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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 

 

Diplomsko delo je namenjeno spoznavanju Aspergerjevega sindroma in njegovih značilnosti 

v navezavi s kognitivno vedenjskim pristopom.   

V prvem delu diplomskega dela smo uvodoma predstavili spekter avtističnih motenj in kratko 

zgodovino avtizma. Tukaj se je skozi zadnja leta spreminjalo marsikaj, od samega 

pojmovanja motnje do različne etiologije. Sledi bolj obsežno poglavje, ki je namenjeno 

Aspergerjevem sindromu in njegovim ključnim značilnostim. S pomočjo podatkov, ki smo jih 

zbrali v strokovni literaturi, v prvem delu opišemo glavne specifike spektra avtističnih motenj 

in Aspergerjevega sindroma. Ta teoretična spoznanja so primerjana z življenskimi izkušnjami 

oseb z Aspergerjevim sindromom in njihovimi sorodniki. V sklopu tega dela je izpostavljen 

tudi pomen diagnoze in zgodnje obravnave, ki se je izkazal za ključno, ko govorimo o 

kvaliteti življenja osebe z Aspergerjevim sindromom..  

V drugem delu diplomske naloge se osredotočamo na kognitivno vedenjsko terapijo in v 

uvodu opišemo njene principe in glavne značilnosti ter cilje tega pristopa. Večjo pozornost v 

tem delu je posvečena sami navezavi med Aspergerjevim sindromom in kognitivno 

vedenjskim pristopom, ter modifikaciji tehnik uporabnih za obravnavo osebe z Aspergerjevim 

sindromom. V nadaljevanju je predstavljena obravnava, kako se zmanjša moteče motnje in 

čimbolj izboljša posameznikovo funkcioniranje. Eno izmed podpoglavij je namenjeno tudi 

pomembnosti družine in kognitivno vedenjske terapije. Praksa je namreč pokazala veliko 

navezavo med njima.  Zadnji večji sklop je namenjen sklepu, kjer so povzete vse pomembne 

ugotovitve diplomskega dela.  

 

  

 

 

KLJUČNE BESEDE: Spekter avtističnih motenj, Aspergerjev sindrom, zgodnja obravnava, 

kognitivno vedenjska terapija, modifikacija tehnik, družina 



SUMMARY WITH KEY WORDS 

 

The diploma work is intended to learn about Asperger's syndrome and its characteristics in 

relation to the cognitive behavioral approach. 

In the first part of the diploma thesis we presented the spectrum of autistic disorders and the 

short history of autism. Here, over the last years, many things have changed from the very 

concept of disorder to different etiology. This is followed by a more comprehensive chapter 

dedicated to Asperger's syndrome and its key features. Using the data collected in the 

professional literature, in the first part, we describe the main specifics of the spectrum of 

autism disorders and Asperger's syndrome. These theoretical findings are compared with the 

life experiences of people with Asperger's syndrome and their relatives. As part of this work, 

the importance of diagnosis and early treatment has also been highlighted, which has proved 

to be crucial when we talk about the quality of life of a person with Asperger's syndrome. 

In the second part of the diploma thesis we focus on cognitive behavioral therapy and in the 

introduction we describe its principles and main characteristics and objectives of this 

approach. More attention in this part is devoted to the connection between Asperger's 

syndrome and the cognitive behavioral approach, and the modification of techniques useful 

for dealing with a person with Asperger's syndrome. The following describes the treatment of 

a person with sindrom, how to reduce disturbing disorders, and improve the individual's 

functioning as much as possible. One of the sub-sections is also devoted to the importance of 

family and cognitive behavioral therapy. The practice has shown a great deal of connection 

between them. The last larger section is intended for the conclusion, summarizing all the 

important findings of the diploma work. 

 

 

 

KEY WORDS: A spectrum of autism disorders, Asperger's syndrome, early treatment, 

cognitive behavioral therapy, modification techniques, family
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1 UVOD  

 

 

 

V zadnjem času se besedna zveza avtistična motnja pojavlja pogosteje kot nekoč. 

Strokovnjaki pravijo, da jo v zadnjem času res pogosteje prepoznavajo in diagnosticirajo 

kot v preteklosti. Pravijo tudi, da se pogostost motnje avtističnega spektra (SAM)  med 

razvojnimi motnjami povečuje najhitreje. To naj bi pripisovali večji prepoznavnosti te 

motnje in novim informacijam iz prakse.  

 

Znotraj spektra avtističnih motenj so različne oblike motenj, ki se med seboj razlikuje v 

določenih lastnostih, imajo pa skupne značilnosti, ki jih najdemo pri vseh. Razlikujejo se 

po svoji pojavnosti in po svoji izraženosti motnje. V naši diplomski nalogi se bomo 

posvetili eni izmed avtističnih motenj, ki je vedno bolj pogosta na našem ozemlju, to je 

Aspergerjev sindrom (AS).  

 

Glavne značilnosti AS smo razdelili v štiri večje skupine. Prva značilnost so socialne in 

emocionalne sposobnosti. Tukaj se posvetimo predvsem problemu vključevanja v družbo 

in načinu prijateljevanja, ki velja za problematično. Drugi sklop pripada komunikaciji, 

tako verbalni kot neverbalni, ki predstavlja prav tako težavo pri interakciji z drugimi.  Za 

avtistično motnjo so značilne tudi vedenjske motnje, ki ponavadi močno izstopajo in so 

močno izražene. Temu pripada tretji sklop, kjer sta bolj podrobno opisani težavi rutine in 

omejenih zanimanj. Poleg teh značilnosti so pogoste še pridružene lastnosti, ki sicer niso 

diagnostično merilo,  vendar se jih pri sami obravnavi velikokrat upošteva. To sta 

senzorična občutljivost in motorična okornost. 

 

Zaradi novih spoznanj in na novo postavljenih diagnostičnih kriterijev se je spreminjal 

proces diagnosticiranja. Kot samostojno poglavje je predstavljeno tudi diagnosticiranje in 

pomen diagnoze. Tukaj se pojavi prvo glavno teoretično vprašanje »koliko lahko zgodnje 

odkrivanje Aspergerjevga sindroma še dodatno prispeva k boljšemu zdravljenju«. Znano 

je, da osebe z AS lahko v odrasli dobi funkcionirajo dokaj normalno, zato nas zanima 

koliko ima pri tem čas odkrivanja motnje oz. zgodnja obravnava.  
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Iz sklopa diagnoze pa na koncu skočimo na praktično področje obravnave, to je kognitivno 

vedenjska terapija (KVT). Tukaj nas zanima »ali lahko z kognitivno vedenjsko terapijo 

olajšamo življenje osebi z Aspergerjevim sindromom«. Raziskali bomo uporabnost KVT v 

povezavi z AS. V sklopu tega bodo predstavljene modifikacije tehnik, ki so namenjene 

otrokom in mladostnikom osebam z AS, povzete po priročniku: »CBT for children and 

adolescents with autism spectrum disorder«. 

 

1.1. Miti o avtističnih motnjah 

 

Preden začnemo s teoretičnim delom bi želeli predstaviti nekaj najpogostejših mitov o 

motnjah avtističnega spektra, ki nikakor ne držijo in so lahko velikokrat diskriminatorne do 

posameznikov z avtistično motnjo. V te mite zajemamo tako avtizem kot Aspergerjev 

sindrom.  

 

Izpostavljene mite nam je predstavila Anastasia, ki ima Aspergerjev sindrom in o katerih piše 

v svojem blogu. Sama se je odločila za ta korak saj pravi, da se prevečkrat srečuje z ljudmi, ki 

o avtistični motnji ne vedo veliko, ta nevednost pa je ne moti toliko kot jo moti obsojanje in 

predsodki ljudi. Ravno zato je želela izpostaviti tiste najpogostejše mite, ki jih slišimo med 

laično javnostjo. Razlaga mitov bo povzeta iz literature in bolj podrobno razložena v 

nadaljevanju diplomskega dela.  

 

“To je samo faza, ki jo bo otrok prerasel.”  

Ljudje so pogosto v zmoti s prepričanjem, da so avtistične motnje ozdravljive. To je 

vseživljenska motnja, s katero pa se ljudje naučijo živeti in ublažiti njene simptome. 

Posameznik ne ozdravi temveč prilagodi vedenje in lahko funkcionira dokaj normalno.  

 

“Vse osebe z avtizmom so geniji.” 

Velika večina avtističnih oseb je povprečno inteligentnih, za klasični avtizem pa velja, da so 

osebe celo podpovprečne, kar je ravno nasprotno. Seveda so izjeme, vendar z avtizmom ni 

pogojena visoka stopnja inteligentnosti. 
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“Ampak saj ne izgleda avtističen.” 

Osebe s SAM nimajo specifičnega videza, motnjo je mogoče prepoznati šele po načinu 

govora in nenavadni komunikaciji. Veliko ljudi povezuje avtizem z neprimernih vedenjem, 

kot je recimo butanje z glavo ob zid ali pa zatiskanje ušes, itd. Večina oseb s SAM se nauči 

kaj je primerno in neprimerna vedenja kontrolira, ter tako ne izstopa iz množice. 

 

“Nekdo, ki ima avtizem ne zmore ustvarjati novih stikov, ne zna biti prijatelj in je popolnoma 

nezainteresiran za okolico.” 

Osebe s SAM imajo težave z razumevanjem nenapisanih pravil obnašanja in s komunikacijo 

na splošno, kar pomeni da je navezovanje novih stikov oteženo. Poleg tega lahko oseba s 

SAM izgleda nezainteresirana za okolico, ker uporablja drugačno telesno govorico, katero 

ponavadi ljudje razumejo kot odmik. Vsekakor pa imajo željo in tudi potrebo po prijateljstvu 

in stikih z okolico. 

 

“Samo otroci imajo avtizem.” 

Ta mit je povsem verjetno nastal saj je govora predvsem o otrocih z avtističnimi motnjami. 

Začne se v otroštvu in ne preneha z odraslo dobo. Kljub temu, da ni toliko poudarka na 

avtizmu v odrasli dobi to ne pomeni, da posamezniki ozdravijo z odraščanjem. 

 

“Tega otroka se ne da ničesar naučiti, nič ne bo iz njega.” 

Ljudje so v zmoti, da se otrok s SAM ne da učiti. Seveda je zato potreben prilagojen način 

učenja, kjer običajne prakse učenja ne zaležejo. Upoštevati je potrebno njihov način mišljenja 

in doživljanja sveta in s takim pristopom pomagati otroku pri učenju.  

 

“Avtizem je samo posledica napačne vzgoje staršev.” 

V samih začetkih odkritja avtizma je bilo govora o temu, da naj bi bila za avtistično motnjo  

pri otroku kriva »hladna mati«, za kar pa se je hitro izkazalo, da je nesmiselno. Zaradi 

vedenjskih motenj, ki jih imajo avtistični otroci ljudje hitro sklepajo, da so razvajeni in da je 

njihovo obnašanje le posledica neprimerne, popustljive vzgoje, kar pa nikakor ne drži. 

 

“Osebe z avtizmom ne morejo imeti empatije in ne vejo kaj so čustva.” 

Osebe s SAM imajo težave z izražanjem lastnih in odzivnostjo na čustva drugih. Nikakor pa 

to ne pomeni, da oni ne čutijo in ne zmorejo imeti nikogar radi. Težje vzpostavijo globlji 
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odnos saj težko razumejo kompleksna čustva ali pa občutijo preveč v sebi in ne zmorejo tega 

obladovati. 

(Anastasia 2017)  

 

 

2 SAM 

 

 

Avtistične motnje so skupina razvojnih motenj, ki trajajo vse življenje. Motnje avtističnega 

spektra je izraz, ki v svojem širšem pomenu zajema avtizem, Aspergerjev sindrom, 

pervazivno razvojno motnjo, sindrom patološkega izogibanja zahtevam in semantično-

pragmatično motnjo (Hannah 2009). Izraz spekter uporabljamo, saj se znotraj avtističnih 

motenj, kljub skupnim začilnostim pojavljajo velike razlike glede na pojavnost in 

intenzivnost. Ta pojem je uvedla Lorna Wing, ki je skozi svojo raziskavo opredelila tri 

elemente spektra avtističnih motenj: motnje v socializaciji, besedni in nebesedni 

komunikaciji, ter imaginaciji. Potrdila je značilnost, da ni naključje, da se pri avtistični motnji 

te tri okvare pojavljajo skupaj (Milačić 2006). 

 

Avtistične motnje najbolj vplivajo na to, kako osebe z avtizmom komunicirajo z drugimi, 

kakšen odnos imajo do drugih in kakšen odnos imajo do sveta. Prepoznamo jih prav po tem 

delovanju osebe in jih ne moremo odkriti na podlagi medicinskih testov, kot recimo preiskave 

krvi ali urina, genetske preiskave, pravzaprav lahko rečemo, da nimamo biološkega markerja 

(Jurišić 2016). 

 

Primer Ambroža, avtističnega otroka, ki nam s svojo predstavitvijo prikaže delček avtistične 

motnje: 

 »Sem Ambrož, doma iz Ljubljane. Po letih jih imam za seboj trinajst, po velikosti bi mi 

prisodili kakih osem, v psihičnem razvoju pa bi se težko odločili za kakršnokoli starost. 

Nekatere stvari obvladam bolje kot marsikateri odrasel človek, v drugih se ne bi mogel kosati 

z enoletnim otrokom, v ostalih aktivnostih pa sem nekje vmes.« (Vojska Kušar 1993, 13) 

 

V zadnjem desetletju so med pogostostjo razvojnih motenj najbolj v porastu prav motnje 

avtističnega spektra. Povečanje števila avtističnih motenj strokovnjaki pojasnjujejo z 
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razširjanjem diagnostičnih meril, s spreminjanjem diagnostičnih oznak, z razpoložljivostjo 

storitev in zavedanjem o avtističnih motnjah med strokovnjaki, starši in laično javnost. 

Raziskave so pokazale, da ima avtistično motnjo eden od 68 otrok pri nas (Ministrstvo za 

zdravje 2009). 

 

 

2.1.Zgodovinski razvoj  

 

Izraz avtizem je bil prvič uporabljen leta 1943, ko je priznani otroški psihiater dr. Leo Kanner 

objavil svoja opažanja o dvajsetih otrocih, ki jih je preučeval. Njegovi opisi še danes veljajo 

za najpomembnejše lastnosti avtizma. Popolnoma slučajno si je isti pojav izbral tudi avstrijski 

profesor otroške psihiatrije Hans Asperger. Slednji je objavil raziskave o »malih profesorjih«. 

S tem izrazom je opisal otroke z zelo visokim inteligenčnim količnikom, ki pa niso bili 

sposobni razviti socialnih veščin. Prvi je podal klinično sliko enajstih otrok, drugi pa opisuje 

značilnosti štirih otrok. Uveljavila sta se dva pojma: Kannerjev avtizem in Aspergerjev 

sindrom. V nekaterih značilnostih se razlikujeta, med njima pa najdemo tudi precej 

podobnosti  (Žagar 2012). 

Podobnosti med avtizmom in AS: 

- Prirojenost motnje 

- Slab očesni stik 

- Stereotipije besed in gibanja 

- Odpor do sprememb 

- Izolirani, posebni interesi, navadno do bizarnih in idiosinkratičnih objektov in vsebin 

- Težave v navezovanju socialnih stikih. 

Razlike med avtizmom in AS:  

- Otroci z AS lahko razvijejo tekoč govor, vendar kasneje, okoli petega leta starosti, 

otroci z avtizmom imajo pomanjkljiv govor, 

- otroci z AS so skoraj vsi gibalno nespretni in imajo slabše razvito fino motoriko, kar 

za otroke z avtizmom ni nujno, 

- otroci z AS imajo razvito sposobnost abstraktnega mišljenja, medtem ko se otroci z 

avtizmom učijo predvsem mehansko, 
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- otroci z AS so pogosto povprečno ali celo nadpovprečno inteligentni, medtem ko je 

okoli 70% avtističnh otrok mentalno retardiranih,  

- otroci z AS imajo zelo dober mehanski spomin, za podatke, števila, datume, 

- otroci z AS navadno nimajo pridruženih motenj v duševnem razvoju, imajo pa 

primanjkljaje na posebnih področjih učenja, kot so disleksija, dipraksija, motnja 

pozornosti, hiperaktivnost, itd.  ( Žagar 2012, 105) 

 

Ena od teorij, ki je veljala vse do sedemdesetih let je bila, da naj bi za avtizem pri otroku bila 

kriva mati. Vzrok naj bi bila materina hladnost, kot jo je poimenoval Bettelheim, ki bi otroku 

onemogočila, da bi razvil čustveno navezanost. Leta 1956 se je zgodil primer, kjer so 

dveletnemu fantku postavili diagnozo otroški avtizem in njegovo mati obtožili, da se s sinom 

ni čustveno povezala. Ta dogodek je bil povod, da je psiholog Rimland, ki je bil oče 

opisanega otroka, lotil razkrivanja skrivnosti avtizma. Z objavo njegove knjige z naslovom 

Otroški avtizem: Sindrom in njegove posledice za nevrološko teorijo vedenja, je spremenil 

pogled na avtizem. Avtizem ni bil več obravnavan kot psihološki problem, temveč kot 

nevrorazvojna motnja (Milačić 2006). 

Mnenja o vzrokih za avtizem so se v zadnjih dvajsetih letih pogosto spreminjala. Nekatere 

avtistične motnje naj bi bile rezultat okoljskih dejavnikov, nekatere pa lahko izid genskih 

dejavnikov (Shore in Rastelli 2006).  Kakorkoli vzrok ni samo eden, z gotovostjo pa vemo, da 

avtizem ni posledica neprimerne vzgoje ali travmatičnega dogodka.  

V Sloveniji se je začelo delovati na področju SAM šele okoli leta 2005. Pred tem so otroke s 

SAM obravnavali v okviru skrbi za vse otroke s posebnimi potrebami. Problematika SAM je 

interdisciplinarna, kar pomeni, da brez hkratnega sodelovanja zdravstva, šole in drugih 

organov ne more biti uspešno obravnavana (Ministrstvo za zdravje 2009).  

 

3 ASPERGERJEV SINDROM  

 

 

Hans Asperger je prvič opisal AS pred več kot pol stoletja, vendar se dolgo časa v strokovni 

literaturi ni dalo zaslediti ničesar o tej motnji. Članek je bil napisan v nemščini in objavljen 

med vojno in zato težko dostopen. Vse več zanimanja se je pokazalo po letu 1990, temu je 
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sledila tudi Slovenija. Pri nas ima največ zaslug za rastoče zanimanje društvo Center za 

avtizem in pa seveda starši otrok z AS (Klemenc, Jurišić in Kompan Erzar 2015). 

 

Danes ima skoraj vsaka šola kakšnega otroka z AS. Še nekaj let nazaj je malo kdo slišal za ta 

izraz, sedaj pa je vse več posameznikov, ki jih prej ne bi nikoli prepoznali kot »avtistične«.  

 

Aspergerjev sindrom je razvojna motnja, ki sodi v skupino avtističnih motenj. Od otroškega 

avtizma se razlikuje po razmeroma dobro ohranjenih jezikovnih in miselnih zmožnostih otrok 

v prvih treh letih razvoja (Jurišić 2016). Ravno zaradi tega se večina raziskovalcev strinja z 

opredelitvijo, da je Aspergerjev sindrom pravzaprav  visokofunkcionalni avtizem, oziroma 

avtizem brez motnje v duševnem razvoju. Osebe z Aspergerjevim sindromom opisujejo kot 

socialno bolj motivirane, vendar ranljive mladostnike in odrasle z nenavadnimi interesi        

(Klemenc 2012). Aspergerjev sindrom naj bi bil po mnenju strokovnjakov pogostejši od 

klasičnega avtizma.  

 

Glavne značilnosti AS, ki jih je izpostavila Lorna Wing so: 

- Pomanjkanje empatije (nezmožnost vživeti se v čustva drugih) 

- Naivna, neprimerna, enostranska interakcija 

- Nezmožnost ali majhna sposobnost sklepanja prijateljstev 

- Pedanten, natančen, ponavljajoč se govor 

- Slaba sposobnost neverbalne komunikacije 

- Izrazita zatopljenost v določene teme 

- Nerodno, slabo koordinirano premikanje in nenaravna drža (Attwood 2007, 3) 

 

3.1. Socialne in emocionalne sposobnosti 

 

Otroci z avtistično motnjo so ena najranljivejših skupin, ko govorimo o vključevanju v 

družbo. Ravno zaradi tega potrebujejo na tem področju največ podpore. Osebo z 

Aspergejevim sindromom ljudje pogosto obravnavajo drugače zaradi nenavadnega socialnega 

vedenja in drugačnih govornih sposobnosti (Klemenc, Jurišić in Kompan Erzar 2015). 

 

Pri otrocih z AS se pri interakciji s sovrstniki opazi, da svojega vedenja ne prilagaja 

samodejno odzivu drugih. To bi lahko pripisali predvsem dejstvu, da niso zmožni 
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prepoznavati obrazne izraze in ne poznajo nepisanih pravil. Tako lahko osebe z AS drugi 

osebi v obraz povedo neprijetno resnico, saj ne predpostavljajo, da bi njegov komentar lahko  

bil žaljiv, kar jih pogosto pripelje do socialne izoliranosti.  

 

Za razliko od avtizma osebe z AS ne želijo biti socialno izključene in se ne izogibajo 

socialnim stikom. Osebe z AS pristopijo k drugim in izražajo željo po kontaktih na njihov 

svojstven način, ki pa deluje zelo okorno in socialno neprilagodljivo. (Klemenc 2012) Do 

ljudi ponavadi pristopijo in začnejo pogovor o temi, ki jih zanima, ker pa so neobčutljivi za 

čustva drugih in ne razumejo nebesednih sporočil drugih, ne opazijo, da se lahko nekdo ne 

zanima za njihovo temo pogovora, da se lahko dolgočasi ali gleda stran. Velikokrat se 

znajdejo v konfliktu zaradi svojih posebnosti v stikih z drugimi. Večkrat jih vrstniki zbadajo, 

zafrkavajo ali se jm posmehujejo (Attwood 2007). 

 

O določeni temi lahko vedo izjemno in pogosto je ravno ta prevladujoča v socialnih stikih. 

Podobna zanimanja imajo sicer tudi otroci z značilnim razvojem, vendar se pri otrocih z AS 

razlikuje po tem, da jih njihovo ozko zanimanje tako zaposluje, da omejuje druga področja 

učenja. Tako je njihova pozornost in motivacija usmerjena le na eno temo (Klemenc 2012). 

 

Primer otroške igre, ki prikaže ozko zanimanje in usmerjenost na eno temo: 

Otroci se igrajo na peskovniku, eden izmed otrok zakliče »Kdo gre z mano metat pesek?« Na 

to se odzovejo vsi tudi Jure, ki ima AS in si želi družbe. Vsi otroci začnejo kopati in se igrati z 

lopatami v pesku. Jure pa začne : «Kako velik je kup peska! Visok je najmanj pol, če ne 

tričetrt metra. Če bi bila to gora bi skozi njo lahko zgradili predor, samo bi moral imeti zelo 

močne opornike, da se ne bi zrušil. Potem bi bil lahko prav tak predor, kot je Golovec ali 

pa...« Medtem so otroci opazili, da se Jure ne igra temveč stoji zraven njih in navdušeno 

razlaga. Pokličejo ga in ponovno povabijo k igri: » Jure! Jure! Boš metal pesek?« Vendar 

Jure ne opazi, da otroke ne zanimajo njegova mala predavanja in ga ne poslušajo, in  

navdušeno nadaljuje: «... Strmec. In Šentvid je dolg 1490 metrov. Najdaljši predor na svetu 

pa kar 24510 metrov!..« (Klemenc, Jurišić in Kompan Erzar 2015, 23)  

Po zaključenem monologu se Jure obrne in opazi, da okoli sebe ni več otrok ter plane v jok. 

Otroci so končali z igro in odšli. Jureta je to njegovo ozko zanimanje tako prevzelo, da ni 

opazil kdaj je ostal sam.  
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Za osebe z AS je značilno tudi pomanjkanje empatije, kar pomeni, da ne upoštevajo, da so 

odzivi in čustva nekoga drugega čustveno pomemben dogodek. Tukaj je potrebno poudariti, 

da to ne pomeni, da oseba ni zmožna koga imeti rada. Pomeni le to, da težko vidi svet skozi 

druge oči oz. težko razume stališča drugih ljudi, in ta moteč simptom nam pojasnjuje teorija 

uma (Milačić 2006). 

 

Teorija uma je pravzaprav sposobnost otroka, da razume svoja, kot tudi tuja duševna stanja. Z 

opazovanjem duševnih stanj naj bi lahko predvideli vedenje drugih in ga tudi razložili 

(Milačić 2006). Nekateri avtorji to ponazarjajo s slepoto oziroma nezmožnostjo branja misli.  

 

Primer Hala, osebe z AS, ki nam predstavi problem teorije uma v njegovem vsakdanu: 

»Čez določen čas razvijem dober uvid v ljudi, vendar se mi zdi, da v danem trenutku ne 

morem dobro razmišljati »na svojih nogah«, to je izraz, ki mi pride na misel, ko hočem opisati 

sebe. Zadeva se mi zdi nemogoča, če se poskušam hkrati osredotočiti na lastne misli ali 

čustva in še na različne misli in čustva druge osebe ali celo drugih oseb naenkrat.« (Klemenc, 

Jurišić in Kompan Erzar 2015, 94) 

 

Velikokrat lahko osebe z AS izpadejo nevljudno ali nevzgojeno zaradi njihovih težav v 

čustvenih odnosih in nerazumevanjem konteksta. Značilno je tudi to, da ne uporabljajo 

očesnega stika, saj pravijo, da lažje govorijo, kadar jim pri tem ni treba gledati sogovornika v 

oči. Nekatere osebe z AS so pojasnile, da očesni stik pokvari njihovo koncentracijo, zato ga 

veliko lažje vzpostavijo kadar jim ni treba poslušati (Attwood 2007). 

 

Kot že povedano, imajo težave z deljenjem lastnih misli in čustev. Zaradi tega so za njih 

značilna platonska prijateljstva, kjer ponavadi potrebujejo nasvet o spreminjajočih se potrebah 

in zahtevah prijateljstva. Bolj sproščeno se počutijo v družbi enega prijatelja kot v večji 

skupini, kjer hitro postanejo odrezavi in osamljeni (Attwood 2007). Težave imajo tudi z 

razumevanjem koncepta prijateljstva nasploh.  

 

Primer Temple, ženske z AS, ki opisuje na kakšen način ji je uspelo družiti se z drugimi 

ljudmi: 
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»Nikoli se nisem vključila v množico, a sem imela nekaj prijateljev, ki so jih zanimale 

podobne stvari kot mene, denimo smučanje in jahanje. Prijateljstva so bila zmeraj 

zaznamovana s tem, kar delam, in ne s tem kar sem.« (Milačić 2006, 70)  

 

Spremembe, ki ji doživljamo med odraščanjem lahko mlade z AS zbegajo. Same fizične 

lastnosti se ponavadi pojavijo v isti starosti kot pri sovrstnikih, same čustvene spremembe pa 

pridejo z veliko zamudo. Za najstnike je značilno, da se osredotočajo na romanco in 

preverjajo meje, medtem, ko si najstnik z AS še vedno želi le prijateljstva. Močna povezanost 

do nasprotnega spola se pojavi kasneje kot je običajno, medtem ko se najstniške značilnosti 

ohranijo še pozno v dvajseta leta. Za čustvene spremembe odraščanja osebe z AS je značilno 

to, da so pogosto zakasnjene in podaljšane (Attwood 2007). 

 

3.2. (Ne)verbalna komunikacija  

 

Pri vključevanju v družbo jim povzroča kar nekaj težav tudi sam govor in komunikacija. Za 

otroke z Aspergerjevim sindromom je značilen zapozneli razvoj govora. Raziskave so 

pokazale, da kljub zapoznelosti postane govor do 5 leta starosti tekoč. Opaziti pa je mogoč 

nenavaden način govora in oteženo sodelovanje v pogovorih (Milačić 2006). 

 

Na področju govora in jezika oseb z Aspergerjevim sindromom naj bi veljale tri posebnosti in 

sicer; površna ekspresivna funkcija govora, kar pomeni, da govorec težko izraža sebe, 

pedanten, formalen in izbran govor, ki deluje naučeno in za otroka ali mladostnika 

neprimerno, ter nenavadna prozodija, monoton, enakomeren govor (Klemenc, Jurišić in 

Kompan Erzar 2015). 

 

Za slog komunikacije osebe z AS je značilno dolgočasno predavanje, ki je podobno monologu 

in pretirana zgovornost na svojem interesnem področju.  Ravno od tu ime »mali profesorji«.  

Ko se pogovor začne jih je praktično nemogoče ustaviti, govorijo o določeni temi in svoje 

pripovedi ne prilagodijo zanimanju in znanju drugega (Klemenc 2012). Kljub obsežnem 

govoru, povedo zelo malo in se je včasih z njimi težko kaj dogovoriti.  

 

Primer Jureta, fantka z AS na igrišču in njegov način kako pristopi k sovrstniku: 
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»Tako rad imam baterije. Doma jih imam 197. Baterije so zelo uporabne. Kakšne baterije 

imate pri vas v daljincu? Imam eno posebno baterijo, ki mi jo je prinesel očka iz Rusije. Moj 

očka je inženir in je delal v Moskvi... « Med tem njegovim predavanjem fant že odide, Jure pa 

brez se ustavit pristopi na igrišču še do deklice, ki se guga in nadaljuje: »... od tam mi je 

prinesel šest AAA baterij. Na katerih so bila navodila v cirilici. Te so mi najbolj všeč. Preden 

grem spat, vse baterije preštejem in jih po vrsti zložim poleg postelje. Mama mi reče, naj raje 

objamem medvedka meni pa so bolj všeč... « Po nekem času odide tudi deklica. Jureta pokliče 

mama, da je čas da gredo domov. Jure se ne ustavi : «Meni je enkrat ena padla na tla... » 

(Klemenc 2012, 32-33)  

Jureta je bilo nemogoče ustaviti, ko je govoril o svojem interesnem področju. Ko je pristopil 

najprej do fanta, nato še do deklice ni niti povprašal o njihovih imenih ali kaj bi njiju 

zanimalo. Ni prilagodil pogovor glede na zanimanje in znanje sogovorca.  

 

Zaradi težav z uporabo jezika v socialnem kontekstu je značilna tudi nagnjenost k dajanju 

nerelevantnih pripomb. Tako je lahko izjava ali tudi vprašanje čisto nepovezana s temo 

pogovora, kar lahko zmede sogovorca. Pri otrocih obstaja tudi nagnjenje k vpadanju v besedo 

ali govor preko drugih. Najstnik z AS se, na primer, sredi pogovora ustavi in sogovorniku 

pove, da ima le-ta zelo krive zobe. To je sicer lahko resnica, vendar ne pripomore k prijetnem 

poteku pogovora (Milačić 2006). 

 

Za osebe z AS je značilna tudi dobesedna interpretacija povedanega in težave pri razumevanju 

jezikovnih figur. Težko razumejo običajne fraze, pregovore ali metafore, kot so: »Kaj nimaš 

jezika?«, »Šale stresa iz rokava.« ali »Muca mu je snedla jezik.« Oče nekega mladeniča z AS 

je prosil sina, da mu skuha čaj. Čez nekaj časa, ko čaja ni dobil je vprašal sina: »Kje je čaj?« 

Sin je odgovoril: «V čajniku, seveda.« Očetovo prošnjo je sicer izpolnil in čaj skuhal, ni pa 

vedel, da ta prošnja pomeni poleg kuhanja še dostavo v skodelici (Attwood 2007). 

Običajno med pogovarjanjem poudarjamo pomembne besede ali ponazarjamo svoje občutke s 

spreminjanjem tona in z glasnostjo govora. Za osebe z Aspergerjevim sindromom pa je 

značilen zelo monoton in enakomeren govor. Zelo malo je takih spreminjanj tona, poudarka in 

ritma. Pogosto se lahko njihov govor zdi pust, lahko pa je izražanje preveč natančno s 

poudarkom na vsakem zlogu (Attwood 2007).  
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Te modulacije glasu so pomembne za razumevanje različnih pomenov povedanega, kar lahko 

osebi z AS povrzoča težave tako pri poslušanju in kot pri razumevanju teh sprememb. Kadar 

se pogovarja več ljudi hkrati se lahko zgodi, da se težko osredotoči na posamezen glas.  

Primer o tem priča Darren White, avtistična oseba:  

»Včasih slišim le besedo ali dve na začetku pogovora, potem pa se kopica besed prične mešati 

in stapljati med seboj in ne morem več določiti njihovega pomena.« (Milačić 2006, 75) 

Značilno je tudi glasno razmišljanje. To je sicer značilnost vseh majhnih otrok, ki pa pri 

otrocih z AS ostane prisotno še dolgo po tistem, ko bi pričakovali, da se bo to končalo. 

Strokovnjaki podajajo več možnih vzrokov za to početje. Glasno mišljenje naj bi imelo 

konstruktiven ali pomirjevalen namen, lahko gre za to, da si oseba z AS ponavlja prejšnje 

pogovore, da bi jih bolje razumela. Lahko pa gre tudi za iskanje tolažbe (Attwood 2007).  

 

Govor najstnika z AS pa lahko v obdobju odraščanja postane pedanten ali celo preveč 

natančen. Izbira besed je lahko preveč uradna glede na starost (Attwood 2007). Prav tako 

neobičajna kot govor, so lahko neobičajna tudi  področja zanimanja oseb z AS.  

 

3.3. Vedenjske motnje 

 

Zanimanja in rutine sta dve značilnosti AS, ki imata zelo pomemben vpliv na stanje v družini. 

Tu ne govorimo o splošnem zanimanju, temveč že o obsedenosti z nekim področjem 

zanimanja, ki kot smo videli že pri poglavju komunikacije, dominira v pogovorih in zahteva 

od osebe večina njegovega časa. Druga značilnost je breme rutin, katere morajo biti izvršene 

na vsak način.    

Področja zanimanja so lahko običajna, na primer stvari, ki jih zbirajo tudi drugi otroci in 

odrasli, zbirka obeskov za ključe, zbirka metuljev ali etiket s steklenic piva. Lahko pa so 

skrajno nenavadna kot na primer zbiranje sesalnikov za prah, krtač za straniščno školjko ali 

kolekcija zgolj rumenih svinčnikov. Zaradi močne potrebe po zbiranju predmetov to počne ob 

vsaki priložnosti, kar lahko družini nakoplje kar nekaj težav.  

 

Primer fanta, ki je zbiral Smarties: 
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»Rad sem zbiral pokrovčke od škatlic bonbonov Smarties. Bili so oranžni, zeleni, modri, rdeči 

in rumeni in na vsakem je bila ena črka abecede. Imel sem veliko oranžnih in le malo modrih, 

vseh črk pa mi ni uspelo zbrati. Edini problem je bil, da sem hotel, kadar sem bil v trgovini, z 

vsake škatlice potegniti pokrovček, da bi videl, katera črka je spodaj. To je druge ljudi jezilo.« 

(Attwood 2007, 71) 

 Staršem predstavljajo ti vedenjski vzorci veliko preizkušnjo, saj jih velikokrat obtožijo, da 

imajo razvajenega ali nevzgojenega otroka, zaradi otrokovega obnašanja, brez da bi poznali 

ozadje.  

Ta obsesivna zanimanja lahko pri nekaterih trajajo celo življenje, lahko pa se interesi sčasoma 

menjajo, povsem nepovezano. Značilno je, da ne gre za najnovejše trende, ki veljajo med 

sovrstniki. Pogosta interesna področja so različni transporti, vlaki in tovornjaki, dinozavri, 

elektronika in znanost. Oseba z AS pozna s svojega področja vse podrobnosti, pravimo, da 

ima enciklopedično znanje. Tu gre predvsem za kopičenje dejstev namesto razvijanja 

razumevanja.  Vseskozi torej zastavlja vprašanja, da bi pridobil še več novih informacij in s 

temi aktivnostmi se ukvarjajo večino svojega časa (Atwood 2007). 

Druga vedenjska značilnost oseb z AS je vztrajanje v istem oziroma sledenje rutini. Gre za to, 

da imajo osebe velik odpor do sprememb. Rutine jim omogočajo, da je življenje bolj 

predvidljivo, da je v življenju nekoliko več reda, lajšajo stres in anksioznost.  

Primer Donne: 

»Ljubila sem našo zbirko enciklopedij. Ob straneh so imele črke in številke in jaz sem redno 

preverjala, če so zložene po vrsti in jih popravljala, če slučajno niso bile. Iz kaosa sem 

ustvarjala red. Iskanje kategorij se ni končalo pri enciklopedijah. //...// Raziskovala sem 

koncept doslednosti. Nenehno spreminjanje večine stvari mi ni dalo priložnosti, da bi se nanje 

pripravila. Zato me je osrečevalo in pomirjalo, če sem lahko iste stvari počela vedno znova in 

znova.« (Attwood 2007, 80)  

To je Donni zagotavljalo vsakodnevno stabilnost. Urejanje in organiziranje »kaosa« pa je 

delovalo na njo pomirjevalno. Klinične izkušnje so pokazale, da je stopnja zanimanja 

sorazmerna s stopnjo stresa, to pomeni, bolj kot je oseba pod stresom, bolj intenzivno se bo 

ukvarjala s svojimi zanimanji in opravljala svoje posebne rituale (Attwood 2007). 
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Pri večina ljudeh so pogoste reakcije na strah in stres različni rituali ali praznoverja, katerih se 

sploh ne zavedamo. Gre za rutine, ki nam prekinejo neprijeten občutek. En izmed primerov je, 

ko slišimo slabo novico in potrkamo po lesu, da se to ne bi zgodilo tudi nam. Gre za občutek, 

da s tem, ko si potrkal na les se to ne more več zgoditi in da imaš sedaj nadzor nad tem. Pri 

osebah z AS je razlika le ta, da so rutine bolj dominantne in dovršene, še sploh, če so osebe 

doživele kakšne ključne spremembe v svojem življenju, kot je sprememba ljudi okoli sebe, 

zamenjava prebivališča ali sprememba njihovih vsakodnevnih rutin. 

 

Poleg značilnosti, ki smo jih izpostavili v predhodnih poglavjih pa se, ko govorimo o 

značilnostih AS pridruži še nekaj lastnosti, ki niso nujne za klinično sliko. Praksa je pokazala 

sicer pogosto prisotnost nekaterij lastnosti, o katerih pa strokovnjaki niso povsem prepričani 

kak pomen naj bi jim pripisali. Kakorkoli, upoštevajo jih, a jim ne dajejo glavne težnje 

motnje. 

 

3.4. Pridružene značilnosti  

 

Ena izmed stvari za katero se mnenja strokovnjakov razhajajo je motorična nespretnost. Še 

vedno ni povsem jasno ali jo štejemo med diagnostične kriterije, nedvomno pa je pogosto 

prisotna in ima velik vpliv na osebe z AS. Raziskave kažejo, da ima med 50 in 90 odstotkov 

oseb z AS težave z motorično koordinacijo (Milačić 2006). 

 

Pri otroku se hitro opazi njegova nespretnost pri igrah z žogo ali pri zavezovanju vezalk, 

opazi se nasplošno že po nenavadni drži med hojo in tekom. Kasneje v šoli se ta motorična 

nespretnost lahko odraža v slabšem učenju pisave, odstopanje v fini motoriki oziroma 

motoriki rok in pri športnih dejavnostih, lovljenju in metu žoge, pri vožnji s kolesom, ipd. Pri 

odraslih pa to nerodnost in posebno motnjo gibanja opazimo skozi obrazne tike, hitro 

mežikanje ali občasne grimase (Attwood 2007).  Nasplošno imajo slabo zavedanje o telesu.  

 

Nekaj primerov kako se motorična nespretnost opazi pri različnih aktivnostih in na katere 

morajo biti pozorni strokovni delavci: 

Gibanje-  Ko oseba hodi ali teče se zdijo gibi nerodni ali podobni lutki. Nekateri otroci hodijo 

brez zibanja rok. Opazno je pomanjkanje koordinacije med zgornjimi in spodnjimi 

okončinami.  
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Igre z žogo- Pri lovljenju žog z obema rokama so gibi rok slabo koordinirani, prihaja do 

težav s časovnim usklajevanjem. Roki se sicer zapreta v pravilen položaj, vendar delček 

sekunde prepozno. Ena od študij je pokazala, da otrok preden vrže žogo ponavadi ne pogleda 

v smer tarče.  

Ročne spretnosti- To področje motoričnih spretnosti vključuje sposobnost skladne uporabe 

obeh rok, na primer pri oblačenju, zavezovanju vezalk ali uporabi jedilnega pribora. 

Podobno velja tudi za koordinacijo nog in stopal.  

Hitri gibi- Nedavna raziskava je pokazala, da velik delež otrok z AS pri aktivnostih, ki 

zahtevajo motorične spretnosti, kot je primer izrezovanje likov iz papirja, zelo hiti. Delujejo 

impulzivno, ne znajo ubrati počasnega in premišljenega pristopa in zaradi takega hitenja 

pride do napak. (Attwood 2007, 84-85) 

 

Skozi literaturo je pogosto omenjeno, da so osebe z AS motorično okorne, da imajo 

nenavadno držo telesa, šibko orientacijo gibov in težave ravnotežja. (Klemenc, Jurišić in 

Kompan Erzar 2015) Poleg tega pa naj bi se nenavadno odzivali tudi na senzorne dražljaje. 

Posameznik je lahko hipersenzibilen oziroma preobčutljiv ali pa hiposenzibilen, kar pomeni 

premalo občutljiv na dražljaje. 

 

Predelava senzornih informacij in njihova organizacija je ključna za učenje in napredovanje. 

Osebe z AS so lahko zelo občutljive za določene načine dotika ali zvoka, občutljivi so lahko 

tudi na okus in strukturo hrane. Prisotna je lahko tudi občutljivost na vonj, na bolečino in 

temperaturo, nekoliko manj prisotna pa je vizualna občutljivost. Ta preobčutljivost na 

senzorne dražljaje se velikokrat opazi kot moteče vedenje. Ravno zaradi preobremenjenosti z 

dražljaji postane posameznik z AS tesnoben in odreagira ali se pomiri z rituali in drugimi 

oblikami prej opisanega motečega vedenja.  

Primer Jima in njegovega občutenja dražljajev: 

» Včasih se kanali pomešajo, zvoki se, na primer, izrazijo v obliki barv. Včasih vem, da nek 

dražljaj od nekje prihaja, vendar ne morem takoj reči v obliki katerega čuta.« (Attwood 2007, 

117) 
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Temu pojavu rečemo sinastezija. Pojavlja se le pri ljudeh z AS. Gre pa za to, da oseba z enim 

od čutil občuti nek občutek, ki pa se posledično pojavi tudi na nekem drugem čutilu. Kot 

opisuje Jim oseba lahko vidi barve, vedno ko sliši določen zvok (Attwood 2007). 

 

3.5. Starševstvo in AS  

 

Starševstvo je lahko samo po sebi stresen življenski dogodek in starši otrok s SAM, se v 

svojem življenju soočajo z večjo količino stresnih situacij, saj otrokovo stanje vpliva na 

družinsko življenje in povzroča neposredni stres (Milačić 2006). Ravno zaradi tega smo 

posvetili poglavje razumevanju izzivov starševstva otrok z AS in njihove pogoste tegobe. 

Problem nastaja, saj je AS bil odkrit šele »nedavno« in se večina literature posveča avtizmu in 

ne toliko AS. Tako so tudi starši prikrajšani pri pridobivanju informacij o stanju otroka in 

nujne pomoči. Starši so pogosto zmedeni zaradi nespecifičnega opisa avtističnih otrok v 

literaturi in ne vedo kaj pričakovati od svojega otroka. Kot bomo pozneje spoznali, je AS 

veliko kasneje diagnosticiran kot avtizem in so tako starši vsaj prvih pet ali šest let prepuščeni 

shajanju z otrokovim vedenjem, ne da bi razumeli zakaj so njihovi vzgojni ukrepi 

neučinkoviti (Milačić 2006). 

Ponavadi otroci iščejo starše s svojo odzivnostjo in navezanostjo nanje, izkazujejo toplino in 

naklonjenost. Pri otrocih z AS pa ni tako. Ne zmorejo vračati naklonjenosti in ne zaznavajo 

socialnega sveta (Klemenc, Jurišić in Kompan Erzar 2015). Razvoj otrok z AS je zelo 

specifičen in močno odstopa od razvoja drugih otrok.  

Krivica, ki se pogosto godi staršem z AS je ta, da njihovo uspešnost starševstva ocenjujejo po 

vedenju otroka. Za otroke z AS je značilna izrazita zahtevnost, jokavost, nespečnost, 

razdražljivost in tako vedenje je pogosto opredeljeno kot slaba vzgoja. Ravno zato so ta prva 

leta otroštva, ko se starši še ne zavedajo, da gre za motnjo, najtežja.  

Poleg teh občutkov nemoči, ko se družina spopada z neuspelimi poskusi vzgoje, pa se 

pridružijo še pritiski okolice. Velikokrat postanejo pritiski tako močni, da se partnerja sama 

znajdeta v stiski in postane njun odnos nevzdržen. Nehote lahko krivita drug drugega za 

neuspehe in se celo razideta (Klemenc 2012). Tako lahko postane domače zavetje največji 

stresor za otroka in starše.  
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S postavljeno diagnozo se odpre drugo obdobje. Vsaka diagnoza, ki je dokončna je velik šok 

in pomeni veliko prilagoditev. Predstavlja tako neke vrste olajšanja kot razočaranja, da otrok 

ne bo nikoli povsem normalen. Soočanje z diagnozo je zahteven proces. Celotna družina gre 

skozi proces žalovanja in sprejemanja, ta pa jih po eni strani razbremeni krivde po drugi strani 

pa dokončno determinira, da je otrokovo vedenje povsem organskega vzroka in posledica 

spremenjenega delovanja možganov in ne posledica popustljivosti ali neprimerne vzgoje 

(Klemenc, Jurišić in Kompan Erzar 2015). 

 

Primer Alenke, matere otroka z AS in opis njenega spopadanja: 

»Moj otrok je bister!« sem dober teden po tistih težkih govorilnih urah planila v ordinacijo 

psihologinje, vajene težkih situacij v družini. »Seveda je,« me je pomirila modra ženska. Sedla 

sem in poslušala je moje nepovezane stavke, ki so kar bruhali iz mene. //...// Prvi rezutat 

njenega opažanja je bila evalvacija zmedene mame. »Gospa, če želite, da otroka umirimo, 

morate najprej umiriti sebe!« je po testiranju, na samem, zvenela konstruktivna kritika 

strokovnjakinje. »Umiriti sebe. Ženska ni normalna.« sem si mislila. »Imam zelo bistrega 

otroka, ki zaradi vedenja ne bo naredil šole, niti osnovne ne, ona pa hoče, naj to mirno 

gledam???« Edino hujše in nevarnejše bitje od ranjenega leva je ranjena mati. In to sem bila. 

Ranjena, prestrašena, stroga do sebe sem za vse, kar je bilo narobe, krivila sebe, svoj način 

življenja in vzgoje otrok. Najprej sem imela vojno sama s seboj. //...// Edina smer, ki mi je 

pomenila zatočišče in sem se je držala kot klop je bil proces testiranja. Vodili so ga čudoviti 

strokovnjaki, ki so z besedami potrpežljivo božali moje rane ter z igricami in spoštovanjem do 

otroka pisali, risali, sestankovali med seboj toliko časa, dokler niso ločeno, vsak zase mojemu 

korenjaku postavili diagnozo. ( Bučer 2012, 47-48) 

 

Pogosto se pozabi na starše in njihovo brezpogojno ljubezen, ki ima izredno moč. Tudi 

staršem je potrebno nuditi podporo in razumeti, da zahteva sprejemanje razvojne motnje pri 

otroku veliko prilagajanja na posebnosti in življenjske okoliščine, ki jih niso pričakovali. 

Praksa je pokazala, da starši, ki podpirajo in sprejemajo svojega otroka še dodatno prispevajo 

k uspešnosti terapije, več o tem v poglavju »5.3. Družina in KVT«.  

 

Velika odgovornost je na starših, da prepoznajo potrebe po spremembi svojega načina 

odzivanja v določenih situacijah. Naučiti se morajo nadzorovati in regulirati otrokovo vedenje 

(Milačić, 2006). Tudi zaradi tega potrebujejo pomoč in smernice kako naj ravnajo. 
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4 DIAGNOZA 

 

 

Kot že omenjeno ni nobenih bioloških markerjev, ki bi dokazovali obstoj AS v telesu. 

Diagnoza je tako postavljena na podlagi opazovanj, usmerjenih intervjujev, vprašalnikov, 

ocenjevalnih lestvic; Te vprašalnike in ocenjevalne lestvice v prvem koraku izpolnijo starši in 

učitelji, ki nakažejo, da bi morda otrok lahko imel AS, v drugem koraku pa zdravnik specialist 

poda diagnostično oceno oziroma opis motnje z uporabo uveljavljenih kriterijev (Attwood 

2007). 

Za postavitev diagnoze morajo biti izražene nekatere bistvene lastnosti motnje, vendar se 

zmeraj pojavljajo tudi lastnosti, ki za samo postavitev diagnoze niso nujne. Bistvene lastnosti, 

ki so zadostne za postavitev diagnoze so tiste, ki neko motnjo razlikujej od ostalih ( Milačić 

2006). 

 

Diagnostično oceno podajo klinični psihologi in psihiatri, ki imajo izkušnje na področju 

vedenja in sposobnosti otrok z razvojnimi motnjami. Sam postopek podajanja diagnostične 

ocene traja vsaj eno uro in vsebuje pregled določnih vidikov socialnih, govornih, umskih in 

motoričnih sposobnosti, ter ugotavljanja posebnih interesov. Nato sledi uporaba formalnih 

psiholoških testov in nujno potreben pogovor s starši, ki predstavljajo pomemben vir 

informacij (Attwood 2007). 

Diagnoza Aspergerjev sindrom je bila prvič v priročniku z diagnostičnimi merili leta 1992, to 

je bil diagnostičen priročnik MKB 10, ki ga uporabljamo še danes. 

MKB 10: 

(1) Prisoten je primanjkljaj v socialni interakciji, v tej kategoriji morata biti prisotne vsaj dve 

od naštetih: 

(A) opazne nenavadnosti pri uporabi neverbalnih izrazov komunikacije (očesni stik, obrazni 

izrazi, telesna drža, kretnje za usmerjanje socialne interakcije)  

(B) neuspešno razvijanje odnosov s sovrstniki 

(C) pomanjkanje spontanih prizadevanj za skupno uživanje, zanimanja ali dosežkov z drugimi 

ljudmi 

(D) pomanjkanje socialne ali čustvene recipročnosti 
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(2) Omejeni ponavljajoči se in stereotipni vzorci vedenja, interesov in dejavnosti, tukaj mora 

ustrezati vsaj en izmed naslednjih lastnosti: 

(A) preokupacija z enim ali več stereotipnimi in omejenimi vzorci zanimanja, ki so 

nenormalni bodisi v intenzivnosti ali osredotočenosti    

(B) navidezno neomajna vdanost specifičnim nefunkcionalnim rutinam ali ritualom 

(C) stereotipni in ponavljajoče se motorične nenavadnosti     

(D) preokupiranost z deli predmetov 

(3) Motnje povzročajo očitne težave na socialnih, delovnih ali na drugih pomembnih 

področjih delovanja.  

(4) Ni klinično občutno zapoznelega razvoja govora. 

(5) Ni klinično občutno zaostanka v kognitivnem razvoju, razvoju letom primernih veščin 

samopomoči, prilagodljivega vedenja, ter zanimanja za okolico. 

(6) Ne ustreza kriteriju za določanje pervazivne razvojne motnje ali shozofrenije.  

 

Leta 2013 je izšla nova izdaja DSM - V v kateri je dodana motnja, ki še dodatno razširi 

razumevanje Aspergerjevega sindroma. To je socialno (pragmatična) komunikacijska motnja. 

Ta ponuja nove smernice za diagnosticiranje duševnega in vedenjskega stanja.  

Nova motnja zajema probleme s socialno interakcijo, družbenim razumevanjem in 

pragmatiko. Pragmatika se nanaša na uporabo jezika v ustreznem kontekstu. Na primer, pri 

otrocih je pomembno, da razvijejo sposobnost razlikovanja jezika, ko se igrajo, recimo ali je 

to z mlajšim otrokom ali z učiteljem. Dodatek motnje socialne komunikacije v DSM-V 

pomeni obsežno prenovo diagnostičnih meril za motnjo avtističnega spektra.  

V novem DSM-V diagnoza Aspergerjeve motnje ne obstaja več in je bila absorbirana v 

diagnozo motenj avtističnega spektra. Obstaja torej nova diagnoza, ki sodi v kategorijo 

motenj komunikacije in služi kot alternativna diagnoza za nekoga s simptomi, podobnim 

Aspergerju. Pri diferencialni diagnozi je ključna razlika med tema dvema podobnima 

motnjama, da motnja avtističnega spektra vključuje omejene ponavljajoče se vzorce 

obnašanja, interesa ali dejavnosti in daje enako težo komunikacijskim težavam in 

ponavljajočim se vedenjem, medtem ko motnje socialne komunikacije poudarjajo, da ima 
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oseba težave z učinkovito komunikacijo in socialno interakcijo. Te težave pa ne smejo biti 

posledica nizke kognitivne sposobnosti (Gottbetter 2013). 

Več kot sama diagnoza je pomembna ocena otrokovih učnih in razvojnih dosežkov, učnih 

sposobnosti, ocena prilagoditvenih spretnosti, komunikacije, socializacije, samostojnosti in 

motečega vedenja (Klemenc, Jurišić in Kompan Erzar 2015). Šele na podlagi strokovne ocene 

je lahko družina usmerjena k ustrezni pomoči.   

 

4.1. Poti do diagnoze  

 

Skozi pregled literature smo zasledili ugotovitve strokovnjaka Attwooda, ki je specializiran v 

diagnozi in zdravljenju otrok ter odraslih z AS. Attwood pravi, da naj bi obstajalo šest poti do 

diagnoze. Te poti so izjemno pomembne saj se na podlagi znakov, ki jih opazijo starši ali 

strokovni delavci, ki sodelujejo z otrokom odločajo ali so simptomi dovolj izraženi za 

nadaljno obravnavo. 

1- Kot eno izmed prvih poti do diagnoze je predstavil diagnozo avtizma v zgodnji 

mladosti. Določen delež predšolskih otrok je kazalo znake klasičnega avtizma, ki so 

kasneje izveneli. Tako je otrok, ki je bil prej tih in odmaknjen v vstopu v šolo razvil 

tekoč govor in se je bil zmožen šolati v običajni šoli. Spoznali smo, da pri AS kljub 

začetnim govornim težavam, se ta razvije do nekje petega leta starosti. Taka je pogosta 

prva pot. Otrok dobi v začetku diagnozo avtizma, ki je načeloma pravilna, vendar 

otrok napreduje do stanja, ki mu pravimo AS.  

 

2- Druga pot je identifikacija značilnosti ob prvem vpisu v šolo. Tukaj starši in strokovni 

delavci v predšolskem obdobju ne sumijo, da bi otrok lahko imel avtistično motnjo. 

Pogosto to opazi otrokov prvi učitelj, ki pozna običajno vedenje otrok ob vstopu v 

šolo in njihove sposobnosti ter postane pozoren na otrokovo izmikanje socialni igri, 

opazi nerazumevanje nepisanih pravil, nespretnost pri pisanju ali igranju z žogo, 

njegove posebne interese ali nenavadno govorico, itd. Otrokovo vedenje doma je 

lahko povsem normalno saj se  motnja izrazi šele v novih nepredvidljivih situacijah.  
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3- Pogosto se zgodi tudi, da ugotovijo pri otroku določeno razvojno motnjo, primer 

zaostal razvoj govora in ga usmerijo k strokovnjaku za govorne motnje. Tej poti do 

diagnoze rečemo netipično izražanje drugega sindroma. Na podlagi podrobnejših 

rezultatov, ki jih naredijo strokovnjaki se ugotovi, da je motnja kompleksnejša in 

ustreznejša diagnozi AS in ne govorni motnji.  

 

4- Pogosta pot diagnoze je tudi sorodnik z avtizmom ali AS. Če je komu v družini 

postavljena diagnoza avtizma ali AS, se starši in ostali v ožjem krogu iz literature in 

pogovorov s strokovnjaki naučijo in pridobijo veliko znanja o tem kakšne so razlike 

med motnjama in se lahko vprašajo ali ima morda še kak sorodnik znake tega 

sindroma. Pogoste so družine v katerih ima več otrok AS ali pa se pojavlja v več 

generacijah. 

 

5- Naslednja faza so najstniška leta. Posameznik z AS vedno bolj poskuša biti socialen se 

poskuša vključevati v aktivnosti svojih vrstnikov. Ta se lahko končajo z 

zasmehovanjem ali izločitvijo, ki osebo spravi v obup in tesnobna stanja, pogosto v 

stanje depresije. Zaradi depresije napotijo najstnika k psihiatru, ki prepozna, da je 

depresija posledica AS.  

 

6- Zadnja pot k diagnozi pa so sledi AS pri odrasli osebi. Sedaj, ko se vedno bolj govori 

o sindromu, se diagnostični postopki opravljajo tudi pri nekaterih odraslih, ki se sami 

odločijo za to saj se prepoznajo v opisnih lastnostih AS, ki jih slišijo.  

 

 

4.2.Zgodnja obravnava  

 

Za otroke s posebnimi učnimi potrebami so najpomembnejša prva leta, saj je »pravi« čas za 

spopadanje s težavnim vedenjem zgodnje otroštvo. (Hannah 2009) Poleg tega naj bi imeli 

možgani v prvih treh letih največjo moč. Seveda se učenje nadaljuje tudi kasneje vendar 

zgodnja intervencija deluje po načelu, da se je lažje naučiti novo veščino, kot odpraviti staro 

in nato naučiti novo, ki bo to staro veščino nadomestila. Strokovnjaki pravijo, da je zgodnje 

učenje veliko lažje tudi zaradi dejstva,da je takrat otrok veliko bolj dojemljiv in tej vzorci in 

veščine še niso zakoreninjene tako globoko (Demšar in Bezenšek 2016). 
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Znake avtistične motnje lahko prepoznamo že pred otrokovim tretjim letom starosti, saj 

odstopanja obsegajo več področij. Nekateri avtorji pravijo, da je klasični avtizem mogoče 

zaznati že v prvih mesecih otrokovega življenja (Nikolić 2000). Za AS to ne drži povsem. Za 

AS je značilna diagnoza pri vstopu v šolo ali kasneje (Stone 2007).  

Raziskave so pokazale, da v povprečju otroci dobijo diagnozo SAM med četrtim letom in pol 

in petim letom in pol, čeprav naj bi imela velika večina izrazite težave že pred tretjim letom 

starosti. Za AS pa so podatki pokazali, da so v povprečju diagnosticirani pri starosti šest let in 

dva meseca (Jurišić 2016). 

Kot že rečeno, pri otrocih z AS ne zasledimo zakasnelega razvoja govora in ne zaostanka v 

kognitivnem razvoju v zgodnjem otroštvu, zato se znaki avtistične motnje ne pokažejo tako 

hitro. Prva posebnost, ki je lahko opazna je pri razvoju nenavadnega besedenjaka, ki spominja 

na odrasli govor. Poleg nenavadnih besed se med prvimi pokažejo tudi drugačni interesi. 

Vzorci navezanosti so drugačni in niso vzajemni, nikakor pa niso tako močno izraženi kot pri 

klasičnem avtizmu. Motnja je vedno bolj izražena, ko je otrok v širšem okolju, posebno v 

družbi vrstnikov  (Attwood 2007). 

Kot rečeno so pri nekaterih avtističnih otrocih odstopanja lahko opazna že zelo zgodaj, zato je 

pomembno, da se ob videnih odstopanjih starši ali vzgojitelji, če otrok obiskuje  vrtec, nujno 

poišče ustrezne informacije o otrokovi morebitni motnji (Jurišić 2016).  

Ker večina otrok z AS nima kognitivnih primanjkljajev, običajno obiskujejo redne šole. Tukaj 

igrajo pomembno vlogo tudi učitelji, ki morajo biti odzivni, ko zasledijo morebitne motnje in 

poleg ustrezne pomoči prilagoditi potek pouka. Še posebej zato, ker je za AS značilno, da se 

pokaže kasneje kot zgodnji otroški ali klasični avtizem. Pri nekaterih otrocih lahko motnjo 

prepoznamo tudi šele v šoli okoli 10. leta starosti ( Žagar 2012). 

Praksa kaže, da se otroci in odrasli z AS lahko naučijo dokaj normalnega funkcioniranja. 

Lahko se naučijo izražati svoje potrebe, lahko se naučijo predvidevati vedenje drugih in lahko 

vzpostavijo čustveno navezanost. Svoje potenciale lahko izkoristijo tako, da dosežejo 

zadovoljivo raven socialnih spretnosti  (Klemenc, Jurišić in Kompan Erzar 2015). 

Za izbojšanje stanja je pomembna čim bolj zgodnja obravnava težav, saj naj bi učinki zgodnje 

obravnave pomembno prispevali k boljšemu izidu in kakovosti življenja celotne družine. 

Nekatere osebe z AS lahko živijo povsem samostojno, vendar je to odvisno od količine in 

načina podpore, ki so jo prejemali. Največ podpore potebujejo pri vključevanju v družbo in 
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pri učenju, da lahko čim bolj izkoristijo svoje potenciale. To podporo pa bolj ali manj 

potrebujejo vse življenje (Jurišić 2016). 

Veliko težo nosijo starši otrok z AS na svojih ramenih, saj morajo opraviti vsak dan izjemno 

delo, da pomagajo svojemu otroku zmanjšati vpliv motnje na njegov razvoj (Klemenc, Jurišić 

in Kompan Erzar 2015). 

 

Pri otrocih z AS je znano, da je njihov razvoj odvisen predvsem od podpore, ki mu jo nudi 

zunanji svet. Zato je toliko bolj pomembno, da se vključi otroka v obravnavo v zgodnjih letih, 

kjer se starši povežejo s strokovnjaki in zagotovijo ustrezne ter učinkovite načine pomoči 

otroku tudi v samem okolju. V sami zgodnji obravnavi pridejo tudi starši do pomoči oziroma 

do podpore, ki jim olajša vsakodnevno spoprijemanje z otrokovo motnjo.  

 

Narejene so bile raziskave o zgodnjih intervencijah obravnavanja otrok s SAM, ki so prinesle 

dodatne ugotovitve, da so poleg izjemne pomembnosti za otroke, bile uspešne intervencije 

namenjene staršem. Pripomogle so k izboljšanju interakcije in komunikacije med otroci in 

starši (Demšar in Bezenšek 2016). 

Praksa je pokazala tudi, da so prilagoditvene sposobnosti za poznejše samostojno življenje in 

za vsakodnevno funkcioniranje v okolju, veliko bolj pomembne kot akademski dosežki 

(Jurišić 2012). Dokazano je, da spretnosti na različnih področjih pri osebah z izrazitimi 

težavami pri socialni integraciji pripomorejo k manjši odvisnosti in osebni eksistenci, kar za 

sama akademska znanja ne drži popolnoma (Bužan 1999). 

Dokaz o pomenu zgodnje obravnave so tudi raziskave, ki pravijo, da igrajo socialne izkušnje 

pomembno vlogo pri spontanem vedenju. Rezultati so pokazali, da se je pri tistih otrocih, ki 

so imeli brate ali sestre spontani govor bolj razvil, kar pomeni, da zgodnje učenje bistveno 

prispevka k ublažitvi motnje in z dodatnimi oblikami pomoči lahko še dodatno prispevamo k 

razvoju otrokovih sposobnosti  (Milačić 2006). 

 

Ena izmed strokovnjakinj na področju obravnave SAM in pomena zgodnje obravnave Ana 

Bezenšek , je izpostavila in razložila pomen zgodnje obravnave z naslednjimi besedami:  

»Zgodnja  intervencija  predstavlja  različne  oblike  podpore  in  pomoči  otrokom  in  

njihovim družinam. S pomočjo zgodnje obravnave se izognemo izgubi časa v kritičnih 
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obdobjih, saj zapolnimo vrzel med otrokovo diagnozo in ustreznim izobraževalnim 

programom zanj.« (Demšar in Bezenšek 2016, 18) 

 

5 KOGNITIVNO VEDENJSKA TERAPIJA 

 

 

»Ljudi ne motijo stvari, ampak predstave, ki jih imajo o teh stvareh.« 

To je misel, ki velja za temeljni princip v KVT. Izrazil jo je grški filozof Epiktet že v 1. 

stoletju pred našim štetjem (Resman, 2004). 

 

Kognitivno vedenjska terapija je psihoterapevtska smer, ki nudi pomoč ljudem, ki poskušajo 

premagovati čustvene težave. Sama besedna zveza je razdeljena na dva pojma, in sicer 

kognicijo, ki pomeni spoznavne procese. Na to se nanaša vse kar se dogaja v našem umu, in 

na drugi sklop besedne zveze - vedenje, ki predstavlja vse kar počnemo. Če združimo ta dva 

pojma dobimo središčni koncept, da KVT deluje po načelu, da se počutimo, kakor 

razmišljamo (Branch in Willson 2011). Glede na problematiko in individualne značilnosti 

oseb, ki so vključeni v obravnavo kombiniramo ali vedenjske in/ali kognitivne tehnike. Za 

KVT je značilna uporaba velikega števila različnih tehnik.  

 

Na podlagi raziskav o vedenjskih in kognitivnih terapijah se je izkazalo, da je ta oblika 

terapije najbolj učinkovita na področjih: anksioznosti in napadov panike, fobij, pri sindromu 

kronične utrujenosti, depresiji, obsesivno kompulzivnih motenj, motenj prehranjevanja, pri 

partnerskih problemih, pri otrocih in mladostnkih, problemih izhajajoč iz jeze, problemi z 

drogami in alkoholom, shizofrenije in drugih psihotičnih stanjih, pri problemih povezanih z 

učenjem, motnjah spanja, pri težavah z medosebnimi odnosi, itd (Pastirk 2011). 

 

Naloga KV terapevta je prinašanje strokovnega znanja o kognicijah, o vedenju in čustvih. 

Pacienta mora usmerjati k cilju terapije, prinašati različna možna sredstva za dosego tega ter 

spodbujati pacienta k aktivnemu sodelovanju.  V začetni fazi terapije je KV terapevt bolj 

aktiven, proti koncu terapije pa vedno manj. Pacientova naloga je tukaj predvsem aktivno 

sodelovanje in soodgovornost za spremembe.  
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Kognitivno vedenjska terapija se lahko izvaja individualno, skupinsko ali v parih 

 

Konceptualizacija je pri KVT ključnega pomena. S pomočjo konceptualizacije terapevt 

razume pacienta in njegove težave. Ključna pa je za pravilen in učinkovit potek terapije 

(Resman, 2004). 

 

5.1. Cilji KVT 

 

KV terapevti pravijo, da naj bi za težave poleg mišljenja in vedenja bilo krivo tudi okolje, ki 

močno prispeva k temu kako razmišljamo, se počutimo in kako ravnamo. KVT tehnike dajejo 

močan poudarek na vedenje. Tu gre za princip, da lahko s spremembo vedenja spreminjamo 

počutje in mišljenje. Seveda pa način kako razmišljamo prav tako vpliva na to, kako se 

počutimo (Pastirk 2011). 

Pri KVT gre pravzaprav za odkrivanje in razumevanje odnosa med težavami, s katerimi se 

oseba sooča in med njegovim razmišljanjem, čustvi in vedenjem. Pravijo, da sama situacija ni 

bistvena za človekovo počutje, temveč naša zaznava in interpretacija dogodka. Ta je odvisna 

od naših kognitivnih shem in je zelo pomembna komponenta za nastajanje in vzdrževanje 

motnje. To nam prikazuje A-B-C model: A- aktivacijski dogodek, B- prepričanje, misli, C- 

čustvene, vedenjske posledice; 

 KVT je usmerjen v »tukaj in zdaj«, kar pomeni, da je reševanje usmerjeno predvsem v 

trenutne težave. Ukvarja se s sedanjostjo in kako z znanstveno potrjenimi sredstvi zmanjšati 

težave na psihičnem področju.  

V samem procesu klient osvoji veliko konkretnih in enostavnih tehnik, ki mu kasneje služijo 

kot orodje spopadanja s težavami. Te tehnike klient osvoji predvsem skozi domače naloge, ki 

so ključne pri KVT obravnavi. Ravno to je cilj terapije, da se aktivnost terapevta zmanjša 

proti koncu terapije in doseže, da pacient postane svoj terapevt in s tem obvlada težavo zaradi 

katere je prišel (Pastirk 2011). Cilj je torej modifikacija vedenja in misli, ki se ob tem 

pojavljajo. To naj bi bil posameznik, po končanih terapevtskih srečanjih sposoben. Klient naj 

bi bil sposoben samostojno nadzorovati misli in razumeti vpliv na sooblikovanje vedenja, ter 

z danimi orodji v dejanskih situacijah spremeniti ali odstraniti motnjo.  
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KVT priporočajo za vrsto psihičnih težav, ponuja nam pa tudi veliko uporabnih tehnik, ki jih 

prakticiramo za izboljšanje kvalitete življenja. S strategijami KVT se lahko naučimo boljšega 

ravnanja s čustvi, naučimo se lahko obvladovanja različnih tesnob, kot je recimo trema pred 

javnimi nastopi, naučimo se lahko tudi bolj asertivnega vedenja in vzpostavljanja 

zadovoljujočih medosebnih odnosov (Kos 2013). 

 

KVT olajša klientovo funkcioniranje in vračanje v vsakodnevno življenje, deluje preventivno 

na ponovitev motnje, in omogoča, da klienti spoznajo svojo motnjo bolje, ter se opremijo za 

soočanje s svojimi čustvenimi stanji (Pogorevc 2013). 

 

5.2. Uporabnost pri AS 

 

Pri »zdravljenju« se lahko uporabljajo klasična farmacevtska zdravila, ki blažijo predvsem 

pridružene motnje, ki spremljajo AS, kot primer depresija ali hiperaktivnost. Predvsem pa se 

pri obravnavi osebe z AS priporoča vaje socialnih veščin in sporazumevanja saj lahko s tako 

primerno obravnavo klient odlično napreduje in izboljša osebne odnose, ter svoje družabno 

življenje. AS ni odzravljiv, je stanje, ki osebo spremlja celo življenje, ravno zato je fokus 

obravnave na lajšanju vsakdana in pridobivanju novih sposobnosti, ki mu omogočajo večjo 

samostojnost (Milačić 2006). 

 

Kombinacija kognitivnih in vedenjskih strategij za mlade z AS, ki nimajo sočasnih 

kognitivnih ali intelektualnih okvar naj bi veljala za zelo koristno. Najpogostejše težave, ki se 

pogosto pojavljajo v tej populaciji so težave razpoloženja in vedenja, prisoten je primanjkljaj 

socialnih spretnosti ter otežena intimnost in spolnost. Ravno zato se pri zdravljenju obravnava 

težave, ki so povezane z anksioznostjo, agresijo, nasploh z vedenjem in socialno kompetenco.  

Vedno bolj pogosto se vključuje v obravnavo tudi težave, ki zadevajo spolnosti in 

naklonjenost pri mladih (Scarpa, White, Attwood 2013). 

 

Glede na stopnje težav, ki so povezane s posebnimi čustvi ali vedenjem se lahko izvajajo 

različne strategije, ki spodbujajo spremembe. Najpogosteje uporabljene so psihoedukacija, 

tehnike sproščanja, kognitivno prestrukturiranje, reševanje problemov ter izpostavljanje. 
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»Starši, drugi družinski člani in poklicni delavci morajo poznati in razumeti svet, kakor ga 

vidijo ljudje z AS, če želijo z njimi uspešno delati« (Attwood 2007, 4). To je načelo, po 

katerem mora delati tudi KVT terapevt. 

 

5.3. Modifikacija KVT za otroke in mladostnike 

 

Strokovnjaki pravijo, da KVT šteje za učinkovito pri obravnavi z otroci in mladostniki z AS, 

če se oblikujejo ustrezni razvojni vidiki in če se opravi modifikacijo glede na motnjo, ki jo 

obravnavajo. Slednje poglavje je namenjeno modifikaciji KVT in povzeto po Scarpa, 

Williams White, Attwood : CBT For Children and Adolescents With High-Functioning 

Autism Spectrum Disorder. 

 

Pri vsakem psihoterapevtskem pristopu je potrebno prilagoditi tehnike glede na vrsto motnje. 

Pri modificiranju kognitivno vedenjskega pristopa za otroke in mladostnike z AS je potrebno 

upoštevati kognitivne, jezikovne in čustvene spretnosti posameznika. Prav tako je potrebno 

prilagoditi terapijo ne glede na to ali se izvaja individualno ali skupinsko. Glede na 

medosebne in socialne sposobnosti oseb z AS je pomembna razlaga socialnih pravil in 

samega protokola, razlaga stvari, ki se jih pričakuje pri posamezniku ali, če gre za skupinsko 

obravnavo, še razlaga skupinskega socialnega položaja.  

 

Strokovnjaki pravijo, da je individualno svetovanje sicer zelo pomembno, vendar ni dovolj za 

izpolnitev potreb avtističnih oseb (Milačić 2006). Skupinska oblika kognitivno vedenjske 

terapije naj bi bila zelo primerna za osebe z medosebnimi problemi. Pri obravnavi osebe z AS 

stremimo k novim, bolj učinkovitim vzorcem vedenja v odnosih z drugimi ljudmi. Skupinsko 

delo jim za dosego le-tega omogoča veliko boljše pogoje kot individualna seansa (Žvelc 

2004). 

 

Priporočila strokovnjakov pravijo, da naj bi se delo v skupini razvijalo v interakciji, ki 

vključuje tudi običajne osebe in ne samo osebe z AS. Prav tako je pomembno upoštevati 

osebnost vsakega udeleženca in njegovo čustveno in intelektualno zrelost, da bi kar najbolj 

povečali skupinsko sodelovanje, medsebojno podporo in možnost razvoja prijateljstva v 

okviru skupin in po njej. 
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5.3.1. Mišljenje  

 

Pri obravnavi oseb z AS se lahko poslužimo njihovega logičnega mišljenja in jim z različnimi 

programi KVT pomagamo razložiti zakaj imamo čustva, kako jih identificirati in meriti ter 

kako raziskovati nove strategije za komuniciranje in upravljanje čustev. Nekateri KVT 

programi uporabljajo način logičnega mišljenja pri osebah z AS tako, da se osredotočijo na 

poučevanje o fizičnih simptomih, povezanih z anksioznostjo, in ne le na subjektivno 

doživljanje, da bi osebe z AS lahko prepoznale tesnobno stanje na konkreten način. Pristop, ki 

zadeva logičen in znanstven način mišljenja je tudi  uporaba vizualnih pripomočkov ali 

praktičnih aktivnosti, s katerimi lahko razpravljamo konktretneje in izboljšamo razumevanje 

koncepta čustev.  

 

Pri osebah z AS je značilno pomanjkanje fleksibilnosti v mišljenju in reševanju problemov. 

To pomeni, da se ponavadi nadaljuje uporaba napačnh strategij in se ne učijo iz svojih napak, 

saj ne pride do uvida. Naloga KV terapevta je zato spodbujanje alternativnih strategij, 

spodbujanje prilagodljivega razmišljanja in s tem zagotovitev večje izbire možnosti. Pri tem je 

pomembno paziti na občutek tesnobnosti, ki jo lahko povzroči kognitivna nefleksibilnost. V 

primeru, da nastopi anksioznost se lahko poslužimo tehnik sproščanja, ki klinično dokazano 

vplivajo na prožnost mišljenja tako na terapiji kot v realnih situacijah. Tehnika sproščanja je 

tehnika, ki nas nauči zavedanja svojega doživljanja in sprejemanje le-tega, je soočanje in 

sporijemanje posameznika s stresom. Izkazala se je za zelo uspešno pri zmanjševanju stresa 

avtističnih oseb (Milačić 2006). S sproščanjem se na začetku obvladuje telesne simptome, 

kasneje pa lahko vpliva kot že rečeno tudi na večjo učinkovitost kognitivnih funkcij (Adamčič 

Pavlovič 2004). 

 

5.3.2. Vedenje  

 

Z uporabo igre vlog in vedenjskimi vajami lahko pomagamo otroku razumeti in ponoviti 

spretnosti, ki jo je pridobil. Pri igri vlog je bistvena kontrola vedenja. Osebe z AS veljajo za 

pretirano zgovorne, pogosti so izbruhi jeze in prekinjanje sogovornika. Tukaj je naloga 

terapevta pomoč pri prepoznavanju, preprečevanju in nadzoru takšnega vedenja. S pomočjo 

igranja vlog, lahko določimo alternative za neproduktivne interakcije (Milačić 2006). 
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Ena izmed stvari na katere mora biti pozoren terapevt je želja po doslednosti in gotovosti v 

vsakdanu. Kot smo spoznali so osebe z AS podvržene rutini in predvidljivosti, ki jim 

predstavlja varnost. Tako moramo delovati tudi na terapiji. Koristno je, da osebi z AS 

predstavimo razpored aktivnosti na posamezni seansi z jasnimi informacijami o cilju in 

približnem trajanju teh dejavnosti. 

 

Poleg izvajanja rutin je ena osrednjih značilnosti AS tudi razvoj omejenih interesov. Ti 

posebni interesi nudijo osebi z AS ugodje in celo občutja evforije pri pridobivanju novih 

predmetov ali informacij, ki se tičejo samega interesnega področja. Predstavljajo pa mu tudi 

intenzivno miselno osredotočenost, ki »odpravi« občutke tesnobe, žalosti ali jeze. Tudi to 

značilnost se lahko uporabi pri KVT, primer kot sredstvo proti žalosti ali anksioznosti, lahko 

pa uporabimo zanimanje za določeni lik kot model kako se spoprijeti z občutki skozi zgodbo. 

Nasplošno lahko interesno področje izkoristimo za izboljšanje motivacije, same pozornosti in 

konceptualizacije med terapijo.  

 

5.3.3. Jezikovne sposobnosti   

 

Strokovnjaki pravijo, da naj bi se morali KV terapevti poslužiti bolj kognitivne-analitične 

obdelave obrazov in socialnih situacij, saj so raziskave o teoriji uma odkrile težavo v branju 

lastnih čustev in prepoznavanju čustev drugih. Ugotovili so pomanjkanje prepoznavnosti 

čustev obraza oz. pomanjkanje pri temeljni obdelavi čustev pri nekaterih posameznikih z AS. 

Od tukaj izvira tudi aleksetimija, to pomeni zmanjšan besednjak za opis različnih čustvenih 

izkušenj, še posebej ko gre za bolj subtilna ali kompleksna čustva. V terapiji se stremi tudi k 

izboljšanju besedišča. Tukaj opisujejo enega od pristopov za izražanje stopnje čustev z 

barometrom ali številčno oceno, ki nam pokaže intenzivnost čustvenih izkušenj.  

 

Kar se tiče jezikovnih sposobnosti, tudi če oseba pridobi razumen in natančen besednjak, ki 

opisuje določeno globino se težave kažejo pri opisovanju njihovih misli in čustev v osebnem 

pogovoru. V komuniciranje o notranjih misli in občutkih lahko vključimo risbe, risanke ali 

kolaž, lahko se preko glasbe ali besedila razloži notranje misli osebe ali tudi skozi besedilno 

sporočilo. To vse nam daje večji vpogled v notranje misli in poskuša na drugačen način, ne 

jezikovno, vstopati v svet posameznika.  
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Zaradi težav na področju pragmatike je lahko oteženo delo terapevta. Hitro se lahko zgodi, da 

osebe z AS skrenejo s teme, na kar mora terapevt opozoriti in nadaljevati o začetni temi. Prav 

tako se osebe z AS ne vključujejo v kramljanje (small talk) in ne sodelujejo interaktivno kot 

ostali ljudje. Zaradi tega je terapevtu težje vzdrževati dinamiko pogovora, za kar svetujejo naj 

bodo seanse krajše in seveda, naj se med terapijami nauči klienta socialnih veščin. Terapevt 

mora razumeti, da zaradi teorije uma in različnih jezikovnih težav lahko oseba z AS med 

pogovorom pove marsikaj, kar ni prijetno in zaradi tega ne sme biti terapevt osebno užaljen.  

 

5.3.4. Čustva in odzivanje  

 

Naloga terapevta je tudi ta, da nauči osebo z AS brati neverbalne izraze in kretnje, ki kažejo 

čustva drugih, ter kako uporabljati obrazne izraze in neverbalno komunikacijo, da izrazijo 

lastna čustva. To ne pomeni, da osebe z AS ne čutijo, pomeni le to, da ne vedo kako se izraziti 

ali pa imajo omejen obseg afektivnega prikaza. Tudi tukaj je pomembno, da terapevt dobro 

razume to težnjo in ne sklepa, da je klient ravnodušen.. Mnoge osebe z AS izražajo svojo 

povezavo z nekom z akcijami in ne z obraznimi izrazi. Ravno na te akcije mora biti terapevt 

pozoren.  

 

Ključnega pomena za uspeh terapije je tudi poznavanje senzoričnih problemov, ki se lahko 

pojavijo pri osebi z AS. Terapevt mora preurediti okolje na način, ki bo v osebi zbujala 

občutek udobja. Lahko se zgodi, da bo moral terapevt zatemniti in prilagoditi svetlobo, morda 

bo moral odstraniti vse dišavnice v sobi in odstraniti lastne parfume ali dezodorante. Vprašati 

bo moral tudi ali se lahko med samo terapijo klienta dotakne, ga potreplja po hrbtu za uspešno 

opravljeno nalogo ali ga lahko objame v primeru tolažbe. Za osebe z AS, ki so preobčutljive 

na slušne dražljaje se lahko predvaja pomirjujoča glasba med terapijo.  

Skratka terapevt bo moral biti pozoren in pomagati klientu, da ugotovi kateri so ustrezni 

načini za zadovoljitev senzoričnih potreb, ki niso moteči ali morda celo stimulirajo delovanje 

posameznika.  

 

5.3.5. Učenje veščin  

 

Ena izmed pomembnih stvari so tudi domače naloge, ki jih dodeli terapevt. Pri osebah z AS 

smo spoznali, da potrebujejo bolj kot ne konstantno podporo iz okolja. Z domačimi nalogami 
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terapevti dosežejo, da klienti vadijo naučene tehnike, ki jih prakticirajo tudi kasneje. Pomen 

domačih nalog vidijo v ponavljanju, s čimer se utrdi vadena spretnost. (Grubelnik 2004)  

 

Ena izmed domačih nalog, ki je pogosto uporabljena v KVT je delovni zvezek. V njega klienti 

zapisujejo informacije in vključujejo kakršne koli vizualne predstavitve, ki lahko pomagajo na 

seansi. Tukaj se upošteva pogosto prisotno slabo spretnost rokopisa, zato se zapise v 

delovnem zvezku zmanjša. Praksa je pokazala, da je za avtistične osebe zelo pomembna 

terapevtova povratna informacija (Milačić 2006). Pri domačih nalogah gre torej za 

obojestransko sodelovanje, kjer se mora tako klient kot terapevt izkazati s popolno 

predanostjo in upoštevanjem njunega odnosa. Klient pokaže spoštljiv in predan odnos z 

doslednim opravljanjem nalog, terapevt pa s preverjanjem, obdelavo in z razlago domačih 

nalog.  

 

Velikokrat se omenja učenje socialnih veščin. To pravzaprav pomeni sposobnost interakcije z 

drugimi na načine, ki so socialno sprejemljivi, hkrati so vzajemno koristni in ustrezni 

socialnemu konceptu. Sam trening socialnih veščin poteka tako, da se usmeri in organizira 

kognitivne in vedenjske spretnosti, ki so nujne za uspešnost v socialnih odnosih (Rapuš Pavel 

2004). Veščine, ki ustrezajo učenju osebe z AS so komunikacijske veščine, to v grobem 

pomeni sposobnost prepoznavanja verbalnih in neverbalnih sporočil drugih, ustrezen odziv na 

ta sporočila, sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja pogovora. Druga veščina je 

prevzemanje perspektive drugega. Tukaj se nauči prepoznati kako  čustvena stanja drugih 

vplivajo na njihovo vedenje, nauči izražanja empatije in sodelovanja ter prosocialnega 

vedenja. Tretja zelo pomembna veščina pa je veščina reševanja problemov. Tukaj se išče 

alternativne rešitve, evalvira alternative in nauči ustreznega odzivanja, nauči samokontrole, 

obvladovanja konfliktnih siuacij ter nauči samosprejemanja in tolerantnosti do drugih.  

 

Ne glede na pristop in obravnavo pa moramo razumeti, da je vsaka oseba drugačna in ima 

različne potrebe. Ključno za napredek in nudenje dobre pomoči je ravno to razumevanje 

posameznika kot unikat. 
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5.4. Družina in KVT 

 

Med pregledom literature smo zasledili pomembne raziskave, ki opozarjajo na pomembnost 

vključitve staršev v KV terapijo za otroke z AS. Praksa je pokazala, da kritike družinskih 

članov lahko povečajo otrokove simptome in ogrozijo uspeh terapije, zato je pomembno, da 

se spodbuja tudi družinske člane k pozitivnemu in ustreznemu odzivu na novo pridobljene 

sposobnosti otroka med terapijo. Pomembno je, da terapevt po končani seansi omogoči 

staršem izmenjavo infromacij o poteku terapije, da predstavi odgovornost, ki jo nosijo tudi 

oni med terapijo, ter jim nudi možnost, da načnejo določeno vprašanje, ki jih teži in ki bi se 

lahko obravnavalo med časom terapije (Scarpa, White, Attwood 2013). 

Pravzaprav imajo starši otrok z AS veliko večjo vlogo kot običajno pri vzgajanju. V času 

odraščanja predstavljajo otroku zagovornika, učitelja in prijatelja, poleg starša. Pomagajo 

otroku po šoli, pomagajo pri upravljanju prijateljstva, pri pridobitvi poklicne izkušnje, pri 

samostojnosti, itd (Klemenc 2012). Kot že rečeno so o pomembnosti vključevanja staršev v 

terapiji bile narejene raziskave v okviru KVT. Rezultati so pokazali, da so otroci in njihovi 

starši, ki so sodelovali v KVT programu, znatno zmanjšali simptome. Zato je priporočljivo, da 

naj bi starši sodelovali v zadnjih 15 – 20 minutah vsake terapije in naj bi redno obveščali 

terapevta o razvoju sposobnosti otroka in o povratnih informacijah o napredku zdravljenja 

(Scarpa, White, Attwood 2013). 

 

 

6 SKLEP  

 

 

Kot smo videli so se teorije in diagnoze o avtističnih motnjah v zadnjih 30ih letih konstantno 

spreminjale. Tako smo lahko v besedilih zasledili, da so avtistične motnje posledica 

neprimerne vzgoje, nekateri so jih pripisovali okoljskim dejavnikom in nekateri genskim 

dejavnikom. Na tem področju je bila nekolikšna zmeda še posebej pri postavitvi diagnoze. 

Nekateri strokovnjaki so uporabljali izraz Aspergerjev sindrom, nekateri so mu pravili 

visokofunkcionalni avtizem, pogosta pa je bila združena v skupino, in so jim rekli kar 

avtistični spekter. Še danes se na področju SAM veliko dogaja oziroma spreminja, saj so te 

motnje zadnjih nekaj let v porastu in želijo stokovnjaki razširiti in jasno opredeliti kaj jih 
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ločuje in kaj jim je skupno. Zgodila se je tudi novost, in sicer v novem DSM - V ne 

uporabljamo več izraz AS, temveč so ga preimenovali v motnjo socialne komunikacije in 

diagnozo še razširili. Sedaj vključuje določene osebe, ki morda prej niso ustrezale po 

diagnostičnih kriterijih.  

 

Skozi pregled literature smo ugotovili, da znotraj spektra avtističnih motenj pravzaprv res 

obstajajo razlike, kar se tiče izraženosti in pojavnosti. So pa bila izpostavljena tri glavna 

področja, kjer so bile težave skupne. Ta triada primanjkljajev je bila najbolj opazna na 

področju komunikacije, socialne interakcije in na področju domišljije in prilagodljivosti 

mišljenja. Skozi diplomsko delo smo razdelili glavne značilnosti AS na socialne in 

emocionalne sposobnosti, na verbalno oziroma neverbalno komunikacijo, na vedenjske 

motnje in različne priružene značilnosti, ki ni nujno da veljajo za kriterij pri diagnosticiranju.   

Veliko se je omenjalo socialno interakcijo oseb z AS skozi prebrano literaturo Za avtizem je 

veljalo, da naj bi bila  »antisocialna bitja«. Pri AS se je izkazalo, ravno nasprotno, da si želijo 

bližine in iščejo prijateljstva, ki so blagodejna in celo izboljšajo njihovo funkcioniranje. 

Izkazalo pa se je, da imajo zelo neroden način vstopanja v odnose. Avtistična motnja je 

veljala tudi za hladno motnjo. Osebe niso empatične in ne izražajo čustev. Ugotovii smo, da 

to v osnovi drži vendar smo še razširili te trditve. Z različnimi ugotovitvami o AS smo prišli 

do zaključkov, da kljub oteženem izražanju čustev imajo še kako močne občutke v njih, s 

katerimi pa imajo velike težave kako jih spraviti na plano. Spoznali smo, da kljub njihovemu 

racionalnemu načinu mišljenja v njih vrejo močni občutki, ki jih ne znajo sprostiti ali se z 

njimi spopasti in zato tudi ne prepoznajo različnih čustvenih stanj pri drugih ljudeh. Niso 

hladni in ravno nasprotno, želijo si bližine in prijateljstev. Odnosi so najboljši način kako se 

naučiti izražati in prepoznavati čustvena stanja pri sebi in drugih in so zato zelo priporočljiva.  

Težave pri interakciji pa jim delajo tudi vedenjske motnje. Tukaj smo skozi literaturo dobili 

dve glavni začilnosti AS. Avtorji so izpostavili omejena zanimanja in rutine, ki močno 

vplivajo na odnose pri osebah z AS. Tudi tukaj se je izkazalo, da ni vse tako enoznačno. 

Spoznali smo, da jim te rutine in omejena zanimanja pravzaprav služijo kot neki blažilec na 

stresne situacije in jih pomirjajo. Mogoče so te vedenjske situacije tako prevladujoče zaradi 

neizraženosti čustvenih stanj. To lahko sicer samo predpostavljamo, kar zagotovo vemo je to, 

da se ta zanimanja in rutine lahko uporabijo kot motivacijo. Izkazalo se je, da osebe z AS vrže 

iz tira že manjša sprememba zato jim rutine predstavljajo predvsem nadzor in kontrolo, da do 

večjih sprememb ne bi prišlo.  
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Poleg tega, da lahko osebo z AS prepoznamo po opisanih vedenjskih motnjah pa naj bi se, 

vsaj do odrasle dobe pojavljala tudi pogosta motorična nespretnost. Tukaj se strokovnjaki niso 

ravno zedinili, da bi to bil en izmed diagnostičnih kriterijev, vendar so raziskave pokazale, da 

se pojavlja pri večini oseb z AS in jo moramo zato vsekakor upoštevati kot eno izmed 

pridruženih značilnosti, ko obravnavamo osebo z AS. Praksa pa je pokazala še eno značilnost, 

ki je skupna avtizmu. To je občutljivost na senzorne dražljaje. Tukaj gre za občutljivost tako 

na sluh, kot vid, okus in voh, na dotik ali bolečino, itd.  V sklopu AS se pojavi nov pojem 

sinastezija.  

Kot že rečeno se je pri diagnosticiranju pojavljajo kar nekaj sprememb skozi leta. Ne glede na 

te spremembe pa smo skozi besedila ugotovili, da je za dobro diagnostično oceno potebno 

sodelovanje več oseb. Tako staršev, kot tima strokovnjakov, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem in 

diagnosticiranjem otrok, do strokovnjakov v vrtcu in šoli. Skratka pokazalo se je, da diagnozo 

redko postavi en strokovnjak. Tu gre za kombinacijo pogovora s starši in njihovih opažanj, 

pregled medicinske, psihološke in pedagoške dokumentacije, vključena je razvojna ocena 

sposobnosti, opažanj otroka med igro in zdravstveni pregled.  

Skozi zgodbe družin otrok z AS smo spoznali, da diagnostična ocena pomeni veliko več kot 

samo list papirja. Družini pomeni po eni strani odrešitev, da se začnejo zavedati, da ni 

otrokovo obnašanje posledica njih ampak nekaj na kar niso imeli vpliva. Dobijo pa tudi neke 

vrste vpliv sedaj, ko vedo na koga se lahko obrnejo. Poleg njih se združi še skupina 

strokovnjakov, ki jim prinese spoznanje, da niso več sami.  

En izmed ciljev diplomske naloge je bil tudi ta, da ugotovimo kako pomembno je zgodnje 

odkrivanje motnje. Skozi literaturo se je ponavljalo, da je z AS, kljub temu, da ni ozdravljiv 

mogoče kvalitetno in dokaj normalno funkcionirati. Strokovnjaki so pisali, da se moteče 

vedenjske vzorce lahko osebe z AS naučijo kontrolirati, da se težave, ki jih imajo na 

čustvenem področju lahko naučijo izražati in brati ter, da se s tem v veliki meri izboljša tudi 

situacija v socialni interakciji.  

Pomembno pa je, da se te sposobnosti začne učiti in uriti čimbolj zgodaj, saj je dokazano, da 

se kvaliteta življenja otrok s posebnimi učnimi potrebami pozna po tem kako hitro se je začelo 

osebo obravnavati in ji nuditi ustrezno pomoč. Torej potrebno je čimprej začeti tudi zaradi 

tega, da se bo otrok naučil spretnosti samega učenja in bo zato lahko vsrkal v sebe največ 

znanja kar je mogoče in s tem dobil neko potrditev, da ima okoli sebe ljudi, ki mu bodo 

pomagali.  
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Ugotovili smo, da proces zgodnje obravnave blagodejno vpliva na stanje v družini. Tudi 

družina je velik dejavnik, ki omogoča otroku razviti svoje maksimalne potenciale, če seveda 

to okolje ni stresno za otroka.  Torej zgodnje odkrivanje motnje ima precej večji vpliv kot 

smo morda mislili. Otroku damo s tem že zelo zgodaj vedeti, da ni sam in da tisto s čemer se 

spopada je zaradi neke motnje, ki jo bo lahko sčasoma ukrotil tudi sam. Čimprej moramo 

začeti učiti otroka pravilnih vzorcev vedenja, saj se z leti te veščine usidrajo v otrokovo 

delovanje in jih je vedno težje nadomestiti z novimi. 

Z zgodnjim odkrivanjem vedo tudi ljudje okoli njega kaj se z njim dogaja in lahko na podlagi 

tega poiščejo informacije o tem kako z otrokom ravnati, če jim je to v interesu ter lažje 

razumejo njegovo obnašanje. Tudi okolje smo spoznali za velik dejavnik, ki vpliva na 

izboljšanje življenja zato je potrebno širiti informacije in znanja o motnji tudi izven ožjih 

družinskih krogov.  

Poleg ustrezne pomoči otroku, prejme pomoč tudi družina, ki od tistega trenutka ni več sama. 

Poleg tega pa se doma med otroci in starši lahko razbremeni okolje, saj oboji razumejo, da ni 

stanje otroka posledica njihovega odnosa in že s tem, se napetost v domačem okolju sprosti in 

prinese pozitivne rezultate.  

Drugi del diplomskega dela smo posvetili ugotovitvami o povezavi med AS in KVT. Želeli 

smo  raziskati ali bi lahko pomagala KVT pri izboljšanju posameznikovega življenja in na 

kakšen način bi bilo to mogoče.  

Že pri kratkem uvodu o KVT je bilo razvidno, da se osredotočajo na človekovo mišljenje, 

vedenje in čustvovanje. Pri literaturi o KVT smo zasledili, da je priporočljiva za vrsto 

psihičnih težav, ponuja nam pa tudi veliko tehnik, ki se jih lahko naučimo za izboljšanje 

kvalitete vsakdana. Že samo po tem vidimo, da je KVT primerna za osebe z AS, kajti njihov 

cilj je pridobitev čim več takšnih orodij za lajšanje in izboljšanje posameznikovega življenja. 

Tehnike so večinoma usmerjene na vedenje, kar je vsaj za začetek obravnave pri osebi z AS 

bolj dobrodošlo, saj imajo velike težave na področju mišljenja in se je lažje na začetku 

osredotočiti na vedenjske motnje, seveda pa je vedenje povezano z mišljenjem in ne gre eno 

brez drugega pri obravnavi AS. 

Poleg tega je mogoče ena izmed bolj primernih psihoterapevtskih pristopov pri obravnavi AS, 

saj je usmerjena v sedanjost in ne daje poudarek na preteklosti kot večina pristopov. Tudi v 

literaturi o AS in obravnavi avtističnih motenj smo zasledili, da je vedenjsko kognitiven 
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pristop priporočljiv. Kot že omenjeno so posamezniki na področju medosebnih odnosov 

najšibkejši kar predstavlja velike težave, ki se jih lahko skozi KV tehnike naučijo izboljšati.  

V poglavju o modifikaciji smo ugotovili, da imata tako terapevt kot klient zelo aktivno vlogo. 

Pri vsaki tehniki, ki smo jo opisali smo razložili kako uporabna bi bila pri osebi z AS in na kaj 

mora biti pozoren terapevt. Ugotovili smo, da se s tehnikami KVT da vplivati na kvaliteto 

življenja osebe z AS saj dobi posameznik skozi terapijo dovolj velik nabor orodij, ki jih 

uporablja skozi življenje.  

Zgodnje interveniranje in nudenje otroku ter družini pomoči je pomembno ne glede na motnjo 

s katero se spopadajo, a vendar pri obravnavi avtističnih motenj je čas obravnave še toliko 

bolj pomemben kot smo spoznali.  

Razumeti moramo, da je to vseživljensko stanje s katerim mora živeti posameznik celo svoje 

odraščanje in naprej, ter se poleg vseh težav pubertete in drugih obdobij spopadati še z njo. 

Zato mu moramo čimprej nuditi orodja in mu prilagoditi programe in načine sodelovanja tako 

doma kot v šoli.  

Kognitivno vedenjski pristop bi še dodatno izboljšal in pospešil učenje posameznika z AS, saj 

je terapija usmerjena v pridobitev orodij in v to, da pacient postane svoj terapevt z novo 

pridobljenimi tehnikami in veščinami skozi proces obravnave.  

Če povzamemo ne gre za to, da bi posameznik ozdravel z obravnavo, temveč gre za 

pridobitev sposobnosti, ki lajšajo posameznikovo življenje, gre za to, da se nauči sobivanja z 

motnjo in osvoji prilagoditvene sposobnosti, omeji moteče dejavnike ter jih nauči kontrolirati 

in se nauči družbenih pravil, ki veljajo.  
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