UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA

Nina Gregorc in Loreta Avgustini
ČUSTVENE KOMPETENCE PRI OTROCIH Z DOWNOVIM SINDROMOM IN
RAZVOJ DELAVNIC ZA ZAVEDANJE IN URAVNAVANJE ČUSTEV PRI
OTROCIH Z DOWNOVIM SINDROMOM

MAGISTRSKO DELO

Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA
DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI PROGRAM
ZAKONSKI IN DRUŽINSKI ŠTUDIJI

Nina Gregorc in Loreta Avgustini
ČUSTVENE KOMPETENCE PRI OTROCIH Z DOWNOVIM SINDROMOM IN
RAZVOJ DELAVNIC ZA ZAVEDANJE IN URAVNAVANJE ČUSTEV PRI
OTROCIH Z DOWNOVIM SINDROMOM

MAGISTRSKO DELO

Mentorica: izr. prof. dr. Barbara Simonič

Ljubljana, 2016

ZAHVALA

Magistrsko delo sva opravili na študijskem programu Zakonski in družinski študiji
Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. dr. Barbare Simonič, ki se ji
zahvaljujeva za pomoč, usmerjanje in strokovno vodenje najinega dela.
Asistentki dr. Tanji Pate se zahvaljujeva za strokovne komentarje in nasvete pri
metodološkem delu naloge ter tehnično pomoč pri gradnji empiričnih podatkov.
Zahvala za pomoč pri nudenju prostora za izvajanje delavnic in pridobivanju otrok, ki
so sodelovali pri razvoju delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
Downovim sindromom, gre ženski z velikim srcem, Petri Greiner, ustanoviteljici
Zavoda 13, ki ozavešča o drugačnosti otrok.
Posebej hvala tudi Ani Bradač, mami fantka Lukca, ki nama je omogočila priti v stik z
ostalimi starši, sodelujočimi v skupini.
Hkrati se zahvaljujeva tudi vsem ostalim staršem za pomoč pri izvedbi delavnic,
njihovo pripravljenost na sodelovanje in čas, ki so ga temu posvetili.
Posebna zahvala gre tudi najinima družinama in vsem bližnjim za podporo v času
izvedbe delavnic in magistrskega dela.

II

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

DS − Downov sindrom
FČR − Vprašalnik funkcionalnega čustvenega razvoja po Greenspanu
ADHD − Primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti

III

KAZALO

ZAHVALA ..................................................................................................................... II
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV ........................................ III
KAZALO ....................................................................................................................... IV
KAZALO SLIK..........................................................................................................VIII
UVOD ............................................................................................................................... 1
1. DOWNOV SINDROM ............................................................................................. 4
1.1 Značilnosti oseb z Downovim sindromom ........................................................... 5
1.2 Razvoj otroka z Downovim sindromom ............................................................... 6
2. ČUSTVA IN ČUSTVENO PROCESIRANJE ..................................................... 11
2.1 Nevrobiološka podlaga čustev ............................................................................ 11
2.1.1 Vloga hipotalamusa in amigdale................................................................... 11
2.1.2 Možganski hemisferi in čustveni procesi ...................................................... 12
2.1.3 Možganska morfologija in čustvovanje pri osebah z Downovim
sindromom ................................................................................................. 12
2.2 Temeljna čustva .................................................................................................. 13
2.2.1 Veselje .......................................................................................................... 15
2.2.2 Strah .............................................................................................................. 16
2.2.3 Jeza................................................................................................................ 18
2.2.4 Žalost ............................................................................................................ 20
2.3 Čustveni razvoj po Stanleyu Greenspanu ........................................................... 21
2.3.1 Čustvena umirjenost in zanimanje za svet .................................................... 21
2.3.2 Čustvena vključenost in povezovanje z drugimi .......................................... 22
2.3.3 Dvosmerne čustvene interakcije ................................................................... 23
2.3.4 Vzajemno socialno reševanje problemov ..................................................... 24
2.3.5 Kreativna raba simbolov ............................................................................... 25
2.3.6 Logična uporaba idej .................................................................................... 26
2.4 Čustveno procesiranje ......................................................................................... 27
2.4.1 Prepoznavanje čustev .................................................................................... 27
2.4.2 Čustvena izraznost ........................................................................................ 28
2.4.3 Zavedanje čustev........................................................................................... 30

IV

2.4.4 Regulacija čustev .......................................................................................... 31
3. ČUSTVOVANJE PRI OTROCIH Z DOWNOVIM SINDROMOM ................ 34
3.1 Čustveni razvoj pri otrocih z Downovim sindromom ........................................ 36
3.2 Prepoznavanje obraznih izrazov čustev pri osebah z Downovim sindromom ... 37
3.3 Pozitivna in negativna čustva pri otrocih z Downovim sindromom ................... 38
3.4 Prepoznavanje strahu in jeze pri otrocih z Downovim sindromom .................... 39
3.5 Strategije spodbujanja socialno – čustvenega razvoja otrok z Downovim
sindromom ......................................................................................................... 40
4. TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA IZRAŽANJE ČUSTEV ................................ 42
4.1 Uporaba likovnih aktivnosti za izražanje čustev ................................................ 42
4.1.1 Govorica otroške risbe .................................................................................. 42
4.1.2 Razvoj otroške risbe...................................................................................... 43
4.1.3 Izražanje čustev skozi risbo .......................................................................... 44
4.2 Druge tehnike in strategije za izražanje čustev ................................................... 46
4.2.1 Pravljice ........................................................................................................ 46
4.2.2 Igralna terapija .............................................................................................. 47
4.2.3 Tehnike sproščanja ....................................................................................... 48
5. NAMEN MAGISTRSKEGA DELA, RAZISKOVALNI PROBLEM IN
METODOLOGIJA ................................................................................................. 49
5.1 Raziskovalni problem ......................................................................................... 49
5.2 Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim
sindromom ......................................................................................................... 51
5.2.1 Opis in potek delavnic .................................................................................. 51
5.2.2 Uporabnost Delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
Downovim sindromom .............................................................................. 53
5.2.3 Cilji delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
Downovim sindromom .............................................................................. 54
5.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze .................................................................... 54
5.4 Zasnova raziskave in metoda .............................................................................. 55
5.4.1 Prvi del raziskave: Značilnosti zavedanja in uravnavanja čustev pri
otrocih z Downovim sindromom ............................................................... 55
5.4.1.1 Udeleženci prvega dela raziskave ............................................................ 55
5.4.1.2 Postopek in pripomočki prvega dela raziskave ........................................ 56

V

5.4.2 Drugi del raziskave: Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri
otrocih z Downovim sindromom in njihov prispevek k zavedanju in
uravnavanju čustev pri otrocih z Downovim sindromom ........................ 58
5.4.2.1 Udeleženci drugega dela raziskave .......................................................... 58
5.4.2.2 Postopek in pripomočki drugega dela raziskave ...................................... 58
5.4.3 Tretji del raziskave: Spremembe v čustvenih kompetencah otrok po
udeležbi v Delavnicah za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
Downovim sindromom .............................................................................. 60
5.4.3.1 Udeleženci tretjega dela raziskave ........................................................... 60
5.4.3.2 Postopek in pripomočki tretjega dela raziskave ...................................... 61
6. REZULTATI ........................................................................................................... 62
6.2 Rezultati prvega dela raziskave .......................................................................... 62
6.1.1 Zavedanje čustev pri otrocih z Downovim sindromom ................................ 62
6.1.2 Reguliranje čustev pri otrocih z Downovim sindromom .............................. 68
6.2 Rezultati drugega dela raziskave ........................................................................ 77
6.2.1 Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim
sindromom in zavedanje čustev ................................................................. 79
6.2.2 Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim
sindromom in reguliranje čustev ................................................................ 92
6.2.3 Splošni odzivi o pomenu Delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev
pri otrocih z Downovim sindromom .......................................................... 99
6.2.3.1 Odzivi otrok ............................................................................................. 99
6.2.3.2 Odzivi vodij delavnic ............................................................................. 100
6.2.3.3 Odzivi staršev ........................................................................................ 100
6.3 Rezultati tretjega dela raziskave ....................................................................... 101
6.3.1 Otrokovo reguliranje sebe in zanimanje za svet ......................................... 102
6.3.2 Čustvena vključenost otrok ......................................................................... 103
6.3.3 Dvosmerne čustvene interakcije ................................................................. 104
6.3.4 Vzajemno socialno reševanje problemov ................................................... 105
6.4.5 Kreativna raba simbolov ............................................................................. 106
6.3.6 Logična uporaba idej .................................................................................. 107
7. RAZPRAVA .......................................................................................................... 109
SKLEP ......................................................................................................................... 113

VI

POVZETEK ................................................................................................................ 115
ABSTRACT ................................................................................................................. 116
REFERENCE .............................................................................................................. 117
PRILOGE ......................................................................................................................... i

VII

KAZALO SLIK

Slika 1:

Načrt kodiranja za metodo analiza vsebine .................................................. 57

Slika 2:

Prikaz procesa metode akcijskega raziskovanja ........................................... 60

Slika 3:

Primer vaje »čustvena paleta« enega izmed otrok in primeri barv, ki so
jih imeli na izbiro .......................................................................................... 79

Slika 4:

Primer strani v dnevniku za čustvo strahu .................................................... 81

Slika 5:

Primer risbe v povezavi s strahom (oblaki in grmenje) ................................ 81

Slika 6:

Primer risb iz vaje »praznega obraza« na čustvo strahu pred in po
delavnici (prva slika je prikaz pred delavnico, drugi dve sliki po
delavnici) ...................................................................................................... 83

Slika 7:

Primer risbe na temo jeze .............................................................................. 84

Slika 8:

Primer risbe na temo jeze, kjer deklica nariše resnične osebe ...................... 85

Slika 9:

Primer risbe za čustvo jeze ........................................................................... 85

Slika 10: Izražanje čustva jeze, razvidno iz vaje »praznega obraza«........................... 86
Slika 11: Primer risbe za veselje .................................................................................. 87
Slika 12: Primer risbe dečka na temo veselja ............................................................... 88
Slika 13: Primeri iz vaje »praznega obraza« za zavedanje veselja .............................. 89
Slika 14: Vaja »praznega obraza« za žalost ................................................................. 90
Slika 15: Primer iz dnevnika za zavedanje žalosti ....................................................... 91
Slika 16: Risba po koncu vseh delavnic za zavedanje čustev ...................................... 92
Slika 17: Primer iz dnevnika za regulacijo strahu ........................................................ 94
Slika 18: Ovrednotenje tehnike za regulacijo strahu .................................................... 94
Slika 19: Vaja »čudežni« loparček ............................................................................... 95
Slika 20: Primer vaje »skrinjica veselja« ..................................................................... 97
Slika 21: Primer vaje za regulacijo žalosti ................................................................... 99
Slika 22: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za prvo dimenzijo »reguliranje
sebe in zanimanje za svet« pred in po delavnicah med kontrolno in
eksperimentalno skupino ............................................................................ 102
Slika 23: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za drugo dimenzijo »čustvena
vključenost« pred in po delavnicah med kontrolno in eksperimentalno
skupino. ....................................................................................................... 103

VIII

Slika 24: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za tretjo dimenzijo »dvosmerne
čustvene interakcije« pred in po delavnicah med kontrolno in
eksperimentalno skupino. ........................................................................... 104
Slika 25: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za četrto dimenzijo »vzajemno
socialno reševanje problemov« pred in po delavnicah med kontrolno in
eksperimentalno skupino ............................................................................ 105
Slika 26: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za peto dimenzijo »kreativna raba
simbolov« pred in po delavnicah med kontrolno in eksperimentalno
skupino ........................................................................................................ 106
Slika 27: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za šesto dimenzijo »logična
uporaba idej« pred in po delavnicah med kontrolno in eksperimentalno
skupino ........................................................................................................ 107

IX

UVOD

V magistrskem delu predstavljamo Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri
otrocih z Downovim sindromom (DS), ki so bile oblikovane na podlagi specifik otrok in
predstavljajo pomembne razvojne intervencije. Delavnice nudijo med drugim tudi
prostor, v katerem otroci z DS spoznavajo in se učijo regulirati različna čustvena stanja.
Čustveni spekter je pri otrocih z DS zelo raznolik, zato smo želeli na tem področju
ugotoviti, kakšno je splošno dojemanje štirih temeljnih čustev, in sicer jeze, žalosti,
strahu in veselja. Čustveni razvoj in v sklopu tega zavedanje in uravnavanje čustev sta
pomembna procesa v otrokovem razvoju, saj nakazujeta na pomembnost, kateri je treba
nameniti pozornost. Še posebej je pomembno nameniti pozornost celotnemu spektru
čustvenega in socialnega razvoja, katerega se stabilnost, razpon in zmožnost zavedanja
določenih čustev oblikujejo postopoma. Z obravnavo tega lahko ogromno prispevamo
na področje čustvenega razvoja, še posebej pri otrocih z DS, pri katerih obstajajo dokazi
o znižanem obsegu in kompleksnosti v sprednjem režnju in limbičnem sistemu, kar
vpliva na njihovo čustvovanje. Otroci z DS se pomembno slabše obnesejo pri čustvenih
nalogah oziroma je njihova dinamika doživljanja in reguliranja temeljnih čustev
drugačna od otrok s tipičnim razvojem in zato so ravno na čustvenem razvoju
pomembne intervencije, ki bi spodbudile oziroma prispevale k izboljšanju čustvenega
razvoja.
O področju vizualnega in splošnega kognitivnega delovanja pri otrocih z DS vemo že
precej veliko, pri tem pa je področje čustvenega delovanja še precej neraziskovano in
zato predmet našega zanimanja. Zamik v kognitivnem razvoju se kaže pri otrocih z DS
že v prvih letih življenja, kar vpliva na številne dinamike, vključujoč zavedanja in
reguliranja različnih čustev. Na podlagi dosedanjih študij odkrivamo tudi povezavo med
živčnim sistemom, natančneje možgani, čustvenim procesiranjem in DS, saj razlika v
možganski morfologiji pri otrocih z DS igra pomembno vlogo pri procesiranju
čustvenih informacij (Montoya idr. 2014, 155). Določene težave, kot je prepoznavanje
negativnih informacij, so povezane z disfunkcionalnim delovanjem amigdale, česar so
deležni otroci z DS, ki imajo primanjkljaj pri čustvenem prepoznavanju, predvsem pri
čustvih, kot sta strah in jeza. Otroci z DS ne glede na vse posebnosti lahko izražajo
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osnovne čustvene izraze, vendar z različnimi intenzitetami in čustvenimi valencami, kar
potrjujejo študije na tem področju. Kljub temu da pri čustvenem vidiku otrok z DS
obstaja kar nekaj posebnosti, študije kažejo, da se veliko bolje izkažejo pri
prepoznavanju pozitivnih kot negativnih čustev ter je njihovo vrednotenje procesiranja
pozitivnih informacij kvalitativno drugačno od otrok s tipičnim razvojem (Morales in
López Ramírez 2013, 54). Ravno zato je usmerjenost in osredotočenost na čustveni
razvoj pri otrocih z DS smiselna in v prihodnje uporabna za razvoj in izpopolnjevanje
na tem področju. Skozi celotno delo se osredotočamo na pomen čustev pri DS, saj
menimo, da je zgodnja obravnava na tem področju izrecnega pomena.
Z namenom spodbujanja čustvenega razvoja pri otrocih z DS, natančneje temeljnih
čustev, smo zasnovali dvanajst tematskih delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev
pri otrocih z DS, kjer smo s pomočjo različnih aktivnosti in tehnik spoznavali temeljna
čustva. Delavnice so bile razdeljene na vsako posamezno čustvo, in sicer jezo, strah,
veselje in žalost, kjer smo razvijali zavedanje in uravnavanje posameznega čustva,
poleg tega pa smo želeli pridobiti širšo sliko njihovega čustvenega razvoja. Med
celotnim sklopom izvajanja delavnic so se otroci skozi risanje oziroma likovno
udejstvovanje ter skozi preproste pravljice, prilagojene njihovemu razvoju, učili in
krepili lastno doživljanje in uravnavanje čustev.
Teoretični del magistrskega dela najprej predstavi poglavja o socialnem razvoju pri DS,
možgansko morfologijo in povezanost s čustvenim razvojem pri otrocih z DS. S
pomočjo analize literature in dosedanjih tujih raziskav so oblikovani temelji za zasnovo
delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri omenjeni skupini. Poglavja zajemajo
splošno klasifikacijo otrok z DS in njihov kognitivni razvoj. Sledi nevrološki vidik v
povezavi s čustveno dinamiko, v sklopu česar se osredotočamo predvsem na vlogo
amigdale, hipotalamusa in povezanost le-tega z morfologijo možganov pri otrocih z DS.
Nadalje sledi poglavje o čustvih, kjer sta za naše delo najpomembnejši dimenziji
čustvena regulacija in zavedanje čustev. Zadnje poglavje, ki poveže smiselnost vseh
treh teoretskih delov, se osredotoča neposredno na čustveni razvoj pri otrocih z DS.
V empiričnem delu je najprej opredeljen raziskovalni problem, kjer se osredotočimo na
temeljno izhodišče, torej predstavitev delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri
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otrocih z DS, ki so bile oblikovane za namene razvijanja čustvene funkcionalnosti pri
otrocih z DS. Sledi opis namena in ciljev raziskave, raziskovalna vprašanja ter potek
empiričnega dela, kjer uporabimo tri raziskovalne metode. Osrednji del empiričnega
dela magistrskega dela je tako namenjen razvoju in izvajanju delavnic ter analizi
pomena teh delavnic pri razvoju zavedanja in uravnavanja čustev pri otrocih z DS,
obenem pa raziskujemo tudi splošne značilnosti čustvenega funkcioniranja pri otrocih z
DS.
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1. DOWNOV SINDROM

Več kot stoletje intenzivnega raziskovanja etiologije DS je poteklo, preden so prišli prvi
klinični opisi DS. Obstajala so mnenja, da je DS povzročila tuberkuloza, spet drugi
pripisujejo vzrok za nastanek sifilisu, alkoholizmu, endokrini disfunkciji, okoljskim
vplivom na nosečnost, starosti staršev itd. Čez čas je večina teh hipotez zamrla ali pa so
bile v popolni meri ovržene. Na začetku 20. stoletja, natančneje leta 1930, so se
približali temu, da je za to diagnozo vzrok v kromosomskem mehanizmu, nadaljnje so
preučevali in raziskovali vpliv dodatnega kromosoma, ki je še danes temelj za
disfunkcije, ki spadajo k tej diagnozi (Morales in López Ramírez 2013, 5−6).
DS se torej pojavi zaradi dodatnega kromosoma 21. Taka nenormalna pomnožitev se
imenuje trisomija 21, saj obstajajo trije kromosomi 21 namesto dveh. Pri tem niso vsi
geni kromosoma 21 povezani z DS, saj je tudi veliko telesnih značilnosti rezultat
dodatnih kopij konca kromosoma 21. Le-to tudi povezujejo z nekaterimi značilnostmi
sindroma, kot so npr. srčne napake, telesne značilnosti obraza, dlani, stopal, počasnejši
razvoj, kar vpliva na različna področja otrokovega razvoja ter učne težave (Cunningham
2016, 120).
Sistem, ki je pomemben v sklopu raziskovanja DS, ter je hkrati odgovoren za raznolike
biološke procese, in sicer od enostavnih motoričnih funkcij do kompleksnih kognitivnih
procesov, so možgani. Neobičajne spremembe v genu lahko vodijo k številnim
nepravilnostim, ki zraven ostalih sprememb producirajo še nevrološke disfunkcije. In
prav tega so deležne osebe z DS, pri katerih pride do sprememb na kromosomu 21, ki je
odgovoren za kognitivne nezmožnosti v delovanju. Ta nepravilnost je na koncu dolgega
kraka 21. kromosoma in vsebuje prisotnost treh kopij genov, lociranih na tem
kromosomu namesto normalnih dveh, kar nadaljnje vpliva na gene, katerih
neravnovesje lahko povzroči izrazit kognitivni deficit, kakor tudi druge patologije.
Študije ugotavljajo, da v normalnih možganih s specifično strukturo limbični sistem ne
regulira le kognitivnih funkcij, temveč tudi čustvene preko kompleksnih mrež genskega
izražanja, odgovornega za učenje in spominske procese (Montoya idr. 2014, 155−160).
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1.1 Značilnosti oseb z Downovim sindromom
Zmožnost ljudi z DS, da ohranijo pridobljene informacije, zmogljivost kognitivnih
izračunov teh informacij in skladiščenje podatkov za prihodnost, je pri le-teh prekinjena
oz. se pojavljajo motnje pri kognitivnem delovanju. Primanjkljaji in kratkotrajne
spominske zmožnosti, ki so opažene pri ljudeh z DS, ovirajo njihovo učinkovitost pri
kognitivnih nalogah, pri čemer so ovire opazne tudi pri izražanju in besednem razvoju.
Posamezniki z DS izražajo različne jezikovne šibkosti, vključujoč slabo izražanje ter
slabšo dovzetnost do jezika in branja. Možgani pri ljudeh z DS kažejo na splošno manjši
volumen, pri čemer se le-to kaže pri prefrontalnem korteksu, možganskem deblu, malih
možganih in amigdali. Zmanjšan volumen pri amigdali se pojavi že pri novorojenčkih z
DS kot tudi pri odraslih in starejših (Dierssen 2012, 844−845).
Fenotip tega sindroma vsebuje tako raznolike fizične kot tudi psihološke aspekte pri
posameznikih. Pomanjkljivosti se pri osebah z DS pojavijo na številnih področjih:
fizični (majhna glava, tanjši lasje, značilne obrazne poteze, širok jezik, kratek nos,
majhna ušesa, roke in zobje), kognitivni (intelektualne nezmožnosti, težave s
procesiranjem informacij, nizka pozornost, težave s spominom), vedenjske (neprimerno
vedenje v primerjavi s posamezniki s tipičnim razvojem), čustveni primanjkljaji
(počasen čustven razvoj, visoka stopnja razvoja depresije v starejšem obdobju, večja
nagnjenost k razvoju anksioznosti) (Morales in López Ramírez 2013, 8−9).
J.G. Wishart (2007, 1000−1002) je prišla do zaključka, da socio-kognitivne sposobnosti
ležijo v središču interpersonalnih interakcij in so pomembne za razvoj in delovanje
otroka, med drugim so ključne za povezovanje v odnose, kar ima nadaljnje pozitiven
vpliv na kvaliteto naših življenj. V nasprotju s stereotipi, ki opisujejo družabnost in
družbeno razumevanje posameznikov z DS, so raziskave pokazale šibke točke na
določenih aspektih socialno-kognitivnega razvoja pri teh posameznikih.
Otroci z DS kažejo pomembno psihomotorično upočasnjevanje prav zaradi dveh
faktorjev, in sicer prvi je mišična hipotonija, ki se pojavi že ob rojstvu in zaradi tega
imajo ti posamezniki težave pri sodelovanju in reagiranju na okoljske dogodke in deficit
v senzomotorični integraciji, zaradi česar se pojavljajo težave v telesni stabilnosti. Že
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dojenčki z DS imajo mišično hipotonijo in težave pri koordiniranju vestibularnega
sistema, s tem pa so povezane tudi težave pri čustvenem delovanju, zato potrebujejo
dodatno moč za produciranje čustvenega izražanja. Ti dejavniki vplivajo na to, da
kažejo dojenčki z DS različne izhodiščne položaje za doseganje aktivacije, ki je
potrebna za izražanje določenega čustva (Carvajal in Iglesias 2002, 110).
Skupna slika o otrocih z DS je, da so ljubeče, nežne. Vidijo jih kot osebe s posebnimi
talenti, npr. kot dobre mimike in glasbenike, saj imajo neverjetno zmožnost
posnemanja. Otroci z DS so lahko tudi zelo samovoljni in trmoglavi, kar pomeni, da jih
nobena prisila ne bo pripravila do tega, da ne bi naredili tistega, kar so si zamislili. Pri
vprašanju, ali DS določa neko osebnost, so zgodnje študije pokazale, da lahko v večini
na oblikovanje osebnosti pri DS vpliva institucionalizacija, pomanjkanje spodbude in
dejavnosti. Prav tako se pojavi razlika oziroma vpliv tega, ali otroci odraščajo v svojih
družinah ali v ustanovah. Ugotovili so, da so otroci z DS, ki so odraščali v svojih
družinah, bolj razvojno napredovali, so bolj družabni in imajo višjo socialno
kompetenco ter močnejše samozavedanje. Ustanova sama po sebi po drugi strani ni
problem, temveč bolj to, kar se dogaja znotraj nje. Ker našo osebnost in temperament
tvori vrsta dejavnikov in vplivov, je težko točno določiti ali je vedenje oseb z DS samo
posledica sindroma kot takega (Cunningham 2016, 230).

1.2 Razvoj otroka z Downovim sindromom
V prvih mesecih je večina dojenčkov z DS tihih in popolnoma netežavnih. Pogosto so
zelo pridni in bolj prilagodljivi kot ostali. Gre za mirne, nedejavne dojenčke, ki veliko
spijo. Ugotovili so, da se veliko staršev malce boji, da bi svojega otroka vzeli v naročje
oziroma ga prijeli močno, kot npr. dojenčka z značilnim razvojem. Spet drugi so nekaj
časa zmedeni in popolnoma neodzivni. Velikokrat se zgodi, da starši verjamejo, da je
spanje najboljše za otroka in ga preprosto pustijo spati. Ko se začnejo bolj aktivno
ukvarjati in ga spodbujati, pa jih večina postane bolj aktivnih. Po mnenju mater otrok z
DS jih večina ocenjuje, da temperament malčkov z DS ni nič bolj zahteven, kot pri
otrocih z značilnim razvojem, čeprav podobno kot v skupini dojenčkov, obstaja tudi
tukaj podskupina s težavami. Večina otrok se sicer na enakem nivoju razvoja vede
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podobno kot otroci z značilnim razvojem. Tako kot pri dojenčkih obstaja tudi v skupini
razvojne stopnje malčka skupina z zahtevnim in težavnim temperamentom. Ugotovili
so, da so to v večini primerov otroci s počasnim odraščanjem in razvojem, ali pa tisti
otroci, ki so že od samega začetka impulzivni, energični in razdražljivi. Ko so dojenčki,
jih je zelo težko umiriti, pogosto menjavajo razpoloženje, starši pa na ta način težje
vzpostavijo rutino. Kar nekaj jih ima tudi dodatne motnje. Pri otrocih z DS se kažejo
številni temperamenti, ki se gibljejo od tihega in premišljenega značaja do skrajno
impulzivnega in aktivnega. Vse to najdemo tudi pri otrocih z značilnim razvojem.
Prevladujoč vtis v tej skupini otrok z DS je, da obstaja večja verjetnost, da je srečen,
socialen, manj agresiven (Cunningham 2016, 249−250).
Velika večina staršev ugotavlja, da njihovi mlajši otroci z DS zahtevajo veliko
pozornosti, a se to pri večini spremeni v kasnejših obdobjih, ko razvijejo
komunikacijske sposobnosti. Največja značilnost osebnosti je nihanje razpoloženja,
različne stopnje razburjenosti in znaki strahu. Ko se otroci duševno razvijejo, vedno bolj
razumejo ter predvidevajo kot vsi drugi, čeprav se v primerjavi z otroki z značilnim
razvojem pojavljajo razlike. Naslednja vedenjska značilnost je trma pri otrocih z DS.
Študije navajajo, da skrbniki oziroma starši otrok z DS opisujejo 70 %− 80 % otrok kot
osebe, ki so trmaste. Iz tega lahko sklepamo, da ne moremo podati opisa osebnosti DS z
glavnimi značajskimi potezami osebe, ki je prijetna, dobrodušna, temveč ima tudi
težave pri prepoznavanju določenih čustvenih stanj in je tudi trmasta. Pri tem zmeraj
obstajajo razlike med posameznimi nivoji razvoja. Večina študij prikazuje, da je vzorec
razvoja pri dojenčkih in mlajših otrocih z DS enak kot pri dojenčkih z značilnim
razvojem, vendar počasnejši. Vsi zgodnji signali, kot so nasmeh, oglašanje in podobno,
se pojavijo nekaj tednov ali več pozneje kot pri otrocih z značilnim razvojem.
Počasnejša rast pri tem pomeni, da se razlike z leti večajo (Cunningham 2016, 256).
Otroci z DS imajo težave s kratkoročnim slušnim spominom, s tem so povezane težave
tudi pri jezikovnem razvoju in bogatenju besednega zaklada. V veliki meri je od slušnih
zmogljivosti odvisno, koliko se bo otrok z DS naučil in kako se bo odzval na govorni
jezik. S tem ko določeno besedo le bežno sliši, bo le-ta hitro odtavala iz njegovega
delovnega spomina. Ti otroci ne smejo biti deležni zapletenih besed ali tujk, saj bodo
njihovi možgani preobremenjeni in ne bodo zmogli tega obdržati ter informacije
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predelati. Težave se lahko pojavijo v situacijah, ko bi morali le-ti pozorno poslušati,
npr. pri pripovedovanju, ko sedijo v krogu. Da bi otroke motivirali za učenje, je v
okoliščinah, kot je pripovedovanje v krogu, pisanju nareka, razpravah in podobnih
situacijah potrebna dodatna opora in pomoč (Halder 2008, 12).
Nekateri otroci z DS so pasivni in imajo nizko stopnjo vzburjenja. Starši menijo, da
morajo več narediti za to, da postanejo aktivni. Ugotovili so, da čez določen čas gledajo
mamin obraz enako dolgo kot otroci z značilnim razvojem, vendar bolj pogosto
odvrnejo pozornost od mame na vse ostale stvari, ki so prisotne ter spet nazaj nanjo.
Enako so ugotovili pri poslušanju pesmic. Videti je torej, da je pri dojenčkih in otrocih z
DS več možnosti preusmeritve pozornosti in da je bolj razlog v tem, da potrebujejo več
časa za obdelovanje informacij in na podlagi tega oblikovanje odziva. Veliko študij
kaže, da je treba pri otrocih z DS dlje časa čakati, da se odzovejo na pobudo. Se pravi,
če prejmejo spodbudo, se na to v določenem času tudi odzovejo. To nakazuje na to, da
lahko imajo spretnosti in ostale kompetence dobro utrjene, a obstaja problem v
odzivnosti oziroma kako se odzvati v primernem času. Ugotovili so, da je veliko otrok z
DS izjemno družabnih in je pogosto tako, da raje izberejo družabnost kot pa predmete.
Glede na to, da se otroci z DS hitro naučijo in so jim ljubše socialne stvari, pa kljub
temu ne kažejo toliko zanimanja oziroma uporabljajo več kretenj za pridobivanje
pozornosti kot otroci z značilnim razvojem. Otroci z DS namreč kažejo manj teh
znakov, kar je lahko povezano tudi s tem, kako se z njimi ukvarjamo, saj so vpleteni pri
tem še dejavniki telesnega razvoja, mišljenje, čustveni odzivi in podobno. Možno je tudi
sklepati, da potrebujejo več časa za pobudo in odziv (Cunningham 2016, 257−259).
Kognitivni profil posameznikov z DS kaže na primanjkljaje tako na kognitivnem kot
tudi jezikovnem področju. Na primer, kljub pričakovanjem kognitivnega delovanja, je
dovzetni jezik močnejši kot izrazni jezik in besedišče je močnejše kot sintaksa. Prav to
potrjuje tezo, da je reduciran volumen možganov povezan s težavami na področju
tipičnega kognitivnega delovanja, kot je npr. jezikovno procesiranje, kognitivno
načrtovanje, kar na splošno vpliva na njihovo raven inteligence (Menghini, Costanzo in
Vicari 2011, 381−382).
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Pri otrocih z DS obstaja kar nekaj ovir glede komunikacije, se pravi pri razvoju in
uporabi le-te. Veliko jih ima težave tudi s sluhom ter specifične težave z jezikovnim
razvojem. Pri tem ne gre samo za upočasnjen razvoj, temveč tudi za to, da zaostajajo za
njihovo splošno sposobnostjo in večina se jih zaradi tega tudi težko uči slovnice. Veliko
otrok z DS ima težave z govorjenjem in izgovarjavo. Pri večini je obdobje
nerazumljivega govora pretežno podaljšano do 6. leta otrokove starosti (Cunningham
2016, 264). Zakasneli razvoj gibalnega aparata v zgodnji otroški dobi vodi v torpidnost.
Ker njihova mišična napetost ne omogoča večje aktivnosti, so otroci v tej dobi
predvsem mirni. V primerjavi z otroki z značilnim razvojem se kasneje naučijo prosto
sedeti, stati in hoditi, kar omogoča tudi zakasnitev v govoru. Na ta način se pri otrocih z
DS zmanjšuje število zaznav in vtisov. Vsi členki na telesu so posebno gibljivi, kar
kasneje vodi k visoki telesni gibljivosti, nasprotno pa so členki na prstih manj gibljivi,
kar vodi k težavam drobne motorike. Nasprotno so v dejavnosti uveljavljanja svojih
želja zelo pretkani in spretni, kar pokažejo z obrazno mimiko. Zanje so značilni
ponavljajoči se gibi, guganje telesa v ritmu, guganje glave naprej in nazaj. S tem
guganjem preide otrok z DS v telesno in duševno sprostitveno stanje. Vse to običajno
sprožijo situacije, kot so dolgočasje, prijetna ali neprijetna čustvena stanja, nelagodnost
itd. Kolikor manj zmore otrok z DS izraziti svoja čustva in misli, toliko močnejše je
njegovo ponavljajoče se ritmično gibanje. Trajanje in moč teh mehanizmov pri otrocih
odražata razpoloženje otroka z DS (Rett 1982, 52−53).
Pri otrocih je normalno, da začnejo raziskovati okolico in predmete z uporabo različnih
spretnosti, kot je npr. metanje predmetov. Pri nekateri otrocih z DS je to tudi bolj
intenzivno in velikokrat obtičijo v fazi metanja stvari. Pogosta težava, ki se pojavi, je
tudi pretirana prijaznost, poljubljanje in objemanje. Izjemno pogosto se to pojavlja, prav
tako lahko predstavlja resen problem. To pretirano vedenje pri otrocih se včasih do
določenega leta spodbuja in velja kot pozitivna značilnost teh otrok. Težava nastane, ko
tega ni mogoče več nadzirati oziroma zavirati teh impulzov. Pri tem je pomembno,
zaradi te intenzivne nagnjenosti k pretiranemu objemanju in božanju, da jih že zelo
zgodaj navadimo na manj telesnih dotikov. Kot pogosta težava, ki se pojavlja, je tudi
pomanjkanje pozornosti, ali pa vedenje »ko nekaj naklepa«. Če je vse mirno, pomeni,
da se nekaj dogaja in lahko tako privede do nove težave, zato so starši na to pasivno
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stanje še posebej pozorni. Takšno nadzorovanje je pri večini staršev otrok pogosto, še
bolj pa pri počasnejših otrocih (Cunningham 2016, 297).
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2. ČUSTVA IN ČUSTVENO PROCESIRANJE

2.1 Nevrobiološka podlaga čustev
Kako so čustva izražena v živčnem sistemu, kažejo študije, ki so prišle do ugotovitev s
pomočjo analize živčnega sistema, da so dimenzije in čustvene kategorije predstavljene
oz. se izražajo v aktivnem živčnem sistemu, ki obsega tako kortikalne kot subkortikalne
strukture. Spet drugi opozarjajo, da so čustva pogosto izražena kot samostojna čustva,
zato je možganska osnova specifičnih čustev še nadaljnje slabo razumljena. Najbolj so
lahko raziskovali čustvo strahu. Njegovo lociranje v živčnem sistemu in povezava z
amigdalo daje možnost, da so strokovnjaki povezali medsebojni vpliv, pri čemer za
ostala čustva nimajo natančnih povezav (Kragel in LaBar 2016, 444).
2.1.1 Vloga hipotalamusa in amigdale
Hipotalamus in limbični sistem sta najpomembnejša subkortikalna predela odgovorna
za čustvovanje, in sicer je prav hipotalamus najstarejši ter najosnovnejši del možganov
in vsa področja, povezana z njim, so odgovorna za doživljanje in izražanje čustev.
Zanimivo je, da so eksperimenti pokazali, da je draženje zadnjega dela hipotalamusa pri
ljudeh povzročilo vzburjenje, kot ga doživljamo pri strahu in jezi. Tudi amigdala, ki je
del limbičnega sistema, ima ključno vlogo pri čustvenem delovanju v možganih. Njena
okvara povzroča pomanjkanje občutka za sprejemljivo socialno delovanje kot tudi
prepoznavanje čustev. Amigdalni jedri naj bi sodelovali z neokorteksom in sta
namenjeni zavedanju in predelavi čustvenih informacij ter na podlagi tega procesiranju
ustreznega odziva v določenih situacijah. Raziskave kažejo, da okvara le-te izzove pri
ljudeh težave pri prepoznavanju strahu na obrazu in situacije, ki vzbujajo strah in jezo.
Glede možganskega delovanja lahko trdimo, da za večino in za le določene čustvene
procese sodeluje skupina struktur, ki povezuje različne oblike čustvenega odzivanja in
če gre za okvaro ene ali več povezav, lahko pride do nepravilnosti na področju
čustvenega delovanja (Smrtnik Vitulić 2007, 16−17).
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Amigdala ima moč, da veliko prej v primerjavi s korteksom sproži čustveni odziv, še
preden se misleči možgani domislijo, le-ta odreagira tako, da prebira čutne podatke in se
nanje tudi odziva. Potek doživljanja čustev pri amigdali poteka tako, da aktivira živec,
ki pošlje signal v nadledvično žlezo, ta izloči epinefrin in norepinefrin. To sta hormona,
ki sprožita, da je telo budno in aktivirata vagus, ki ponovno aktivira amigdalo. V
amigdali imamo shranjen čustven spomin, in sicer ne v zavedni obliki, ampak
nezavedni. Primer tega je občutek zapuščenosti, ko z jokom nismo priklicali nikogar, pri
čemer le-to nadaljnje pomembno vpliva na naša čutenja (Shapiro 1999, 209).
Fiziološki procesi, ki omogočajo zaznavo, doživljanje in izražanje čustev, si sledijo v
zaporedju procesov, ki se sprožijo, ko posameznik oceni določen dražljaj. Pri tem naj bi
senzorni impulzi iz telesa in zunanjega sveta preko nevronov prihajali v talamus in se
od tam naprej delili na tri glavne poti. Prva naj bi se nadaljevala v področje, ki je poleg
hipotalamusa, druga naj bi potekala po nevronih v predele korteksa, tretja pa se
nadaljuje v dele limbičnega sistema, ki so povezani s hipotalamusom in omogočajo
doživljanje in izražanje čustev (Smrtnik Vitulić 2007, 20).
2.1.2 Možganski hemisferi in čustveni procesi
Specializiranost obeh hemisfer ima pomembno vlogo pri čustvenih procesih. Glede
čustvenega izražanja je pomembna desna polovica možganov. Raziskave, pri katerih so
ugotavljali posledice poškodbe desne polovice, so pokazale, da posamezniki niso bili
sposobni prepoznavati čustev ljudi okoli sebe. Poškodba desne polovice možganov
lahko pomeni, da se ljudje težje spomnijo situacij, kjer so doživeli določena čustva,
slabše so presojali obrazne izraze, njihov čustveni odziv je bil znatno manjši. Rezultati
raziskav tudi kažejo, da je izražanje pozitivnih in prijetnih čustev bolj povezano z levo
hemisfero, neugodnih pa z desno hemisfero. Prav tako se ugotavlja, da je čelni predel
možganov pomemben za aktivacijo veselja, jeze in strahu, medtem ko ne za čustvo
žalosti (Smrtnik Vitulić 2007, 21).
2.1.3 Možganska morfologija in čustvovanje pri osebah z Downovim sindromom
Razlika med možgansko morfologijo oseb z DS in tipičnimi možgani igra pomembno
vlogo pri procesiranju čustvenih informacij. Na primer, določene težave pri
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prepoznavanju negativnih informacij pri DS populaciji so povezane z disfunkcionalnim
delovanjem amigdale. Obstajajo tri hipoteze, in sicer prva omenja, da je
disfunkcionalnost amigdale izvor problematike pri čustvenem zavedanju in reguliranju,
druga teza meni, da se disfunkcionalni mehanizmi pojavljajo zaradi deficita sprednjega
režnja in zadnja hipoteza poudarja na verjetnost zmožnosti možganov za uglaševanje
procesa pozitivnih čustvenih informacij (Morales in López Ramírez 2013, 54).
Dokazi za prvo hipotezo so številni, namreč travma ali poškodba amigdale pusti deficit
pri prepoznavanju negativnih informacij (npr. strah). Posamezniki s to težavo bodo
imeli problem, saj ne bodo prepoznali negativnih informacij (kot je jeza, strah). Prav
tega vzorca so deležni posamezniki z DS, ki imajo primanjkljaj pri čustvenem
prepoznavanju, predvsem pri čustvih, kot sta strah in jeza. Skrb, ki se pojavi pri osebah
z DS, je njihova težava pri prepoznavanju negativnih izrazov na obrazih. Predvsem
imajo pomanjkanje zmožnosti oz. sposobnosti za prepoznavanje obraznega nestrinjanja.
To tezo potrjuje raziskava, v katero so vključili otroke stare med 8 in 13 let, in sicer
otroke z DS in otroke s tipičnim razvojem. Ugotovitve so pokazale, da je skupina z DS
počasnejša pri klasificiranju obrazov glede na starost in da so signifikantno šibkejši pri
klasificiranju čustev, predvsem čustev, kot sta strah in presenečenje. Podobne rezultate
je pridobila avtorica Wishart (2007), kjer je še posebej ugotovila, da so posamezniki z
DS pokazali slabše rezultate pri prepoznavanju čustev na obrazih, največ težav jim je
predstavljalo prepoznavanje strahu (Morales in López Ramírez 2013, 54).
Morfološke študije centralnega živčnega sistema ljudi z DS so pokazale zmanjšano
velikost možganskega debla, nepravilnost v razvoju sprednjega režnja in nepravilnost v
delovanju hipokampusa. Vsa ta področja so vključena pri funkcioniranju amigdale, ki je
odgovorna za procesiranje in reguliranje čustvenih informacij v človeških možganih
(Santana, Souza in Feitosa 2014, 73).

2.2 Temeljna čustva
Čustveno življenje človeških bitij je kompleksno in včasih paradoksalno, saj globoko v
naših možganih obstajata dve čustveni realnosti. Prva, ki jo imenujemo pozitivni
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čustveni sistem, ki povzroča, da ljudje občutijo stvari, kot so bližina, empatija,
navezanost, zadovoljstvo, po drugi strani pa je navzoč negativni čustveni sistem, ki
proizvaja psihološke in vedenjske mehanizme za izogibanje, beg ali boj in podobno. Z
razumevanjem dinamike in interakcije med tema dvema čustvenima sistemoma lahko
razumemo tudi primanjkljaje, ki jih doživljajo posamezniki z DS na področju
čustvovanja, saj se ta dva sistema pri njih razvijata atipično (Morales in López Ramírez
2013, 85).
Čustva so v osnovi močan motivacijski dejavnik, pri čemer pa vsi odreagiramo različno
na svoja dejanja, dejanja drugih in ostale situacije. S svojimi čustvi se ali pozitivno ali
negativno odzivamo na dogodke in situacije. Čeprav delimo čustva v osnovi na
pozitivna in prijetna, negativna in neprijetna, so čustva z moralnega vidika tako rekoč
nevtralna ter jih na podlagi tega ne smemo označiti kot dobra ali slaba. Čustva preprosto
so in jih ne smemo zatreti. Otroci se morajo naučiti, da lahko občutijo veselje,
zadovoljstvo in druga pozitivna čustva kot tudi negativna čustva, kot sta jeza in strah. Iz
tega vidika je pomembno, da znajo poimenovati in regulirati tako pozitivna kot
negativna občutja. Če se otroci zavedajo svojih čustev, lahko na podlagi tega razvijejo
primerne veščine za spoprijemanje s čustvi. Ko opazujejo in prepoznavajo svoja čustva
in čustva drugih, lahko na podlagi tega prepoznajo vzroke zanje in primerno odreagirajo
(Akin 2000, 6).
Čustva delimo na osnovna oziroma drugače rečeno temeljna čustva in na sestavljena
oziroma kompleksna čustva. Osnovna čustva, ki so tudi predmet naše obravnave, so
tista, ki jih lahko razberemo že na podlagi izrazov na obrazu ter se pojavijo že zelo
zgodaj po rojstvu (Nemec 2013, 112). Kljub razlikam v definicijah med posameznimi
avtorji lahko rečemo, da so človekova čustva zapleten in sestavljen proces, ki vključuje
vrsto kognitivnih, fizioloških, vedenjskih in izraznih odzivov. Vsi ti procesi sestavljajo
čustva le v primeru, da si sledijo v določenem zaporedju. Čustva npr. nastanejo tako, da
ljudje zaznano spremembo najprej zavestno ali nezavedno kognitivno ocenijo, nato sledi
telesna obdelava informacij, priprava na akcijo in izražanje čustva ter delovanje. Pri tem
razumevanje tega ni odvisno le od zaporedja teh procesov, temveč moramo to razumeti
tudi kot posameznikov celostni odziv v situaciji. Vsi ljudje namreč ne doživljamo
enakih čustev, tudi samo izražanje ter regulacija posameznega čustva se razlikuje.
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Dogajanje ob določeni situaciji ali razumevanje česa lahko različno ocenimo in se nanj
različno čustveno odzovemo. Čustva v osnovi delimo torej na temeljna in kompleksna,
pri čemer za slednja velja, da bi se naj pojavila zelo zgodaj, njihovo izražanje naj bi bilo
enako v vseh kulturah, prav tako so zanje značilni tipični izrazi obraza. Pri tem gre za
štiri temeljna čustva, ki jih tudi predstavljamo in obravnavamo v nadaljevanju, in sicer
strah, jeza, veselje in žalost (Smrtnik Vitulić 2007, 10−12).
Med najpogostejšimi teorijami razumevanja čustev je vsekakor Pankseppova (2004)
klasifikacija čustev, ki temelji na fizioloških temeljih doživljanja čustev. Pri tem je
kategoriziral 3 osnovne ravni. V prvo raven so uvrščeni refleksivni afekti, kot so npr.
refleksi, refleksi odziva gnusa, nelagodje in ugodje. Pri tem naj bi šlo za aktivacijo
preprostih možganskih okrožij, ki so strukturirana v nižjih možganskih strukturah. V
drugo raven je Panksepp razvrstil temeljna čustva, kot so jeza, strah, žalost in veselje,
kar obravnavamo v nadaljevanju. V to raven je umestil tudi zanimanje, zaupanje in
naklonjenost. Gre že za delovanje bolj zapletenih možganskih okrožij, ki so povezana v
višja limbična področja v predelih možganske skorje. Na podlagi tega jih poimenuje kot
senzo-motorično-afektivna področja. V tretjo raven je Panksepp (2004, 143) opredelil
višje sentimente, ki bi jih lahko uvrstili v sklop socialnih čustev. V tej kategoriji čustev
najdemo sram, krivdo, zavist, empatijo in podobno. Tudi po Greenspanu je za razvoj
zelo pomembno doživljanje in izražanje čustev na celotnem spektru čustvenega aspekta.
Pri tem je pomembno, da se osredotočimo na čustva in jim pripišemo pomembno vlogo
pri razvoju otroka. Glede na pomembnost vsakega čustva, še posebej temeljnih čustev,
ki zavzemajo v življenju pomembno vlogo, je treba temu posvečati veliko pozornost v
razvoju, saj lahko nezmožnost zavedanja in reguliranja čustev povzroči veliko težav
(Cvetek 2014, 43−44).
2.2.1 Veselje
Veselje označujemo kot pozitivno čustvo, ki ga običajno doživljamo med različnimi
veselimi dogodki, med dejavnostmi, ki so nam blizu in se jih radi udeležimo. Kljub
vsem pozitivnim aspektom čustva veselja ima prav tako le-to zelo pomembno vlogo v
našem življenju in razvoju vsakega posameznika. Čustvo veselja je za posameznika
prijetno in spodbujajoče čustvo, kar lahko opazimo že pri majhnih otrocih med njihovo
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igro, ko ponavljajo isto znova in znova, pri čemer občutijo veselje. To vnovično
ponavljanje stvari, ki povzročijo, da občutimo veselje, ima hkrati tudi pozitivno noto k
temu, da vse to spodbuja procese novega učenja, s tem pa omogočanje novih
možganskih povezav ter posledično novih vzorcev. Veselje na podlagi navedenega
povezujejo s sprejemajočim stanjem možganov, saj to stanje možganov omogoči, da
pridobivamo nove izkušnje, ustvarjalnost, odprtost za nove izkušnje in vsekakor tudi
občutenje varnosti. Čustvo veselja igra pomembno predispozicijo v medosebnih
odnosih, kar je opazno že pri majhnih otrocih. Ko se dojenček smeji, na ta način
pritegne druge okoli sebe v aktivno izmenjavo (Cvetek 2014, 44).
Čustvo veselja spremlja doživljanje prijetnosti, kar je posledica telesnega odziva ob
zadovoljitvi želje. Veselje je namenjeno utrjevanju vedenja, ki je prispevalo k doseganju
te želje. Kaj je posamezniku določene starosti pomembno, je odvisno od razvojnih
značilnosti posameznega obdobja, njegovih sposobnosti in ostalih lastnosti (Smrtnik
Vitulić 2007, 31). Čustvo veselja lahko definiramo tudi na podlagi obraznih izrazov. Na
obrazu ob veselju opazimo velike oči, ki izžarevajo veselje in značilen lesk v očeh.
Ustnice izkazujejo nasmeh na obrazu, ličnice so dvignjene, obrazne mišice pa oblikujejo
bolj krožno obliko obraza. V možganih in telesu je veselje povezano s sistemom, ki ga
Panksepp (2004, 149) definira kot igrivi sistem. Po njegovem mnenju mora biti ta
možganski del primerno aktiviran že v zgodnjem otroštvu in je pomembno povezan z
morebitnimi kasnejšimi težavami. Bistvena področja tega sistema naj bi ležala v tako
imenovani sivini v medmožganih, na področju talamusa in drugih predelih
medmožganov. Med najpomembnejšimi nevromodulatorji tega sistema najdemo
opioide, glutamat in acetilholin. V telesu ti naravni opioidi povzročijo in povečajo
doživljanje ugodja in aktivnosti v telesu ter spodbujajo aktivnost mišic. Vse to najdemo
pri veselju, kjer gre za prijetno čustvo, ki združuje vse troje značilnosti. V tesni
povezanosti glede procesov veselja v možganih je prepleteno čustvo žalosti (Cvetek
2014, 44−46).
2.2.2 Strah
Temeljno čustvo, ki se mu bomo posvetili v delu, je tudi strah. Gre za čustvo, ki opozori
na bližajočo se nevarnost. Pri tem lahko gre za realno nevarnost ali popolnoma
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namišljeno izkušnjo. Ne glede na funkcijo prilagoditve štejemo strah kljub temu k
neprijetnim čustvom, ki ima negativni predznak, vendar pa podobno kot jeza prispeva k
samozaščiti. Lahko nas je strah več stvari in bolj, kot je človek nanje navezan, več
razlogov za strah ima. Pozitivna stran čustva strahu je obramba pred prehitrim
zaupanjem, spodbuja preverjanje realnega stanja (Cvetek 2014, 57).
Večina strahov predstavlja naučeno vedenje, pri čemer nekatere strahove vzbudijo
otrokove resnične izkušnje z dražljaji, ki vzbujajo strah. Lahko gre tudi za neprijetne
dogodke, ki so povezani z določeno izkušnjo otroka ali pa so strahovi posledica
posnemanja vedenja oseb v otrokovi bližini. Možen izvor strahu je tudi otrokova
domišljija ali pa nerealno in popačeno obnašanje starša oziroma neprimerno reguliranje
otrokovega čustva. Zaradi značilnosti razvoja je pomembno vedeti, da imajo otroci v
obdobju zgodnjega otroštva več strahov kot pa malčki, prav tako pa tudi več strahov kot
otroci v srednjem otroštvu, zlasti zato, ker so sposobni samostojnega gibanja in imajo s
tem možnost boljšega prepoznavanja nevarnosti. V obdobju srednjega in poznega
otroštva se hitro zmanjšujejo strahovi pred hrupom in neznanimi osebami, predmeti,
medtem ko se strahovi, povezani z grmenjem, ohranjajo še nekaj časa oziroma se
zmanjšujejo počasneje. V vsakem čustvu prav tako kot pri čustvu veselja, lahko v
strahovih otrok opazimo individualne razlike, ki so posledica razlik v spoznavnem in
telesnem razvoju ter otrokovih izkušnjah (Nemec 2013, 115−118).
Ne glede na izvor in vrste strahu predstavlja le-to za posameznika spoprijemanje z
nevarnostjo. Omogoči hitro in avtomatsko oceno situacije in prilagoditev na nastalo
situacijo. Ne glede na starost otroka sprožajo strah nenavadni in popolnoma
nepričakovani dražljaji. Večina otrokovih strahov je povsem običajnih in njihovo
spoprijemanje pomaga pri obvladovanju sveta. Kako bodo posamezni dogodki v otroku
vzbudili strah, je odvisno od individualnih razlik v mentalnem in telesnem razvoju
(Smrtnik Vitulić 2007, 31).
Kot ostala čustva lahko tudi strah opišemo na intervalu od šibke do močne intenzitete,
vse je namreč odvisno od nevarnosti, ki jo zaznamo, in tega, kako reguliramo strah.
Podobno kot jezo tudi strah sproži obrambni odziv, saj se poveča budnost, pozornost se
preusmeri, poveča se zaznavanje podrobnosti. Na ta način se skuša pridobiti čim več
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informacij, ki so povezane z nevarnostjo in na podlagi tega ustvariti zmožnost
ustreznega odziva. V organizmu se sproži ali odziv bega ali boja. V primeru, da gre za
intenziven strah, ga poimenujemo panika ali groza. V tem primeru je občutje tako
močno, da posameznik izgubi kontrolo nad seboj in tako tudi nad situacijo. Tudi čustvo
strahu ima značilne obrazne poteze. Obraz je običajno napet, obrvi pri tem so dvignjene
navzgor, kar pomeni, da so oči velike in razprte. Obraznemu izrazu strahu je zelo
podoben obraz, ko smo negativno presenečeni, kar pomeni, da so usta rahlo odprta,
obrvi pa dvignjene. Glede povezave z možgani je pri tem čustvu vključenih več
procesov oziroma področij v možganih, zlasti pri tem je pomembna amigdala in
povezave s talamusom, predeli možganske skorje in z bazalnimi gangliji. Amigdala ima
pri tem pomembno vlogo predvsem v smislu strahu na nezavedni ravni, ko še zavestni
procesi pri otroku niso vključeni. Tako se na podlagi predhodnih izkušenj in amigdale
odzove hitro, medtem ko se kasneje, ko je vključen tudi zavestni del, aktivnost amigdale
zmanjša. Na fiziološki ravni lahko v povezavi s tem čustvom zaznamo bolj pospešeno
dihanje, hitrejše bitje srca, prav tako pa podobno kot pri jezi, gre za odziv boja ali bega.
Glede hormonskega stanja pride do sproščanja adrenalina in noradrenalina, kar lahko
ponovno povežemo s stanjem jeze (Cvetek 2014, 57−60).
Pri regulaciji tega čustva pri otroku je pomembno, da se osredotočimo na to, kako dati
otroku večji občutek nadzora, ter mu omogočiti, da bo tudi sam znal obvladati oziroma
regulirati to čustveno stanje in imeti nadzor nad tem neprijetnim čustvom. Pomembno
je, da v takšnih situacijah otroka najprej potolažimo, da izrazimo to z objemom in
umirjenim govorjenjem ter mu na ta način sporočimo, da se lahko počuti varnega. Pri
tem je bistveno, da otroku povemo, kako naj se vede v takih situacijah ter mu razložimo
določene situacije in pojave (Nemec 2013, 120).
2.2.3 Jeza
Eno izmed temeljnih čustev, ki jih prav tako prištevamo k neprijetnim, je jeza. Jezo
običajno doživljamo kot stanje vznemirjenja. Velikokrat jezo doživljamo na način
čutenja krivice, na način napada ali česarkoli, kar nam povzroča nezadovoljstvo in
občutke jeze. Jeza je po svoji strani koristna v smislu, da začutimo svoje potrebe, da
znamo zaščiti samega sebe. Sproži lahko stanje sprostitve energije in pripravljenost
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telesa za aktivno delovanje, zato je jeza lahko tudi konstruktivno čustvo, vendar v
pravih mejah, pri čemer je pomembno, da znamo jezo obvladovati in jo na ta način
regulirati. Kot vsa ostala čustva je tudi za občutke jeze značilno, da jo lahko opišemo na
intervalu od nizke oziroma šibke stopnje do zelo močnega doživljanja tega čustva
(Cvetek 2014, 58).
Jeza je pri otrocih pogostejše čustvo kot strah, saj je dražljajev, ki jo sprožajo, več.
Otroka v otroštvu razjezi telesno neugodno počutje, če ni deležen želene pozornosti, če
ga poskušamo v kaj prisiliti ali če igrače ne delujejo. Pogosto se jezi zaradi omejevanja
želja, nepravičnosti, zanemarjanja. V intenzivnosti doživljanja jeze so ponovno
individualne razlike, ki so odvisne od sposobnosti otroka, kako se spoprijeti z
neugodnimi situacijami, od telesnega in čustvenega stanja otroka. S starostjo otroka se
odzivi na jezo z agresivnostjo zmanjšujejo, saj otroci pravila ponotranjijo, postanejo
bolj sodelovalni in bolj empatični (Smrtnik Vitulić 2007, 32).
Tudi jeza ima specifične obrazne izraze. Običajno opazimo jezo na obrazu v smislu
navzdol potisnjenih obrvi, zaprtih ali odprtih ustnic, kjer je možnost opaziti stisnjene
zobe. Izraz na obrazu omogoča zoženje pozornosti v eno točko, in sicer gre za točko, od
koder prihaja določena nevarnost in s katero se je treba soočiti. Jeza je zelo tesno
povezana z obrambnim stanjem človekovih možganov, kar pomeni, da možgani ocenijo
situacijo kot nevarno in na ta način sprožijo odziv, kjer gre za stanje bega ali boja.
Sistem besa je tisto možgansko okrožje, ki je povezano z doživljanjem jeze. Po mnenju
mnogih uvrščamo to vedenje oziroma čustvovanje na področje talamusa in
hipotalamusa. Raziskovalci tega področja so npr. ugotovili, da se ob opazovanju
jeznega obraza pri drugih spremeni aktivnost v orbitrofrontalni možganski skorji ne pa
tudi v amigdali, oziroma se odziva amigdala v primeru jeze v zelo šibki meri. Z
doživljanjem jeze je na področju fizioloških odzivov povezan povečan srčni utrip,
hitrejše dihanje, prav tako gre pri jezi za izločanje adrenalina in noradrenalina, pri
čemer je le-tega nekoliko več. Adrenalin poveča delovanje simpatičnega živčnega
sistema in zato vpliva na visoko raven energije v telesu, na podlagi česar prepoznamo
doživljanje jeze (Cvetek 2014, 57−59).

19

2.2.4 Žalost
Žalost največkrat doživljamo kot neprijetno stanje, zato se mu običajno želimo izogniti
in ga definiramo predvsem kot negativno čustvo. Gre za spremljajoča stanja neugodja,
pomanjkanja, velikokrat je žalost povezana z obupom in nemočjo. Najpogostejši razlogi
za to so pogosto ločitve, izgube, neizpolnjena pričakovanja in podobno. Kljub
negativnemu predznaku ima žalost pomembno funkcijo v razvoju, saj spodbuja jokanje
in posledično s tem sprostitev v telesu. Razlogi za žalost so različni in se tudi razlikujejo
pri vsakem posameznem otroku. Žalost nosi pomembno dvojnost vloge, in sicer po eni
strani je lahko kot motivacija, po drugi strani pa lahko varuje pred prekinitvijo odnosa z
bližnjimi in pomembnimi drugimi. Prav tako lahko tudi čustvo žalosti definiramo
oziroma prikažemo skozi spekter obraznih izrazov. Pri pogledu na žalosten obraz
opazimo, da so obrazne mišice upadle, ustnice pa prav tako zavihane navzdol. Lesk v
očeh, ki ga najdemo pri veselju, pri žalosti izgubi pomen. Celoten obraz nekoliko
spominja na narobe obrnjeno črko U. V možganih ima pomembno vlogo glede občutja
žalosti delovanje možganskega dela separacijskega nelagodja. Podobno kot smo zapisali
že pri čustvu veselja, pomembno pri tem je le to, da ta dva sistema pri obeh čustvih
delujeta drugače. Občutje žalosti je povezano z upočasnitvijo in zmanjšanjem
aktivnosti, zato je zanimivo, da je v stanju aktivnega gibanja zelo težko čutiti žalost. V
stanju žalosti je značilno, da je fiziološki odziv v smislu znižane vznemirljivosti in
upadu motorične aktivnosti. Občutje žalosti naj bi bilo povezano tudi s stopnjo
koncentracije hormona za sproščanje kortizola, ki igra pomembno vlogo pri odzivu
telesa na stres (Cvetek 2014, 55−56).
V primerjavi s strahom, ki je usmerjen v prihodnost, je čustvo žalosti pogosto
usmerjeno v preteklost, lahko pa tudi v sedanjost. Posameznik, ki je žalosten, usmerja
pozornost nase in na svoje doživljanje. Z žalostjo oseba kliče pomoč in izraža potrebo
po sočutju. Pri večini otrok intenzivna žalost ni pogosta (Smrtnik Vitulić 2007, 33).
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2.3 Čustveni razvoj po Stanleyu Greenspanu
Stanley Greenspan (Greenspan in Shanker 2004) je oblikoval teorijo funkcionalnega
čustvenega razvoja in to povezal z razvojem jaza, selfa, zavesti in mišljenja. Pri tem gre
za opredelitev, kako posameznik na določeni razvojni stopnji dojema čustva, jih izraža
ter regulira. Gre za določene naloge v posameznem obdobju in katere otroku omogočajo
relativni čustveni razvoj (Cvetek 2014, 95).
2.3.1 Čustvena umirjenost in zanimanje za svet
V prvem obdobju gre za razvijanje temeljnih čustvenih kompetenc, in sicer zmožnosti,
da se otrok čustveno umiri. Govorimo torej o prvi ravni čustvene umirjenosti in
zanimanja za svet. Gre za to, da se otrok uči, kako uravnavati svoje odzive na številne
dražljaje, ki se pojavijo, kot so izpostavljenost zvokom in glasovom, svetlobi, okusu,
dotikom in podobno. Vse dokler otrok ne razvije zmožnosti čustvene regulacije, ga
množica teh različnih dražljajev vznemirja in vzburja njegov živčni sistem. Čustvena
umirjenost pomeni hkrati tudi pomiritev posameznikovega živčnega sistema, zlasti
umirjenost desne hemisfere. Dokler pri otroku niso oblikovane zmožnosti notranje
kontrole in regulacija telesne vzdraženosti, ostanejo otrokovi možgani preplavljeni s
kopico informacij. Za posameznikov nadaljnji razvoj je nujno, da razvije sposobnost
čustvene umiritve oziroma reguliranje samega sebe. Posameznik dražljaje, ki jih
sprejema v okolici okoli sebe, zaznava kot fiziološke občutke in kot emocionalna
občutja ter se na podlagi tega tudi odziva. Po Greenspanu to pomeni dvojno kodiranje
izkušnje, saj je vsaka izkušnja dojeta kot odgovor na fiziološke odzive, npr. telesa, kot
tudi na čustvene odzive. Takšen način odzivanja naj bi bil prisoten že pri dojenčkih, pri
čemer se otrok odziva na vse ali nič, to odzivanje pa je šele kasneje bolj specializirano.
Otrokova umirjenost omogoča novo učenje in izpostavljenost nenehnim dražljajem in
mu omogoči, da lahko to poveže v mentalne vzorce. Tem dražljajem, ki jim je otrok na
začetku izpostavljen, ne pripisuje nobenega bistvenega pomena. Le-to je mogoče šele
takrat, ko se vsi dražljaji povežejo v mentalne podobe in se shranijo v otrokovem
spominu. To pomeni povezavo senzornih vzorcev s fiziološkimi in čustvenimi odzivi
(Cvetek 2014, 96−98).
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Pomembna kompetenca pri tem je torej zmožnost umiritve in pomiritve samega sebe, po
tem, ko je posameznik izpostavljen stanju vznemirjajočega. Majhen otrok za to
regulacijo potrebuje ob sebi odraslo osebo, ki se bo lahko pravilno odzvala na njegovo
stanje in če je le-ta pravilno vzpostavljena v otroški dobi, pomeni, da imajo odrasli
ljudje razvito to čustveno kompetenco in se zmorejo kasneje umiriti tudi sami. Ta
pomiritev sega tako na področje telesne, fizične in čustvene pomiritve. Pomiritev na
fizični ravni pomeni, da se raven fiziološke vznemirjenosti vrne v ravnotežje, medtem
ko pomiritev na čustveni ravni pomeni, da se sprosti tudi psihična napetost. Glede
značilnosti možganov v prvem razvojem obdobju so pomembne štiri komponente
oziroma štirje razvoji. Najprej je dojenček opremljen oziroma ima razvito simpatetično
vejo živčnega sistema, ki pospešuje delovanje organizma, šele nato se razvije
parasimpatetična veja živčnega sistema, ki poskrbi za umirjanje tistih funkcij, ki jih
simpatetični del spodbudi. Pri tem je pomembno sodelovanje odrasle osebe, ki otroku
služi kot nadomestek za še nerazviti parasimpatetični del. Druga pomembna značilnost
razvoja je kontrola vzburjenja in vzdrževanja ravnotežja, ki je povezana z delovanjem
subkortičnih struktur in le ta z možganskim deblom. Če pride do motenj v tem delu
nižjih možganskih struktur, se lahko pojavijo motnje v vzpostavitvi ravnotežja, motnje
senzornega doživljanja, motnje na področju čustvenega doživljanja in podobno. Tretja
značilnost, ki je pomembna in vpliva na kompetenco čustvene umirjenosti, je
neenakomerno razvita možganska skorja, kot četrta pa se pojavlja asimetričnost
možganov, kar pomeni, da je pri dojenčkih leva možganska hemisfera za približno 4,3
% večja kot desna, kar pa je ravno nasprotno kot v kasnejših letih. Otrok je zato
izpostavljen večjim nihanjem vzburjenja, zato je vloga skrbnika oziroma odraslega
nujna (Cvetek 2014, 99−102).
2.3.2 Čustvena vključenost in povezovanje z drugimi
Zmožnost čustvene umiritve je prvi pogoj in temelj za zmožnost čustvenega
vključevanja in povezovanja z drugimi. Na začetku razvoja so najprej mati in oče
oziroma skrbniki ter kasneje drugi ljudje pomembni za posameznika. Zmožnost
vključevanja in povezovanja z drugimi se razvije med otrokovim 2. in 4. mesecem.
Najprej se pojavi socialni nasmeh, sledenje gibanja materinega obraza, izražanje veselja
in podobno. Ko je pri otroku vzpostavljena oziroma razvita ta dimenzija, lahko opazimo
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globoko čustveno zmožnost za intimnost. Otrok se že od samega začetka bolj navezuje
na mater kot na ostale ljudi. Stanje doživljanja intimne povezanosti je temeljna čustvena
kompetenca. Gre za povezanost z drugimi ljudmi in se doživlja kot občutje, da si od
druge osebe prepoznan, opažen in zaznan. Gre za zmožnost, da se posameznik sreča s
pogledom drugega in kompetenco biti v odnosu z drugimi. Intimna povezanost, ki se
pojavlja in omenja v tem obdobju, je mišljena kot intimna povezanost med otrokom in
staršem, saj je to prvi intimni odnos, ko je starš usmerjen v otroka in ga brezpogojno
sprejema. Izjemno močno vlogo igra v tem obdobju materina izraznost, s tem mislimo
na vidne dražljaje, ki so pomembni v otrokovem razvoju. To, kar otrok za razvoj
možganov potrebuje v tem obdobju, je čustveno uglašena neverbalna komunikacija, pri
čemer je pomembno, da je to komunikacija s čim bolj izrazito obrazno interakcijo.
Greenspan in Wieder (1998) spodbujata k pretiravanju s čustvenimi gestami in obrazno
mimiko, saj je to zelo skladno z otrokovimi razvijajočimi se možgani. Pri tem niso
pomembni samo vizualni dražljaji, temveč tudi senzorni kanali. V čustveno uglašeni
komunikaciji mora biti starš zmožen zaznati otrokova čustvena stanja in se nanje
odzvati na uglašen način, kar pomeni, da mora biti zmožen ta čustvena stanja otroka
najprej sprejeti, ponotranjiti in otroku vrniti na primeren način (Cvetek 2014,102−110).
2.3.3 Dvosmerne čustvene interakcije
Tretje obdobje oziroma tretja čustvena kompetenca, ki je prav tako temeljna, je
zmožnost dvosmerne, namerne oziroma smiselne čustvene interakcije, ki se pojavi v
otrokovem razvoju. Gre za zmožnost, da se otrok vključi v vzajemno, medsebojno
interakcijo s svojim skrbnikom oziroma staršem. To pomeni, da postane zmožen
prepoznati čustvene signale starša in se nanje namerno odzvati. Otrok na podlagi tega
ugotovi, da lahko s svojim vedenjem namerno vpliva na vedenje drugih, kar pa pomeni,
da se vzpostavi oblikovanje logičnih povezav vzorca vzrok − posledica. S tem ko otrok
razvije spoznanje, da lahko vpliva na svet, postane udeležen v namerne, dvosmerne
interakcije z drugimi. V tem procesu je zelo pomembno doživljanje čustev, ki igra pri
tem pomembno vlogo, saj je od vrednotenja prijetne ali neprijetne čustvene izkušnje
odvisno, ali bo otrok določene akcije ponavljal ali ne. Dvosmerna čustvena izmenjava
predstavlja nadgradnjo čustveni kompetenci intimnosti, saj gre pri tej za raven biti v
odnosu, medtem ko gre pri namerni interakciji za dimenzijo delovati v odnosu. Ena
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izmed bistvenih komponent, ki je pomembna, da se razvije, je prepoznavanje čustvenih
signalov pri drugih in na podlagi tega zmožnost, da svoje delovanje nenehno prilagaja
odzivom drugega. V tem obdobju je pomembno, kako se starši vključujejo v vzajemno
igro z otrokom in kako to igro regulirajo. Bistveno je, da gre za uglašeno igro, kar
pomeni, da se starši vključujejo na način, da spodbujajo otrokov interes, pri čemer ne
gre v smeri permisivne vzgoje, kjer je vse dovoljeno. To obdobje je povezano z
različnimi nevrološkimi razvojnimi spremembami, ki vplivajo na različne spremembe v
razvoju otroka. Pride tudi do sprememb v čustvenem razponu, saj se osnovna čustvena
stanja preoblikujejo v prava čustva. Za otrokov nadaljnji razvoj je pomembno, da so v
dvosmerno čustveno interakcijo vključena vsa čustva, ki jih lahko otrok v določenem
obdobju doseže. Ta zmožnost čustvenega ravnotežja pomeni zmožnost ostati zbran v
stresnih situacijah in osredotočen v kriznih obdobjih. Gre za prepoznavanje občutij sebe
in drugih in na podlagi tega tudi regulacijo teh čustev. Vloga starša je v tem obdobju
razdeljena na tri ravni, in sicer je bistveno, da odrasli pri otroku podprejo vsako čustvo,
da zagotovijo omejitve in strukturo teh čustev, se pravi, da jih otrokom regulirajo na
njim razumljiv način ter da prepoznajo svojo in otrokovo drugačnost pri dojemanju
čustev in čustvenega izražanja (Cvetek 2014, 110−115).
2.3.4 Vzajemno socialno reševanje problemov
Pri tej čustveni kompetenci gre za posameznikovo zmožnost afektivnih interakcij z
drugimi, ki so organizirane v bolj kompleksne vedenjske vzorce. Otrok na ta način
izraža svoje potrebe in želje, hkrati pa je osredotočen tudi na to, kako te želje in potrebe
zadovoljiti s pomočjo drugih. Ta zmožnost se pri otroku pojavi do nekje 18. meseca
starosti, ko je sposoben pokazati drugim, kaj si želi. Vse te interakcije so pretežno tudi
neverbalne narave, saj še otrok praviloma ne uporablja verbalne govorice. S pomočjo
rastoče rabe neverbalnih znakov lahko otrok vedno bolj izraža samega sebe, svoje
potrebe in čustvena stanja. Gre torej za kompetenco sodelovanja z drugimi, ki otroka
spodbudi, da se tudi sam odziva na potrebe in želje drugih in se je tudi sam pripravljen
potruditi za druge. Gre za vzajemno sodelovanje. Tudi značilne razvojne spremembe so
bistvene pri doseganju novih povezav, vzajemnosti in podobno. V tem obdobju pride do
pospešenega razvoja leve možganske hemisfere, ki se začne okrog 6. meseca otrokove
starosti in se v tem obdobju pospešeno nadaljuje. Naraščajoče število dendritov v levi
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možganski polovici omogoča večjo zmožnost razlikovanja med različnimi kvalitetami
čustev. Zraven ostalih razvojnih sprememb v tem obdobju imajo starši prav tako
pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Otrok se tudi v tem razvojnem obdobju uči
regulirati svoja vedenja in razpoloženja ter se spoprijemati z intenzivnimi čustvi
(Cvetek 2014, 116−120).
2.3.5 Kreativna raba simbolov
Peta čustvena kompetenca, ki se pojavi v čustvenem razvoju, je zmožnost predstavljanja
čustev s pomočjo mentalnih idej, simbolov in besed. Sprva so ti simboli lahko
neverbalni, kasneje pa vsekakor gre že za verbalno rabo in pripisovanje pomena temu.
Vse izkušnje, ki jih otrok že uporablja, začne v tem obdobju pretvarjati v besede, igro,
risbe in podobno. Otrok sicer že v prejšnjem obdobju razvija mentalne predstave o sebi
in od drugih okoli sebe, v tej razvojni dobi pa začne temu dodajati še simbolične
oznake. Če ima otrok do tega obdobja bogate izkušnje, to pomeni, da lahko kreira širok
spekter smiselnih simbolov, v primeru, da teh izkušenj ni pridobil, pomeni, da je
njegova raba teh simbolov lahko zelo skopa. Vse besede si bo v tem primeru zapolnil na
mehaničen način, kot npr., ko bo videl jabolko, bo znal reči jabolko, ne bo pa znal reči
rad bi jabolko. Na podlagi tega je Greenspan trdil, da otrok brez ustreznih izkušenj ne
more razviti polnega jezika v povezanosti s smiselnostjo. Na temelju senzomotoričnih
izkušenj lahko otrok odkriva pomen fizične realnosti, kot je na primer zmožnost občutiti
jabolko, medtem ko se je dotika. Na podoben način lahko osvaja tudi čustvene pomene,
s katerimi povezuje simbolične predstave. Tako lahko na podlagi tega rečemo, če je
imel otrok v preteklosti z določenim predmetom pozitivne izkušnje, bo imela
simbolična predstava pozitiven čustveni naboj. V primeru, da bodo te izkušnje
negativne, bo le-to proizvedlo negativen naboj. Vse te izkušnje in uporaba simbolov
predstavljajo za otroka pomemben korak na poti v samostojnost. Če ima otrok bogate
izkušnje in čustvene izmenjave široke, bo imel bogat nabor pomenov svojih izkušenj,
kar pomeni temelj za obvladovanje smiselnega jezika. Zelo močan čustveni pomen
imajo za otroka prve besede, ki jih osvoji. To so besede, ki jih otrok razume in
uporablja. Otrok doživlja različna čustvena stanja že od začetka življenja, pri čemer so
ta stanja bolj splošna, kasneje pa bolj raznolika in specifična. Šele na podlagi te
čustvene kompetence zmore otrok svoja čustvena stanja poimenovati in si jih zamisliti
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na simboličen način. Vse te simbolične predstave, ki jih posameznik doživlja,
omogočajo doživljanje le-tega tako v sedanjosti, kot tudi nazaj v preteklost in naprej v
prihodnost. Posameznik, ki ima razvite simbolične predstave čustev na celotnem
čustvenem razponu, je razvil to čustveno kompetenco v polnosti. V tem obdobju pride
tudi do pomembnih mejnikov na vseh možganskih področjih, in sicer v procesu
mielinizacije, se pravi v procesu tvorjenja mielinskih ovojnic. Ker mielinske ovojnice
omogočajo hitrejši prenos informacij po živčnem sistemu, prispeva to učinkovito k
razvoju mentalnih procesov. Zelo pomembno vlogo v tem razvojnem obdobju ima tudi
razvoj hipokampusa, ki se intenzivno razvija do otrokovega drugega leta starosti,
kasneje pa je razvoj počasnejši. Predvsem zaradi vse večje povezanosti posameznih
predelov v možganih v tem obdobju se na ta način omogoči, da se posamezne
informacije medsebojno povezujejo v smiselne in pomensko povezane enote. Razvojni
dosežki v tem obdobju se zelo lepo vidijo v otroški igri, ki se v tem obdobju kaže v
obliki domišljije. Vse temelji na simboličnih predstavah (Cvetek 2014, 122−127).
2.3.6 Logična uporaba idej
To razvojno obdobje se umešča med 2. in 4. letom otrokove starosti in je nadgradnja
predhodnega razvojnega obdobja, ko postane otrok zmožen to povezovati v smiselne in
logično povezane celote. Čustveno logično mišljenje je posameznikova zmožnost
ustvarjanja logičnih povezav med posameznimi občutji in razlogi zanje. To omogoča
opisovanje različnih čustvenih stanj, kot je npr. "jezen sem, ko mi ne daš igračke". Za to
razvojno obdobje je pomembno, da otrok razvije čustveno logično mišljenje na
celotnem razponu, kar pomeni, da osvoji besedne izraze za vsa čustvena stanja ter pri
tem vključi pripovedi, interakcije, igre in podobno. Ta čustvena kompetenca je
povezana z razvojem občutka za realnost in otrok se uči povezovati simbole in ideje v
različnih kontekstih. V tem razvojnem obdobju otrok spoznava, kako delujejo ideje v
prostoru. Na ta način si pojasnjuje čustva in si organizira znanje o svetu. Po mnenju
Greenspana je čustveno logično mišljenje komponenta inteligence in je predpogoj za
višje ravni intelektualnega funkcioniranja. Ko namreč pride do problemske situacije,
mora biti sposoben se osredotočiti na problem. Iz te zmožnosti povezovanja idej
izhajajo tudi nove socialne veščine, prav tako otroku omogočijo bolj celovito občutje
samega sebe. S tem ko dojema čustva sebe in drugih, se povezujejo različni deli in
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različna čustvena stanja. Na podlagi tega se vzpostavi konstantna predstava sebe in
drugih. Komponento čustveno logično mišljenje posameznik osvoji, ko zmore ta
čustvena stanja povezati z vzroki. Če je to kompetenco osvojil, pomeni, da bo znal
vzroke in čustvena stanja povezovati tako pri sebi kot pri drugih. Na ta način postaja
zmožnost prilagajanja na okolje vedno boljša in bolj učinkovita (Cvetek 2014,
128−133).

2.4 Čustveno procesiranje
Čustveno procesiranje opredeljujemo kot kompleksen proces, sestavljen iz več
komponent, ki poteka tako, da ga sproži določen dražljaj, pri čemer je pomembno, da je
le-ta dovolj močan. Če je dražljaj zelo šibek, ne bo dosegel senzornega praga in se
nadalje ne bo sprožil proces čustvenega procesiranja. Katere elemente vključuje proces
čustvovanja, je odvisno od avtorja do avtorja ter od teorije do teorije, tako bomo v tem
delu predstavili tiste, ki so vključene v večino obstoječih teorij, in sicer prepoznavanje
čustev, čustvena izraznost, zavedanje čustev in regulacija čustev (Cvetek 2014, 13−15).
2.4.1 Prepoznavanje čustev
Za primerno čustveno procesiranje je prvi korak ta, da prepoznamo čustva. Odkrivanje
otrokovih sposobnosti prepoznavanja čustev v času, ko še ne zna uporabljati govora, je
eden izmed večjih izzivov za strokovnjake na tem področju. Temeljna metoda za
preučevanje te sposobnosti je metoda prilagajanja oziroma habituacija. Ta metoda
temelji na spoznanju, da lahko otrok dlje časa opazuje določene strukture, ki so
drugačne od tistih, ki so mu že znane. Na primer, če pokažemo otroku obraz, ki je vesel,
ga bo nekaj časa opazoval. Ko zamenjamo in mu pokažemo še en obraz, ki je vesel, bo
vanj gledal le kratek čas. Če mu pokažemo v naslednjem koraku žalosten obraz, bo
otrok gledal dalj časa, ker mu je ta izraz nov. Na podlagi zgoraj omenjene metode lahko
predvidevamo, katera izmed čustev bodo dojenčki sposobni razlikovati. Pri tem je
pomembno, da so že dojenčki sposobni prepoznavati čustvene izraze odrasle osebe in
pri tem tudi posnemati nekatere izraze teh čustev. Določeni avtorji se s tem strinjajo, v
nasprotju z njimi pa drugi trdijo, da še v tem obdobju čustvenih izrazov ni moč
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razlikovati. Na podlagi tega lahko rečemo, da so otroci v prvih obdobjih življenja
verjetno sposobni prepoznati tista čustva, ki so pomembna za zadovoljevanje njihovih
potreb. Otroci v zgodnjem otroštvu prepoznavajo čustva drugih ljudi predvsem po
izrazih čustev ter po aktivnostih, ki so sprožile čustva (Smrtnik Vitulić 2007, 44−45).
2.4.2 Čustvena izraznost
Čustva je možno izraziti na besedni ali nebesedni ravni. Besedno izražanje je povezano
s posameznikovo zmožnostjo zavedanja in prepoznavanja čustev ter na ta način tudi z
govorjenjem o čustvih. Pri nebesednem izražanju čustev gre bolj za nezavedno
aktivnost in jo je samo v manjši meri možno kontrolirati. Primeri teh čustvenih izrazov
so npr. sprememba oblike ustnic, dvig obrvi, telesna drža, ton glasu itd. Večina
raziskovalcev se najbolj osredotoča na raziskovanje obraznih izrazov čustev, ki so
povezani z delovanjem obraznih mišic. Za temeljna čustva, kot so jeza, strah, veselje in
žalost, je možno obrazne izraze najti v bolj kot ne vseh kulturah. Obrazni izrazi za ta
osnovna čustva naj bi bili prirojeni in se jih ne naučimo s posnemanjem teh izrazov
videnih pri drugih. To pa naj bi veljalo samo za osnovna čustva. Zelo zanimivo pri tem
je, da so raziskovalci ugotovili, da smo ljudje bolj pozorni na različne nebesedne
čustvene izraze. Čustvo veselja bolj prepoznamo po obraznem izrazu kot po tonu glasu,
medtem ko jezo in žalost prepoznamo bolj po tonu glasu in manj po obraznem izrazu.
Ugotovili so tudi, da obrazni izrazi niso simetrični, saj naj bi bila leva stran obraza
veliko bolj čustveno izrazna kot desna stran, ponovno pa to velja samo za osnovna
čustva. Razlog za to je povezan s tem, da naj bi bila desna stran, ki je pomembna za
prepoznavanje in procesiranje čustvenih informacij, bolj vključena v kontrolo leve
strani obraza, obratno pa leva polovica možganov bolj kontrolira desno stran obraza
(Cvetek 2014, 38−39).
Neposreden način za nadzor in razumevanje čustev je prav izražanje občutkov. S tem ko
pripovedujemo o stvareh, ki nas veselijo, nas obda občutek zadovoljstva ali ponosa in si
nadalje neposredno prizadevamo, da bi stopnjevali te pozitivne občutke. Negativni
občutki v nas vzbujajo željo po preoblikovanju trenutnega položaja. Prav možgani nam
omogočajo, da se zavedamo lastnih občutij, jih opazujemo, nanje reagiramo in jih
posredujemo drugim. Z učenjem razumevanja in sporočanja lastnih čustev bodo otroci
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lahko vplivali na številna področja njihovega življenja, če pa tega ne bodo osvojili,
obstaja večja težnja po ranljivosti v medosebnih nesporazumih. S tem ko je otrok
sposoben ubesediti lastna čustva, je hkrati s tem sposoben zadovoljevati osnovne
potrebe (Shapiro 1999, 197−198).
Če otrok nima razvitih jezikovnih veščin, stežka ubesedi lastna čutenja in prav
sposobnost izražanja le-teh se razvije v neokorteksu, pri čemer otroci sledijo tipičnemu
razvoju glede na starostno obdobje. Pri vsem tem je pomemben vpliv okolja, v katerem
otrok odrašča. Namreč v družinah, kjer se pogovarjajo o čustvih, pridobijo otroci bogat
besedni zaklad na področju čustev. Na drugi strani pa imamo družine, ki se o tem ne
pogovarjajo in tlačijo lastna čustva, pri čemer so otroci najverjetneje posledično
čustveno nemi (Shapiro 1999, 198).
Posameznikovo izražanje čustev je pogosto nezavedne narave. Na podlagi opazovanja
izrazov lahko prepoznavamo posamezna čustva v življenjskih situacijah. Posamezniki s
čustvenim izražanjem sporočajo svojo vpletenost v določeno situacijo. Pri tem smo
posebej pozorni na vedenjske kazalce čustvenih stanj, in sicer izraze obraza, gibe oči,
smer gibanja, drža telesa, dotik, nejezikovne zvoke itd. Ko se otrok uči besednih izrazov
za čustva, so temelji njegove čustvene izraznosti že zgrajeni. Otrok se odziva na
čustvene izraze, še preden jih je sposoben poimenovati. Pri prepoznavanju čustev gre
pretežno za rezultat učenja. Pri tem vključuje znanje o pomenu različnih situacij in gest,
čustvenih izrazov, ki jih pridobimo z vsakodnevnimi izkušnjami (Smrtnik Vitulić 2007,
28).
Vsak starš si želi, da bi bil njegov otrok v čim večji meri čustveno izobražen.
Najpreprostejši način kako to doseči, je bogatenje otrokovega čustvenega slovarja. Na
primer po abecedi v prazen zvezek na vsako stran napišemo čustvo in nanjo otrok
prilepi primerno čustvo ljudi iz revij, nariše dogodek, vezan na to čustvo, obraz in
podobno. S pomočjo igre se lahko otroci naučijo, kako postati dobri čustveni poslušalci.
Dober čustven poslušalec je tisti, ki dovoli govorcu, da pove do konca in ne posega v
njegove besede in ga med pogovorom ne prekinja ter izraža lastno mnenje. Poučevanje
veščin čustvenega izražanja in čustvenega poslušanja je pomemben del starševske
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naloge kot tudi številnih šolskih načrtov za reševanje raznih problematik (Shapiro 1999,
201).
2.4.3 Zavedanje čustev
Zavedanje čustev je najbolj povezano s posameznikovo zmožnostjo čustvenega
procesiranja in pozornostjo ter usmerjanje le-tega v hoteno smer. Najbolj je značilna
delitev na tri oblike pozornosti. Te so eksogena, endogena in izvršilna pozornost. Pri
eksogeni pozornosti gre za način, ki ga izzovejo zunanji dražljaji, kot je npr. neki zvok.
Pri tem je premik osredotočen v smeri tega dražljaja in je refleksno izveden. Pri
naslednji vrsti pozornosti, endogeni pozornosti, posameznik namerno usmeri pozornost,
se pravi, da se sam odloči, pri tem pa pomembno vlogo igrajo posameznikove
predhodne izkušnje. Nadgradnja obeh oblik pozornosti je pri tem izvršilna pozornost, ki
je najvišja oblika in je hkrati povezava obeh dveh tipov pozornosti. V sklopu
čustvenega procesiranja je zelo pomembna tudi osredotočenost na svoja lastna čustva
oziroma pozornost, ki je namenjena samemu sebi in omogoča zavedanje samega sebe,
kar je zelo povezano s posameznikovim mentalnim zdravjem. Raziskave kažejo, da so
ljudje, ki so bolj osredotočeni na svoja stanja in bolj pozorni nase, bolj zdravi, saj se na
nastale situacije lažje odzovejo. Pri pretirani osredotočenosti nase lahko le-to povzroča
problem, saj posameznik spregleda druge okoli sebe (Cvetek 2014, 32).
Pri zavedanju čustev gre za enega izmed pomembnih vidikov zavedanja samega sebe in
drugih ter igra pomembno vlogo v procesiranju čustev. Lane in Schwartz (1987,
135−137) navajata pet kategorij čustvenega zavedanja, ki so na neki način podobne
Piagetovim stopnjam kognitivnega razvoja. Prva raven je zavedanje telesnih občutkov,
ki je tudi najbolj osnovna oblika čustvenega zavedanja, kjer gre samo za zavedanje
svojih lastnih telesnih občutkov, ki so povezani s čustveno izkušnjo. Na tej ravni gre
zmeraj samo do te stopnje, da se poroča le o svojih telesnih občutkih. Primer tega je npr.
ne čutim ničesar; ne vem, kako se počutim. Gre za stanje zavedanja, da čustva obstajajo,
čeprav jih oseba ne prepoznava. Druga raven je zavedanje akcijskih teženj, pri čemer
gre za povezavo zavedanja telesnih občutkov in zavedanje svojega telesa v akciji. Gre
za opisovanje, kot je npr. čutim, kot da se zaletavam v steno. Na tej ravni gre za
kombinacijo z opisi čustvenega doživljanja, ki vsebujejo osebnostne poteze, ter za
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pasivno doživeta dejanja. Raven zavedanja posameznih občutij je tretja raven v sklopu
čustvenega zavedanja. Na tej stopnji zavedanja ne gre več samo za telesne občutke in
akcijske težnje, temveč že za zavedanje psihičnega čustvenega stanja, torej za stanja,
dojeta na tej ravni, da se posameznik počuti ali veselo ali žalostno, ne more pa hkrati
občutiti obeh čustev. Razpon teh čustev, ki jih posameznik doživlja na zavestni ravni, je
omejen, prav tako tudi količina informacij, ki jih posameznik izraža okolici. Na tej ravni
gre za opisovanje svojega počutja z izrazi za čustva (Cvetek 2014, 34−36).
Četrta raven čustvenega zavedanja je mešanica več občutij, kar pomeni, da lahko
posameznik občuti več čustev hkrati. Dojemanje čustev postane bolj intenzivno in
bogatejše, prav tako se čustva med seboj dopolnjujejo. Na tej ravni so lahko čustva, ki
jih posameznik doživlja med seboj, zelo nasprotujoča ali pa zelo podobna. Gre že za
zmožnost opisovanja bolj kompleksnih čustev. Upoštevanje kompleksnosti v čustvenem
doživljanju pri sebi in drugih je peta in najvišja raven čustvenega zavedanja. Gre za
večjo diferenciacijo in integracijo posameznikovega dojemanja izkušnje drugih, kot tudi
za zmožnost presojanja in dojemanja situacije, v katero je vključen tudi sam. Na tej
stopnji čustvenega zavedanja gre za povečano zmožnost dojemanja, kako bi se
posameznik počutil v prihodnosti in za predvidevanje svojih potreb in potrebe ter
odzive drugih. Pri čustvenem zavedanju je pomembno poudariti še en vidik, in sicer
časovni vidik čustvenega zavedanja, kjer je posamezniku najbolj v pomoč sedanji
trenutek. Če preveč časa porabimo za razmišljanje o preteklih spominih ali prihodnjih
fantazijah, lahko nastane problem, saj se na ta način umikamo iz sedanjega trenutka
(Cvetek 2014, 36−38).
2.4.4 Regulacija čustev
Reguliranje čustev pomeni začasno ali trajno prilagajanje kvalitete in intenzitete
čustvenih izrazov, čustvenega doživljanja in mišljenja v določeni situaciji. Sposobni
smo zavednega ali nezavednega čustvenega uravnavanja, pri čemer pri prvem voljno
upravljamo z lastnimi čustvi, pri slednjem pa uvida v psihični proces uravnavanja
nimamo. Gre za nadzor nad čustvenimi procesi, na primer na način, da prikrijemo
zunanji izraz, preusmerimo svoje misli ali pa uporabljamo razne tehnike za regulacijo.
Avtorji opozarjajo, da so najznačilnejši trije načini regulacije, in sicer z namenom, da
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spremenimo svoje doživljanje. Prvi način reguliranja je ekspresiven. Pri njem gre za
spremembo izraza ali obnašanja z namenom, da spremenimo trenutno doživljanje.
Temu sledi kognitiven način, pri katerem gre za spremembo misli ali predstav. Tretji
način regulacije je telesni, kjer spreminjamo fizične znake, npr. dihamo bolj počasi,
meditiramo in podobno z namenom, da spremenimo neprimerno doživljanje (Smrtnik
Vitulić 2007, 30). Milivojević (2008, 42) opisuje pet načinov za regulacijo čustev:
 zaznavanje situacije.
 pripisovanje pomena tej situaciji,
 pripisovanje pomembnosti,
 nadzor telesnega odziva,
 nadzor akcije,
 uravnavanje čustev.
Uravnavanje čustev torej pomeni zmožnost uravnavanja čustvenega vzburjenja in
doživljanja, sposobnost reguliranja močnih čustev, in prav to vpliva na to, katera čustva
čutimo in kako jih doživljamo in izražamo. Pri čustveni regulaciji ne gre za potlačitev
čustev niti za izogibanje čustev, temveč gre za proces, pri katerem se je posameznik
zmožen z nekim čustvom soočiti in si priznati, da ga doživlja. Če pogledamo regulacijo
čustev z razvojnega vidika, lahko rečemo, da majhen otrok sprva čustvo doživlja na
katastrofalen način. Otrokovi možgani namreč zaznajo neki občutek, pri tem se pojavijo
telesni odzivi in subjektivno dojemanje, nato sledi motorična akcija. Ker še otrok nima
razvitih mentalnih vzorcev v ustrezni meri, steče celoten proces izven kontrole. Takšno
doživljanje je značilno za majhnega otroka tako za pozitivna kot negativna čustva. S
pomočjo skrbnikov oziroma staršev se ti motorični vzorci s pomočjo ustrezne regulacije
čustev začnejo počasi preoblikovati v bolj zapletene odzive, kjer je prisotno tudi
mišljenje. Vsi procesi čustvenega reguliranja so lahko avtomatični ali kontrolirani,
zavestni ali nezavestni. Kadar govorimo o avtomatični čustveni regulaciji, gre za
uravnavanje čustev na nezavedni ravni, saj čustvene informacije ne pridejo do zavesti,
medtem ko pri kontrolirani regulaciji posameznik na svoja čustva vpliva in uporablja
različne strategije za uravnavanje čustev. To smo razvijali tudi v naših delavnicah, ki jih
opisujemo v nadaljevanju magistrskega dela. V primeru, ko posameznik sam regulira
svoja čustva, govorimo o intrapsihični čustveni regulaciji, ko gre za regulacijo s
pomočjo drugih, pa o interpersonalni regulaciji. Pri regulaciji čustev imamo na
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razpolago veliko različnih strategij, pri čemer so nekatere funkcionalne, nekatere pa
popolnoma neuspešne oziroma neuporabne. Čustvena regulacija je med drugim zelo
pomembna in ena izmed ključnih dejavnikov zdravega in uspešnega življenja (Cvetek
2014, 39−42).
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3. ČUSTVOVANJE

PRI

OTROCIH

Z

DOWNOVIM

SINDROMOM

Očitno je, da so osebe z DS čustvena bitja, tako kot mi vsi. Tudi oni so zmožni
doživljati enak spekter čustev, pri čemer so sposobni zelo dobro zaznati in hkrati
pretvoriti majhne podrobnosti v močna čustvena izražanja, s tem, da se pojavijo težave
pri identificiranju narave negativnih čustev in reguliranju le-teh v funkcionalni smeri
(Morales in López Ramírez 2013, 17−18).
Človeška bitja niso sposobna samo doživljati čustva, ampak jih tudi izražati glede na
kvaliteto in intenziteto ter jih razumeti tudi pri drugih. Strokovnjakom je dobro poznano
dejstvo, da imajo posamezniki z DS drugačno arhitekturo živčevja (čelni reženj, korteks
itd.), ki je pomembna za procesiranje čustvenih informacij in je anatomsko in
psihološko karakteristično drugačna kot pri osebah s tipičnim razvojem. Otroci z DS
lahko izražajo osnovne čustvene izraze (npr. veselje, žalost), vendar z različnimi
intenzitetami in čustvenimi valencami. Raziskave so pokazale, da imajo otroci z DS
slabšo obliko moči in frekvence čustvenega izražanja v primerjavi z vrstniki s tipičnim
razvojem. Le-ti imajo zamaknjen razvoj tako imenovanega socialnega smejanja, kar so
pokazale raziskave dojenčkov z DS pri 9. mesecih, ki izražajo manjšo intenziteto in
frekvenco izražanja smejanja oz. nasmeha v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem.
Gre predvsem za to, da so otroci z DS sposobni izražati osnovna čustva, le da gre pri teh
za različno variacijo glede na intenziteto ali frekvenco določene emocije (Morales in
López Ramírez 2013, 28−30).
Otroci z DS so na splošno stereotipno prikazani kot topli in družbeni in znani kot
uspešni pri ustvarjanju odnosov z drugimi. Cebula in drugi (2007) so preučevali
socialno-kognitivni razvoj pri otrocih z DS. Tako kot drugi avtorji so vsi prišli do
enakega zaključka, in sicer so opazili prisotnost čustvenih in vedenjskih primanjkljajev
pri otrocih z DS (Pochon in Declercq 2014, 550).
Posamezniki z DS so stereotipno prikazani kot prijateljski in zelo družabni, pri čemer
literatura opozarja na čustvene in socio-vedenjske probleme. Študije, ki so raziskovale
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čustvovanje pri tej populaciji ljudi, so prišle do različnih zaključkov. Nekateri
opozarjajo na težave pri izražanju jeze in presenečenja, spet druge kažejo na težave pri
prepoznavanju strahu. Vse raziskave potrjujejo dejstvo, da imajo posamezniki z DS
največjo moč pri procesiranju in izražanju veselja. Veliko bolje se izkažejo pri
prepoznavanju pozitivnih kot negativnih čustev (Hippolyte idr. 2009, 1008).
Pri čustvenem vidiku otrok z DS obstaja kar nekaj posebnosti. Veliko dojenčkov z DS
ima manj izrazite socialno-čustvene vzorce vedenja. Težje je prebrati čustvene izraze pri
mnogih otrocih z DS kot pri otrocih z značilnim razvojem. Na to naj bi delno vplivala
tudi hipotonija obraznih mišic, v povezavi s tem pa tudi počasnejše obdelovanje
informacij in odzivanje. Prav tako vse kaže na to, da ima lahko večina posameznikov z
DS težave pri branju čustvenih signalov drugih. Velike razlike se pretežno pojavljajo pri
dojemanju in izkazovanju čustva jeze in strahu, medtem ko pri veselju in žalosti ni
toliko razlik v dojemanju in izražanju v primerjavi z otroki z značilnim razvojem
(Cunningham 2016, 256).
Večina otrok z DS ima težave pri prepoznavanju čustvenih izrazov z obrazov ljudi.
Možno je, da je to povezano s tem, da jim manjkajo izkušnje, a če govorimo, da gre pri
tem za otroka, ki odrašča v družini, je potemtakem to malo verjetno. Manj so zmožni
prepoznati prefinjene spremembe v obrazni mimiki. Pri nekaterih otrocih je tudi možno,
da v svojem razvoju ne napredujejo do te stopnje, da bi lahko razvili povezavo med
takšnimi izrazi in njihovim pomenom. Za prepoznavanje in posledično razumevanje
čustev je potrebno določeno sosledje. Otroci z DS so zelo pozorni na obraze in ljudi. Od
4. leta naprej lahko prepoznajo tudi žalosten, vesel, prestrašen in jezen odziv, medtem
ko je pri zadnjih dveh čustvih moč opaziti več težav pri razlikovanju enega in drugega.
Zelo hitro se odzovejo na žalost oziroma znake stiske, saj bodo hitro znali potolažiti z
dotikom, božanjem. Pri tem je pomembno, da se velikokrat zelo hitro odzovejo na
znake stiske pri drugih, sami pa te stiske ne znajo tako hitro prepoznati kot otroci z
značilnim razvojem. Nedavna študija glede raziskovanja čustev pri otrocih z DS je
pokazala, da imajo večje težave z zaznavanjem in regulacijo negativnih informacij.
Velikokrat se zgodi, da ne znajo povezati vizualnega vnosa s primernimi občutki
(Cunningham 2016, 267).
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3.1 Čustveni razvoj pri otrocih z Downovim sindromom
Socialna interakcija tekom prvih let posameznikovega življenja vpliva na regulacijo
kortikolimbičnega sistema in določa oz. vpliva na čustveni razvoj. Predpostavlja se, da
so čustva sprva regulirana s krogotokom kortičnih nevronov, ki so specifični za vsako
čustvo, pri čemer njihova aktivacija vključuje samostojne, subjektivne, vegetativne in
motorične spremembe s poudarkom na obraznih izrazih oz. mimiki in njihovi
komunikacijski funkciji. Tako so dojenčki z DS kazali na počasnejši in omejen kortični
razvoj že od rojstva, ki odseva na težavah pri osnovnem procesiranju na področju
učenja,

spomina,

jezikovnega

razvoja

in

čustvenega

izražanja.

Raziskave

novorojenčkov z DS so pokazale, da se nasmeh in smejanje pri le-teh prične kasneje, v
nižji frekvenci in intenziteti kot pri dojenčkih s tipičnim razvojem. Prav tako se pri njih
negativna čustva pojavijo z zamikom v primerjavi s slednjo skupino (Carvajal in
Iglesias 2002, 104−105).
Dejstvo je, da so dojenčki z ali brez DS preko interakcije sposobni pokazati specifične
obrazne vzorce različnih temeljnih čustev, pri čemer je nasmeh najbolj pogost obrazni
izraz v tem obdobju. Predpostavke trdijo, da so opazne razlike pri vedenjskem izražanju
dojenčkov z ali brez DS skozi razvoj, in sicer pri obeh skupinah narašča kvantiteta
pozitivnih čustev in upada pogostost negativnih čustev, vendar se večje težave v razvoju
pojavijo pri skupini z DS. Med drugim so študije pokazale, da obe skupini sledita
določenemu razvoju, le da se pri dojenčkih z DS pojavi očesni stik kasneje in le-ti naj bi
bolj gledali v mater ali eksperimentatorski obraz kot otroci s tipičnim razvojem. Pri
drugem letu starosti se ta situacija spremeni in otroci z DS začnejo manj gledati v
igračke in podobno kot otroci s tipičnim razvojem (Carvajal in Iglesias 2002, 104−105).
Otroci z DS kažejo podobne načine čustvenega odzivanja kot otroci s tipičnim razvojem
enake mentalne starosti, ampak se intenziteta čustvenih reakcij razlikuje. Razlike med
otroki s tipičnim razvojem in otroki z DS naraščajo od razlik v razumevanju in
percepciji čustvenega delovanja. Številni raziskovalci so prišli do ugotovitve, da imajo
otroci z DS več težav pri identificiranju primernih čustev glede na kontekst kot otroci
enake starosti s tipičnim razvojem (Conrad idr. 2007, 988−989).
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3.2 Prepoznavanje obraznih izrazov čustev pri osebah z Downovim
sindromom
Posamezniki z DS doživljajo pomanjkljivosti pri zmožnostih prepoznavanja čustev na
obrazih, kasneje pa le-to vpliva na njihovo razumevanje čustvenih stanj. Te veščine
prepoznavanja so nujne za razvoj in ohranjanje primernih socialnih odnosov. Obrazni
izrazi dovoljujejo percepcijo pomembnih informacij, ki karakterizirajo kognitivno
stanje. Neverbalna komunikacija, kamor se uvršča tudi prepoznavanje čustev na obrazu
kot sposobnost izražanja čustev, je pri posameznikih z DS slabše zmogljivosti.
Neverbalna komunikacija je predvsem pomembna, saj je pokazatelj čustvenih stanj in
čustvenega stališča posameznika, kar pri otrocih z DS povzroča težave v njihovem
vsakdanjiku. Študije med drugim kažejo na to, da je pomanjkljivost jezikovnega razvoja
pri otrocih z DS lahko povezana s prezgodnjo motnjo neverbalne komunikacijske
zmožnosti (Santana, Souza in Feitosa 2014, 74−80).
Raziskave opozarjajo na to, da večjo socialno kompetentnost kažejo otroci, ki so boljši
pri prepoznavanju čustev drugih in so sposobni sočustvovati z njimi, pri čemer se otroci
z DS pri tem dejanju niso najbolje izkazali. Otroci z DS so lahko opredelili in
prepoznali obrazni izraz veselja, žalosti jeze in strahu, enako kot otroci z normalnim
razvojem, in sicer pri tretjem letu starosti. Vendar z leti le-ti začnejo nazadovati, seveda
ohranijo te začetne korake prepoznavanja, vendar potem njihov razvoj več ne narašča
skladno z otroki s tipičnem razvojem, ampak upada. Splošno lahko počasen kognitiven
razvoj vpliva na čustveno znanje pri teh otrocih (Kasari, Freeman in Bass 2003,
424−425).
Otroci z DS se odzivajo na stisko drugih tako, da pokažejo zanimanje in nudijo tolažbo,
npr. z dotikom, trepljanjem in drugimi oblikami tolažbe, vendar so v primerjavi z otroki
z normalnim razvojem manj zmožni empatije z drugimi v bolj abstraktnih oz.
hipotetičnih situacijah. Po eni strani so sposobni odziva na stisko drugega, vendar
nimajo znanj pri čustvenih oz. afektivnih komponentah, ki so potrebne za empatijo. Ne
znajo se čustveno odzvati z enakim čustvom, ki ga posameznik v stiski doživlja. Na
njihovo pomanjkljivo zmožnost empatije lahko med drugim vplivajo tudi jezikovne
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težave, saj imajo težave pri besednem izražanju čustev (Kasari, Freeman in Bass 2003,
428−429).

3.3 Pozitivna in negativna čustva pri otrocih z Downovim sindromom


Pozitivna čustva

Veselje je esencialni del posameznikovega doživljanja. Osebe z DS so ob stikih z
ljudmi večinoma prepoznane kot najbolj vesele osebe, kar jih je moč spoznati. Ali gre
za resnično doživljanje veselja ali iluzijo, so raziskovali številni avtorji. Posamezniki z
DS predstavljajo avtomatsko kognitivno čustveno težnjo, za katero je značilno
predvsem hitrejše prepoznavanje pozitivnih informacij. Njihovo ovrednotenje
procesiranja pozitivnih informacij je še posebej izjemno in kvalitativno drugačno od
populacije s tipičnim razvojem (Morales in López Ramírez 2013, 85−88).
Posamezniki z DS imajo dodaten genetski material, kot je kromosom 21, ki je povezan s
specifičnimi osebnostnimi in vedenjskimi faktorji. Med drugim imajo tudi različne
fizične in zdravstvene karakteristike, ki jih ločujejo od drugih intelektualno nezmožnih
skupin. Glede na njihovo čustveno vedenje naj bi pošiljali bolj pozitivna sporočila kot
osebe s tipičnim razvojem, se smejali bolj pogosto, bili bolj pozitivno naklonjeni in
podobno. Ni povsem jasno, ali je njihova pozitivna osebnost direktno ali indirektno
povezana z njihovim genskim zapisom, ampak je jasno, da so genski faktorji vplivali na
njihov tako imenovani "otroški obraz", ki se kaže tudi v poznejših letih in vpliva na to,
da jih drugi dojemajo kot bolj nasmejane osebe (Morales in López Ramírez 2013, 90).


Negativna čustva

Negativna čustva, kot so sovraštvo, krivda in drugi negativni afekti, globoko definirajo
posameznikovo stanje. Negativen čustveni spekter je bil skozi zgodovino povezan z
neprijetnimi situacijami, nesrečnimi izkušnjami in disfunkcionalnim ali patološkim
čustvenim vedenjem. Kljub temu so z doživljanjem negativnih emocij povezane
nekatere prednosti, npr. občutek strahu omogoča zaščito, preživetveno vedenje, kot tudi
hitre odzive in podobno. Prav za to so prikrajšani posamezniki z DS. Te posameznike,
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ki so že psihološko bolj ranljivi, med drugim spremlja atipičen razvoj negativnih čustev.
Študije so pokazale, da imajo osebe z DS omejitve oz. pomanjkljivosti pri procesiranju
negativnih informacij. Ni še popolnoma jasno, čemu je tako, morda zaradi možganske
strukture ali karakteristik, ki jih imajo ti posamezniki in vplivajo na njihovo čustveno
dojemanje (Morales in López Ramírez 2013, 104−105).

3.4 Prepoznavanje strahu in jeze pri otrocih z Downovim sindromom


Prepoznavanje strahu

Pri čustvenem prepoznavanju obstajajo razlike, pri čemer so pozitivna čustva lažje
prepoznavna, nasprotno pa se pojavijo velike razlike med skupinami otrok s tipičnim
razvojem ali DS pri prepoznavanju strahu. Obstaja logično pojasnilo, zakaj imajo otroci
z DS težave pri prepoznavanju strahu. Namreč le-ti imajo zmanjšan volumen in
kompleksnost čelnega režnja in limbičnega sistema. Pri tem je pomembna amigdala, ki
je že dolgo prepoznana kot ena pomembnejših limbičnih struktur pri socialno
kognitivnem delovanju ter pri čustvenem prepoznavanju, pri čemer je še posebej
povezana s prepoznavanjem negativnih emocij, kot je strah (Cebula idr. 2007, 558).
To podpira tudi Wishart (2007, 1000−1002), ki omenja, da imajo otroci z DS šibke
lastnosti pri percepciji strahu, kar nadaljnje podpira znanje o že omenjenih nevroloških
vsebinah, povezanih s čustvovanjem. Ne glede na velikost vzorca v tej raziskavi, tudi če
je le-ta bil sorazmerno majhen, je večina študij, ki so raziskovale strah, prikazala
signifikantne razlike pri prepoznavanju strahu med otroki z DS in otroci s tipičnim
razvojem.


Prepoznavanje jeze

Raziskava (Conrad idr. 2007, 993.) je pokazala pomembne ugotovitve glede
razlikovanja izražanja jeze pri otrocih z DS. Z meritvami so ugotovili, da se na
posnetek, ki vsebuje jezno vsebino, otroci z DS odzivajo z desnim režnjem, otroci s
tipičnim razvojem pa z levim. Opozarjajo, da nobeden od teh dveh načinov odziva ni
pravilen ali napačen, je pa pomembna ugotovitev za prikaz razlik pri čustvovanju otrok.
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Teorija pravi, da je levi čelni reženj povezan s čustvi, kot sta veselje ali sreča, pri čemer
se nasprotno desni čelni reženj povezuje s čustvi, kot so strah, žalost in gnus. Jeza se
lahko gleda bolj s pozitivnega stališča. Tako nanjo v večini gledajo otroci s tipičnim
razvojem, ali bolj z negativne percepcije, kot to počnejo otroci z DS. S tem ko se otroci
z DS odzivajo na jezo desnim režnjem, so v večji meri podvrženi k razvoju anksioznosti
ali depresivnih motenj.
Otroci z DS (mentalna starost 4 leta ali več) so pokazali težave pri prepoznavanju jeze
in nižji razvoj čustvenega znanja. Spet druge raziskave (Wishart 2007) so s pomočjo
fotografij in obraznih izrazov raziskovale čustva teh otrok. Pokazalo se je, da imajo
otroci DS težave pri prepoznavanju obrazne mimike, ki kaže strah ali presenečenje.
Težave pri prepoznavanju negativnih čustev, kot je npr. žalost, so bolj izrazite pri
otrocih z DS kot pri njihovih vrstnikih, ki sledijo normalnemu razvoju (Pochon in
Declercq 2014, 550).

3.5 Strategije spodbujanja socialno – čustvenega razvoja otrok z
Downovim sindromom
Otroci z DS izražajo več nezaželenega vedenja kot otroci z značilnim razvojem.
Obvladovanje čustev in boljša kontrola oz. samonadzor nad neprijetnimi čustvi sta
povezana predvsem s prepoznavanjem le-teh, razumevanjem povezanosti čustev,
reševanjem problemov, kot tudi z uporabo različnih strategij za umirjanje, kar
preprečuje razne vedenjske izbruhe. Strategije spodbujanja socialnega in čustvenega
razvoja so neke vrste učenje čustvene pismenosti, pri čemer je pomembno spoznati in
razširiti besedni zaklad na področju čustev. Strategije, kako to pridobiti, so raznolike.
Ena izmed opcij je, da beremo zgodbe, se učimo določenih čustev preko slik obrazov,
didaktičnih iger in podobno (Gabrijelčič idr. 2014, 64).
Šele v zadnjem desetletju so začeli izvajati raziskave na področju prepoznavanja
spremljajočih čustvenih in vedenjskih motenj pri otrocih z DS. Seveda je odvisno od
posameznika do posameznika, od starosti in razvojnih stopenj, vendar se otroci z DS
najpogosteje srečujejo z naslednjimi primanjkljaji, in sicer s hiperaktivnostjo, imajo
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težave s pozornostjo, anksioznostjo, impulzivnim vedenjem, spektroavtističnimi
motnjami in motnjami razpoloženja (Gabrijelčič idr. 2014, 96).
Večina otrok se ne sooča z duševnimi ali vedenjskimi motnjami. Ocene raziskovalcev
navajajo razna hkratna obolenja v razponu od 18–38 %, pri čemer so te ocene višje kot
pri splošni populaciji. Tako je, ker večje pogostosti dodatnih vedenjskih ali duševnih
motenj spremljajo slabše razvite veščine spoprijemanja z raznimi izzivi zaradi omejenih
kognitivnih, telesnih, komunikacijskih in podobnih prilagoditvenih sposobnosti. Malčki
in predšolski otroci z DS so bolj ranljivi za razvoj impulzivnega, hiperaktivnega in
opozicionalnega vedenja, anksioznega oz. rigidnega vedenja, spektroavtistične motnje,
nihanja razpoloženja in motnje spanja (Gabrijelčič idr. 2014, 97−98).
Pri posameznikih z DS in spremljajočo se motnjo v razpoloženju se kažejo hitra nihanja
med velikim veseljem oz. razburjenjem, razdražljivostjo in obdobjem povečanja
aktivnosti oz. umika. V teh primerih se lahko uporabljajo stabilizatorji razpoloženja, kot
so karbamazepin in valproat. Pri tem se litij pri teh posameznikih uporablja predvsem za
obvladovanje agresivne in impulzivne oblike vedenja (Gabrijelčič idr. 2014, 105).
Uporabna znanost, ki ponuja vzgojne metode za razreševanje vedenja, in tudi
izboljšanje življenja s ciljem zmanjševanja neželenega vedenja, imenovana podpora
pozitivnemu vedenju, uporablja tridelni model intervencije na treh hierarhičnih
stopnjah, in sicer primarno, sekundarno in terciarno preventivo. Cilj primarne je
preprečiti neželeno vedenje in vključuje šolski oz. razredni program za vse učence kot
tudi organiziranje okolja in osebja. Cilj sekundarne preventive je omogočiti bolj
usmerjeno podporo. Vključuje specializirane skupinske programe, kjer gre za več učne
podpore, podporo pri vsakodnevnih dejavnostih, delo na socialnih in komunikacijskih
veščinah. Terciarna preventiva vključuje intenzivne individualizirane intervencije za
učence in vsebuje analizo funkcije vedenja in podporo za odpravljanje neželenih oblik
vedenja, vzgojo in sodelovanje staršev in strokovnjakov (Gabrijelčič idr. 2014, 13).
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4. TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA IZRAŽANJE ČUSTEV

4.1 Uporaba likovnih aktivnosti za izražanje čustev
4.1.1 Govorica otroške risbe
Otrokova risba je neločljivo povezana z njegovim mišljenjem, zaznavanjem,
izkušnjami, govorom in s čustvi. Preko risbe lahko ugotovimo, kakšen je njegov
spoznavni razvoj, njegovo čustveno in socialno doživljanje sveta, ki ga obdaja. Risba je
dejansko prikaz, kaj mu je pomembno in pogosto služi kot terapevtsko sredstvo, prav
tako se uporablja kot vaja za proces opismenjevanja (Nemec 2013, 113).
Otrokova risba odseva njegovo življenje, še prav posebno njegovo duševno življenje,
torej osebnostne značilnosti, temperament, odzivnost in predvsem njegovo čustveno
dojemanje okolja. Zanimivo je, da plašen in občutljiv otrok riše bolj negotove linije,
rahle črte, medtem ko energičen otrok uporablja bolj oglate in izrazite linije, svoje risbe
pa večkrat tudi pobarva. Ugotovili so, da otrok s pomočjo barv lahko bolje in sproščeno
izraža svoja čustva. Kot pomembno sredstvo za samoizražanje je definitivno izbira barv,
njihov razpored, svoboda giba itd. Izbiranje barv pri risbi je v veliki meri odvisno tudi
od starosti otroka in ponovno od ostalih razvojnih mejnikov. Pomembno je tudi
otrokovo trenutno počutje, zato ni vseeno, v kakšnem razpoloženju otrok riše.
Ugotavljajo, da največ otrok kaže naklonjenost do modre, zelene in rdeče barve, niso pa
preveč naklonjeni beli in odtenkom oranžne. Risba je vsekakor pomemben kazalec
zdravega psihomotoričnega razvoja. Otroci v risbah izražajo različne želje, stiske,
predvsem tudi to, kako doživljajo čustvene odnose v okolju. S svojo risbo se otrok
zaveda samega sebe, enako velja tako za zdrave kot otroke s posebnimi potrebami.
Otroške risbe pri tem ne smemo spreminjati, popravljati, saj je vse, kar otrok doživi in
občuti, zanj pomembno ter to na pristen način izrazi v risbi. Medtem ko otrok razlaga
svojo risbo, moramo biti pozorni na to, kako čustveno predstavlja svojo risbo. S svojo
besedno in nebesedno razlago nas opozori na vse detajle, kako doživlja določeno
čustveno stanje. Otroška risba je poseben izrazni instrument, ki kaže otroka takšnega
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kot je, pri čemer v risbi otrok ne izraža samo veselja in zadovoljstva, ampak izraža tudi
negativna čustva in svojo stisko (Pogačnik Toličič 1986, 11−20).
4.1.2 Razvoj otroške risbe
Glede razvojne stopnje otroške risbe lahko govorimo od trenutka, ko ima otrok dovolj
ročnih spretnosti, da lahko v roki drži pisalo. Pri tem se otroška risba navadno razvija do
nekje 11. let, medtem ko z različnim risanjem začne na pobudo staršev med 12. in 15.
mesecem starosti.


Prve oblike risbe (1−3 leta)

V prvi stopnji otroške risbe govorimo o čečkanju, saj v tem obdobju otrok ne nariše
risbe z namenom, temveč gre zgolj za gibalno igro, zato na podlagi tega pravimo takšni
risbi kinestetična risba. Rezultat takšne risbe je splet različnih krožnih črt, pri čemer ob
razvoju nadzora nad roko in osvojitvi koordinacije oko − roka, te črte postanejo vedno
bolj zaključene. Krogi predstavljajo v tem obdobju razvoja risbe različne predmete, npr.
ljudi in živali. V obdobju razvoja med 1. in 3. letom, barve otroku ne predstavljajo
globljega pomena in običajno izberejo le eno ali pa največ dve barvi (Nemec 2013,
170).


Simbolna stopnja (3−9 let)

V tem obdobju otrokove starosti so oblike v risbah grobe in pretežno preproste.
Uporablja enake oblike za različne predmete, začnejo se kazati tudi vplivi otrokovega
razpoloženja na to, kako bo določene predmete, osebe in podobno narisal. Pri tem še ni
mogoče opaziti razlik v končnem izdelku risanja v primerjavi s predhodno stopnjo.
Pomembna novost, ki se tukaj pojavi, je poimenovanje risbe, saj predstavlja otroku
določen pomen. Sprva govorimo na tej stopnji o naključnem realizmu, saj je
poimenovanje odvisno od tega, kako otrok razume pogled nanjo. Med tretjim in četrtim
letom otrok tudi že vnaprej pove kaj bo narisal, čeprav še tukaj zmeraj prihaja do razlik
v končnem izdelku. Barve so v tem obdobju že precej bolj pomembne od predhodnega,
in sicer so že izbrane glede na realno barvo predmetov ali glede na to, katera barva je
otroku všeč. V obdobju 5. leta že imajo otroci zanimiv način risanja, ki mu pravimo
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intelektualni realizem. Na tej stopnji ne riše samo tistega, kar vidi, temveč tudi to, kar
pozna o stvareh (Nemec 2013, 171).


Shematska stopnja (6−9 let)

Na tej stopnji otrokovega razvoja je risba že precej realistična. Velikokrat vključuje
dogajanje, več ljudi in predmete, ki so med seboj povezani. Imajo že vnaprejšnjo
predstavo o tem, kaj bodo risali in kako. Otroci so v tej starosti do svojih risb že kritični,
pogosto jih popravljajo in dopolnjujejo. Elemente, ki so zanje še pretežki, pogosto kar
izpustijo ali pa poenostavijo, npr. nos na obrazu. V tem obdobju se v risbi pojavi tudi že
dinamizem, kar pomeni, da otrok v risbo že vnaša gibanje, dogajanje in to skuša
ponazoriti z npr. razširjenimi nogami in rokami oseb (Nemec 2013, 172).


Stopnja realističnega risanja (9−11 let)

Otroci v tem starostnem obdobju želijo kar se da natančno prikazati svet okoli sebe in so
pri tem že zelo kritični. Pomembna v tem obdobju je izbira barv, vse več je na risbi
vključene podrobnosti. V tem obdobju otroci rišejo ljudi in predmete, ki so podobni
predmetom in osebam v realnosti. Kljub temu da lahko postavimo neke okvirne temelje
starostnih mejnikov za posamezne stopnje razvoja risbe, pa le-ti niso togo povezani s
kronološko starostjo otroka. Pojavijo se lahko seveda razlike med otroki, ki so povezane
z razlikami v miselnem razvoju, socialnem, čustvenem razvoju ter razlikami v
spretnostih drobnih gibov (Nemec 2013, 174).
4.1.3 Izražanje čustev skozi risbo
Otrok uporablja risbo kot eno izmed najbolj neposrednih načinov komuniciranja. V risbi
izraža svoje potrebe, opažanja, razmišljanje in neposredno svoja čustva. Njegovo
izražanje je podobno igri, ki mu prinaša veselje in zadovoljstvo ne glede na kognitivno
razvojno stopnjo otroka. S tem otrok poudarja svojo individualnost. Želja po likovnem
izražanju izhaja iz senzornega odziva na materiale, stopiti v interakcijo z okoljem,
izraziti svoja čustva. Otroku omogoča, da pridobi nove zaznave, da lažje organizira
svoje izkušnje. Ko opazujemo otroka pri risanju, je pomembno, da smo pri tem
osredotočeni na to, kako uporablja likovni material, kako povleče črto, kako prikaže
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obliko, predvsem pa tudi, katere barve izbere. Sam proces likovnega izražanja je lahko
pomembno orodje pri izražanju in ozaveščanju močnih čustev. S pomočjo risanja se
lahko otroci učijo prepoznavanja čustvenih stanj in razpoloženj, prav tako na ta način
ozaveščajo in izražajo svoja čustva preko risbe. Z risanjem otrok zaznava svoja čustva
in razvija občutljivost za čustva drugih okoli sebe in ljudi izven procesa risanja. V risbi
lahko simbolno izrazi strah, žalost in druga čustva, kar prinese olajšanje in hkrati
priložnost za ozaveščanje čustev in možnosti nadaljnjega raziskovanja (Kariž 2010, 10,
49).


Likovno izražanje veselja

Glede barv obstajajo raziskave, ki kažejo, da se za določeno čustvo pojavljajo tipične
barve, in sicer se pri veselju največkrat pojavijo rdeča, rumena in oranžna barva. Te
barve so uvrščene na toplo lestvico barv in so stimulativne, pri čemer optično približajo
predmete in povečajo stopnjo sodelovanja, pospešujejo krvni obtok in spodbudijo, da
hitreje dihamo. Zraven rdeče barve imata tudi oranžna in rumena pozitiven učinek na
človeško telo, pri čemer le-ti nista najbolj priljubljeni barvi zahodne kulture. Glede
simbolizacije likovnih izdelkov pri veselju se najpogosteje pojavljata krožna in valovita
črta, ki sta primerni za izražanje tega čustva, saj izražata mehkobo in prijetnost. Prav
zaradi močnega toka energije, ki jo prinese veselje, so običajno črte bolj odebeljene.
Risbe veselja običajno zajamejo celotno likovno površino in predmeti se širijo v vse
možne smeri. Načeloma gre za obliko vodometa, pri čemer gre za risanje od spodaj
navzgor (Kovačev 1997, 218−220).


Likovno izražanje žalosti

Pri izražanju žalosti se uporabljajo običajno temne barve, ki izražajo negativno
pomensko konotacijo, pri čemer izstopa črna barva, sledita ji modra in rjava. Modra
barva simbolizira tudi otožnost, depresivnost, žalost, rjava pa je relativno nezaželena
barva, ki kaže na propad ali razkroj. Tudi tukaj sta značilni valovita in krožna črta, ki v
tem primeru izražata šibkost, melanholijo in brezvoljnost. Pojavi se tudi spiralna črta, ki
predstavlja napetost, kot tudi cik cak črka, ki lahko implicira na agresijo, ki čaka na
sprostitev. Risbe primerne temu čustvu se ne odpirajo skozi celotno površino in so bolj
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zaprtega tipa. Tudi gostota na risbi ni tako izražena. Prikaz dogodkov na risbi običajno
poteka od vrha navzdol, kar kaže na tendenco upadanja razpoloženja (Kovačev 1997,
221−223).


Likovno izražanje jeze

Raziskave so pokazale, da se pri likovnem izražanju čustva jeze pojavljata dve barvi, in
sicer rdeča in črna barva. Za rdečo barvo velja, da je ena najbolj ambivalentnih barv, saj
izraža veselje in ljubezen, po drugi strani pa nasilje in smrt. Ko govorimo o črtah, se
največkrat pojavljajo cik-cak črte, ki izražajo intenzivno vzburjene in napetost. V tem
primeru so risbe običajno največje in napolnjene z gostoto oz. prenatrpanostjo. Agresija
je ponavadi izražena na način, da se shema širi, in sicer in središča navzven v vse smeri
(Kovačev 1997, 224−226).


Likovno izražanje strahu

Barvi, ki prevladujeta na likovnih prikazih strahu in se v večini primerov pojavita, sta
vijolična in črna. Barve za strah niso karakteristično določene, kljub temu pa vijolična
prevladuje v pogostosti uporabe. Vijolična barva je ambivalentna, saj po eni strani
vpliva negativno na razpoloženje, po drugi strani pa je zelo priljubljena. Pri čustvenem
izražanju jo uporabljajo predvsem osebe z duševno ali psihično motnjo. Tudi pri prikazu
strahu se uporabljajo krožne črte, predvsem sklenjeni krogi, ki kažejo na zaprtost vase,
in valovite črte, ki kažejo na trepet in drget. Risbe strahu so navadno zaprte, kar kaže na
subjektovo zaprtost vase in izražanje preko risb, ko govorimo o strahu, je nadpovprečno
visoko (Kovačev 1997, 226-228).

4.2 Druge tehnike in strategije za izražanje čustev
4.2.1 Pravljice
Pravljice so lahko izhodišče za likovni izdelek. Omogočajo identifikacijo z junaki in
prinašajo pomembne informacije o otroku. Zgodba oziroma pravljica je lahko za otroke
že napisana ali pripovedovana. Vsebina pravljice je običajno prilagojena na vsebinsko
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tematiko obravnavanega. Zgodbo si lahko tudi izmislimo, tako da govori neposredno o
otroku ali skupini, s katero delamo. Za risanje lahko zadostuje že samo en stavek ali ena
sama beseda. Smiselno izbrane besede dopuščajo vrsto asociacij, iz katerih lahko
nastane smiselna risba oz. s pomočjo katerih lahko interpretiramo vsebino risbe in njeno
sporočilo (Kariž 2010, 144).
4.2.2 Igralna terapija
Moč terapevtske igre je lahko klasificirana v osmih temeljnih kategorijah, in sicer
vpliva na področje komunikacije, čustvene regulacije, krepitev odnosa, moralne
razsodnosti, spodbujanja ega, priprave na življenje in samorealizacije. Igra ima veliko
pozitivnih učinkov v življenju, ne glede na starost posameznika, saj nam nudi
zadovoljstvo, zabavo, kreativnost, stresno razbremenitev ter spodbuja pozitivne socialne
interakcije in komunikacijo. Skozi igro se otroci učijo toleriranja frustracij in reguliranja
lastnih čustev. Otroci lahko pridobijo nove veščine na način, ki je zanje sprejemljiv,
brez strukture, ki jo narekuje način življenja in brez besedne komunikacije. Pri igri se
nikoli ne pojavijo napake, prav tako igra ne vsebuje izzivov, ki bi bili preveč zapleteni.
Igra nudi otrokom možnost, da gospodarijo oz. obvladujejo svet, kot so ga sami kreirali
in razvili. Zanje igra predstavlja komunikacijo, ko nimajo besed, s katerimi bi delili
svoje potrebe, pri čemer je igra otrokov jezik in igračke pa so njegove besede (Schaefer
2011, 4).
Igralna terapija je pristop, ki omogoča, da se otroci naravno izrazijo skozi svet igre, saj
še niso sposobni abstraktnega mišljenja in komunikacije z besedami. Skozi terapijo
lahko s pomočjo igrač izrazijo svoje misli, občutke, čustva in doživljanja, ki jih ne znajo
ubesediti, olajšajo močna čustva in se sprostijo. Znotraj igralne terapije poteka
komunikacija med terapevtom in otrokom, pri kateri se neposredno ali na simboličen
način odigrajo razna čustva in izkušnje, med drugim se med igro zmanjša tesnoba,
uravnavajo se otrokova čustva, predelajo stresne izkušnje in naučijo se, kako reševati
probleme, nadzorovati impulze in podobno. Igralna terapija daje otrokom varno zavetje,
znotraj katere lahko nezavedno ali zavedno med igranjem pričajo o svojih težavah
(Jerebic 2015, 180).
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Otrok se lahko skozi igro nauči, kako raziskovati, kako odkrivati, okrepi si fizične in
socialne veščine, pri čemer so otroci z DS nagnjeni bolj k pasivnemu in ponavljajočemu
se igranju. Na njihove igralne veščine vpliva zaostanek v motoričnem razvoju kot tudi
kognitivne nezmožnosti in neustrezen socialni razvoj, ki vpliva na igro in interakcijo z
vrstniki. Raziskava, izvedena s strani avtoric Gokhale, Solanki in Agarwal (2014,
41−46), je zajela 10 otrok z DS starih med 2 in 6 let, pri čemer so želele videti vpliv
igralne terapije. Rezultati so pokazali, da je igralno osnovana terapija imela pozitiven
vpliv in je med drugim izboljšala igralno vedenje otrok z DS.
4.2.3 Tehnike sproščanja
Med psihološke veščine, kako pomiriti sebe, spadajo tehnike sproščanja, ki jih lahko že
zgodaj privzgojimo otroku. Namen sprostitve je, da nas poživi, daje občutek mirnosti in
nas okrepi, pri čemer ne povzroča le pozitivnih občutkov v umu, ampak tudi preplavi
celotno telo. S tem ko se sproščamo, naše telo zmanjšuje potrebo po kisiku, možgani
oživijo z valovi alfa, ki so povezani z ustvarjalnostjo, zniža se krvni laktat, ki ima
neposreden vpliv na presnovo mišic in tesnobo, umiri se hitrost srčnega utripa. Otroke
naučimo sproščanja tako, da se udobno usedejo na stol in sprostijo svoje telo. Pozovemo
jih, da pri tem počasi in globoko dihajo in si predstavljajo izmišljen kraj, npr. kako
ležijo na travniku in gledajo v nebo. Tukaj se vključijo vsi čuti, ki umirijo telo na način,
kot da počiva in nas pripravi, da se lažje spopadamo z vsakdanjikom (Shapiro 1999,
219−221).
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5. NAMEN MAGISTRSKEGA DELA, RAZISKOVALNI
PROBLEM IN METODOLOGIJA

V okviru tematike magistrskega dela smo oblikovali, izvedli in raziskali učinkovitost
Delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS. Namen magistrskega
dela je tako prispevati k naboru možnih oblik dela z otroki z DS na področju njihovega
čustvenega razvoja.

5.1 Raziskovalni problem
DS je razvojna motnja, ki je razvidna že ob rojstvu otroka, pri čemer gre za biološko
dedni vzrok. Vsak otrok, tudi otrok z DS, je posebno bitje s posebnim izgledom,
temperamentom in intelektualnimi sposobnostmi, vse to pa se zelo različno kaže pri
vsakem izmed njih posebej. Zamik v kognitivnem razvoju se kaže že v prvih letih
življenja otrok z DS. Z leti se to lahko obrne v intelektualne primanjkljaje, ki vplivajo
na številne aspekte življenja, vključujoč prepoznavanje čustvenih izrazov (Cunningham
2016). Glede na to se v magistrskem delu osredotočamo na specifiko čustvenega
področja otrok z DS, pri čemer bomo obravnavali zavedanje in uravnavanje čustev.
Zavedanje čustev na splošno opredeljujemo kot zmožnost, da prepoznamo določeno
čustvo in ga znamo poimenovati. Pri tem je pomembna komponenta, da poznamo in
uporabljamo besedišče, ki je skladno s čustvi. Drugo področje, ki je pomembno pri
čustvovanju, temelji na uravnavanju čustev, kar se kaže kot pomembna sposobnost, da
znamo na primeren način uravnavati oziroma regulirati lastna čustva. Ves čustveni
razvoj otrok poteka postopoma in po predvidenih razvojnih korakih (Bisquerra Alzina
2010, 10, 58).
Ena izmed študij, ki je vključevala dve skupini otrok starih 6−11 let, je pokazala, da
otroci z DS drugače prepoznavajo izraze, in sicer gnus, presenečenje in strah, pri čemer
je bilo prepoznavanje veselja, žalosti in jeze enako sorazmerno z otroki, ki so sledili
tipičnemu razvoju (Pochon in Declercq 2014, 549). Razlika se je pokazala pri
prepoznavanju strahu, kjer so se otroci z DS slabše obnesli. Težave pri prepoznavanju
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strahu je pri otrocih z DS v korelaciji z dokazi o znižanem obsegu in kompleksnosti v
sprednjem režnju in limbičnem sistemu. Interpretacija čustvenega izražanja je torej
socialno-kognitivna veščina. Otroci z DS se signifikantno slabše obnesejo pri čustvenih
nalogah oziroma je njihov spekter doživljanja in čustven razvoj drugačen od otrok s
tipičnim razvojem (Menghini, Costanzo in Vicari 2011, 381).
Nekatere študije kažejo, da imajo otroci z DS signifikanten primanjkljaj pri
prepoznavanju emocij, osnovanih na opredeljenem čustvu, in počasnejši razvoj te
sposobnosti. Še zmeraj ni popolnoma jasno, koliko pri tem gre za resnični primanjkljaj
v prepoznavanju čustev, ali za težavo, ker so slabši v razumevanju besed, ki zadevajo
čustva. Obstajajo različna mnenja kot tudi številne študije, ki opisujejo lastnosti
posameznika z DS, seveda pa ne moremo trditi, da so le-te splošno veljavne in jih ne
moremo posplošiti na celotno populacijo otrok z DS. Na eni strani so avtorji, ki
opozarjajo na znatna nihanja v razpoloženju in čustvenem svetu, kar se kaže na različne
načine, in sicer so primeri, ko so lahko le-ti odprti in vedri, a se hkrati nagibajo k
muhavosti, negativizmu kot tudi upornosti. K prepoznavanju in poimenovanju različnih
čustev ter regulacijo le-teh lahko bistveno pripomorejo razne tehnike, ki so pomembne v
kontekstu pridobivanja teh kompetenc. Pri tem so pravljice, pripovedovanja, igre,
risanje in podobne aktivnosti pomembne dejavnosti, ki vplivajo na čustveni razvoj
otrok. Skozi vse to lahko otrok spodbuja svoje razmišljanje o čustvenih vsebinah, kar
mu pripomore k čustvenemu izražanju in načinih za regulacijo. Otrok tako spoznava
čustva, jih prevzema, odigrava in se preko njih čustveno sprosti (Burns 2005, 10).
Čustveni spekter pri otrocih z DS je zelo raznolik. V okviru našega magistrskega dela se
osredotočamo na splošno dojemanje oziroma razumevanje 4 temeljnih čustev, in sicer
veselja, jeze, žalosti in strahu.
Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev so bile oblikovane na podlagi
ugotovljenih čustvenih specifik pri otrocih z DS. Z njimi smo želeli razviti pomembno
intervencijo, znotraj katere lahko vključimo vse omenjene dejavnike. Delavnice pri
vsem tem nudijo med drugim okolje, v katerem otroci z DS spoznavajo in se naučijo
regulirati različna čustva in čustvena stanja. S pomočjo tehnik smo želeli pridobiti širšo
sliko čustvenega stanja pri otrocih z DS, prav tako pa z delavnicami prispevati k razvoju
tega področja. Razvili smo pristop, ki skozi proces izvajanja omogoča opazovati
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čustveni razpon oziroma način dojemanja in reguliranja specifičnega čustva, ne le v
okviru delavniških srečanj, ampak tudi kasneje v vsakdanjem življenju (namen je bil, da
otroci pripomočke, izdelane izključno za namene učenja načinov reguliranja,
uporabljajo tudi doma oziroma ko se bodo znašli v situaciji, ki bo prebudila določeno
čustvo, pri čemer bodo imeli na podlagi delavnic izkušnjo, kako to čustvo prepoznati in
ga regulirati).
V magistrskem delu smo zraven razvoja in izvajanja delavnic za zavedanje in
uravnavanje čustev pri otrocih z DS želeli raziskati tudi spremembe, ki se med
delavnicami zgodijo na področju čustvovanja otrok z DS. Na različne načine smo
preverjali, kakšno je čustveno procesiranje teh otrok pred, med in po sklopu izvajanja
delavnic, pri čemer smo uporabili kvantitativne in kvalitativne postopke raziskovanja.

5.2 Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
Downovim sindromom
5.2.1 Opis in potek delavnic
Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS zajemajo 12 srečanj na
osnovi spoznavanja štirih temeljnih čustev, in sicer žalosti, veselja, jeze in strahu. Za
posamezno čustvo smo pripravili 3 sklope delavnic, kjer smo s pomočjo različnih tehnik
in aktivnosti spoznavali temeljna čustva, ki so bila medsebojno povezana in
obravnavana vsaka zase. Delavnice so bile za vsako srečanje razdeljene na več sklopov
v ustaljenem vrstnem redu, kjer smo s pomočjo aktivnosti raziskovali in razvijali
čustveni aspekt pri otrocih z DS. Sama izvedba in potek sta bila vnaprej določena, pri
čemer smo obravnavanje vsakega čustva razdelili na podkategoriji imenovani »aspekt
zavedanje« in »aspekt uravnavanje«. Prvi sklop posamične delavnice je bil zmeraj
namenjen zavedanju in spoznavanju čustva ter na podlagi tega učenju o specifičnem
čustvu. Vrstni red v tem delu je vključeval vajo praznega obraza, pravljico, risanje
posameznega čustva, sproščanje in ponovno vajo praznega obraza. V drugem delu smo
se dotaknili uravnavanja in regulacije obravnavanega čustvovanja. Vsaka delavnica je
znotraj tega vsebovala 4 aktivnosti, katerih vrstni red je vključeval vajo praznega
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obraza, pogovor o posameznem čustvu, vajo za reguliranje, sproščanje in ponovno vajo
praznega obraza. Dodatna, peta tehnika je služila kot samostojno delo otroka z DS, s
pomočjo katere smo želeli pri otroku razviti samoiniciativo in spodbujanje tega tudi v
prostem času, torej izven delavnic, za kar smo uporabili tehniko dnevnika. Aktivnosti,
ki so bile znotraj delavnic načrtovane za zavedanje in uravnavanje čustev in s pomočjo
katerih smo raziskovali to področje, so potekale skozi preproste zgodbe oziroma
pravljice o čustvih, pri čemer smo še posebej za primerjavo občutja pred začetkom
posamezne delavnice in po koncu, oblikovali vajo praznega obraza. Skozi celoten sklop
izvajanja delavnic smo čustva izražali skozi risanje oziroma preko likovnega
udejstvovanja in vsakokrat vključili tudi tehnike sproščanja. V sklopu delavnic smo za
drugi del obravnavanega področja, torej za uravnavanje, uporabili štiri temeljne
aktivnosti, povezane z vsakim čustvom. Vse aktivnosti so bile oblikovane izključno za
uporabo v delavnicah, bile pa so naslednje:
 Skrinjica veselja – vaja, ki smo jo povezali s čustvom veselja. Iz kartonske embalaže
smo izdelali skrinjice, ki so jih otroci po lastni volji okrasili z raznimi dodatki in
porisali, in sicer ob poslušanju vesele glasbe v ozadju. V to skrinjico veselja smo
izrezali luknjo v obliki kvadrata, v katero lahko otroci doma mečejo listke z opisom
veselega dogodka. Ta vaja omogoča, da se zavemo veselega trenutka opisanega dne
in s pisanjem ali risanjem na list papirja to intenzivnost omenjenega čustva tudi
reguliramo.
 Čudežni loparček − aktivnost za regulacijo jeze. Ideja za to aktivnost je izvirala iz
otrokom že znanega predmeta, in sicer semaforja, pri čemer smo vajo nekoliko
obrnili in jo prilagodili, da je lahko otrokom pomagala odkriti, kako regulirati jezo.
Čudežni loparček je sestavljen iz treh loparčkov, ki so med seboj povezani in si
sledijo v rdeči, rumeni in zeleni barvi. Pri prvem gre za to, da pomislijo na rdečo in
se ustavijo ob situaciji, ki jih razjezi. Rumena pomeni, da globoko zadihajo, zelena
jih opozarja, da naj razložijo težavo in svoje občutke drugim.
 Žogica poguma – vaja, ki je povezana s čustvom strahu. Vaja poteka tako, da se
posedemo v krog, pri čemer vsak opiše oz. pove kaj o svojih strahovih. Nato si
podamo žogico poguma (ki je v naših primerih anti-stress žogica, saj pomaga, da se
otroci ob stisku le-te sprostijo), pri čemer žogico trikrat močno stisnemo in nato

52

povemo, kaj storimo, ko nas je strah. Ta vaja omogoča tako zavedanje strahu kot
tudi ovrednotenje načina, kako se soočiti s strahom.
 Sonce nad oblaki − vaja, ki je povezana s čustvom žalosti. Vaja temelji na reku, da
za vsakim dežjem posije sonce. Izrezali smo oblake, na katere so otroci napisali
žalostne dogodke, nanje prilepili sonce in zavezali balone ter žalostne dogodke
spustili v nebo, nad katerimi bo vedno posijalo sonce. Vaja je primerna za otroke,
saj jim na preprost način kaže, da se po žalostnih dogodkih (v naši vaji to
simbolizirajo oblaki) vedno pojavi nekaj dobrega in pozitivnega (kar je v našem
primeru predstavljalo sonce).
5.2.2 Uporabnost Delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
Downovim sindromom
Čustveni razvoj in v sklopu tega zavedanje in uravnavanje čustev je pomemben proces v
otrokovem razvoju, kar nakazuje na pomembnost, kateri je treba nameniti pozornost.
Posebno pozornost je pomembno nameniti čustvenemu in socialnemu razvoju, katerega
razpon, stabilnost in zmožnost zavedanja določenih občutij se širijo postopoma in
počasi. Z zgodnjo obravnavo lahko ogromno pripomoremo na področju čustvenega
razvoja, še posebej pri otrocih z DS, ki so neverjetna in enkratna bitja s posebnim
izgledom, sposobnostmi, po drugi strani pa tudi z intelektualnimi primanjkljaji, ki
vplivajo na številne aspekte razvoja, vključujoč prepoznavanje čustvenih izrazov.
Čustvena paleta otrok z DS je zelo raznolika, hkrati pa zelo specifična, kar kliče k
razvoju pomembnih intervencij, ki bi spodbudile razvoj na tem področju. Naša skrb se
tiče predvsem čustvenega dela, saj o področjih vizualnega in splošnega kognitivnega
delovanja vemo že precej veliko, medtem ko je področje čustvenega delovanja še
nekako neraziskano. Ravno iz tega razloga je usmerjenost in osredotočenost na čustveni
razvoj pri otrocih z DS smiselna in v prihodnje zelo uporabna za razvoj tega področja.
Temu so namenjene tudi Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
DS.
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5.2.3 Cilji delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim
sindromom
Skozi celotno delo poudarjamo in se osredotočamo na pomen čustev, saj menimo, da je
zgodnja obravnava in nasploh dajanje pozornosti temu področju razvoja izrecnega
pomena. K temu želijo prispevati Delavnice za zavedanje in Delavnice za zavedanje in
uravnavanje čustev pri otrocih z DS. Temeljni del magistrskega dela se tako osredotoča
na načrtovanje in oblikovanje delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
DS, ki so bile oblikovane za namene magistrskega dela in bodo lahko služile tudi v
bodoče zainteresiranim strokovnjakom na področju dela z otroki z DS. Cilj delavnic je
ugotoviti, kakšna so čustvena zavedanja pri otrocih z DS, kakšni so načini reguliranja
sledečega, kako vse to morebiti vpliva na njihove socialne veščine ter kakšne
spremembe se pokažejo po delavnicah na področju zavedanja in uravnavanja čustev pri
otrocih z DS. Osnovni cilj delavnic in prioriteta, na kateri smo delavnice osnovali, je v
prvi vrsti otrokom z DS približati temeljna čustva, kot so žalost, veselje, strah, jeza, in
sicer predvsem razumevanje le-teh. Z delavnicami želimo doseči napredek na
razumevanju in uravnavanju čustev in preveriti razliko razumevanja in uravnavanja
čustev pred in po izvedenih delavnicah. S pomočjo delavnic smo želeli otroke z DS
seznaniti z raznimi tehnikami in opazovati spremembe glede zavedanja in uravnavanja
zgoraj navedenih čustev. Delavnice so bile razvite in oblikovane za namene
magistrskega dela in so prilagodljive na otroško-mladostniško populacijo oseb z DS ter
se lahko izvajajo v raznih ustanovah, kot so vrtci, šole in, razne institucije, kamor se
vključujejo otroci z DS. Pomembno je opozoriti na to, da spekter čustvenega področja
pri otrocih z DS ni toliko raziskan, zato je tudi tukaj potrebna določena previdnost ter
fleksibilnost in odzivnost izvajalcev, da primerno prilagajajo samo izvedbo delavnic.

5.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze
V magistrskem delu smo želeli raziskati funkcionalnost čustvenega razvoja pred in po
Delavnicah za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS, in sicer nas zanima, če
in na kakšen način delavnice prispevajo k področju zavedanja in uravnavanja čustev pri
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otrocih z DS. Prav tako nas je zanimalo, kakšni so splošni vidiki funkcionalnosti
zavedanja in uravnavanja čustev pri otrocih z DS.
Postavili smo sledeči raziskovalni vprašanji in hipotezo:
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšno je zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
DS?
Raziskovalno vprašanje 2: Če in na kakšen način Delavnice za zavedanje in
uravnavanje čustev pri otrocih z DS prispevajo k razumevanju in razvoju področja
zavedanja in uravnavanja čustev pri otrocih z DS?
Hipoteza 1: Čustvene kompetence otrok z DS se po Delavnicah za zavedanje in
uravnavanje čustev pri otrocih z DS izboljšajo.

5.4 Zasnova raziskave in metoda
Da bi preverili hipotezo in odgovorili na raziskovalni vprašanji, smo raziskavo v
magistrskem delu razdelili na tri dele. V prvem in drugem delu smo uporabili
kvalitativno metodologijo raziskovanja, s katero smo iskali odgovore na raziskovalni
vprašanji. V tretjem delu, ki je kvantitativne narave, smo za preverjanje hipoteze
uporabili vprašalnik za oceno funkcionalnosti čustvenega razvoja.
5.4.1 Prvi del raziskave: Značilnosti zavedanja in uravnavanja čustev pri otrocih z
Downovim sindromom
5.4.1.1 Udeleženci prvega dela raziskave
V prvem delu raziskave so sodelovali starši otrok z DS, ki so bili vključeni v Delavnice
za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS. Vse starše otrok smo osebno
povabili k sodelovanju v raziskavi, pri čemer so se na povabilo odzvale le matere. V
tem delu raziskave je sodelovalo 6 mater otrok z DS (isti vzorec predstavlja tudi
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eksperimentalno skupino v tretjem delu raziskave). Povprečna starost udeleženk je bila
36 let, vse udeleženke so vključene v Zavod 13.
5.4.1.2 Postopek in pripomočki prvega dela raziskave
V prvem delu raziskave smo raziskovali, kako starši otrok z DS vidijo značilnosti
zavedanja in uravnavanja čustev pri svojih otrocih, in sicer na podlagi intervjujev s
strani staršev, katerih otroci so bili vključeni v delavnice. Starše vseh otrok smo osebno
povabili k sodelovanju v raziskavi. Predstavili smo jim tudi namen in cilje raziskave ter
jim zagotovili potek raziskave v skladu z etičnimi načeli raziskovanja. Starši (matere
otrok z DS) so pred začetkom prejeli tudi seznam oziroma potek delavnic in obrazec
soglasja o sodelovanju v raziskovanju (priloga 1 in 2), kjer je bilo posebej poudarjeno,
da se strinjajo z vključitvijo njihovih otrok v delavnice, z metodo pridobivanja podatkov
(snemanje intervjujev) in celotnim potekom raziskovanja.
V tem delu raziskave, ki je kvalitativne narave, smo po metodi imenovani »analiza
vsebine« na osnovi intervjujev staršev raziskali, kako starši vidijo, kakšne so značilnosti
zavedanja in uravnavanja čustev pri otrocih z DS. Osredotočili smo se na področje
zavedanja in uravnavanja žalosti, strahu, jeze in veselja. S starši otrok, ki so bili
vključeni v delavnice, so bili izvedeni kratki polstrukturirani intervjuji, ki so bili zvočno
posneti. Na osnovi vsebinske analize transkriptov intervjujev smo določili področja, ki
so pomembna v povezavi z raziskovanim področjem.
Metoda analize vsebine predstavlja uveljavljen način strukturiranja in kodiranja
besedila. Teoretična izhodišča oziroma primere konceptov za metodo smo iskali v več
člankih, pri katerih smo se posebej osredotočili na nekatere avtorje. Po avtorju Mayring
(2000) smo kot standard raziskovanja uporabili pristop induktivne metode analize
vsebine. Proces vključuje odprto kodiranje in na podlagi tega ustvarjanje kategorij, ki
smo jih v našem primeru imeli oblikovane že vnaprej (zavedanje in uravnavanje čustev
strahu, jeze, veselja in žalosti). Princip odprtega kodiranja je potekal tako, da smo kode
zapisovali med branjem posameznih zapisanih intervjujev. Na podlagi pridobljenih kod
(slika 1) smo le-te razvrstili v osem podkategorij, ki smo jih oblikovali v dve glavni
nadkategoriji. Poimenovali smo jih »aspekt zavedanja čustev« in »aspekt regulacije

56

čustev«. Za celoten opis ponovnega pregledovanja vsebine, smo se zgledovali po
avtorjih Elo in Kyngas (2008) in sicer tako, da je samostojno prvi avtor pričujočega
magistrskega dela naredil pregled transkripta, temu pa je sledil korak pregleda
transkriptov drugega avtorja. Pri analiziranju obeh samostojno pridobljenih izsledkov
obeh avtorjev je sledilo diskutiranje in usklajevanje, pri čemer je šlo že v osnovi za
veliko stopnjo strinjanja obeh avtorjev glede določanje kategorij, podkategorij in kod.

Slika 1: Načrt kodiranja za metodo analiza vsebine
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5.4.2 Drugi del raziskave: Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri
otrocih z Downovim sindromom in njihov prispevek k zavedanju in
uravnavanju čustev pri otrocih z Downovim sindromom
5.4.2.1 Udeleženci drugega dela raziskave
Na Delavnicah za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS in v raziskavi je
sodelovalo 6 otrok z DS, od tega je vzorec zajemal dva fantka in štiri deklice. Najmlajši
udeleženec na delavnicah za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS je bil ob
vključenosti v raziskavo star 7 let, najstarejši pa 13 let. Vsi otroci so bili diagnosticirani
z DS. Otroke smo pridobili s pomočjo Zavoda 13, kjer smo stopili v stik z direktorico
zavoda, ki smo ji predstavili naš koncept delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev
pri otrocih z DS. Vsebina vsega zasnovanega koncepta se ji je zdela zanimiva, zato smo
z njeno pomočjo poiskali otroke in starše, ki bi bili pripravljeni sodelovati v sklopu
raziskave in na omenjenih delavnicah.
Med udeležence tega dela raziskave lahko štejemo tudi izvajalki Delavnic za zavedanje
in uravnavanje čustev pri otrocih z DS (avtorici pričujočega dela) ter starše, ki so
spremljali otroke na delavnice.
5.4.2.2 Postopek in pripomočki drugega dela raziskave
V drugem delu raziskave magistrskega dela smo raziskovali pomen delavnic za
zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS. Zanimalo nas je, če in na kakšen
način le-te prispevajo k področju zavedanja in uravnavanja čustev pri otrocih z DS.
Oblikovali in izvedli smo 12 tematskih srečanj oziroma sklop delavnic, ki naslavljajo
področje čustvenega spektra. S pomočjo raznih aktivnosti smo poskušali raziskati in
poseči v spekter čustvenega doživljanja pri otrocih z DS (podrobnejši opis delavnic je v
poglavju 5.2). V okviru teh aktivnosti smo vključili tehniko pripovedovanja oziroma
prikaz čustva preko pravljice oz. zgodbe, kar je predstavljalo glavnino aktivnosti.
Dopolnitev k temu je obsegala vaja praznega obraza, ki je bila na začetku, torej pred
samo izvedbo posamično delavnice, in po končani posamični delavnici. Vključeno je
bilo tudi likovno izražanje, s pomočjo katerega smo interpretirali zavedanje in
doživljanje čustev. Majhen del v izvedbi delavnic je bil namenjen sproščanju in iskanju
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načina, kako priti v stik z lastnimi čustvi. Na začetku izvajanja delavnic je bil otrokom,
vključenim v postopek raziskovanja, razdeljen osebni dnevnik, ki je bil namenjen
lastnemu interpretiranju in delu doma vsakega, vključenega v delavnice. S tem smo
želeli spodbuditi njihovo razmišljanje o čustvih in obnavljanju spoznanj glede
obravnavnega čustva na pretekli delavnici. Struktura posamezne delavnice je bila
vsebinsko osredotočena na posamezno čustvo, in sicer v dveh delih: prvi del je bil
namenjen zavedanju in drugi uravnavanju čustev, pri čemer je ena delavnica služila za
raziskovanje zavedanja čustev, naslednji dve delavnici pa za uravnavanje čustev
(podrobnejši seznam je v prilogi). Delavnice smo izvajali dvakrat mesečno od začetka
marca do konca avgusta 2016. Delavnice so potekale ob torkih v prostorih Vetrinjskega
dvora v Mariboru, in sicer so potekale v časovnem obsegu ure in pol. Delavnice sta
vodili avtorici pričujočega magistrskega dela.
Drugi del raziskave je kvalitativne narave, kjer smo po metodi, imenovani »akcijsko
raziskovanje« raziskali, na katerih področjih in kako je prišlo do sprememb v zavedanju
in uravnavanje čustev pri otrocih z DS med delavnicami. Osredotočili smo se na
področje zavedanja in uravnavanja žalosti, strahu, jeze in veselja.
Podatke smo zbirali tako, da sta voditeljici delavnic po vsakem srečanju na osnovi
analize video in avdioposnetkov delavnic, lastnih opažanj, analize izdelkov otrok,
doživljanja procesa delavnic, vsaka zase zapisali lastno refleksijo, kjer sta bili zlasti
pozorni na zaznavanje sprememb na področju zavedanja in uravnavanja čustev ter na
vidike, ki so pripomogli k spremembam. Hkrati so bili podatki zbrani s sprotnimi odzivi
otrok in staršev v zvezi s posameznimi delavnicami in tudi na koncu za celoten proces.
Za analizo posameznih refleksij smo v magistrski nalogi uporabili metodo akcijskega
raziskovanja, kjer gre za metodo, ki jo sestavlja niz korakov v spirali, pri čemer vsak
korak zajema načrtovanje, akcijo in oceno doseženega rezultata. Kot standard
akcijskega raziskovanja smo uporabili pristop po J. Vogrinc, M. Valenčič in J. Krek
(Vogrinc, Valenčič in Krek 2007). V sklopu našega akcijskega raziskovanja je prvi
korak raziskovanja zajemal načrtovanje vsake delavnice za zavedanje in uravnavanje
čustev. K vsakemu delu izvajanja delavnice je sledil naslednji korak, in sicer
izpopolnjevanje zastavljenega problema. Temu je sledila akcija, v našem primeru
izvedba delavnice in izvajanje aktivnosti ter tehnik, na koncu še ocena stanja in analiza
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rezultatov glede sprememb po izvedenih delavnicah (analiza refleksij). Tako smo po
modelu spirale raziskovali udeležence v konkretnih situacijah obravnave posameznega
čustva in vključili vseh 6 otrok.

Slika 2: Prikaz procesa metode akcijskega raziskovanja
5.4.3 Tretji del raziskave: Spremembe v čustvenih kompetencah otrok po udeležbi
v Delavnicah za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim
sindromom
5.4.3.1 Udeleženci tretjega dela raziskave
V tretjem delu raziskave je sodelovalo 6 staršev otrok, ki so bili vključeni v delavnice
za zavedanje in uravnavanje čustev (eksperimentalna skupina). V raziskavo so bili
vključeni tudi starši kontrolne skupine otrok z DS (N = 6), ki niso bili vključeni v
delavnice, so pa bili po številu, spolu in starosti skladni oziroma ustrezni v primerjavi z
eksperimentalno skupino. V eksperimentalni skupini je bilo 6 žensk, povprečna starost
udeleženk je bila 36 let. V kontrolni skupini je bilo 6 žensk, povprečna starost
udeleženk je bila 38 let.
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5.4.3.2 Postopek in pripomočki tretjega dela raziskave
Za namen ugotavljanja sprememb v čustvenih kompetencah otrok po udeležbi v
Delavnicah za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS smo uporabili
Vprašalnik za oceno funkcionalnosti čustvenega razvoja. Vprašalnik so izpolnjevali
starši eksperimentalne in kontrolne skupine na začetku izvajanja delavnic in po izvedbi
vseh dvanajstih delavnic.
Vprašalnik za oceno funkcionalnosti čustvenega razvoja (v nadaljevanju FČR)
(Greenspan in Greenspan 2002) je uradna opazovalna shema za ocenjevanje osvojenih
čustvenih kompetenc in stopenj po Stanleyu Greenspanu. Uporaben je za ocenjevanje in
določanje otrokovih čustvenih kompetenc. Vprašalnik je sestavljen iz šestih ravni in
vsebuje naslednje dimenzije: reguliranje sebe in zanimanje za svet; čustvena
vključenost in povezovanje; dvosmerne smiselne čustvene interakcije; vzajemno
socialno reševanje problemov; kreativna raba simbolov in kot zadnja dimenzija je
navedena logična uporaba idej. Pri vsaki trditvi (skupaj jih je 46) gre za oceno, koliko
le-ta velja za opazovanega otroka. Vsaka postavka ocene funkcionalnosti čustvenega
razvoja je sestavljena iz 3-stopenjske lestvice, pri čemer ocena 0 pomeni, da vedenje pri
otroku ni opazno ali pa je zelo kratkotrajno, ocena 1 pomeni, da je vedenje delno
prisotno in ocena 2, da je vedenje konsistentno prisotno oziroma velikokrat opazno.
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6. REZULTATI

6.2 Rezultati prvega dela raziskave
6.1.1 Zavedanje čustev pri otrocih z Downovim sindromom
Analiza vsebine intervjujev s starši je na področju zavedanja čustev strahu, jeze, veselja
in žalosti razkrila naslednje kategorije, ki prikazujejo predvsem vedenjske oblike, ki
kažejo na prisotnost zavedanja določenega čustva.
Zavedanje strahu


Lulanje

Po opravljenem intervjuju s starši večina omenja, da je strah pri njih bolj neprepoznano
čustvo oziroma čustvo, ki ni toliko razvidno, razen ko gre za specifične in tudi nerealne
strahove. Pri tem omenjajo, da ga sicer doživljajo zelo raznoliko in občutijo na različne
načine. Rezultati opravljenih intervjujev so v večini pokazali, da kot prvi znak strahu,
kažejo njihovi otroci na način, da se polulajo. Ena izmed mam je izpostavila: »Jaz
prepoznam pri svojem otroku tako, da ko se česa prestraši, se polula. Niti ne pove, da
ga je nekaj strah, samo vidim po tem, ko je polulan. Pa sicer s tem nimamo nekih
težav«. Starši predvsem menijo, da se polulajo takrat, ko jim je nekaj neznano in v
primeru novih situacij, kar potrjuje tudi odgovor mame: »Strah jo je vseh novih situacij
(ko še ne ve, kaj se bo tam dogajalo). Takrat sprašuje, kaj bo tam in velikokrat se od
straha kar polula«.


Preplašene oči

Na podlagi odgovorov staršev so rezultati pokazali, da njihovi otroci prisotnost strahu
doživljajo tako, da imajo vidno prestrašene oči, pri čemer se to opazi po obrazni mimiki.
Pri tem je ena izmed mam odgovorila: »Pri nas je odvisno od situacije, ponavadi se
strese, prstki pristanejo v ustih in ima čisto preplašene oči«. Kljub temu menijo, da je to
bolj poredko, da se malokrat česa specifičnega bojijo. Bolj se ta strah kaže v obliki
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težav na področju socialnega razvoja oziroma udejstvovanja. Rezultati odgovorov so
tudi pokazali, da gre pri njih bolj za splošne strahove, ker si tega ne znajo toliko
predstavljati. V takih primerih to tudi pokažejo z obraznimi mimikami, pri čemer
izstopajo predvsem njihove oči, ki se znatno povečajo. Starši omenjajo, da to vidijo tudi
po tem, da so nemirni in ves čas premikajo oči v eno in drugo smer. To potrjuje odgovor
ene izmed mam: »Ko ga je strah, to takoj opazim po očeh … takoj ima takšne
preplašene oči. To je pri njih zaradi obraznih potez še bolj izrazito. To vsi družinski
člani opazimo … takoj se mu vidi po tem, da ima res zelo prestrašene oči«.


Tresenje telesa

Pri doživljanju strahu so odgovori staršev pokazali, da otroci v veliki meri doživljajo to
čustvo v obliki tresenja telesa, kar je pogost pokazatelj strahu. To je izpostavila tudi
mama enega izmed otrok: »Kdaj jo je strah … to takoj vidimo po tem, da se začne tresti.
Sicer je to malokrat. Pač niso ti strahovi nekaj pogosti ali pa lahko rečem, da se res
zgodijo malokrat. Ko pa se, takrat so tako povezani s čim bolj nerealnim in to doživlja
na način, da se začne tresti«. Prav tako ena izmed vključenih mam pravi: »Samo trese
se … Takrat vemo, da ga je to čisto vrglo iz tira. Že ko vidimo, da se trese, vemo, da ga
je nekaj res moralo prestrašit, ker drugače ne pokaže tega tak«.1


Stiska in panika

Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da se otrokov strah pogosto prepozna po večji meri
doživljanja stiske in paničnih odzivov. Starši se strinjajo, da so njihovi strahovi pogosto
nerealni ali pa se nanašajo na kakšne splošne situacije, strahovi pa zaradi njihovega
socialnega razvoja ostanejo neprepoznani in težko dojemljivi, kljub temu da gre pri tem
za splošne stvari. Velikokrat se odgovori staršev nanašajo na primerjave s sorojenci
oziroma vrstniki približno iste starosti. Pri njih so sicer strahovi bolj splošni, vendar tudi
manj intenzivni in v skladu z njihovimi socialnimi kompetencami. Običajno jih je strah
1

V podporo temu rezultatu je tudi primer na eni izmed delavnic, in sicer ko smo zaključili z delavnico in

se odpravljali proti izhodu iz prostorov, so imeli v spodnjih prostorih na dvorišču otroci koncert, kjer so
igrali na bobne. Tukaj se je večina otrok iz delavnice začela tresti, postali so nemirni in začeli so si
pokrivati ušesa. Po pogovoru s starši smo ugotovili, da so senzorno zelo občutljivi na hrup in ob takšnih
situacijah doživljajo večji strah.
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predvsem novih situacij ali naravnih pojavov, kot so grmenje, bliskanje, veter itd … Pri
tem starši opažajo intenziven strah kot doživljanje tega pa prisotnost panike in stiske.
Izpostavimo lahko odgovor mame, vključene v intervju: »Hčerka se določenih stvari
zelo boji. Te stvari jo res spravijo v stisko in vržejo iz tira. Pride v stisko in panično išče
bližino nekoga znanega. Želi se umakniti«. Starši tudi opisujejo, da so te stiske sicer
zelo kratkotrajne, medtem ko so panični odzivi prisotni v daljšem trajajočem razponu.
Rezultati iz njihovih odgovorov kažejo na to, da se običajno čustvena stiska in panični
odzivi pojavljajo istočasno ali pa vsaj povezano. Da sta stiska in panika medsebojno
povezani, lahko povzamemo iz odgovora: » … tako, da je čisto v stiski in je povsem
panična. Sploh se je ne da v tem primeru potolažiti«.
Zavedanje jeze


Fizična reakcija

Kar se tiče jeze starši menijo, da otroci ne doživljajo jeze v večji meri ali pogosto. Jezo
opisujejo kot hitro minljivo. Pri tem lahko izpostavimo naslednji odgovor: »Jezo sicer
doživlja bolj poredko, pa še to na podlagi kakšne pripovedi. Ko pa doživlja jezo, pa
običajno to počne tako, da ali koga brcne, velikokrat tudi, ko se kje igramo kar nekoga
uščipne, ker je tisti trenutek jezen«. Ne gre za čustveno stanje, ki bi trajalo dolgo
oziroma daljše obdobje, temveč se jeza kaže bolj v smislu fizičnih reakcij kot odgovor
na doživljanje tega čustva. Pri tem se pojavi hkrati še trma, ki pa ne traja dolgo. Pri teh
fizičnih reakcijah odgovori staršev ne kažejo na to, da bi šlo to v smeri kakšne pretirane
agresije oziroma nasilja. Večina staršev omenja, da nekoga potisnejo ali brcnejo, vendar
se to vseeno ne izrazi v smeri večje agresije, saj se tudi čustvo jeze ne pojavlja
velikokrat oziroma ni toliko intenzivno. Na podlagi odgovorov staršev smo opazili, da
je jeza čustvo, s katerim se otroci z DS manj srečujejo oziroma ni toliko pogosta ali
prepoznana. Ne zavedajo se toliko tega čustva, kar starši interpretirajo na podlagi tega,
da niti o tem ne govorijo veliko, ampak bolj odreagirajo tako, da brcajo, ščipajo in
mečejo predmete. Odgovor mame kaže na to: »Da se zaveda jeze, kaže to bolj na način,
da začne v tistem trenutku stiskati v jezi kakšne predmete ali pa začne metati okoli te
stvari. Včasih se zgodi, da koga od bratov brcne, ker je pač on jezen iz neznanega
razloga. Včasih jih kar potisne, uščipne, tudi pocuka za lase ali udari. Potem že moram
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poseči med njih. Včasih kakšen predmet mogoče vrže vstran in ga najdemo v košu za
smeti«. Rezultati intervjujev tudi kažejo, da ko starši otroke vprašajo, zakaj to počnejo,
včasih povedo, da so jezni, kar pomeni, da niti ne znajo dobro poimenovati tega
čustvenega stanja, niti ga ne ubesedijo, ampak bolj kažejo v smislu teh reakcij.2


Izbruhi in kričanje

Na podlagi odgovorov staršev so rezultati glede izbruhov in kričanja pokazali, da kažejo
jezo predvsem na način, da začnejo kričati, trmariti in moledovati. Izpostavljamo
odgovora dveh mam, pri čemer pravita: »Ko jo nekaj res razjezi, se prične razburjati in
kričati oziroma zviša glas, čeprav je sicer zelo tiha in redkobesedna. Če sta v bližini
sestrici, začne kričati nanju; jezo zaznamo skozi njene izbruhe.« »Običajno začne
kričati, izbruhe jeze kaže tako, da skupaj stisne peščice in gre v drug prostor. Njena jeza
hitro mine in ni pogosta, vendar ko pa je, pa kriči tako, da jo slišijo še sosedi. Takrat jo
res težko kontroliramo. Pa še trmari poleg«. Strinjajo se, da njihova jeza ni pogosta ali
intenzivna, kot podobno v vseh že zgoraj omenjenih rezultatih, in, da poskušajo tudi v
primeru kričanja in izbruhov, to njihovo jezo ubesediti.
Zavedanje veselja


Nasmeh

Glede doživljanja veselja so starši mnenja, da je to nekaj, kar je posebej značilno za
otroka z DS, da je to intenzivno in vsakodnevno prisotno čustvo. Starši pravijo, da
otroci kažejo veselje in to predvsem na način, kot je nasmeh na obrazu. Ena izmed mam
je izpostavila: »To je njeno najpogostejše razpoloženje. Nje razveseliti ni težko. Veseli
se vsake stvari. To pokaže z njenim značilnim nasmehom na obrazu. Včasih se smeje kar
brez razloga. Tako da je res ona naš sonček«. Pravzaprav gre pri doživljanju veselja za
podobno dinamiko kot pri otrocih, ki nimajo DS, kar se lahko primerja na podlagi
2

Na delavnicah se je tudi na trenutke pojavila trma, skozi celotne delavnice pa ni prišlo do izbruha jeze,

ali da bi se kazala na kakšni intenzivni stopnji. Na čase so si med seboj metali barvice, ko nekdo nekomu
ni želel česa posoditi, vendar bi pri tem rekli, da je šlo bolj v smeri običajnega nagajanja med otroki. Pri
sedenju v krogu smo opazili, da se med seboj malo potiskajo ali pa uščipnejo, ko jim kaj ne ustreza.
Vendar pa jeze niso znali ubesediti ali povedati, zakaj so tisti trenutek nekomu iz skupine to storili.
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sorojencev. Pogosto gre za izražanje skozi besedo. Povedo, da so veseli in srečni in pri
tem objemajo ter se smejijo. To lahko vidimo na podlagi odgovora: »Moj otrok je ves
čas vesel in nasmejan. Veselje je pri njem res vedno prisotno. Se smeji, te objame, tudi
pove, da je vesel«. Starši pravijo, da pri njihovih otrocih prevladuje dinamika in
izražanja veselja, pri samem doživljanju le-tega pa vendarle rezultati ne kažejo kakšne
posebnosti v primerjavi z ostalimi otroki. Na podlagi odgovorov lahko zaključimo, da je
nasmeh pri njih v večini prisoten in je poglaviten pokazatelj prisotnosti veselja, tako kot
pri drugih otrocih.


Besedni izrazi veselja

Starši se strinjajo, da njihovi otroci svoje veselje in dobro voljo velikokrat ubesedujejo,
pri čemer uporabljajo specifične besedne izraze. Pri tem ena izmed mam pravi: »Se
vedno smeje. Veselje vedno kaže tudi z besedami, kot so 'yes' ali 'kul'. To so njene
vsakodnevne besede in jih ves čas uporablja čez dan. Bi rekla, da je tako značilno za
otroke z DS, pa vidimo to tudi pri naši skupini, s katerimi se družimo, da so taki
nasmejani sončki in pretežno dobre volje. V času, ko je vesela, je tudi zelo ustvarjalna«.
Glede na to, da je veselje pri njih res dinamično in ves čas prisotno, se te geste več čas
ponavljajo in je zato možno iz tega povzeti, da veliko govorijo o veselju in znajo to
ubesediti in povedati, da so veseli, kar lahko razberemo iz: »Doma nenehno poslušamo
'juhu', 'kul '… To mislim, da slišijo od drugih otrok, s katerimi se družijo in se jim zdi to
super uporabljati. Ampak tako kaže svoje veselje. Tud ves čas se zahvaljuje, ko se ji
pokloni kakšna malenkost ali pa včasih kar tako 'hvala mami' in se smeje. Pa včasih
tudi pleše in se zraven dere 'juhu juhu' … S to svojo dobro voljo tudi vsem nam drugim
prikliče nasmeh na obraz in nas spravlja v smeh«.
Zavedanje žalosti


Umirjenost oziroma odmaknjenost

Pri doživljanju žalosti so intervjuvani starši enotni, da gre pri njihovih otrocih predvsem
za izražanje skozi jok in veliko mero ne razpoloženja, kar pa se velikokrat kaže
predvsem v tej meri, da ne želijo sodelovati. Žalost, katera se dojema velikokrat na
splošno kot negativno čustvo, je pri teh otrocih, kot pravijo, tudi redko prisotno oziroma
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ni tako intenzivno kot druga čustva. Pri doživljanju čustva žalosti je le-to pogosto
povezano tudi z odtujenostjo in umirjenostjo, kar je posebnost pri tem, saj izražajo in
kažejo to na način, kot je npr. določena drža, kar je zanje značilno, in sicer gre za
sedenje po turško in tudi s pogosto besedo »pogrešam«. Iz rezultatov, pridobljenih v
intervjuju je možno povzeti, da so v primeru žalosti zelo umirjeni, mogoče celo v smislu
neke zamišljenosti in odmaknjenosti, kar lahko izpostavimo na podlagi odgovorov:
»Običajno je samo slabe volje in se odmakne od vseh. Včasih kar gre v sobo in je ni
nekaj časa nazaj; tudi žalostna je zelo redko. Ko pa je, pa to zgleda tako, da smo vsi
okoli nje žalostni. Ne moreš je kar tako potolažiti. Postane umirjena in se odmakne v
svojo sobo ali pa preprosto pokaže, da želi imeti mir. Žalost včasih opiše z besedami, ali
pa se umiri in se značilno usede po turško«.


Nerazpoloženost

Starši menijo, da se žalost pri njihovih otrocih pogosto kaže tudi tako, da so zelo
nerazpoloženi za karkoli. To potrjuje odgovor mame: »Kadar je žalostna, občasno joka,
je nerazpoložena, nepripravljena sodelovat«. To je sicer zelo redko, ampak če že
občutijo žalost, se izraža prav na ta način, da so čisto nezainteresirani in jih je težko tudi
prepričati v nasprotno. Večina odgovorov je pokazala, da gre pri interpretaciji tega
čustva predvsem za veliko mero nerazpoloženosti, kar izražajo skozi pripovedovanje.
Na dinamiko nerazpoloženosti kaže tudi naslednji odgovor: »Preprosto lahko rečem, da
je takrat zelo nerazpoložen. To je pri njem res naporno, ker ne moreš nič doseči takrat«.
Pri izražanju oziroma doživljanju ne gre zgolj za samo žalost kot tako, vendar se, kot že
omenjeno velikokrat prepleta z jezo in v povezavi s tem s slabo voljo, ki je zelo redka in
na podlagi tega bolj brezpredmetna. Niso žalostni v smislu pasivne žalosti ali dlje časa
doživljajočega čustva žalosti. Izključno pri doživljanju intenzivne žalosti se vključeni
starši strinjajo, da se izraža nerazpoloženost včasih tudi z jokom. Intenzivno doživljanje
žalosti je precej redko, pri čemer veliko pozornosti starši temu ne namenjajo. V
primerih doživljanja in občutenja tega čustva menijo, da je težko potolažiti otroka z DS
zaradi njihove senzibilnosti.
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Hlipanje

Rezultati na podlagi intervjujev staršev kažejo, da je hlipanje kar pogosto izražanje pri
čustvu žalosti. Po njihovem mnenju je hlipanje znak tega, da niso s kakšno situacijo
oziroma stvarjo zadovoljni in jih užalosti. Primer tega izpostavljata odgovora: »Hlipa in
med tem pripoveduje, kaj se mu je zgodilo, čeprav ga je zaradi slabega govorjenja in
dodatno še tega hlipanja težko razumeti. Običajno hlipa tudi zato, ko mu kaj kdo ne da,
ali pa ker nima svoje igračke, ko je žalosten; včasih, ko je žalosten, hlipa in se joče.
Težko mu je pri tem sploh pomagati oziroma težko ga je potolažiti. To hlipanje bi rekla,
da je pri njem kar intenzivno, ko se počuti žalostnega«.


Empatija

Otroci z DS so otroci s posebnim občutkom za soljudi. So zelo ljubeznivi in odzivni na
čustva ljudi okoli sebe, kar kažejo odgovori staršev, vključenih v intervjuje: »Vedno
čuti, če je kdo drug žalosten. Takrat te objema, govori lepe besede, poljublja. Res ima
poseben čut za ljudi. Vedno občuti, če je kaj narobe in zelo hitro poskuša nekoga
potolažiti«. Dejansko bi lahko njihovo doživljanje in občutek za empatijo opisali na ta
način, da so zares posebni in imajo poseben čut za soljudi. V teh primerih prevzamejo
vlogo in znajo sočloveka na res miren način potolažiti in objeti. Predvsem se ta empatija
izraža v primeru občutka žalosti, kar je izpostavila ena izmed mam: »Žalost čuti bolj pri
drugih, sama pa ni pogosto žalostna. Vedno sprašuje, mami je kaj narobe in pri tem
kaže veliko mero empatije. Res imajo vsi ti otroci posebno vrednoto, da so zelo sočutni
do drugih ljudi. Pa to dela tudi do tistih, ki jih prvič vidi. Vedno opazi, kako se kdo
počuti«.
6.1.2 Reguliranje čustev pri otrocih z Downovim sindromom
Tudi v zvezi s področjem uravnavanja oz. regulacije čustev otrok z DS analiza vsebine
intervjujev s starši razkriva, da otroci uravnavajo čustva strahu, jeze, veselja in žalosti
na precej vedenjski ravni. Načine je mogoče razdeliti v naslednje kategorije:
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Reguliranje strahu


Skrivanje

Starši so bili med intervjujem enotnega mnenja, da je reguliranje tega čustva odvisno od
vrste strahu. To je izpostavila mama vključenega otroka, ki pravi: »Soočanje s strahom
v času grmenja pri nas poteka tako, da vzame svojo najljubšo igračo, jo stisne k sebi in
se skrije pod odejo«. Rezultati odgovorov so pokazali, da so strahovi, kot so na primer
nevihte oz. grmenje, običajno strahovi, katerih njihovi otroci ne znajo regulirati drugače
kot na način, da se skrijejo in si poiščejo varno zavetje. Odgovori polstrukturiranih
intervjujev kažejo, da je pri njihovih otrocih nekakšna stalnica, da se skrijejo pod odejo,
pod posteljo, v kotiček, lahko tudi v omaro, kjer nekaj časa obsedijo, vse dokler se ne
pomirijo oz. dokler jim ne pride do zavesti, da jim grmenje ne bo storilo nič hudega, ali
pa se skrivajo tako dolgo, da jim priljubljena igrača preusmeri misli in s tem pozabijo na
trenuten občutek strahu. To potrjuje odgovor starša: »Pri reguliranju strahu se naš
otrok skrije pod posteljo in nekaj časa preživi tam, da se pomiri«.


Pogovor

Rezultati analize vsebine intervjujev so pokazali, da je večina staršev menila, da je
pogovor najboljši način regulacije otrokovega strahu. Na podlagi njihovih odgovorov se
kaže, da imajo prav starši tukaj najpomembnejšo vlogo, ker morajo otroka poslušati in
se z njim pogovoriti, ob tem pa poskrbeti, da se njihov otrok počuti pomirjeno in varno.
Večina staršev meni, da s tolažbo in pogovorom veliko pripomorejo k temu, da lahko
otrok regulira strah. Pri tem lahko izpostavimo odgovor: »S tolažbo in pogovarjanjem se
počasi umiri. Vedno ji nove situacije oz. nove strahove, ki se pri njej pojavijo, najprej
razložimo, kar se je pri našem otroku pokazalo kot zelo učinkovito. S tem ko razume,
česa jo je strah in zakaj, se lažje sooči oz. ta strah regulira«. Intervjuvanci poudarjajo,
da je pomembno, da se ne šalijo na otrokov račun, tudi v primerih, ko otrok govori o
imaginarnih strahovih in da njihov strah sprejmejo in poskušajo minimalizirati otrokove
neprijetne občutke. Nekateri omenjajo, da spodbujajo otroka, da si izmislijo in odigrajo
situacijo veliko bolj pogumno in na njim manj strašen način. Intervjuvanci se strinjajo,
da je treba otrokove strahove in tesnobo obravnavati resno in ga poskušajo na vsak
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način pomiriti. V večini menijo, da je veliko lažje, če se otrok izpove nekomu izmed
njih, kot pa da te občutke tlači v sebi, kar lahko poudarimo iz odgovora: »Pri
reguliranju strahu potrebuje pomoč (odrasle) osebe, in sicer v smislu, da mu ta pove
preko pogovora, da se ne bo nič hudega pripetilo, ali da mu pomaga vzpostaviti stik
npr. s psom, ga pobožati in podobno. Dobro se pri regulaciji strahu obnese pogovor in
s tem odvračanje pozornosti«.


Jok

Pri reguliranju strahu so rezultati pokazali, da otroci strah regulirajo z jokom, pri čemer
starši omenjajo intenziven kričeči jok, ki običajno traja zelo kratko in zanje predstavlja
signal, da priskočijo otroku na pomoč. To kaže odgovor enega izmed staršev: »Včasih
regulira strah na način, da joče, nato se potolaži pri enem od staršev. Bi rekla, ko se
prestraši, je njegov jok kar intenziven«. Večina se strinja, da otroci čakajo na njihov
odziv ter pogovor in se s tem tudi lažje pomirijo. Starši menijo, da je pomembno, da
dajo otroku večji občutek kontrole oz. nadzora nad tem neprijetnim čustvom in jih v
največji meri spodbujati, da se soočijo s to situacijo. Ena izmed mam je pri tem
izpostavila: »Težko povem načine, kako regulira strah, je pa zagotovo eden izmed njih
jok, ki traja tako dolgo, dokler ne pridem k njemu in ga pomirim. Pomirim ga tako, da
ga objamem in se z njim poskuša pogovoriti«, kar kaže že na naslednjo kategorijo.


Objem – dotik bližnjega

Ne glede na to, ali govorimo o objemu enega izmed staršev ali objemu najljubše
igračke, so rezultati odgovorov iz intervjujev pokazali, da je objem zdravilo za
premagovanje otrokovega strahu. Pri tem pravijo: »Odvisno je, za kakšen strah gre,
načeloma vedno išče bližino nekoga, ki mu zleze v objem. Naš otrok strah regulira na
način, da se stisne k enemu družinskemu članu in miži«. Starši so enotnega mnenja, da
je včasih veliko lažje otroka samo objeti in ga na tak način pomiriti, kot pa v “prazno”
govoriti. V odgovorih omenjajo, da so otroci včasih samo prestrašeni in tega ne znajo
ubesediti, zato jih včasih v tistem trenutku ne sprašujejo, ampak počakajo, da se otrok
umiri, čemur kasneje običajno sledi pogovor. Dva izmed staršev sta dala velik poudarek
na otrokovo tolažilno igračo, na katero so njihovi otroci še posebej navezani in jim
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pomaga pri regulaciji. Ena izmed mam je izpostavila: »Plišasti medved je njegov
najboljši prijatelj in v situacijah, kjer je njega nečesa strah, se močno stisne k medvedku
in se včasih tudi z njim pogovarja. Na ta način se pomiri in nato preusmeri svojo
pozornost in občutek strahu mine sam od sebe«. Odgovori kažejo, da na primer plišasta
igrača, ki je otrokov največji zaveznik, pomaga pri reguliranju na način, da jo objamejo
ali se z igračo tudi imaginarno pogovorijo.
Reguliranje jeze


Globoko dihanje

Na podlagi odgovorov se globoko dihanje po izbruhu jeze zdi staršem eden izmed
praktičnih načinov reguliranja. Pravijo, da to taktiko uporabljajo tudi pri sebi in menijo,
da bo v pomoč tudi njihovim otrokom. Starši pri tem pravijo: »Soočanje z jezo pri nas
poteka tako, da se usedemo na tla, nekajkrat globoko zadihamo, nato se pogovorimo«.
Analiza odgovorov je pokazala, da globoko dihanje ni vedno izvedljivo, seveda je
odvisno od intenzivnosti jeze. Starši se v večini strinjajo, da če gre za lažji izbruh, se
otroka da še zmeraj preusmeriti na vajo globokega dihanja in ga s tem tudi umiriti, kar
poudari ena izmed vključenih: »Bi rekla, da je kar stresno, ko je naš otrok jezen in se ne
zna pomiriti. Globok dih in izdih je način, da njegovo pozornost preusmerim iz tistega
izbruha jeze«.


Umik v drug prostor

Način regulacije, ki ga omenjajo intervjuvani starši, je umik, in sicer v smislu, da otrok
v jezi kar odide in se ne želi pogovarjati. Rezultati so pokazali, da v večini njihovi
otroci odvihrajo v sobo, nekateri omenjajo, da po možnosti še malo zaloputnejo z vrati,
da uveljavijo svojo jezo. Starši tako izpostavijo: »Zapusti prostor oz. osebo, s katero je
v konfliktu. Ponavadi naredi neke vrste peščice, jih močno stisne in odvihra v drug
prostor, vendar njena jeza hitro mine. Par minut je v sobi, se s čim zamoti, potem se
vrne, kot da nič ni bilo«. Menijo, da je to neke vrste način, kako oni operirajo z jezo, saj
ne poznajo veliko načinov, kako se soočiti s tem občutkom. Ponovno je analiza
odgovorov pokazala, da so starši tisti, ki jim morajo pomagati to jezo poimenovati in
pomagati otroku, da jo ubesedi. Pri tem se vsi starši strinjajo, da je včasih to zelo težko.
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Menijo, da je umik preprosto najlažja oblika reakcije, kako se soočiti z zgoraj
omenjenim občutkom.


Metanje stvari

Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da starši v večini menijo, da se
metanje stvari kot vrsta reguliranja pri njihovih otrocih tudi pojavlja in jih posledično
tudi pomirja. Starši pravijo: »Kadar jo razjezijo vrstniki, jim navadno rada vrže kaj na
tla, zgodilo se je tudi, da je nekoga potisnila«. Večina staršev daje velik poudarek temu,
da je ob metanju stvari pomembno, da otroku damo vedeti, da smo njegovo čustvo
opazili in da mu pomagamo poimenovati to čustvo, na kar kaže odgovor: »Ne morem
trditi, da se zna soočiti z jezo, velikokrat prime kaj, kar mu je pri roki in vrže vstran.
Nikoli ne meče v ljudi, ampak stvar vrže v kot, potem ugotovi, da s tem ni nič storil in se
usede na tla«.


Povzdignjen glas

Na podlagi odgovorov polstrukturiranih intervjujev bi lahko rekli, da se otroci pri
uravnavanju jeze poslužujejo tudi povzdignjenega glasu, kar izpostavita odgovora: »Naš
otrok regulira jezo na način, da povzdigne glas in spremeni mimiko na obrazu, tudi telo
nekako okamni.« »V izbruhu jeze naš otrok povzdigne glas in začne trmariti v primerih,
ko ne dobi tega, kar si želi. Zgodilo se je, da se je vrgel na tla in kričal. Predvsem pa
opažam, da ko je s kom v konfliktu, popolnoma spremeni ton glasu in ko se začne dreti,
ne neha in ne neha«. Rezultati so pokazali, da starši velikokrat pustijo otroka, da kriči
in se razjezi in šele, ko se umiri, pridejo do njega. Menijo, da to ni primeren način
reguliranja jeze, vendar poudarjajo, da njihovi otroci ne znajo drugače. Odgovori
kažejo, da se starši poslužujejo obratne tehnike, pri čemer, ko se otrok dere in
povzdigne glas, oni govorijo tišje in bolj umirjeno. Tako otroci zaznajo, da so morda
preglasni in da to ni najbolj učinkovito. Menijo, da s tem pritegnejo otrokovo pozornost
in pripomorejo k temu, da jih otroci prej slišijo, kot če bi tudi oni povzdignili glas.
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Pogovor s starši

V popolni meri se vsi starši strinjajo, da je pogovor najučinkovitejši medij, preko
katerega lahko pristopijo do otroka v jezi. Ena izmed mam je izpostavila: »Ne zna
najbolje regulirati jeze, občasno se umakne, odvisno od situacije, drugače pa regulira
jezo tako, da se z njo pogovorimo«. Menijo, da jeza pri njihovih otrocih ni veliko
prisotna, bolj bi lahko govorili o trmi podobnem dejanju. V kolikor pa gre za jezo, jo
tudi v načinu reguliranja otroci težko ubesedijo. Rezultati so pokazali, da je to s
starševsko pomočjo izvedljivo, in sicer s postavljanjem vprašanj, kot so npr: “Zakaj si
jezen/-a, kaj te je razjezilo, kaj boš storil/-a sedaj, ko si jezen/-a …” Tukaj se potem
otroci priključijo pogovoru in se s tem, ko ubesedijo, kaj se je zgodilo, tudi lažje
pomirijo. To lahko razberemo tudi iz naslednjega odgovora: »Jezo regulira na način, da
se najprej izdere, nato pa pride do enega od naju in pove, zakaj je jezen. Ko si on želi
pogovora, pride k meni sam«.
Regulacija veselja


Skakanje

Po odgovorih staršev se je pri večini pokazalo skakanje kot način reguliranja veselja,
kar kažeta odgovora staršev: »Pri našem otroku velja prav tisti rek, ki pravi “skače od
veselja”, in sicer ona ob veselem trenutku oz. dogodku res skače do stropa. Če prav
razmislim, menim, da on ko je vesel, to svoje veselje še nekako poudari s skakanjem«.
Odgovor dveh izmed staršev je pokazal, da je skakanje odlična aktivnost za njihovega
otroka, saj se ob tem sprošča endorfin, ki mu pravijo tudi “hormon sreče”, pri čemer jih
napolni z dodatno energijo, kar posledično regulirajo prav s skakanjem. Rezultati
intervjujev so pokazali, da jih veselje tako napolni z energijo, da lahko skačejo in
skačejo ter se stežka utrudijo.


Ples in petje

Starši omenjajo, da je velikokrat ob veselju prisotno plesanje ali petje, pri čemer to
svoje veselje še dodatno okrepijo. Omenjajo, da plešejo včasih tudi brez glasbe,
preprosto se ob veselju vrtijo in izvajajo razne plesne gibe. To izpostavlja tudi ena
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izmed mam: »Ko je vesel, bi lahko trdila, da izvaja plesu podobno gibanje, in sicer se
meče na tla in skače, se vrti in podobno«. Nekateri starši govorijo o petju, seveda ne vsi.
Pretežno se je na podlagi opravljenih intervjujev pokazalo, da so deklice ob veselju zelo
rade zapele, kar izpostavlja odgovor: »Plesanje in petje je njen način, kako se soočiti s
tem občutkom, pleše in poje tako dolgo, dokler se ne utrudi. Ko je vesela, poje, se smeji,
pove, da je vesela«. Rezultati analize so pokazali, da če so otroci dobre volje, radi
zapojejo tudi med pisanjem domače naloge.


Smeh

Rezultati so pokazali, da je nasmeh spremljevalec pozitivnih čustev in po mnenju
staršev se njihovi otroci veliko smejijo. Ne smejijo se samo tisti trenutek, ko jih kaj
spravi v veselje, temveč so še nekaj časa po tem nasmejani in so odlični pri spravljanju
ljudi v dobro voljo. Analiza odgovorov je pokazala, da ko so veseli, regulirajo
intenzivnost veselja s smejanjem. To emocijo po mnenju staršev ne spremljata samo
dobra volja in zadovoljstvo, temveč tudi nasmeh do ušes, kar kažeta naslednja
odgovora: »Z njo se nasmejimo do solz, ko občuti srečo oz. veselje, pri čemer ni
boljšega občutka zame, ko vidim veselje na njenem obrazu. Smeji se in smeji še dolgo
potem, pri čemer je njen smeh nalezljiv za vse, ki so okrog nje«. »Širok nasmeh na
obrazu in smejanje še nekaj časa kasneje je način, ki kaže, kako on regulira to veselje
po veselem dogodku«.


Praznovanje

Rezultati odgovorov polstrukturiranih intervjujev so pokazali, da je veselje tisto čustvo,
ki je pri otrocih v največji meri tudi prisotno. Načini, kako veselje regulirati, niso težki.
Starši menijo, da se otroci z veseljem soočajo tako, da plešejo, pojejo, se igrajo in
podobno. Praznovanje zanje pomeni veselje, in sicer se veselijo kakršnihkoli
praznovanj, kar izpostavlja odgovor starša: »Ona bi vedno, ko je vesela, praznovala, in
sicer se delala, da ima rojstni dan in prireja majhno praznovanje, večina v domišljiji,
včasih pa tudi priredi prostor, kot da praznuje«. Otroci so vedno med prvimi, ko se
veseli in praznuje. Po mnenju staršev je praznovanje način za reguliranje, saj lahko
otroci s tem uravnavajo intenziteto tega občutja. To poudari odgovor mame: »Z eno
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besedo bi bilo najlažje za reguliranje veselja uporabila 'praznovanje', torej pleše, skače,
poje, se igra, vse dokler se ne utrudi«.


Pretirano objemanje

Starši ob vprašanju o veselju njihovih otrok najraje govorijo. Ko omenjamo regulacijo
veselja, večina govori o objemanju. Rezultati analize odgovorov, namenjenih veselju,
kažejo, da je včasih objemanje čezmerno v smislu, da bi te kar objemali in objemali,
včasih so tako veseli, da bi objemali kar vse okrog njih. Ena izmed mam pravi: »Ko se
počuti vesela, rada objema ljudi in v tistem trenutku bi želela objeti prav vsakega v
bližini. Rada podari kak objem ali poljub, predvsem je to še bolj pogosto, ko se veseli«.
Samo pri dveh je bilo povedano, da sta najprej nekoliko sramežljivi, vendar ko nekoga
objameta in vidita pozitiven odziv, bi se še kar naprej objemali. Pravijo, da k objemu
seveda padajo tudi poljubčki, ampak po mnenju staršev je včasih to že prav pretirano.
Menijo, da gre pogosto za izrazito regulacijo veselja v smislu, kot smo že omenili, da
pretiravajo pri objemih, kar zna biti za ostale otroke precej moteče, saj jih kar objemajo
in jih med drugim dvigujejo v zrak. To poudarja večina staršev, ki so enotnega mnenja:
»Včasih pretirava pri objemih – otroke kar dvigne in podobno. Kadar je vesela, je
srečna, srečna tako, da vse pretirano objema, poljublja in se zahvaljuje«.
Regulacija žalosti


Umik (vase)

Vsebina odgovorov je pokazala, da večina staršev omenja v primeru reguliranja žalosti,
željo po samoti, pri čemer se njihovi otroci umaknejo iz prostora in gredo tja, kjer ni
nikogar. Starši so izpostavili: »Umakne se in gre, kjer ima mir! Ne želi se pogovarjati,
roke prekriža in s to zaprto držo mi da vedeti, da me ne želi blizu. Ko je žalostna, se
najraje umakne v drug prostor, kjer ni nobenega, potem posedi na postelji in zajoka«.
Ta prostor jim nudi varno zavetje, kot tudi možnost za razmislek in s tem možnost za
reguliranje občutka žalosti. Rezultati so pokazali, da želijo otroci razmišljati o žalostnih
dogodkih, če jih razumejo, v popolni tišini. V tistem trenutku si ne želijo družbe nikogar
in svoje misli preusmerijo s samostojnim igranjem, risanjem ter razmišljanjem.
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Jok

Starši emocijo žalosti povezujejo z umirjenim jokom. Ne gre za intenziven jok, ki se
stopnjuje, temveč za jok, ki se sčasoma umirja. Rezultati so pokazali, da so starši
enotnega mnenja, in sicer da pustijo otroku, da se zjoče. Njegove žalosti ne prekinjajo z
besedami, kot so “ne smeš jokati” in podobno. Starši so poudarili: »Joka, se umakne v
sobo. Njegovo žalost velikokrat kasneje pospremi kakšna solza, in sicer ne gre za
intenziven jok, ampak samo par solzic«. Pustijo, da se otrok zjoče in se nato pogovorijo
o tem, kaj ga je razžalostilo.


Pripovedovanje

Pripovedovanje ima za otroke zdravilno moč, in sicer starši menijo, da ko spregovorijo
o žalosti, je tako zanje kot za njihove otroke veliko lažje. Rezultati odgovorov so
pokazali, da otroci radi pripovedujejo zgodbe, in sicer kdaj in zakaj je bil nekdo
žalosten. Starši menijo, da s tem, ko o tem govorijo, lahko bolj to umestijo v svoje misli
in o tem razmišljajo, kar kaže tudi odgovor vključene mame v intervju: »Ona vedno
prva spregovori, ko je žalostna in nato pripoveduje, kdaj še je bila žalostna in se
spominja dogodkov za nazaj, ali pa kdaj je bil njen bratec žalosten«.


Tolaženje

Odgovori intervjujev kažejo, da je tolažba eden najpomembnejših načinov, kadar je
otrok žalosten. Rezultati so pokazali, da pomembno vlogo pri tolažbi prevzamejo prav
starši, ki se na ta način z otrokom še bolj povežejo. Mame so izpostavile: »Išče tolažbo
pri najbližjih – starših, starih starših, sestrah; predvsem v smislu, da se pri njih
'pocarta'. S tolažbo se potem umiri in pozabi, v kolikor jo s čim zamotimo, je tako, kot
da nič ni bilo«. Pravijo, da so otroku, ko je v stiski v oporo, nudijo mu bližino,
naklonjenost in so tu zanj, da ga poslušajo in svetujejo oz. pomagajo. Omenjajo, da je
otroka včasih težko potolažiti, saj določenih dogodkov še ne razume v polni meri, zato
ga včasih tudi stežka potolažijo. Vsi se strinjajo, da daje tolažba otroku občutek varnosti
in upanje, da se da situacijo videti tudi na drugačen, morda nekoliko bolj optimističen
način. Starši menijo, da v takih trenutkih otroci potrebujejo bližino enega od bližnjih, in
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sicer težijo k objemu oz. tolažbi, ali pa poiščejo igrače, kar kaže odgovor: »Potolaži ga
kakšen priljubljen predmet, objem, božanje«.

6.2 Rezultati drugega dela raziskave
Za namene magistrskega dela smo oblikovali Delavnice za zavedanje in uravnavanje
čustev pri otrocih z DS, kjer smo vključili različne aktivnosti, ki so bile izvedene za
prepoznavanje in regulacijo štirih temeljnih čustev, ki so bila predmet raziskovanja.
Zasnovane so bile tako, da so bile primerne za otroke z DS, zato vsebujejo komponente,
ki so prilagojene njihovemu razvoju in dojemanju. Rezultati v nadaljevanju
magistrskega dela, vezani na delavnice, so posplošeni na celotno skupino otrok in so
predstavljeni glede na kategorije štirih temeljnih čustev, in sicer veselja, žalosti, strahu
in jeze. Prikazati želimo ugotovitve, ki so vezane na proces Delavnic za zavedanje in
uravnavanje čustev pri otrocih z DS, in sicer z vidika, če in na kakšen način Delavnice
za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z DS prispevajo k razumevanju in
razvoju področju zavedanja in uravnavanja čustev pri otrocih z DS.
Kot izhodišče za analizo smo vzeli različno zbrane podatke. Med celotnim procesom sta
raziskovalki zapisovali lastne refleksije, ki so se navezovale na opažanja procesa,
sprememb v procesu, možnih izboljšav, implikacije vmesnih spoznanj v izvedbo
procesa, opažanja glede otrok in sodelovanje s starši. V analizo smo zajeli tudi nekatere
odzive staršev in odzive otrok. Prav tako so predmet analize likovni izdelki otrok,
različne vaje (npr. vaja praznega obraza) in aktivnosti ter dnevniki otrok. Celoten del
programa delavnic je bil oblikovan tako, da so bile konstantno uporabljene 4 tehnike,
zato se rezultati navezujejo na uporabo teh pripomočkov oziroma tehnik in njihovo
uporabnost, saj smo preko njih prišli do bistvenih ugotovitev, ki so opisane v
nadaljevanju poglavja. Rezultati se poleg omenjenega navezujejo tudi na dve bistveni
področji v delu, se pravi na zavedanje in na uravnavanje čustev. Tehnike, ki so bile
uporabljene in na podlagi katerih smo tudi interpretirali rezultate, so naslednje:
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Prepoznavanje skozi pravljice

V vsaki delavnici smo vključili pravljico, saj je bil to najlažji način, da smo otroke skozi
pravljico oziroma zgodbico pripravili na pozorno poslušanje in s tem na prepoznavanje
določenih čustev. Pri našem delu je šlo za zgodbe s čustveno tematiko. Štiri zgodbe, ki
so bile vezane na vsako čustvo posebej, so vsebovale definicijo obravnavanega čustva.
Iz te tehnike smo na podlagi risb otrok lahko pridobili in vključili rezultate, ki so bili
specifični in pomembni za prikaz rezultatov v nalogi.


Vaja praznega obraza

Vaja praznega obraza je bila vključena skozi celoten potek delavnic, in sicer na vsaki
delavnici je bila izvedena na začetku in na koncu delavnic. Tako so otroci ob poslušanju
glasbe v prazen list obraza narisali čustveno stanje, na podlagi tega pa smo pridobili
vpogled v razlike v risbah, pred in po koncu delavnice. Vsi ti obrazi so bili med seboj
primerjani, pri čemer so v nadaljnjem prikazu rezultatov vključeni samo tisti, ki so
pomembni za raziskovanje.


Likovno izražanje

Celotno izvajanje delavnic je spremljalo tudi likovno izražanje, se pravi risanje vsakega
čustva posebej. Otroci so na list papirja lahko izražali doživljanje štirih temeljnih
čustev. Pri analizi risb smo bili pozorni na različne komponente, pri čemer smo v
rezultate ponovno vključili samo risbe in interpretacije le-teh, ki so služile kot
pomemben prispevek v raziskovanju.


Dnevnik za samostojno delo

Dnevnik, uporabljen na delavnicah, prejme otrok že ob uvodni delavnici in spremlja
vsakega otroka skozi celoten sklop. Dnevnik nam je omogočal vpogled v predhodne
delavnice in razmislek o povzetku le-teh. Vsaki delavnici je bila namenjena ena stran v
dnevniku, in sicer vezana na predhodno delavnico in na tematiko tekoče delavnice.
Dnevnik je otrokom služil kot domača naloga, ki jim je omogočala ustvarjalnosti in
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razmišljanje o čustvih tudi doma. V rezultatih zato interpretiramo tudi določena
poglavja iz tehnike dnevnika.


Aktivnosti za regulacijo čustev

Gre za tehnike reguliranja čustev, ki so temeljile na štirih čustvenih sklopih (žogica
poguma, čudežni loparček, skrinjica veselja in sonce nad oblaki) in s pomočjo katerih
smo interpretirali spremembe po delavnici.
6.2.1 Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim
sindromom in zavedanje čustev
Na prvi delavnici otroci začnejo s prepoznavanjem vseh čustev, ki smo jih v
nadaljevanju obravnavali. Na podlagi vaje »čustvena paleta« in ostalih tehnik, ki so bile
izdelane izključno za namen dojemanja čustev, smo iz delavnic interpretirali opazne in
pomembne rezultate za naše raziskovanje. Pri opazovanju prve delavnice smo želeli
pridobiti informacijo, kako otroci barve povezujejo s čustvi. Rezultati opazovanj
pokažejo sledeče, in sicer, da otroci izberejo barve glede na čustvo.

Slika 3: Primer vaje »čustvena paleta« enega izmed otrok in primeri barv, ki so jih
imeli na izbiro
Rezultati izbranih barv so pokazali, da pri čustvu veselja otroci izberejo pretežno rdečo
barvo, kar lahko povežemo s tem, da si veselje predstavljajo kot pozitivno čustvo, saj
rdeča barva predstavlja stimulativno barvo. Izbira tople barve ima na človeški
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organizem pozitiven vpliv, tako je tudi večina otrok pri veselju uporabila rdečo barvo v
različnih odtenkih, ki se uvršča na lestvico toplih barv.
Pri definiciji žalosti so si otroci izbrali pretežno hladne barve, in sicer sta prevladovali
črna ali temno rjava barva, ki imata značilen negativen pomen. Uporaba črne barve
simbolizira žalovanje in izražanje neprijetnega čustva.
Glede jeze so si otroci izbirali pretežno vijolično barvo, kar kaže na to, da gre za
popolnoma nevtralno povezavo med izbiro barve in tem čustvom. Kontekst vijolične
barve namreč ni značilen za nobeno od raziskovanih čustev. To bi lahko povezali tudi z
ugotovitvijo, ki jo podpirajo tudi starši s svojimi odgovori, in sicer, da njihovi otroci ne
znajo toliko poimenovati tega čustva oziroma ga ovrednotiti, iz česar sledi tudi to, da ne
znajo pri tem čustvu izbrati specifične barve. Pri strahu izberejo po večini raznolike
barve, kar nam ne daje nekega posebnega rezultata oziroma povezave s teoretičnim
kontekstom in barvo.
Na podlagi barv v sklopu tehnike čustvena paleta lahko interpretiramo, da otroci znajo
zelo dobro povezati izbiro barve pri čustvu veselja in žalosti, medtem ko pri jezi in
strahu barve toliko ne kažejo na specifične posebnosti.
Zavedanje strahu
Na podlagi refleksij delavnic smo med opazovanjem ugotovili, da šele na podlagi
prebrane pravljice in diskusije na to temo začnejo razumeti in pridobijo znanje za
poimenovanje tega čustva. Večina otrok omenja, da jih je pretežno strah grmenja, vetra,
neviht, se pravi, da so njihovi strahovi bolj povezani z naravnimi pojavi, kar lahko
povežemo tudi z rezultati s strani interpretacije odgovorov staršev in na podlagi
dnevnikov otrok (glej sliko 4 in 5). Interpretacija opazovanja kaže na rezultat, da otroci
ne čutijo intenzivno nekega specifičnega strahu, temveč so njihovi strahovi bolj
povezani s splošnimi situacijami, kot so npr. naravni pojavi. Deklica v svojem dnevniku
zapiše, da jo je strah: »ponoči, grmenja, strela, dež, petarde, bomba«. Z zgoraj
navedenim lahko povzamemo, da so otroci osredotočeni predvsem na strahove, ki so
povezani z naravnimi pojavi in strahove, povezane s hrupom, kar pa je skladno z
odgovori staršev v prvem delu raziskave.
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Slika 4: Primer strani v dnevniku za čustvo strahu
Iz risbe je razvidno, da deklica uporabi pri risanju strahu enako barvo, ki jo je med
drugim označila na prvi delavnici, pri vaji »čustvena paleta«. Risba prikazuje nevihto,
ki njej predstavlja strašljivo situacijo. Uporablja valovite črte, ki so sklenjene v krog,
kar lahko kaže na to, da se oseba zapira vase. Risbe ostalih otrok so narisane v enakem
oziroma zelo podobnem načinu.

Slika 5: Primer risbe v povezavi s strahom (oblaki in grmenje)
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Strahovi otrok so tako bolj povezani s splošnimi situacijami in ne toliko z nekimi
specifičnimi situacijami ali tesnobnimi stanji. Pokazalo se je, da ne znajo točno
poimenovati strahu, pri čemer se je po izvedeni delavnici pokazal rezultat in učinek lete. Ugotovili smo, da je pri tem čustvu na začetku sodelovalo samo nekaj otrok, šele
nato, ko smo prebrali pravljico, so tudi ostali otroci razumeli, kako ubesediti strah. Na ta
način smo dosegli, da znajo otroci to čustvo po delavnici poimenovati, prepoznati in ga
tudi narisati.
Rezultati risb, ki temeljijo na strahu (glej sliko 6), so po izvedenih delavnicah na
podlagi vaje »praznega obraza« pokazali, da otroci znajo narisati obraz strahu, pri čemer
so pretežno risali in poudarili velike oči, ki niso bile simetrične oblike in so zavzele
večji del obraza. Prav tako je pomembno omeniti oblike ust. Ta so bila na široko odprta,
običajno v obliki črke »O«, ki so vsebovala črte, kroge, čečke in podobno. Iz
interpretacije risb na področju strahu lahko trdimo oziroma povzamemo kot rezultat, da
pred delavnico, namenjeno strahu, niso toliko znali narisati in poimenovati tega čustva,
kar pa smo s približanjem le-tega skozi pravljico dosegli. Pravljica, kjer so čustvo
spoznali in pri tem razumeli definicijo, jim je vsekakor služila kot predmet spoznanja.
Na podlagi opazovanega lahko rečemo, da smo po delavnici dosegli želen efekt in
rezultat tega, da znajo vsi otroci vključeni v delavnice, razumeti in poimenovati čustvo
ter ga narisati.
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Slika 6: Primer risb iz vaje »praznega obraza« na čustvo strahu pred in po
delavnici (prva slika je prikaz pred delavnico, drugi dve sliki po delavnici)
Zavedanje jeze
V nadaljevanju so prikazani rezultati opazovanja na delavnici za zavedanje jeze. Pri tem
začnemo z ustaljenim postopkom, kjer po vaji »praznega obraza« govorimo o čustvu, ki
ga bomo obravnavali in to podkrepili z branjem pravljice. Z branjem zgodbe otrokom
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omogočimo, da se seznanijo s tem čustvom. Pred začetkom podatki pokažejo, da otroci
ne znajo jeze poimenovati in povedati točne definicije, tako da lahko iz tega ponovno
izluščimo, da je dosežen učinek delavnice, saj opazimo po delavnici spremembe v
njihovem razumevanju jeze. Rezultati delavnice so pokazali, da znajo otroci ubesediti
jezo in jo na podlagi risbe prikazati. Interpretacije risb kažejo, da otroci izbirajo
pretežno črno barvo in rišejo resnične osebe oziroma situacije.
Deklica je (slika 7) narisala dva lika, in sicer sebe in svojo sestrico. Po njenem
pripovedovanju je prva oseba, ki je v ospredju in znatno večje velikosti prav ona, ko se
razjezi, v ozadju v minimalizirani obliki pa je narisala svojo sestro, ki ji nagaja.
Zanimivo je, da je sestrico narisala brez rok, kar bi lahko interpretirali, da ji na ta način
odvzame moč.

Slika 7: Primer risbe na temo jeze
Ena izmed deklic (slika 8) prav tako uporablja samo črno barvo in nariše osebe, ki so jo
po njenem mnenju med delavnico razjezile. Gre za upodobljene resnične osebe otrok iz
delavnic. Med samim procesom risanja smo lahko pri deklici opazili, da je pričela z
normalnimi linijami obraza, kasneje jim je dajala vedno večji poudarek in jih na koncu
že začela čečkati. Pri tem je prav tako nad liki zapisala imena oseb.
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Slika 8: Primer risbe na temo jeze, kjer deklica nariše resnične osebe
Druga deklica npr. na listu upodobi (slika 9) samo sebe, pri čemer je sebe umestila na
sredino. Izstopa predvsem obraz lika in nenavadno telo, temu je na desno stran dodala
še svoje ime. Na levi strani je narisala neznano stvar, pri risanju le-tega je zaradi
močnega pritiska strgala list papirja. V krogu zgoraj je prav tako narisala sklenjen krog
in znotraj tega predmete, ki jih ni znala pojasniti in jih je naknadno tudi počečkala.

Slika 9: Primer risbe za čustvo jeze
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Iz risb lahko vidimo naslednje, in sicer, da so otroci po branju pravljice razumeli bistvo
izražanja čustva jeze čustva, kar je med drugim razvidno tudi iz vaje »praznega obraza«
(slika 10).

Slika 10: Izražanje čustva jeze, razvidno iz vaje »praznega obraza«
Rezultati risb, ki so nastale v sklopu spoznavanja čustva jeze, kažejo na to, da so otroci
v večini primerov pri risanju z močnim pritiskom zapolnili obraz, pri čemer so črte
odebeljene v obliki vijug in neprekinjenosti, kar kaže na napetost, ki jo simbolizira jeza.
Pri tem risbe ne vsebujejo delov obraza, kot so npr. oči, nos, usta, temveč je obraz samo
počečkan. Uporabljali so pretežno hladne odtenke barv.
Zavedanje veselja
Pri zavedanju veselja so rezultati refleksij delavnic pokazali, da ga znajo otroci
poimenovati in opisati. Na podlagi opazovanj bi lahko rekli, da se veselja od vseh
čustev najbolj zavedajo in ga tudi razumejo, kar so pokazali skozi tehnike, ki smo jih
uporabili. Znajo interpretirati kdaj se počutijo veselo in tudi rezultati opazovanja so
pokazali, da znajo to čustvo definirati brez začetnega koraka s pravljico.
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Veselje znajo izraziti in pokazati tudi z mimiko obraza ter svoje razumevanje pojasniti
preko risanja. Izbirajo vesele barve za risanje tega čustva, kar lahko prav tako lahko
povežemo z zgoraj omenjenimi opažanji. Na podlagi interpretacije risb in dnevnikov
vidimo, da vsi otroci upodabljajo vesele dogodke iz svojega življenja, npr. izlete z
družino, igranje z žogo, praznovanje rojstnega dne in podobno (slika 11).
Deklica na sliki 10 upodobi praznovanje. Omenja, da so narisani baloni, osebe, okraski.
Risba na simboličen način predstavlja njene občutke veselja med praznovanjem. Drugi
otrok, deček, na risbi 12 upodobi vesel dogodek iz delavnice, na kateri smo zaplesali
simboličen ples za izražanje veselja. Nariše nasmejane obraze in jim pripiše imena.

Slika 11: Primer risbe za veselje
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Slika 12: Primer risbe dečka na temo veselja
Tudi vaja »praznega obraza« je pokazala, da otroci razumejo čustvo veselja, pri čemer
je iz obrazov razviden nasmejan obraz in dodani liki ali predmeti, ki ponazarjajo
veselje, npr. sonce, rože, baloni. Pri tem uporabijo tople in živahne barve, ki ponazarjajo
to čustvo (slika 13).
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Slika 13: Primeri iz vaje »praznega obraza« za zavedanje veselja
Pri samem čustvu veselja bi lahko rekli, da na podlagi opažanj ne zaznamo kakšnih
posebnosti glede zavedanja veselja, ki bi lahko bile pomembne za raziskavo in naš
kontekst. Rezultati opazovanj so pokazali, da pri zavedanju veselja ni posebnih razlik
med otroki z DS in otroki s tipičnim razvojem. Njihovo zavedanje se ne razlikuje v
meri, da bi bilo le-to pomembno za kontekst naše obravnave. Tudi na podlagi analize
vsebine vključenih intervjujev (v prvem delu raziskave) so starši mnenja, da ne opazijo
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pri zavedanju le-tega kakšnih posebnosti in da med vsemi čustvi najbolje znajo izražati
in ubesediti veselje. Prav tako opazijo, da ni večjih razlik pri sami interpretaciji čustva
med njimi in sorojenci, kar smo zapisali že v rezultatih v prvem delu raziskave.
Zavedanje žalosti
Rezultati opažanj na delavnici za obravnavo čustva žalosti so pokazali, da otroci
razumejo pomen tega čustva. Ob branju zgodbe je bilo mogoče na podlagi opazovanja
razbrati, da so otroci do lika, o katerem smo brali v zgodbi, razvili veliko stopnjo
empatije. Na delavnicah je bilo mogoče opaziti tudi veliko sodelovanja s strani otrok,
pri čemer so otroci znali sami razumeti zgodbo in nadaljnje razumeti, kaj pomeni to
čustvo. Rezultati pokažejo, da otroci že pred delavnico znajo definirati občutje žalosti.
Med zgodbo so znali povedati, kdaj so se oni počutili žalostni. Na podlagi opazovanj
delavnic lahko rečemo, da so čustvo razumeli, da se zavedajo tega čustva tudi pri sebi in
ga znajo poimenovati.

Slika 14: Vaja »praznega obraza« za žalost
To lahko interpretiramo tudi na podlagi risb iz vaje praznega obraza (slika 14), kjer so
ponovno uporabljene temne barve in značilna obrazna mimika, ki ponazarja žalost.
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Deček pri tem uporablja hladno barvo, črte so narisane nežno in skorajda neopazne, kar
izraža šibkost in melanholijo, ki sta značilni za žalost.
Na podlagi risanja lahko tudi iz tega interpretiramo, da otroci na risbah ponazorijo
resnične dogodke iz svojega življenja, zaradi katerih so se počutili žalostne. Na risbi
spodaj lahko vidimo (slika 15), da je fantek zapisal, da je bil žalosten, ko je bila njegova
babica v bolnici. Tudi ostali otroci so upodabljali dogodke iz svojega življenja.

Slika 15: Primer iz dnevnika za zavedanje žalosti
Za sklep glede ugotovitev o zavedanju čustev v povezavi z delavnicami lahko rečemo,
da se je učinkovitost delavnic za zavedanje štirih temeljnih čustev skozi uporabo
različnih tehnik, izkazalo za pozitivno. Iz rezultatov risb (slika 16) lahko vidimo, da
otroci znajo po koncu vseh delavnic narisati v obraz posamezna čustva, kar jim je pred
tem pri čustvu jeze in strahu predstavljalo težavo. Iz risbe lahko vidimo, da so po koncu
delavnice vsa štiri obravnavana čustva že zelo dobro narisana.
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Slika 16: Risba po koncu vseh delavnic za zavedanje čustev
6.2.2 Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim
sindromom in reguliranje čustev
Regulacija strahu
Na podlagi opazovanj se je delavnica namenjena reguliranju strahu pokazala kot zelo
učinkovita. Namreč vaja »pajkova mreža« je bila hkrati namenjena zavedanju kot tudi
reguliranju strahu. Otroci so pri vaji zelo sodelovali, saj je volna popolnoma pritegnila
njihovo pozornost. Pri tem, ko smo si izmenjavali volno, smo hkrati pletli mrežo, pri
čemer je vsak povedal, česa ga je strah, kot ponovitev iz prejšnje delavnice. Sledilo je
odvijanje mreže, pri tem pa je vsak povedal, kaj naredi, ko ga je strah.
Na podlagi tega lahko kot rezultat povzamemo, da so se otroci naučili poimenovati
čustvo strahu in ga regulirati na način, da so to izrazili z besedami, kar smo s to vajo še
dodatno okrepili. Glede interpretacije o vrsti strahu je zanimivo, da so rezultati
opazovanja pokazali, da so vsi otroci, vključeni v delavnico, govorili o strahovih, ki se
nanašajo na vremenske pojave. Govorijo torej o strahu pred dežjem, nevihto, grmenjem
in podobnim. Otroci opišejo, da ta strah regulirajo na način, da se skrijejo pod odejo ali
se stisnejo nekomu v objem. Glavna aktivnost pri regulaciji, ki smo jo uporabili med
delavnico, je »žogica poguma«, ki je pokazala izjemne rezultate. S to vajo smo želeli
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doseči, da znajo otroci regulirati svoj strah in pri tem uporabiti to žogico, ki jo v
primeru, ko so prestrašeni, stiskajo in na ta način regulirajo to čustvo.
Rezultat te vaje se je izkazal kot pozitiven, saj po besedah staršev, vključenih v
delavnico, otroci uporabljajo to vajo tudi doma. Straši omenjajo, da ko je otroke strah,
uporabljajo to žogico, večkrat jo vzamejo tudi s seboj v šolo. Cilj te delavnice za
regulacijo strahu s pomočjo stiskanja žogice je bil na ta način dosežen, saj otroci
razumejo, kako se soočiti, hkrati pa spoznajo enega izmed načinov, kako si lahko
pomagajo pri reguliranju strahu. Eden izmed staršev je pri intervjuju tudi omenil: »Šli
smo se slikat za osebno ... kar zanjo predstavlja strašljivo situacijo. S seboj je vzela
žogico, katero je stiskala in se s tem pomirila«. Tudi ko smo otroke na koncu srečanj
vprašali kaj zdaj naredijo, ko jih je strah, so vsi odgovorili »vzamemo žogico«. Vaja se
je pokazala kot izredno zanimiva in uporabna, saj so jo omenjali tudi v dnevnikih (slika
17).
Iz dnevnikov je razvidno, da otroci uporabljajo žogico za reguliranje svojih strahov.
Deklica nariše česa jo je strah, pri čemer nariše nevihto, še posebej dobro so razvidni
oblaki, strela, dež. Nad risbo z velikimi črkami napiše ter poudari MOJA ŽOGICA,
katero so prejeli v sklopu vaje. Tudi slika 18 iz dnevnika dečka kaže zapis uporabnosti
in navdušenje nad žogico, namenjeno reguliranju strahu. Rezultat vaje je bil zelo
pozitiven.
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Slika 17: Primer iz dnevnika za regulacijo strahu

Slika 18: Ovrednotenje tehnike za regulacijo strahu
Reguliranje jeze
Delavnica, namenjena reguliranju jeze, je vključevala eno glavno aktivnost, in sicer
imenovano »čudežni loparček«. Kot bomo še omenili v rezultatih spodaj, je tudi na
podlagi analize odgovorov staršev v prvem delu raziskave bilo opazno, da otroci ne
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razumejo tega čustva v pravem pomenu besede oziroma ga ne znajo ubesediti kot tudi
ne poimenovati.
Vaja »čudežni loparček« je dosegla rezultat, da so otroci vseeno o tem čustvu govorili,
kar pomeni, da so o tem čustvu razmišljali, kar je v nadaljevanju zanje predstavljajo
pomemben dosežek. V kontekstu omenjenega bi lahko rekli, da smo dosegli namen,
vendar pa kljub temu pri tem čustvu kaj več pozitivnih rezultatov, kot so se pokazali v
drugih primerih, nimamo. Dosegli smo, da če jih starši spomnijo na loparček, tega znajo
tudi uporabiti, nima pa takšnega učinka, kot ga je imela npr. »žogica poguma« pri
strahu. Trdimo lahko, da je delavnica pokazala spremembo pred in po izvedbi vaje za
reguliranje jeze. Na podlagi opazovanj delavnice smo ugotovili, da otroci ne znajo
poimenovati tega čustva, kar smo zabeležili v zgoraj omenjenih rezultatih, enako lahko
interpretiramo glede reguliranja.
Kljub zgornjim omenjenim opažanjem so se na delavnici s pomočjo tehnik in
sodelovanja otroci seznanili s tehnikami, kako regulirati to čustveno stanje. Glede
rezultatov celotne delavnice pri tem čustvu težko karkoli posplošimo. Na sliki (slika 19)
lahko vidimo primer izdelanega čudežnega loparčka ene od udeleženk. Na loparček so
si zapisali korake za regulacijo jeze, in sicer na prvi loparček »ustavi se«, sledi »dihaj«
in »povej«. Na koncu tretjega koraka smo otroke spodbudili, da ko se ustavijo, zadihajo
in nato povedo, kaj jih je v tistem trenutku razjezilo, ali pa poročajo o preteklem
dogodku.

Slika 19: Vaja »čudežni« loparček
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Reguliranje veselja
Rezultati opazovanja so pokazali, da otroci znajo regulirati veselje in pri tem ni opaziti
kakršnihkoli težav. Na delavnicah smo opazili, da so otroci večinoma zelo zadovoljni in
veseli. V sklopu delavnic, namenjenih veselju, smo tako pri zavedanju kot reguliranju
uporabljali ples in petje, kar je imelo na otroke pozitiven učinek.
Za namen regulacije veselja in interpretacije rezultatov smo uporabili vajo »skrinjica
veselja«, ki je otrokom omogočila, da se naučijo intenzivnost tega čustva tudi regulirati
in se tega občutka tudi zavedati. Cilj te vaje je bil, da se naučijo ene izmed tehnik
reguliranja veselja na način, da na list zapišejo dogodek oziroma trenutek, ki jim
predstavlja veselje in ga vržejo v zgoraj omenjeno skrinjico. Pomembno pri tem je, da
lahko te dogodke oziroma trenutke, ki jim predstavljajo veselje, ponovno tudi preberejo.
Glede na izražanje svojega takratnega počutja so nato okrasili skrinjico, kjer lahko na
podlagi njihovih izdelkov potrdimo, da smo dosegli namen te vaje. Otroci so se pri tem
zelo potrudili in z risanjem ter ostalimi pripomočki oz. okraski zapolnili vsak kotiček
skrinjice veselja.
Glede na izbrane materiale in barve lahko iz tega povzamemo, da veselje povezujejo z
živahnimi barvami in veselimi materiali, kar pomeni, kot smo že zapisali v zgoraj
omenjenih rezultatih, da čustvo veselja znajo tudi razumeti in poimenovati. Vaja je
prinesla pozitiven efekt, saj so tako starši kot otroci tudi doma napisali vesele dogodke
in jih odvrgli v skrinjico ter s tem dosegli, da so se naučili ene izmed tehnik, kako
regulirati tudi pozitivno čustvo. Pri izdelavi skrinjice (prikaz na sliki 20) so izrazili in
regulirali intenzivnost tega čustva, torej skrinjice so bile plod njihove domišljije in
ustvarjalnosti. Na sliki lahko vidimo primer skrinjice enega od otrok.
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Slika 20: Primer vaje »skrinjica veselja«
Reguliranje žalosti
Sodelovanje na delavnicah, na katerih smo se pogovarjali o reguliranju žalosti, je bilo
izjemno, saj jim je bila vaja »sonce nad oblaki« zelo zanimiva. Namen vaje je bil, da
približamo otrokom kako regulirati žalost in jim predstavimo oziroma jih poučimo o
načinih regulacije tega čustva.
Rezultat je bil pozitiven in učinek dosežen, saj so pri tem otroci žalost ubesedili kot tudi
regulirali, s tem. ko so žalostni dogodek oziroma trenutek, ko so se počutili žalostne,
zapisali na oblak in potem razmišljali o tem. Iz tega sledi, da so čustvo žalosti skozi to
tehniko in risanje regulirali. S tem, ko smo na oblake z zapisanim občutjem prilepili
sonce in jih spustili z baloni v nebo, so otroci lahko dobili občutek in videli, da je
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popolnoma pravilno oz. normalno, če čutijo žalost, pri čemer pa je to občutek, ki je
minljiv, v smislu, da se lahko boljše počutijo, ko ta dogodek izžalujejo. Primer
izžalovanja žalostnega dogodka je, da stvar zapišejo na list papirja in o tem razmišljajo
oz. govorijo ter se od njega tudi na neki način poslovijo.
Opažanja so pokazala, da so se otroci boljše počutili, ko so se od dogodka poslovili, s
tem, ko so ga poslali z balonom visoko v nebo. Tudi starši omenjajo, da so o tej
delavnici otroci govorili z navdušenjem, povedali so jim, kaj so napisali in tudi to, da so
ta dogodek spustili z barvnimi baloni daleč vstran. Na podlagi tega lahko rečemo, da je
rezultat vaje ta, da so otroci ugotovili, da jim lahko pogovor oziroma zapisovanje
žalostnega dogodka pripomore pri regulaciji žalosti.
Za regulacijo žalosti smo uporabili tehniko »sonce nad oblaki« (slika 21). Iz risbe
vidimo, da je deček reguliral enak dogodek, ki smo ga interpretirali že pri zavedanju
žalosti. Na oblak je zapisal ta žalostni dogodek s črno barvo in ga prelepil s soncem.
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Slika 21: Primer vaje za regulacijo žalosti
6.2.3 Splošni odzivi o pomenu Delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri
otrocih z Downovim sindromom
6.2.3.1 Odzivi otrok
Otroci so se na delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev zelo dobro odzvali. Že na
uvodnem srečanju so bili sproščeni v okolju, ki smo ga zasnovali. Delavnica jim je
predstavljala sproščujočo dejavnost. Čez celotno srečanje lahko rečemo, da so otroci v
večini sodelovali in izkazovali zanimanje za aktivnosti in vaje, ki smo jih uporabljali
med postopkom delavnic. V okviru delavnic so se povečini odzivali z enakim
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navdušenjem, se pravi tako za del, namenjen zavedanju čustev, kot za sklop
uravnavanja čustev.
Veliko stopnjo zanimanja so otroci kazali pri vajah in aktivnostih, saj so lahko sami
izrazili svojo ustvarjalnost, prav tako so sodelovali tudi pri poimenovanju čustev skozi
pravljico. Kot zelo priljubljena dejavnost na delavnici se je izkazalo risanje, saj so otroci
lahko na ta način interpretirali razumevanje čustev in uporabili svojo domišljijo, kar se
je pokazalo z rezultati te tehnike. Včasih so nekateri otroci imeli težave s pozornostjo ali
izražanjem, vendar kakšnih večjih posebnosti ni bilo zaznati. S posebnim veseljem so
uporabljali dnevnik, ki so ga prejeli na začetku delavnic, s katerim smo spodbujali
njihovo delo tudi doma. Pri vključenih otrocih je prišlo do spremembe pri zavedanju in
načinih za regulacijo čustev, kar izkazujejo že predhodno navedeni rezultati in tudi
pričevanja staršev.
6.2.3.2 Odzivi vodij delavnic
V sklopu delavnic smo pri otrocih z DS prišli do ključnih rezultatov, ki so pokazali na
razlike pred in po izvedenem procesu delavnic. Pred začetkom izvajanja delavnic, ko
smo se z otroki šele spoznavali, smo imeli kar nekaj pomislekov v smeri, kakšni bodo
rezultati in učinki delavnic, ki smo jih pripravili izključno v ta namen.
Na podlagi sodelovanja, opazovanja in skupinske interakcije z otroki lahko rečemo, da
so bile spremembe po zaključku vsake delavnice opazne, njihov uspeh pa se je
stopnjeval skozi vsako nadaljnjo delavnico. Pri vsakem obravnavanem čustvu smo pri
otrocih, gledano v celoti, opazili napredek pri poimenovanju čustev, razumevanju le-teh
in regulaciji. S pomočjo tehnik in aktivnosti lahko iz vseh vključenih analiz zaključimo,
da smo prišli do opaznih sprememb na področju čustvenih kompetenc otrok, vključenih
v delavnice.
6.2.3.3 Odzivi staršev
Glede na odzive staršev lahko štejemo delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev kot
uspešne, saj gredo spremembe v smeri pozitivnih rezultatov. Vsi starši so se strinjali, da
so delavnice pripomogle k čustvenem razponu njihovih otrok. Po njihovih besedah so
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otroci z veseljem obiskovali delavnice, o tem poročali doma in velikokrat tudi
izpolnjevanje dnevnika postavili na prvo mesto.
Starši so poudarili, da so otroci več govorili o čustvih in izražali svoje čustveno stanje
ter da po delavnicah večkrat izražajo, kako se počutijo in jasno rečejo, ali so jezni,
veseli, žalostni itd. Odgovori in odzivi staršev kažejo tudi na to, da otroci uporabljajo
več besed pri opisovanju čustev. V večji meri so pozorni na obrazne izraze drugih ljudi
in tudi socialno vključevanje so nadgradili v smislu, da se vključijo tudi med neznane
ljudi.
Tudi starši sami so se veselili delavnic zaradi navdušenja svojih otrok, tudi doma so več
delali na komunikaciji in pogovoru o čustvih. Na splošno povzemajo, da so se pokazali
rezultati in da so delavnice pripomogle k njihovemu čustvenemu spektru. Nekoliko
težav jim je predstavljal vprašalnik FČR (uporabljen v tretjem delu raziskave), vendar je
po obrazložitvi, kako vrednotiti postavke, bila tudi ta ovira premagana. Splošni odziv
staršev kaže na rezultat, da so delavnice pripomogle pri razvoju čustvovanja pri njihovih
otrocih.

6.3 Rezultati tretjega dela raziskave
V tretjem delu raziskave so prikazani rezultati kvantitativne analize podatkov, ki so bili
zbrani z vprašalnikom FČR. Za vsako izmed področij, ki je pokazatelj funkcionalnosti
otrokovega čustvenega razvoja, smo za eksperimentalno skupino (starši otrok z DS, ki
so bili vključeni v delavnice) ter kontrolno skupino (starši otrok z DS, ki niso bili
vključeni v delavnice) izračunali povprečne vrednosti ter jih primerjali med seboj na
začetku in na koncu izvajanja delavnic. S tem smo želeli preveriti hipotezo 1: Čustvene
kompetence otrok z DS se po Delavnicah za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih
z DS izboljšajo.
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6.3.1 Otrokovo reguliranje sebe in zanimanje za svet

Slika 22: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za prvo dimenzijo »reguliranje
sebe in zanimanje za svet« pred in po delavnicah med kontrolno in
eksperimentalno skupino
Iz grafa so razvidne razlike, in sicer so te večje pri eksperimentalni skupini pred in po
delavnici, medtem ko pri kontrolni skupini v tem časovnem razponu pride celo do
malenkostnega poslabšanja funkcionalnosti v tej dimenziji. Rezultati po izvedenih
delavnicah so pri eksperimentalni skupini glede čustvene regulacije pokazali
spremembe, na katere so lahko vplivale aktivnosti, namenjene čustvenemu reguliranju
(npr. aktivnosti, kot so »čudežni loparček«, »žogica poguma«, »sonce nad oblaki«,
»skrinjica veselja« …). Te so bile namenjene temu, da je otrok spoznal nove načine
reguliranja lastnih čustev ter sposobnosti za zanimanje in poslušanje drugih. Glede na
razliko in rezultat delavnic pri eksperimentalni skupini lahko sklepamo, da so vaje imele
pozitiven učinek, kar je še posebej pokazala vaja »žogica poguma«, ki je pripomogla k
čustveni umirjenosti predvsem pri reguliranju čustva strahu.
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6.3.2 Čustvena vključenost otrok

Slika 23: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za drugo dimenzijo »čustvena
vključenost« pred in po delavnicah med kontrolno in eksperimentalno skupino.
Rezultati kažejo, da je pri eksperimentalni skupini pred izvedbo delavnic povprečna
vrednost dimenzije »čustvena vključenost otrok« nižja (M = 23,00) v primerjavi s
povprečjem po izvedbi delavnice (M = 25,25). Čustvena vključenost in povezanost
zajemata predvsem to, da otrok razvije povezanost z eno od oseb na celotnem
čustvenem razponu, kar smo s samimi delavnicami skozi verbalne in neverbalne vaje
tudi podkrepili ter verjetno s tem rezultat izboljšali. Menimo, da so aktivnosti iz
delavnic otroke spodbudile prav k temu. Pri kontrolni skupini povprečne vrednosti za
dimenzijo »čustvena vključenost« pri obeh testiranjih v enakem obdobju kot pri
eksperimentalni skupini ostajajo skoraj enaka.

103

6.3.3 Dvosmerne čustvene interakcije

Slika 24: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za tretjo dimenzijo »dvosmerne
čustvene interakcije« pred in po delavnicah med kontrolno in eksperimentalno
skupino.
Iz zgornjega grafa je razvidno, da so povprečne vrednosti obeh skupin v časovnem
obdobju pred izvedenimi delavnicami podobne, pri čemer rezultati pri eksperimentalni
skupini po izvedenih delavnicah kažejo izboljšanje, kontrolna skupina, ki ni bila
vključena v delavnice, kaže na nazadovanje, pri čemer gre za sicer majhno razliko.
Tretja stopnja temelji na tem, da otroci iščejo stik z drugimi na verbalen ali neverbalen
način. Predvidevamo, da smo na podlagi skupinskih aktivnosti na delavnicah tudi to
okrepili.
S pomočjo risb in likov iz pravljic smo dosegli sodelovanje in kazanje zanimanja otrok.
Vsakokratne diskusije in vaje, namenjene čustvu, ki smo ga med delavnicami
obravnavali, ter dnevniki otrok kažejo na to, da znajo otroci po oceni staršev zdaj bolje
izraziti svoja čustva, ki so pomemben del komunikacije in čustvenega razvoja. Rezultat,
ki kaže spremembe pri eksperimentalni skupini, lahko pojasnimo tudi z uspešnostjo vaje
»pajkova mreža«, kjer smo spodbujali veščine sodelovanja v vzajemni interakciji.
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6.3.4 Vzajemno socialno reševanje problemov

Slika 25: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za četrto dimenzijo »vzajemno
socialno reševanje problemov« pred in po delavnicah med kontrolno in
eksperimentalno skupino
Rezultati ponovno pokažejo na pozitivne spremembe po izvedenih delavnicah pri
eksperimentalni skupini, medtem ko ostaja rezultat v kontrolni skupini približno enak.
To lahko pojasnimo s tem, da so socialne interakcije na delavnicah vplivale na
sposobnosti otrok, da so le-ti znali svoja čustva izraziti s pomočjo pravljic, medtem ko
so skozi pogovor ter skupno sodelovanje otrok spoznali načine, kako regulirati določena
čustva in tako biti tudi bolj uspešen v vsakdanjih socialnih interakcijah, kjer so prisotne
tudi težave. Skozi tehnike in ostale aktivnosti smo otrokom približali načine reševanja
problemov ter čustvenih težav, s tem pa jih opremili tudi za bolj učinkovito reševanje
problemov v socialnih interakcijah.
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6.4.5 Kreativna raba simbolov

Slika 26: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za peto dimenzijo »kreativna raba
simbolov« pred in po delavnicah med kontrolno in eksperimentalno skupino
Pravljice, risanje in specifične vaje med delavnicami, smo uporabili v namene, da otroci
skozi tehnike spoznajo oz. razširijo lastno čustveno dojemanje, kar se morda odraža tudi
v boljšem

rezultatu po delavnicah pri eksperimentalni skupini. Kontrolna skupina

ostane skorajda nespremenjena glede povprečne vrednosti »kreativne rabe simbolov«,
kar lahko povežemo s tem, da otroci, ki niso bili vključeni delavnice, verjetno niso imeli
toliko možnosti uporabe raznih aktivnosti in tehnik, kjer so prisotni simboli in pomagajo
pri spoznavanju in izražanju sebe. S tem ko so otroci, vključeni v delavnico, imeli
možnost razmišljati in risati, so znali tudi svoje besede in misli bolje povezati s
čustvenimi stanji. S simboli, vidnimi na risbah otrok, se kaže njihova kreativnost in
njihov domišljijski svet, kar lahko povežemo z rezultati opazovalne sheme FČR in
rezultati delavnic.
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6.3.6 Logična uporaba idej

Slika 27: Primerjava povprečnih vrednosti FČR za šesto dimenzijo »logična
uporaba idej« pred in po delavnicah med kontrolno in eksperimentalno skupino
Rezultati kažejo razliko pri eksperimentalni skupini, pri kateri je povprečna vrednost
nižja pred izvedenimi delavnicami (M = 20,33), po delavnici pa rezultat kaže višjo
povprečno vrednost pri dimenziji »logična uporaba idej« (M = 23,25). Za razliko od
eksperimentalne skupine pri kontrolni ne opažamo sprememb. K zgornjim rezultatom
pri eksperimentalni skupini lahko dodamo opažanje, da so tudi k temu verjetno
pripomogle izvedene delavnice, saj so otroci z njihovo pomočjo spoznali čustvo, se ga
naučili poimenovati in ga logično uporabiti v vsakdanjem okolju. Pri tej dimenziji je
ključnega pomena, da so otroci sposobni razlikovati med čustvi in pridobiti temelje za
regulacijo.
Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v povprečnih vrednostih posameznih
dimenzij funkcionalnosti čustvenega razvoja pred in po izvedenih delavnicah pri
eksperimentalni skupini smo izračunali tudi t-test.
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Tabela 1: Izračun t-testa za odvisne vzorce (eksperimentalna skupina) pred in po
delavnicah na vprašalniku FČR za vseh šest dimenzij.
t

df

p

Regulacija sebe_PRED
Regulacija sebe_PO

-1,483

11

,166

-1,187

11

,260

-1,732

11

,111

-,975

11

,350

-1,529

11

,155

-1,219

11

,249

Čustven_vključ_PRED
Čustven_vključ_PO
Dvosmern_čustvn_inter_PRED
Dvosmern_čustvn_inter_PO
Kreativna raba simb_PRED
Kreativna raba simb_PO
Vzajemn_soc_rešev_PRED
Vzajemn_soc_rešev_PO
Logična_uporab_idej_PRED
Logična_uporab_idej_PO

Opombe: t – vrednost testa ; df − stopnja prostosti; p – statistična pomembnost

Rezultati t-testa so pokazali, da pri eksperimentalni skupini pri posameznih dimenzijah
funkcionalnosti čustvenega razvoja pred in po izvedbi sklopa delavnic za zavedanje in
uravnavanje čustev ni statistično pomembnih razlik. Razlike sicer so, kar kažejo zgornji
grafi, vendar niso statistično pomembne (verjetno zaradi premajhnega vzorca).
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7. RAZPRAVA

Čustveno procesiranje in izraženost le-tega v živčnem sistemu je težko znanstveno
preučevati, zato lahko opazimo na tem področju veliko različnih teorij, ki se poskušajo
znanstveno preveriti in podpreti z različnimi hipotezami. Pri tem imajo pomembno
vlogo analize živčnega sistema in možganske morfologije, ki vsakič znova kažejo na
pomembno povezanost z izražanjem čustev (Kragel in LaBar 2016). Kako pomembna
so raziskovanja na področju čustev, kažejo tudi študije o čustvih pri otrocih z DS.
Čustveni spekter pri otrocih z DS je zelo raznolik, zaradi česar so bile razvite tudi
Delavnice za zavedanje in uravnavanje čustev pri DS, v okviru katerih smo želeli
ugotoviti, kakšne so značilnosti zaznavanja in uravnavanja čustev pri otrocih z DS in na
osnovi tega razviti pristop, ki bi omogočal oz. spodbujal razvoj na tem področju. V
nadaljevanju podajamo skupno razpravo o rezultatih vseh treh delov raziskovanja.
V magistrskem delu smo se osredotočili na pomen čustev pri otrocih z DS, saj menimo,
da je zgodnja obravnava izrecnega pomena, seveda posledično tudi posvečanje
pozornosti temu področju otrokovega razvoja. Raziskovanje smo prilagodili socialnemu
razvoju, nevrobiološki podlagi in značilnostim čustvenega razvoja pri otrocih z DS. Na
podlagi tega smo v magistrskem delu raziskovali, ali otroci z DS vidno napredujejo
glede funkcionalnosti čustvenega razvoja po delavnicah pri kompetencah zavedanja in
uravnavanja čustev. V sklopu raziskovanja smo se osredotočili tudi na to, ali imajo
otroci z DS primanjkljaje pri prepoznavanju in zavedanju določenih temeljnih čustev, in
ali delavnice prispevajo k razumevanju področja zavedanja in uravnavanja čustevPredvsem nas je zanimalo, če otroci pokažejo napredovanje na čustvenem razvoju po
izvedenem programu delavnic.
Rezultati analize delavnic so pokazali na ugotovitve, ki podkrepijo že dosedanje
rezultate in obstoječe teorije glede čustvovanja pri DS. Glede čustva strahu lahko
povzamemo, da otroci znanje za poimenovanje in zavedanje tega čustva dobijo šele
skozi uporabljene tehnike in diskusije na to temo, saj imajo otroci z DS v splošnem
težave glede prepoznavanja strahu. Interpretacije risb »praznega obraza« so prav tako
pokazale spremembe po izvedenih delavnicah, ki kažejo na sposobnost razumevanja
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tega čustva in ga omogočajo primerno narisati. S pomočjo tehnike, namenjene
reguliranju strahu, smo prav tako dosegli želen učinek, saj so otroci znali strah izraziti z
besedami in ga s pomočjo vaje tudi regulirati. Pri čustvu veselja posebnih ugotovitev ni
bilo oziroma lahko povzamemo, da so razlike v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem
zanemarljive. Rezultati delavnic so pokazali, da znajo otroci to čustvo poimenovati in
ga tudi regulirati. Tehnike za regulacijo in zavedanje so služile predvsem kot samo
podkrepitev že osvojenih veščin glede regulacije. Opisano so ustrezno potrdile tudi
interpretacije risb risbe otrok. Na podlagi tega lahko kot ugotovitev zapišemo, da pri
omenjenem čustvu ni posebnih težav in da otroci znajo povezati občutke, barve ter
materiale. Rezultati glede čustva jeze so podobni kot pri čustvu strahu. Otroci imajo
težave pri razlikovanju teh dveh čustev, prav tako je opazno v sklopu tega več težav z
zavedanjem in reguliranjem. Spremembe po delavnicah ponovno potrdijo že obstoječe
teorije kot tudi naša predvidevanja, in sicer se pokažejo razlike v zavedanju in
reguliranju s pomočjo tehnik in pripomočkov, uporabljenih na delavnicah. Rezultati
sicer pokažejo, da otroci jezo povezujejo s hladnimi barvami in materiali, vendar pa
tega pred delavnicami niso znali ubesediti in narisati. Na podlagi vaje »praznega
obraza« lahko vidimo, da znajo otroci to izraziti skozi risanje, kjer jim je kot vstopna
točka spoznavanja tega čustva služila pravljica. Posebnih težav ni bilo zaznati pri čustvu
žalosti, saj so otroci znali žalost ubesediti in narisati. Pri tem rezultati risb in analize
delavnic kažejo na to, da razumejo to čustvo in imajo razvito veliko stopnjo empatije.
Kot skupno ugotovitev lahko povzamemo rezultat, ki ga lahko povežemo že z drugimi
narejenimi analizami in teorijami glede čustvovanja pri DS. Pokaže se splošno težje
razlikovanje med čustvom jeze in strahu ter zavedanje vsakega zase, kar lahko
povežemo s specifikami nevrološkega sistemoma otrok z DS oziroma specifikami v
možganski morfologiji.
Rezultati analize vsebine podpirajo zgoraj zapisane ugotovitve. Na podlagi intervjujev
staršev lahko povzamemo, da se večje pomanjkljivosti glede zavedanja in reguliranja
temeljnih čustev pojavijo pri jezi in strahu, medtem ko pri čustvu veselja in žalosti ni
večjih posebnosti v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem. Prav tako znajo le-ti dobro
regulirati veselje in žalost, kar se kaže na različne dinamike, ki pa se bistveno ne
razlikujejo v primerjavi z drugimi otroki. Rezultati analize vsebine kažejo na veliko
stopnjo empatije in precejšnjo mero sreče ter nasmeha pri otrocih z DS. Pri žalosti in

110

veselju se pokaže, da ne znajo tega dobro regulirati in da so dinamike obeh čustev zelo
prepletene.
Rezultati tretjega dela raziskovanja kažejo na spremembe po delavnicah. Vprašalnik
FČR je pokazal razlike pri vseh šestih dimenzijah funkcionalnosti čustvenega razvoja,
kjer je viden trend izboljšanja. Zanimiva je primerjava povprečnih ocen med
eksperimentalno in kontrolno skupino, kjer je razvidno, da v eksperimentalni skupini,
kjer so ocene dajali starši otrok, ki so bili vključeni v delavnice, pride do izboljšanja,
medtem ko pri kontrolni skupini, kjer so funkcionalnost čustvenega razvoja ocenjevali
starši otrok z DS, ki niso bili vključeni v delavnice, v enakem obdobju ocenjevanja
skoraj ne pride do razlik oz. so le-te minimalne (nižje). Na podlagi tega lahko
povzamemo, da so imele delavnice pozitivni učinek, saj so bile opazne spremembe
(izboljšanje) po delavnicah. S pomočjo uporabljenih tehnik, razvitih za namene
raziskovanja v magistrskem delu, smo dosegli želen učinek.
Vrednosti raziskovanja se kažejo pri potrditvi uporabnosti aktivnostih, ki smo jih
zasnovali na podlagi terapevtskih tehnik in so se izkazale kot učinkovite pri razvoju
zavedanja in uravnavanja čustev otrok z DS. Vsaka izmed delavnic se je potrdila za
uspešno pri spodbujanju čustvenega razvoja otrok z DS, prav tako je bil viden napredek
po delavnicah, kar podkrepijo pridobljeni rezultati. Zaradi pozitivnih rezultatov bi bilo
smiselno izvajati ta program delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev širše, pri
čemer bi lahko posamezne vaje še dodatno prilagodili ter se posebej osredotočili na vaje
namenjene regulaciji jeze in strahu. Delavnice, s katerimi smo dosegli pozitiven učinek,
so primerne za izvajanje v vrtcih, šolah, bivalnih institucijah otrok z DS. V programe bi
lahko vključili tudi skupine otrok z avtizmom, ADHD in podobno. Vrednost
magistrskega dela vidimo v oblikovanju učinkovitih delavnic za zavedanje in
uravnavanje čustev, ki vsebujejo posebno oblikovane aktivnosti za razvijanje
čustvenega razvoja pri otrocih z DS in se jih lahko vključi v različne programe pri
otrocih z DS. Z dnevniki in intervjuji smo v samo dogajanje vključili tudi starše otrok, s
pomočjo katerih smo dobili podrobnosti iz ozadja njihovih otrok in kakšne so
spremembe po delavnicah v domačem okolju.
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V raziskavi smo analizirali vzorec šestih otrok in njihovih staršev, ki so bili vključeni v
delavnice ter staršev šestih otrok, izvzetih iz neposrednega sodelovanja, katerih
sodelovanje je temeljilo le na podlagi vključenosti kvantitativni del raziskave (kontrolna
skupina). Na podlagi tega lahko rečemo, da se kot omejitev pojavlja dejstvo, da
operiramo z majhnim številom udeležencev, zaradi česar ne moremo govoriti o
možnosti posploševanja rezultatov. Kljub temu se je raziskovanje in izvajanje teh
delavnic izkazalo za pozitivno. Kot dodatno možnost vidimo tudi to, da bi bilo smiselno
vključiti tudi strokovnjaka na področju likovne terapije, ki bi lahko še podrobneje in z
dodatnim znanjem ovrednotil risbe otrok na delavnicah. Kot omejitev bi prav lahko
izpostavili še omejitev časa za posamezno delavnico ter nejasnosti na strani staršev pri
izpolnjevanju vprašalnika FČR.
Predlogi za nadaljnje delo se nanašajo predvsem na nadgradnjo že izvedenih delavnic in
nadgradnjo posameznih tehnik in aktivnosti za čustvi strahu in jeze, ki sta se izkazali
kot nekoliko bolj problematični. V delavnice bi bilo smiselno vključiti sočasno dve
skupini, in sicer otroke z DS in otroke s tipičnim razvojem. V nadaljevanju bi bilo
smiselno razširiti raziskave na tem področju ter spodbuditi večje ozaveščanje glede
čustvovanja otrok z DS.
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SKLEP

Področje čustvenega zavedanja in reguliranja pri posameznikih z Downovim
sindromom je še zmeraj dokaj neodkrito, vendar ključno za celostno delovanje in razvoj
otrok. Ugotovitve kažejo, da ima nevrobiologija, natančneje delovanje amigdale vpliv
na čustveno procesiranje oz. zavedanje in uravnavanje pri otrocih z DS, zato imajo le-ti
posledično težave pri prepoznavanju čustvenih izrazov na obrazih, njihova frekvenca in
moč čustvenega izražanja je šibkejša in veliko bolje se izkažejo pri prepoznavanju
pozitivnih čustvenih stanj v primerjavi z negativnimi.
Rezultati vseh treh delov naše raziskave so pokazali, da so otroci z DS, ki kažejo
specifike v zavedanju in uravnavanju čustev, tekom Delavnic za zavedanje in
uravnavanje čustev pri DS pridobili nova znanja s pomočjo zgodb in definicij na
področju spoznavanja temeljnih čustev ter spoznali tehnike za reguliranje štirih
obravnavanih čustev na delavnici. Že na prvi delavnici, natančneje pri vaji čustvena
paleta, je bilo moč opaziti okvir njihovega čustvovanja, saj otroci niso znali povezati
ustrezne barve s čustvom strahu in jeze, kar se je nadaljnje pokazalo kot primanjkljaj pri
zavedanju in reguliranju prav teh dveh čustev. Pri pozitivnem čustvu so bili med
delavnicami bolj zgovorni, kar so pokazale tudi veliko bolj kreativne risbe. Rezultati so
pokazali, da so likovni izdelki otrok proti koncu delavnic bili vse bolj natančnejši in
primernejši pri prikazovanju čustev, pri čemer smo opazili, tako kot številni
raziskovalci, da se pojavijo primanjkljaji, in sicer pomanjkanje znanja tako pri
zavedanju kot reguliranju strahu in jeze. Rezultati izvedenih delavnic so na podlagi
primerjave kontrolne in eksperimentalne skupine pokazali spremembe v pozitivni smeri,
saj so otroci bolje opomenili in ovrednotili čustva ter se naučili enega izmed načinov
regulacije za vsako čustvo.
Z magistrskim delom smo želeli pokazati pomembnost te tematike in opozoriti na
številna še odprta vprašanja na tem področju. Obstaja ogromno dejavnikov, ki zameglijo
resničen pomen čustvovanja pri teh posameznikih, saj se prepletajo številni vidiki, kot
so jezikovne težave, socialno-kognitivni primanjkljaji, specifična nevrobiološka
struktura in podobno, pri čemer prav zaradi prepletenosti vseh ne moremo izključiti

113

vpliva nobenega izmed naštetih za naše raziskovanje. Zagotovo je pomembno, da se
čustvovanje pri posameznikih z DS še nadaljnje raziskuje, in sicer da se oblikujejo
teoretično podkrepljeni programi, ki bi jih lahko vključili v razne vrtce, šole in podobne
ustanove, ki bi obogatile čustveni svet otrok z DS.
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POVZETEK

Magistrsko delo obravnava učinkovitost programa Delavnic za zavedanje in
uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim sindromom, ki so bile oblikovane na
podlagi njihovih specifik in predstavljajo pomembno intervencijo na področju
čustvenega razvoja otrok z Downovim sindromom. Proces raziskovanja združuje razvoj,
izvedbo in ovrednotenje modela delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev, ki se
teoretično naslanja na model funkcionalnosti čustvenega razvoja, pri čemer gre za
opredelitev, kako posameznik na določeni razvojni stopnji zaznava in uravnava čustva.
V teoretičnem delu je predstavljen socialni razvoj otrok z Downovim sindromom,
nevrobiološka morfologija in značilnosti čustvenega razvoja pri otrocih z Downovim
sindromom. V nadaljevanju so opisane nekatere tehnike in aktivnosti za izražanje
čustev, ki so bile uporabljene tudi v delavnicah. Z namenom spodbujanja čustvenega
razvoja pri otrocih z Downovim sindromom je bil oblikovan sklop dvanajstih tematskih
delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z Downovim sindromom.
Rezultati analize delavnic se skladajo z že dosedanjimi ugotovitvami in obstoječimi
teorijami glede čustvovanja pri otrocih z Downovim sindromom. Rezultati kažejo, da
imajo otroci z Downovim sindromom ponekod specifične oblike zaznavanja in
uravnavanja čustev. Program Delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri otrocih z
Downovim sindromom se je pokazal kot uspešen pri spodbujanju zavedanja in
reguliranja čustev otrok z Downovim sindromom, saj se pri otrocih, vključenih v
delavnice, kaže izboljšanje na področju funkcionalnosti čustvenega razvoja.
Ključne besede: socialni razvoj, Downov sindrom, čustva, zavedanje čustev,
uravnavanje čustev, nevrobiologija
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ABSTRACT

The thesis deals with the efficiency of the program of Workshops for Emotion
Recognition and Regulation in Children with Down Syndrome that have been formed
on the basis of their specifics and represent an important intervention in the field of
emotional development in children with Down syndrome. The research process merges
the development, realization, and evaluation of the workshop model for emotion
recognition and regulation that in theory relies on the functional emotional development
model, which defines how an individual on a certain stage of development recognises
and regulates emotions. In the theoretical part, the social development in children with
Down syndrome, neurobiological morphology, and characteristics of emotional
development in children with Down syndrome are introduced. Furthermore, several
techniques and activities for expressing emotions, which have been used in the
workshops as well, are described. For the purpose of stimulating emotional
development in children with Down syndrome, a set of twelve theme workshops for
emotion recognition and regulation in children with Down syndrome has been designed.
The results of the workshop analysis correspond to previous statements and existing
theories on emotions in children with Down syndrome. Results show that children with
Down syndrome partially have specific emotion recognition and regulation patterns.
The program of Workshops for Emotion Recognition and Regulation in Children with
Down Syndrome was proved to be successful in stimulating emotion recognition and
regulation in children with Down syndrome, as improvement in the field of functional
emotional development has been observed in children integrated in the workshops.
Key words: social development, Down syndrome, emotions, emotion recognition,
emotion regulation, neurobiology

116

REFERENCE

Akin, Terri. 2000. Pomoč otrokom pri spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo.
Ljubljana: Educy.
Bisquerra Alzina, Rafael. 2010. Čustvena inteligenca otrok: priročnik za učitelje in
starše z vajami. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
Burns, George W. 2005. 101 Healing Stories for Kids and Teens. Using Metaphors in
Therapy. New Jersey: John Wiley & Sons.
Carvajal, Fernando, in Jaime Iglesias. 2002. Face-to-face emotion interaction studies in
Down syndrome infants. International Journal of Behavioral Development 26,
št. 2:104−112.
Cebula, Katie R., Jennifer G. Wishart, Diane S. Willis in Tom K. Pitcairn. 2007.
Understanding of facial expressions of emotion by children with intellectual
disabilities of differing aetiology. Journal of Intellectual Disability Research 51,
št. 7:551−563.
Conrad, Nicole J., Louis A. Schmidt, Alison Niccols, Cindy P. Polak, Todd C. Riniolo
in Jacob A. Burack. 2007. Frontal electroencephalogram asymmetry during
affective processing in children with Down syndrome: a pilot study. Journal of
Intellectual Disability Research 51, št. 12:988−995.
Cunningham, Cliff. 2016. Downov sindrom: priročnik za starše in skrbnike. Ljubljana:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Cvetek, Mateja. 2014. Živeti s čustvi: čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski
čustveni razvoj. Ljubljana: Teološka fakulteta.
Dierssen, Mara. 2012. Down syndrome: the brain in trisomic mode. Nature Reviews
Neuroscience 13, december:844−858.
Elo, Satu, in Helvi Kyngas. 2008. The qualitative content analysis process. Journal of
Advanced Nursing 62, št. 1:107−115.
Gabrijelčič, Anja, Stanka Grubešič, Branka D. Jurišič in Jana Kodrič. 2014. 7. strokovni
posvet − podpora pozitivnemu vedenju. Ljubljana: Društvo Downov sindrom
Slovenija in Pedagoški inštitut.

117

Gokhale, Preetee, Punita V. Solanki in Priyanka Agarwal. 2014. To study the
effectiveness of play based therapy on play behaviour of children with Down’s
Syndrome. The Indian Journal of Occupational Therapy 46, št. 2:41−48.
Greenspan Jacob, in Stanley I. Greenspan. 2002. Functional Emotional Developmental
Questionnaire (FEDQ) for Childhood: A Preliminary Report on the Questions
and their Clinical Meaning. The Journal of Developmental and Learning
Disorders 6:71−116.
Greenspan, Stanley I., in Stuart G. Shanker. 2004. The first idea: How symbols,
language, and intelliegence evolved from our primate ancestors too modern
humans. Cambridge: Da Capo Press.
Greenspan, Stanley I., in Serena Wieder. 1998. The child with special needs:
Encouraging intellectual and emotional growth. Reading: Persues Publishing.
Halder, Cora. 2008. Otrok z Downovim sindromom v redni osnovni šoli. Ljubljana:
Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Slovenije.
Hippolyte, Loyse, Koviljka Barisnikov, Martial Van der Linden in Jean-Jacques
Detraux. 2009. From facial emotional recognition abilities to emotional
attribution: A study in Down syndrome. Research in Developmental Disabilities
30, september–oktober:1007–1022.
Jerebic, Sara. 2015. Terapevtska obravnava otrok v relacijski družinski terapiji. V:
Barbara Simonič, ur. Relacijska družinska terapija v teoriji in praksi, 177−193.
Ljubljana: Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitut.
Kariž, Barbara. 2010. Likovna terapija za otroke. Ljubljana: Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše.
Kasari, Connie, Stephanny F. N. Freeman in Wendy Bass. 2003. Empathy and response
to distress in children. Journal of Child Psychology and Psychiatry 44, št.
3:424–431.
Kovačev, Asja Nina. 1997. Govorica barv. Ljubljana: Prešernova družba.
Kragel, Philip, in Kevin S. LaBar. 2016. Decoding the nature of emotion in the brain.
Trends in Cognitive Sciences 20, št. 6:444−455.
Lane, Richard D., in Gary E. Schwartz. 1987. Levels of emotional awareness: A
cognitive-developmental theory and its application to psychopathology. The
American Journal of Psychiatry 144, št. 2:133–143.

118

Mayring, Philipp. 2000. Qualitative Content Analysis. Forum: Qualitative Social
Research 1, št. 2:1−11.
Menghini, Deny, Floriana Costanzo in Stefano Vicari. 2011. Relationship Between
Brain and Cognitive Processes in Down Syndrome. Behavior Genetics 41, št.
3:381−393.
Milivojević, Zoran. 2008. Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji. Novi Sad:
Psihopolis institut.
Montoya, Julio Cesar, Dianora Fajardo, Angela Peña, Adalberto Sánchez, Martha
Domínguez, Jose Maria Satizábal in Felipe García-Vallejo. 2014. Global
differential expression of genes located in the Down Syndrome Critical Region
in normal human brain. Colombia Medica 45, št. 4:154−161.
Morales, Guadalupe Elizabeth, in Ernesto Octavio López Ramírez. 2013. Down
Syndrome, Beyond The Intellectual Disability: Persons With Their Own
Emotional World. New York: Nova Biomedical Books.
Nemec, Bernarda. 2013. Razvoj in učenje predšolskega otroka. Ljubljana: Grafenauer.
Panksepp, Jaak. 2004. Emotions as natural kinds within the mammalian brain. V:
Michael Lewis in Jeannette M. Haviland-Jones, ur. Handbook of emotions, 137156. New York: Guilford Press. Navaja Mateja Cvetek, Živeti s čustvi, 43, 46.
Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2014.
Pochon, Régis, in Christelle Declercq. 2014. Emotional Lexicon Understanding and
Emotion Recognition: A Longitudinal Study in Children with Down Syndrome.
Journal of Developmental and Physical Disabilities 26, št. 5:549–563.
Pogačnik Toličič, Slavica. 1986. Govorica otroške risbe. Ljubljana: Zveza prijateljev
mladine Slovenije.
Rett, Andreas. 1982. Mongoloizem z biološkega, vzgojnega in socialnega vidika.
Ljubljana: Zveza društev za pomoč duševno prizadetim za Slovenijo.
Santana, Carla, Wânia C. Souza in Angela Feitosa. 2014. Recognition of facial
emotional expressions and its correlation with cognitive abilities in
children with Down syndrome. Psychology & Neuroscience 7, št. 2:73−81.
Schaefer, Charles. 2011. Foundations of play therapy. Hoboken: Wiley.
Shapiro, Lawrence E. 1999. Čustvena inteligenca otrok: priročnik za starše. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Smrtnik Vitulić, Helena. 2007. Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

119

Vogrinc, Janez, Milena Valenčič Zuljan in Janez Krek. 2007. Akcijsko raziskovanje kot
del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji.
Sodobna pedagogika 5:48-−67.
Wishart, Jennifer G. 2007. Socio-cognitive understanding: a strength or weakness in
Down’s syndrome. Journal of Intellectual Disability Research 51, št.
12:996−1005.

120

PRILOGE

Priloga 1: Obrazec soglasja za sodelovanje v delavnicah in v raziskavi
Spodaj podpisani/-a _____________________________________________ izjavljam,
da zavestno in prostovoljno soglašam s tem, da moj otrok/varovanec sodeluje na
ustvarjalnih delavnicah v namene empiričnega raziskovanja magistrske naloge, pri
čemer sem o namenu, načrtih in metodah izvedbe delavnic primerno in na razumljiv
način poučen/-a ter sem pridobil/-a odgovore na vsa vprašanja glede izvajanja delavnic.
Med drugim soglašam, da bom pred začetkom in ob zaključku delavnic izpolnil/-a
vprašalnik funkcionalnega čustvenega razvoja.
PODATKI O OTROKU/ VAROVANCU:
Ime in priimek: ____________________________________________________
Starost (leto in mesec): ______________________________________________
PODATKI O STARŠU/ SKRBNIKU:
Ime in priimek: _____________________________________________________
☐ dovoljujem, da se lahko podatki zbirajo in obdelujejo za namen raziskave in s tem
privolim v avdio in video snemanje poteka delavnic − izključno za namene magistrske
naloge.
Podpis starša:

Podpis raziskovalk:
Nina Gregorc:
Loreta Avgustini:

______________________________________________________________________
* Z opazovanjem in analizo posnetkov bova pridobili dodatne koristne informacije tekom izvajanja
delavnic (vedenje, izražanje, zanimanje za določeno vajo ipd.). Ponovno poudarjava, da se posnetki
uporabljajo izključno za namene empiričnega dela magistrske naloge.
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Priloga 2: Seznam in potek delavnic za zavedanje in uravnavanje čustev pri DS
1. srečanje: ZAVEDANJE STRAHU − aktivnosti na tem srečanju:


vaja praznega obraza (na začetku delavnice),



zgodba (tema: strah),



likovna aktivnost ob primerni glasbi (tema: Strah me je ko, ...),



sproščanje,



vaja praznega obraza (na koncu delavnice).

2. in 3. srečanje: REGULACIJA STRAHU − aktivnosti na tem srečanju:


vaja praznega obraza (na začetku delavnice),



pogovor vezan na prejšnje srečanje (o strahu),



glavna aktivnost: Žogica poguma,



sproščanje,



vaja praznega obraza (na koncu delavnice).

4. srečanje: ZAVEDANJE JEZE − aktivnosti na tem srečanju:


vaja praznega obraza (na začetku delavnice),



zgodba (tema: jeza),



likovna aktivnost ob primerni glasbi (tema: Jezen/-a sem ko, ...),



sproščanje,



vaja praznega obraza (na koncu delavnice).

5. in 6. srečanje: REGULACIJA JEZE − aktivnosti na tem srečanju:
 vaja praznega obraza (na začetku delavnice),
 pogovor vezan na prejšnje srečanje (o jezi),
 glavna aktivnost: Čudežni loparček,
 sproščanje,
 vaja praznega obraza (na koncu delavnice).
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7. srečanje: ZAVEDANJE VESELJA − aktivnosti na tem srečanju:
 vaja praznega obraza (na začetku delavnice),
 zgodba (tema: veselje)
 likovna aktivnost ob primerni glasbi (tema: Vesel/-a sem ko, ...)
 sproščanje,
 vaja praznega obraza (na koncu delavnice).
8. in 9. srečanje: REGULACIJA VESELJA − aktivnosti na tem srečanju:
 vaja praznega obraza (na začetku delavnice),
 pogovor vezan na prejšnje srečanje (o veselju),
 glavna aktivnost: Skrinjica veselja,
 sproščanje,
 vaja praznega obraza (na koncu delavnice).
10. srečanje: ZAVEDANJE ŽALOSTI − aktivnosti na tem srečanju:
 vaja praznega obraza (na začetku delavnice),
 zgodba (tema: žalost),
 likovna aktivnost ob primerni glasbi (tema: Žalosten/-a sem ko, ...),
 sproščanje,
 vaja praznega obraza (na koncu delavnice).
11. in 12. srečanje: REGULACIJA ŽALOSTI − aktivnosti na tem srečanju:
 vaja praznega obraza (na začetku delavnice),
 pogovor vezan na prejšnje srečanje (o žalosti),
 glavna aktivnost: Sonce nad oblaki,
 sproščanje,
 vaja praznega obraza (na koncu delavnice).
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Priloga 3: dovoljenje za uporabo vprašalnika funkcionalnega čustvenega razvoja
Dovoljenje za uporabo vprašalnika s strani Nancy Greenspan (prejeto po elektronski
pošti, 29. 06. 2016).
Dear Loreta and Nina, We thought we had sent an email giving permission. Sorry for
the confusion. In any case, you do have permission to use the questionnaire. My only
requests is that you use of the following citation when referring to the
questionnaire:"Functional Emotional Developmental Questionnaire (FEDQ) for
Childhood: A Preliminary Report on the Questions and their Clinical Meaning," Jacob
Greenspan and Stanley I Greenspan MD, The Greenspan Floortime Approach, 2002.
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