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POVZETEK 

V magistrskem delu smo raziskali, na kakšen način so obravnavane in prikazane 

osebe z motnjo avtističnega spektra (MAS) v sodobnih medijih. V teoretičnem delu 

smo opredelili MAS, predstavili zgodovino odkrivanja, priznavanja in poimenovanja 

tovrstne posebne potrebe in predstavili glavne znake MAS. Našteli in opisali smo tri 

glavna področja, na katerih imajo otroci z MAS težave, in predstavili zgodovinski 

pregled razvoja odnosa do oseb s posebnimi potrebami, ga primerjali z zgodovinskim 

pregledom oseb s posebnimi potrebami v medijih ter iskali vzporednice. Opisali smo 

odnos do posebnih potreb v sodobnih medijih in podrobneje prikazali njihovo 

obravnavo v knjigah, nadaljevankah in filmih. V raziskovalnem delu smo si izbrali štiri 

sodobne filme, nadaljevanke in dve knjigi, ki obravnavajo osebe z MAS, in jih preučili 

glede na to, kako so ti liki predstavljeni in kako bo njihova upodobitev vplivala na 

dojemanje in sprejemanje le-teh pri širši množici. Opravili smo tudi pol strukturiran 

intervju z igralcem Urbanom Kuntaričem, ki je v slovenski kriminalni nadaljevanki z 

naslovom V imenu ljudstva upodobil osebo z MAS. Rezultate smo predstavili opisno 

in ugotovili, da so osebe v sodobnih medijih večinoma predstavljene stereotipno. V 

večini primerov jih predstavlja belopolti moški, star med 20 in 30 let, ki je poleg tega, 

da ima skoraj vse »predpisane« znake avtizma, tudi izjemno nadarjen na določenem 

področju, večinoma na področju naravoslovja. Takšna upodobitev je lahko škodljiva, 

saj v širši množici in pri populaciji oseb z MAS ustvarja nerealna pričakovanja, ki jih 

zmore dosegati le približno 10 odstotkov vseh posameznikov. Želeli bi si, da bi bilo 

narejenih več raziskav za preučitev vpliva, ki jih ima upodobitev oseb z MAS v 

sodobnih medijih, saj slabi prikazi lahko ustvarijo zavajajoče upodobitve, medtem ko 

dobri prikazi lahko izboljšajo razumevanje motnje in širšo empatijo za te osebe kot 

tudi za njihove družine. 

Ključne besede: motnja avtističnega spektra, sodobni mediji, stereotipi, izboljšanje 

razumevanja motnje. 

 

 





ABSTRACT 

In this master's thesis, we studied how people with autism spectrum disorder (ASD) 

are depicted in contemporary media. In the theoretical part, we defined ASD, 

presenting how it was first detected, acknowledged and named, and presented the 

main signs of ASD. After listing and describing three main areas children with ASD 

struggle with, we presented the historical overview of how attitude towards people 

with special needs has developed and compared it to the historical overview of how 

people with special needs have been depicted in the media, trying to find similarities. 

We described the general attitude towards people with special needs in 

contemporary media, detailing how they are depicted in books, shows and films. In 

the empirical part, having selected four contemporary films and shows and two books 

addressing people with ADS, we studied how these characters are presented and 

how their depiction might influence their perception and acceptance in the general 

public. We conducted a semi-structured interview with actor Urban Kuntarič, who 

played a person with ADS in a Slovene crime show, titled V Imenu Ljudstva. 

According to the results presented using the descriptive method, we determined that 

in contemporary media people with special needs are mostly presented 

stereotypically. In most cases, they are played by a white male aged between 20 and 

30, who, in addition to having all »prescribed« signs of autism, is exceptionally gifted 

in a certain field, mostly scientific. Such a depiction might be harmful, as it makes the 

general public and people with ADS create unrealistic expectations, which only 10% 

of all people with ADS can fulfil. More research in this field would be desired, in order 

to determine the overall influence of the depiction of people with ADS in 

contemporary media on their general perception. An unrealistic depiction might be 

misleading, while a realistic depiction might help people better understand the 

disorder and develop deeper empathy for people with ADS as well as their families. 

Keywords: autism spectrum disorder, contemporary media, stereotypes, improved 

understanding of the disorder. 
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1 UVOD 

Motnja avtističnega spektra (MAS) označuje skupino različnih pervazivnih motenj, ki 

se nahajajo na širokem spektru pojavnosti, pri vseh pa se kažejo težave na področju 

socialne interakcije, komunikacije in imaginacije (Macedoni-Lukšič idr., 2009). Izraz 

»avtizem« je prvič uporabil ameriški psihiater dr. Leo Kanner leta 1943 in preko 

opazovanja in proučevanja otrok izpostavil nekatera skupna nenavadna vedenja 

(Asperger, 1991). Sprva je bil avtizem prepoznan kot tip shizofrenije v otroštvu in 

šele leta 1980 je bil prvič opredeljen kot pervazivna razvojna motnja, kot jo 

definiramo še danes (Macedoni-Lukšič, 2006). Otroci z MAS imajo težave z 

vzpostavljanjem očesnega kontakta, nerazumevanjem besedne komunikacije, z 

navezovanjem in vzdrževanjem stikov in nerazumevanjem prenesenega pomena. 

Lahko imajo nenormalen odgovor na čutilne dražljaje in so pogosto hiper- ali 

hipoaktivni (Macedoni-Lukšič, 2006). Za njih imajo izredni pomen rituali, odpor imajo 

do vsakršnih sprememb (Werdonig idr., 2009). MAS so danes najhitreje rastoče 

razvojne motnje in so kar štirikrat pogostejše pri dečkih kot pri deklicah (Jurišić, 

2021). Enako pogosto se pojavljajo pri osebah vseh ras, narodnosti in 

socialnoekonomskih skupinah (Centers for disease control and prevention, 2020). 

Skozi zgodovino se je odnos do oseb s posebnimi potrebami spreminjal od direktne 

ali indirektne netolerantnosti do popolnega sprejemanja, kar lahko zasledimo tudi v 

prikazu oseb s posebnimi potrebami v medijih. Od tem, kot so humor, zlo, nemoč in 

dehumanizacija, so v medijih prešli na prikazovanje oseb s posebnimi potrebami kot 

super junake in začeli krepiti stereotip savantizma (Beck, 2013). Množični mediji 

imajo velik vpliv na dojemanje teh oseb in njihovo realno prikazovanje bi lahko 

povečalo zavedanje o posamezni posebni potrebi ter spodbudilo večjo integracijo v 

družbo, medtem ko bi širjenje neresnic in nerealnih stereotipov lahko imelo negativno 

konotacijo (Gambacurta, 2020). 

V raziskovalnem delu smo analizirali štiri sodobne filme, nadaljevanke in dve knjigi, v 

katerih imajo stransko ali glavno vlogo liki z MAS. Zanimalo nas je predvsem, na 

kakšen način so ti liki predstavljeni, kateri so najbolj pogosti stereotipi, ki se v 

sodobnih medijih pojavijo, in če se upodobitev likov z MAS razlikuje glede na medij, v 

katerem se pojavi. V zadnjih letih se je število junakov s tovrstno pervazivno motnjo 

občutno povečalo in pomembno je, da se širijo točne informacije ter da s pomočjo 

komercialnih filmov ne širimo neresničnih in škodljivih stereotipov. Uporabili smo 

deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in izvedli kvalitativno opazovalno 

metodo. Izvedli smo tudi intervju z igralcem Urbanom Kuntaričem, ki je v slovenski 

nadaljevanki igral osebo z MAS. Želeli smo pridobiti vpogled v igralčev proces 

priprave na nekoliko nevsakdanjo vlogo in ugotoviti, ali se mu zdi razumevanje igrane 

posebne potrebe s strokovnega vidika sploh pomembno. Z analizo izbranega vzorca 

filmov, nadaljevank in knjig ter analizo intervjuja smo prišli do informacij, ki so nam 

dale odgovore na naša raziskovalna vprašanja. Upam, da bodo v pomoč 

ustvarjalcem filmov in igralcem, ki igrajo v filmih s tovrstno tematiko ter gledalcem pri 

kritičnem vrednotenju videnega. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Motnje avtističnega spektra (MAS) 

2.1.1 Opredelitev MAS 

Avtizem je kompleksna, pervazivna razvojna motnja (PRM), ki se običajno začne že 

v obdobju malčka in traja vse življenje (Macedoni-Lukšič, 2006). V angleškem jeziku 

se je uveljavilo poimenovanje “Autism spectrum disorders” (ASD), ki označuje 

skupino različnih pervazivnih motenj. Besedna zveza “autism spectrum” označuje 

jedro sindroma, ki je vsem različnim motnjam skupno, množinska oblika “disorders” 

pa označuje, da gre za več motenj, ki imajo različno simptomatiko (Vodušek, b. d.). V 

našem prostoru se najpogosteje uporabljajo termini »spekter avtističnih motenj« ali 

SAM (Macedoni-Lukšič idr., 2009), »avtistične motnje« ali AM in pa »motnje 

avtističnega spektra« ali MAS. Vodušek (b. d.) meni, da je izraz »motnje avtističnega 

spektra« še najbolj ustrezen, saj ohranja zavest, da gre za več motenj, ki se nahajajo 

na širokem spektru pojavnosti, ki mu rečemo avtistični spekter. 

Poleg avtizma MAS vsebujejo še Aspergerjev sindrom in pervazivno razvojno motnjo 

– neopredeljena. MAS razumemo kot kontinuum, ki se pojavlja od lažjih do težjih 

oblik. Med njimi so torej lahko velike spremembe glede na pojavnost in intenzivnost 

(Jurišić, 2021). Pri vseh pa se kažejo kot težave na področjih: 

− socialne komunikacije in socialne interakcije ter 

− vedenja, interesov in aktivnosti (Vovk Ornik, 2015). 

V nadaljevanju bomo tako za avtizem uporabili izraz »motnje avtističnega spektra« 

ali MAS. 

2.1.2 Zgodovina 

Ameriški psihiater dr. Leo Kanner je leta 1943 prvi uporabil izraz »avtizem«. Bil je 

tudi prvi, ki je objavil svoja opažanja o dvajsetih otrocih, ki jih je preučeval, čeprav je 

sam motnjo sprva poimenoval avtistična motnja afektivnega kontakta (Jurišić, 1992). 

Izpostavil je nekatera skupna nenavadna vedenja in opazil predvsem odstopanja v 

smeri manjše fleksibilnosti, težave pri sprejemanju sprememb ter prisotnost 

ponavljajočih se in stereotipnih vedenj (Asperger, 1991). 

Leto dni kasneje je avstrijski profesor otroške psihiatrije Hans Asperger objavil 

raziskave o otrocih z visokim inteligenčnim količnikom, ki niso bili sposobni razviti 

socialnih veščin (Patterson, 2009). Opisi obeh avtorjev so vključevali opise težav na 

področju komunikacije, slabe socialne interakcije in pretirano fiksacijo ter izrazito 

zanimanje za določeno temo, razlika v zapisih je bila le ta, da je Asperger opisoval 

milejše znake kot Kanner (Attwood, 2007). 
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Kar nekaj časa po prvih zapisih je bil avtizem prepoznan kot psihotična motnja in 

klasificiran kot tip shizofrenije v otroštvu. Šele v začetku 70-ih let je Michael Rutter 

kot prvi opozoril na bistvene razlike med shizofrenijo in avtizmom in tako je bil 

avtizem leta 1980 prvič opredeljen kot pervazivna razvojna motnja (Macedoni-Lukšič, 

2006). 

Nova DSM-V je prinesla precej novosti na področju MAS. Prinesla je odpravo 

posameznih oblik MAS in namesto tega uvedla opredelitev stopnje izraženosti MAS 

(blaga, zmerna, huda). Druga novost je sprememba diagnostičnih kriterijev. Trije 

glavni kriteriji, potrebni za postavitev diagnoze MAS, ki so veljali do sedaj, so sedaj 

nadomeščeni le z dvema (pomemben primanjkljaj na področju socialne komunikacije 

in interakcije ter prisotnost ozko usmerjenih in ponavljajočih se vedenj, interesov in 

aktivnosti). Ob tem je nastala nova diagnostična kategorija, kjer gre za primanjkljaje 

na področju besedne in nebesedne komunikacije, ki ne vključujejo stereotipnega 

vedenja in ozko usmerjenih interesov. Glede na DSM-V morajo biti za postavitev 

diagnoze MAS prisotni značilni simptomi v zgodnjem otroštvu s tem, da se dopušča, 

da se v celoti izrazijo šele, ko socialne zahteve presežejo omejene kapacitete 

(Macedoni-Lukšič, 2013). 

2.1.3 Klinične značilnosti 

Diagnostični kriteriji za MAS po diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih 

motenj (DSM-V) – to je priročnik, ki ga izdaja Ameriško psihiatrično združenje (APA) 

in ga uporabljajo predvsem v ZDA – MAS uvrščajo med nevrološke razvojne motnje 

(American Psychiatric Association, 2013). Značilni simptomi za postavitev diagnoze 

morajo biti prisotni do tretjega leta starosti, dopušča pa se možnost, da se v celoti 

izrazijo šele, ko socialne zahteve presežejo omejene kapacitete (Macedoni-Lukšič, 

2013). 

Za postavitev diagnoze moramo biti pozorni na diado diagnostičnih kriterijev, ki 

zajemajo pomembne primanjkljaje na področju socialne interakcije in komunikacije v 

različnih kontekstih ter prisotnost ozko usmerjenih in ponavljajočih se vzorcev vedenj, 

interesov ali aktivnosti (American Psychiatric Association, 2013). 

V Sloveniji v zdravstvenem sistemu uporabljamo mednarodno klasifikacijo bolezni in 

sorodnih zdravstvenih problemov (MKB), ki jo izdaja Svetovna zdravstvena 

organizacija (SZO). MKB-10 izhaja iz triade primanjkljajev in pervazivne razvojne 

motnje opredeljuje kot skupino motenj, za katere so značilna pomembna odstopanja 

v vzajemnih socialnih interakcijah in vzorcih komunikacije ter utesnjen, stereotipen, 

ponavljajoč se nabor interesov in aktivnosti (MKB-10-AM, 2008, STR. 286). 

Dobra diagnostična ocena je rezultat sodelovanja več oseb, ki dobro poznajo 

običajno odzivanje otroka v okolju skozi daljše časovno obdobje, saj diagnozo le 

redko postavi le en strokovnjak (Jurišić, 2021). Tudi Macedoni-Lukšič idr. (2009) se 

strinjajo, da je za postavitev diagnoze otrok z MAS potrebna multidisciplinarna 
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obravnava. Kljub temu, da je MAS nekoliko težje diagnosticirati, saj ni enotnega 

vzroka za nastanek MAS, temveč gre za prepletanje različnih dejavnikov in zato 

govorimo o kompleksni in heterogeni etiologiji z močno genetsko osnovo, je zgodnja 

pridobitev diagnoze zelo pomembna z vidika zgodnje obravnave. Tako se namreč 

otroku lahko čim hitreje zagotovijo potrebne terapevtske obravnave in posebni 

izobraževalni pristopi v predšolskem in šolskem obdobju. 

Za diagnosticiranje avtizma ne obstaja preiskava, ki bi z gotovostjo potrdila diagnozo. 

Diagnoza se lahko postavi le na podlagi prepoznavanja vedenjskih vzorcev, ki jih 

opazujemo od zgodnjega otroštva (Wing, 1996). 

Jurišić (2021, str. 36) navaja, da diagnostična ocena obsega šest elementov: 

1. intervju s starši ali skrbniki, 

2. pregled ustrezne medicinske, psihološke in/ali pedagoške dokumentacije 

(poročila iz šole/vrtca), 

3. razvojna ocena oziroma ocena sposobnosti, 

4. opazovanje otroka med igro, 

5. ocena prilagoditvenih spretnosti in 

6. zdravstveni pregled. 

Ista avtorica je navedla tudi nekatere dejavnike tveganja za pojavnost MAS. 

Raziskave (Ozonoff, idr. 2011) so namreč pokazale, da je možnost, da bodo imeli 

starši, ki že imajo enega otroka z MAS, od 2 do 18 % možnosti, da bo MAS imel tudi 

njihov drugi otrok. Verjetnost MAS je večja pri otrocih, ki so se rodili starejšim 

staršem, ki so se rodili prezgodaj ali z nizko porodno težo. V nasprotju s prepričanji 

pa so izsledki raziskav (DeStefano, 2007; Taylor, Swerdfeger in Eslick, 2014), ki so 

proučevale povezanost MAS in cepljenja otrok proti otroškim boleznim, nedvoumni – 

cepljenje ne povzroča MAS. 

2.1.4 Odkrivanje MAS 

Macedoni-Lukšič (2006) ugotavlja, da se specifični vedenjski fenotip po navadi vsaj 

delno pojavi do 3. leta starosti. Starši pogosto prepoznajo razvojna odstopanja pri 

otrocih do prvega leta starosti. Najpogosteje so to odstopanja na področju vida in 

sluha, na področju socialnega razvoja, komunikacije in motoričnih spretnosti pa od 

starosti 6. meseca naprej (Jurišić, 2021). Pri približno eni tretjini otrok z MAS se zdi, 

da gre za regresijo, torej, da izgubijo že pridobljene sposobnosti. Otroci z MAS ne 

vstopajo v domišljijsko igro, imajo nenormalen odgovor na čutilne dražljaje in so 

pogosto ali hiperaktivni ali pa hipoaktivni (Macedoni-Lukšič, 2006). B. Jurišić (2021) 

ugotavlja, da kljub temu, da otroci znake MAS v večini (51–91 %) začnejo kazati že 

pred 3. letom starosti, diagnozo večinoma dobijo šele med starostjo 4,5 in 5,5 let. 

Vseeno so raziskave pokazale, da v Evropi otroci dobijo diagnozo MAS v povprečju 

pri starosti od 2,7 do 4 leta, v ZDA pa šele pri približno petem letu (Loubersac, idr., 

2021). 
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2.1.5 Pogostost 

Čeprav so MAS v preteklosti veljale za redko motnjo, so danes najhitreje rastoče 

razvojne motnje. V zadnjih 20. letih je namreč pojavnost avtizma v populaciji bistveno 

narasla, kar lahko pripišemo tudi spremembam v definiciji avtizma in dejstvu, da 

danes ne govorimo več o avtizmu, temveč o MAS, kar vključuje tudi osebe z blažjimi 

oblikami in zajame širšo populacijo ljudi. Na povečano pojavnost gotovo vpliva tudi 

večje splošno znanje o avtizmu in večja medijska pozornost (Macedoni-Lukšič, 

2006). Raziskava, ki jo je leta 2005 naredil Nacionalni urad za statistiko duševnega 

zdravja otrok in mladostnikov v Veliki Britaniji, je ugotovila, da je stopnja prevalence 

motenj avtističnega spektra 0,9 % oziroma 90 na 10.000. Pri raziskavi niso 

razločevali med avtizmom, Aspergerjevim sindromom ali katero drugo obliko MAS 

(Green, idr. 2005). Svetovne raziskave so pokazale, da ima eno izmed motenj 

avtističnega spektra 1,1 % ljudi (Koga prizadane avtizem, b.d.). 

V Sloveniji so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport raziskali, koliko 

učencev glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje obiskuje OŠ s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Raziskave so pokazale, da 

se je delež učencev z MAS na tovrstnem osnovnošolskem programu od šolskega 

leta 2015/16 do leta 2021/22 povečal za 0,6 % in trenutno predstavlja 1,6 % celotne 

populacije osnovnošolcev (Podatki v zvezi z učenci s posebnimi potrebami v 

osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 2021). 

MAS so več kot štirikrat pogostejše pri dečkih kot pri deklicah in v povprečju dečki 

prej dobijo diagnozo MAS oziroma so ob postavitvi diagnoze mlajši kot deklice 

(Jurišić, 2021). MAS se enako pogosto pojavlja pri osebah vseh ras, narodnosti in 

socialnoekonomskih skupinah (Centers for disease control and prevention, 2020). 

2.1.6 Značilnosti funkcioniranja otrok z MAS po področjih 

Kot sem že omenila, imajo otroci z MAS težave na treh glavnih področjih svojega 

razvoja: 

− socialna interakcija in razumevanje, 

− verbalna in neverbalna komunikacija, 

− fleksibilnost mišljenja in adaptivno vedenje, vključno s težavami s predstavo. 

V nadaljevanju se bom osredotočila na ta bistvena področja in jih podrobneje 

razdelala. 

2.1.6.1 Socialna interakcija 

Ena izmed temeljnih značilnosti otrok z MAS so motnje v socialnem funkcioniranju. 

Otroci z MAS v kasnejšem obdobju sicer razvijejo socialne odnose, vendar so le-ti 

drugačni in deviantni v primerjavi z normativnimi otroki (Jurišić, 1992). Novorojenčki 

so namreč socialna bitja. Raje poslušajo človekov glas kot druge zvočne dražljaje 
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(Zupančič, 2004). Dojenčki se kmalu začnejo bolj dejavno vključevati v interakcijo, 

bodisi preko vzpostavljanja očesnega kontakta, odzivanja na sogovornikov obraz z 

nasmehi ali pa s predgovornim vedenjem, v katero spadajo gibi rok in vokalizacija 

(Traverthen, 1993 v Zupančič, 2004). Otroci z MAS pa se že v zgodnjih obdobjih 

razvoja ključno razlikujejo predvsem v pomanjkanju zanimanja za socialno interakcijo 

(Wing, 1996). Kot otroci imajo lahko težave na področju hranjenja, joka in spanja. 

Pogosto namreč otroci z MAS zavračajo hrano ali pa jo izbirajo na podlagi barve in 

ne okusa. Pojavi se lahko neobičajno dolg jok ali pa otrok sploh ne joka (Werdonig 

idr., 2009). Kot dojenčki se pogosto izogibajo dotikov, se ne odzivajo na čustvene 

potrebe drugih in ne vračajo nasmeha staršem – torej ne imitirajo socialno 

sprejemljivih in zaželenih vedenj (Jurišić, 2021). Nekateri otroci z MAS so brezbrižni 

do drugih in jih kakršni koli njihovi napori z namenom vzpostavitve stika vznemirijo, 

spet drugi sicer ne kažejo nobenega aktivnega truda, da bi vzpostavili interakcijo, 

vendar se odzovejo, če kdo drug naredi prvi korak (Whitaker, 2018). Težave imajo z 

razumevanjem nenapisanih socialnih pravil in vživljanjem v perspektivo drugega 

(Attwood, 2007). Njihovo vedenje ni usklajeno s socialnimi normami, ne vzpostavijo 

očesnega kontakta in druge ljudi dojemajo kot orodje za zadovoljevanje svojih potreb 

(Werdoning idr., 2009). Otroci z MAS se raje igrajo sami, saj nimajo potrebe po 

pozornosti in zadovoljevanju pričakovanj drugih. V interakcijo z drugimi težko 

vstopajo, če pa vanjo že vstopijo, je le-ta enosmerna oziroma gre za monolog o njim 

znani temi (Attwood, 2007). Otroci z MAS nekoliko drugače izražajo čustva, vendar 

to še ne pomeni, da so brez njih. Primanjkljaji so prisotni predvsem na področju 

izražanja, zaznavanja, razumevanja in prepoznavanja čustev (Jurišić, 2015). V 

mladostništvu in zgodnji odraslosti je razkorak med socialnimi spretnostmi 

nevrotipičnih vrstnikov in posamezniki z MAS še izrazitejši in vidnejši. Posebno velik 

izziv jim povzročajo stiki z nasprotnim spolom, kar je lahko posledica šibkih 

spretnosti, ki izhajajo iz rigidnega razumevanja pravil (Jurišić, 2021). 

2.1.6.2 Komunikacija 

Razvoj govornega razumevanja in izražanja poteka odvisno od nekaterih drugih 

psihičnih funkcij, kot so razvoj mišljenja, socialne interakcije in čustva (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2001). Nevrotipični otroci ob koncu prvega leta kažejo na različne 

predmete, jih iščejo s pogledom in kažejo potrebo po osebah in predmetih. Na takšen 

način izražajo željo po komuniciranju z okoljem. Otroci z MAS pa redko kažejo 

takšen interes, saj v glavnem le grabijo predmete, pri tem pa ignorirajo osebo, ki 

predmet drži (Werdonig idr., 2009). Opisane težave se torej nanašajo na neverbalno 

komunikacijo, saj otroci z MAS redko uporabljajo kretnje za sporazumevanje (Jurišić, 

2021), težave pa imajo tudi pri učenju kazanja in kretenj, ki bi jih sicer lahko 

uporabljali za nadomestno komunikacijo v primeru, da nikoli ne bodo razvili govora. 

Vsak peti otrok namreč morda nikoli ne bo razvil govora ali presegel faze ponavljanja 

besed in zvez, ki jih sliši od drugih (Whitaker, 2018). Včasih se govor oseb z MAS 

lahko razvija povsem normalno in pride nato do regresije (Werdonig idr., 2009). Pri 

otrocih z MAS na področju neverbalne komunikacije opažamo tudi, da izraz obraza 
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ne spremlja intonacije, geste niso usklajene s povedanim, opazna je odsotnost 

očesnega kontakta in socialnega nasmeha. 

Tudi ko se govor in jezik pri osebah z MAS razvijata brez zaostanka, bo imel otrok 

resne težave pri uporabi jezika v socialnih situacijah in za socialne namene 

(Whitaker, 2018). Otrok lahko govor uporablja na napačen način, ustvarja nove 

besede, jih napačno izgovarja, predvsem pa govora in jezika ne uporablja v 

komunikacijske namene. Včasih deluje, kot bi bil gluh, saj ne reagira na opozorila 

okolice in se ne odziva na svoje ime (Werdonig idr., 2009). Govor je lahko formalen 

in deluje kot monolog, saj otroci z MAS ne uživajo v komunikaciji, temveč raje le 

govorijo (Jurišić, 2021). Besede razumejo rigidno, dobesedno in konkretno. Težje in 

velikokrat neuspešno izražajo svoje potrebe (Werdonig idr., 2009), ne uvidijo, kako 

njihovo vedenje vpliva na druge in pogosto ne razumejo sporočil drugih (Jurišić, 

2021). Ne razumejo namreč sporočil, ki so izražena z gesto, mimiko, izrazom obraza, 

s telesnim položajem ali z intonacijo glasu, vemo pa, da neverbalna komunikacija 

predstavlja velik delež komunikacije med ljudmi. Težave imajo z razumevanjem 

abstraktnih pojmov, sarkazma, žargona in šal. Moteni so torej vsi jezikovni 

podsistemi, vse to pa rezultira v nerazumevanju zahtev okolice, kar privede do 

močne frustracije in neprimernih reakcij. Otroci se na frustracije lahko odzovejo na 

dva načina, in sicer z agresivnim vedenjem ali pa z umikom brez reakcij na 

vzpodbude okolja (Werdonig idr., 2009). 

2.1.6.3 Fleksibilnost mišljenja in vedenja 

Majhni otroci z MAS lahko postanejo odvisni od zelo specifičnih fizičnih občutij. 

Pogosto se pojavljajo ponavljajoči se gibi, ki se lahko kažejo kot enostavne 

stereotipije (tleskanje s prsti, ploskanje, guganje itd.) ali pa kot sestavljene 

stereotipije (Werdonig idr., 2009). Otroci z MAS, pri katerih je prisotna sestavljena 

stereotipija, igrače in predmete postavljajo v vrsto, jih razvrščajo in si jih ogledujejo, 

namesto, da bi se z njimi igrali (Jurišić, 2021). V njihovi igri namreč ni spontanega 

igranja vlog in domišljije s predmeti, igračami ali z drugimi otroki. Njihova pozornost 

je bolj usmerjena na nepomembne detajle, kot pa na domišljijsko igro. Če se razvije 

domišljijska igra, pa je le-ta ponavljajoča se ali neprilagodljiva, na primer otrok 

vztraja, da se igra vedno izvede na enak način. Pri starejših in intelektualno bolj 

razvitih lahko te težave prevzamejo obliko intenzivnih zanimanj ali obsedenosti. 

Težave s fleksibilnostjo mišljenja se kažejo v rutinah, ritualih in odporu do 

spremembe, ki so pogosto značilnosti oseb z MAS (Whitaker, 2018). Posebna vrsta 

stereotipij so namreč kompleksne stereotipije, kjer otroci rigidno vztrajajo v neki rutini 

in si ustvarijo svoje rituale (odhajanje v šolo vedno po isti poti, rituali pred spanjem 

idr.) (Werdonig idr., 2009). Običajno se trdno oprimejo načina, kako je bila neka stvar 

narejena in potem vztrajajo pri istem načinu tudi v prihodnosti. Težave s 

fleksibilnostjo mišljenja so zelo povezane s težavnim vedenjem. Ponavljajoče se 

vedenje, rituali in omejena zanimanja so težavni že sami po sebi, težave pa se še 
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povečajo in se pojavljajo pogosteje, če okolje ne more poskrbeti za otrokovo potrebo 

po istosti (Whitaker, 2018). 

2.2 Zgodovinski pregled odnosa do oseb s posebnimi potrebami 

2.2.1 Razvoj odnosa do oseb s posebnimi potrebami 

Odnos do oseb z najrazličnejšimi posebnimi potrebami se je skozi čas spreminjal od 

direktne ali indirektne netolerantnosti do popolnega sprejemanja. Vse to pa je bilo 

odvisno od prepričanj v posameznem časovnem obdobju in potreb družbe. 

Tisti, ki jih je družba označila za nenormalne, so bili velikokrat opisani kot drugačni, 

izjemni, defektni ... Skozi zgodovino so bile osebe s posebnimi potrebami 

obravnavane skladno s takratnimi političnimi, socialnimi, ekonomskimi in religioznimi 

razmerami. Žal pa lahko rečemo, da so bile dolgo obdobje v zgodovini obravnavane 

nehumano (Winzer, 2006). Osebe s posebnimi potrebami so bile izobčene iz družbe 

in podvržene zaničujočemu odnosu. Umeščene so bile na samo dno družbene 

lestvice, od ostalih pripadnikov družbe pa so se ločevale predvsem po svojem 

izgledu in nezmožnosti razvijati se, izobraževati in poskrbeti zase. Vse osebe, ki niso 

bile sposobne skrbeti zase, so namreč odstranili iz družbe. V antični Grčiji in Rimu so 

jih dojemali kot neuporabne, zato so jih pogosto že ob rojstvu ubili ali pa jih položili v 

koše in odvrgli v reko Tibero (Novljan, 1997). Hipokrat je bil prvi, ki se je problematike 

invalidnosti lotil na nekoliko drugačen, znanstven način. Zavračal je takratna 

prepričanja, ki so invalidnost pripisovala božji kazni (Ancient Greeks and the 

perception of handicap, b. d.). V srednjem veku je bil odnos do invalidnosti mešan. 

Nekateri so menili, da je invalidnost posledica božje kazni, drugi pa so verjeli, da so 

invalidi bližje Bogu. Državne ureditve zanje ni bilo. Večina jih je živela in delala v 

svojih skupnostih, če niso mogli delati, pa so se velikokrat zatekli k beračenju. Zanje 

so skrbeli predvsem menihi in redovnice, ki so skrb za invalide, romarje, tujce in 

berače videli kot svojo krščansko dolžnost. Osebe s posebnimi potrebami so enačili z 

drugimi odpadniki, kot so brezdomci, kaznjenci in pijanci (Disability in the medieval 

period 1050–1485, b. d.). Imenovali so jih norci in jih z namenom, da bi jim preprečili 

tavanje okoli mesta, vkrcali na tako imenovane ladje norcev ter jih izgnali (Odisejada 

norcev, 2013). 

Družba se jih je želela odkrižati, zato so jih zapirali v posebne institucije. Posebne 

ustanove so v Evropi začeli ustanavljati v 15. stoletju, obdobje velikega zapiranja pa 

je bilo odgovor na ekonomsko krizo v Evropi. Priznane jim niso bile niti civilne, 

politične in socialne pravice, zato so na njih lahko izvajali najrazličnejše znanstvene 

poskuse, ki so bili temelj napredka širše družbe (Galeša, 1993). V 18. stoletju se 

pojavi ločevanje oseb s posebnimi potrebami od drugih socialno izključenih skupin. 

Philippe Pinel je razvrstil različne vrste duševnih bolezni in nekatere prepoznal kot 

ozdravljive. Spodbujal je idejo, da je treba duševno bolne razumeti in obravnavati kot 



9 

individuume, spremenil pa je tudi pogoje, v katerih so bili duševno bolni ljudje 

prisiljeni bivati (Philippe Pinel, b. d.). 

Za prvega učitelja otrok z motnjami v duševnem razvoju na podlagi individualnega 

programa velja Jean Itard, ki je obravnaval “divjega dečka” Viktorja. Viktorja so našli 

v gozdu in fant v svojem življenju praktično ni bil izpostavljen civilizirani družbi. Itard 

je fanta osebno izobraževal skoraj pet let in kljub temu, da nikoli ni dosegel 

napredka, na katerega je upal, sta njegova pripravljenost in vnema zelo vplivali na 

programe usposabljanja in izobraževanja tistega časa (Jean-Marc-Gaspard Itard, 

b. d.). Leta 1839 je Eduard Seguin ločil otroke s posebnimi potrebami od psihiatričnih 

bolnikov in zanje zahteval posebno vzgojno-izobraževalno obravnavo. Označujemo 

ga kot začetnika sodobne specialne edukacije (Galeša, 1993). 

Odnos družbe do oseb s posebnimi potrebami se je počasi začel spreminjati. Družba 

se je odprla in nekoliko bolj začela sprejemati drugačnost. Na ljudi s posebnimi 

potrebami so začeli gledati kot na otroke, ki ne bodo nikdar odrasli. Še vedno so jih 

videli kot nezmožne poskrbeti zase, zato so jih še vedno zapirali v posebne 

institucije, kjer so zanje sicer skrbeli in jih negovali, a jim državljanskih pravic še 

vedno niso priznali (Galeša, 1993). Od leta 1920 do 1960 je bila po svetu aktualna 

segregacija otrok s posebnimi potrebami. Otroke so vpisovali v različne zavode glede 

na posebne potrebe, ki so jih imeli, in se s tem izognili oviranemu izobraževanju, ki bi 

ga prineslo njihovo izobraževanje v rednih šolah. V 70. in 80. letih se pojavijo gibanja 

za integracijo – vključevanje oseb s posebnimi potrebami v redno izobraževanje in 

gibanja za normalizacijo in šolanje v najmanj restriktivnem okolju. Starši so začeli 

svoje otroke s posebnimi potrebami množično vpisovati v redne šole, kjer pa ni bilo 

osnovnih pogojev za njihovo izobraževanje. Že nekaj let pa integracijo nadomešča 

inkluzija. Torej gre za prilagajanje okolja vsakemu otroku posebej in ne več 

prilagajanje posameznika šolskemu okolju, kot to veli integracija. Inkluzivna šola 

zagovarja pomen socialnih vrednot in spoštovanje razlik, saj so to vrednote sodobne 

družbe, ki jih je treba gojiti tudi v šoli. 

Tako se je odnos do oseb s posebnimi potrebami skozi zgodovino spreminjal od 

netolerantnosti, preko tolerantnosti in prišel že skoraj na stopnjo popolnega 

sprejemanja, ki je cilj sodobnih družb. 

2.2.2 Prikaz oseb s posebnimi potrebami v medijih med letoma 1900–2000 

Prikazovanje posebnih potreb v medijih se je začelo že v 19. stoletju. Leta 1898 je 

Thomas Edison zrežiral film z naslovom The Fake Beggar, v katerem je v prvih 50 

sekundah filma upodobljen človek, ki se je pretvarjal, da je slep in je na podlagi svoje 

zaigrane posebne potrebe zbiral denar (Norden, 1994). Kmalu se je trend 

upodabljanja posebnih potreb v medijih povečal in v filmih so s pomočjo 

primanjkljajev povečevali učinke komedij, pogosto pa so bili upodobljeni tudi v 

raznovrstnih melodramah. Leta 1904 so bile najpogostejše teme filmov, ki so 



10 

upodabljali osebe s posebnimi potrebami, naslednje: humor, zlo, nemoč in 

dehumanizacija (Safran, 1998). Leta 1912 se pojavi nova tema, in sicer tema 

ozdravljivosti (Norden, 1994). Sedemnajst let kasneje smo lahko osebe s posebnimi 

potrebami videli večinoma v grozljivkah. Predvsem psihiatrične motnje so pogosto 

uporabljali za glavno temo v grozljivkah (Ko jagenjčki obmolknejo, Psiho idr.). Še 

danes nekateri filmi, kot so Zlovešči otok in Vitez teme, promovirajo negativni 

stereotip, da so osebe s psihiatričnimi motnjami zlobne in da se jih je treba bati 

(Beck, 2013). V letu 1950 je bila predstavljena tema super junaka, ki je bil 

determiniran in je s pomočjo in podporo družine in socialne okolice lahko premagal 

vse ovire in zaživel samostojno življenje (Safran, 1998). Od leta 2000 so filmi na 

tematiko oseb s posebnimi potrebami postali pretirano pozitivni in začeli krepiti 

stereotip, da je skoraj vsaka oseba s posebnimi potrebami na določenem področju 

nadarjena ali pa, da lahko svojo motnjo s trudom in vztrajnostjo premaga. Zanimiva 

ideja, ki jo je predstavil Bernard Beck (2013), je, da so v zadnjih letih s pomočjo 

filmov začeli slaviti “nenavadne ljudi”, saj so le-ti za javnost zanimivi. Dva primera 

tovrstnih filmov sta Charliejev svet (2012) in Za dežjem posije sonce (2012). 

2.3 Posebne potrebe v sodobnih medijih 

Množični sodobni mediji, kot so televizija, literatura in film, imajo velik vpliv na 

družbena stališča in način, kako ljudje dojemajo svet okoli sebe (Reinhardt, 

Pennycott in Fellinghauer, 2014). Večini medijev ni pomembno in se ne osredotočajo 

na natančno upodobitev oseb s posebnimi potrebami, temveč jim je bolj pomembno 

ustvarjanje dobička. Posledično imajo lahko komercialni filmi velik negativen vpliv na 

odnos javnosti do oseb s posebnimi potrebami, saj so ravno komercialni filmi najbolj 

gledani (Walker, 2016). 

Družbeno ukoreninjene predstave o osebah, ki so drugačne v primerjavi z večino v 

določenem družbenem prostoru, kot so tudi osebe s posebnimi potrebami, rezultira v 

redkem pojavljanju le-teh v medijih. Velikokrat je predmet njihove medijske podobe 

vezan na humanitarni marketing, ki jih pogosto predstavi na tri različne načine – kot 

žrtev, junaka ali pa kot zlobneža. 

Množični mediji imajo pomemben, vendar mnogokrat spregledan vpliv na gledalčevo 

doživljanje življenja oseb s posebnimi potrebami. Večina ljudi se sploh ne zaveda 

vpliva, ki ga imajo filmi, knjige in drugi sodobni mediji ne oblikovanje njihovih 

prepričanj, stališč in mnenj (Stump, 2002). 

Realno prikazovanje oseb s posebnimi potrebami bi povečalo zavedanje o 

posamezni posebni potrebi, zmanjšalo socialne razlike med nevrotipičnimi 

posamezniki in osebami s posebnimi potrebami ter spodbudilo večjo integracijo v 

družbo. Pomembno je, da mediji prikažejo, da so ljudje s posebnimi potrebami 

nevrotipičnim posameznikom podobni bolj, kot si marsikdo misli (Stump, 2002; 

Reinhardt, 2014). 
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2.3.1 Film 

Različne oblike posebnih potreb so pogosto prikazane v negativnih likih, kar ohranja 

negativne stereotipe, da so posebne potrebe nekaj nevarnega, zlobnega in 

deviantnega (Reinhardt, Pennycott in Fellinghauer, 2014). Upodabljanje oseb s 

posebnimi potrebami v vlogi zlikovcev spodbuja nezaželen strah pri ljudeh in ustvarja 

ali pa povečuje negativni odnos do takšnih oseb (Safran, 1998). Žanr grozljivk je 

znan po tem, da uporablja tako fizične kot tudi duševne motnje, pogosto tiste, o 

katerih javnost ni dobro poučena, in jih uporabi z namenom zastraševanja občinstva. 

Prav grozljivke so tiste, ki dajo ljudem napačno predstavo o osebah s posebnimi 

potrebami. Prikazujejo, da so lahko nasilne, nevarne in da se jim je treba izogibati 

(Reid, 2019). 

Prikazovanje oseb s posebnimi potrebami kot žrtve ustvarja prepričanje, da so 

zagrenjeni, odvisni in da si brez pomoči drugih ne morejo pomagati. Posledično 

postanejo predmet usmiljenja in sočustvovanja (Reinhardt, Pennycott in Fellinghauer, 

2014). Lik nemočne žrtve je s svojo posebno potrebo močno omejen in prikazan brez 

možnosti za srečo ali normalno življenje zaradi svojih primanjkljajev. Gledalcem da 

občutek, da ga je treba rešiti iz njegovega stanja. Opisan lik je zasnovan tako, da v 

občinstvu vzbudi sočutje in usmiljenje, kar onemogoči, da bi ga gledalci lahko videli 

kot navadno osebo. Po navadi so osebe s posebnimi potrebami v tem primeru 

rešene svoje invalidnosti s pomočjo čudežnih dogodkov, nerazložljivo spremembo ali 

pomočjo drugih (Reid, 2019). 

Tudi pozitivne upodobitve oseb s posebnimi potrebami v smislu junakov in nadarjenih 

posameznikov ustvarjajo nerealna pričakovanja, zaradi katerih se lahko osebe s 

posebnimi potrebami počutijo manjvredno, saj nikakor ne zmorejo doseči 

(pre)visokega cilja, ki so ga jim zadali sodobni mediji (Reinhardt, Pennycott in 

Fellinghauer, 2014). Takšna upodobitev posebnih potreb namiguje, da je človek 

lahko srečen samo, če premaga svojo invalidnost, ne pa, če se z njo nauči živeti. 

Hkrati da gledalcem napačno prepričanje, da morajo biti osebe s posebnimi 

potrebami pogumne, navdihujoče in ves čas pozitivne, ne pa, da so navadne osebe s 

slabimi in dobrimi dnevi (Reid, 2019). 

2.3.2 Literatura 

Poleg filmov so tudi romani pomemben medij, ki ga lahko uporabimo tako za zabavo 

kot tudi za akademske namene. Izobraževanje s pomočjo literature in poljudnih 

romanov je priljubljena oblika poučevanja. Bolj kot bodo bralci ob branju uživali, bolj 

verjetno bodo ob branju dovzetni tudi za moralne in etične lekcije, ki jih roman ponuja 

(Stokes, 2019). Posebne potrebe lahko najdemo v vseh literarnih žanrih. 

V grozljivkah so osebe s posebnimi potrebami velikokrat predstavljene kot pošastni 

zločinci, kot nebogljene žrtve ali pa kot potencialne žrtve. Obe vrsti reprezentacije sta 

namenjeni vzbujanju strahu pri bralcu. Lahko gre za strah pred grozno pošastjo, ki 
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ima fizične ali mentalne “nepravilnosti”, strah za ranljivo osebo, ki se ne more sama 

braniti, ali pa skupek občutkov, kot so nelagodje, tesnoba, odpor in celo gnus. 

Povezava med posebnimi potrebami, strahom in ranljivostjo so postale osrednje 

teme grozljivk (Cheyne, 2019). V tem žanru najpogosteje naletimo na fizično 

deformirane osebe, kjer so poudarjene njihove brazgotine in iznakaženosti, ki jih 

ustvarjalci uporabljajo kot vizualna opozorila, da se pod likom skriva pošast (Little, 

2020). Pogosto naletimo tudi na ranljive slepe ali gluhe osebe, poleg njih pa nastopa 

tudi psihotični zlobnež in protagonist (pogosto ženskega spola), ki je na robu norosti 

(Cheyne, 2019). Slepi liki na koncu velikokrat postanejo plemeniti preživeli ali pa 

pridobijo šesti čut kot nadomestilo za izgubo vida. Zanimivo je tudi, da so liki po 

navadi popolnoma slepi in nikoli le slabovidni. Ta enodimenzionalni prikaz izgube 

vida lahko vodi v napačna prepričanja, da človek, ki spada pod slepe in slabovidne, 

ne vidi popolnoma ničesar (Little, 2020). 

V nasprotju z grozljivkami bralec kriminalk pričakuje, da bo ob branju občutil občutke 

tesnobe in napetosti ob reševanju napetega zločina. Nekateri liki se prekrivajo s 

tistimi, ki so že opisani v žanru grozljivke – ranljiva in nemočna oseba s posebnimi 

potrebami ter zločinec, ki je fizično deformiran. Opazimo lahko tudi lik tihe priče, ki 

ima v lasti pomembne informacije, ki so ključnega pomena za razrešitev zločina, 

vendar jih zaradi svojih posebnih potreb (mutizem, motnje v duševnem razvoju ...) ne 

more predati detektivom. Tudi detektivi so konvencionalno na neki način izjemni. 

Lahko so izjemno inteligentni in vztrajni, velikokrat pa jim pisci dodajo še 

najrazličnejše posebne potrebe, kar ustvarja iluzijo edinstvenega protagonista. 

Izjemne raziskovalne sposobnosti detektiva s posebnimi potrebami so pogosto 

povezane z njegovimi “posebnostmi”. Njegovo stanje mu namreč omogoča 

alternativne in ustvarjalne načine razmišljanja (Cheyne, 2019). 

Romantika je posebno čustven žanr, ki si prizadeva ustvarjati občutke sreče, veselja 

in upanja v prihodnost. V romanih lahko velikokrat naletimo na protagoniste s 

posebnimi potrebami. Najpogosteje naletimo na vojaka, ki ima pridobljeno gibalno 

oviranost, pogosto pa se pojavlja tudi lik otroka s posebnimi potrebami, ki živi z 

mamo samohranilko. Mama se zaljubi v dobrosrčnega moškega, ki na koncu zgodbe 

postane tudi ljubeči starš otroku s posebnimi potrebami. Ljubezenski romani z junaki 

s posebnimi potrebami bralca popeljejo v svet, v katerem si vsi ne samo zaslužijo 

ljubezni, temveč so jo vsi vredni in jim jo tudi uspe pridobiti (Cheyne, 2019). 

2.4 Obravnava oseb z MAS v sodobnih medijih 

Od leta 1960 je bilo narejenih kar precej filmov in nadaljevank, ki prikazujejo 

izmišljene like, pri katerih lahko prepoznamo nekatere simptome in značilnosti MAS. 

Čeprav večina filmskih ustvarjalcev ne ustvarja filmov z namenom, da bi osebe z 

MAS napačno predstavili ali omalovaževali, se to žal še vedno pogosto dogaja (How 

has autism been portrayed in the media, b. d.). 
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V članku z naslovom Stereotipi avtizma avtor Draaisma (2009) navaja, da glede na 

to, da se javnost o avtizmu večinoma nauči na podlagi tega, kar povedo mediji, je 

ključnega pomena, da predstavljene vsebine podrobno preučimo in preverimo, ali so 

njihove reprezentacije res pravilne, ali so napačne, stereotipne in celo škodljive. 

Po podatkih medijske zagovorniške organizacije GLAAD se je v zadnjih letih število 

junakov s posebnimi potrebami v medijih povečalo za več kot odstotek (Gambacurta, 

2020). Ta naval novih filmov in televizijskih oddaj, ki vključujejo like z MAS, so 

rezultirali v tem, da zdaj posameznike s to posebno potrebo vidimo kot del popkulture 

(Rohr, 2015). Glavni namen vključevanja oseb s posebnimi potrebami je sicer širjenje 

ozaveščenosti, vendar so nekateri mediji kljub dobremu namenu začeli širiti nerealne 

stereotipe (Gambacutra, 2020). Če pogledamo širše področje raziskav o osebah s 

posebnimi potrebami, imajo prikazi sodobnih medijev lahko tako pozitivno kot tudi 

negativno konotacijo (Berger, 2018). Kljub velikemu številu oseb, diagnosticiranih z 

MAS, veliko ljudi še nikoli ni imelo stika s to populacijo. Njihovo dojemanje motnje je 

torej odvisno le od tega, kako jih prikažejo sodobni mediji (Nordahl-Hansen, Oien in 

Fletcher-Watson, 2018). 

Na podlagi prikazov oseb z MAS v sodobnih medijih je bilo kar precej kritik (Pevec, 

2017). Ena izmed najpogostejših kritik je, da se v filmih pojavljajo stalno isti stereotipi 

o osebah z MAS. Najbolj pogost je stereotip “avtističnega savanta”, torej osebe z 

MAS, ki ima izjemno sposobnost in je na določenem področju izjemno nadarjena. 

Najbolj znan film na predstavljeno problematiko je film iz leta 1988 z naslovom Rain 

Man. Trendu sledijo tudi sodobne televizijske nadaljevanke, kot so Dobri zdravnik, 

Veliki pokovci, Kosti (Gambacurta, 2020) ... 

Čeprav upodobitev lika z MAS, ki ima izjemne sposobnosti, ni netočna, avtistični 

savanti predstavljajo le približno 10 odstotkov vseh posameznikov z MAS. Povedano 

drugače se pojav savantizma pojavi pri manj kot enem od treh posameznikov z MAS 

(Howlin, Goode, Hutton in Rutter, 2009). Prevelika zastopanost savantizma nehote 

oblikuje napačne predstave o posameznikih z MAS, saj veliko ljudi posploši, da imajo 

vse osebe z MAS izjemne sposobnosti (Draaisma, 2009). 

Pogosto so osebe z MAS predstavljene kot beli moški, stari med 20 in 30 let, katerim 

so seveda pripisane izjemne sposobnosti. Hkrati imajo ti liki večino znakov, zapisanih 

v diagnostičnem priročniku, kar pa je seveda daleč od resnične slike. Glede na vse 

kritike, vezane na reprezentacijo oseb z MAS v sodobnih medijih, bi moralo biti 

narejenih več raziskav za preučitev kulturne raznolikosti in zakaj je primanjkuje v 

televizijskih upodobitvah (Singer, 2017). 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V zadnjih letih se je število junakov s posebnimi potrebami v medijih povečalo za več 

kot odstotek. Še posebej MAS je postala popularna tema sodobnih nadaljevank, 

filmov in literature. Javnost se o MAS večinoma nauči na podlagi tega, kar povedo 

mediji, zato je ključnega pomena, da predstavljene vsebine podrobno preučimo in 

preverimo, ali so njihove predstavitve res pravilne. Naša želja je namreč, da bi se 

širilo ozaveščenost o MAS, zato morajo biti predstavljene točne informacije, poskrbeti 

pa moramo tudi, da s pomočjo komercialnih filmov in nadaljevank ne širimo 

neresničnih in škodljivih stereotipov. 

V raziskovalnem delu želimo predstaviti štiri tuje filme, tri tuje in eno domačo 

nadaljevanko ter dve tuji knjigi, v katerih imajo stransko ali glavno vlogo liki z MAS. 

Osredotočili se bomo predvsem, na kakšen način so ti liki predstavljeni, kakšne 

simptome imajo in kako bi njihova reprezentacija lahko vplivala na dojemanje oseb z 

MAS pri širši množici. Opravili bomo tudi intervju z igralcem Urbanom Kuntaričem, ki 

je v slovenski kriminalni nadaljevanki z naslovom V imenu ljudstva upodobil osebo z 

MAS. Zanimalo nas bo predvsem, kako se je na igranje lika pripravil, kakšno je 

njegovo poznavanje oseb z MAS in kakšne odzive je na podlagi svoje vloge dobil od 

javnosti. 

3.2 Cilj raziskave 

Cilji raziskovanja magistrskega dela, ki smo si jih zadali, so: 

− raziskati, na kakšen način so predstavljeni liki z MAS v sodobnih medijih; 

− ugotoviti, ali se reprezentacija likov z MAS razlikuje glede na medij, v katerem se 

pojavi; 

− ugotoviti, kateri so najbolj pogosti stereotipi o osebah z MAS, ki se v sodobnih 

medijih pojavijo; 

− ugotoviti, ali obstajajo tudi dobre reprezentacije oseb z MAS v sodobnih medijih in 

v čem se razlikujejo od slabih; 

− raziskati, kako se igralec pripravi na zahtevno vlogo, v kateri mora igrati osebo z 

MAS, in kakšno je njegovo poznavanje te populacije. 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

Na osnovi zastavljenih ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

− RV1: Na kakšen način so v izbranem vzorcu filmov, nadaljevank in knjig, v katerih 

nastopa vsaj ena oseba z MAS, predstavljene posebne potrebe, klinične 

značilnosti in njihova interakcija s širšo okolico? 

− RV2: Ali se reprezentacija likov z MAS razlikuje glede na medij, v katerem se 

pojavi? Na kakšen način in zakaj? 
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− RV3: Kateri so najbolj pogosti stereotipi, ki se v izbranem vzorcu filmov, 

nadaljevank in knjig, v katerih nastopa vsaj ena oseba z MAS, pojavljajo? 

− RV4: Ali igranje osebe z MAS zahteva posebne priprave in razumevanje posebne 

potrebe s strokovnega vidika? 

3.4 Raziskovalna metodologija 

3.4.1 Metode dela 

Uporabljena je deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. Izvedli smo 

kvalitativno opazovalno metodo, s katero smo proučili, kako so v izbranem vzorcu 

filmov, nadaljevank in knjig uprizorjene osebe z MAS. Izvedli smo tudi intervju z 

igralcem Urbanom Kuntaričem. Za kvalitativno raziskovanje je značilna uporaba 

besednih opisov, zato omogoča bolj celosten vpogled v raziskovalni problem (Mesec, 

1998, v Vogrinc, 2008). 

3.4.2 Vzorec 

Naredili smo nabor knjig, filmov in nadaljevank, v katerih nastopa vsaj en lik z MAS. 

Izbran sodobni medij mora biti mlajši od leta 2000 in ne sme biti dokumentarni film, 

nadaljevanka ali knjiga. 

Na podlagi zgoraj opisanih kriterijev je nastal seznam ustreznih filmov, nadaljevank in 

knjig. 

3.4.2.1 Filmi 

Originalni 

naslov 

Slovenski 

naslov 

Leto 

produkcije 

Ocena na 

IMDB 

Žanr 

The Black 

Balloon 

Črni balon 2008 7.2 Romantična 

drama 

Temple Grandin Temple 

Grandin 

2010 8.3 Biografska 

drama 

The Imitation 

Game 

Igra imitacije 2014 8.0 Biografska 

drama 

Please Stand By Obvladaj se 2017 6.7 Komična drama 

Tabela 1: Vzorec filmov 
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3.4.2.2 Nadaljevanke 

Originalni 

naslov 

Slovenski 

naslov 

Leto 

produkcije 

Ocena na 

IMDB 

Žanr 

The A Word Beseda na A 2016 7.8 Drama 

Atypical Atipično 2017 8.3 Komična drama 

The Good 

Doctor 

Dobri zdravnik 2017 8.1 Drama 

V imenu 

ljudstva 

V imenu 

ljudstva 

2020 7.9 Kriminalna 

drama 

Tabela 2: Vzorec nadaljevank 

3.4.2.3 Knjige 

Originalni naslov Slovenski 

naslov 

Leto 

produkcije 

Ocena na 

Goodreads 

Žanr 

The Curious 

Incident of the Dog 

in the Night-Time 

(Mark Haddon) 

Skrivnostni primer 

ali Kdo je umoril 

psa 

2003 3.98 Kriminalni 

roman 

The Perfect Wife 

(J. P. Delaney) 

Popolna žena 2020 3.74 Kriminalni 

roman 

Tabela 3: Vzorec knjig 

3.4.3 Opis pripomočka 

Kot metoda zbiranja podatkov je bila poleg ogleda in analize filmov, nadaljevank in 

knjig izbrana tudi metoda spraševanja in tehnika intervjuja. Za namene raziskave 

smo izdelali vprašalnik in pol strukturirani intervju, ki je sestavljen iz odprtih vprašanj 

o tem, kako je igrati osebo z MAS. 

3.4.4 Postopek zbiranja podatkov 

Najprej smo z intervjuvancem vzpostavili kontakt preko telefona in mu predstavili 

namen magistrskega dela. Predstavili smo mu tudi časovni okvir in potek intervjuja. 

Dogovorili smo se za okvirni datum srečanja in izvedbo intervjuja. 
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3.4.5 Obdelava podatkov 

Podatke smo obdelali s pomočjo kvalitativne vsebinske analize. Najprej smo napisali 

kratko obnovo vsakega ogledanega filma, nadaljevanke in prebrane knjige. Izpisali 

smo sledeče informacije: 

− prikaz osebe z MAS v določenem mediju (knjiga, film ali nadaljevanka), 

• ali sta prisotna oba glavna kriterija (pomemben primanjkljaj na področju 

socialne komunikacije in interakcije ter prisotnost ozko usmerjenih in 

ponavljajočih se vedenj, interesov in aktivnosti), potrebna za postavitev 

diagnoze MAS na podlagi nove DSM-V, 

• ali primanjkljaji pomembno vplivajo na delovanje na socialnem, 

izobraževalnem in drugih pomembnih področjih trenutnega delovanja osebe z 

MAS, 

• ali gre za znižane zmožnosti za prilagajanje zahtevam okolja, v katerem osebe 

z MAS živijo, 

• ali izraženi primanjkljaji pomenijo pomembno oviro pri socialnem vključevanju 

in razvoju samostojnosti, 

• kako so osebe z MAS in njihove družine (ne)sprejete s strani širšega 

socialnega okolja ter 

• kateri stereotipi se pojavljajo v omenjenih sodobnih medijih (savantizem, 

stereotipi glede spola in rase pojavnosti MAS …). 

− prikaz osebe z MAS v določenem žanru (komedija, kriminalka, drama ...) in 

− opis in razvoj lika osebe z MAS. 

Podatke, ki smo jih dobili s pomočjo intervjuja, smo prav tako obdelali s pomočjo 

kvalitativne vsebinske analize na podlagi narejene transkripcije. Iz zapisa smo glede 

na raziskovalne cilje nato izpisali pomembne dele, jih vsebinsko združevali in jih 

primerjali z literaturo, kar nam je bilo v pomoč pri iskanju odgovorov na raziskovalna 

vprašanja. 

3.5 Vsebinska analiza 

3.5.1 Analiza filmov 

3.5.1.1 Igra imitacije 

Originalni naslov: The Imitation Game 

Originalni jezik: angleščina 

Žanr: biografija, drama, zgodovinski film 

Režiser: Morten Tyldum 

Producent: Nora Grossman, Ido Ostrowsky, Teddy Schwarzman 

Ocene:  

• Rotten tomatoes: 89 % 

• IMDB: 8.0/10 
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3.5.1.1.1 Vsebina filma 

Igra imitacije govori o britanskem matematiku, kriptografu in junaku druge svetovne 

vojne Alanu Turingu. Turing se je s pomočjo pisane druščine strokovnjakov podal v 

razvozlavanje sporočil nemškega šifrirnega stroja Enigma. Njegovo delo je bistveno 

skrajšalo potek druge svetovne vojne. Zgodovinarji ocenjujejo, da je dešifriranje 

Enigminih sporočil vojno skrajšalo za več kot dve leti in rešilo vsaj 14 milijonov 

življenj. Stroj, ki ga je iznašel z namenom razvozlanja Enigme, velja tudi za prototip 

sodobnega računalnika. Leta 1952 so Turinga aretirali in obsodili zaradi 

homoseksualnosti, ki je bila v tistih časih ilegalna. Dve leti kasneje je naredil 

samomor (Igra imitacije, b. d.). 

Predstavitev osebe z MAS v filmu 

Alan Turing je resnična oseba, ki je živela v času, ko je MAS komajda obstajala in je 

bila neznana še večini medicinske stroke, kaj šele preostalemu svetu. Ob izbruhu 

druge svetovne vojne sta bila Hans Asperger in Leo Kanner, ki sta preučevala in 

opisovala stanje, ki ga danes poznamo kot MAS, šele na začetku svojih raziskav in 

dokumentiranja ugotovitev. Takrat bi bilo zato nemogoče, da bi imel Alan Turing 

uradno diagnozo. Današnji strokovnjaki na tem področju pa so vsi enotnega mnenja, 

in sicer, da je imel Alan Turing najverjetneje Aspergerjev sindrom. 

Henry O’Connel in Michael Fitzgerald (2003) sta v svojem članku preučila Turingovo 

življenje na podlagi njegove biografije. Uporabila sta Goldbergova merila za 

Aspergerjev sindrom, kjer mora biti prisotnih vseh šest simptomov za potrditev 

diagnoze. Ugotovila sta, da Turing izpolnjuje vseh šest pogojev. 

1. Vsiljevanje rutin in ozkih interesov sebi ali drugim 

Ob prebiranju njegove avtobiografije sta O’Connel in Fitzgerald ugotovila, da je Alan 

Turing živel ob doslednem upoštevanju svojih rutin, ki jih ni bilo malo. Vsak večer je 

pred spanjem pojedel eno jabolko in vsakič, ko je na obisk prišel njegov prijatelj in 

sodelavec Robin Gandy, je Turing odprl steklenico vina in jo zaprl z zamaškom, ko je 

bil obrok končan, ne glede na to, ali je njegov gost želel spiti še kakšen kozarec vina 

ali ne. Pri raziskovanju pojmov pri biologiji si je pomagal z računalnikom na Univerzi v 

Manchestru, ki ga je rezerviral vsak teden ob torkih in četrtkih zvečer (O’Connel in 

Fitzgerald, 2003). Osebe z MAS so lahko zelo odvisne od rutine in želijo, da so stvari 

vedno enake. Že majhne spremembe v okolju ali dnevni rutini, ki običajno ljudem ne 

povzročajo težav, so lahko za njih stresne in jim povzročajo tesnobo. Res pa je, da 

MAS lahko po intenzivnosti zelo variirajo. Alan Turing ima lažjo obliko avtizma, zato 

se na spremembe rutine ne odzove tako drastično in intenzivno, kot bi se morda 

nekdo, ki ima težjo obliko avtizma (Svetovalnica za avtizem, b. d. ). Odvisnost od 

rutine pa lahko pri Alanu vseeno opazimo v določenih malenkostih, kot so 

ponavljanje enakih dejavnostih ob istih dogodkih in dnevih. Nobene izmed opisanih 

rutin žal nismo videli v filmu. 
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2. Težave pri neverbalni komunikaciji 

O’Connel in Fitzgerald (2003) sta ugotovila, da je Turing redko izražal svoja čustva s 

pomočjo obrazne mimike, prav tako ob govoru ni uporabljal kretenj, njegova govorica 

telesa je bila nerodna in nekoliko nenavadna. Tudi v filmu lahko opazimo, da 

Benedict Cumberbatch, igralec, ki je upodobil Alana Turinga, ob govoru ni uporabljal 

nikakršnih kretenj, prav tako je bila njegova govorica telesa dokaj toga in nerodna. 

Vseeno si iz njegove obrazne mimike lahko razbral čustva, ki jih je brez težav kazal. 

3. Motorična nespretnost 

Preko prebiranja Alanove biografije sta O’Connel in Fitzgerald (2003) ugotovila, da je 

imel Turing velike težave v prvih desetih letih svojega šolanja zaradi oteženega 

manipuliranja s peresom. Pri 16 letih je izgubljal točke na testih zaradi težko berljive 

pisave, težave pa mu je povzročalo tudi vstavljanje gumbov v pravilno gumbnico. 

Težave je imel pri učenju vožnje z avtomobilom in pri pisanju na pisalni stroj. 

Nič od navedenega ni bilo moč zaslediti v filmu. Alan Turing je bil uprizorjen kot zelo 

natančen. Njegova pisava in skice so bile občudovanja vredne. Pogosto smo ga 

lahko videli na njegovem kolesu, ki bi ga, če bi bil resnično motorično nespreten, 

težko vozil. 

4. Težave pri verbalni komunikaciji 

Turing je uporabljal precej formalni in pedantni jezik, prav tako je imel težave z 

razumevanjem sarkazma in metafor, saj je vse povedano razumel zelo dobesedno. 

Tudi v filmu lahko vidimo, da je bil Alan Turing uprizorjen kot zelo neposreden človek, 

tudi povedano je mnogokrat razumel preveč dobesedno. Že v deveti minuti filma ob 

pogovoru z Dennistonom lahko vidimo, da je Alan Turing nekoliko neroden v 

komunikaciji in da ne razume sarkazma: 

Denniston: “Kaj počneš v moji pisarni?” 

Alan Turing: “Vaša tajnica mi je naročila, naj vas počakam.” 

Denniston: “V moji pisarni? Vam je naročila tudi, da si postrežete z mojim čajem, 

medtem ko čakate?” 

Alan Turin: “Ne, ni.” 

Denniston: “Očitno vam tudi ni razložila, kaj je to šala ...” 

Alan Turing: “Ne, bi mi morala?” 

Alan Turing je v filmu zaradi dobesednega razumevanja povedanega kar nekajkrat 

prikazan kot hladen. Ko mu namreč eden od sodelavcev pove, da gredo s fanti na 

kosilo z namenom, da bi se jim Alan pridružil, od njega ne dobi nobenega odgovora. 

Šele ko ga vpraša, če ga je slišal, in mu pove, da ga sprašuje, če bi se jim pri kosilu 

pridružil, mu Alan odvrne, da ga tega nikoli ni vprašal, da mu je le sporočil, da gredo 

oni ven na kosilo. 
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V filmu izrazi tudi svoje mnenje, da je človeška komunikacija zanj pravzaprav neke 

vrste kriptografija: “Ko ljudje komunicirajo, nikoli ne povedo, kaj zares mislijo. Povedo 

nekaj drugega in od tebe pričakujejo, da boš vedel, kaj mislijo. Ampak jaz nikoli ne 

vem, kaj mislijo.” 

5. Ozki interesi 

O’Connel in Fitzgerald (2003) sta ugotovila, da je Turing kazal zanimanje predvsem 

na teoretičnih področjih znanosti. Njegovi interesi so se v zadnjem letniku javnega 

šolanja razširili na področje kod in šifriranja. Alan Turing je bil izjemno nadarjen na 

področju matematike. 

Nekateri posamezniki z MAS se lahko dolgo osredotočajo na neko posebno nalogo 

in so ob tem veliko bolj pozorni na podrobnosti kot večina ljudi. Lahko imajo tudi 

neobičajno prostorsko zaznavo in dober dolgoročni spomin, kar jim omogoča, da so 

izjemni na nekaterih področjih, kot je bil Alan Turing izjemen na področju matematike 

in šifriranja (Svetovalnica za avtizem, b. d.). 

6. Težave na področju socialne interakcije 

Alan Turing ni imel želje po interakciji z vrstniki, s katerimi tudi ni bil zmožen 

komunicirati, hkrati pa je bilo njegovo vedenje socialno neprimerno. Turing je raje 

delal sam, saj se mu je zdelo komuniciranje z ljudmi o čemer koli drugem kot o delu, 

strašno naporno. Tudi v filmu lahko vidimo, da je imel precej težav s socialnimi 

veščinami. Težko je navezal prijateljstva, prav tako pa mu prijateljstva niti niso bila 

pomembna. Bil je zelo neposreden pri svoji komunikaciji, zato je s svojimi besedami 

marsikoga lahko prizadel. 

3.5.1.2 Obvladaj se 

Originalni naslov: Please Stand By 

Originalni jezik: angleščina 

Žanr: komedija, drama 

Režiser: Ben Lewin 

Producent: Daniel Dubiecki, Lara Alameddine, Todd Wagner 

Ocene:  

• Rotten tomatoes: 56 % 

• IMDB: 6.7/10 

3.5.1.2.1 Vsebina filma 

Film govori o Wendy, ki ima MAS in zato marsikatero stvar vidi drugače od ostalih. 

Zaradi svoje obsesije nad Zvezdnimi stezami se odloči, da bo sodelovala na 

tekmovanju scenarijev za epizodo nadaljevanke Zvezdne steze. Žal svoj scenarij 

prepozno odda na pošto, zato se odloči, da pobegne od svoje skrbnice in se sama 
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poda v Los Angeles, kjer bo osebno oddala svoj 500 strani dolg scenarij (Film tedna: 

Obvladaj se, 20. 7. 2021). 

Predstavitev osebe z MAS v filmu 

Wendy živi v nekakšnem mladinskem domu za osebe z MAS. Tam se vsakodnevno 

srečuje s terapevtko Scottie, s katero delata na izboljšanju socialnih veščin (kako 

vzpostaviti očesni stik in kako prepoznati čustva na obrazih drugih). Skupaj sta 

vzpostavili vsakodnevno rutino, ki skrbi, da Wendy ne pozabi na osnovno higieno in ji 

daje varnost ter stabilnost, ki jo potrebuje. Svet avtizma je namreč svet ritualov, rutin 

in stereotipij. Osebe z MAS se najbolje počutijo v urejenem in strukturiranem okolju. 

Varne se počutijo v okolju, ki se ne spreminja preveč, saj je vsaka sprememba lahko 

zanje izredno moteča. Ob spremembah lahko postanejo negotovi in zmedeni. Prav 

zato potrebujejo natančne informacije, kako si bodo aktivnosti sledile, saj se drugače 

lahko pojavijo strahovi, izbruhi jeze in odklanjanja aktivnosti (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, b. d.). 

Tako se Wendy vsak dan striktno drži svojega urnika, ki je videti tako: 

− zbudi se, 

− pospravi posteljo, 

− vzemi brisačo in toaletne potrebščine, 

− če ima brisača neprijeten vonj, jo vrzi v posodo za umazano perilo in vzemi novo, 

− pojdi na stranišče, 

− preveri, ali imaš menstruacijo – če jo imaš, dvigni palec in ga spusti šele, ko si 

namestiš damski vložek, 

− obleci se – v ponedeljek v oranžno, v torek v barve sivke, v sredo v modro, v 

četrtek v pikčasto, v petek v rumeno, v soboto v vijolično in v nedeljo v rdečo, 

− pojdi v kuhinjo in si naredi topli sendvič, 

− pojdi v službo itd. 

Pri osebah z MAS so pogoste tudi problematike na področju vedenja. Avtoagresije in 

agresije se pogosto pojavijo ob raznih sprožilcih, kot so spremembe rutine, čakanje, 

močni senzorni dražljaji ipd. (Bezjak, 2018). Osebe, ki imajo težave s predelovanjem 

senzornih informacij, lahko doživljajo senzorno odvisnost. Prevelika količina 

senzornih informacij lahko namreč pri osebah z MAS povzroča stres, anksioznost, 

vedenjske izbruhe in agresivnost. Povzroči lahko tudi pojavnost nekaterih 

“samotolažilnih vedenj”, kot so zibanje ali ponavljanje določenih ritualov, pojavnost 

stereotipnih vedenj ipd. (“Značilno vedenje” oseb z avtizmom, b. d.). Pri Wendy lahko 

prvi izbruh vidimo, ko jo v domu obišče njena sestra Audrey, ki se boji Wendyjinih 

izbruhov in ji zato ne dovoli videti, še manj pestovati svoje eno leto stare hčerke. 

Wendy se ob novici, ki ji ni všeč, začne s pestmi tolči po glavi in kričati. Umiri jo 

terapevtka Scottie, ki ji fizično prepreči dejanja avtoagresije in ji ponavlja besedno 

zvezo “obvladaj se”, dokler se Wendy ne umiri. 
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Sestra Audrey ima skozi celoten film občutek krivde, da sestri ne zmore pomagati in 

da zato ne more bivati doma. Juul (2010) pravi, da marsikateri sorojenec, ki ima 

brata ali sestro z MAS v družini, prevzame posebno vlogo. Pogosto prevzamejo del 

odgovornosti in skrbi za svojega brata ali sestro s posebnimi potrebami. Prevzemajo 

torej določene naloge, s katerimi se jim sicer ne bi bilo treba soočati (Ariel in Naseef, 

2006). Zdravim sorojencem se zdi, da morajo po svojih najboljših močeh pomagati 

pri negi in skrbi za brata oziroma sestro (Restoux, 2010). 

Kasneje v filmu kljub popolni spremembi njene rutine in marsikaterega neprijetnega 

dogodka, ki bi moral izzvati izbruhe anksioznosti, do tega ne pride. Na primer, ko 

Wendy vržejo iz avtobusa sredi ničesar, se le-ta mirno usede na tla in skupaj s 

svojim psom poje sendvič z arašidovim maslom. V resničnih okoliščinah bi takšna 

situacija nedvomno povzročila napad tesnobe, prav tako pa je malo verjetno, da bi 

osebo z MAS resnično odvrgli sredi ničesar, brez kakršnih koli telefonov, objektov ali 

stanovalcev, ki bi ji lahko zagotovili pomoč. 

Kljub temu, da v filmu lahko vidimo nekaj natančnih predstavitev avtoagresije in 

napadov tesnobe pri osebah z MAS zaradi spremembe rutine, neznanih situacij in 

senzorne preobčutljivosti, nedoslednost le-teh lahko da gledalcem napačno 

prepričanje, da si vse osebe z MAS delijo Wendyjino sposobnost, da se skozi čas na 

takšne situacije navadijo in nanje sčasoma odreagirajo hitro in mirno. 

V filmu lahko tudi vidimo Wendyjino obsesijo z nadaljevanko Zvezdne steze. Njeni 

ozko usmerjeni interesi, ki so značilni za osebe z MAS, ji omogočajo, da ve praktično 

vse o omenjeni nadaljevanki. 

Pogosto so osebe z MAS predstavljene kot beli moški, stari med 20 in 30 let, katerim 

so seveda pripisane izjemne sposobnosti (Singer, 2017). Nedavni statistični podatki 

sicer res kažejo na večje število moških z MAS kot žensk, pri obeh spolih pa je moč 

zaznati povečanje števila ljudi, rojenih z MAS. Velik napredek pri tem filmu je torej, 

da se osredotoča na mlado dekle, ki ima MAS. 

Kljub temu, da Wendy uprizarja nevrotipična igralka Dakota Fanning, je njena 

uprizoritev dekleta z MAS precej dobra. Pravilno prikaže težave na socialnem 

področju, s katerimi se soočajo osebe z MAS. Skozi celoten film le redkokdaj 

vzpostavi očesni kontakt, občutljiva je na senzorne dražljaje, kot so glasni zvoki, 

dotiki in vonji. Dobro prikaže tudi nezmožnost razumevanja in vživljanja v čustva 

drugih. Tudi sama redko pokaže svoja čustva. Večino časa je izraz na njenem 

obrazu tog in brezizrazen. 

3.5.1.3 Črni balon 

Originalni naslov: The Black Balloon 

Originalni jezik: angleščina 

Žanr: romantična drama 
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Režiser: Elissa Down 

Producent: Tristram Miall 

Ocene:  

• Rotten tomatoes: 85 % 

• IMDB: 7.2/10 

3.5.1.3.1 Vsebina filma 

Film govori o 15-letnem Thomasu Mollisonu, ki se sooča s povprečnimi težavami 

najstnika. Preselil se je v nov kraj, nerodno mu je, ker je slabši od vseh novih 

sošolcev pri športni vzgoji in hrepeni po sanjskem dekletu. Obstaja pa še ena težava, 

ki ni tako vsakdanja in ki Thomasa bremeni bolj kot vse prej naštete skupaj. Thomas 

ima starejšega brata Charlieja, ki ima MAS. 

Predstavitev osebe z MAS v filmu 

Skozi celoten film je Charlie označen za čudaka. Od nevrotipičnih ljudi se celo 

vizualno loči, saj stalno nosi opičji klobuk. V filmu je prikazan negativen odnos ljudi 

do drugačnosti, saj se pogosto bojimo tistega, česar ne poznamo. Thomasovi sošolci 

se skozi celoten film norčujejo iz otrok s posebnimi potrebami, ki se mimo njihove 

šole z avtobusom peljejo do svoje šole s prilagojenim programom. V avtobus mečejo 

jajca, se iz njih norčujejo in dekle s posebnimi potrebami celo pripravijo do tega, da 

dvigne majico in jim pokaže svoj nedrček. Spolno nasilje do oseb z motnjami v 

duševnem razvoju je kar od 2- do 10-krat bolj pogosto kot pri osebah brez 

primanjkljajev, vendar se o njem občutno manj govori. Žrtve so večinoma osebe, 

mlajše od 20 let, med žrtvami pa najpogosteje najdemo predstavnice ženskega spola 

(Kos, 2005). Po raziskavi N. J. Baladerian idr. (2013) so osebe z MAS in osebe z 

motnjami v duševnem razvoju žrtve ustrahovanja pogosteje kot osebe z drugimi 

posebnimi potrebami. Invalidnost jih namreč dela še bolj ranljive, poleg tega pa so v 

družbi pogosto zapostavljeni in neopaženi (Kos, 2005). 

Kljub negativnemu odnosu Thomasovih sošolcev, sosedov in ostalih lahko vidimo 

tudi sprejemanje s strani njegove družine. Za Charlieja posebej lepo skrbi njegova 

mama, ki je ob delu z njim ljubeča in potrpežljiva. Ko mora zaradi nosečnosti in 

preeklampsije po naročilu zdravnika počivati, mora Thomas prevzeti skrb za svojega 

brata Charlieja. To vodi v Thomasovo raziskovanje njegove ljubezni do brata in 

razumevanja njegovih posebnih potreb. Thomas namreč sovraži, da njegovo življenje 

ne more biti normalno in v nasprotju s svojo mamo nikakor ne more sprejeti, da 

njegov brat ni in nikoli ne bo mogel biti normalen. 

Sorojenci lahko različno doživljajo življenje z bratom ali sestro z MAS. Mnogo jih 

pozitivno vrednoti svojo izkušnjo sorojenca, nekateri pa ob tem doživljajo čustva, kot 

so strah, jeza, sram ali zamera (Gabriels in Hill, 2007). Novljan (2004) pravi, da se 

zaradi sorojenca z MAS lahko pojavijo tudi praktične obremenitve pri skrbi za 
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sorojenca in težave v družini ter konflikti v socialnem okolju. Odnos do sorojenca z 

MAS se razlikuje od starostnega obdobja, v katerem se nevrotipičen posameznik 

nahaja. V obdobju najstništva se namreč zaradi pripadnosti vrstnikom pri sorojencih 

zaradi brata ali sestre z avtizmom pogosto pojavijo občutki sramu pred vrstniki in 

strah pred odgovornostjo, ki jo prinaša višja starost sorojenca z motnjo (Bandelj, 

2006). 

Kljub temu, da se sorojenci sčasoma sprijaznijo z motnjo brata ali sestre z MAS, si še 

vedno želijo, da bi lahko bile nekatere stvari drugačne (Petalas, Hastings, Nash, 

Dowey in Reilly, 2009). 

Tudi Thomas sčasoma sprejme Charlieja takšnega, kot je. Na zaključni predstavi si 

nadene opičji klobuk in s Charliejem odpleše na odru, tako pa v celoti sprejme 

Charlieja kot resnično osebo in ne le kot čudaka, ki potrebuje stalni nadzor in ki 

otežuje njegovo življenje. 

Charlie je eden izmed redkih filmskih likov, ki ima poleg MAS tudi znižane 

intelektualne sposobnosti in ni predstavljen kot izredno nadarjen ter na koncu filma 

ne premosti vseh svojih težav. 

MAS namreč po intenzivnosti zelo variirajo, v filmski industriji pa so pogosto prikazani 

le liki, ki imajo lažje oblike MAS. Osebe s težjo obliko MAS imajo namreč znižane 

intelektualne sposobnosti, senzorne težave in simptome ponavljajočega se, 

stereotipnega vedenja, ki velikokrat ni socialno sprejemljivo in je izredno nenavadno. 

Nezmožnost komunikacije se kaže v izbruhih jeze in agresivnem vedenju. Življenje s 

takšno osebo je lahko zelo težko in zahteva veliko potrpežljivosti (Svetovalnica za 

avtizem, b. d.). 

Film poskuša biti avtentičen in prikazati resnične stiske družin, ki imajo otroka s 

posebnimi potrebami. Charlie je neverbalen, sporazumeva se z znakovnim jezikom, 

pa še to na osnovni ravni. Kot majhen otrok je sprva normalno govoril, kasneje pa je 

izgubil sposobnost govora. Pogosto namreč osebe z MAS govorne in jezikovne 

veščine že razvijejo, vendar jih posameznik kasneje izgubi. Pogosto neverbalni 

posamezniki z MAS komunicirajo z gestami, kot so kazanje na različne predmete. 

Charlieju je izjemno težko posnemati glasove ali besede, kar lahko vidimo, ko ga 

Thomas s pomočjo podkupnine v obliki čokoladice želi naučiti, kako pravilno 

izgovoriti besedo "monkey". Kljub trudu Charlieju ni uspelo (Svetovalnica za avtizem, 

b. d.). Charlie razume preproste besede, kot so dom, dobro, slabo ipd. Ne zmore 

nadzorovati svojega besa in ima nenadne spremembe razpoloženja. Je popolnoma 

odvisen od okolice in potrebuje stalni nadzor odrasle osebe. V filmu lahko vidimo, kaj 

se zgodi, ko Thomas Charlieja za nekaj minut pusti samega, zaklenjenega v njegovo 

sobo. Charlie se pokaka in se igra s svojim iztrebkom ter ga razmaže po tleh sobe. 

Zaradi njegove varnosti so vse omarice v hiši zaklenjene, pa tudi vhodna vrata 

morajo biti zaklenjena, ključ pa skrit. V filmu Thomas pozabi ključ v vhodnih vratih in 
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Charlie v spodnjem perilu zbeži iz hiše ter se odpravi v drugo hišo na stranišče. 

Charlie torej nima osnovnega razumevanja, kaj je prav in kaj je narobe. To ga mama 

želi naučiti s pomočjo nagrad in kazni. Charlie za vsako dobro opravljeno delo prejme 

zvezdico in ko zbere določeno število zvezdic, ga čaka nagrada. Prav nasprotno pa 

mu ob vsakem neprimernem ravnanju zvezdico odvzamejo. 

Film poskuša uničiti tipične reakcije družbe in želi vplivati na dojemanje posebnih 

potreb. Prikazuje, kako težko je odraščati ob sorojencu, ki ima posebne potrebe, 

vseeno pa je v ozadju moč čutiti neizmerno ljubezen, medsebojno pomoč in podporo, 

ne glede na to, kako težko je včasih. 

Elissa Down je režiserka tega filma, sodelovala pa je tudi pri izdelavi scenarija. Elissa 

ima dva brata, ki imata oba MAS. Menim, da je prav zato film tako zelo avtentičen, 

saj je svoje izkušnje življenja s sorojencem z MAS vključila v film in ga naredila na 

način, da se vsak lahko poistoveti z njim, pa čeprav nima vsak izkušnje življenja z 

osebo s posebnimi potrebami. 

3.5.1.4 Temple Grandin 

Originalni naslov: Temple Grandin 

Originalni jezik: angleščina 

Žanr: biografska drama 

Režiser: Mick Jackson 

Producent: Scott Ferguson 

Ocene:  

• Rotten tomatoes: 100 % 

• IMDB: 8.3/10 

3.5.1.4.1 Vsebina filma 

Temple Grandin je po avtobiografski zgodbi posnet film. Govori o mladi ženski z 

MAS, njenem burnem odraščanju in vztrajni podpori, ki jo je bila med šolanjem 

deležna s strani matere in tete. Temple je skozi čas postala samostojna in priznana 

inovatorka v industriji živinoreje, s svojimi izumi pa je želela zagotoviti bolj humano 

ravnanje z živimi živalmi. Kljub svoji diagnozi in dejstvom, da je bila ena izmed redkih 

žensk v industriji živinoreje, je postala uspešna in priznana (HBOGO b. d.). 

Predstavitev osebe z MAS v filmu 

Temple je mama pri štirih letih peljala k zdravniku, saj še vedno ni govorila, ni imela 

želje po interakciji s sovrstniki in je bila pogosto v »svojem svetu«. Izogibala se je 

dotikov, zanjo pa so bila značilna tudi ponavljajoča se in stereotipna vedenja. 

Zdravnik je povedal, da gre za MAS in je diagnozo predstavil precej črnogledo. 

Oznanil je namreč, da Temple verjetno nikoli ne bo govorila in da bi bilo najbolje, da 

jo mama institucionalizira, saj nikoli ne bo napredovala in ne bo mogla biti 
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samostojna. Med letoma 1940 in 1950 so MAS sprva res obravnavali kot obliko 

otroške shizofrenije in so kot vzrok pojavnosti navajali hladno starševstvo (Otismo, 

2021). Tudi Templini mami je zdravnik očital, da v otroštvu do svoje hčere ni bila 

dovolj ljubeča in da je prav zato prišlo do težav. V tistem času ne samo, da niso 

poznali vzroka pojavnosti MAS, temveč niso poznali tudi oblike pomoči, kot jih 

poznamo danes. Ni bilo govorne ali delovne terapije in starši so bili pri pomoči 

otrokom prepuščeni sami sebi (Bennie, 2010). 

Kljub črnogledi prihodnosti, ki jo je je predvidel zdravnik, je bila mama odločena, da 

bo hčer naučila govoriti in jo je seznanila s temeljnimi socialnimi veščinami, kot so 

pozdravljanje, reči prosim in hvala, obleci se in se rokovati. 

V filmu lahko vidimo, da je Temple Grandin občutljiva na senzorne dražljaje, kot so 

zvok, temperatura in dotik. Temple se, podobno kot mnogo otrok z MAS, pogosto 

vrti, saj s tem uravnava svoja čustva. Vrtenje ji pomaga, da se umiri, ko je pod 

stresom ali ko je preobremenjena in s tem hkrati dobi senzorično informacijo iz 

okolja, saj ima drugače občutek pomanjkanja teh stimulacij. Gre za vestibularno 

stimulativno vedenje, ki zagotovi potreben senzoričen vnos in pomaga otrokom z 

MAS, da se počutijo pomirjeni (Seattle Children's autism blog, 2012). 

Pri Temple je včasih prisotna eholalija, torej ponavljanje besed ali fraz, ki jih sliši v 

okolju. Pri osebah z MAS ima namreč možganski center za jezik težave pri 

samostojnem oblikovanju jezika in zato kopira, kar sliši iz sveta okoli sebe. Gre za 

imitativno vedenje, ki se zgodi brez zavestnega nadzora (Strokovni center za 

avtizem, b. d.). 

V srednji šoli Temple spozna učitelja dr. Charlocka, ki je prej delal pri NASI. Dr. 

Charlock je učitelj znanosti, ki se zavzame zanjo in izzove njeno ustvarjalnost in 

bistrost ter jo na neki način prisili, da izkoristi ves svoj potencial. Hkrati jo z 

mentalnimi izzivi zaposli, da svojega časa ne porabi za nadzor svojih impulzov in 

reagiranje na druge. Temple namreč v srednji šoli ni bila priljubljena in ni imela 

nobenih prijateljev. Šele na fakulteti sklene prijateljstvo s slepim dekletom, s katerim 

si deli sobo. Njene slabše razvite socialne veščine, odpor na spremembe in 

stereotipna vedenja jo razlikujejo od njenih sošolcev ter sošolk in ji otežujejo 

navezovanje prijateljstev. 

Kljub temu, da Temple ne mara dotikov, jo pomirja naprava, primarno namenjena 

pomiritvi goveda na kmetiji. Poletne počitnice pred odhodom na fakulteto je Temple 

Grandin namreč preživela pri svoji teti na kmetiji. Opazila je, da je naprava iz žlebov 

pomagala opazno pomiriti govedo, ko je le-to šlo skozi. Po tej izkušnji se je tudi sama 

poskusila pomiriti s pomočjo te ograde, ki je izvajala enakomerni pritisk po celotnem 

telesu. Tako kot govedo je tudi Temple to pomirilo in odločila se je, da bo izdelala 

svojo stiskalno škatlo, ki enakomerno uravnava pritisk na celotno telo. 
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Danes ima naprava bistveno vlogo za pomoč pri zagotavljanju senzoričnih koristi 

otrokom in odraslim z MAS. Njegova zasnova jim omogoča, da sami prilagodijo 

količino pritiska, ki ga izvaja naprava (Bancroft, b. d.). 

Kot mnogo oseb z MAS ima tudi Temple težave z verbalno komunikacijo. Besede 

razume rigidno, dobesedno in konkretno. Težave ima z razumevanjem abstraktnih 

pojmov, sarkazma, žargona in šal. Besedno zvezo »iti s kurami spat« si predstavlja 

kot dobesedno iti s kurami v posteljo in z njimi zaspati. Nasploh si vse, kar sliši, 

poskuša vizualizirati. Razmišlja v slikah, številkah in jo zanima, kako stvari delujejo. 

Vsako besedo, ki jo kdo izreče, si vizualizira v mislih in ima fotogeničen spomin. Prav 

zato ima težave pri jezikih, saj si besede težko predstavlja, hkrati pa je ravno zato 

tako zelo uspešna na svojem področju – industriji živinoreje. Kot oseba z MAS si 

lahko namreč natančno predstavlja, kako je iti po poti, ki vodi do klavnice. Vidi lahko 

vsako podrobnost, ki bi lahko zmotila krave, vse, kar bi jih lahko prestrašilo in 

vznemirilo, saj svet vidi na podoben način kot one. 

Film zopet promovira lik avtističnega savanta in se lahko mnogim gledalcem zdi 

navdihujoč. Ne zaradi tega, kar je Temple Grandin ustvarila in dosegla, temveč, da ji 

je vse to uspelo narediti kljub svojim posebnim potrebam. To podpira predstavo, da 

je MAS nekaj slabega in da omejuje ljudi ter da gre za neko oviro, ki jo je treba 

premagati, da bi ljudje lahko dosegli svoj cilj. Gre za upodobitev oseb s posebnimi 

potrebami na način, ki objektivizira osebe s posebnimi potrebami v korist 

nevrotipičnih ljudi. Namen teh filmov je, da nas navdihnejo in da si po ogledu le-teh 

lahko pritrdimo, da naše življenje kljub vsem oviram in težavam, s katerimi se 

spopadamo, ni tako zelo slabo. Lahko bi bilo še slabše – lahko bi imeli posebne 

potrebe. 

Kljub vsemu film dobro prikaže osebe z MAS, k čemur je zagotovo prispevala 

Temple Grandin sama, saj je sodelovala pri nastanku filma in skrbela, da so njene 

posebne potrebe, uspehi in nasploh njeno življenje prikazani kar se da avtentično in 

brez olepšav. 

3.5.2 Analiza nadaljevank 

3.5.2.1 V imenu ljudstva 

Originalni naslov: V imenu ljudstva 

Originalni jezik: slovenščina 

Žanr: kriminalka, drama 

Režiser: Vojko Anzeljc 

Producent: Sašo Kolarič 

Ocene:  

• Rotten tomatoes: / 

• IMDB: 7.9/10 
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3.5.2.1.1 Vsebina nadaljevanke 

Nadaljevanka se osredotoča na Niko Oven, odvetniško pripravnico, ki želi odkriti 

skrivnosti, ki se sprožijo z misteriozno smrtjo inšpektorja Novaka. Čeprav izhaja iz 

ugledne in premožne družine, se odloči, da bo udobje zlate kletke ne glede na 

posledice zamenjala z iskanjem resnice in pravice. Med nadaljevanko se pridruži 

odvetniški pisarni Zajc, se spoprijatelji s sinom lastnika odvetniške pisarne 

Sebastijanom, ki ima MAS, in odkrije marsikatero neprijetno resnico. Kljub vsemu 

vztraja pri iskanju resnice in želi odkriti mrežo laži, ki jo je med drugimi tkal tudi njen 

očim (RTV SLO, b. d.). 

Predstavitev osebe z MAS v nadaljevanki 

V nadaljevanki V imenu ljudstva ima Sebastijan, sin Jožeta Zajca, lastnika odvetniške 

pisarne Zajc, MAS. Kot je za osebe z MAS značilno, Sebastijan rigidno vztraja z 

rituali. Preden vstopi v odvetniško pisarno ali v svoje stanovanje, morajo biti vse luči 

prižgane in šele nato lahko prestopi prag stanovanja. Osebe z MAS so zelo odvisne 

od rutine in si želijo, da so stvari vedno enake. Ne marajo sprememb, saj jim lahko 

najmanjše spremembe v dnevni rutini povzročajo stres in tesnobo (Svetovalnica za 

avtizem, b. d.). Sebastijana spremembe dnevne rutine ne spravijo s tira. Je hitro 

prilagodljiv in ne kaže nikakršnih znakov tesnobe ali stresa ob nenapovedani 

spremembi, ki jih je bil med samo nadaljevanko deležen kar precej. Edinkrat, ko se je 

na spremembe odzval nekoliko neobičajno, je bilo, ko je stresel kavo mimo 

skodelice. Takrat je postal vidno razburjen, vse mišice v zgornjem delu telesa so se 

napele in prenehal je z delanjem kave, saj ni vedel, kako nadaljevati. Uprizarjanje 

ustrezne reakcije na spremembe skozi celotno nadaljevanko torej ni bilo dosledno in 

je delovalo skoraj zavajajoče. Torej, da osebe z MAS iz tira vrže majhna napaka, kot 

je stresti kavo mimo skodelice, medtem ko spremembe dnevne rutine, spoznavanje 

novih ljudi ipd. nanje nimajo nikakršnega vpliva. 

Sebastijan pri komunikaciji z drugimi redko vzpostavi očesni kontakt. Nasploh ima 

periferno gledanje raje kot pogled direktno v nekoga. Ob govoru je njegova intonacija 

monotona, je bolj redkobeseden, pogosta pa je tudi eholalija. Eholalija je nehoteno 

ponavljanje besed, ki so jih izgovorili drugi ljudje in je značilna za osebe z MAS 

(Strokovni center za avtizem, b. d.). Večinoma ponovi le posamezno besedo, ko npr. 

pripravnici Niki skuha kavo in se mu ta zanjo zahvali. Namesto da bi rekel prosim, le 

ponovi besedo hvala. Včasih ponovi tudi daljša sporočila. Njegov govor je pogosto 

zelo formalen in deluje kot monolog. Ni prisotnega izmenjavanja vlog poslušalca in 

govorca, temveč Sebastijan le nekaj pove in je s tem zanj pogovor zaključen. Tudi 

njegova drža in hoja sta rigidni in nekoliko neobičajni, kar je lahko značilno za osebe 

z MAS (Svetovalnica za avtizem, b. d.). 

V nasprotju s “tipično” obliko MAS, Sebastijan rad sodeluje z Niko in Špelo pri 

reševanju primera Zorec. Sodelovanje z drugimi naj bi bilo praviloma slabše, saj 



29 

osebe z MAS ne kažejo toliko interesa za socialne aktivnosti, čas raje preživljajo 

sami, težje sprejemajo kompromise, svojih dosežkov in interesov pa navadno ne 

delijo z drugimi (Strokovni center za avtizem, b. d.). Sebastijan je bil pri socialnih 

interakcijah nekoliko zadržan, vendar se takoj spusti v igro z otroki ali v interakcijo z 

ljudmi in načeloma rad komunicira z drugimi, le da ne ve, kako bi k socialni interakciji 

pravilno pristopil oziroma je njegov način komuniciranja nekoliko drugačen. Zanj sta 

verbalna in neverbalna komunikacija precej bolj stresni kot za nevrotipične ljudi. Prav 

tako smo v nadaljevanki lahko videli, da Sebastijan ni maral dotikov, ki so ga precej 

razburili. Veliko oseb z MAS namreč drugače predeluje vsakodnevne čutne 

informacije iz okolja. Katero koli čutilo je lahko preveč ali premalo občutljivo 

(Strokovni center za avtizem, b. d.). 

Na področju izražanja čustev ima Sebastijan kar precej težav. Težko kontrolira svoja 

čustva in vzburjenje. Za osebe z MAS je sicer značilno, da nekoliko drugače izražajo 

čustva. Primanjkljaji so prisotni predvsem na področju izražanja, zaznavanja, 

razumevanja in prepoznavanja čustev (Jurišić, 2015). Sebastijan na primer redko z 

mimiko izraža čustva in ko jih, ta niso tako zelo evidentna kot morda pri nevrotipični 

osebi. 

Nadaljevanka se dotakne tudi pomembne teme, in sicer skrbi staršev otrok z MAS, 

kaj se bo zgodilo z otrokom po njihovi smrti. Juul (2010) pravi, da nekateri starši 

doživljajo strah pred prihodnostjo in občutke krivde, ki jih nadomestijo s pretirano 

skrbjo za otroka. S tem, ko gredo preko svojih meja, da bi poskrbeli za svojega 

otroka, pa pogosto pozabijo nase in na svoje potrebe. Tudi Jože Zajc je ob pretirani 

skrbi za Sebastijana dolgo poskušal prezreti svoje zdravstvene težave, ki so se 

poslabšale do te mere, da zdravniki ne vedo več, če zanj obstaja rešitev. 

Sebastijan ima izredno natančen in podroben spomin za podatke in dejstva. Ima 

izreden dolgoročen spomin, ki mu omogoča, da si zapomni vse pomembne 

telefonske številke, zakone in člene v posameznem zakonu ... V nadaljevanki je tako 

na neki način predstavljen kot junak – izredno inteligenten, z edinstvenim spominom, 

s katerim reši marsikatero zagato. V nadaljevanki V imenu ljudstva lahko torej vidimo 

pogost stereotip “avtističnega savanta”. 

3.5.2.2 Atipično 

Originalni naslov: Atypical 

Originalni jezik: angleščina 

Žanr: komična drama 

Režiser: Seth Gordon 

Producent: Robia Rashid 

Ocene:  

• Rotten tomatoes: 87 % 

• IMDB: 8.3/10 
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3.5.2.2.1 Vsebina nadaljevanke 

Sam je 18-letnik, ki ima MAS. Odloči se, da je čas, da si poišče dekle in se poda na 

svojo življenjsko pot. V nadaljevanki torej spremljamo Sama, kako se poda na pot 

neodvisnosti in iskanja ljubezni, hkrati pa lahko opazujemo, kako vse to vpliva na 

njegovo družino, ki se spopada z vprašanjem, kaj sploh pomeni biti normalen. 

Predstavitev osebe z MAS v nadaljevanki 

Ker govorimo o MAS, ki se pojavljajo v različnih stopnjah težavnosti in se pri vsakem 

posamezniku izražajo drugače, ne moremo govoriti o enem pravem načinu 

prikazovanja MAS. Lahko pa rečemo, da nadaljevanka Atipično zelo dobro prikaže 

izzive, s katerimi se sooča najstnik ali mladostnik z MAS. 

Sam je sicer visoko funkcionalen in zato njegove stiske niso tako zelo ekstremne, kot 

bi bile pri nekomu, ki ima pomembno znižane izvršilne funkcije in socialne veščine. 

Težave ima na področju prepoznavanja in razumevanja obrazne mimike, šal in 

sarkazma ter pogostih fraz in izrekov, saj večino informacij razume preveč 

dobesedno. Včasih se zdi, da je nekoliko brezčuten, saj ne zmore prepoznati, kako 

se nekdo počuti in ne razume nenapisanih družbenih pravil, ki se jih večina nauči 

mimogrede. Hkrati se v veliko prizorih zdi, da Sam ignorira vse, ki so vključeni v 

pogovor, saj je tako zelo osredotočen na nekaj drugega, da ne zmore slediti 

pogovoru, temveč se osredotoči le nase in na svoje težave. Pri njem lahko opazimo 

tudi senzorno preobčutljivost, ki se nanaša tako na okus, zvok in dotik. Zanj so 

nekateri zvoki, ki so za ostale popolnoma običajni, moteči. Prav zato ima s seboj 

vedno slušalke, ki uravnavajo zvok v okolju. 

Pri osebah z MAS so pogoste tudi problematike na področju vedenja. Avtoagresije in 

agresije se pogosto pojavijo ob raznih sprožilcih, kot so spremembe rutine, čakanje, 

močni senzorni dražljaji ipd. (Bezjak, 2018). Tudi pri Samu lahko vidimo, da se pojavi 

avtoagresija v obliki puljenja svojih las ali celo udarjanja po glavi, kadar nastopi zanj 

izredno stresna situacija. Skozi celotno nadaljevanko dosledno prikazujejo Samove 

ponavljajoče se napade tesnobe in avtoagresijo, ko sestro premestijo v drugo šolo, 

kadar je senzorično preobremenjen in kadar je zavrnjen s strani vrstnikov. 

Sam se pretirano osredotoča na specifične informacije in pade v miselno zanko, kjer 

se ne zmore osredotočiti na nič drugega, kot le na to določeno misel. Cela epizoda v 

prvi sezoni je na primer osredotočena le na Samovo fiksacijo okoli dejstva, da kar 4 

od 5 študentov z MAS ne dokončajo fakultete. Pretirano je osredotočen tudi na 

Antarktiko in vse, kar je z njo povezano. Pozna vsa zanimiva dejstva, živalstvo in 

rastlinstvo, ki ga tam lahko najdemo, zato je Antarktika pogosta tema, o kateri se 

pogovarja tudi na terapijah. Naštevanje štirih vrst pingvinov, ki tam bivajo, je zanj 

sproščujoče in to počne vedno, kadar se počuti tesnobno ali anksiozno. Zanimivo je, 

da je za razliko od drugih likov z MAS, ki jih pogosto vidimo v sodobnih medijih in so 

prikazani kot izredno zainteresirani in nadarjeni na področjih, povezanih z 
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matematiko ali znanostjo, Sam nadarjen v bolj ustvarjalnih dejavnostih. Uživa namreč 

v ilustriranju in risanju, kar deluje kot samo pomirjujoči ritual, ki ga večkrat uporablja 

za obvladovanje svoje tesnobe. 

Sam prejema pomoč svetovalne delavke – psihologinje, ki mu pomaga predvsem pri 

iskanju podpornih mehanizmov in strategij za obvladovanje situacij, v katerih se 

nahaja. Skozi pogovor skupaj prideta do socialno sprejemljivih rešitev, se 

pogovarjata o odnosih in prepoznavanju ter izkazovanju čustev. 

Nadaljevanka Atipično prikazuje tudi pomemben dejavnik, ki ga sodobni mediji 

pogosto izpustijo, in sicer željo in hrepenenje po odnosih. Namreč kljub socialnim 

veščinam, ki so nekoliko slabše razvite, imajo osebe z MAS željo po partnerskih 

zvezah. Zaradi svojih težav pa na tem področju potrebujejo še več usmerjanja, 

vodenja in učenja socialnih veščin, ki so na tem področju izredno pomembna. 

Zelo dobro je predstavljena tudi stiska družine, ki ima otroka z MAS. Vzgajanje 

otroka z avtizmom je namreč izjemno zahtevna življenjska preizkušnja. Družine otrok 

z avtizmom naj bi zaradi intenzivnega doživljanja stresa običajno slabše 

funkcionirale. Ločitve so v teh družinah kar dvakrat pogostejše kot pri družinah z 

nevrotipičnimi otroki (Hartley, Barker, Seltzer, Floyd, Greenberg in Orsmond 2010). 

Vzgajanje otroka, ki je odvisen od reda in rutine, zmanjša spontanost in fleksibilnost 

pri skupnem preživljanju prostega časa (Hutton in Caron, 2005). Hkrati za starše 

otrok z MAS omejuje karierne priložnosti. Tudi Samova mama je bila v času, ko je 

morala s Samom najbolj intenzivno delati, ga peljati na najrazličnejše terapije in 

doma delati na razvijanju socialnih veščin ter izvršilnih funkcij, brezposelna. Šele po 

Samovi želji in dokazani sposobnosti, da je lahko bolj samostojen in da ne rabi več 

pomoči in podpore mame v tolikšni meri, kot jo je potreboval kot otrok, si je mama 

zagotovila delo. 

Družina je bila dolgo časa tudi socialno izolirana, počutili so se odtujeni in osamljeni, 

saj Sam zaradi svojih izpadov, ki so bili posledica senzorne preobčutljivosti, ni bil več 

povabljen na rojstne dneve drugih otrok in na druge družabne dogodke. Čustveno 

podporo so našli v podpornih skupinah staršev z otroci z MAS, kjer so si lahko med 

sabo podelili izkušnje in kjer so razumeli stiske življenja z otrokom z MAS. 

Ljudje z MAS so znani po tem, da so izredno organizirani in točni. Obožujejo rutino in 

se je zelo striktno držijo. V nadaljevanki je kar nekaj prizorov, kjer Sam kam zamudi 

ali pa na določeno uro ni ustrezno pripravljen. V resničnem življenju se to verjetno ne 

bi zgodilo, saj bi njegov lik sprejel dodatne ukrepe, da bi zagotovil, da bo vse 

potekalo po planu. 

Hkrati je zopet prikazan »stereotip« osebe z MAS: Sam je namreč belopolti moški, 

star okoli 20 let, visoko funkcionalen, pameten in nadarjen na določenem področju. 

Kljub nekaterim stereotipom nadaljevanka zelo dobro ponazarja osebo z MAS, 

njegove stiske na poti proti samostojnosti in težave družine, ki ima otroka z MAS. 
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3.5.2.3 Beseda na A 

Originalni naslov: The A Word 

Originalni jezik: angleščina 

Žanr: drama 

Režiser: Peter Cattaneo 

Producent: Marcus Wilson, Jenny Frayn in Clare Shepard 

Ocene:  

• Rotten tomatoes: 89 % 

• IMDB: 7.8/10 

3.5.2.3.1 Vsebina nadaljevanke 

Nadaljevanka obravnava družino Hughes, ki jo sestavljata zakonca sredi tridesetih, 

Alison in Paul Hughes, z otrokoma, najstnico Rebecco in petletnim sinom Joejem. 

Joe je simpatičen deček, ki obožuje glasbo in ne gre nikamor brez slušalk. Velja za 

sanjača, malo posebnega in nekoliko asocialnega. Nekega dne družino obiščeta 

Alisonin brat Eddie in njegova žena Nicola, ki prva naravnost rečeta, da se deček ne 

vede povsem običajno in da ima težave, ki verjetno zahtevajo več pozornosti. Sledi 

obisk pri strokovnjaku, ki potrdi diagnozo, kar starši težko sprejmejo, a nato se za vse 

začne obdobje učenja in prilagajanja (RTV SLO, 2016). 

Predstavitev osebe z MAS v nadaljevanki 

Joe je petletni fant, ki izredno rad posluša glasbo in ga skoraj nikoli ne vidimo brez 

slušalk na glavi. Pozna besedila vseh pesmi, je v svojem svetu in razen recitiranja 

besedil pesmi in ponavljanja fraz, ki jih sliši v filmih ali pri drugih, ne govori dosti. Na 

pobudo Alisoninega brata Eddija in njegove žene Nicole, Alison in Paul odpeljeta 

Joeja k strokovnjakinji na področju MAS. Opazimo lahko, da sta starša v zanikanju, 

saj nikakor ne želita priznati tako sebi kot tudi drugim, da je z Joejem nekaj narobe. 

Na pobudo strokovnjakinje s področja MAS Joeja opišeta kot prijaznega, zabavnega 

fanta, ki je glasbeni genij. Menita, da prav zato, ker je tako zelo pameten, ne najde 

stika s svojimi vrstniki, saj mu druženje z njimi ni zanimivo in se zato raje druži s 

starejšimi osebami. Šele po prigovarjanjih strokovnjakinje povesta, da Joe pri 2. letih 

in pol še ni govoril in sta ga zato peljala k specialistu na področju govorno-jezikovnih 

motenj. Po izvedeni diagnostiki sta starša seznanjena z rezultati, ki jih je Joe dosegel 

na diagnostičnem testu. Strokovnjakinja ju obvesti, da ima Joe težave na področju 

komunikacije, slušnega procesiranja, na področju emocij in da je pri njem moč opaziti 

samotolažilna vedenja. Vse to pa nakazuje na MAS. Ob seznanitvi z njegovo 

diagnozo sta vidno razburjena in v stanju zanikanja. 

Hitrost postavljene diagnoze je bila v nadaljevanki nekoliko prehitra, zlasti glede na 

to, da morajo mnogi starši in otroci čakati več let, da sploh pridejo na prvi pregled in 

potem iti skozi več stopenj, predno je MAS lahko diagnosticirana. Zavedam se, da 
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gre za nadaljevanko, ki je želela kar se da hitro postaviti diagnozo avtizma, saj je 

glavni namen nadaljevanke zavedanje avtizma in raziskovanje, kako se s tem 

spopada družina. 

Ob diagnosticiranju avtizma se v partnerstvu pogosto pojavi stiska. V fazi žalosti ju 

pogosto preveva obup in občutek nemoči, kasneje pa nastopi faza zanikanja 

realnosti (Uranjek, 1988). Prav v to fazo je Alison dokaj hitro po seznanitvi z 

diagnozo vstopila. Takoj je zahtevala drugo mnenje strokovnjakov, ki bi, vsaj upala je 

tako, zavrgli prvotno diagnozo. Menila je namreč, da Joe nima nikakršnih težav z 

dotiki, vzpostavlja očesni kontakt in je pameten fant, vse to pa odstopa od njenih 

prepričanj, kakšni naj bi bili otroci z MAS. Pogosto lahko naletimo na napačno 

prepričanje, da vse osebe z MAS ne vzpostavljajo očesnega kontakta in niso 

posebno bistre. To seveda ni res. Pri MAS gre namreč za več motenj, ki se nahajajo 

na širokem spektru pojavnosti in zato nimajo vse osebe enakih znakov. 

Pomembno je, da ima družina z otrokom z MAS aktivni stik z okoljem. Marsikdaj tega 

družine nimajo, saj so v celoti usmerjene na pomoč otroku in ga želijo zaščiti pred 

zunanjim svetom (Uranjek, 1998). Tudi Alison je želela svojega sina zaščititi pred 

zunanjim svetom, saj so njegovi vrstniki in njihovi starši že začeli opažati, da je Joe 

nekoliko drugačen. Joe ni bil več povabljen na rojstnodnevna praznovanja, ni imel 

prijateljev in mama se je odločila, da ga izpiše iz šole in ga šola doma s pomočjo 

svoje družine. Reakcijo na diagnozo otroka lahko starša predelujeta različno hitro in 

ravno neenakomerno predelovanja šoka in žalosti lahko povzroči trajno partnersko 

krizo (Uranjek, 1988). Celotna družina je namreč postavljena pred preizkušnjo. Težko 

je govoriti nekomu, ki ne govori ali se ne odziva na zunanje dražljaje (Jurišić, 2021). 

Starša seznanjenje s tem, da ima njun otrok MAS, v nadaljevanki popolnoma 

prevzame in oblikujeta tip družine, ki ga Harrisova (1982) opiše kot »samo-mi-trije-

smo«. Oba starša vso svojo pozornost usmerita le na otroka, ki ima MAS, ostale 

družinske člane pa izključujeta. To je predvsem značilno v prvih mesecih po odkritju 

diagnoze otroka s posebnimi potrebami. Tomori (1997) pravi, da se starši svojim 

nevrotipičnim sorojencem takrat posvečajo veliko manj, kot bi se morali. Najbolj 

zapostavljeno se počuti najstnica Rebecca. Kljub številnim poizkusom, da bi svojo 

stisko in težave zaupala staršem, se po stalnih zavrnitvah obrne na svojega strica 

Eddija in njegovo ženo Nicolo. 

Po nekajdnevnem poizkusu šolanja na domu se družina odloči, da za Joeja to ni 

najboljša rešitev in po tem, ko Joe nekega dne sam odide od doma in ga najdejo 

pred šolo, se odločijo, da ta načrt opustijo. Kasneje ga sicer prešolajo na šolo, ki ima 

znotraj redne osnovne šole tudi oddelek za otroke z MAS. Podoben oddelek imamo 

tudi v Sloveniji na osnovni šoli za gluhe in naglušne, kjer so učenci lahko vključeni v 

prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z 

avtističnimi motnjami. Šele tam Joe resnično zacveti, saj se tam počuti sprejetega in 

ne več tako zelo drugačnega, kot se je počutil na prejšnji šoli. 



34 

Pogosto so v družini z otrokom, ki ima MAS, mame tiste, ki so preobremenjene in 

zaradi čustvene negotovosti mater in očetove nemoči je zakonska zveza mnogokrat 

na preizkušnji (Novljan, 2004). Alison vsako jutro zgodaj vstane in si ogleduje 

videoposnetke možnih terapij in načinov dela z otroci z MAS. Nestrinjanje zakoncev 

Hughes o načinih vzgoje, o pomoči, ki jo potrebuje, in nenazadnje tudi o tem, ali 

lahko imata še enega otroka, če sta tako zelo osredotočena in nemočna ob 

zagotavljanju pomoči Joeju, privede do razpada njunega zakona. Raziskave (Hartley, 

Barker, Seltzer, Floyd, Greenberg, Orsmond in Bolt, 2010) so pokazale, da imajo 

starši otrok z MAS višjo stopnjo ločitev kot starši, ki imajo nevrotipične otroke. 

Stopnja ločitev ostaja visoka v celotnem obdobju odraščanja otroka z MAS, medtem 

ko se pri starših nevrotipičnih otrok le-ta zmanjša po otrokovem dopolnjenem osmem 

letu starosti. 

Joe je fant, ki je zasanjan v svetu glasbe. Vsako jutro s slušalkami na glavi odtava po 

cesti in domov ga vrnejo delavci, zaposleni v dedkovi pivovarni, ki se peljejo v službo. 

Omejena, ponavljajoča se vedenja in interesi so ena izmed temeljnih značilnosti MAS 

(Leekam, Prior in Uljaveric, 2011). Gre za vedenja, za katera je značilno konstantno 

ponavljanje in vztrajanje pri tem, da je okolica vedno ista in se ne spreminja (Kanner, 

1943). Joe mora, ko vstopi v avto ali v hišo, vedno najprej zapreti vrata, jih ponovno 

odpreti in šele nato lahko vstopi v prostor. Kadar je v stiski, se ta ponavljajoča se 

vedenja poslabšajo, saj te postopke ponovi večkrat zaporedoma. Raziskave so 

pokazale, da ima kar 95–99 % oseb z avtizmom težave na področju senzorne 

predelave (Svetovalnica za avtizem, b.d.). Tudi Joe si z rokami prekrije obraz ali 

ušesa, kadar je zanj preveč senzornih dražljajev, v veliko pomoč pa so mu tudi 

slušalke in njegova glasba, ki ga pomirjajo in mu pomagajo omiliti senzorno 

preobčutljivost. Ob spremembi njegove rutine je Joe vidno zmeden in reagira z 

izpadom trme. 

V nadaljevanki je ena izmed epizod, v kateri Joe dobi vročino in njegovo 

funkcioniranje se v tem času občutno izboljša. Je bolj komunikativen in pozoren na 

čustva drugih. Resnično je dokazano, da vročina lahko zmanjša simptome avtizma, 

saj se ob tem izboljša pretok krvi v možganih (Good, 2011). Študija, narejena leta 

2017, dokazuje, da kar 83,33 % oseb z MAS ob vročini doživi izboljšanje nekaterih 

simptomov. Gre za tako imenovani učinek vročine (Sarris, 2017). 

Nadaljevanka ponuja realističen pogled na MAS, hkrati pa je odlična družinska 

drama z enkratnim glasbenim izborom. Tudi če nadaljevanke ne gledamo zaradi 

MAS, si ne moremo pomagati, da po ogledu ne bi bili bolj seznanjeni, kaj pomeni 

MAS in kako se s tem spopada družina, okolica in otrok sam. Nadaljevanka ponuja 

tudi vpogled v to, da niso vsi otroci z MAS enaki. Tako kot v resničnem življenju lahko 

vidimo nešteto dobrih trenutkov, ko Joe poje, se nauči voziti kolo; kot tudi slabih, ko 

očeta udari po obrazu ali pa doživi izpad trme. Nadaljevanka je resnično ena izmed 

boljših prikazov MAS. 
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3.5.2.4 Dobri zdravnik 

Originalni naslov: The Good Doctor 

Originalni jezik: angleščina 

Žanr: drama 

Režiser: David Shore 

Producent: Daniel Dae Kim 

Ocene:  

• Rotten tomatoes: 71 % 

• IMDB: 8.1/10 

3.5.2.4.1 Vsebina nadaljevanke 

Shaun Murphy je mlad kirurg z MAS. Iz mirnega podeželskega življenja se preseli v 

mesto in se pridruži prestižni bolnišnični kirurški enoti. S svojimi savantskimi 

sposobnostmi rešuje življenja in dokazuje, da MAS ni zgolj ovira. 

Predstavitev osebe z MAS v nadaljevanki 

Shaun Murphy ima skoraj vse »predpisane« znake MAS. Težave ima z 

vzpostavljanjem očesnega kontakta, intonacija njegovega glasu je monotona, hkrati 

pa je izjemno nadarjen. Vizualizira lahko telesne organe in njihovo delovanje ter s 

pomočjo tega talenta ponudi nepričakovane in nevsakdanje rešitve, ki rešujejo 

človeška življenja. Dr. Murphy je v stalnem boju s svojimi sodelavci in pacienti, da 

dokaže, da je lahko kljub avtizmu sijajen kirurg. Sodelavce predvsem skrbi, da mu 

primanjkuje empatije in da s svojim preveč direktnim pristopom prestraši paciente. 

Že v prvi epizodi naletimo na dvojnost glede oznak glavnega igralca. Ali je Shaun 

Murphy »avtistični kirurg« ali »kirurg z avtizmom«? Izbira oznake, ki jo bomo 

uporabili, označuje različna pričakovanja za glavnega igralca. Če v ospredje 

postavimo avtistični kirurg, izpostavljamo, da je ta lastnost najbolj pomemben del 

njegovega značaja in zmanjšujemo pomen njegovih poklicnih dosežkov. V nasprotju 

pa, če v ospredje postavimo njegove poklicne kvalifikacije, MAS postavimo na 

sekundarno mesto. V nadaljevanki lahko vidimo, da liki, ki podpirajo Shauna, 

vztrajajo pri postavitvi poklicne kvalifikacije na prvo mesto, medtem ko tisti, ki ga 

zavračajo in dvomijo o njegovem uspehu zaradi njegove diagnoze, na prvo mesto 

postavljajo oznako avtista. 

Oznaka, ki na prvo mesto postavlja osebo in šele nato njegove posebne potrebe, želi 

izpodbiti medicinsko terminologijo in prepričanje, ki definira ljudi na osnovi njihovih 

diagnoz. S tem, ko na prvo mesto postavimo osebo in šele nato njegovo diagnozo – 

oseba z avtizmom, razlikujemo osebo od njegove diagnoze in s tem opozorimo, da je 

oseba več kot le en sam vidik nje (Foreman, 2005). 
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Shaunova motivacija za socialne stike, ki je opredeljena kot vsa vedenja, povezana s 

posameznikovo motivacijo po komunikaciji, njegovo splošno zanimanje in doživljanje 

pozitivnih občutkov v družbenih interakcijah (Yager in Iarocci, 2013), je precej visoka. 

Shaun Murphy je bil precej pogosto pobudnik socialne interakcije in je redno 

komuniciral z drugimi. Pri Shaunu je socialno sklepanje, torej sposobnost 

posameznika, da zazna različne družbene znake, kot je na primer duševno stanje 

nekoga in se ustrezno odzove glede na različno socialno situacijo (Yager in Iarocci, 

2013), dokaj dobro razvito. Shaun je večinoma sposoben zaznati duševna stanja in 

ravnati v skladu s tem, kaj je socialno sprejemljivo in zaželeno, čeprav je velikokrat 

preveč iskren in direkten. Hitro se je sposoben prilagajati in se učiti od nadrejenih, 

sodelavcev in bolnikov in med nadaljevanko izboljša svoje socialno sklepanje. 

Njegove sposobnosti neverbalne komunikacije so primerne. Vidi se, da na trenutke 

poskuša vzpostaviti očesni stik, kadar komunicira z drugimi. Tudi njegovo odzivanje 

na zanj stresne situacije je primerno in le redko Shaun odreagira burno ali agresivno. 

Shaun Murphy torej nima večjih primanjkljajev na področju socialne interakcije in 

komunikacije, kar je ključni diagnostični kriterij za postavitev diagnoze MAS. Res pa 

je, da osebe z MAS s pomočjo treningov in navodil, kako ravnati v določenih 

situacijah, lahko pomembno izboljšajo svoje sposobnosti na področju socialnih 

interakcij. 

Kot je v sodobnih medijih navada, je Shaun Murphy bel moški, star med 20 in 30 let, 

in je izredno nadarjen na področju medicine. Ima fotografski spomin in razmišlja v 

slikah. 

Nadaljevanko Dobri zdravnik lahko interpretiramo na dva načina. Prvo sporočilo, ki 

ga lahko razberemo je, da če imaš MAS, moraš biti visoko funkcionalen genij, da boš 

sprejet. Torej gre za postavljanje previsokih ciljev za osebe z MAS, lahko pa 

sporočilo nadaljevanke razberemo kot, da je v redu, če ti MAS povzroča težave, saj 

se s težavami spopadajo tudi visoko funkcionalni geniji s to diagnozo. 

3.5.3 Analiza knjig 

3.5.3.1 Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa? 

Originalni naslov: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time 

Avtor: Mark Haddon 

Žanr: Kriminalka, roman 

Ocena: 3.89/5.00 

3.5.3.1.1 Vsebina knjige 

Christopher John Francis Boone je petnajstletni deček z MAS, ki živi sam z očetom in 

se odloči, da bo rešil uganko in odkril, kdo je umoril sosedovega psa. Zgodba se 

odvija skozi Christopherjeve oči, ki ima najraje od vsega matematiko in logiko, saj 

delujeta po standardiziranih pravilih. Skozi celotno pripoved spoznavamo njegov svet 
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in kako sta se na življenje z otrokom, ki ima posebne potrebe, odzvala njegova 

starša. Kljub Aspergerjevemu sindromu se Christopher pogumno odpravi na svojo 

raziskovalno pot, na koncu katere spozna, da kljub težavam lahko postane tisto, kar 

si želi (MMC RTV SLO, 2996). 

Predstavitev osebe z MAS v knjigi 

Christopher John Francis Boone je petnajstletni deček z MAS. Bližina ljudi ga 

vznemirja, hkrati pa ga bega vse, povezano s socialnimi interakcijami. Christopher 

ima težave s prepoznavanjem čustev, zato mu njegova učiteljica, najverjetneje 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja na posebni šoli, nariše obraze, ki prikazujejo 

najrazličnejša čustva. Christopher si pod njimi zapiše, katero čustvo prikazujejo. Med 

pogovori z ljudmi je včasih iz žepa vzel list papirja in primerjal obrazne izraze ljudi s 

tistimi, narisanimi na papirju. Šele, ko mu je učiteljica Siobhan povedala, da se ljudje 

ob tem lahko počutijo neprijetno in nelagodno, je prenehal s takšnim početjem. 

Deček ima zelo rad pse, saj mu je všeč, da za razliko od ljudi nikoli ne lažejo in so 

zvesti. Imajo le štiri razpoloženja, ki jih ni tako težko prepoznati kot pri ljudeh in ta 

predvidljivost mu je všeč, saj se ob njej počuti varno. Ljudje se mu zdijo 

zakomplicirani, saj uporabljajo neverbalno komunikacijo, s katero povedo več kot s 

svojimi besedami in jih zato večino časa ne razume. Christopher torej ne razume 

neverbalne komunikacije, hkrati pa ne razume tudi metafor, ki jih ljudje tako zelo radi 

uporabljamo. Metafore si namreč predstavlja precej dobesedno in zato ne vidi 

njihove uporabnosti. 

Ne mara objemov in dotikov, zato očetu izkaže ljubezen tako, da dvigne svojo levo 

dlan in razprostre prste v pahljačo ter se z njimi dotakne razprostrtih prstov očetove 

desne dlani. Ob nezaželenih in nepričakovanih dotikih se odzove agresivno. Ob 

nepričakovanem dotiku policista le-tega udari, prav tako pa udari tudi svojega očeta. 

Oče mu sicer predstavlja osebo, ki ji lahko zaupa, ki skrbi zanj. Čeprav se včasih 

spreta, mu oče predstavlja varnost. 

Christopher se ne laže in ne zna pripovedovati šal, saj jih ne razume. Težko si 

izmišljuje in domišlja nekaj, kar se ni v resnici zgodilo. Rad ima, če ljudje z njim 

komunicirajo direktno in povedo točno, kaj od njega pričakujejo. Ne odzove se 

namreč na trditve, ki zahtevajo njegovo repliko, odzove se le na direktno zastavljeno 

vprašanje. Za primer navede, da ne razume zahteve, da moraš biti tiho. Nikoli 

namreč ne povedo, koliko časa moraš biti tiho ali pa, ko vidi znak, na katerem piše, 

da ne smeš hoditi po travi. Znak bi moral po njegovem mnenju natančneje določiti, 

po katerem delu trave je prepovedano hoditi, saj obstaja veliko travnatih površin, po 

katerih je dovoljeno hoditi. Všeč so mu pravila, vendar hkrati ne razume, zakaj jih 

ljudje tako zelo radi kršijo. Pravila in jasna navodila mu nudijo stabilnost in ob njih se 

počuti varno. To najbolje razume njegova učiteljica Siobhan, ki mu podaja jasna, 

enoznačna in razumljiva navodila. Ob incidentu, ko je Christopher udaril dekle, mu 
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pove, da nikoli ne sme udariti ali na kakršen koli drug način raniti deklet. Tudi če so 

one tiste, ki prve udarijo. Če ga udari dekle, se mora umakniti, stati pri miru in prešteti 

do 50 in nato pristopiti do učiteljice ter ji povedati, kaj se je zgodilo. 

Christopher ima svoj ritual, ki vključuje barve in avte. Na poti v šolo vedno prešteva 

avtomobile. Kolona štirih rdečih avtomobilov pomeni, da bo dober dan, trije rdeči 

avtomobili pomenijo, da bo še kar dober dan, pet rdečih avtov zapovrstjo pa 

naznanja super dober dan. Rdeča barva je njegova najljubša barva, medtem ko 

rumene barve ne prenese. Če namreč vidi 4 rumene avte zapovrstjo, to naznanja 

črni dan. Na črni dan se ne pogovarja z nikomer in ne je. Takšni rituali mu, kot razloži 

šolskemu psihologu, dajejo občutek varnosti. Ob ritualih ima občutek, da ima nadzor 

nad svojim življenjem, saj je na svetu toliko drugih stvari, na katere ne more vplivati. 

Tudi njegova razlaga, zakaj ne mara prav rumene barve, je logično utemeljena. Ne 

mara namreč banan, rumene mrzlice, rumenih rož, saj je alergičen na cvetni prah, 

rumene rože pa ga imajo ravno največ, in koruze, ker je naše telo ne more prebaviti. 

Christopher je hipersenzibilen, saj ga glasni zvoki motijo do te mere, da si ob njih 

pokrije ušesa. Pozoren je na podrobnosti in svoje možgane primerja z računalnikom, 

ki ob prihodu na neznano, novo območje procesirajo preveč stvari naenkrat, vse 

dokler je procesor poln in ni več prostora za razmišljanje o čemer koli drugemu. Ne 

zmore torej procesirati velike množice čutnih podatkov, saj ob tem doživlja poplavo 

informacij in zato doživlja veliko stisko. 

Njegova zanimanja in interesi so ozko usmerjeni na področje matematike in logike, 

zelo ga zanima tudi vse povezano z vesoljem in astronavti. Kadar je osredotočen na 

stvari, ki ga zanimajo, ga le-te prevzemajo do te mere, da ne sliši, če ga kdo kliče ali 

pozabi, da mora jesti. Je matematični savant, saj zna na pamet našteti vsa praštevila 

do 7507, na pamet zna rešiti zahtevne kvadratne enačbe z dve- ali trimestnim 

koeficientom, umiri pa se tako, da ponavlja potence števila 2. 

Hrana na njegovem krožniku se ne sme dotikati, nima želje po socialnih interakcijah, 

saj so le-te zanj zahtevne, nerazumljive in naporne, ne mara dotikov in se na 

neznane ali zanj neprijetne situacije velikokrat odzove s kričanjem ali agresijo. 

Težave ima s prepoznavanjem čustev in velikokrat reče stvari, ki druge prizadenejo 

ali se jim zdijo nesramne. Ko mu je oče povedal, da je mama umrla zaradi srčne 

kapi, je bilo Christopherjevo prvo vprašanje, kaj je povzročilo njeno kap. Ob novici 

njene smrti ni pokazal žalosti ali kakršnih koli čustev. 

Rad ima urnike in pri pisanju svoje knjige dogodke navaja do sekunde natančno, saj 

ima rad predvidljivost in hoče biti seznanjen s tem, kdaj se bo kaj zgodilo. Zaveda se, 

da je skrb zanj zahtevna in da ima marsikatere vedenjske težave. 

Kljub vsem primanjkljajem pa maturo iz matematike opravi z odliko in tako spozna, 

da lahko kljub svoji drugačnosti doseže zastavljene cilje. 
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3.5.3.2 Popolna žena 

Originalni naslov: The Perfect Wife 

Avtor: J. P. Delaney 

Žanr: ZF, triler, misteriozni roman 

Ocena: 3.72/5.00 

3.5.3.2.1 Vsebina knjige 

Abbie se zbudi v bolnišnici brez vedenja, kdo je in kako se je tam znašla. Moški ob 

njeni postelji trdi, da je njen mož. Je velikan tehnološkega sveta, ustanovitelj enega 

najinovativnejših podjetij v Silicijevi dolini. Pove ji, da je nadarjena umetnica, strastna 

deskarka, ljubeča mati njunemu sinu in popolna žena. Pred petimi leti naj bi doživela 

strašno nesrečo, a je po zaslugi neverjetnega tehnološkega preboja srečno okrevala. 

Bila naj bi znanstveni čudež. Ko pa Abbie začne sestavljati spomine o njunem 

zakonu, podvomi o moževih namenih in njegovi razlagi dogodkov. Česar se Tim ne 

zaveda, je, da ima Abbie, čeprav je stroj AI, vseeno občutke in spomine in bolj kot 

poizveduje o življenju človeške Abbie, bolj je odločena, da bo prišla resnici do dna. 

Je polna dvomov, ne ve, ali mu lahko zaupa, ko ji pravi, da hoče biti z njo za vedno, 

najbolj pa dvomi o Timovi razlagi o njenem izginotju (Matoz, 2020). 

Predstavitev osebe z MAS v knjigi 

Danny je 10-letni sin Abbie in Tima, ki ima postavljeno diagnozo MAS oziroma 

Hellerjev sindrom. Gre za stanje, ko otrok normalno raste do starosti 3 ali 4 let, nato 

pa v naslednjih mesecih doživi regresijo na skoraj vseh področjih. Gre za 

dezintegrativno motnjo, ki spada v kategorijo MAS in je zelo redka (Hellerjev 

sindrom, b. d.). Osebe s Hellerjevim sindromom sčasoma izkazujejo podobne 

socialne in komunikacijske pomanjkljivosti kot osebe z avtizmom (Tidy, 2021). 

V knjigi so osebe z avtizmom predstavljene dokaj negativno. Predstavljene so kot 

nehumane in primerjane z roboti po načinu njihovega razmišljanja. Danny obiskuje 

šolo za otroke s posebnimi potrebami, ki bi jo pri nas lahko primerjali s posebnim 

programom vzgoje in izobraževanja. Ima tudi spremljevalko Sian, ki z njim dela po 

principu ABA (Applied Behavior Analysis – aplikativna vedenjska analiza). Gre za 

vzgojno obravnavo, ki uporablja univerzalna načela učenja, ki izboljšujejo otrokovo 

življenje in zmanjšujejo problematično vedenje. Po tej metodi vsako zahtevno nalogo 

razdelimo na več majhnih delov, ki se jih otrok lažje nauči. Po usvojenem prvem delu 

naloge nadaljujemo na učenje naslednjega dela, vse dokler otrok ne obvlada vseh 

posameznih delov in je posledično zmožen opraviti celotno nalogo. Za pravilne 

odgovore oziroma obnašanje je otrok nagrajen. Otroci z avtizmom se sicer težje in 

drugače učijo kot nevrotipični otroci, niso pa popolnoma neobčutljivi na to, kar 

imenujemo socialna nagrada. Nepravilni odgovori so pri tej metodi popravljeni, 

neprimerno vedenje pa je preusmerjeno ali ignorirano. Pogosto se je otrok z MAS 

naučil določenega problematičnega vedenja in zaradi težav s komunikacijo svoje 
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želje izrazil tako, da je na primer z glavo udaril v zid. Z metodo ABA pa želimo otroka 

naučiti vedenja, ki lahko tako vedenje nadomesti (Lorenčič, 2013). 

Sandoval-Norton in Shkedy (2019) sta objavila članek, ki je raziskoval vpliv 

dolgoročne terapije z ABA. Kritizirala sta neetičnost strokovnjakov, ki to terapijo 

uporabljajo, saj naj bi podpirali uporabo kazni, ki spodbujajo psihološke travme in 

zlorabe pri otrocih. Gorycki, Ruppel in Zane (2020) so kot odgovor na kritike prej 

naštetih znanstvenikov zapisali, da ima ABA dolgo zgodovino uporabe in izvira iz 

visokokakovostnih in dobro nadzorovanih študij, ki dokazujejo učinkovitost tovrstnega 

pristopa. Prav zato zavračajo njihove kritike in trdijo, da so pri terapiji ABA sicer 

možne izboljšave, vendar le-ta zagotovo ni škodljiva. 

V knjigi lahko zasledimo tudi uporabo metode PECS, ki se uporablja predvsem za 

vse tiste, ki imajo težave na govornem področju. Otrok za komunikacijo uporablja 

slike in simbole ter tako izraža svoje ideje, želje in potrebe (Hannah, 2009). Abbie 

Dannyju s pomočjo slik hrane omogoči, da si sam izbere, kaj si želi jesti. 

Otrok z MAS je v knjigi opisan kot nekaj najhujšega, kar lahko doleti starše. Zapisano 

je celo, da je smrt otroka sicer grozna, vendar starši za otrokom žalujejo in je žalost 

čez čas nekoliko manjša. Če pa ima otrok MAS, otrok postane neznanec, ki ne 

zmore komunicirati niti s starši, pri njem pa je prisotna regresija prej že naučenih in 

usvojenih veščin. Prav zato se avtorju zdi, da je MAS na neki način hujša kot smrt. 

Otroke z MAS primerja z roboti, saj naj ne bi bili zmožni vračati ljubezni, ki jo do njih 

čutijo starši. Osebe z MAS imajo sicer pogosto težave govoriti o svojih čustvih in 

občutjih. To pa seveda še ne pomeni, da čustev nimajo in jih ne občutijo 

(Svetovalnica za avtizem, b. d.). 

V knjigi je navedeno, da »avtistični možgani niso zmožni učenja« oziroma da 

moramo pri osebah z MAS uporabiti veliko bolj poenostavljene metode učenja in 

poučevanja. Otroci z MAS imajo sicer pogosto težave z različnimi kognitivnimi 

procesi, kot so pozornost, spomin in abstraktno mišljenje, vendar to pomeni, da 

njihove posebnosti lahko vplivajo na sposobnost posameznika, da se uči preko 

običajnih metod poučevanja, ne pa, da imajo nujno znižane intelektualne sposobnosti 

oziroma da se niso sposobni učiti (Svetovalnica za avtizem, b. d.). 

Danny ima omejene vzorce igre, saj igro vedno izvede na enak način. Pogosto le 

razvršča avtomobile in druge igrače v vrsto po določenem ključu (npr. od največjega 

do najmanjšega). Zaznamo lahko, da so pri Dannyju prisotna ponavljajoča se 

vedenja, kot so zibanje na postelji ali mrmranje, ki ga pomirijo, saj z vestibularnim 

stimulativnim vedenjem dobi senzorično informacijo iz okolja, ki mu pomaga, saj ima 

drugače občutek pomanjkanja teh stimulacij (Seattle Children's autism blog, 2012). 

Pri osebah z MAS so pogoste tudi problematike na področju vedenja. Avtoagresije in 

agresije se pogosto pojavijo ob raznih sprožilcih, kot so spremembe rutine, čakanje, 
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močni senzorni dražljaji ipd. (Bezjak, 2018). Tudi Danny ob raznih sprožilcih izkazuje 

avtoagresivna vedenja, kot je grizenje svojih dlani. 

Danny je v knjigi dokaj natančno opisan, saj ima vse znake, ki so značilni za osebe z 

MAS, interpretacija njegovega obnašanja, čustvovanja, intelektualnih zmožnosti in 

zmožnosti empatije pa je po mojem mnenju popolnoma napačna. 

3.5.4 Analiza intervjuja 

19. 1. 2022 sem v kavarni Kinodvor z igralcem Urbanom Kuntaričem izvedla intervju 

na temo obravnave oseb z MAS v sodobnih medijih. Okvirna vprašanja sem mu 

predčasno poslala na njegov elektronski naslov, celotni intervju pa sem z njegovo 

privolitvijo tudi posnela. V nadaljevanju bodo predstavljene strnjene ugotovitve, ki 

sem jih pridobila na osnovi izvedenega intervjuja, v prilogah pa se nahaja tudi celotna 

transkripcija izvedenega intervjuja. 

Urban Kuntarič se pravzaprav ni sam prijavil za avdicijo vloge Sebastijana, temveč je 

bil nanjo povabljen s strani ustvarjalcev originalne slovenske nadaljevanke z 

naslovom V imenu ljudstva. Kot pravi, je v Sloveniji pogosto, da si režiser že zamisli, 

kdo bi lahko igral posamezen lik in tako so bili v ožjem izboru za omenjeno vlogo trije 

igralci. Izpostavil je tudi, da je bil opis lika, ki ga je dobil pred samo avdicijo, izredno 

okrnjen in nekoliko nenavaden. Pisalo je namreč, da je Sebastijan malo poseben 

fant, ki ga dekleta ne zanimajo preveč. Niti mislil si ni, da bi lahko šlo za lik z MAS. 

Zdelo se mu je sicer nekoliko nenavadno, da ima lik Sebastijana občutno manj 

besedila kot ostali, pa še to je bilo zapisano nevsakdanje, vendar se s tem ni 

pretirano obremenjeval. 

Šele na sami avdiciji je izvedel, da je Sebastijan »neke vrste Rain man«, kot so se 

izrazili. Poskušal se je spomniti predvsem telesnih posebnosti Dustina Hoffmana in 

po svojih najboljših močeh upodobiti lik Sebastijana. Urban pravi, da se, tudi če bi 

prej vedel, da gre za lik z MAS, ne bi posebej pripravljal na avdicijo. Pri svoji metodi 

igre namreč velikokrat izhaja iz telesa in MAS se mu zdi kot neka stereotipna telesna 

specifika. 

Pri samih pripravah na vlogo se ni spustil v prebiranje strokovne literature o avtizmu, 

temveč se je bolj osredotočil na ogled videoposnetkov na YouTubu. Pogledal si je 

kar precej dokumentarnih filmov in s tem dobil občutek fizične prezence oseb z MAS. 

Kljub spodbudam ustvarjalcev nadaljevanke in režiserja naj poskuša Sebastijana 

odigrati po zgledu Shauna Murphyja, glavnega lika v nadaljevanki The Good Doctor, 

ki ima MAS, se je bolj osredotočil na posnetke realnih ljudi in si ni pomagal z 

ogledom filmov in nadaljevank. 

Priprave na igro lika, ki ima MAS, so se mu zdele lažje, kot če bi šlo za neko 

nevrotipično osebo, saj pravi, da gre pri osebah z MAS za specifično gibanje in 

poglede in mu je bilo zato, ko se je enkrat prepustil fizisu lika in ko je dobil potrditev s 
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strani režiserjev in drugih igralcev, da pravilno igra lik, Sebastijana lažje igrati kot 

marsikatero vlogo, ki jo je že imel priložnost odigrati. Nasploh ugotavlja, da bližje kot 

mu je neki lik, težje mu ga je igrati. 

Z Ajdo Smrekar sta po prvi sezoni nadaljevanke V imenu ljudstva obiskala razred na 

Centru Janeza Levca, saj Ajdina mama uči v prilagojenem izobraževalnem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom, v razredu pa ima tudi tri učence z MAS. Izkušnjo 

opiše kot izredno dragoceno in izrazi obžalovanje, da tega ni naredil že pred prvo 

sezono. Pri Sebastijanu bi po videnem spremenil predvsem širino čustev, ki jih je prej 

blokiral, saj je mislil, da osebe z MAS ne čustvujejo, zdaj pa se zaveda, da je to zgolj 

predsodek. Na vprašanje, kaj bi še spremenil pri vlogi Sebastijana, je odgovoril, da bi 

se že prej boril, da bi njegov lik naredili bolj kompleksen. Zdi se mu, da je scenarij 

narejen brez poglobljenega znanja o osebah z MAS, vendar se hkrati tudi zaveda, da 

to za samo zgodbo ne bi bilo tako zelo relevantno. 

Kljub mnogim polemikam, da naj bi osebe z MAS v filmih in nadaljevankah igrale 

osebe, ki imajo dejansko to motnjo, se Urbanu zdi, da so igralci izurjeni za to, da 

igrajo. Oni namreč zasedajo vloge, za katere menijo, da so se vanje sposobni 

transformirati. Če namreč začnemo razmišljati na način, da neko skupino ljudi lahko 

igra samo specifična skupina ljudi, potem igra izgubi svoj smisel in igralci izgubijo vir 

zaslužka. Vsak bi namreč posledično lahko igral izključno samo sebe. 

Priložnost ponovno zaigrati osebo s posebnimi potrebami bi z veseljem sprejel. Pravi, 

da teh oseb nikakor ne podcenjuje, temveč jih ceni in spoštuje. S Sebastijanom je 

med snemanjem povezal tudi določene vzporednice. Oba sta namreč precejšnja 

samotarja in navezana na tiste res najbližje. 

Po predvajanju nadaljevanke na malih ekranih je dobil kar precej pozitivnih odzivov. 

Nekateri so bili celo presenečeni, da Urban v resničnem življenju ni oseba z MAS. 

Prav zato meni, da imajo nadaljevanke in filmi velik vpliv na zaznavanje in 

poznavanje oseb z MAS. Ves čas ga je gnal občutek odgovornosti, da lik Sebastijana 

prikaže kar se da verodostojno in da ga ne prikaže kot karikaturo. Ko namreč 

reprezentiraš skupino oseb, katere nisi del, moraš biti res previden, da se na vse 

pretege ogibaš, da bi tipiziral oziroma stereotipiziral. 

Kljub temu, da prej ni vedel kaj dosti o avtizmu, tudi po odigrani vlogi pravi, da ne ve 

kaj dosti več o njem. Namesto osredotočanja na značilnosti oseb z MAS se je 

namreč osredotočil na vlogo, ki jo je moral zavzeti in kakšna je naloga tega lika 

znotraj dotične nadaljevanke. Pravi, da bi bilo od njega kar malo predrzno, če bi trdil, 

da se je o MAS med snemanjem nadaljevanke veliko naučil, saj se zaveda, da gre 

pri avtizmu za širok spekter in kompleksno vprašanje. 
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3.6 Rezultati z interpretacijo 

Rezultate raziskovanja bomo predstavili kot odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

3.6.1 Raziskovalno vprašanje 1 

Na kakšen način so v izbranem vzorcu filmov, nadaljevank in knjig, v katerih nastopa 

vsaj ena oseba z MAS, predstavljene posebne potrebe, klinične značilnosti in njihova 

interakcija s širšo okolico? Katere tematike so v povezavi z MAS še predstavljene? 

Odgovore na 1. raziskovalno vprašanje lahko najdemo v analizi posameznega filma, 

nadaljevanke ali knjige, saj je tam natančno opredeljeno, katere klinične značilnosti 

ima dotična oseba z MAS, kako ga širša okolica (ne)sprejema in kakšna je njihova 

interakcija z njo. 

3.6.1.1 Klinične značilnosti 

Naslov 

filma/nadaljevanke/knjige 

in ime osebe z MAS 

Spremembe na področju 

socialne komunikacije in 

interakcije 

Spremembe na 

področju vedenja, 

interesov in aktivnosti 

Igra imitacije, 

Alan Turing 
X X 

Obvladaj se, 

Wendy 
X X 

Črni balon, 

Charlie 
X X 

Temple Grandin, 

Temple 
X X 

V imenu ljudstva, 

Sebastijan 
X X 

Atipično,  

Sam 
X X 

Beseda na A, 

Joe 
X X 

Dobri zdravnik, 

Shaun Murphy 
X X 

Skrivnostni primer ali Kdo 

je umoril psa?, 

Christopher John Francis 

Boone 

X X 

Popolna žena, 

Danny 
X X 

Tabela 4: Klinične značilnosti 
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Kot lahko vidimo, imajo vse osebe z MAS v vseh desetih analiziranih sodobnih 

medijih težave na treh glavnih področjih razvoja, in sicer na področju socialne 

interakcije, besedne in nebesedne komunikacije ter prisotnost ozko usmerjenih in 

ponavljajočih se vzorcev, interesov ali aktivnosti. 

Zavedati se moramo, da ima vsak posameznik z MAS sicer res težave na treh 

glavnih področjih razvoja, vendar je vsak posameznik drugačen in zanimivo je, da 

sodobni mediji osebe z MAS najraje prikazujejo kot enake v smislu, da imajo vse 

težave z vzpostavljanjem očesnega kontakta in telesnega stika ter da so čudaški, 

vendar vseeno geniji na določenem področju. 

3.6.1.2 Interakcija s širšo okolico in obravnavane tematike znotraj sodobnih medijev 

Film Obvladaj se poleg tematike MAS obravnava tudi tematiko institucionalizacije in 

terapij, problematiko avtoagresije, ki se pojavi ob različnih sprožilcih, in pomembnost 

rutine ter strukture, ki osebam z MAS predstavljajo varnost in stabilnost. V filmu se, 

tako kot v nadaljevanki V imenu ljudstva, kasneje pojavi nedoslednost nekaterih 

kliničnih znakov, kar lahko pri gledalcih vzbudi napačno prepričanje, da se ob 

postopnem soočanju z neznanimi situacijami osebe z MAS nanje navadijo in ne 

reagirajo več. Pohvalno je, da v filmu Obvladaj se osebo z MAS igra dekle, saj so 

osebe s tovrstno motnjo večinoma predstavljene kot beli moški, stari med 20 in 30 

let. 

Film Črni balon se dotakne tudi negativnega odnosa ljudi do drugačnosti, kar je še 

danes zelo pogost pojav. Obravnava spolno nasilje do oseb z motnjami v duševnem 

razvoju, ki je kar od 2- do 10-krat bolj pogosto kot pri osebah brez primanjkljajev. 

Vidimo lahko, kakšen vpliv ima otrok z MAS na sorojenca ter na celotno družino, 

podobno tematiko pa obravnavata tudi nadaljevanki Atipično in Beseda na A. Družine 

otrok z avtizmom naj bi namreč zaradi intenzivnega doživljanja stresa običajno 

slabše funkcionirale in zato naj bi bile ločitve v takšnih družinah kar dvakrat 

pogostejše kot pri družinah z nevrotipičnimi otroci. Že ob diagnosticiranju avtizma se 

pri partnerstvu pogosto pojavi stiska in starša gresta čez različne faze sprejemanja 

diagnoze. Pri filmu Črni balon bi pohvalila, da ima predstavljena oseba z MAS nižje 

intelektualne sposobnosti in znižano raven funkcioniranja, kar v filmih ne vidimo 

pogosto. 

Nadaljevanka Atipično nas sooči s tematiko odraščanja oseb z MAS, odseljevanjem 

od staršev, vpisa na fakulteto in hrepenenja po odnosih. Osebe z MAS imajo željo po 

partnerskih zvezah, zaradi težav na socialnem področju pa potrebujejo še več 

pomoči, podpore in usmerjanj. To tematiko pa podrobneje obravnava tudi 

nadaljevanka Dobri Zdravnik, kjer glavni igralec Shaun Murphy skozi celotno 

nadaljevanko nadgrajuje odnos s svojo izbranko Leo. Knjiga Popolna žena se celo 

posveti vprašanju, koliko so osebe z MAS dejansko sposobne vračati ljubezen, biti 

empatične in jih primerja z AI (umetno inteligenco). 
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Vidimo lahko, da sodobni mediji, v katerih je predstavljena oseba z MAS, 

obravnavajo široko tematiko s tem povezanih vprašanj in dilem. Živimo namreč v 

času, ki je neločljivo povezan z množičnimi mediji, ki nam dajo edinstveno priložnost 

za pogovor o obravnavani tematiki in kritičnem vrednotenju le-te. 

3.6.2 Raziskovalno vprašanje 2 

Ali se reprezentacija likov z MAS razlikuje glede na medij, v katerem se pojavi? Na 

kakšen način in zakaj? 

Reprezentacija likov z MAS se glede na medij ne razlikuje. 

3.6.3 Raziskovalno vprašanje 3 

Kateri so najbolj pogosti stereotipi, ki se v izbranem vzorcu filmov, nadaljevank in 

knjig, v katerih nastopa vsaj ena oseba z MAS, pojavljajo? 

V vseh filmih osebo z MAS igrajo belopolti igralci/ke in tudi v knjigah so osebe z MAS 

belopolte. Pogosto so osebe s to pervazivno motnjo predstavljene kot beli moški, 

stari med 20 in 30 let, katerim so seveda pripisane izjemne sposobnosti. Le v filmu 

Obvladaj se osebo z MAS igra ženska. Hkrati imajo ti liki večino znakov, zapisanih v 

diagnostičnem priročniku, kar pa je seveda daleč od resnične slike. 

Ena izmed najpogostejših kritik sodobnih medijev je, da se v filmih pojavljajo stalno 

isti stereotipi. Najbolj pogost je stereotip “avtističnega savanta”, torej osebe z MAS, ki 

ima izjemno sposobnost in je na določenem področju izjemno nadarjena. Tudi pri 

našem vzorcu so bile vse osebe razen dveh nadarjene na določenem področju, 

največkrat na področju naravoslovja (operiranje s številkami, logično sklepanje) ali pa 

so imele izjemen spomin. Čeprav upodobitev lika z MAS, ki ima izjemne sposobnosti 

ni netočna, avtistični savanti predstavljajo le približno 10 odstotkov vseh tovrstnih 

posameznikov. Povedano drugače se pojav savantizma pojavi pri manj kot enem od 

treh posameznikov z MAS (Howlin, Goode, Hutton in Rutter, 2009). 

3.6.4 Raziskovalno vprašanje 4 

Ali igranje osebe z MAS zahteva posebne priprave in razumevanje posebne potrebe 

s strokovnega vidika? 

Igralec Urban Kuntarič se je namesto osredotočanja na značilnosti oseb z MAS raje 

osredotočil na vlogo, ki jo je moral zavzeti in se poglobil v razmišljanje, kakšna je 

naloga tega lika znotraj dotične nadaljevanke. Pri samih pripravah na vlogo se ni 

spustil v prebiranje strokovne literature o avtizmu, temveč se je bolj osredotočil na 

pridobitev občutka fizične prezence oseb z MAS. Z Ajdo Smrekar sta po prvi sezoni 

nadaljevanke V imenu ljudstva obiskala razred na Centru Janeza Levca, saj Ajdina 

mama uči v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
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standardom, v razredu pa ima tudi tri učence z MAS. Izrazil je obžalovanje, da tega 

ni naredil že pred prvo sezono, saj bi v tem primeru marsikaj zaigral drugače. Pri 

Sebastijanu bi po videnem spremenil predvsem širino čustev, ki jih je prej blokiral, saj 

je mislil, da osebe z MAS ne čustvujejo, sedaj pa se zaveda, da je to zgolj 

predsodek. 
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4 SKLEP 

Množični mediji imajo pomemben, vendar mnogokrat spregledan vpliv na gledalčevo 

doživljanje življenja oseb s posebnimi potrebami. V zadnjih letih se je število tovrstnih 

junakov v medijih povečalo za več kot odstotek. Glavni namen vključevanja oseb s 

posebnimi potrebami v sodobne medije je sicer širjenje ozaveščenosti, vendar so 

nekateri mediji kljub dobremu namenu začeli širiti nerealne stereotipe. Dejstvo je, da 

velika večina oseb edine informacije o MAS dobi preko sodobnih medijev, zato je 

izrednega pomena, da so podane informacije preverljive in točne. Realno 

prikazovanje oseb s posebnimi potrebami bi povečalo zavedanje o posamezni 

posebni potrebi, zmanjšalo socialne razlike med njimi in nevrotipičnimi posamezniki 

ter spodbudilo večjo integracijo v družbo. Pomembno je, da mediji prikažejo, da so 

ljudje s posebnimi potrebami nevrotipičnim posameznikom podobni bolj, kot si 

marsikdo misli (Stump, 2002; Reinhardt, 2014). 

Skozi analizo različnih sodobnih medijev smo prišli do spoznanja, da kljub številnim 

točnim prikazom in širokem spektru tem, ki so neposredno povezane z MAS in jih 

sodobni mediji dokaj natančno raziščejo, v njih še vedno prevladujejo negativni 

stereotipi, ki lahko napačno vplivajo na zaznavanje oseb s tovrstno pervazivno 

motnjo. 

Raziskava ima tudi nekaj omejitev. Priporočljivo bi bilo, da bi v raziskavo vključili večji 

vzorec filmov, knjig in nadaljevank, kar bi omogočalo širši vpogled v izbrano tematiko 

in bi posledično vodilo k jasnejšim rezultatom ter možnosti posplošitve dobljenih 

končnih ugotovitev. V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno ugotoviti, ali ugotovitve, 

do katerih smo prišli, veljajo tudi na večjem vzorcu sodobnih medijev, ki obravnavajo 

osebe z MAS. Priporočljivo bi bilo tudi raziskati, kakšen učinek imajo sodobni mediji 

na širšo populacijo. 

Kljub nekaj omejitvam predstavljene raziskave ima magistrsko delo tudi uporabno 

vrednost, saj je zaenkrat raziskav na tematiko obravnave oseb z MAS v sodobnih 

medijih dokaj malo. Vsaka nova raziskava zato pripomore k boljšemu razumevanju 

področja. Te ugotovitve bodo strokovnim delavcem in vsem pedagogom lahko 

pomagale pri izbiri kakovostnih sodobnih medijev, ki predstavljajo resnično stanje 

oseb z MAS in s tem pravilnem ozaveščanju o tovrstni posebni potrebi. Z njihovo 

pomočjo bodo lahko pedagogi in drugi strokovni delavci izobraževali mlade o MAS, 

saj namreč živimo v času, ki je neločljivo povezan z množičnimi mediji, ki nam dajo 

edinstveno priložnost za pogovor o obravnavani tematiki in kritičnem vrednotenju le-

te. 
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6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Intervju 

1. Koliko časa se že ukvarjate z igralstvom? 

2. Ste kdaj že upodobili lik s posebnimi potrebami? 

3. Kako ste se pripravili na vlogo Sebastijana v nadaljevanki V imenu ljudstva in kdo 

vam je pomagal pri pripravah? 

4. Osebno poznate kakšno osebo z MAS? 

5. Kakšno je bilo vaše znanje o avtizmu pred vlogo in kaj ste se naučili o njem po 

vlogi? 

6. Ste po vlogi s strani gledalcev dobili kakšne povratne informacije? Vas je kdo 

vprašal, če imate resnično MAS? 

7. Se vam je vživljanje v vlogo s posebnimi potrebami zdelo težje kot vživljanje v 

nevrotipičen lik in zakaj? 

8. Kako ste bili s svojo upodobitvijo Sebastijana zadovoljni? Bi ga, če bi ga lahko 

zaigrali še enkrat, upodobili drugače? Zakaj in kako? 

9. Ste dobili kakšne povratne informacije s strani oseb z MAS ali kakšne 

organizacije/društva, ki se s to motnjo ukvarja? Kakšne? 

10. Ali se vam zdi, da je v slovenskih medijih pogosta upodobitev oseb s posebnimi 

potrebami? 

11. Bi si želeli še kdaj igrati podobne like in zakaj? 

12. Se vam zdi, da imajo mediji velik vpliv na zaznavanje oseb s posebnimi 

potrebami? 

13. Se vam zdi reprezentacija le-teh pravilna ali se v to ne poglabljate in le igrate 

tisto, kar vam je naročeno? Koliko svobode imate igralci pri upodabljanju nekega 

lika? 
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6.2 Priloga 2: Transkripcija intervjuja 

Kako to, da si se sploh odločil potegovati se za vlogo Sebastijana? 

Mene so klicali za avdicijo. Že v štartu smo bili v ožjem izboru trije ali štirje igralci. Kar 

je bilo zanimivo, je pa, da ko so poslali opis te vloge, notri ni bilo napisano, da je ta 

oseba avtistična. V bistvu je bil opis kar precej grozen in se je glasil nekako tako: 

»Sebastijan je malo poseben fant, ki ga punce ne zanimajo preveč.« In potem vidim 

ta tekst, ki ga je bore malo in potem pridem na avdicijo in mi šele tam povejo, da je to 

v bistvu tako nek Rain man. 

Če bi to že prej vedel, bi se vseeno udeležil avdicije? 

Najbrž bi, ker se mi zdi, da je za mladega igralca kakršna koli izkušnja igranja pred 

kamero dragocena. Me je pa malo zmotil in sem dobil občutek, da je to malo površno 

napisana vloga. 

Če bi vnaprej vedel, da gre za vlogo osebe, ki ima MAS, bi se drugače pripravil 

na vlogo? 

Mislim, da ne. Jaz v svoji metodi igre in iskanja lika velikokrat izhajam iz telesa in 

MAS se mi zdi kot neka telesna specifika, ki je mogoče zelo stereotipna. Ampak ja, 

prav to, ko so mi rekli Rain man, sem se poskušal spomniti Dustin Hoffmana in 

probal iti s tem. 

Ali si se po pridobitvi vloge poglobil v poizvedovanje, kaj avtizem sploh je in 

kako si se pripravljal na to, kako ga boš odigral? Si morda dobil specifična 

navodila s strani režiserja, kako moraš Sebastijana odigrati? 

Kar je bilo fino pri kreiranju te cele nadaljevanke, je bilo to, da smo imeli kar precej 

vaje. Tako sem imel jaz na razpolago nekje 10 vaj, kar je v bistvu relativno malo, 

ampak sem lahko poskušal različne pristope. Kar me je ves čas gnalo, je nek 

občutek odgovornosti do tega, da to prikažem kar se da verodostojno in predvsem, 

da ga ne prikažem kot neko karikaturo. Ker po tekstu, ki je bil napisan, je Sebastijan 

zelo to. Kot sem že prej rekel, ni bilo poglobljene študije s strani scenaristov o 

avtizmu. Oni so to napisali kot: »Ja, on malo čudno govori.« 

Jaz si nisem toliko veliko prebral o samem avtizmu, ker je spekter avtizma ogromen 

in bi mi, če bi bral o avtizmu, nekaj že lahko pomagalo, ampak sem vedel, da ta 

scenarij piše, kot da ta fant ni ravno opravilno sposoben. Ni na stopnji avtizma, na 

kateri bi bil sposoben sam živeti. Potem sem šel gledat ogromno videoposnetkov na 

YouTube, dokumentarcev in sem res dobil občutek te fizične prezence teh ljudi. Se 

mi zdi, da je najbolj pomemben del moje vloge v tej nadaljevanki, niti ne toliko, kaj 

povem, ampak res bolj ta fizična prezenca. 

Si si pomagal tudi s kakšnimi filmi? 

Ful so mi težili z The Good Doctor. Pogledal sem samo par odlomkov. Rain mana 

sem itak že od prej poznal, ampak ne. Bolj sem gledal te neke posnetke realnih ljudi, 
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te njihove izpade in kako funkcionirajo, kadar so veseli. Mislim, to je fenomenalno 

gledati. 

Si imel pri soustvarjanju lika Sebastijana tudi kaj svobode? 

Če že kaj pri besedilu sem kvečjemu krajšal, ker so bili neki široki pasusi in smo po 

tem, ko se je snemanje že začelo in ko sem že nastavil, kako bom odigral 

Sebastijana, rekli, da to zveni že preveč artikulirano zanj in da moram skrajšati. 

Koliko si prej vedel o avtizmu in koliko se ti zdi, da si se tekom snemanja o 

njem naučil? 

Prej nisem kaj dosti vedel o avtizmu, pa tudi zdaj ne bi mogel reči, da kaj dosti več 

vem o njem. To je nek lik, neka vloga, ki sem jo moral jaz zavzeti in sem se ukvarjal 

bolj s tem, kaj zdaj moja vloga pomeni znotraj celotne zgodbe. Kaj je naloga tega 

mojega lika. Da bi pa rekel, da sem se zdaj veliko več naučil o avtizmu, pa v resnici 

ne. Da bi rekel ja, bi bilo kar malo predrzno od mene, ker vem, da je to en tak 

ogromen spekter in tako kompleksno vprašanje avtizma, da ne morem reči, da sem 

se kaj naučil. Mogoče so mi nekatere stvari bolj jasne, mogoče mi je bolj jasno 

odzivanje teh ljudi. 

Kaj pa pripravljanje za igro lika? Je bilo težje, ker ne gre za nevrotipično 

osebo? 

Ne, mi ga je bilo skoraj lažje kot neko nevrotipično osebo, ker sem res lahko izhajal iz 

telesa. Ker je tu neko tako zelo specifično gibanje, specifični pogledi, mi je bilo iz 

tega, ko sem se jaz enkrat prepustil temu fizisu tega lika, mi je bilo dosti lažje bivati v 

tej osebi, čisto zaradi tega, ker sem bil siguren, ko so mi enkrat rekli kolegi in 

režiserji, da je to to in da to izredno dobro deluje, sem lažje našel, kaj je zdaj prava 

mera in kaj je verjemljivo kot v nekem liku, ki bi mi bil zelo podoben. Jaz ugotavljam, 

da bližje, kot mi je nek lik, težje ga igram. 

Ali bi rekel, da imata s Sebastijanom kakšne skupne lastnosti? Če ja, katere? 

Oba sva kar smart, neka samota mi absolutno ustreza, navezanost na res bližnje 

ljudi. Tudi to, da ne zaupam prehitro, to gre sicer pri njemu v ekstreme. 

Ali poznaš slučajno osebno kakšno osebo z MAS? 

Ne. Dostikrat se hecam v smislu, o joj, to je bilo pa zdaj čisto avtistično. Ali pa, ko 

gledam svojega fotra, ki bulji nekam in je čisto v svojem svetu, pa smo vsi tako: »O, 

spet ima ta svoj avtističen moment«. Drugače pa ne. Je pa res, da sva z Ajdo 

Smrekar za drugo sezono, ki zdaj pride, šla obiskat razred njene mame. Ona namreč 

uči na Centru Janeza Levca in ima neke tri avtiste v razredu. In je bila to zelo 

dragocena izkušnja. Žal mi je bilo, da to nisva naredila že pred prvo sezono, ker bi 

mogoče zajel širši diapazon čustev, ki sem si ga prej blokiral, ker sem mislil, da oni 

ne čustvujejo. Pa je to res en predsodek. 
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Bi še kaj spremenil, če bi pred začetkom snemanja imel priložnost opazovati 

osebe z MAS? 

Predvsem bi se že prej hotel boriti, da se ga v scenariju naredi rahlo bolj 

kompleksnega. Ker se mi zdi, da je šlo v scenariju vse zelo na prvo žogo. S tem, 

kakšni bodo njegovi odzivi, kako bo reagiral … Predvsem bi si ga želel videti tudi v 

kakšni situaciji, ko je doma. Vedno ga vidimo samo, kako on bere knjigo, rešuje 

Rubikovo kocko ipd. Rad bi ga pogledal tudi v nekih drugih situacijah. To je, kar bi si 

jaz želel, ampak za zgodbo pa ne vem, če bi bilo to relevantno, ker vseeno gledamo 

neko kriminalko. 

Kakšne odzive si dobil od bližnjih ali morda celo od kakšne organizacije, ki se 

ukvarja z MAS? 

Prav od organizacije ne, je pa mama od Ajde Smrekar rekla, da je bilo zelo točno. 

Potem mi je babica povedala, ker babica ima kolegico, ki je učila otroke z MAS, da ji 

je rekla, da je bil to zelo točen prikaz tega. Pa seveda od vrstnikov in ljudi, ko se je 

nadaljevanka predvajala in so bili presenečeni, da nisem avtist. Izredno srečo sem 

imel, da pred to nadaljevanko nisem posnel ničesar, kar bi povečalo mojo 

prepoznavnost. To je bila v bistvu moja prva velika vloga in je bilo to prvič, da me je 

neki večji krog ljudi lahko videl. In je to pripomoglo k temu, da so ljudje verjeli, da so 

dejansko našli osebo z MAS. Ogromno ljudi mi je reklo, da so mislili, da sem 

dejansko avtist. 

Mislim, da imajo dejansko velik vpliv nadaljevanke in filmi na naše poznavanje 

avtizma. 

Ali slučajno veš, kolikokrat so OPP igrane v gledališču in zakaj se tega tako 

zelo izogibamo? 

Olje črne kumine v MGL, kjer Matej Zemljič igra avtista – nov tekst od Barbare 

Zemljič. Mislim, da je pomanjkanje testov, ki bi to temo obdelovali, ker je toliko enih 

drugih tematik. Ni, da bi se ljudje tega bali. 

Če bi še imel priložnost igrati OPP, bi jo sprejel? 

Bi. 

Se ti zdi, da ob igranju vloge z OPP prevzemaš neko večjo odgovornost, da jo 

boš pravilno prikazal? 

Vsekakor je večja odgovornost, ko ti reprezentiraš skupino oseb, katere ti nisi del. 

Mislim, da moraš biti tu res previden, da to prikažeš kar se da verodostojno in kar se 

da prepričljivo. Da se na vse pretege ogibaš, da bi tipiziral/stereotipiziral. Če jaz 

igram nekoga, ki je nevrotipičen, ki je kot jaz – se lahko norčujem. Iz sebe se namreč 

lahko norčujem. Če pa igram nekoga, moram biti pa zelo previden. Da ne prečkaš 

meje, kjer bi to lahko bilo žaljivo. 
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A se ti zdi bolje, da bi osebo z MAS odigrala oseba, ki ima dejansko to motnjo, 

ali da ga upodobi nevrotipičen igralec? 

Če dobiš nekega avtista, ki bi bil to sposoben zaigrat, absolutno. Se mi pa zdi, da 

zato smo igralci. Da igramo. Mi zasedamo vlogo igralca, za katero mislimo, da smo 

tega sposobni, te transformacije. Če se gremo tega, da bi samo neka skupina ljudi 

lahko igrala neko skupino ljudi, potem ni več smisla igre. Ker potem vsi lahko igramo 

zgolj samega sebe. 

Kaj si se naučil, ko si igral Sebastijana? O življenju, pogledu na svet, si prišel 

do kakšnih pomembnih spoznanj? 

Upam si trditi, da tudi prej nisem podcenjeval teh ljudi. Jaz z vsemi ljudmi zelo rad 

ravnam, kot da so odrasli. Tudi z otroci. Nisem se pa nekaj hudega naučil zaradi te 

vloge o življenju, delu … 


