaj z drugimi zdravstvenimi ali genetskimi stanji, prepoznamo pa jih po 
vedenju oziroma delovanju osebe, odkrivanje s pomočjo medicinskih krvnih, urinskih ali genetskih 
preiskav pa ni mogoče (Jurišić, 2016). 
 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami (2015) kažejo, da otroci z MAS izkazujejo primanjkljaje na področjih socialne 
komunikacije in interakcije. Ti se odražajo kot težave na verbalnem in neverbalnem področju 
komuniciranja, pri socialno-čustvenih izmenjavah, vzpostavljanju, razumevanju in vzdrževanju 
socialnih odnosov. Primanjkljaji so še na področjih vedenja, interesov in aktivnosti. Pogosta so 
namreč ponavljajoča in stereotipna gibanja ter govor, neobičajna uporaba predmetov, rigidnost v 
mišljenju in vedenju ter nagnjenost k rutinam, ritualom in preokupiranost z interesnim področjem.  
 
Posamezniki z motnjami avtističnega spektra imajo bistvene težave pri verbalni in neverbalni 
komunikaciji, socialni interakciji in razumevanju ter pri fleksibilnosti mišljenja, ki vključuje tudi 
adaptivno vedenje in težave s predstavo (Whitaker, 2011). MAS se med populacijo, glede na ostale 
razvojne motnje, hitro povečujejo. Samo v zadnjih 10 letih je pogostost narasla za od 5- do 10-
krat. Tako otroci z MAS predstavljajo pomemben delež otrok z motnjami v razvoju. Možnost 
večjega prepoznavanja posameznikov z MAS bi lahko pripisali spremembi koncepta razumevanja 
samega avtizma, saj se je koncept od prvih opisov v 40. letih prejšnjega stoletja do danes bistveno 
spremenil. Pomemben faktor so tudi spremembe v kliničnih merilih, kar je bistveno prispevalo k 
povečanju pogostosti MAS. Lahko bi rekli, da je klinično pomembno tudi prekrivanje simptomov 
med MAS, hiperkinetično motnjo, obsesivno-kompulzivno motnjo, neverbalnimi specifičnimi 
učnimi težavami in atipično osebnostjo. Zagotovo pa so na pogostost MAS vplivali tudi večja 
ozaveščenost o sami motnji, raba novih terapevtskih možnosti in specifični pristopi pri 
izobraževanju populacije z MAS (Macedoni-Lukšić, 2011). 
 
Avtorica Stres Kaučič (2011) navaja, da morajo otroci z avtizmom po merilih, ki so opredeljeni v 
klasifikacijah DSM-IV-TR in v MKB-10, izkazovati posebnosti tako v vedenju kot tudi v razvoju 
na treh področjih, in sicer na področju socialne interakcije, komunikacije in v omejenem, 
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ponavljajočem in stereotipnem vzorcu aktivnosti oziroma dejavnosti. Če otrok ne izpolnjuje vseh 
meril, ki so potrebna za postavitev diagnoze avtizem, gre najverjetneje za drugo obliko motenj 
avtističnega spektra (MAS) – Aspergerjev sindrom ali pervazivno razvojno motnjo – 
neopredeljeno. 
 

2.1.1. Aspergerjev sindrom 
Aspergerjev sindrom je razvojna motnja, ki sodi v skupino avtističnih motenj. Sindrom se od 
avtizma razlikuje po dobro ohranjenih jezikovnih in miselnih sposobnostih otroka v prvih treh letih 
razvoja. Posamezniki z AS so lahko zelo motivirani za navezovanje stikov in druženje, vendar sta 
njihov pristop in način komuniciranja nenavadna. Nekateri otroci govorijo preveč, vendar pri tem 
ne upoštevajo sogovornikovih potreb in želja. Pogosto namreč ne prepoznajo, da okolice njihova 
tematika pripovedovanja ne zanima. Potreba po ritualih in obsesijah je močna, prav tako so prisotni 
ozko usmerjeni interesi. Otroci so sprva lahko motorično šibki ‒ tako na področju grobe motorike 
kot tudi fine. Pri teh otrocih in najstnikih se zaradi nenavadnega vedenja lahko pojavlja stiska, saj 
okolica težje razume njihovo funkcioniranje (Jurišić, 2016). 
 
Izraz Aspergerjev sindrom je leta 1981 v članku prva uporabila Lorna Wing. Opisala je skupino 
otrok in odraslih, katere značilnosti in funkcioniranje je močno spominjalo na tiste, ki jih je v svoji 
študiji že zajel pediater Hans Asperger. L. Wing (Attwood, 2007) je navedla glavne značilnosti 
Aspergerjevega sindroma: enostranska interakcija, pomanjkanje empatije, ponavljajoč in natančen 
govor, slabša sposobnost neverbalne komunikacije, zatopljenost v določene teme, nezmožnost ali 
nizka sposobnost sklepanja prijateljstev ter nerodno, slabo koordinirano premikanje oziroma 
nenaravna drža.  
Molloy in Vasil (2004) definirata AS na treh področjih socialnega funkcioniranja, komuniciranja 
in sposobnosti domišljije. Frith (1991, Molloy in Vasil 2004) pa opiše otroke z AS kot 
posameznike »s kančkom« avtizma. 
Otroke z avtizmom je v 40. letih prejšnjega stoletja prvi omenil Leo Kanner. V knjigi Avtistična 
okvara afektivnega stika je opisal opažanja enajstih otrok, njegovi opisi pa še danes veljajo kot 
referenčne točke najpomembnejših lastnosti avtizma. Kanner je v delu omenjal skrajno avtistično 
osamljenost, nujno željo po vzdrževanju rutine, odlično mehansko pomnjenje, eholalijo otrok, 
pretirano občutljivost na dražljaje, omejenost spontanih aktivnosti in dobre kognitivne potenciale. 
Starše avtističnih otrok je opisal kot hladne in zelo intelektualne. Skoraj istočasno pa je njegov 
sonarodnjak, raziskovalec Hans Asperger, objavil študijo primerov otrok s podobnimi lastnostmi. 
Tudi on je za opis pojavov izbral isti pojem »avtizem« (Attwood, 2007). Takrat sta se uveljavila 
dva pojma: Kannerjev avtizem in Aspergerjev sindrom, ki sta se v nekaterih značilnostih 
razlikovala, vendar pa je med njima moč najti tudi precej podobnosti.  
 
Žagar (2012) navaja naslednje podobnosti in razlike: 
Podobnosti: 

 prirojenost motnje; 
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 slab očesni stik;  

 stereotipije besed in gibanja; 

 odpor do sprememb; 

 izolirani, posebni interesi, navadno do bizarnih in idiosinkratičnih objektov in vsebin; 

 težave v navezovanju socialnih stikov. 
Razlike: 

 otroci z AS lahko razvijejo tekoč govor, vendar kasneje (okoli petega leta starosti), otroci 
z avtizmom pa imajo pomanjkljiv govor; 

 otroci z AS so skoraj vsi gibalno nespretni in imajo slabo razvito fino motoriko, kar pa za 
otroke z avtizmom ni nujno; 

 otroci z AS imajo razvito sposobnost abstraktnega mišljenja, medtem ko se otroci z 
avtizmom učijo predvsem mehansko; 

 otroci z AS so pogosto povprečno ali celo nadpovprečno inteligentni, medtem ko ima kar 
70 % otrok z avtizmom možnost motnje v duševnem razvoju; 

 otroci z AS imajo zelo dober mehanski spomin; 

 otroci z AS običajno nimajo pridruženih motenj v duševnem razvoju, lahko pa imajo 
primanjkljaje na posameznih področjih učenja, motnje pozornosti in hiperaktivnost ter 
druge zdravstvene težave. 

 

Lorna Wing je leta 1981 dokazala povezanost avtizma in AS. Ugotovila je, da nekateri otroci, 
katerim je bila v otroštvu postavljena diagnoza Kannerjevega sindroma, v odrasli dobi kažejo 
klinično sliko AS. Uta Frith predpostavlja, da je AS različica, ki se je izoblikovala znotraj 
avtističnega spektra. Tudi genetske raziskave družin nakazujejo, da bi AS lahko bil oblika 
avtističnih motenj (Milačić, 2006 ). Bowman (1988) je opisal družino, v kateri so oče in štirje 
sinovi kazali znake avtistične motnje ‒ od blažjih, ki bi lahko nakazovali Aspergerjevo obliko 
sindroma, pa vse do težjih oblik, ki so se ujemali s Kannerjevo definicijo.  
 

2.1.2 Diagnostika Aspergerjevega sindroma 
Diagnostično oceno izvajajo psihologi in psihiatri, ki imajo veliko izkušenj na področju 
preučevanja funkcioniranja otrok z razvojnimi motnjami. Strokovnjaki pri diagnostiki AS 
uporabljajo uveljavljene kriterije, s katerimi je moč dobiti jasen opis sindroma (Milačić, 2006). 
Diagnozo se praviloma postavi v dveh korakih, in sicer v sodelovanju s starši in z diagnostično 
oceno zdravnika. Najprej starši izpolnijo vprašalnik, s katerim je mogoče ugotoviti, ali otrok 
nakazuje možnosti sindroma. Sledi diagnostična ocena strokovnjakov. Različne raziskave 
nakazujejo na to, da se diagnoza najpogosteje postavi okrog otrokovega osmega leta. Attwood 
(2007) navaja šest poti do diagnoze AS: 

1. Diagnosticiranje avtizma v zgodnji mladosti: določen delež otrok, ki v času predšolske 
dobe kaže znake avtizma, sčasoma svoje funkcioniranje toliko izboljša, da napreduje do 
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stanja, ki mu pravimo AS. Pomembno je, da se postopek diagnoze avtizma v zgodnji dobi 
čim večkrat preveri, ali je morda diagnoza AS primernejša. 

2. Značilnosti ob prvem vpisu v šolo: učitelji v šoli lahko postanejo pozorni na otrokovo 
funkcioniranje, saj se znaki lahko kažejo pri izmikanju igri, nerazumevanju socialnih 
nenapisanih pravil, nerodnem risanju, nenavadnih pogovorih in posebnih interesih o 
določenih temah. Pojavi se lahko tudi moteče in agresivno vedenje, kadar je otrok v 
neposrednem stiku s sovrstniki. V domačem okolju lahko deluje povsem drugače.  

3. Netipično izražanje drugega sindroma: otrokov zgodnji razvoj je nenavaden. S 
podrobnejšimi diagnostičnimi pregledi se ugotovi in določi določeno razvojno motnjo, ki 
se jo obravnava tudi terapevtsko. Šele po podrobnejši preučitvi otrokovih socialnih in 
kognitivnih sposobnosti ter zanimanj se lahko izkaže, da gre pravzaprav za AS. Diagnoza 
neke druge motnje še ne izključuje diagnoze AS. 

4. Sorodniki z avtizmom ali AS: obstajajo družine, v katerih ima več otrok AS, ali pa je 
sindrom zaznati v več generacijah. 

5. Sekundarna duševna motnja: oseba z AS se v svojih najstniških letih toliko bolje zaveda 
svojih šibkih socialnih veščin, zato prihaja do poskusov, da bi se vključila v socialne 
aktivnosti svojih vrstnikov, ti pa so pogosto neuspešni. Posledično lahko prihaja do razvoja 
depresivnih stanj, ob podrobnem kliničnem pregledu pa se hitro ugotovi, da so depresivna 
stanja posledica AS. 

6. Sledi AS pri odrasli osebi: ob čedalje boljšem ozaveščanju o AS se nekatere odrasle osebe 
same odločijo za diagnostični postopek prepoznavanja MAS. 

 

Ob diagnostični oceni, ki jo postavi strokovni tim, mora otrok za postavite diagnoze AS 
izpolnjevati naslednja merila (Stres Kaučič, 2011): 

1. težave, ki se kažejo na področju socialne interakcije; 
2. potrebo po ustaljenih rutinah;  
3. prisotnost ozko usmerjenih interesov; 
4. govorno-jezikovne posebnosti, na primer izrazito formalen govor; 
5. težave pri nebesednem sporazumevanju;  
6. možnost težav na področju grobe in fine motorike. 

Prav tako se za diagnosticiranje AS uporabljajo različne lestvice: G.A.D.S. (ang. Gilliam 
Asperger's Disorder Scale, Gilliam, 2001), A.S.A.S. (ang. Australian Scale for Asperger 
Syndrome, Attwood, 1998) in A.S.D.S. (ang. Asperger Syndrom Diagnostic Scale, Myles s sod. , 
2000). 
 
Diagnostični postopek običajno traja vsaj eno uro, vsebuje pa pregled socialnih, govornih, umskih 
in motoričnih sposobnosti ter analizo otrokovih posebnih zanimanj, interesov ali rutin. 
Strokovnjak preveri tudi govorne sposobnosti, saj je za otroke z AS značilen poseben vzorec le-
teh. Pri otrocih se lahko govor pojavi kasneje, ko pa se vzpostavi, je tekoč, vendar lahko govorijo 
z nenavadnim naglasom ali pa uporabljajo preveč formalen jezik, pogosta je tudi napačna raba 
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zaimkov in dobesedna interpretacija besednih zvez ter otrokovo glasno razmišljanje (Attwood, 
2007).  
 
Starši imajo v samem procesu diagnosticiranja in obravnave pomembno vlogo, saj lahko z 
opazovanjem interakcije med starši in otrokom pridobimo pomembne informacije o njegovem 
funkcioniranju. Pomembno je tudi poročanje staršev o otrokovih socialnih in komunikacijskih 
sposobnostih (Stres Kaučič, 2011). 
 

2.1.3 Soobolevnost  
Coleman in Gillberg (2012) navajata možno soobolevnost AS in drugih obolenj ter razvojnih 
motenj. Pogosto je med populacijo zaznati tako pojav epilepsije kot tudi tike in Tourettov sindrom 
ter simptome ADHD. Maček (2011) opozarja, da se pri populaciji opaža pogost pojav posamezne 
pridružene duševne motnje. Klinično pomembno je tudi prekrivanje simptomov med MAS, 
hiperkinetično motnjo, obsesivno-kompulzivno motnjo, neverbalnimi specifičnimi učnimi 
težavami in atipično osebnostjo (Macedoni Lukšič, 2011). Grzadzinski, Dick, Lord in Bishop 
(2016) opisujejo, da se značilnosti MAS ne prekrivajo z glavnimi značilnostmi ADHD, vendar 
ima, kot je bilo raziskovano v DSM-5, kar 30–75 % otrok z MAS simptome ADHD.  
 

2.1.4 Značilnosti posameznikov z AS 
Ljudje z AS imajo navadno težave na področju socialne komunikacije, socialne interakcije in 
senzorne preobčutljivosti, prav tako se lahko pojavljajo različne odvisnosti od rutin in interesov. 
Obstajajo še posebnosti na področju motorike, čustvovanja, govora ter kognicije (Zveza za avtizem 
Slovenije). 
 

2.1.4.1 Socialna komunikacija 
Pogosto prihaja do težav pri izražanju na čustveni in socialni ravni. Oseba težje razbira in razume 
geste, mimike in intonacije glasu, medtem ko sama uporablja zapletene besede in besedne zveze, 
ne zaveda pa se njihovega pomena. Zaznamo lahko težave usmerjanja pozornosti na posamezen 
glas, kadar se v skupini pogovarja več oseb hkrati (Milačić, 2006). Pojavljajo se tudi neologizmi. 
Oseba ustvarja nova poimenovanja za različne besede. Pri posameznikih se ugotavlja še težavno 
razumevanje sarkazmov, šal in metafor, saj sogovornikov govor pogosto razumejo dobesedno 
(Attwood, 2007 v Žagar, 2012). Osebe z AS navadno težijo k dobesedni interpretaciji povedanega 
in ne razumejo sogovornikovega namena (Milačić, 2006).  
 

2.1.4.2 Socialna interakcija 
Osebe z AS izražajo željo po druženju in vzpostavljanju kontaktov z drugimi, vendar imajo težave 
pri samem navezovanju in vzdrževanju socialnih odnosov. Neuspeh posameznika pogosto vodi do 
stisk in lahko povzroči tudi anksioznost. Ovira se pojavlja pri samem razumevanju (nenapisanih) 
socialnih in družbenih pravil in tudi zaradi neznanja, kako oziroma na kakšen način sklepati 
prijateljstva (Attwood, 2007, v Žagar 2012). Klinična opazovanja so pokazala, da oseba z AS 



7 
 

velikokrat ne uspe vzpostaviti očesnega kontakta, ki je potreben pri vzpostavljanju pogovora, prav 
tako ne zmore izkazovanja zanimanja ali sporočanja svojih občutkov. Raziskave kažejo, da bi 
lahko prišlo do poslabšanja koncentracije in posledično bistveno težjega sledenja sogovorniku, če 
posameznik z AS vso pozornost namenja vzpostavljanju očesnega kontakta (Baron-Cohen et. Al., 
1995, Tantam, Holmes in Cordess, v Attwood 2007). Carrington in Graham (2010, po Senica 2010, 
v Žagar, 2012) navajata, da ovire pri sklepanju prijateljstev nastajajo predvsem zaradi 
primanjkljajev teorije uma, kar jim onemogoča prepoznavanje čustev drugih. O razumevanju in 
izkazovanju prijateljstva obstaja več razvojnih faz. Predstava o prijateljstvu se skozi otroštvo in 
mladostništvo ves čas spreminja. V predšolski dobi otroci spremenijo svoje igralne navade, kar 
pomeni, da stremijo k igri z nekom in ne več le ob nekom. Pričenjajo razumeti, da morajo počakati, 
da pridejo na vrsto, in se učijo spoprijemati s problemi, ki nastanejo ob skupni igri (Roffey, Tarrant 
in Majors, 1994 v Attwood 2007).  
 

2.1.4.3 Senzorna preobčutljivost 
Osebe z AS so navadno občutljive na določene dražljaje. Navadno gre za en dražljaj, ki je visoko 
izpostavljen in osebi povzroča izredno nelagodje, medtem ko so ostali čuti dokaj neobčutljivi. 
Navadno preobčutljivost na določen zvok, vonj, dotik, okus ali jakost svetlobe tekom poznega 
otroštva izzveni, pri nekaterih ljudeh pa vztraja skozi celo življenje. Preobčutljivost na zvok lahko 
razdelimo na tri skupine: nenadni in pričakovani zvoki, visoki in trajajoči zvoki ter pomešani 
oziroma zapleteni zvoki. Stopnja občutljivosti je lahko izjemna. Oseba je lahko občutljiva tudi na 
dotik. Občutljivi so lahko posamezni deli telesa ali pa dotik določenih materialov, na primer pena 
za britje, plastelin ali materiali oblačil. Pri občutljivosti na tkanine lahko pride do stiske osebe, saj 
je njen nabor oblačil zelo majhen, težava pa se pojavi, ko je potrebno oblačila zamenjati. 
Preobčutljivost na strukturo ali okus hrane večina otrok z AS preraste, vendar pa nekateri odrasli 
z AS kljub temu težijo le k določeni prehrani. Pogosta je tudi temperaturna neobčutljivost in 
pomanjkanje občutka za bolečino. Oseba lahko brez težav prenaša za druge nevzdržno bolečino, 
kar lahko vodi do težav pri izogibanju nevarnim situacijam. Prav tako je potrebna posebna 
pozornost zaradi slabše senzorike visokih ali nizkih temperatur. Oseba se lahko posledično obleče 
povsem neprimerno vremenskemu stanju (Attwood, 2007).  
 

2.1.4.4 Čustvovanje 
Značilnost sindroma je šibko razumevanje koncepta empatije, vendar to še ne pomeni, da ti 
posamezniki empatije nimajo. Otrok oziroma mladostnik lahko ima težave pri ugotavljanju in 
dojemanju čustev drugih ljudi. Ovirano je tudi prepoznavanje neverbalne govorice, ki pogosto ni 
usklajena s posameznikovim občutenjem določenega čustva. Prav tako lahko prihaja do zmede in 
težav pri izražanju lastnih čustev. To je lahko nenavadno, brez obrazne mimike. Mladostniki 
zmorejo izražati enostavna čustva, z razumevanjem in izražanjem kompleksnejših pa imajo težave 
(Capps et al, 1992, v Attwood, 2007). Rezultati raziskave kažejo, da imajo osebe z AS manj 
spontanih obraznih izrazov in manj ekspresivnih gest, redkeje kažejo čustva s pogledom, manj 
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usmerjajo čustva k sogovorniku in prav tako se tudi redkeje odzivajo (Kasari, Sigman, Mundy, 
Yirmiya, 1990, v Milačić 2006).  
 

2.1.4.5 Posebni interesi, zanimanja in rutine 
Posameznik z AS lahko ima močno potrebo po zbiranju različnih predmetov in to počne ob vsaki 
priložnosti, medtem ko razvoj posebnih interesov in zanimanj sledi nekemu zaporedju, pogosta je 
obsedenost z neko tematiko, na primer transport (vlaki, ladje ...), elektronika, znanost ali dinozavri. 
Oseba o temi, ki jo zanima, pridobi poglobljeno znanje iz različnih virov, ves čas pa išče nove 
informacije in nenehno postavlja vprašanja. Razlika med običajnim in ekscentričnim zanimanjem 
je, da so zanimanja ljudi z AS bolj nenavadna, oseba se z njimi ukvarja večino svojega časa, pri 
tem pa ne išče družbe ostalih. Poznamo tudi romantično zanimanje za resnično osebo, ki je najbolj 
podobna najstniški zagledanosti. Ta faza lahko nastopi v času mladostništva oziroma zgodnje 
odraslosti. Rutine razvijemo zato, da življenjske situacije bolje nadziramo, pri tem pa smo 
izpostavljeni čim manjšim spremembam. Otrok z AS lahko razvije nagnjenost k izvajanju rutin, 
prekinitev le-teh pa vodi v hudo stisko in povzroča anksioznost. V času mladostništva, ki je čas 
nenehnih sprememb, se najstniki pogosto zatekajo k rutinam, ki jim omogočajo varnost in mirno 
stabilnost (Attwood, 2007). 
 

2.1.4.6 Kognicija 
Kognicija vključuje področja učenja, razmišljanja, spomina in domišljijo. Uta Frith (Frith, 1980, 
Happe, 1994, v Attwood 2007) je skupaj s kolegi prišla do spoznanja, da imajo otroci z AS 
okvarjeno temeljno sposobnost »branja misli«. Otroci pri približno štirih letih počasi spoznavajo, 
da imajo tudi drugi ljudje svoje želje, potrebe, misli in prepričanja. Posamezniki z AS imajo tako 
težave pri prepoznavanju in razumevanju ter upoštevanju misli in čustev druge osebe. Oteženo je 
tudi zavedanje, da lahko določena pripomba, pa čeprav jo oseba z AS dojema kot resnično, 
prizadene sogovornika. Sposobnost natančnega pomnjenja prizorov je lahko zelo dobra in to do te 
mere, da si osebe fotografsko zapomnijo celotno stran v knjigi. Osebe s sindromom imajo pogosto 
težave s kognitivno prilagoditvijo, kar pomeni, da je njihovo razmišljanje togo in se težje prilagaja 
morebitnim spremembam ali neuspehom. K določenemu problemu tako pristopajo le z enim 
pristopom oz. strategijo, zato potrebujejo pomoč pri iskanju alternativ.  
 
Elizabeth Wurst, ki je bila tedaj sodelavka Hansa Aspergerja, je prva identificirala razločen in 
jasen profil intelektualnih sposobnosti z uporabo standardnih testov inteligence. Otroci z AS so na 
področju besedišča in prepoznavanja dejstev zelo močni, vendar pa so na standardnih testih 
inteligenčnega kvocienta lahko neuspešni. Neuspeh je rezultat otrokovega šibkega obvladovanja 
nekaterih področij, ki preverjajo razumevanje, razvrščanje slik in področje nesmislov (Carpentieri 
in Morgan, 1994 v Attwood 2007). Značilnost sindroma je, da otroci znanj ne pridobivajo na 
običajen način, temveč v posebnem vrstnem redu ter v nekaterih primerih v daljšem časovnem 
obdobju. Nekatere veščine otrok usvoji takoj in zlahka, za druge pa potrebuje več časa. Majhni 
otroci z AS lahko imajo burno in malce nenavadno domišljijo. Radi se igrajo domišljijske igre, 
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vendar, zaradi potrebe po popolnem nadzoru, najraje sami, brez družbe ostalih sovrstnikov 
(Attwood, 2007).  
 

2.1.4.7 Motorične spretnosti 
Prvi pokazatelj primanjkljajev na področju motorične spretnosti je zakasnelost prvih korakov 
otroka z AS. V zgodnjem otroštvu lahko opazimo še težave pri igri z žogo ali pri finomotoričnih 
spretnostih, kot so zavezovanje vezalk, zapenjanje gumbov in kasneje drža pisala. Med 
odraščanjem lahko opazimo pojav tikov. Številne študije in raziskave so pokazale, da slaba 
motorična koordinacija vpliva na vsa področja motorike, tako na grobo kot tudi fino (Attwood, 
2007).  
 

2.1.4.8 Močna področja oseb z AS  
Osebe z AS so lahko talentirane na različnih področjih, na primer na likovnem ali glasbenem. 
Izrazito dober je lahko tudi dolgoročni spomin za določene podatke (datumi, imena, številke ...), 
ali pa imajo širok nabor enciklopedičnega znanja z določenega področja. Znano je, da so posebni 
interesi in zanimanja posameznikov z AS pogosto vezani na dejavnosti, ki zahtevajo močno 
koncentracijo in pozornost, prav ta pa je ključna pri delu, ki zahteva natančno pozornost na 
specifične detajle (Zveza za avtizem Slovenije). Tudi Čerin (2014, v Makarič, Močnik in Prijatelj 
2018) in Stanič (2015, v Makarič, Močnik in Prijatelj 2018) ugotavljata določene prednosti 
odraslih oseb z MAS pri delu. Njihova močna področja so pozornost na podrobnosti, zanesljivost, 
marljivo delo in kreativnost, poleg tega ti posamezniki svoje delo opravljajo z velikim veseljem, 
v polni meri pa lahko izkoristijo tudi veliko količino znanja, ki ga imajo ljudje z MAS.  
 

2.1.5 Spol in AS 
Tako Kanner kot tudi Asperger sta ugotavljala, da je motnja pogostejša pri dečkih, čeprav je 
incidenca pri dekletih višja, kot so sprva mislili. Wing (1993) in Gillberg (1995) pa opisujeta, da 
je bilo razmerje med moškimi in ženskami 2‒3 : 1 (Milačić 2011).  
Gillberg (1989, v Attwood 2007) navaja, da je razmerje med dečki in deklicami, ki so napoteni na 
diagnostično obravnavo, približno deset dečkov proti eni deklici, epidemiološki dokazi pa 
razmerje ocenjujejo na 4 : 1. Dečki naj bi imeli bolj izražena pomanjkanja na področju socialnih 
veščin in so bolj nagnjeni k motečemu oziroma agresivnemu vedenju. Ta vedenja starši, učitelji in 
ostala okolica hitreje opazijo, medtem ko so deklice bolj uspešne pri opazovanju in ponavljanju 
socialno ustreznejšega vedenja. Kljub temu obnašanje ni spontano in je praviloma tempirano. 
Posebna zanimanja deklic naj bi bila tudi manj izrazita in intenzivna kot pri dečkih. Ob vstopu v 
obdobje mladostništva dekleta pogosteje spremenijo samo vrednotenje prijateljstva. V ospredju so 
globoki pogovori o odnosih in čustvih. Ljubezen navadno želijo ohranjati na platonski ravni, 
koncept romance in fizične intime jih zbega. Attwood (2007) ocenjuje, da se dekleta socialno 
toliko bolje prilagodijo oziroma zakrijejo svoje primanjkljaje, da lahko okolici čim bolje ugajajo, 
še vedno pa težje razumejo dinamiko prijateljstev in intimnosti. Tudi Greatz in Spampinato (2008) 
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opozarjata, da je pojavnost sindroma prevladujoča med moško populacijo, saj ti predstavljajo kar 
75–80 % vseh diagnoz, vendar ta podatek ne odraža nujno dejanske incidence pri ženskem spolu.  
Leta 2003 je Simon Baron-Cohen na VII. evropskem kongresu za avtizem primerjal delovanje 
moških in ženskih možganov, pri tem pa se je osredotočil na empatijo in sistematizacijo. Empatija 
je težnja po identificiranju duševnih stanj druge osebe in ustreznem čustvenem odzivu, medtem ko 
je sistematizacija težnja po analiziranju in/ali izgradnji novih sistemov. Pri ženskah tako prevladuje 
empatija, pri moških pa sistematizacija. Baron-Cohen predpostavlja, da avtizem vključuje 
primanjkljaje v samem procesu empatije in dobre sposobnosti za sistematizacijo. Skrb vzbujajoč 
je lahko podatek, da dekleta zaradi drugačnega behavioralnega fenotipa dlje časa ostanejo 
neprepoznane (Milačić, 2011). Kopp in Gillberg (1992, v Milačić 2011) navajata, da se deklice z 
avtizmom kasneje, ko odrastejo, pomembno razlikujejo od moških iste starosti. Prav tako se v času 
mladostništva ta dekleta srečujejo z drugačnimi težavami kot fantje. Opažamo pojav anoreksije, 
obsesivno-kompulzivne motnje in paranoidne motnje (Milačić, 2011). 
Begeer (2012) navaja, da ima MAS moško predominanco, ki sega v razmerju 4 : 1 za osebe z 
avtizmom, do 9 : 1 za AS. (Fombonne, 2003, CDC 2012). Razlogi za prevalenco še niso jasni, 
vendar študije nakazujejo, da je MAS pri dekletih primarno diagnosticiran šele, ko ga spremljajo 
kognitivne okvare (Lord et al, 1982; Wing 1981). Študije primerov Kopp in Gillberg (1992) 
dokazujejo napačno diagnozo pri dekletih s hujšimi socialnimi primanjkljaji. Na začetku so bile 
prepoznane le soopojavne psihiatrične motnje, šele ko so bile te zdravljene, so se izrazile 
posebnosti AS (Rastam et al., 2003 v Hully in Lamar, 2006). Begeer (2012) trdi, da se osrednji 
simptomi MAS ne razlikujejo med spoloma, medtem ko Mademtzi (2017) trdi ravno nasprotno. 
Dekleta in fantje z MAS različno kažejo znake, kar vodi v težjo diagnostiko pri ženskem spolu.  
 

2.1.6 Starši mladostnikov z AS in njihovo spoprijemanje z diagnozo 
Vzgajanje otrok z MAS je za starše zelo zahtevno in stresno. Razlog za to lahko pripišemo dokaj 
neznanim vzrokom za nastanek avtizma in negotovosti v nadaljnji prognozi ter težavnemu 
socialnemu vedenju, ki otroka ovira na vseh področjih funkcioniranja (Rehberger, 2018). Staršem 
soočanje z diagnozo otroka predstavlja travmatičen dogodek, pri spoprijemanju in sprejemanju 
otrokove diagnoze pa gredo skozi različne faze, skozi katere prehajajo otroci. Millerjeva (1997, v 
Novljan 2004) piše o procesu sprejemanja diagnoze, ki se deli na faze preživetja, iskanja, 
normalizacije in ločitve. Avtorica poudarja, da je trajanje posameznih faz različno in da ne 
prihajajo po določenem zaporedju ali časovnem okvirju, prav tako so lahko prisotne sočasno, se 
ob določenem dogodku ali spominu pojavljajo in tudi izginjajo.  

 Prvo fazo imenujemo faza žalovanja oziroma preživetja. Ta faza se začne s stanjem šoka. 
Šok je sicer normalna reakcija na neprijeten dogodek in je psihološka reakcija, ki varuje 
telo in psiho. Starši se na novico, da je z njihovim otrokom nekaj narobe, oz. da ima 
posebne potrebe, odzivajo zelo različno. Mame pogosto ne morejo obvladati svojih čustev 
in vedenja, prav tako jih prevevajo neprijetna čustva strahu, nemoči, osamljenosti, krivde, 
sramu, jeze ipd. Starši lahko svojo jezo odsevajo na strokovnjake, drugič obtožujejo sebe. 
Koliko lahko spregovorijo o svojih občutenjih, je odvisno od njihove samozavesti in 
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podpore okolice. Tudi zaradi odzivov okolice se nekateri starši še težje soočajo z realnostjo 
otrokovih potreb. Očetje lahko aktivno sodelujejo pri vzgoji otroka in pomoči ženi, ali pa 
pričnejo iskati zaposlitve zunaj doma in ne sprejmejo odgovornosti ter se umaknejo.  

 V fazi iskanja prično starši aktivno iskati informacije o tem, kaj je narobe z otrokom, 
kakšna je njegova diagnoza in kaj to pomeni za nadaljnje življenje. Starši so lahko v 
nenehnem iskanju strokovnjakov in njihovega mnenja, prav tako lahko v različne 
obravnave vključujejo otroka. Starši to fazo doživljajo različno. Nekatere preveva strah 
pred novimi nalogami, drugi so preutrujeni in tretji polni energije in motivacije. 

 V tretji fazi, fazi normalizacije, prično starši gledati nase in na svet okrog sebe bolj realno. 
Čustva počasi postajajo obvladljiva, življenje pa je bolj predvidljivo. Prepoznavajo 
otrokove posebne potrebe in s pomočjo različnih strategij omogočajo otrokovo 
funkcioniranje do te mere, da postaja družinsko življenje kar se da umirjeno. V tej fazi 
lahko pride do spoznanja, da so za otroka naredili veliko in mu omogočili terapije ter 
obravnave. Njihova energija ni več usmerjena le v otrokove potrebe, temveč zmorejo 
prisluhniti tudi drugim otrokom, partnerju in sebi. 

 Starši lahko preidejo tudi v fazo ločitve, če se odločijo, da bo za otroka najprimernejša 
vključitev v ustrezno ustanovo. Ta odločitev jim omogoča, da si predstavljajo otrokovo 
življenje v prihodnosti. 

 

Družine otrok z avtizmom se tako srečujejo z velikim stresom zaradi različnih dejavnikov. Starši 
lahko zaradi dolgotrajnega stresa slabše funkcionirajo, prav tako tudi pogosteje obolevajo za 
depresijo (Bitsika in Sharpley, 2004, v Rehberger, 2018). Številne raziskave kažejo, da je 
doživljanje stresa odvisno od značilnosti in funkcioniranja otroka (Shahida Batool in Khurshida, 
2015 v Rehberger, 2018).  
Sorojenci ob novici diagnoze reagirajo različno, pogosto pa je to odvisno od njihove starosti. Ti 
navadno sprejmejo nekoliko drugačnega brata ali sestro, prav tako ne izpostavljajo drugačnosti in 
so pogosto vzor vedenja in odnosa do oseb s posebnimi potrebami. Sorojenci se lahko ob otroku, 
ki funkcionira nekoliko drugače, včasih počutijo zapostavljene ali pa celo odrinjene, včasih čutijo 
krivdo ali pa sočutje, spet drugi pa si želijo sorojenca, ki bi funkcioniral tako kot ostali otroci. 
Bratje ali sestre se lahko srečujejo s predsodki okolice, kar pa jim povzroča stisko in tudi sram. 
Družini je pomembna še dobra podpora sorodnikov in prijateljev. Lahko se zgodi, da sorodniki 
niti ne vedo, za kaj gre, bojijo pa se vprašati. Nekateri starši ohranjajo distanco in ne povedo, katere 
primanjkljaje ima otrok, in ga v občutljivem obdobju ne vodijo na družinska srečanja (Dodič, 
2016). 
 
Rehberger (2018) navaja, da kakršnakoli uspešna terapevtska obravnava, ki izboljša otrokovo 
funkcioniranje, obenem pozitivno vpliva na blagostanje celotne družine. Izpostavi še 
problematično dostopnost do zgodnje obravnave, prav tako je ponujena pomoč pogosto 
fragmentirana, sodelovanje med starši in strokovnjaki pa nedorečeno. Zaradi raznolikosti staršev 
in otrok, ki so vodeni na obravnavah, je zavzemanje za holistični pristop ključnega pomena. Nujno 
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bi bilo načrtno in sistematično opolnomočenje staršev, obenem pa bi bilo priporočljivo zagotoviti 
potrebno psihosocialno pomoč in oporo. 
 

2.1.7 Izobraževanje mladostnikov z AS 
Izobraževalni programi, ki so prilagojeni otrokom z MAS, lahko zelo izboljšajo njihovo 
sposobnost učenja, komuniciranja in vzpostavljanja odnosov z okolico. Kljub temu do uspeha 
vodijo dobro zastavljene in prilagojene metode dela (Žagar, 2012). Otroci s posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami potrebujejo vzgojno-izobraževalno obravnavo, ki se po kakovosti in 
količini razlikuje od povprečne pomoči sovrstnikom (Kavkler, 2008). Prav tako imajo ti otroci 
posebne potrebe, ki jim onemogočajo rabo učnih gradiv in pripomočkov, ki jih uporabljajo njihovi 
vrstniki (Lewis in Doorlag, 1987, v Kavkler, 2008). V samem izobraževanju je načrtovanje 
prehoda za učence s posebnimi potrebami ključen proces. Gre za izmenjavo vseh informacij med 
strokovnimi delavci pri prehodu z ene na drugo stopnjo vzgoje in izobraževanja. Načrtovanje 
prehoda koristi tako staršem kot tudi učencem s posebnimi potrebami, saj je komunikacija 
uspešnejša, posledično pa tudi prenos informacij. Pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo gre za 
srečanje strokovnega tima obeh šol ter za izmenjavo ključnih informacij, ki pomembno vplivajo 
na kakovostno načrtovanje individualiziranega programa (Clement in Morrison, 2008). 
 

2.1.7.1 Izobraževanje otrok z MAS v osnovnih šolah 
Otrokom z MAS je v Sloveniji na voljo več izobraževalnih osnovnošolskih programov, kot so 
program z nižjim izobrazbenim standardom, poseben program vzgoje in izobraževanja ter 
izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom in dodatno strokovno pomočjo, 
kjer se šolajo vsi otroci s povprečnimi in mejnimi intelektualnimi sposobnostmi ter v praksi tudi 
otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ti se sicer običajno v 2. triadi preusmerijo v program z 
nižjim izobrazbenim standardom. Zasledimo lahko, da je polovica otrok z MAS vpisanih v 
programe vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobraževalnim standardom in dodatno 
strokovno pomočjo, druga polovica pa v oba programa posebne vzgoje in izobraževanja ter 
programa z nižjim izobrazbenim standardom. O enotnem programu za vse otroke z MAS ne 
moremo govoriti, saj gre za izjemno heterogeno populacijo (Jurišić, 2006).  
  



13 
 

2.1.7.2 Izobraževanje dijakov z MAS v srednješolskih programih 
Dijaki z MAS kažejo različne zaostanke na različnih področjih funkcioniranja, ti se pokažejo že v 
predšolski dobi. Čeprav je tem dijakom skupni imenovalec primanjkljaj na področju socialne 
interakcije in komunikacije, vedenja ter interesov, se njihove težave odražajo zelo različno, 
oziroma se od posameznika do posameznika zelo razlikujejo. Nekateri tako potrebujejo 
intenzivnejšo obravnavo in več pomoči ter podpore, spet drugi pa lahko le ob minimalni podpori 
delujejo dokaj samostojno (Rogič Ožek idr, 2019 MIZŠ). Poklicno in strokovno izobraževanje 
dijakov, ki imajo posebne potrebe, ureja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI 
– 1). Člen tega zakona odreja, da se izobraževanje organizira in izvaja v skladu s tem zakonom in 
posebnimi predpisi.  
 
Delež populacije dijakov z avtističnimi motnjami se po statistični analizi MIZŠ (2021) povečuje. 
V šolskem letu 2018/2019 se je v programih srednješolskega izobraževanja šolalo 1,4 % dijakov, 
v letošnjem šolskem letu pa že 1,6 %. V Sloveniji so dijakom z MAS na voljo nekateri prilagojeni 
programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), prav tako 
se dijaki lahko izobražujejo na maturitetnem tečaju (MT) in poklicnem tečaju (PT).  
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Tabela 1: Število dijakov in delež glede na izobraževalni program in vrsto primanjkljaja na dan 
30. 9. 2020 (MIZŠ, 2020) 

Šolsko leto 

2020/2021 

NPI SPI SSI GIM PTI MT PT Skupaj 

Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. 

Dijaki z lažjo 

motnjo v 

duševnem 

razvoju 

93 36,2 44 2,2 1 0,0 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0 139 

Gluhi in 

naglušni 
1 0,4 21 1,1 35 1,5 31 3,5 1 0,4 0 0,0 0 0,0 89 

Dijaki z 

govorno-

jezikovnimi 

motnjami 

4 1,6 38 1,9 51 2,2 14 1,6 7 2,9 0 0,0 0 0,0 114 

Slepi in 

slabovidni ter 

dijaki z okvaro 

vidne funkcije 

0 0,0 1 0,1 15 0,7 10 1,1 2 0,8 0 0,0 0 0,0 28 

Gibalno ovirani 0 0,0 3 0,2 25 1,1 17 1,9 4 1,6 0 0,0 0 0,0 49 

Dijaki s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 

8 3,1 52 2,6 59 2,6 34 3,8 4 1,6 0 0,0 0 0,0 157 

Dolgotrajno 

bolni 
9 3,5 150 7,5 293 12,8 215 24,2 24 9,9 1 16,7 0 0,0 692 

Dijaki s 

primanjkljaji na 

posameznih 

področjih 

učenja 

32 12,5 1076 54,1 1195 52,2 335 37,8 132 54,3 1 16,7 1 100,0 2772 

Dijaki z 

avtističnimi 

motnjami 

3 1,2 16 0,8 38 1,7 29 3,3 2 0,8 1 16,7 0 0,0 89 

Dijaki z več 

motnjami 
107 41,6 587 29,5 579 25,3 202 22,8 66 27,2 3 50,0 0 0,0 1544 

Skupaj 257 100 1988 100 2291 100 887 1001 243 100 6 100 1 100 5673 
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2.1.7.3 Načrtovanje individualiziranega programa za dijake z MAS 
Dijaki z MAS so si med seboj zelo različni, zato je pri načrtovanju individualiziranega programa 
pomembna prav individualizacija in izbor tistih prilagoditev, ki bodo koristile posameznemu 
dijaku. Program mora biti timsko načrtovan in se skozi leto, ob dogovoru strokovne skupine, 
večkrat spremeniti ali dopolniti, odvisno od potreb dijaka. Pri pripravi individualiziranega 
programa se priporoča sodelovanje vseh učiteljev, ki dijaka poučujejo, staršev in tudi dijaka. 
Strokovno skupino imenuje ravnatelj, načrtovanje programa pa zahteva od nje veliko opazovanja, 
preizkušanja ustreznosti načrtovanih rešitev in sklepanja. Pogosto ob začetku zasledimo širok 
nabor zastavljenih ciljev, ki pa se lahko tekom šolskega leta zmanjšujejo. Z zastavljenimi 
prilagoditvami se dijaku omogoči, da razvija spretnosti, ki mu tekom šolanja omogočajo 
samostojnejše delovanje v šolskem prostoru. Dijak se tako uči s tempom, ki je primeren njemu, 
prav tako pa razvija različne strategije, ki so mu v pomoč na vseh področjih funkcioniranja. Temelj 
kakovostnega individualiziranega programa je torej poznavanje in upoštevanje dijakovih 
posebnosti, saj lahko le tako uspešno razvija svoje potenciale, pogoj pa so hkrati tudi evalvacije 
strokovne skupine. V sam proces načrtovanja in spremljanja programa so vključeni tudi starši in 
dijak sam. Prav informacije o funkcioniranju otroka s strani staršev so ključne že pri samem 
načrtovanju programa, prav tako pa je potrebno starše že od začetka aktivno vključevati pri 
nastajanju programa. Z njimi naj se vzpostavi in ohranja profesionalen in zaupanja vreden odnos, 
kritike pa naj bodo usmerjene na vedenje in ne na osebo. Po potrebi naj strokovni tim starše in 
dijaka usmeri tudi v druge strokovne ustanove (Rogič Ožek idr, 2019 MIZŠ). 
 

2.3.7.4 Izvajanje dodatne strokovne pomoči in organizacija pouka 
Dijak s posebnimi potrebami ima v odločbi o usmerjanju določene prilagoditve, ki jih potrebuje 
za uspešno opravljanje nalog v šoli, lahko pa je določena tudi dodatna strokovna pomoč, ki se 
izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, učna pomoč in kot 
svetovalna storitev. Obseg in način izvajanja pomoči se določita z odločbo o usmeritvi, sam način 
izvajanja pa odloči in pripravi strokovna skupina na šoli, ki jo dijak obiskuje (MIZŠ, 2020). 
Dodatno strokovno pomoč izvajajo za to usposobljeni strokovni delavci ustreznega profila, pomoč 
pa se izvaja individualno, v paru ali v manjši skupini. Delno lahko poteka tudi v razredu. Pri 
izvajanju pouka morajo biti učitelji pozorni na organizacijo. Pozornost se naj usmeri na ustrezno 
pripravo prostora, predvsem z vidika motečih senzornih dražljajev, prav tako je priporočljivo 
dijaku zagotoviti možnost umika v primerih senzorne preobremenjenosti. Didaktični pripomočki 
naj bodo organizirani, torej vedno na istem mestu in urejeni po tematskih sklopih. Za sam dvig 
motivacije dijakom z MAS si lahko pomagamo s strategijo pogojevanja, ki temelji na pohvali in 
tudi na neprijetnih posledicah, pri uravnavanju čustvovanja in vedenja pa se priporoča raba manj 
očitnih opozoril (slikovna in pisna pomagala idr.) (Rogič Ožek idr, 2019 MIZŠ). 
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2.3 Mladostništvo 
Mladostništvo ali adolescenca je razvojno obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje 
odraslosti (Zupančič, 2009). Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju WHO) definira 
mladostništvo kot obdobje v življenju s posebnimi zdravstvenimi in razvojnimi potrebami. Prav 
tako je to čas za razvijanje različnih znanj in spretnosti ter za učenje obvladovanja čustev in 
grajenje odnosov (WHO, 2020). Anatrella (1993, v Kobal 2001) navaja, da je mladostništvo v 
splošnem obdobje prevzemanja lastne spolne vloge in ponotranjanja identitete, v kateri se 
posameznik dojema kot avtonomna in tudi samostojna oseba. Magajna in Korent (2019) menita, 
da v tem obdobju mladostnik vzpostavlja odnos do sebe in svojega telesa ter družbe. Doživlja 
številne psihološke, telesne in družbene spremembe, prehod iz otroškega sveta v svet odraslih pa 
prinaša nove potrebe, želje in izkušnje.  
 
Razvojne naloge so tiste naloge, ki se pojavijo v določenem obdobju posameznikovega življenja 
kot rezultat njegovega telesnega razvoja, družbenih zahtev in osebnih ambicij. Obvladovanje 
posameznih nalog vodi do socialnega odobravanja in predstavlja prilagojeno vedenje v družbi. 
Neuspešno obvladovanje razvojnih nalog pa hkrati mladostnika vodi do splošnega nezadovoljstva 
s samim seboj in povečuje verjetnost, da bo posameznik imel težave pri soočanju in obvladovanju 
razvojnih nalog v naslednjih razvojnih obdobjih (Gavazzi, Anderson in Sabatelli, 1993, v 
Zupančič, 2009). Havighurst (1972, v Zupančič, 2009) je predpostavil osem temeljnih razvojnih 
ali psihosocialnih nalog, ki bi jih moral mladostnik v tem obdobju obvladati, da bi se njegov razvoj 
odvijal optimalno: 

 prilagajanje na telesne spremembe; 

 čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih; 

 oblikovanje socialne spolne vloge; 

 oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki; 

 razvoj socialno odgovornega vedenja; 

 priprava na poklicno delo; 

 priprava na partnerstvo in družino; 

 oblikovanje vrednotne usmeritve. 
 

Številni avtorji opisujejo obdobje mladostništva kot razvojno obdobje, v katerem se poveča tako 
čustvena labilnost kot tudi intenzivnost ter doživljanje in izražanje čustev (Zupančič, 2009). 
 
Duševno zdravje mladostnika se odraža na različnih področjih in na različne načine: s 
samospoštovanjem, zaupanjem vase in v druge, s sposobnostjo navezovanja odnosov in 
vzpostavljanjem komunikacije, s pripravljenostjo in zmožnostjo reševanja problemov, 
fleksibilnostjo, sprejemanjem novega, motiviranostjo za učenje in z napredovanjem (Tomori, 2003 
v Magajna in Korent 2019). Zagotovo dobra samopodoba in spretne socialno komunikacijske 
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sposobnosti vplivajo na spoprijemanje z izzivi v stresnih situacijah (Lekić in sod., 2013 v Magajna 
in Korent 2019).  
 

2.3.1 Mladostniki z AS  
Tipične opazne značilnosti Aspergerjevega sindroma med adolescenco vključujejo šibke 
komunikacijske spretnosti, odličen besednjak, močne in usmerjene interese, ki lahko ovirajo 
njihovo funkcioniranje, željo po rutini in predvidljivih dejavnostih, težave pri samoorganizaciji in 
produktivnosti ter težnjo k samointeresnim aktivnostim (Holliday Willey, 2003). Mladostniki z 
AS so večinoma nespretni pri socialni komunikaciji in interakciji. S težavo v različnih situacijah 
prilagajajo svojo verbalno in neverbalno komunikacijo. Ovire se odražajo tudi pri branju misli 
sogovornika in razumevanju njegovih stališč oziroma zornega kota druge osebe. Za adolescente z 
AS je značilno, da se težje prilagajajo svojim nenadnim telesnim spremembam. Senzorične 
posebnosti lahko prav tako vplivajo na čustveno stanje mladostnika. Udobna in varna izbira oblačil 
mladostnika kar naenkrat postane vir zbadanja sovrstnikov. Mladostništvo je tudi čas učenja novih 
veščin in spoprijemanja ter soočanja z novimi čustvi. Posamezniki z AS se še vedno trudijo s 
prepoznavanjem in obvladovanjem primarnih čustev, kot so veselje, žalost, strah in jeza. 
Mladostniki s sindromom se tekom adolescence pričnejo spopadati z večjimi pričakovanji glede 
odgovornosti, samostojnosti, neodvisnosti, spoštovanja in samokontrole. Ovira pri vsem tem se 
pojavi, ko mladostnik ne ve, kje in kako bi začel z usvajanjem teh veščin. Ravno v času 
adolescence ti posamezniki lahko ugotovijo, da se njihovo funkcioniranje in mišljenje bistveno 
razlikuje od sovrstnikov. To zavedanje predstavlja svojevrsten stres in lahko vodi do anksioznih 
stanj ali celo depresije (Bolick, 2001). Prav tako lahko imajo težave z deljenjem misli in čustev, 
saj imajo raje platonska prijateljstva. Navadno so bolj sproščeni v družbi enega prijatelja, druženje 
v večjih skupinah pa jih spravlja v zadrego in stisko. Tudi njihov sistem vrednot je drugačen in je 
bolj podoben vrednotam odraslih, kar lahko predstavlja oviro pri prijateljevanju in ohranjanju 
dolgotrajnejšega prijateljstva s sovrstniki (Attwood, 2007). 
Številne študije kažejo, da je lahko obdobje mladostništva za osebe z MAS izredno kritično. 
Pojavijo se lahko različna zdravstvena stanja, ki jih v obdobju otroštva ni bilo zaznati, na primer 
epilepsija, poslabšanje simptomov in razvoj različnih duševnih bolezni (Coleman, Gillberg, 2012).  
 
Mladostniki in mladi odrasli z AS imajo navadno enake skrbi in pomisleke glede prihodnosti kot 
njihovi sovrstniki. Za mnoge mladostnike zaključevanje izobraževanja prinaša obilo skrbi, 
vsekakor pa zaključek izobrazbe ne pomeni, da ti mladi odrasli zlahka zaživijo samostojno 
življenje. Dogaja se, da si trenutno zelo želijo živeti v svojem stanovanju, imeti in voziti avto, a v 
naslednjem trenutku bi najraje živeli doma pri starših. V nekem hipu imajo odgovore na vse 
dileme, v naslednjem pa potrebujejo pomoč in podporo starša pri izbiri dejavnosti ali opravila 
(Bolick, 2011). Mladi z MAS so lahko v okviru izobraževalnega zavoda napoteni na projekt 
PREHOD MLADIH, ki je nastal z namenom vplivanja na večjo socialno vključenost mladih s 
posebnimi potrebami in z namenom oblikovanja podpornega okolja kot vmesnika med šolo in 
trgom dela (Prehod mladih, https://prehodmladih.si/o-projektu/).  
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2.3.2 Duševno zdravje mladostnikov 
Duševno zdravje je opredeljeno kot pozitiven odnos do sebe in drugih, uspešno soočanje z izzivi, 
pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, občutek moči, optimizem in sposobnost soočanja 
s težavami (Jeriček Klanšček, Roškar idr., 2018).  
Pozitivno duševno zdravje je v obdobju mladostništva pomembno za učinkovito soočanje z vsemi 
izzivi in spremembami. Mladostnik z dobrim duševnim zdravjem se bolje spopada z 
vsakodnevnimi stresorji, ima dobro samopodobo, hkrati pa uspešno rešuje probleme. Pri 
definiranju duševnega zdravja pri mladostniki kot tudi pri otrocih so nam v pomoč štirje kriteriji, 
ki jih navaja A. Mikuš Kos (1999, v Jeriček Klanšček, 2016). Otrok ali mladostnik je lahko 
duševno zdrav takrat, ko: 

 je njegovo notranje psihično stanje stabilno; 

 ima ustrezne odnose in uspešno deluje; 

 se ustrezno razvija; 

 ustrezno obvladuje naloge in težave v življenju.  
 
Duševno zdravje lahko opredelimo s pomočjo kontinuuma. Pri večini populacije lahko zaznamo 
pojav normalnega obdobja motečega vedenja ali umaknjenost vase, pri nekaterih otrocih ali 
mladostnikih pa takšne težave vztrajajo dlje časa in v tako hudi obliki, da lahko govorimo o 
čustvenih ali vedenjskih težavah.  
 

2.3.3 Stres 
Stres je odziv organizma na notranje ali zunanje vplive, spremembe ali zahteve, ki jih posameznik 
ocenjuje kot obremenilne in presegajo njegovo prilagoditveno zmožnost (Lazarus in Folkman, 
1984, v Dolenc, 2015). Gre za stanje organizma pod vplivom močnih ali dolgotrajnih dražljajev, 
na katere organizem ni prilagojen (Šiško, 2007). Visoke ravni psihološkega stresa naj bi po oceni 
različnih avtorjev (Cunningham et al. 2002, v Dolenc 2015) doživljala skoraj tretjina 
mladostnikov. Prekomerna in dolgotrajna izpostavljenost stresnim situacijam lahko ima negativen 
vpliv na zdravje (Murberg in Bru 2007, v Dolenc 2015), prav tako pa daljša izpostavljenost stresu 
povzroča tveganje za razvoj številnih čustvenih in vedenjskih težav, na primer anksioznih motenj, 
depresivnosti, motenj hranjenja in zlorabe različnih substanc (Grant et al. 2006, v Dolenc 2015).  
 

2.3.4 Anksiozna stanja 
Tesnoba ali anksioznost je neprijetno čustvo, ki ga navadno spremljajo telesne in vedenjske 
spremembe, podobne tistim, ki spremljajo običajen odziv na stres. Znaki anksioznosti se lahko 
pojavijo nenadoma ali postopoma. Trajajo lahko le nekaj minut in so komaj zaznavni ali pa se 
izražajo v obliki paničnih napadov. Če tesnoba vztraja dalj časa in je tako močna, da posameznika 
ovira pri vsakodnevnem funkcioniranju, govorimo o bolezenski tesnobi ali anksiozni motnji. Pri 
otrocih in mladostnikih se simptomi tesnobe lahko kažejo na različne načine: v vztrajnem strahu 
pred socialnim stiki z neznanimi ljudmi, v pretiranem strahu glede dogodkov, dejavnosti ali 
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razmer, v težavah z oteženim dihanjem in pospešenim utripom brez očitnega razloga, v težavah s 
spanjem, doživljanju pretirane tesnobe pri stikih z vrstniki, v strahu pred predmeti ali okoliščinami, 
občutku zamrznjenosti itd. (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006). Tesnoba se lahko odraža v 
različnih oblikah, opredelimo pa lahko različne vrste tesnob (Galanti, 2021): 
generalizirana anksiozna motnja: gre za pretirano skrb za različne stvari, te skrbi pa je težje 
obvladovati. Oseba v različnih situacijah vedno pričakuje le najslabše; 
socialna anksioznost: osebe pogosto skrbi, da se bodo pred okolico osmešile, zato se izogibajo 
socialnim interakcijam oziroma situacijam, kjer bi jih drugi lahko opazovali; 
ločitvena tesnoba: gre za strah pred ločitvijo od ljubljenih oseb, prav tako pa tudi za strah, da bi se 
bližnjim kaj hudega zgodilo, ko ti posamezniki niso v njihovi bližini; 
fobije: s tem pojmom opisujemo močan strah pred določenimi situacijami. Gre za neracionalen 
strah, ki se ne ujema z realnostjo grožnje. Ljudje s fobijami se neprijetnim situacijam izogibajo, 
čeprav se zavedajo, da je njihov strah neutemeljen; 
napadi panike: gre za telesno obliko tesnobe, ki se odraža kot intenzivno doživljanje določenih 
telesnih občutkov do te mere, da ohromijo normalno funkcioniranje; 
obsesivno-kompulzivna motnja: določajo jo neprijetne, obsesivne misli, ki povzročajo stisko. Za 
to motnjo so značilne kompulzivne epizode, po katerih se oseba za kratek čas počuti bolje, vendar 
pa le-te vodijo do vedno več obsesij.  
 

2.3.5 Depresija 
Beseda depresija izvira iz latinščine in pomeni pobitost oziroma potlačenost. Vpliva na psihično 
stanje kot tudi na fizično počutje ter s tem prizadene celotno funkcioniranje posameznika (Crnčić, 
2007). Depresija je ena izmed najpogostejših duševnih motenj. Pri njej gre za moteno delovanje 
določenih kemičnih prenašalcev, ki v možganih prenašajo sporočila med celicami. Porušitev 
ravnovesja nevrotransmiterjev v tistem delu možganov, ki uravnava razpoloženje, vodi v 
depresijo. O depresivnem stanju lahko govorimo, ko pri posamezniku opažamo zelo negativno 
razpoloženje več kot dva tedna vsak dan ali pa se opazno zmanjšata njegovo zadovoljstvo in 
zanimanje za vsakdanje dejavnosti (Dernovšek, 2006). Pri otrocih in mladostnikih se depresija 
obravnava šele zadnji dve desetletji, saj je pred tem veljalo, da v tem razvojnem obdobju pojav 
bolezni ni mogoč. Občasno je težje ločiti med normalno fazo odraščanja in depresivnostjo pri 
mladostniku (Savič, 2010). Pri otrocih in mladostnikih se simptomi depresije kažejo na različne 
načine, pogosto pa opažamo nespečnost, izostajanje iz šole, izbruhe jeze, pomanjkanje želje po 
interesih, šibko koncentracijo in pozornost, občutek praznine, lahkomiselno vedenje, spremembo 
teka, zlorabe različnih substanc ali misel na samopoškodovanje in samomor (Dernovšek, 2006). V 
predpubertetnem obdobju naj bi za depresijo enako pogosto obolevali tako dečki kot tudi deklice, 
ob odraščanju pa je pojavnost pri deklicah dvakrat pogostejša (Harrington, 2002; Klykyo, 1998 v 
Žemva, 2010). Ženske za depresijo trpijo dvakrat pogosteje kot moški, vlogo pa pri tem igrajo 
biološki in reproduktivni dejavniki. K višji pojavnosti depresije med ženskami prispevajo tudi 
kulturni in družbeni dejavniki, pomemben dejavnik tveganja pa je tudi stres (Smith in Elliott, 
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2012). Baumgartner (2010) navaja štiri glavna področja otrokovega funkcioniranja, ki so ovirana 
tekom depresije:  

 emocionalno področje: glavni simptom je depresivno razpoloženje, otrok ali mladostnik pa 
je lahko razdražljiv, ne občuti tolikšnega veselja in zadovoljstva do življenja. Prisotna je 
lahko pretirana jokavost ali celo nezmožnost jokanja, čeprav potreba po tem obstaja; 

 kognitivno področje: pojavljajo se težave nizkega samospoštovanja, prav tako imajo lahko 
otroci in mladostniki težave z odločanjem. Izstopata tudi nemoč in brezup; 

 motivacijsko področje: pojavlja se apatija, nizka raven energije, slabša koncentracija in 
utrujenost. Neuspehi prav tako vodijo v občutke krivde in pomanjkanje samozaupanja; 

 nevrovegetativno področje: težave so opazne pri spremembi ritma spanca, apetita, teže, 
nivoja energije in aktivnosti, pri mladostnikih pa tudi želje spolnosti. Somatski simptomi 
so značilnejši za adolescente, ki lahko tožijo zaradi glavobolov, želodčnih težav ali drugih 
bolečin.  

 

2.3.6 Duševno zdravje mladostnikov z AS 
Duševne motnje se pogosto pojavljajo v kombinaciji z MAS. Najpogosteje se pri teh posameznikih 
pojavlja depresija in ostale razpoloženjske motnje, kot so anksioznost, hiperkinetične motnje, 
psihotične motnje, tiki in druge motnje. Pojavnost depresije pri posameznikih z avtizmom znaša 
približno 2 % vseh oseb z avtizmom, pri osebah z AS pa kar 30 %. Rečemo lahko, da je depresivna 
motnja najpogostejša duševna motnja oseb z avtističnimi motnjami.  
 
Howlin (1997 v Stewart idr, 2006) navaja, da sta avtizem in AS povezana s povečano pojavnostjo 
psihiatričnih motenj. Najpogostejše so depresija in anksiozne motnje. Posebnosti avtizma in AS 
pomenijo, da je diagnostika depresije težavna. Simptomi depresije se prekrivajo s tistimi pri AS 
ter avtizmu in značilnosti le-teh lahko vplivajo na izraz depresivnih simptomov. Veliko 
posameznikov ima primanjkljaje na področju izražanja, kar vpliva na sporočanje o svojih občutkih. 
Ti posamezniki imajo težave v izražanju in komuniciranju čustev. 
Anksiozne motnje se pogosto pojavljajo sočasno z MAS, pri več kot 40 % te populacije. 
Posamezniki z AS najpogosteje poročajo o tesnobi, sprožilci pa so pogosto spremembe v okolju, 
spremembe načrtov, neprijetni senzorični dražljaji, celo pohvala ali kritika.  
Občutki nesreče ali depresivnosti so zelo pogost pojav pri posameznikih z AS. Ti se v času 
pubertete pričnejo zavedati, da funkcionirajo drugače kot pa njihovi sovrstniki. V dodatno stisko 
prav tako vodi nezmožnost vzpostavljanja stikov in sklepanja prijateljstev (Coleman, Gillberg, 
2012). 
 
Pri posameznik z MAS je močno opažena tudi obsesivno-kompulzivna motnja (OKM). 
Kompulzije se navadno izražajo kot ponavljajoče se postavljanje v vrsto, preverjanje, urejanje, 
kopičenje in dotikanje. Pri osebah z AS se te pogosteje nanašajo na zanimanja, na primer kako 
določene stvari delujejo, in niso toliko usmerjena v ljudi. Diagnoza OKM temelji na izpolnjevanju 
dveh kriterijev. Prvi kriterij zahteva, da so se simptomi pojavili na novo ali pa je prišlo do 
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sprememb pri njihovi kakovosti in intenzivnosti. Drug kriterij pa narekuje, da simptomi 
napredujejo.  
 
Oseba ob stresnih dogodkih obvladuje stres na podlagi sposobnost črpanja razpoložljivih virov za 
doseganje ustreznega ravnanja v zahtevnih razmerah. Posamezniki z AS imajo na razpolago manj 
teh virov in se posledično lahko nahajajo v stanju kronične preobremenjenosti z dražljaji. Njihova 
sposobnost nadzora in obvladovanja je zato nižja (Milačić, 2011). 
 
Attwood (2007) prav tako navaja, da se najstnik svoje socialne izoliranosti bolj zaveda in poskuša 
storiti vse, da bi se vklopil. Njegovi poskusi so pogosto neuspešni, kar mu povzroča čedalje globje 
stike, ki lahko vodijo tudi do depresivnih stanj. Mnoge mlajše odrasle lahko mučijo močni strahovi, 
napadi panike ali kompulzivno vedenje.  
Mladostnik z AS se lahko zapre v svoj svet, se pogovarja sam s seboj in celo izgublja zanimanje 
za socialni kontakt ter tudi za vzdrževanje osebne higiene (Attwood, 2007). Možen je pojav 
shizofrenije, vendar so podrobnejše raziskave pokazale, da je obnašanje zgolj posledica AS. 
Rezultati študije 54 oseb z MAS in 305 najstnikov brez znakov avtizma so pokazali, da osebe z 
AS in visokofunkcionalnim avtizmom poročajo o občutno več simptomih anksioznosti kot njihovi 
nevrotipični sovrstniki. Ugotovitve kažejo, da najstniki z AS poročajo o povečanju socialne 
anksioznosti, ko odraščajo (starejši kot so, več je tega), medtem ko otroci brez avtizma poročajo o 
zmanjšanju socialne anksioznosti. Ti rezultati lahko reflektirajo na zakasnel socialno-čustveni 
razvoj mladostnikov. Pri teh posameznikih lahko poteka identifikacija glede na njihove 
karakteristike in sposobnosti v kasnejši razvojni fazi kot pri njihovih nevrotipičnih vrstnikih 
(Kuusikko idr, 2008). 
Študija, ki je bila opravljena pri 35 posameznikih z AS in 35 nevrotipičnih primerljivih sovrstnikih, 
je ugotovila, da so posamezniki z AS imeli slabo kvaliteto vrednotenja prijateljstva ter nižjo 
motivacijo za nadaljevanje prijateljstva in vzpostavljanje novih prijateljstev. Osebe s sindromom 
so pokazale višji nivo osamljenosti in depresivnosti. Osamljenost je bila negativno kolerirana s 
kvaliteto definicije njihovega najboljšega prijatelja. Povečani nivoji osamljenosti so bili 
predvideni z opisom preteklih negativnih izkušenj z najboljšim prijateljem (konflikt). Ta faktor je 
vplival tudi na možnost pojava depresije (Whitehouse, Drukin, Jaquet in Ziatas, 2009). 
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3. EMPIRIČNI DEL 
3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 
Posamezniki z AS se tekom obdobja mladostništva soočajo z različnimi izzivi in preprekami. 
Tekom odraščanja se spopadajo z ovirami na področju socialne interakcije in socialne 
komunikacije, prisotne so lahko težave s senzorno preobčutljivostjo in močna ali celo obsesivna 
zanimanja za določene interese (Žagar, 2012). 
V magistrskem delu želimo raziskati, koliko in kako prisotne značilnosti AS vplivajo na vsakdanje 
življenje mladostnikov z imenovano diagnozo. Zanima nas, kako ugodno je za njih domače in 
šolsko okolje ter koliko diagnoza vpliva na družino mladostnika. 
 

3.2. Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 
V študiji primera smo si zastavili naslednje cilje: 

1. Ugotoviti, kako uspešno se mladostniki soočajo z ovirami na področju socialne interakcije. 
2. Ugotoviti, kako uspešno se mladostniki soočajo z ovirami na področju socialne 

komunikacije. 
3. Ugotoviti, koliko in kako na mladostnike vplivajo težave s senzorno preobčutljivostjo. 
4. Ugotoviti, v kolikšni meri lahko močna zanimanja za določene interese vplivajo na 

vsakdanjik najstnika.  
5. Ugotoviti pogled na samo diagnozo s strani staršev.  

 

Zastavili smo si tudi naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kako ugodno je šolsko okolje za mladostnika z Aspergerjevim sindromom? 
2. V kolikšni meri se mladostniki soočajo z anksioznostjo ali depresivnimi stanji? 
3. V kolikšni meri sta si mladostnica in mladostnik z AS podobna? 

 

3.3. Metoda in raziskovalni pristop 
V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop in metodo 
spraševanja. Podatke smo zbrali s pomočjo tehnike nestandardiziranega polstrukturiranega 
intervjuja, ki smo ga opravili s štirimi mladostniki z AS, tremi starši in s specialistko dramske 
umetnosti. Polstrukturiran intervju je zelo prožna tehnika zbiranja podatkov, kjer se lahko uporabi 
zaprti ali odprti tip vprašanj, odgovori intervjuvanca pa so lahko različno dolgi (Vogrinc, 2008). 
Na podlagi teoretičnih znanj smo si postavili cilje, ki smo jih želeli s pomočjo te oblike spraševanja 
zasledovati. Vprašanja so bila odprtega tipa in pripravljena vnaprej.  
 

3.3.1. Opis vzorca 
V namensko izbran vzorec so bili vključeni mladostnika in mladostnici z diagnozo AS. Vsi 
obiskujejo enega izmed srednješolskih programov v Sloveniji. V raziskavi so sodelovali tudi starši 
dveh najstnikov – Alexa in Bojana, mladostnice Anje ter specialistka dramske umetnosti, ki 
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pripravlja ustvarjalne dramske terapevtske delavnice za osebe z avtističnimi motnjami. Za 
sodelovanje v študiji primera smo pridobili soglasja mladostnikov, njihovih staršev in terapevtke 
dramske umetnosti. Vsem sodelujočim smo zagotavljali anonimnost, zato so imena adolescentov 
izmišljena. Vsi najstniki so tekom otroštva prejeli diagnozo AS. Navajamo nekaj ključnih 
podatkov mladostnic in mladostnikov: 

1. Alex je star 16 let, živi na vasi skupaj s starši in dvema mlajšima sestrama. Srednjo 
strokovno šolo obiskuje v večjem kraju, med tednom biva v dijaškem domu.  

2. Anja je dijakinja srednjega strokovnega izobraževanja in je stara 20 let. Skupaj z mamo in 
starejšim bratom živi v bližini večjega mesta.  

3. Bojan je najstarejši mladostnik, šteje jih 22, in tudi on obiskuje srednje poklicno 
izobraževanje. Biva pri sorodnikih v manjšem kraju. Ima starejšega brata. 

4. Naja obiskuje srednje strokovno izobraževanje in je v letošnjem letu dopolnila 19 let. Živi 
v manjšem kraju skupaj s starši in mlajšo sestro, v šolo pa se prevaža z avtobusom. Dijakinji 
je pri določenih vprašanjih občasno pomoč ponudila mama, vendar le-ta ni bila udeleženka 
intervjujev za starše.  

 

3.3.2. Opis postopka zbiranja podatkov 
Za pomoč pri iskanju primernega vzorca smo se obrnili na društvo ASPI, s specialistko dramske 
umetnosti pa nas je povezala mama enega izmed dijakov. S sodelujočimi smo navezali stik po 
socialnih omrežjih, soglasje za sodelovanje v raziskavi pa smo jim posredovali na elektronski 
naslov. Vsi intervjuji so zaradi epidemiološke situacije covida-19 potekali preko videoklicev na 
platformah Zoom ali Skype, le srečanje s specialistko dramske umetnosti je potekalo na izbrani 
lokaciji v živo. Srečanja so se izvajala v daljšem časovnem obdobju, od junija 2020 pa vse do 
februarja 2021. Za dijake je bilo sprva predvidenih osem srečanj po približno 20 minut, vendar se 
je izkazalo, da je bila komunikacija zaradi same izvedbe intervjujev po videoklicih manj uspešna, 
zato smo jim omogočili več terminov pogovorov. Povprečno je posamezen mladostnik potreboval 
vsaj 10 srečanj. S starši mladostnikov smo izvedli sedem srečanj v obdobju od junija do avgusta 
2020, vsako srečanje pa je povprečno trajalo eno uro. Pogovor s specialistko dramske umetnosti 
je bil izveden v mesecu juliju in je trajal 2 uri. Vsi sogovorniki so nam dovolili, da smo intervjuje 
snemali s pomočjo računalniškega programa za snemanje zvoka oziroma diktafona na mobilni 
napravi. Transkripcije vseh intervjujev so bile narejene po koncu vseh srečanj.  
 

3.3.3. Merski pripomoček 
Pri pripravi polstrukturiranega intervjuja smo se opirali na teoretično podlago. Sam intervju smo 
zastavili tako, da smo vprašanja razvrstili glede na tematike in prilagodili vsebino glede na ciljno 
skupino intervjuvancev. Za starše mladostnikov smo pripravili šest sklopov, ki so se nanašali na: 

 pot do diagnoze; 

 socialno vedenje mladostnika; 

 izobraževanje; 

 Aspergerjev sindrom v družini; 
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 razumevanje čustev, spoprijemanje s stresom, anksioznostjo in depresivnimi stanji ter s 
senzorno preobčutljivostjo; 

 prihodnost najstnika z AS. 
Za adolescente smo pripravili sedem sklopov, ki so se nanašali na: 

 pot do diagnoze in življenje z njo; 

 kdo sem jaz in kako me definira AS; 

 navezovanje stikov in prijateljstvo; 

 izobraževanje; 

 Aspergerjev sindrom v družini; 

 počutje, prepoznavanje in razumevanje čustev, spoprijemanje s stresom, anksioznimi in 
depresivnimi stanji ter s senzorno preobčutljivostjo; 

 prihodnost. 
 

3.3.4. Postopki obdelave podatkov 
Pri vsebinski analizi intervjujev smo se odločili za kategorizacijo pridobljenih informacij v namen 
bolj strukturiranega opisa ugotovitev in povzetka. Po opravljenih intervjujih z vsemi udeleženci 
smo torej opravili transkripcije pogovorov in jih slogovno uredili. Dva dijaka in njuni starši so 
zaprosili za ponoven vpogled v zapisan intervju, kar smo jim tudi omogočili. 
Kategorije smo določili glede na tematiko intervjujev z manjšimi odstopanji glede na globino 
odgovorov mladostnikov in njihovih staršev ter terapevtke dramske umetnosti. Teme intervjujev 
so bile že od začetka strukturirane in zastavljene v zaporedju, ki so nam pomagale čim bolj 
natančno in hitro priti do zahtevanih odgovorov. Tekom razgovorov so se pojavile teme, ki smo 
jih obravnavali posebej, s pomočjo podkategorij.  
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Tabela 2: Kategorije in podkategorije tem, ki so se obravnavale v intervjujih. 
KATEGORIJA PODKATEGORIJA 
Odraščanje mladostnikov Otroštvo 

Mladostništvo 
Prosti čas in zanimanja mladostnikov z AS Posebna zanimanja 
Šola in posebnosti izobraževalnega procesa Dodatna strokovna pomoč 

Odnosi s sošolci 
Negativne izkušnje  
Odnosi v šoli z učitelji in profesorji 
Nadaljevanje izobraževanja 

Odnosi z drugimi, socialna komunikacija in 
interakcija 

Navezovanje socialnih stikov 
Vzpostavljanje ljubezenskih odnosov 
Zaznavanje prijateljstva 
Družina – odnosi s starši 
Družina – odnosi s sorojenci 
Pogled na socialno interakcijo in komunikacijo 
s strani staršev in specialistke dramske 
umetnosti 

Čustvovanje, vpliv senzornih dražljajev in 
pojav duševnih bolezni 

Strahovi 
Depresija in samomorilne misli 
Anksiozna stanja in razpoloženja 
Žalost 
Obvladovanje stresa 
Jeza 
Senzorične težave 
Smisel za humor 

Zaznavanje diagnoze Razumevanje lastne diagnoze 
Razumevanje diagnoze s strani staršev 
Predsodki okolice 
Podobnosti med spoloma 

Prihodnost Selitev v lastno gospodinjstvo 
Vozniški izpit 

 

3.4. Rezultati in interpretacija 
Predstavili bomo rezultate intervjujev z mladostniki, tremi starši in specialistko dramske 
umetnosti. Vsi rezultati slonijo na teoretični podlagi, ki je predstavljena v teoretičnem izhodišču.  
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Odraščanje mladostnikov 
Pod kategorijo odraščanje mladostnikov smo umestili še dve podkategoriji: otroštvo in 
mladostništvo. Ta kategorija se sicer močno prepleta s kategorijo odnosov z drugimi.  
V zgodnjem otroštvu so skoraj vsi mladostniki ali njihovi starši (3) poročali o zakasnjenem razvoju 
verbalne ali katerekoli druge komunikacije. Za igro so najraje izbirali eno osebo, ki so ji zaupali, 
socialni stiki so bili omejeni na družinske člane in bližnje sorodnike. Mama ene dijakinje je 
poročala o nenavadnem vedenju hčerke že v vrtcu, dve mami pa sta poročali tudi o vrsti 
hiperaktivnosti otroka med zgodnjim odraščanjem pred pridobitvijo diagnoze. V mladostništvu so 
se začeli pri vseh dijakih pojavljati znaki običajne socializacije: začeli so spoznavati več ljudi in 
sklepati prijateljstva, sprejemati več senzornih dražljajev, vzpostavljati očesni kontakt, prav tako 
pa je opazno izboljšanje na emocionalnem področju. 
Specialistka pomoči z dramsko umetnostjo je mladostništvo oseb z AS definirala takole: »Tako 
kot večina najstnikov…. velikokrat staršem omenim … vaš otrok nima le AS, je tudi najstnik in ima 
tudi najstniške »finte«. Ker včasih starši zaradi te motnje, ki jo otrok ima, pozabijo, da nekatere 
stvari vsakemu otroku pripadajo. Najstniku pač pripada (za najstnika je značilno), da bodo 
hormoni podivjali in bodo šli svojo pot in da bo pač ta najstnik imel klasične najstniške težave in 
še kakšne zraven. Ko se potem s starši o tem pogovarjam, sčasoma razumejo, da četudi bi imeli 
običajnega najstnika, bi ga vseeno doletelo to težavno mladostniško obdobje, pri njihovem otroku 
pa je torej enako, le še nekaj težav zraven.« 
 
Alex izpostavi, da je imel takrat nenavaden strah, ki ga ima nekaj še sedaj, a manj. »Ko sem bil še 
majhen, me je bilo strah teme (to me je še danes). Moja naravna reakcija (večinoma je bilo to v 
postelji, ko sem šel spat) je bila, da sem se obrnil v steno in zaprl oči. Kot otrok sem si vedno 
predstavljal, da je nekaj stalo zraven moje postelje. To je bila edina logična razlaga. Vedno sem si 
predstavljal, da so zraven vesoljske ladje, da me gledajo, kdaj se premikam. Ni me strah teme, 
ampak me je strah stvari, ki so v temi. Tudi sošolci so mi enkrat rekli, da hočejo imeti moje misli, 
saj imam čudne ideje o strašljivih bitjih, ki si jih začnem predstavljati. Ne pomaga ravno, ko želiš 
zaspati.« Njegova mama je posebnosti pričela opažati pri 3. letu. »Opažati sem pričela pri treh 
letih, da njegov razvoj ni tipičen, predvsem njegova komunikacija. Ni se umikal, le način 
komunikacije je imel drugačen. Uporabljal je besedo morda, ki je v našem okolju nihče ne 
uporablja. Imel je tudi nekaj slovničnih, vendar sem predvidevala, da to povleče iz risank. Za 
bralno značko se je knjigo naučil na pamet.« 
Najina mama pa opiše hčerino funkcioniranje tekom dobe otroštva: »Že kot dojenček je bila 
drugačna. Nikoli ni pozdravljala ljudi, ni sledila roki s pogledom, zelo pozno je shodila (14 
mesecev) in tudi pozno spregovorila. Imela je težave pri oblačenju, obuvanju … Rada je ponavljala 
stavke, igre, ni se znala vključiti v igro ostalih otrok. Imela je tudi zelo slabo koncentracijo. Ni 
znala slediti preprostim navodilom. Strah jo je bilo nekaterih običajnih stvari, npr. plastenke s 
ketchupom, stranišč … Ni imela očesnega stika. Bila je nekako ves čas v svojem svetu.« 
Anja opiše spomin iz vrtca: »Spomnim se dveh vzgojiteljic iz vrtca, ki sta bili zelo prijazni. 
Spomnim se tudi sošolca iz vrtca, v stranišče mi je vrgel copat in potegnil vodo. Ta spomin mi je 
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čuden, ampak mislim, da to vsi otroci delajo, ko so majhni. Z eno prijateljico sva se takrat tudi 
postrigli, da sva imeli potem čudne lase, mama pa me je potem takoj peljala k frizerju. Igrala sem 
se z različnimi igračami, najraje sama, nisem se pogosto igrala z drugimi otroki.« Anjina mama 
opisuje, da je bila hčerka od vsega začetka nenehno v gibanju, vendar je shodila kasneje (okrog 
17. meseca). Njena motorika se je skozi leta izboljševala, vendar so posebnosti MAS, o katerih je 
pričela sumiti, čedalje bolj prihajale do izraza. Anja je bila vodena pri mnogih specialistih, ki so 
kasneje potrdili sindrom. »Zdravnica je še omenila, da je hčerin AS fenomen. V zgodnjem otroštvu 
se je kazal kot paralizi podobno stanje, potem pa je to izzvenelo in izkazalo se je, da se za vsemi 
značilnostmi skriva AS.« 
Bojanova mama prav tako poroča o hiperaktivnem vedenju v predšolski dobi: »Sin je bil v 
predšolskem obdobju ves čas hiperaktiven. Nenormalno hiperaktiven. Imel je tudi epilepsijo. 
Napadi niso bili močni, sin je tudi sam začutil, kdaj bo prišel. Zaradi vsega tega je v vrtcu dobil 
tudi spremljevalko.« Bojan naj bi imel težave s fino motoriko, prav tako naj bi slabše zaznaval 
bolečino in temperaturo. Terapevtka glede soobolevnosti pojasni: »Razlika je, če ima nekdo MAS 
in je to njegova edina diagnoza. Ko sem sprejemala nove otroke in starše, sem imela uvodne 
pogovore, saj je bilo zame zelo pomembno vedeti informacije o dosedanjih obravnavah, že 
preizkušeni pomoči itd. Menim, da če ima otrok le MAS, to ni težava, saj se boš posledično 
ukvarjal le s to diagnozo, veš od kot prihaja vedenje, reakcije, vzorci mišljenja. Čim pa ima oseba 
dodatne diagnoze (in več jih je), težje je. Včasih je težko, tudi ko otroka opazuješ, čemu njegovo 
vedenje/reakcijo/način mišljenja pripisati. Pri osebah, ki že imajo medikamentozno terapijo, je 
sploh težko izluščiti prava čustva. Obravnava takega otroka/mladostnika je seveda nekoliko 
drugačna.« 
 
Pri otrocih z AS tako že navsezgodaj opažamo različne primanjkljaje na področju socialne 
komunikacije, interakcije in senzorne preobčutljivosti (Zveza za avtizem Slovenije). Motorika 
otrok z AS je lahko sprva okorna, prav tako lahko zaznamo togo držo, primanjkljaji pa so opazni 
tudi pri fini motoriki (Jurišić, 2016). 30–75 % otrok z MAS ima motnje pozornosti (Grzadzinski, 
Dick, Lord in Bishop, 2016). Posamezniki z AS so lahko zelo motivirani za navezovanje stikov in 
druženje, vendar sta njihov pristop in način komuniciranja nenavadna. Nekateri otroci govorijo 
preveč, vendar pri tem ne upoštevajo sogovornikovih potreb in želja. Pogosto namreč ne 
prepoznajo, da okolice njihova tematika pripovedovanja ne zanima. Potreba po ritualih in 
obsesijah je močna, prav tako so prisotni ozko usmerjeni interesi (Jurišić, 2016). 
 
Prosti čas in zanimanja mladostnikov 

Vsi mladostniki so omenili, da imajo določene hobije ali zanimanja. Od športnih aktivnosti sta 
fanta omenila karate in veslanje. Bojan je strasten fotograf vlakov po vsej Sloveniji. »Zanimajo 
me vlaki. Jih snemam in slikam. Te slike objavljam na Facebooku v teh skupinah, kjer so ljubitelji 
vlakov.« Njegova mama dopolni, da sin zavzeto spremlja vse novosti o tem prevoznem sredstvu, 
prav tako tudi potuje po Sloveniji in vlake fotografira, fotografije pa nato deli v skupinah na 
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socialnem omrežju. Bojan si tudi močno želi biti strojevodja, a ga omejujejo zdravniški pregledi, 
ki so pogoj za pridobitev dovoljenja.  
Alex posebnih interesov ni navajal, je pa izpostavil, da zelo rad posluša glasbo, poskušal je igrati 
bobne, njegove sanje pa so ustanovitev glasbene skupine. Njegova mama je izpostavila, da je v 
otroštvu in tudi sedaj ob začetkih mladostništva veliko časa namenjala učenju komuniciranja o 
posebnih interesih. »Glede svojih posebnih interesov ne govori v nedogled (vsake toliko me vpraša, 
če me to zanima, ali pa naj neha govoriti). Nekaj tega čuta smo mu uspeli privzgojiti, da ne govori 
tri dni.« Omenila je še, da bi glasba skorajda lahko bila njegov poseben interes v obdobju 
odraščanja, vsekakor pa ga ta tudi sprošča in pomirja.  
Obe dekleti sta navedli živali kot nekaj, kar ju veseli. Anja je kot vrsto aktivnega preživljanja 
prostega časa izpostavila jahanje, Naja pa kolesarjenje. Anjina mama je povedala: »Posebni 
interesi ..., kar se tiče posebnega zanimanja, je bil to včasih balet, sedaj pa so to konji in pisanje.«  
Zanimanja niso bila izpostavljena kot neke vrste moteča, vendar kot takšna, ki bi lahko postala 
način življenja tako za dijaka kot tudi dijakinjo. Anja bi se tudi poklicno želela ukvarjati s konji. 
Terapevtka pa ugotavlja: »V skupini mladostnikov sem opazila, da so pri temah, ki niso njihova 
tema, redkobesedni, zadržani, ko pa nastopi njihova tema, so zelo gostobesedni, mogoče še preveč. 
Menim, da ne gledajo nasploh, temveč si partnerja za pogovor izbirajo glede na tematiko, ki jim 
je bližje – jih je družila. Opazila sem tudi, da hitro opazijo, kaj so šibkosti drugega in je večina 
zelo pozorna na tisto posebnost in bodo do tega človeka glede tega nezahtevni, nevsiljivi.« 
 
Otroci in mladostniki ter kasneje odrasli z AS lahko imajo močno potrebo po zbiranju različnih 
predmetov, to pa počnejo ob vsaki priložnosti, medtem ko razvoj posebnih interesov in zanimanj 
sledi nekemu zaporedju, pogosta je obsedenost z neko tematiko, na primer transport (vlaki, 
ladje...), elektronika, znanost ali dinozavri. Razlika med običajnim in ekscentričnim zanimanjem 
je, da so zanimanja ljudi z AS bolj nenavadna, oseba se z njimi ukvarja večino svojega časa, pri 
tem pa ne išče družbe ostalih. Otrok z AS lahko razvije nagnjenost k izvajanju rutin, prekinitev teh 
pa vodi v hudo stisko in povzroča anksioznost. V času mladostništva, ki je čas nenehnih sprememb, 
se najstniki pogosto zatekajo k rutinam, ki jim omogočajo varnost in mirno stabilnost (Attwood, 
2007). 
Šola in izobraževalni proces 

Podkategorije, ki bi jih pri tej temi lahko izpostavili, so: izkušnje dodatne strokovne pomoči v šoli 
(v nadalje DSP), odnos s sošolci (pozitivne in negativne izkušnje), odnos z učitelji in učni 
problemi.  
Anja se v letošnjem šolskem letu šola po pedagoški pogodbi, saj ji je v 2. letniku sezonska depresija 
otežila funkcioniranje do te mere, da je težje sledila učni snovi, kar je povzročilo zaostanek. Alex 
med tednom sicer biva v dijaškem domu, sedaj je zaradi epidemioloških razmer doma. Bojan je v 
preteklosti sicer bival v dijaškem domu, vendar se je kasneje odločil za šolanje v svojem kraju in 
se sedaj v šolo prevaža z javnim prometom. Tega se poslužuje tudi Naja. 
DSP je bil izpostavljen s strani vseh dijakov in dijakinj kot bolj učinkovita metoda v osnovni šoli, 
v srednji šoli pa imajo manj ur pomoči. Alex ima sedaj v srednji šoli 2 uri pomoči tedensko, torej 
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pol manj kot v času osnovnošolskega šolanja. Njegova mama izpostavi, da se sedaj od Alexa 
pričakuje večja samostojnost, ki pa je še ni vajen. »V OŠ je učiteljica DSP stvari urejala namesto 
sina, sedaj pa učiteljica DSP želi, da je sin bolj samostojen.« Tudi Bojanova mama je izpostavila, 
da ima sin sedaj manj pomoči, a da je kljub temu učinkovita in je z vsemi prilagoditvami, ki so 
nudene sinu, zadovoljna. »Ob začetku sinovega šolanja v srednji šoli sem odšla na govorilne ure, 
kjer sem profesorjem povedala, kako in kaj je s sinom. Profesorji so se odzvali tudi na moje 
»predavanje« o avtizmu, saj do takrat še niso imeli učenca z AS. Na SŠ ima po 2 uri DSP, po 
potrebi pri psihologinji, in učno pomoč. Sin se o vsem sam dogovarja s profesorji, ti pa mu gredo 
zelo nasproti in mu prilagajajo šolanje.« Bojan se je tekom odraščanja odločil še za en poklic in 
tako sedaj obiskuje šolo v svojem okolju. Mama je še omenila: »Res imam na obeh šolah pozitivne 
izkušnje glede prilagoditev, sodelovanja z menoj in splošnega razumevanja sinove drugačnosti 
(njegovih potreb). Vedno sem razredničarki povedala, da sem ji ves čas na voljo, vendar je sin že 
toliko star, da sem prosila, da je čim bolj samostojen, da se ga obravnava kot vse ostale, ampak 
da pač veste, da ima to diagnozo, ampak poskusite postopati tako, kot da je običajen. Tudi konflikte 
je potem zmogel sam reševati.« 
Anjina mama izpostavi, da je v letošnjem šolskem letu težava z izvajalci pomoči. »Prvo leto je 
dobila psihologinjo, prav tako v drugem letu, sedaj v 3. letniku pa šola ni našla kadra, ki bi Anji 
nudil DSP. Včasih je imela kot pomoč to psihologinjo, sedaj pa je ostala brez. Sicer ima na voljo 
razredničarko in svetovalnega delavca, vendar ju hči ne sprejema najbolje.« Pri načrtovanju 
individualiziranega programa je bilo nekaj težav, saj strokovna skupina ni bila naklonjena 
nekaterim prilagoditvam. »Zataknilo se je pri prilagoditvah, saj si je hči želela, da bi se snov pri 
predmetih razbila na sklope, šola pa temu ni bila najbolj naklonjena. V preteklosti je Anja odšla 
iz razreda, ko je prejela slabo oceno, tako da smo po pogajanjih uspeli umestiti v IP možnost 
izhoda iz razreda, ko je hči v stiski.« Kritična je bila tudi do same izvedbe pomoči. Na šoli sicer 
ima »varno osebo«, vendar na ure dodatne strokovne pomoči Anja odhaja v drugo ustanovo. »Po 
odločbi naj bi ji pripadali 2 uri, vendar ker na SŠ ni izvajalca, se ti dve uri izvajata pri zunanjih 
strokovnjakih. Obisk zunanjih izvajalcev ji vzame veliko časa.« Tudi Anja je bila do pomoči v 
srednji šoli kritična, zaznati je bilo malce nezadovoljstva. »Na šoli zdaj mislim, da ni dovolj 
pomoči. Lahko bi bilo več. V primerjavi z OŠ je sedaj slabše. Mislim, da bi mi tudi v šoli morali 
kaj urediti, ampak … pač ni bilo.« 
Naja je z izvajanjem DSP zadovoljna. Na ure pomoči redno prihaja, tam se uči ali pa nudi pomoč 
drugim sošolcem. Je namreč zelo dobra pri matematiki.  
Vse mame so se strinjale, da bi DSP v zadnji triadi osnovne šole morala temeljiti na čim boljši 
samostojnosti bodočega dijaka oziroma dijakinje. »Mogoče bi bilo dobro, da bi v 9. razredu več 
poudarka dajali na tem, da se otrok sam kaj zmeni, sam poskuša poiskati pomoč …«  
Vsi mladostniki imajo možnost prilagojenega časa za pisanje kontrolnih nalog in testov, 
individualno opravljanje ustnih izpitov in prilagojen čas učenja, prav tako imajo možnost 
napovedanega ustnega ocenjevanja znanja. Za vse mladostnike je strokovna skupina na srednji šoli 
pripravila individualiziran program.  
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Odnosi v šoli so zelo raznoliki in odvisni od starosti najstnikov ter pripravljenosti učiteljev 
ustvarjati pozitivno razredno klimo. Naja je povedala, da je našla najboljšega prijatelja, Anja pa je 
doživela nasilje s strani sošolcev. Anjina mama je povedala: »Kasneje se je kazalo, da ima težave 
s sošolci. Hčerka je povedala, da izvajajo nasilje nad njo. Na primer je sošolec prišel pred njo in 
jo gledal ali imel kakšno pripombo. Takrat je bila zelo v stiski.«. Alex je poročal, da se bolje 
razume z višjimi letniki, Bojanu pa je morala mama obrazložiti, da je že starejši in se mora družiti 
s svojimi vrstniki, ker je vztrajal pri komunikaciji z mlajšimi. 
Negativni odnos sošolcev je večinoma vezan na omejenost informacij na temo AS med otroki. 
»Tudi sošolci, ki me niso najbolj marali, so mislili, da sem malo neumen, glup«, je sporočil eden 
izmed dijakov. 
Tudi z učitelji, kasneje profesorji, lahko pride do nesporazumov. Alex je poročal, da ga ni maral 
profesor. Tudi s strani drugih dijakov so bile informacije o različnih odnosih s profesorji. Anjina 
mama je pojasnila: »Pomembno je, s kakšnimi profesorji dijak prihaja v stik, saj ga mora kot 
osebnost sprejeti, to pa predstavlja težavo, saj v življenju ne prihajamo v stik le s tistimi, s katerimi 
smo kompatibilni.«  
Iz tega izhaja, da so osebni stik, kompatibilnost in sprejetje s strani profesorjev ključnega pomena 
pri dobrem počutju dijakov in dijakinj z AS. »Učitelji (V SŠ) so zabavni, imajo poseben smisel za 
humor. Tudi naš razrednik je v redu /…/, vendar je svetovalni delavec priporočil inštruktorico, za 
katero se je izkazalo, da je z Anjo spletla zelo dober odnos, ki traja še sedaj. Gospa ji pomaga tudi 
pri učenju ostalih predmetov, ne le angleščine. Tako, da ji je ta gospa znova prižgala luč pri 
angleščini«.  
Terapevtka za pomoč z umetnostjo je na vprašanje, ali je naše šolstvo dovolj inkluzivno za osebe 
z MAS, pojasnila: »Žal imam premalo izkušenj, da bi lahko podala nek celovit odgovor. Res pa 
je, da je zelo pomembno, kakšnega razrednika in strokovno skupino ima dijak/dijakinja, da ima 
prilagojen način ocenjevanja, spremljanja pouka. To vsekakor mora ostati tudi na srednješolski 
ravni. Soočala sem se tudi z vajeništvom v srednješolskem programu. Starši so se name pogosto 
obrnili s problemom pridobiti prakso v okviru programa. Delodajalcem (obrtnikom) je bilo 
potrebno razložiti, da dijak potrebuje svojega mentorja, saj samostojno ne bo mogel delati, bo 
potreboval čas in razumevanje, izpostavila sem tudi njegove prednosti (točnost, opravljeno delo). 
Menim tudi, da biti počasnejši v današnjem svetu ni ravno prednost. Gre za to, da imajo oni 
nevrološko posebnost, njihov proces razmišljanja poteka nekoliko dlje, posledično potrebuje 
nekoliko več časa, da poda rešitev.«  
Po srednji šoli si zelo težko predstavljajo nadaljevanje svoje šolske poti. Imajo sicer načrte, a niso 
prepričani, da lahko prejmejo dodatno učno pomoč. Bojan pojasni: »To pa ne vem, kako je na 
fakulteti. Na srednji šoli še imam, kaj bo pa potem, pa ne vem. Poznam samo enega, ki ima AS in 
hodi na fakulteto, ampak mislim, da nima DSP. Nič ni omenjal.«  
Na vprašanje, kaj si želijo postati po poklicu, je Bojan pojasnil: »Izvedel sem, da je strojevodja 
težko postati, saj je problematičen zdravniški izpit. Potem sem razmišljal o poklicu voznika 
avtobusa.« Po koncu srednješolskega izobraževanja se bo dijak vpisal na višjo šolo. Vpis na šolo 
sta mu predlagali mama in teta. Alex še razmišlja, kaj točno bi bil po poklicu, pojasnil je: »Na 
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začetku sem hotel biti glasbenik, ker sem igral bobne, ampak sem v bobnanju slab. Pa še to, da 
redkim uspe. Imel bi eno pravo službo, potem pa še glasbo zraven.« Njegova mama pojasni: »Nek 
cilj ima, čeprav so ti nekoliko napačni. Nekoč bo dozorel in nekaj iz tega naredil.« Dodala je še: 
»Glede višješolskega šolanja nima nobene predstave, kako bo.« Skrbi jo sinov študij na fakulteti, 
saj predvideva, da tam dodatne strokovne pomoči ni več. Meni, da če bo usvojil metodologijo 
samostojnega dela in učenja, potem bo študiral in tudi doštudiral. Trenutno razmišlja le, da bo po 
končani srednji šoli zaposljiv, kjerkoli pač bo. 
Anja si zelo želi delati s konji, vendar še ni točno raziskala, kje bi lahko nadaljevala študij, ki bi ji 
omogočil profesionalno ukvarjanje z njimi. Anjina mama si želi, da bi hči opravljala poklic, ki jo 
veseli, vendar meni, da bi Anji izobraževanje na fakulteti prineslo preveč stresa in posledično stisk. 
»Menim, da je sedaj pomembno, da konča srednjo šolo. Intelektualno je sposobna narediti tudi 
fakulteto, vendar se bojim, da zaradi pritiskov ne bo zmogla. Poleg tega je vse te pomoči tam še 
manj. Anjo spuščam na realna tla, saj ves čas potrebuje moje spodbude, težave ima tudi na 
področju organizacije časa, motivacije za učenje. (Ime - hči) meni, da če bi še naprej imela na 
fakulteti nekoga, ki bi ji pomagal, bi zmogla, vendar ne vem, kako je z DSP-jem na tej ravni 
šolanja. Moja tiha želja je le to, da bi hči delala tisto, kar bi jo najbolj veselilo, pa čeprav za 
manjše plačilo.«  
Naja je v letošnjem šolskem letu oddala vpisnico na višjo šolo, ki jo bo izpopolnila za delo z 
računalniki. Pojasnila je: »Pretežno bi rada bila montažer filmov. Počela bi nekaj z računalnikom. 
Želim si obdelovati filme. Ne zdi se mi težko delo. Vem približno, kako vse to narediti.« 
 
Poklicno in strokovno izobraževanje dijakov, ki imajo posebne potrebe, ureja Zakon o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1). Dijak s posebnimi potrebami ima v odločbi o usmerjanju 
določene prilagoditve, ki jih potrebuje za uspešno opravljanje nalog v šoli, lahko pa je določena 
tudi dodatna strokovna pomoč, ki se izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj, učna pomoč in kot svetovalna storitev. Obseg in način izvajanja pomoči se določi 
z odločbo o usmeritvi, sam način izvajanja pa odloči in pripravi strokovna skupina na šoli, ki jo 
dijak obiskuje (MIZŠ, 2020). Srednješolci z MAS so si med seboj zelo različni, zato je pri 
načrtovanju individualiziranega programa pomembna individualizacija in izbor tistih prilagoditev, 
ki bodo koristile dijaku. V proces načrtovanja in spremljanja programa so vključeni tudi starši in 
dijak sam. Prav informacije o funkcioniranju otroka s strani staršev so ključne že pri samem 
načrtovanju programa, prav tako pa je potrebno starše že od začetka aktivno vključevati k 
nastajanju programa (Rogič Ožek idr, 2019 MIZŠ). 
 
Odnosi z drugimi 

Navezovanje stikov pri dijakih je tema, ki izstopa. Kot pojasnjuje v intervjuju terapevtka: »Tisti, 
ki imajo neko posebnost, ki jih dela zanimive za druge, lahko s to svojo posebnostjo očarajo. To 
je navadno njihova vstopnica pri navezovanju stikov, pristopu k družbi, pritegnitvi pozornosti.« 
Tisti, ki niso navajeni tega uporabljati v vsakdanjem življenju, se srečujejo s problemi pri 
navezovanju stikov, ker tega ne storijo na »navaden«, družbeno priznan način.  
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Najstniki so priznali, da lažje komunicirajo po spletu, vendar v pisni obliki, oziroma se med seboj 
tudi verbalno pogovarjajo, vendar brez vključene kamere. Naja je poročala: »Poznam kar nekaj 
teh ljudi, preko društva. Na pogled so prijazni, ampak jih še nisem videla v živo, saj se srečujemo 
preko aplikacije za srečanja. Tam se pogovarjamo, kamere nimamo vključene, lahko pa govorimo 
in se slišimo.« Terapevtka pa pojasnjuje, da tak način ni tako preprost, kot se zdi na prvi pogled: 
»Izpostavila bi, da so nekateri najstniki z AS boljše ali slabše računalniško opremljeni, 
opismenjeni, različne so tudi njihove komunikacijske veščine. Nekateri so zelo močni v socialnih 
omrežjih in se tam znajdejo celo bolje, kot v nevirtualnem svetu. Imajo svoje profile kot ostali. In 
na tak način so podobni sodobnim najstnikom, ker veliko časa preživijo za računalniki, tablicami, 
telefoni. Vendar bodo njihove fotografije drugačne, objavljali bodo tematsko drugačne stvari, manj 
se bodo ozirali na to, koliko »lajkov« bodo dobili. Bolj jim bo pomembno, da bo njim to všeč. Vsaj 
na videz. V sebi sicer vseeno nosijo tisto željo, da bi pripadali, vendar pa bolj vedo, kaj je njim 
bližje, njihovo. Ker to izhaja iz njihovega interesa. Če nekega najstnika zanimajo vlaki, se bo 
priključil stranem, ki imajo to tematiko. Verjamem, da večina najstnikov z AS ne bo delala selfijev. 
To je sicer moje mnenje, vendar predvidevam, ker je njihov interes vedno predmet, manj pa oseba. 
Fotografirali bodo nekaj drugega, z drugega zornega kota in to najbrž ne bo človek, niti ne oni 
sami.« 
  
Bojan se rad dotika ljudi. S tem vzpostavi komunikacijo in izrazi zaupanje ter naklonjenost drugim. 
Njegova mama je pojasnila: »Ko želi začeti komunicirati, to najprej izrazi z dotikom in mnogi tega 
ne sprejmejo dobro. Ne razume dobro, da se ljudi ne dotikamo, sploh tujih. Pri domačih ni težav, 
seveda. Ne razume kroga zasebnosti. Na tak način, z dotikanjem namreč, on izkazuje naklonjenost. 
Za nas, ki smo ga vajeni, je to razumevajoče, za ostale je moteče. Ko je bil mlajši, je bilo to še 
simpatično, sedaj pa …« 
Alex hitreje in lažje vzpostavlja odnose zaradi svojega posebnega občutka za humor, ki pa včasih 
ni najbolj primeren za vse. »Zdaj je izoblikoval humor, s katerim zna ljudi spraviti v smeh, ni pa 
zdaj tako, da bi se on hudo smejal. Iskrenega nasmeha še ni bilo,« je pojasnila njegova mama. 
Očesni kontakt redno vzpostavlja z njo, z ostalimi težje. Omeni še: »Sin ima zelo močan moralni 
čut (kaj je prav in kaj je narobe) in večkrat je sebe prikrajšal za kaj, sedaj v najstniških letih sicer 
to malce popušča, vendar ima izoblikovano to, kaj je v redu in kaj ne. Včasih ne razume, zakaj se 
tega vsi ne držijo.« Omeni, da sin sedaj, kar se tiče socialne komunikacije, funkcionira malce bolje, 
vendar je to tudi posledica nenehnega učenja. »Veliko smo delali na tem, da vsega ne jemlje 
dobesedno (ni razumel sarkazma). Veliko knjig sva prebrala, vadila obrazno mimiko.« Izpostavi 
še, da ima sedaj nekaj prijateljev sovrstnikov, vendar se je vedno bolje razumel z dijaki višjih 
letnikov. »Sin toži nad dolgočasnimi sošolci, saj nimajo istih zanimanj, res je, da se je vedno dobro 
razumel s starejšimi. Tudi bivši sošolci v času devetega razreda so mu šli na živce, saj enostavno 
niso imeli skupne točke.« Omeni še, da nima stalnega prijatelja, temveč skozi čas v njegovo 
življenje vstopajo različni vrstniki, odvisno glede na njegova zanimanja.  
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Dekleti se bolj zavedata primanjkljajev in trdita, da imata probleme pri komunikaciji. Anja 
izpostavi: »Mislim, da imamo vsi, ki imamo AS, težave s tem. Če gledam sebe, zelo težko 
pridobim prijatelje, ker imam težave s komunikacijo.«   
Naja je povedala, da se je dobiti prijatelje naučila šele v zadnji triadi osnovne šole. Sedaj ji gre 
bolje. Najina mama je izpostavila: »Navezovanje socialnih stikov je njena najšibkejša točka. Sploh 
s sovrstniki. Lažje naveže stik z odraslimi ljudmi, saj potrebuje nekoga, ki vodi pogovor, drugače 
se izgubi v nenehnem ponavljanju nekaterih zgodb in dogodkov, ki so nanjo naredili vtis. Zelo 
težko prepozna stanje sogovorca in njegovo zanimanje za temo, še težje pa prepozna čustva in 
počutje pri drugih ljudeh. Tudi svoja čustva in počutja zelo težko ubesedi, sploh tista bolj 
kompleksna.«  
Zaljubljenost težko obrazložijo kot neke vrste intimni odnos, kljub temu da imajo željo po bolj 
bližjem odnosu z osebami nasprotnega spola. Bojan in Naja sta povedala, da še nista bila 
zaljubljena. Težko si predstavljata občutek zaljubljenosti in ga ne znata obrazložiti. Alex in Anja, 
ki sta bila zaljubljena, vidita to stanje kot odnos, ki temelji na zaupanju. Anja je razložila: »Mislim, 
da se ljudje z AS lahko zaljubijo, ampak odvisno, kakšno obliko sindroma imajo.« Na vprašanje, 
ali je trenutno zaljubljena, je pojasnila: »Jaz trenutno sem zaljubljena, a sva s tem fantom le dobra 
prijatelja. Ta fant tudi ve, da sem zaljubljena vanj, a mi je povedal, da ne čuti isto. Sem sprejela, 
čeprav se je on potem bolj slabo počutil kot jaz.«  
Alex je poudaril, da mu je pomembno, da je oseba, v katero je zaljubljen, srečna; tudi, če je srečna 
v ljubezenskem razmerju z drugo osebo (ne z njim).  
Glede spolnosti oziroma intimnosti mladostnikov (pa tudi odraslih) z AS je pojasnila terapevtka: 
»Velika tema je spolnost in intima. Tema je še vedno tabu. Kolikor sem se o tem pogovarjala s 
fanti, so oni zelo interesirani za intimo, njih to zelo privlači . Tako kot klasične najstnike. Pri njih 
ni nič drugače, težje pa to prikrijejo, zamaskirajo, težje vključujejo druge socialne veščine, kar bi 
ženski dalo občutek, da je ljubljena, občudovana. So zelo direktni pri izražanju svojih potreb.  
Pri ženski z AS je pa spolnost lahko problematična. Govorim lahko na podlagi odraslih z 
avtizmom. Moški imajo močno potrebo po spolnosti, ženske pa bi najraje videle, da to ne bi bil 
del njihovega življenja. Veliko je pogojeno tudi z izkušnjami (morebitne zlorabe). Vpliva tudi 
stopnja samostojnosti. Zanimivo pri odraslih pari je, da si dopuščajo veliko mero svobode, 
osebnega prostora, imajo svoje sobe, navzven delujejo kot običajni pari. Niso pa tako prepleteni 
kot klasičen par.«  
Prijateljstvo mladostniki zaznavajo kot neko posebno vez z drugimi ljudmi. Dva udeleženca 
intervjujev (dijak in dijakinja) sta poudarila pomen pristnosti in odprtosti v odnosu (da se ne laže; 
da se pove tako, kot je v resnici). Velik poudarek dajejo na pristnost v odnosu in skupnost 
interesov. »Moj prijatelj mora početi iste stvari. Na primer kolesariti ali pa ima rad kino. Po navadi 
gremo kam skupaj, tudi jest.« Anja je pojasnila: »Prijateljstvo mi pomeni, da se lahko družiš z 
njimi, da te sprejmejo, kadar rabiš pomoč, da se lahko obrneš nanje, da se zabavaš z njimi.« 
Bojan je bil pri definiranju prijateljstva nekoliko neodločen, saj je povedal, da ima veliko 
prijateljev, na vprašanje, ali se s prijatelji tudi kdaj skrega, pa je odgovoril, da tudi in da takrat 
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prijatelja odstrani s seznama. »Če se z njim skregam, ga odstranim od prijateljev in potem ni več 
moj prijatelj«. 
Bojanova mama je zaupala, da jo zelo skrbi odprtost njenega sina, ki se obnaša do vseh enako, 
zelo družabno. Pojasnila je: »Prihajalo je do dogodkov, k sreči ne resnih, ko je sin zaradi 
nerazumevanja družbenih norm in pravil prihajal v konflikt. Sin ima dobre namene, vesel je družbe 
in ima velik krog ljudi, s katerimi se druži, a včasih ne razume, da obstajajo določena pravila. Na 
primer upoštevanje osebnega prostora, razumevanje telesne govorice, tega, da ne moreš kar tako 
nekoga obiskati. Sinu je bilo treba tudi pojasniti, da se mora pri teh letih zavedati, da otroci, stari 
na primer 10 ali 12 let, niso več primerna družba zanj, temveč se bo treba pričeti družiti s 
sovrstniki, ki so podobnih let kot on.« Nekoliko jo skrbi še sinovo samostojno odkrivanje sveta. 
»Sicer me skrbi, ko odhaja kam na potovanja, saj ima težave z razumevanjem socialne interakcije 
in težave pri soc. komunikaciji.« 
Odnosi z družinskimi člani so odvisni od več faktorjev: razumevanje in sprejemanje diagnoze 
mladostnika, potrpežljivost staršev, pripravljenosti družinskih članov na pomoč ipd. Vsi dijaki so 
omenili, da je mama glavni družinski član, ki jih potolaži in jim pomaga v težkih trenutkih. Trije 
od štirih mladostnikov so med razgovorom omenili očeta kot bolj »odsotnega« ali takega, ki težko 
sprejme diagnozo. Eden od dijakov nima očeta (je pokojni). Vsi dijaki imajo sorojence. Pri 
opisovanju odnosov med sorojenci nismo zasledili nobenih posebnosti. Naja poroča: »S sestro se 
malo manj razumem, se tudi pogosto z njo prepiram, niso pa to hudi spori. Sva se prej več kregali, 
zdaj pa ne toliko.« Bojan je odnos s starejšim bratom opisal zelo splošno: »Brat živi v svojem 
stanovanju. Pogosto pride k meni na obisk. Takrat se imamo zelo dobro. Brat je, ko je bil še doma, 
veliko igral igrice na računalniku.«  
Po poročanju staršev sorojenci svoje brate in sestre sprejemajo takšne, kot so, na trenutke počnejo 
skupne aktivnosti, a dijaki niso preveč navezani nanje.  
S strani mame enega od dijakov je bilo poudarjeno, da je velik pomen zmeraj dajala temu, da sinu 
razloži, kako deluje socialna interakcija. Učila ga je, kaj pomenijo posebne situacije in kako se 
izražamo v njih: »Zakaj se rokujemo, kdaj in s kom se objemamo, kako se torej obnašamo z ljudmi, 
ki so ti blizu, ali pa s tujci«. Terapevtka je v svojem intervjuju potrdila, da se komunikacijske 
veščine razvijajo pri mladostnikih z avtističnimi motnjami na drugačen način. Tega se je treba 
učiti, še posebej različne vrste komunikacije: neverbalno, verbalno, sposobnost dialoga, učenje 
izražanja, prepoznavanja čustev in deljenja čustev. Ne strinja se s tem, da takšni mladostniki 
nimajo empatije, ker so sočutni, a hkrati nimajo velikih pričakovanj do drugih.  
 
Pogosto prihaja do težav pri izražanju na čustveni in socialni ravni. Oseba težje razbira in razume 
geste, mimike in intonacije glasu, medtem ko sama uporablja zapletene besede in besedne zveze, 
ne zaveda pa se njihovega pomena (Milačić, 2006). Pri posamezniku se ugotavlja težavno 
razumevanje sarkazmov, šal in metafor, saj sogovornikov govor pogosto razumejo dobesedno 
(Attwood, 2007 v Žagar, 2012). Osebe z AS navadno težijo k dobesedni interpretaciji povedanega, 
namesto da bi razumele sogovornikov namen (Milačić, 2006). Osebe z AS izražajo željo po 
druženju in vzpostavljanju kontaktov z drugimi, vendar imajo težave pri samem navezovanju in 
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vzdrževanju socialnih odnosov. Neuspeh posameznika pogosto vodi do stisk in lahko povzroči 
tudi anksioznost. Ovira se pojavlja pri samem razumevanju (nenapisanih) socialnih in družbenih 
pravil in tudi neznanju, kako oziroma na kakšen način sklepati prijateljstva (Attwood, 2007, v 
Žagar 2012). O razumevanju in izkazovanju prijateljstva obstaja več razvojnih faz. Predstava o 
prijateljstvu pa se skozi otroštvo in mladostništvo ves čas spreminja (Roffey, Tarrant in Majors, 
1994 v Attwood 2007).  
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Čustvovanje, vpliv senzornih dražljajev in pojav duševnih bolezni 
Področje čustvovanja 

Poročanje o doživljanju strahu, jeze in veselja (smisla za humor) je bilo s strani dijakov bolj skopo, 
podrobneje pa so svoj pogled na to področje izpostavili starši in terapevtka.  
Alex je glede doživljanje samega strahu pojasnil, da ga je bilo v otroštvu strah teme in da ta strah 
ostaja še dandanes. Pojasnil je: »Ni me strah teme, ampak me je strah stvari, ki so v temi.« Njegova 
mama je pojasnila, da pri sinu prepoznava strah pred izpostavljanjem v šoli: »Še vedno je 
sramežljiv pred tablo, izraža strah.« Bojan pa se je v predšolski dobi bal kričanja. »Takrat (v vrtcu) 
sem se bal kričanja. Da bi kdo zavpil name.« Njegova mama je pojasnila, da se tega tudi sedaj 
boji, je pa izpostavila še: »Mislim, da ima na splošno težave s kazanjem čustev, mogoče tudi s 
prepoznavanjem le-teh.« Najo je strah predvsem neuspehov pri izkazovanju znanja: »Strah me je, 
da bom kakšen test pisala zelo slabo.« Pri tem vprašanju je dijakinja potrebovala malce pomoči 
mame, ki je pojasnila, da je imela v otroštvu več strahov: »Strah jo je bilo nekaterih običajnih 
stvari, npr. plastenke s ketchupom, stranišč,« sedaj v puberteti pa hčerko pesti strah, da ne bo 
zmogla opraviti vseh zadolžitev in dolžnosti.  
Anja je opisala kar nekaj strahov, s katerimi se sooča, med drugim strah pred pajki, temo, 
bolnišnico in tudi moškimi: »Pajkov se bojim, bolnišnic pa tudi pred moškimi. Že celo življenje se 
bojim, da bi kaj bilo. Bojim pa se tudi teme in da sem zunaj ponoči sama.« Mama te dijakinje 
ugotavlja, da bi strah pred bolnišnicami lahko izviral iz nenehnega obiskovanja bolnišnic v 
dekletovem otroštvu.  
Žalost dijakinji in dijaka doživljajo zelo različno. Naja je pojasnila, da jo užalostijo laži: »Pretežno 
neresnične informacije. Predvsem to, ko se mi nekdo zlaže.« Anja pa je ob vprašanju, kaj jo 
razžalosti, omenjala le slabo voljo: »V slabo voljo me spravi depresija.« 
Alex je pojasnil, da je žalosten, če je cele dneve le doma in nikamor ne gre. Pogovor je potekal 
ravno v času epidemije covid-19, tako da so morda nanj vpliva tudi epidemiološka pravila. 
Njegova mama je namreč izpostavila, da kljub šolanju od doma tople dni prebije zunaj. Dijak je 
še omenil, da ga razžalostijo »zoprni ljudje.« Bojan je izpostavil, da je žalosten, če prejme slabo 
oceno, ali pa ko mu nekdo »teži«. Omenil je, da je takrat žalosten ali pa jezen, ni se mogel odločiti. 
Njegova mama je pojasnila: »Kar se tiče žalosti … tukaj ima malce težav pri izkazovanju tega 
čustva.« 
Izkazovanje jeze poteka pri mladostnikih na različne načine, mama najstnika Bojana poroča, da 
sin kaže jezo z renčanjem, mama najstnice Anje pa priznava, da je hčerino doživljanje jeze in 
vznemirjenosti precej intenzivno: » Na stresne situacije se odziva s kričanjem, zna biti tudi žaljiva, 
zgodilo se je že, da je že udarila. Mislim, da točno ve, kako lahko človeka prizadene. Izreče v afektu 
in odvihra. Saj se opraviči.« Anja pove, da je ob izbruhih zelo jezna. »Kadar pride do izbruhov, 
sem zelo jezna. Zdaj se manjkrat pojavljajo, ampak ko se, kričim, srce mi hitro bije, tudi udarim, 
čeprav ne zanalašč (ljudje so mi na poti, takrat pač odrinem). Ko se pomirim, se poskušam 
opravičiti, čeprav mislim, da nimam vpliva na to.« 
Najstnico Najo jezijo laži. Alex je po poročanju mame v dobi otroštva intenzivno izkazoval svoj 
bes, vendar naj bi se sedaj doživljanje jeze na tak način malce umirilo. »Izbruhi so bili v otroštvu 
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precejšnji in pogosti, sedaj pa jih je manj. Sedaj je v obliki sitnobe, a poskušava rešiti s pogovorom. 
Počasi se umirja. V otroštvu so bili zelo veliki napadi besa.« Alex pove, da sedaj »malo hitreje 
diha,« ko je jezen. 
Izkazovaje veselja je pri najstnikih zaznati, vendar Alexova mama potoži, da se sin »ne smeje iz 
trebuha« in da nekega iskrenega nasmeha še ni opazila, omeni pa, da je uspel izoblikovati nek 
smisel za humor, s katerim spravi v smeh okolico. Tudi Bojanova mama je povedala, da je sinovo 
izkazovanje veselja nekoliko pretirano: »Skače od veselja, je vzhičen /.../, kadar je sin v zadregi, 
se smeje. Ko ne ve, kaj bi naj naredil, se smeje.« 
 
Splošna samopodoba ima velik vpliv na samo funkcioniranje mladostnikov. Terapevtka 
predpostavlja, da se težave ne pričnejo v času mladostništva, temveč se samopodoba gradi že 
veliko prej, v času otroštva. »Pri najstnikih je težava, da imajo zelo nizko samopodobo, ki pa se ne 
prične v mladostništvu. Zametki so že v 2. oziroma 3. razredu. Vsi ti izbruhi jeze, žalosti in trme 
izhajajo iz nerazumevanja sporočil okolice. Njihove interpretacije so drugačne, različno 
razumevajo situacije. Krhka samopodoba je skoraj zagotovo del tega sindroma.«  
 
Mladostniki z AS lahko imajo težave pri ugotavljanju in dojemanju čustev drugih ljudi, prav tako 
je ovirano tudi prepoznavanje neverbalne govorice okolice. Tudi njihova govorica telesa pogosto 
ni usklajena s posameznikovim občutenjem določenega čustva. Prav tako lahko prihaja do zmede 
in težav pri izražanju lastnih čustev. To je lahko nenavadno, brez obrazne mimike. Mladostniki 
zmorejo izražati enostavna čustva, z razumevanjem in izražanjem kompleksnejših pa imajo težave 
(Capps et al, 1992, v Attwood, 2007). V nasprotju s sovrstniki se najstniki z AS še vedno trudijo s 
prepoznavanjem in obvladovanjem primarnih čustev, kot so veselje, žalost, strah in jeza (Bolick, 
2011) 
 

Vpliv senzornih dražljajev 

Naja ne poroča o nobenih posebnih senzornih preobčutljivostih, le občasno jo zmoti trkanje. Alexa 
zelo motijo zvoki flomastra, brisalca in stiropora, prav tako se nelagodno počuti ob vonju 
kruhovega testa. Največ težav mu povzroča hrana. »Zelenjave ne maram, ker je taka struktura in 
okus. Na primer zdaj jem čebulo. V hamburgerju ne maram paradižnika, ker ješ lepo hrustljavo 
hrano, potem pa vmes pride nekaj mehkega … bljak, gre mi na živce.« Tudi Bojan poroča o 
motečem zvoku flomastra, zelo ga moti tudi vonj cigaretnega dima. Bojanova mama omeni, da je 
pri sinu zaznala težave pri prepoznavanju temperature in bolečine, prav tako je Bojanu udobno le 
v določenih oblačilih, vzdrževanje higiene pa je težavnejše. »Menim, da težje zaznava, kdaj je 
vroče ali pa hladno in pa bolečino – visok prag ima. Zelo rad ima ena in ista oblačila – tista, ki 
jih je navajen, drugih ne želi. Naučila sem ga, da si vsak dan preobleče spodnje perilo. Ne zazna 
tudi, da se mora umiti. Še vedno je treba opozarjati, sedaj sicer nekoliko manj, da se je potrebno 
umiti. Njemu higiena pač ni ... tudi umivanje zob.« Anjina mama omenja predvsem dotike in 
zaznavanje bolečine. Dekle namreč ne mara dotikov tujih ljudi, tekom odraščanja pa se je naučila 
ljudi sprejemati in jih sedaj tudi objame. »Dotikov drugih, tujih ne mara. Tudi rokovanja ne. Sedaj 
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je covid-19 tole situacijo rešil. Ljudi, ki jih sprejme, jih tudi objame. Naučila se je, da se lahko 
tudi objema.« Bolečino zaznava hipersenzitivno ali pa jo preprosto ignorira: »Tekom odraščanja 
je imela nekaj poškodb, na primer zvit prst, in je vedno dolgo okrevala – ne fizično, temveč 
psihološko. Dolgo je vztrajala pri tem, da jo poškodba boli. Nekoč si je zvila gleženj in dobila 
bergle, ki jih nikakor ni hotela nehati uporabljati, tako da sem jih morala kar skriti. Bolečina – ali 
jo čuti pretirano ali pa je sploh ne čuti. Hiperbolečina ... ali pa prihaja do čiste ignorance z njene 
strani, pa je poškodba zelo očitna.« 
Specialistka dramske umetnosti pojasni: »Značilnost najstnikov, posebej fantov, je tudi ta, da radi 
nosijo dolge lase. Kar se higiene tiče, pa večina ni najboljša prijateljica s higieno, saj jim zunanji 
videz ne predstavlja pomembnega faktorja kot nam. Ne obremenjujejo se toliko s tem, kaj si bo 
nekdo mislil o njihovem videzu. Že tako so obremenjeni z miselnostjo, da so odrinjeni, čudni, da 
ne spadajo nikamor. Menim, da si njihovi starši bolj želijo, da bi udejstvovali higieno, kot pa 
najstniki sami. Pri nekaterih za vse to pač poskrbijo starši. Velikokrat se že kot otroci upirajo temu 
(umivanju, striženju nohtov, las …). Problematični so lahko tudi obiski trgovin, da bi si kupil novo 
majico. Tukaj so potem posebni triki (kompromisi, preusmerjanjem), s katerimi najstnike na koncu 
prepričamo h nakupu oblačila. Včasih imajo obdobja, ko se uredijo, posvetijo zunanjemu videzu 
veliko časa, potem pa zopet padejo v stare navade neurejenosti.« 
 
Terapevtka izpostavi čas mladostništva, ki je za najstnike z AS še posebej ranljiv, predvsem zaradi 
tega, ker starši in okolica v času odraščanja pogosto dobijo vtis, da se vsi primanjkljaji na področju 
senzorne preobčutljivosti nekoliko omilijo. »Menim, da se določenih stvari v življenju enostavno 
navadiš. Da se sposobnost sprejeti več vtisov nekoliko poveča. Otroci z MAS ..., ko se rodijo, je 
njihovo vidno polje drugačno, njihovi možgani drugače sprejemajo informacije in oblikujejo si 
sistem organizacije. Ta sistem organizacije po »predalčkih« je najbolje opisala Temple Garandin. 
Kar tipični posamezniki zaužijejo skozi več čutil in združijo v en vtis in oblikujejo pojem, morajo 
oni sestaviti. Procesi so, kako razmišljajo, računajo, rišejo. Na drugačen način vsrkajo v sebe 
informacije. Te informacije so na začetku zelo čudne, potem z leti malce manj, in ko pridejo v 
obdobje najstništva, so jim že zelo znane. Sigurno je, da se naučijo in prilagodijo. Pomagajo tudi 
strokovne obravnave, spremeni se tudi hormonska slika ...«  
 
Pri posameznikih lahko opažamo senzorno preobčutljivost na zvok, vonj, svetlobo, dotik, teksturo 
hrane, bolečino in temperaturo. Navadno gre za dražljaj ali dva, ki po občutljivosti nekoliko 
izstopata, ostali čuti pa so dokaj neobčutljivi. Občutljivost je pogosto najizrazitejša v otroštvu, 
tekom odraščanja pa so najstniki pripravljeni na primer poskušati več vrst hrane, tako da se njihov 
prehranjevalni izbor povečuje. Pri občutljivosti na tkanine lahko pride do stiske, saj je 
mladostnikov nabor oblačil zelo majhen, težava pa se pojavi, ko je potrebno oblačila zamenjati. 
Pogosta je tudi temperaturna neobčutljivost in pomanjkanje občutka za bolečino. Oseba lahko brez 
težav prenaša za druge nevzdržno bolečino, kar lahko vodi do težav pri izogibanju nevarnim 
situacijam. Prav tako je potrebna posebna pozornost zaradi slabše senzorike visokih ali nizkih 
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temperatur. Oseba se lahko posledično obleče povsem neprimerno vremenskemu stanju (Attwood, 
2007). 
 

Pojav duševnih bolezni 

Stres so doživljali vsi mladostniki, vsak ga pojmuje nekoliko drugače, skupni imenovalec pa je 
navadno dogajanje v šoli oziroma izkazovanje znanja. Starši opisujejo različne tehnike sproščanja 
stresa, ki so jih uvedli pri svojih otrocih ‒ na primer zibanje na gugalnici, trampolin, telovadba, 
uporaba omare kot zavetje itd. Najina mama je poročala, da je hčerki kupila domačo žival: »V času 
dela na daljavo je imela v letošnjem letu precejšnje stiske, zato je dobila činčilo. Skrb za žival jo 
je zaposlila, da se ni vrtela v krogu s svojimi nenehno enakimi, neproduktivnimi mislimi.«  
Anksiozna stanja oziroma tesnobo sta po pričevanjih občutila Alex in Anja, Bojan občutke tesnobe 
zanika, Naja pa poroča, da je sicer že slišala zanjo, a pravzaprav ne ve, kaj naj bi to bilo. Tako 
Anja kot tudi Alex sta odkrito spregovorila o depresiji in doživljanju le-te. Bojan in Naja 
depresivnih stanj pri sebi nista opažala. Nasprotno pa vsi starši pri svojih otrocih opažajo izrazito 
občutje stresa, pojav anksioznih stanj in tudi depresije. Anjina mama je poročala: »S puberteto je 
prišla depresija. Težko prenese pritiske. Tudi v šoli so mi povedali, da je bistra, a ne zdrži pritiska. 
Hčerka še sedaj obiskuje različne specialiste, ki ji z različnimi metodami pomagajo k boljšemu 
počutju.« Čeprav Bojan sam pri sebi ni opažal težav, pa je njegova mama povedala, da je pri 17. 
letih prvič omenil, da bo storil samomor. Omeni še: »Ko ne ve, kaj bi naj naredil, se smeje. Ko je 
na primer njegov brat padel, je sin odreagiral tako, da je pričel spuščati zvoke, potem pa ga je 
zajela panika. Ne zna nekako prav odreagirati, še danes ne. Ob stiski, ko ne ve, kaj naj bi naredil, 
prične spuščati zvoke, popade ga panika in lahko se zgodi, da tudi steče stran.«  
 
Tudi Alexova mama je poročala o samomorilnih misli pri sinu: »V zadnji triadi je sin počasi padal 
v depresijo, potem pa je njegova sošolka naredila samomor in njemu je bila blazno fajn ideja, da 
bi jo posnemal. Ni videl smisla, zakaj bi sploh živel, hodil v službo, ki je ne maraš (ni vedel, kaj bi 
počel), plačeval položnice in potem si na istem. Zakaj ne bi to kar preskočil? S tem smo imeli kar 
nekaj težav, obiskali smo tudi pedopsihiatrinjo, potem pa smo spoznali tudi gospo, ki nudi pomoč.« 
 
Čas mladostništva je še posebej ranljiv, terapevtka izpostavi: »Najstniki začnejo pa skrivati svoje 
težave. In to je tisto, kar ne vidimo. Včasih starši mislijo, da je vse v redu, da so se stvari umirile, 
vendar pa najstnik vse težave, posebnosti skriva. Ustvarijo si nek notranji svet, v katerem pa je 
veliko notranje stiske. Večina najstnikov z avtizmom je anksioznih, depresivnih, prisotne so 
samopoškodbe. Pomagajo si na različne načine, ne na tiste klasične načine kot klasični najstniki 
(popivanje, droga – vse to se počne v družbi). Takrat postanejo ustvarjalni, se povežejo z živaljo 
(to so zdravi načini), nezdravi pa večinoma (samo)agresija, odvisnost od iger, fantaziranja, serij, 
močno lahko padejo tudi interes, ki postane njihov center življenja.« 
 
Mladostniki z AS stres težje obvladajo, saj je njihov izbor virov, s katerimi se drugače 
spoprijemajo s stresnimi situacijami, dokaj ozek, posledično se lahko nahajajo v stanju kronične 
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preobremenjenosti z dražljaji. Njihova sposobnost nadzora in obvladovanja je zato nižja (Milačić, 
2011). Najstnik se svoje socialne nespretnosti vse bolj zaveda, zato poskuša storiti vse, da bi se 
vklopil v družbo sovrstnikov. Njegovi poskusi so pogosto neuspešni, kar mladostniku povzroča 
čedalje globje stiske, ki lahko vodijo tudi do depresivnih stanj. Mnoge mlajše odrasle lahko mučijo 
močni strahovi, napadi panike ali kompulzivno vedenje (Attwood, 2007). Veliko posameznikov 
ima primanjkljaje na področju izražanja, kar vpliva na sporočanje o svojih občutkih. Ti 
posamezniki imajo težave v izražanju in komuniciranju čustev (Howlin 1997, v Stewart idr, 2006). 
 
Zaznavanje diagnoze 

Udeleženci različno zaznavajo diagnozo. Na vprašanje, kako bi oni definirali Aspergerjev 
sindrom, Alex odgovarja: »Ti ljudje naj bi malo drugače razmišljali, njihovo razmišljanje je 
drugačno. Vse to sem izvedel od ljudi, s katerimi sem se pogovarjal o tem. Naj bi bili zelo prijazni, 
naj ne bi bili napadalni. Slišal sem tudi, da določene stvari jih zelo zmotijo. Vem za nekoga, ki ga 
zelo moti glasba. Videl sem nekaj ljudi z AS, ki so govorili malo čudno, nekateri pa so govorili 
čisto normalno.« O svoji diagnozi je povedal: »Pravzaprav se na začetku še sploh nisem zavedal, 
kaj to je. Zdi se mi, da sem se šele lani zavedal glede tega.« 
Bojan pa povzame: »To je ime za avtizem. Tisti z AS so malo drugačni kot ostali. Imajo v šoli 
DSP, imajo malo težav. Na primer pri pogovarjanju ‒ ene teme jih bolj zanimajo kot druge. 
Nekateri govorijo zelo hitro, drugi nerazločno. Ponavadi ne gledajo v oči, ampak nekam drugam. 
Eni imajo tudi težave pri hoji. Zdi se mi, da ne marajo toliko družbe. Aspergerjev sindrom spada 
med avtizem, ni isto, je pa podobno. Prebral sem tudi, da se vsako leto rodi kar nekaj AS.« Tako 
Alex kot tudi Bojan opišeta področja primanjkljajev, kjer se odraža AS in negativno izkušnjo glede 
sprejemanja svoje diagnoze. »Za ostale ne vem, edino dedi mi govori, da to samo nagajam in da 
se delam.« Naja je odgovorila: »To je čustvena in vedenjska motnja. To pomeni, da oseba drugače 
dojema neke stvari. Da ne vidi sveta istega kot drugi.« Nadalje pojasni, da imajo ti posamezniki 
motorične težave, prav tako pa tudi težje najdejo prijatelje. O predsodkih okolice do AS pove: »Ja, 
nič. Včasih mogoče malo čudno gledajo. Ene vidijo kot normalne ljudi, ene pa ne.« 
Anja odgovori tako, da opiše svoje funkcioniranje: »Vem, da se pri vsakemu drugače izraža, da če 
npr. pogledamo mene, sem slabo komunikativna, če najdem prave prijatelje, se zelo odprem in vsi 
umiramo od smeha. Vem, da imajo eni posebna zanimanja, lahko tudi talente (Einstein, Mozart). 
Očesni stik … dolgo nisem mogla gledati v oči, tudi dotika ne maram. Zdaj vsaj tistega, ki mu 
zaupam, lahko objamem.« Opiše še svoje funkcioniranje na področju motorike, posebna zanimanja 
in težave na področju senzornega občutenja. Za diagnozo je izvedela v 2. razredu. »Jaz sem 
izvedela, da imam AS v 2. razredu. Mama mi je malo kasneje povedala. Na začetku sem se upirala, 
da jaz pa že nimam tega. Potem so mi vsi razlagali, da to ni nič takega. Takrat mi je specialna 
pedagoginja opisala, kaj je sploh to.« 
Mame so otrokovo diagnozo večinoma sprejele. Alexova mama je povedala: »Jaz sem diagnozo 
hitro sprejela, saj glede otrok nisem nikoli imela visoka pričakovanja, da bodo neki predsedniki.«  
Zanimalo nas je, ali je okolica sprejela sina takšnega, kot je, Alexova mama pa je odgovorila: 
»Mogoče sem izključila družbo in vse ostalo, saj sčasoma nisem več želela razlagati, zakaj se do 
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sina obnašam drugače, zakaj mu vse razlagam na dolgo in široko. Tudi na dopuste smo hodili sami, 
lansko leto le s svakinjo, ki dobro pozna situacijo. Nismo z nikomer hodili, saj nisem želela 
opravičevati svoje vzgoje do sina. Okolica namreč še danes ne razume, da nismo vsi enaki. 
Izkušenj s predsodki sicer nismo imeli veliko, saj sem že na začetku povedala, da sin ni »narejen« 
po Jusu. Sicer pa, če to ravno niso bili ljudje v šoli, bližnji okolici, neznanim ljudem računov nisem 
polagala. Vedno sem povedala, da on stvari dojema drugače, da ne bo vedno takoj razumel in je 
potrebno potrpljenje. Kdor je hotel, je sprejel, kdor pa ne, se z njimi nisem obremenjevala.« 
 
Bojanova mama je pojasnila, da so bili začetki spoprijemanja s sinovo diagnozo težki: »Meni je 
bilo na začetku zelo težko. Počutila sem se bedno, češ ‒ lej jo, eno nesposobno mamo, ki ne zna 
otroka vzgojiti, in tako sem tudi padla pod dedkov vpliv “na silo”. Ko je imel sin kot majhen 
izbruh, sem ga pač zagrabila in odnesla nekam drugam. Ljudje so pa gledali. Potem sem se začela 
izogibati ljudi. Potem pa mi je sinova učiteljica rekla, da kako se pa bo sin naučil socialnih veščin, 
če se boste umikali.« Glede predsodkov okolice je dodala: »Ljudje opazujejo in ocenjujejo. Pa saj 
jih razumem, ker če vidiš invalida ali pa otroka z Downovim sindromom, vidiš, da je drugačen, in 
takrat imajo neko sočutje, usmiljenje. Pri MAS in AS pa se na daleč ne vidi, na čelu mu ne piše 
“jaz sem drugačen” in potem vsak posameznik pričakuje, da se obnaša običajno, kot drugi. Ampak 
ker se AS čudno obnaša, padajo kritike na osebo z AS in celo na starše (ta pa ne zna mulca ukrotiti). 
Potem pa pride sram. Kako bedno sem se počutila, ko te vsi ocenjujejo, kritizirajo, vsi so pametni. 
Jaz pa še sama nisem vedela, kaj je. Potem pa je prišla diagnoza. Oddahnila sem si. Spraševala 
sem se, od kje to pride. Vem, da so tudi včasih obstajali vaški posebneži, pa takrat je bila mama 
kriva za vse. Sin me zelo spominja na daljnega strica.« Omeni še, da sina dojame bolj 
samostojnejšega, če ga primerja z drugimi mladostniki z AS. 
Mama dijakinje Anje je že nekaj časa opažala, da hčerka izkazuje različne znake MAS. »V času 
njenega šolanja se mi je pričenjalo dozdevati, da bi pa mogoče bil MAS. To sem omenila razvojni 
zdravnici, če je slučajno to. Zdravnica mi je povedala, da je tudi sama že nekaj časa sumila na ta 
sindrom. Vso to skrivanje smo pripisovali sindromu bele halje, motorika je bila vedno boljša. Že 
takrat je brez težav vozila kolo, drsala, smučala, hodila k ritmični gimnastiki, kasneje k baletu. Ko 
je hodila k ritmični gimnastiki, ni želela tekmovati in nastopati. Prepisala sem jo k baletu, kjer se 
je pa vse izboljšalo, vendar pa so vse te značilnosti AS prišle toliko do izraza, da je hči dobila 
diagnozo. Zdravnica je še omenila, da je hčerin AS fenomen. V zgodnjem otroštvu se je kazal kot 
paralizi podobno stanje, potem pa je to izzvenelo in izkazalo se je, da se za vsemi značilnostmi 
skriva AS.« Izpostavila je še: »Vsi so me opozarjali na puberteto, vendar takrat nisem posvečala 
neke pozornosti. Sedaj pa vem, da je puberteta v kombinaciji z AS kar zalogaj.« 
 
Osredotočila se je tudi na doživljanje diagnoze s strani partnerja: »Partner je bil sprva veliko 
odsoten zaradi službe in se v vzgojo ni veliko vmešaval. Hči je bila name zelo navezana. Kasneje 
je pričel sodelovati tudi pri vseh obiskih na pediatrični kliniki. Priznam, v tej zgodbi je bil »stranski 
igralec. Moški pogosto bežijo od težav, potlačijo skrbi oziroma jih okolici ne kažejo. Ko je hči 
dobila diagnozo, sem ga tudi seznanila, vendar mislim, da je nekako ni sprejel. Sicer finančno 
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pomaga pri vseh njenih terapijah.« Glede pogleda ožjega sorodstva je dodala: »Stari starši so 
kmalu videli, da je nekaj drugače, saj so lahko primerjali s sinom. Sumim, da imamo MAS tudi v 
družini. Vendar hči sprejemajo. Je pa res, da hčere niso videli takrat, ko je imela izbruhe.« 
 
Družine, v katerih je otrok dobil diagnozo MAS, se lahko srečujejo z veliko mero stresa (Bitsika 
in Sharpley, 2004, v Rehberger, 2018). Rehberger (2018) še izpostavi problematično dostopnost 
do zgodnje obravnave, prav tako je ponujena pomoč pogosto fragmentirana, sodelovanje med 
starši in strokovnjaki pa nedorečeno. Zaradi raznolikosti staršev in otrok, ki so vodeni na 
obravnavah, je zavzemanje za holistični pristop ključnega pomena. Nujno bi bilo načrtno in 
sistematično opolnomočenje staršev, obenem pa bi bilo priporočljivo zagotoviti potrebno 
psihosocialno pomoč in oporo. Številne raziskave kažejo, da je doživljanje stresa odvisno od 
značilnosti in funkcioniranja otroka (Shahida Batool in Khurshida, 2015 v Rehberger, 2018). 
Reakcija sorojencev je različna, pogosto pa odvisna od njihove starosti. Zaradi osredotočenosti na 
brata ali sestro s posebnimi potrebami se lahko njihov sorojenec počuti zapostavljeno oziroma 
odrinjeno. Srečujejo se lahko tudi s predsodki okolice, kar pa jim povzroča stisko in tudi sram. 
Družini pomembna pa je tudi dobra podpora sorodnikov in prijateljev (Dodič, 2016). 
 
Mladostnike smo povprašali, ali menijo, da se sindrom med spoloma razlikuje in kako. Anja je 
odgovorila: »Poznam enega fanta z AS in oni imajo hujšo obliko.« Naja pa: »Ja, v paralelki 
poznam enega fanta. Skoraj nič se ne odziva. Pri pouku sedi čisto pri miru in z nobenim se ne 
druži. Jaz se vsaj družim. Ta fant zelo rad posluša glasbo in videoposnetke gleda na telefonu.  
Glede razlik ni specifično, eni ja, eni pa ne. Mogoče se razlikujejo po obnašanju, se pa razlikujejo 
tudi od vrstnikov.« Bojan je pojasnil, da pozna eno dekle z AS, saj se z njo srečuje na delavnicah, 
ki jih pripravlja društvo. »Mislim, da punce niso kaj preveč drugačne. Zdi se pa mi, da imajo 
napade depresije. Eno poznam, da ima to vsak teden.« Alex deklet z AS ne pozna in ne bi vedel, 
kako funkcionirajo dekleta, ki imajo sindrom.  
 
Razmerje med dečki in deklicami naj bi bilo približno deset dečkov proti eni deklici, epidemiološki 
dokazi pa razmerje ocenjujejo na 4 : 1. Gillberg (1989, v Attwood 2007) navaja, da naj bi se pri 
dečkih bolj opažali primanjkljaji na področju socialnih veščin, prav tako pa pogosteje izstopajo s 
svojim neprimernim vedenjem. Dekleta naj bi bila pri izkazovanju socialnih veščin spretnejša, saj 
so pogosto uspešnejša pri opazovanju in ponavljanju socialno ustreznejšega vedenja. Uspešnejše 
adaptivno vedenje pripomore tudi k temu, da so deklice pogosteje spregledane. Posebna zanimanja 
deklic naj bi bila tudi manj izrazita in intenzivna kot pri dečkih. Ob vstopu v obdobje adolescence 
lahko pri dekletih opažamo spremembe pri vrednotenju prijateljstva, saj težijo k pogovorom z 
globljo tematiko, v ospredje postavljajo čustva.  
 
Prihodnost 

Bojan zaenkrat še ne razmišlja, da bi živel v lastnem stanovanju, imel pa bi vikend, kamor bi 
občasno odhajal. Naja si predstavlja življenje v lastnem gospodinjstvu, a ne sama: »Sama ne bom 
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živela. Vem, da si bom nekoč našla enega fanta in bom z njim živela. Najprej se bova s fantom 
dobivala, kam potovala, potem bi pa živela skupaj. Če bi se kaj pokvarilo, bi rabila serviserja, tudi 
kuhala bi in oprala perilo.« Anja prav tako razmišlja o domu, vendar lastnem. Razmišlja tudi o 
opremi stanovanja. Ne želi si v najem, saj jo skrbi neplačevanje najemnine in posledice le-tega: 
»Sem pomislila, da bi živela na svojem. To je tudi moj cilj. Da prideš do stanovanja, moraš imeti 
denar in iskati parcelo oziroma stanovanje. V najem ne želim iti, ker hočem imeti svoje, ker če 
slučajno zmanjka denarja, pa moraš najemnino plačati, ti težijo in te lahko tudi tožijo, vsega tega 
pa ne želim nositi na ramenih. Želim svojo, ker se počutim sproščeno le, če imam svojo stvar. 
Stanovanje bi imela pa moderno.« Alex razmišlja o domu, ki bi ga delil s prijateljem in mogoče 
tudi z dekletom, če bi ga imel: »Z veseljem bi živel na svojem. Položnice bo pa plačal prijatelj oz. 
bratranec. Rad bi bil nekje, kjer bi imel svoja pravila, da bi lahko jedel čokolado tudi ob polnoči. 
Glede gospodinjskih opravil bi se pa s prijateljem menjala. Če bi imel punco in bi z njo živel, bi 
pa lahko otroci delali gospodinjska opravila.«  
Starši mladostnikov so pri opisovanju prihodnosti malce bolj objektivni. Alexova mama je 
ugotovila: »Mislim, da bo znal poskrbeti zase, da ne bo lačen. Znašel se bo, se naučil, izkoristil 
različne storitve (na primer pranja).« Kljub starosti (16 let) jo je sin zaprosil, ali bi mu omogočila 
opravljanje vozniškega izpita. »Kar se tiče vozniškega izpita, me je že prosil, če bi mu ga plačala, 
pa sem mu rekla, da jaz sem si ga morala sama, torej naj si ga tudi on.« Mama je še povedala, da 
je sin med poletnimi počitnicami že opravljal dijaško delo, torej nekaj izkušenj z delom ima, hkrati 
pa je pridobil pomembne veščine finančne pismenosti. »Med počitnicami je namreč že delal in je 
kar lepo zaslužil, a v 14-ih dneh tudi zapravil. Tako se je naučil, koliko časa je porabil za delo in 
kako hitro ga je porabil. Jaz sem mu uredila možnost dela, vodji sem tudi razložila, da sin deloven 
je, a ima počasnejši tempo. Vodja je rekel, da je bil priden, da marsikdo ni tako. Sinu je bilo tisto 
delo (polnjenje polic) zanimivo, potem pa se je tega naveličal, a je kljub temu vztrajal in delo na 
koncu zaradi negativnih ocen opustil.« Na vprašanje, koliko so delodajalci prilagodljivi, 
potrpežljivi in ali so naklonjeni zaposlovanju oseb z AS, je odgovorila: »Odvisno je od 
nadrejenega, če bo znal izvabiti iz njega vse najboljše, bo šlo. Koliko smo v Sloveniji pripravljeni 
na take delavce? Odvisno. Povsod imaš potrpežljive šefe, so pa tudi taki, ki na nekom »ego filajo«. 
Bolj je karakter ljudi, da razumeš, da ne delajo vsi po istem kopitu, da so ljudje drugačni.« 
Opravljanja vozniškega izpita se je že lotil Bojan, o svojih izkušnjah pa je povedal: »Sem ga že 
naredil, sedaj bo skoraj eno leto. Sem naredil tudi varno vožnjo. Sem pa imel težave, saj sem CPP 
opravil v osmem poskusu. Zaradi želje postati poklicni voznik sem razmišljal o nadaljevanju 
pridobivanja višjih kategorij. Zdi se mi, da bo to problem, saj sem že za B-kategorijo težje dobil 
zdravniško potrdilo. Sem glede tega govoril tudi z zdravnico. Ko sem ji povedal, kaj bi postal po 
poklicu, mi je rekla, da bom težko naredil za to kategorijo izpit. Rekla mi je, da verjetno zaradi 
avtizma.« Anja je omenila, da bo z izpitom še nekoliko počakala, hkrati pa je navede izrazila tudi 
stisko zaradi bodoče vožnje: »Vozniški izpit sem hotela opravljati, ampak je to trenutno preveč 
stresno zame, tako da bom počakala s tem. Jaz bi se vedno sekirala, zakaj mi nekdo trobi, mi 
sredinca kaže ali pa me tako gleda. Skrbelo bi me tudi, kam moram iti, če ne bi poznala poti.« 
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Tudi Anjina mama vidi hčerko v lastnem gospodinjstvu, a priznava, da bi bil njen dom največkrat 
zelo razmetan. Doda še, da se tekom šolanja in odraščanja vsi več ali manj posvečamo učnim 
procesom in krepitvi socialnih veščin, na delovne navade (hišna opravila) pa kar pozabljamo. 
Povedala je: »Jaz jo v lastnem gospodinjstvu vidim, vendar če bi si lahko omogočila nakup 
manjšega stanovanja, ga skupaj opremili, bi najverjetneje lahko (malce ob moji pomoči) zmogla 
zaživeti v lastnem gospodinjstvu. Mislim pa, da bi bilo stanovanje pač razmetano. Menim tudi, da 
se tekom odraščanja ves čas posvečamo šolanju in izboljševanju potrebnih socialnih veščin, da 
pozabimo na hišna opravila.« Terapevtka pa je pojasnila, da si mladi sicer želijo lastnega prostora 
– sobo, vendar zaenkrat, na podlagi njenih izkušenj pri delu z njimi, redki kažejo resno namero, 
da bi vodili lastno gospodinjstvo: »Najstniki si želijo biti samostojni, imeti svoj prostor. Vendar 
velika večina najstnikov še ne kaže nekih zametkov, da bi samostojno živeli. Tudi ko sem skupino 
mladostnikov spraševala, kdo bi živel na svojem, si je tega želela več kot polovica, ko pa sem jih 
povprašala po partnerju, je roko dvignil le eden. Samostojnost je neka želja, partnerstvo že manj. 
Na koncu je navadno tako, da tisti z visoko funkcionalnim avtizmom imajo nekaj prijateljev, službe 
in živijo sami. V Anglij sem se udeležila srečanja odraslih ljudi z avtizmom. Dobili so se v veliki 
kavarni, vendar so se družili za mizami v kombinacijah, kot so že prišli. Tudi niso »minglali« med 
seboj, vendar jim je bilo pomembno že, da so v istem prostoru. Striktno so bile ženske ločene od 
moških, saj so si tako izbrali. So se pa opazovali, manj komunicirali.«  
 
Mladostniki z AS se tako kot njihovi sovrstniki srečujejo s skrbmi, tudi s strahom pred negotovo 
prihodnostjo. V določenem trenutku si zelo želijo živeti v svojem stanovanju, imeti in voziti avto, 
a v naslednjem bi najraje živeli doma pri starših. V nekem hipu imajo odgovore na vse dileme, v 
naslednjem trenutku pa potrebujejo pomoč in podporo starša pri izbiri dejavnosti ali opravila. Za 
mnoge mladostnike zaključevanje izobrazbe prinaša obilo skrbi, vsekakor pa zaključek izobrazbe 
ne pomeni, da ti mladi odrasli zlahka zaživijo samostojno življenje (Bolick, 2011). 
 

3.5. Odgovori na raziskovalna vprašanja 
V empiričnem delu magistrske naloge smo intervjuvali dva dijaka in dve dijakinji z diagnozo AS, 
tri starše ter specialistko dramske umetnosti. Zanimalo nas je, kako uspešno se ti mladostniki 
soočajo z ovirami na področju socialne interakcije, socialne komunikacije, koliko in kako nanje 
vplivajo določeni senzorni dražljaji in močna zanimanja oziroma interesi ter pogled njihovih 
staršev na samo diagnozo. Tekom raziskovanja smo si zastavljali tudi vprašanja in ugotavljali, 
kako ugodno je šolsko okolje za mladostnike z AS, v kolikšni meri se ti posamezniki soočajo z 
anksioznimi in depresivnimi razpoloženji ter raziskovali, v kolikšni meri sta si dekle in fant z AS 
podobna. V nadaljevanju poglavja bomo bistvene ugotovitve, dobljene z analizo intervjujev 
mladostnikov, njihovih staršev in specialistke dramske umetnosti, povezali s teoretičnimi 
izhodišči. Raziskava je bila torej izvedena na štirih mladostnikih, treh starših in strokovni delavki 
na področju dela z otroki in mladostniki z MAS, zato dobljeni rezultati niso reprezentativni in je 
vzorec premajhen, da bi ugotovitve posplošili na celotno populacijo mladostnikov z AS.  
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Socialna komunikacija in interakcija se v odnosu do okolice pogosto tesno prepletata, vendar ju 
bomo zaradi lažjega prikaza, koliko uspešno se mladostniki soočajo z ovirami na tem področju, 
ločili. 

Soočanje z ovirami socialne interakcije 

Vsi najstniki so priznali, da lažje komunicirajo s pomočjo socialnih omrežij ali pa uporabijo 
telefon, kjer komunicirajo v pisni obliki (dopisovanje), občasno se v okviru različnih aplikacij med 
seboj tudi slišijo, vendar se videoklicev ne poslužujejo. Pomoč pri vzpostavljanju komunikacije so 
jim nudili starši in lokalno društvo za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra. Alex meni, 
da težav pri vzpostavljanju stikov nima, vendar je njegova mama pojasnila, da je sedaj, v času 
mladostništva, nekoliko lažje, saj je uspel usvojiti določene veščine, veliko pa se je naučil tudi z 
opazovanjem socialnih situacij. Sedaj, ko obiskuje srednjo šolo, je zmožen ohranjati nekaj stikov 
s sovrstniki, čeprav se raje druži z dijaki višjega letnika. Izoblikoval je tudi poseben humor, s 
katerim okolico spravi v smeh, in zato lažje vzpostavi prvi stik. Bojan je povedal, da težav nima 
in da ima veliko prijateljev, njegova mama pa je izrazila zaskrbljenost nad načinom njegove 
interakcije, saj sin ne razume posameznikovega osebnega prostora in dejstva, da v neznančev 
prostor ne more posegati na primer z dotiki, prav tako družba 12-letnikov zanj ni več primerna. 
Punci sta bili do veščin navezovanja stikov bolj kritični. Anja je priznala, da ima težave pri 
pridobivanju prijateljev in da se raje pogovarja z odraslimi. Tudi Naja je pojasnila, da je veščino 
navezovanja stikov popolnoma usvojila šele v zadnji triadi osnovne šole, kar je potrdila tudi njena 
mama, ki je izpostavila, da je socialna spretnost navezovanja stikov hčerina najšibkejša točka. Tudi 
ona lažje komunicira z odraslimi. Posamezniki torej izražajo interes po vzpostavljanju stikov, 
druženju in tudi sklepanju prijateljstev, vendar pa zaradi njihovih šibkejših socialnih veščin prihaja 
do različnih težav na področju duševnega zdravja (Attwood, 2007, v Žagar 2012).  
Prijateljstvo mladostniki zaznavajo kot neko posebno vez z drugimi ljudmi. Velik poudarek dajejo 
iskrenosti in podobnim interesom. Izpostavljajo, da mora prijatelj početi iste stvari kot oni, torej 
ga morajo zanimati enake stvari. Naja in Anja imata eno najboljšo prijateljico oz. prijatelja, s katero 
oziroma katerim preživljata prosti čas, prav tako ima enega prijatelja, s katerim preživi večino 
časa, tudi Alex, vendar ta prijateljstva niso trajna. Le Bojan je bil pri prepoznavanju, kdo je njegov 
prijatelj, nekoliko neodločen, saj je pogosto omenjal le prijatelje na socialnem omrežju (»če se z 
njim skregam, ga odstranim od prijateljev in potem ni več moj prijatelj«), medtem ko je Bojanova 
mama izrazila skrb nad njegovo odprtostjo, saj se pogosto do vseh obnaša enako in ne razume, da 
vsi ljudje niso njegovi prijatelji. Navadno so ti najstniki bolj sproščeni v družbi enega prijatelja, 
druženje v večjih skupinah pa jih spravlja v zadrego in stisko. Njihove vrednote se lahko 
pomembno razlikujejo od sovrstnikovih in so celo bolj podobne odraslim, kar pa lahko v obdobju 
odraščanja predstavlja oviro pri samem sklepanju prijateljstev. Težje je tudi ohranjanje 
prijateljstev (Attwood, 2007). 
 

Soočaje z ovirami socialne komunikacije 

Vsi dijaki imajo težave na področju razumevanja nebesedne govorice. Alexova mama je 
izpostavila, da je bilo potrebno veliko učenja, da sin sedaj ne razume vsega dobesedno, vendar ima 
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z razumevanjem sarkazmov še vedno težave. Izboljšanje opaža na področju humorja, s katerim 
zabava okolico, vendar iskrenega nasmeha pri sinu še ni zaznala. Alex ima tudi izrazito moralni 
čut, kaj je prav in kaj narobe, in pogosto ne razume, zakaj se določenih pravil ne držijo ostali. Tudi 
Anjina mama je izpostavila, da je bilo v otroštvu veliko časa namenjenega učenju neverbalne 
komunikacije, predvsem lastne in sogovornikove govorice telesa. Bojan pa ima še sedaj težave s 
primernim izražanjem svojih čustev, saj ob določenih situacijah preprosto ne zmore pravilno 
reagirati. Mladostniki z AS težje razberejo in razumejo nebesedno govorico sogovornika, na 
primer geste, mimike in posebnosti intonacije glasu. Oteženo je tudi usmerjanje pozornosti pri 
pogovoru več oseb, saj težje prepoznavajo posamezen glas. Pogosta je še uporaba besednih zvez, 
katerih pomena posameznik ne pozna, a besedno zvezo kljub temu uporablja (Milačić, 2006). Pri 
dotičnih posameznik se ugotavlja še težavno razumevanje sarkazmov, šal in metafor, saj 
sogovornikov govor pogosto razumejo dobesedno (Attwood, 2007 v Žagar, 2012).  
 

Ugotavljali smo, koliko in kako na mladostnike vplivajo težave s senzorno 

preobčutljivostjo. 

Najpogosteje izpostavljen senzorni dražljaj je bil okus. Vsi mladostniki so sprva imeli težave pri 
sprejemanju različne hrane, vendar starši priznavajo, da so sedaj, v času adolescence, pripravljeni 
okušati in sprejemati več različne hrane. Izpostavljeno je bilo tudi občutenje bolečine. Tako Anja 
kot tudi Bojan bolečino zaznavata drugače, pri dekletu prihaja celo do hipersenzitivnega 
zaznavanja ali pa bolečino preprosto ignorira. Dekle zavrača tudi dotike. Bojan ima kar nekaj težav 
pri prepoznavanju temperature, zato pogosto potrebuje spodbude k primernemu oblačenju, težave 
so opazne tudi na področju higiene. Pogost pojav težave s higieno opaža tudi terapevtka. Izpostavi 
še težnjo po nošenju istih oblačil. Pri Alexu se odraža preobčutljivost na določene zvoke, ki so v 
preteklosti sprožili napade jeze in besa, sedaj pa je najstnik svoje vedenje toliko prilagodil, da se 
zvoku preprosto umakne. Naja je izpostavila le nekoliko moteč zvok trkanja, vendar ta dražljaj ni 
toliko moteč, da bi jo kakorkoli oviral. Običajno gre pri mladostnikih za dražljaj ali dva, ki 
izstopata. Občutljivost na dražljaje je večinoma najintenzivnejša ravno v otroštvu, kasneje, tekom 
mladostništva, pa so posamezniki pripravljeni sprejemati več dražljajev in tako na primer okušati 
več hrane. Tvegano je prenašanje za druge nevzdržne bolečine, kar lahko vodi do težav pri 
izogibanju nevarnim situacijam. Zaznamo lahko tudi težave pri določanju toplega in hladnega, 
posledično se lahko mladostnik obleče neprimerno vremenskemu stanju (Attwood, 2007). 
 

Ugotavljali smo, koliko močna zanimanja za določene interese vplivajo na vsakdanjik 

najstnika.  

Vsi mladostniki so namreč izpostavili določena zanimanja ali hobije, vendar smo tudi po pogovoru 
z njihovimi starši ugotovili, da posebni interesi pomembno ne ovirajo njihovega funkcioniranja v 
življenju. Bojanov močan interes so vlaki, saj zaradi njih potuje po celi Sloveniji in jih fotografira 
ter kasneje fotografije objavlja na socialnem omrežju. Alexu veliko pomeni glasba, saj se ob njej 
sprosti, razmišljal je celo o ustanovitvi glasbene skupine. Anjini interesi so se skozi čas 
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spreminjali, vendar so bili bolj ali manj povezani z gibanjem ali živalmi. Tudi Najin interes so 
trenutno živali, katerim namenja veliko svojega prostega časa, še posebej pa jo zanimajo 
računalniki oziroma ustvarjanje videovsebin. Specialistka dramske umetnosti je dodala, da je 
večkrat opazila, da so mladostniki ob temah, ki so jim blizu, zelo gostobesedni, kar se je opažalo 
tudi tekom izvajanja intervjujev z najstniki. Nekih posebnih ritualov pri mladostnikih ni bilo 
opaziti, prav tako o njih niso poročali starši. Attwood (2007) izpostavlja, da imajo lahko osebe z 
AS močno potrebo po zbiranju različnih predmetov, opaziti je lahko tudi razvoj določenih 
interesov in zanimanj ter celo obsedenost z določeno tematiko. Zanimanja so lahko nenavadna in 
ni nujno, da oseba izkazuje potrebo po deljenju informacij o tem zanimanju z okolico.  
 

Pogled staršev na samo diagnozo mladostnikov 

Vsi intervjuvani starši so sprejeli diagnozo svojih otrok, prav vsi pa so začeli zgodnje znake opažati 
že v predšolski dobi. V zgodnjem otroštvu so skoraj vsi udeleženci poročali o zakasnjenem razvoju 
verbalne ali katerekoli druge komunikacije. Za igro so mladostniki izbirali najraje eno osebo, ki 
so ji zaupali, socialni stiki pa so bili omejeni na družinske člane in bližnje sorodnike. Mama ene 
od dijakinj je poročala o nenavadnem vedenju hčerke že v vrtcu. Dve mami sta poročali tudi o neki 
vrsti hiperaktivnosti otroka med zgodnjim odraščanjem pred pridobitvijo diagnoze. Macedoni 
Lukšič (2011) opozarja tudi na pomembno prekrivanje simptomov med MAS in hiperkinetično 
motnjo ter nekaterimi drugimi motnjami. V mladostništvu so dijakinji in dijaka pričeli spoznavati 
več ljudi in sklepati prijateljstva, sprejemati več senzornih dražljajev, vzpostavljati očesni kontakt, 
prav tako pa je opazno izboljšanje na emocionalnem področju. Negativne izkušnje z okolico je 
izpostavila Bojanova mama, saj je menila, da je bila zaradi sinovega obnašanja ves čas opazovana 
in tudi kritizirana, Alexova mama pa je, v izogib nenehnega pojasnjevanja, zakaj sina vzgaja 
drugače, del družbe izključila. Mami deklet nista poročali o nobenih negativnih izkušnjah s strani 
okolice, je pa Anjina mama izpostavila izkušnjo s partnerjem in priznala, da je bil v obdobju 
raziskovanja in sprejemanja diagnoze bolj »stranski igralec«, za katerega meni, da hčerine 
diagnoze še ni docela sprejel. Starši so o diagnozi povedali tudi bližnjim sorodnikom, ti pa so se 
večinoma odzvali pozitivno. Bojanova mama je sicer poročala le o enem starem staršu, ki ima svoj 
pogled na samo diagnozo. Za starše soočanje z diagnozo predstavlja travmatičen dogodek, pri 
samem spoprijemanju in sprejemanju pa gre za dolgotrajen proces. Starši v procesu prehajajo skozi 
različne faze, trajanje le-teh pa je različno, prav tako nista določena zaporedje in časovni okvir 
posameznih faz (Miller, 1997 v Novljan 2004). Vzgoja otrok in mladostnikov s sindromom je 
lahko zelo stresna in pogosto tudi negotova, razlogi za to pa so lahko dokaj nepoznan vzrok za 
nastanek samega avtizma (Rehberger, 2018). Starši so informacije o samem sindromu pridobivali 
pri zdravnikih, kasneje v šoli in na spletu ter v različnih ustanovah za pomoč osebam z motnjami 
avtističnega spektra. Stres Kaučič (2011) navaja, da imajo starši pomembno vlogo v samem 
procesu diagnostike, saj lahko strokovnjaki z njihovo pomočjo pridobijo pomembne informacije 
o funkcioniranju otroka. 
Anjina mama meni, da je v Sloveniji mladostnikom z AS na voljo premalo podpore, podobnega 
mnenja je tudi Alexova mama, ki meni, da je do spremembe ravni izobraževanja otroku z AS na 
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voljo celostna pomoč, ki pa se ob vstopu v srednjo šolo občutno zmanjša. Trije starši mladostnikov 
so tako poiskali samoplačniško terapevtsko pomoč. Vsi dijaki so vključeni v društvo za pomoč 
osebam z motnjami avtističnega spektra in delavnice redno, kljub epidemiji, virtualno obiskujejo. 
Z delovanjem društva so zadovoljni tudi njihovi starši. Rehberger (2018) opozarja na nujnost 
dostopnosti do zgodnje obravnave, prav tako tudi na kvalitetno sodelovanje med strokovnjaki in 
starši, obenem pa opomni še na nujnost opolnomočenja staršev in zagotavljanja psihosocialne 
pomoči. 
 

Ugodnost šolskega okolja za mladostnike z Aspergerjevim sindromom 

Poklicno in strokovno izobraževanje dijakov s posebnimi potrebami v Sloveniji ureja Zakon o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1). Delež populacije dijakov z MAS se po 
statistični analizi MIZŠ (2021) pomembno povečuje. Vsi mladostniki se šolajo v enem izmed 
srednješolskih programov, ena od dijakinj se v letošnjem letu sicer šola po pedagoški pogodbi. 
Trenutno je v dijaški dom vpisan en dijak, izkušnje z bivanjem v domu pa ima tudi najstarejši 
sodelujoči mladostnik. Dodatna strokovna pomoč je bila s strani vseh dijakov in dijakinj kot bolj 
učinkovita metoda v osnovni šoli, v srednji šoli pa imajo vsi manj ur pomoči, prav tako učitelji in 
ostalo strokovno osebje na šoli od mladostnikov pričakuje več samostojnosti. Clement in Morrison 
(2008) navajata, da je v samem izobraževanju proces načrtovanja prehoda za učence s posebnimi 
potrebami ključen, saj gre za pomembno izmenjavo informacij med strokovnjaki obeh ustanov. Za 
vse dijake je strokovni tim šole pripravil individualizirane programe, nekaj težav pri samem 
načrtovanju le-tega pa je zaznala mama ene izmed dijakinj, saj strokovni tim ni bil naklonjen 
nekaterim predlaganim prilagoditvam. Težave so se pokazale tudi pri izvajanju ur pomoči, saj šola 
ni zmogla zagotoviti ustreznega kadra. Ure dodatne strokovne pomoči zato izvaja zunanja 
ustanova. Vsi mladostniki imajo možnost prilagojenega časa za pisno ocenjevanje znanja, 
individualno opravljanje ustnih izpitov in napovedano ustno ocenjevanje znanja. V okviru pomoči 
je vsem udeležencem nudena tudi oseba, na katero se lahko obrnejo v primeru stiske. Vsi dijaki so 
tekom šolanja prihajali v različne konflikte s sošolci ali učitelji oziroma profesorji. Mama ene 
izmed dijakinj je izpostavila pomembnost pozitivne razredne klime in pripravljenost profesorjev 
na sodelovanje pri reševanju morebitnih konfliktov in tudi odprtost za razumevanje funkcioniranja 
mladostnika. Tudi terapevtka je izpostavila, da pri sprejetosti in dobrem počutju v šolskem okolju 
ključno vlogo igrajo razrednik in strokovni tim šole. Opomnila je na pomen prakse v srednjih 
šolah, saj naj bi bili po njenem mnenju delodajalci premalo ozaveščeni o AS, zato bi bilo pred 
samim izvajanjem praktičnih del nujno ozaveščanje o AS oziroma MAS. Z delom imata izkušnje 
oba dijaka (gre za dijaško delo med počitnicami), obe njuni mami pa sta izrazili skrb glede njunega 
upočasnjenega tempa dela, na kar je opozorila tudi terapevtka in opomnila na nujnost mentorstva. 
Na višji ali visokošolski študij vsi udeleženci zrejo z veliko mero skrbi, saj menijo, da ur dodatne 
strokovne pomoči na tej ravni izobraževanja več ni, mami dijakinj pa skrbi tudi povečano 
izpostavljanje stresu, ki bi lahko poglobila duševne težave obeh deklet. Vsi dijaki imajo sicer željo 
po določenem poklicu, vendar je le dijakinja Naja izpostavila, da se bo tudi na višješolski ravni 
izobraževala za poklic, v katerem se želi zaposliti. Ostali so priznali, da bo zaradi ovir pri 
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funkcioniranju opravljanje poklica, ki si ga želijo, težje. Tudi mladostniki z AS imajo enake 
pomisleke in skrbi kot njihovi sovrstniki brez MAS. Za mnoge najstnike tako odraščanje prinaša 
obilo skrbi in dvomov o prihodnosti (Bolick, 2011).  
 

V kolikšni meri se mladostniki soočajo z anksioznostjo ali depresivnimi stanji 

Dobro duševno zdravje omogoča uspešnejše soočanje z izzivi, pozitivna samopodoba in 
samospoštovanje ter občutek moči pa pripomorejo k boljšemu soočenju s težavami (Jeriček 
Klanšček, Roškar idr., 2018). Duševne motnje se pogosto pojavljajo v kombinaciji z MAS. Zaznati 
je povišan pojav depresivnih in anksioznih stanj ter tikov. Depresija je celo najpogostejša duševna 
motnja pri osebah z MAS. Stres so doživljali oziroma ga še vsi mladostniki, vsak adolescent ga je 
definiral nekoliko drugače, skupni imenovalec pa je navadno dogajanje v šoli oziroma izkazovanje 
znanja. Starši so opisovali različne tehnike sproščanja stresa, ki so jih uvedli pri svojih otrocih. 
Občutke tesnobe so občutili vsi dijaki, o depresiji pa sta odkrito spregovorila Anja in Alex. Oba 
dijaka sta staršem tekom odraščanja sporočila, da si želita vzeti življenje, zato sta bila obravnavana 
pri različnih strokovnjakih. Čas mladostništva kot rizičnega opiše tudi terapevtka, ki navaja, da 
pričnejo najstniki v tem obdobju skrivati svoje težave, starši in okolica pa lahko ta pojav napačno 
pojmujejo in sklepajo, da sta se duševno stanje in samo funkcioniranje mladostnika nekoliko 
izboljšala, v resnici pa se posameznik zateka v »nek notranji svet«. Attwood (2007) povzame, da 
se najstnik tekom odraščanja čedalje bolj zaveda svoje socialne nespretnosti, poskuša pa storiti 
vse, da bi se družbi priključil. Njegovi poskusi so pogosto neuspešni, kar vodi do čedalje globljih 
stisk, kar lahko poslabša duševno stanje adolescenta. Howlin (1997 v Stewart idr., 2006) opaža 
izrazite primanjkljaje na področju izražanja in prav to onemogoča učinkovito sporočanje svojih 
občutij.  
 

V kolikšni meri sta si mladostnica in mladostnik z AS podobna  

Gillberg (1989, v Attwood 2007) navaja, da so pri dečkih primanjkljaji na področju socialnih 
veščin izrazitejši in posledično tudi hitreje opaženi s strani okolice. Dekleta naj bi bila namreč pri 
opazovanju in ponavljanju socialno ustreznejšega vedenja uspešnejša. Že v samih začetkih 
odkrivanja značilnosti MAS sta raziskovalca Kanner in Asperger ugotavljala, da je motnja 
pogostejša pri dečkih (Milačić 2011). Gillberg (1989, v Attwood 2007) še navaja, da je razmerje 
med dečki in deklicami, ki so napoteni na diagnostično obravnavo, približno deset dečkov proti 
eni deklici, epidemiološki dokazi pa razmerje ocenjujejo na 4 : 1. Kopp in Gillberg (1992, v 
Milačić 2011) navajata, da se mladostnice in mlade ženske pomembno razlikujejo od moških iste 
starosti. Prav tako dekleta z AS v času odraščanja pestijo drugačne težave. Opaža se tudi pogostejši 
pojav anoreksije, obsesivno-kompulzivne motnje in paranoidne motnje (Milačić, 2011). 
Udeleženci intervjujev so bili precej negotovi, ko so iskali podobnosti med spoloma pri populaciji 
z AS. Trije dijaki nasprotni spol s tem sindromom sicer poznajo. Pogosto so funkcioniranje fanta 
ali dekleta opisovali kot »imajo hujšo obliko«, »se razlikujejo po obnašanju« ali »dekleta imajo 
napade depresije«. Starši in terapevtka pomembnih ugotovitev glede same podobnosti med 
spoloma niso podali.  
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4. SKLEP 
V magistrskem delu smo raziskali, koliko in kako prisotne značilnosti AS vplivajo na vsakdanje 
življenje mladostnikov z imenovano diagnozo. V raziskavo so bili vključeni štirje mladostniki z 
diagnozo AS, dve najstnici in dva najstnika. Vsi so obiskovali oziroma obiskujejo enega izmed 
srednješolskih programov, en dijak je v teku šolanja bival v dijaškem domu, starejši dijak pa je v 
domu bival v preteklosti. Ena izmed dijakinj se šola po pedagoški pogodbi. Intervjuvali smo tudi 
tri starše in specialistko dramske umetnosti za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra.  
 
Vsi mladostniki se soočajo z različnimi primanjkljaji na področju socialne komunikacije in 
socialne interakcije. Priznavajo, da lažje komunicirajo s pomočjo socialnih omrežij, prav vsem pa 
je bila oziroma je še nudena pomoč in podpora pri navezovanju in ohranjanju stikov s sovrstniki 
ter ostalo okolico s strani lokalnega društva za pomoč osebam s spektroavtističnimi motnjami. 
Dijaka pri sebi ne opažata posebnosti pri spoznavanju novih ljudi, medtem ko sta bili dekleti bolj 
kritični in sta priznali, da imata na tem področju težave. Težave na področju socialne interakcije 
so naznanile mame vseh mladostnikov. Trije mladostniki imajo vsaj enega najboljšega prijatelja. 
Pri vseh dijakih je bilo zaznati težave pri razumevanju nebesedne govorice telesa. Tekom 
odraščanja so se te spretnosti sicer nekoliko izboljšale, vendar je po poročanju staršev bilo 
potrebnega obilo učenja teh veščin.  
Mladostniki in njihovi starši so kot najbolj občutljive senzorne dražljaje najpogosteje izpostavili 
okus, zvok in dražljaj bolečine. Večina adolescentov je imela že v otroštvu težave z okušanjem 
raznovrstne hrane, vendar se je izbor prehranjevanja tekom odraščanja širil. Zaznana je bila tudi 
odsotnost občutljivosti na bolečino.  
Po poročanju vseh udeležencev posebna zanimanja funkcioniranja dijakov niso toliko pomembno 
ovirala. Posebni interesi za določene predmete ali dejavnosti so se tekom odraščanja spreminjali.  
Pomembnost pozitivne razredne oziroma kar šolske klime so izpostavili vsi starši mladostnikov in 
terapevtka. Za vse mladostnike je strokovni tim srednje šole pripravil individualiziran program, 
prav vsem pa se je dodatna strokovna pomoč prepolovila. Dijaka in ena dijakinja so s ponujeno 
pomočjo zadovoljni, tudi njihovi starši le-to ocenjujejo kot kvalitetno in pomembno za uspešno 
premagovanje vseh izzivov, s katerimi se srečujejo tekom šolanja. Le ena dijakinja in njena mama 
sta bili tekom šolanja na srednješolski ravni z načrtovanjem in izvajanjem pomoči po 
individualiziranem programu nekoliko nezadovoljni. Vsi dijaki si želijo določenega poklica, 
vendar se trenutno namerava le ena dijakinja šolati na visokošolski smeri, ki jo bo izučila za poklic, 
ki si ga dekle želi. Bolick (2011) trdi, da samo odraščanje in nadaljevanje šolanja za večino 
najstnikov z AS prinaša dodaten stres in skrbi, kar se je pokazalo tudi pri naših udeležencih. Vsi 
so namreč izrazili stisko glede nadaljnje pomoči po koncu šolanja v srednji šoli.  
Tako starši kot tudi terapevtka so že ob začetku intervjuvanj povedali, da čas mladostništva 
prepoznavajo kot izredno rizičnega, kar se tiče duševnega zdravja mladostnikov. Attwood (2007) 
potrdi, saj čas odraščanja prinaša tudi čedalje večje ozaveščanje najstnika o sposobnosti svojega 
funkcioniranja. Prav vsi mladostniki so se tako že srečali s povečano izpostavljenostjo stresu, prav 
tako so vsi občutili tesnobo, depresivna stanja sta imela dva dijaka (dijak in dijakinja), dva 
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mladostnika pa sta staršem v preteklosti zaupala, da mislita na samomor. Znanstveniki potrjujejo, 
da so depresivna razpoloženja med posamezniki MAS zelo pogosta, zato je potrebno posebno 
pozornost nameniti tudi duševnemu stanju mladostnika.  
Diagnozo svojih otrok so večinoma sprejele vse mame, čeprav je bilo samo sprejemanje za večino 
travmatično in je predstavljajo dolgotrajen proces. Ena mama je priznala, da je partner stežka 
sprejel oziroma še sedaj dvomi v samo diagnozo. S predsodki oziroma kritičnim ocenjevanje 
družbe se je srečala večina staršev, dijaki sami pa sicer o hujši nesprejetosti med sovrstnike niso 
poročali. Le ena izmed dijakinj je priznala, da je imela v preteklosti težave z določenim sošolcem.  
 
AS je zagotovo pogosteje prisoten pri dečkih kot pri deklicah, so pa dekleta hitreje spregledana, 
saj so pri posnemanju socialno ustreznejšega vedenja nekoliko spretnejše (Gillberg, 1989, v 
Attwood 2007). Udeleženci v naši raziskavi so bili neodločeni glede podobnosti med spoloma 
posameznikov z AS in nekih pomembnih ugotovitev glede samih značilnosti glede na spol niso 
podali. Na podlagi zbranih informacij smo ugotovili, da so se vsi mladostniki že srečali z različnimi 
oblikami anksioznosti, dijakinja in dijak pa sta oz. trpita za depresijo. Vsi udeleženci se srečujejo 
z različnimi primanjkljaji tako na področju socialne komunikacije kot tudi socialne interakcije. 
Opazili smo, da dijakinji prepoznavata težave na teh področjih in sta jih tudi izpostavili, medtem 
ko dijaka o omenjenih posebnosti nista poročala ali jih celo zanikala, so pa jih izpostavili njuni 
starši. Vsi mladostniki opažajo določene preobčutljivosti, vendar priznavajo, da so sedaj, v času 
odraščanja, le-ta nekoliko manj izstopajoča oziroma se ne odražajo več v tolikšni meri, kot v 
otroštvu.   
Vzorec je zajemal štiri mladostnike in starše treh mladostnikov ter specialistko na področju pomoči 
osebam s spektroavtističnimi motnjami. Dobljeni rezultati zaradi majhnosti namenskega vzorca 
niso reprezentativni in naše ugotovitve zato ne moremo posplošiti na celotno populacijo 
mladostnikov z AS. To je vsekakor omejitev naše raziskave. V samo raziskovanje bi lahko 
vključili večji delež najstnikov, predvsem deklet, ter poskušali čim bolj vključevati očete teh 
mladostnikov. Ti se tekom naše raziskave niso udeleževali intervjujev. Prav tako bi bila smiselna 
vključitev strokovnega tima srednje šole, ki jo mladostnica oziroma mladostnik obiskuje.  
Opravljena raziskava prispeva k boljšemu vpogledu v življenje mladostnikov z AS. Omogočala 
nam je ugotavljanje, koliko in kako prisotne značilnosti AS vplivajo na vsakdanje življenje teh 
mladostnikov ter kako samo diagnozo doživljaju njihovi starši. Vključitev specialistke dramske 
umetnosti k sami raziskavi je podala dodaten uvid na samo diagnozo in prispevala k boljšemu 
razumevanju različnih izzivov, s katerimi se soočajo mladostniki in njihovi starši.  
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