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Povzetek 

Motnjo v duševnem razvoju (MDR) opredelimo s pomembnimi primanjkljaji na področju 

spoznavnega delovanja in socialno prilagojenega vedenja, ki nastopijo v otroštvu oziroma 

pred 18. letom starosti. V pričujočem delu sem na podlagi dveh pristopov (s prostimi opisi in 

psihološkim vprašalnikom) v okviru osebnih intervjujev z vidika dveh ocenjevalcev (oba 

starša) v okviru modela Velikih pet preučila osebnostne poteze otrok z MDR. Preučevanje 

osebnosti se je pri normativnih otrocih pričelo v zadnjih desetletjih, pri otrocih z MDR še 

kasneje, osebnostne poteze pa so lahko eno izmed močnih področij otrok z MDR in jih je 

glede na njihovo napovedno vrednost za različne vidike otrokovega vedenja priporočljivo 

oceniti. V študiji sem osebnostne poteze preučila pri vzorcu 100 otrok z MDR iz različnih 

regij Slovenije, ki niso bili institucionalizirani, in jih primerjala s potezami 111 normativnih 

otrok. Empirično sem podprla uporabnost modela Velikih pet pri preučevanju osebnosti otrok 

z MDR. Večino starševih prostih opisov otrok z MDR (70 %) sem namreč uvrstila v kategorije 

Velikih pet, starši pa so pogosto opisovali tudi značilnosti, ki se nanašajo na otrokovo motnjo. 

V povezavi s tem so posamezne kategorije Velikih pet uporabljali pomembno manj pogosto 

kot starši normativnih otrok, pri otrocih z MDR pa so s pomočjo vprašalnika izraznost želenih 

potez (odprtost, vestnost in ekstravertnost) in nesprejemljivosti ocenili nižje kot starši pri 

normativnih otrocih. V okviru etiološkega pristopa sem primerjala predvsem značilnosti otrok 

z Downovim sindromom (DS) in otrok z avtističnimi motnjami (AM), za vsako izmed skupin 

in skupino gibalno oviranih otrok z MDR (GO) pa sem izdelala tudi profil izraznosti 

osebnostnih potez v primerjavi s preostalimi otroki z MDR. Starši so otroke z DS pogosteje 

opisovali kot družabne ter visoko sprejemljive (priljubljene) in jih z višjo izraznostjo 

družabnosti, vestnosti in odprtosti do izkušenj ocenili tudi pri vprašalniku. Od drugih otrok z 

MDR jih je razlikovala višja raven pozitivnih čustev, uvidevnosti in organiziranosti. Otroke 

z AM pa so starši opisovali in ocenili predvsem kot visoko dejavne, od ostalih otrok z MDR 

jih je razlikovala tudi nizko izražena vestnost, družabnost in odprtost do izkušenj. Predvidenih 

pogostejših opisov otrok AM kot manj sprejemljivih in čustveno manj stabilnih nisem 

empirično podprla. Otroke z GO so starši v primerjavi z drugimi otroki z MDR ocenili 

predvsem kot manj dejavne. Sicer se skupine otrok z MDR med sabo razlikujejo predvsem 

pri treh dimenzijah Velikih pet (ekstravertnosti, odprtosti in vestnosti) in njihovih 

označevalnih potezah, redko pa pri nesprejemljivosti in nevroticizmu.  V delu razpravljam o 

morebitnih razlogih za ugotovljene razlike, jih primerjam z obstoječimi ugotovitvami o 

osebnosti posameznih skupin otrok z MDR ter delo ovrednotim z vidika praktične 

uporabnosti spoznanj. Na podlagi opredeljenih omejitev študije predlagam nadaljnje 

raziskovanje, saj so raziskave osebnosti otrok z MDR, še posebej v Sloveniji, razmeroma 

redke. 

Ključne besede: otroci z motnjo v duševnem razvoju, osebnostne poteze, prosti opisi, 

Velikih pet, etiološki pristop 
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Personality traits of children with intellectual disability 

Abstract 

Intellectual disability (ID) is characterized by significant limitations in intellectual 

functioning and adaptive behavior, identified prior to the age of 18. In the present study we 

conducted personal interviews with parents to investigate personality traits of children with 

ID within the framework of the Five-Factor Model (FFM). We used two approaches (free 

descriptions and psychological questionnaire) and examined personality from two different 

perspectives (both parents). Although personality of normative children has been a subject of 

research over the last decades, it is understudied in children with ID. Personality traits may 

present some of the strengths in children with ID, have relatively high predictive value for 

important developmental outcomes, and are therefore recommended to be assessed. We 

explored personality traits with a sample of 100 children with ID from different regions of 

Slovenia, who were not institutionalized. The results were compared with those obtained with 

the sample of 111 normative children. The FFM was found useful in examining the 

personality of children with ID. A majority (70%) of the parental free descriptions of children 

with ID were coded in FFM categories, whereas responses outside these categories mainly 

referred to a child´s disability. The proportions of descriptions in the FFM categories for 

children with ID were significantly lower relative to their normative peers. In children with 

ID the desired traits (openness, conscientiousness and extraversion) and disagreeableness 

were rated lower in comparison to normative children. In the context of etiological approach, 

we mainly compared characteristics of children with Down syndrome (DS) and children with 

autism. For the two groups and also for a group of physically disabled children with ID, we 

developed profiles of parent-perceived expression of personality traits in comparison to other 

children with ID. Children with DS were more frequently described as more sociable and 

agreeable (amiable), and rated higher on sociability, conscientiousness and openness to 

experience when assessed with a questionnaire. The differential expression of traits revealed 

in this study refers to higher levels of positive emotions, consideration and organization. 

Children with autism are frequently described and rated as high in activity, their parents 

reported on lower levels of child conscientiousness, sociability and openness to experience in 

comparison to other children with ID. Expected frequencies of descriptions of children with 

autism as less agreeable and less emotionally stable were not empirically supported. Children 

with physical impairment and associated ID were rated lower on activity relative to other 

children with ID. The differences between etiological groups of children with ID were mainly 

significant for three FFM dimensions (extraversion, openness and conscientiousness) and 

their mid-level traits but not for disagreeableness and neuroticism. We discuss possible 

reasons for the observed differences, compare data with previous findings on the personality 

of the specific etiological groups of children with ID, and evaluate the work in terms of 

practical implications. Alongside with study limitations we offer suggestions for further 

research, since studies on personality of children with ID is scarce, especially in Slovenia. 

Keywords: children with intellectual disability, personality traits, free descriptions, Big Five, 

etiological approach  
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1 UVOD  

1.1 Motnja v duševnem razvoju 
 

V slovenski zakonodaji (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2. člen, Ur. l. RS, 

58/2011) otroci z motnjo v duševnem razvoju (MDR) predstavljajo eno izmed kategorij otrok 

s posebnimi potrebami (PP), poleg slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, gibalno oviranih, 

dolgotrajno bolnih otrok ter otrok z govorno-jezikovnimi1, s čustvenimi in vedenjskimi, z 

avtističnimi motnjami in otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Vsi otroci s PP 

potrebujejo diferencirane in individualizirane oblike vzgoje in izobraževanja, in sicer 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo, 

prilagojene ali posebne programe vzgoje in izobraževanja (otroci z MDR večinoma slednji 

navedeni možnosti). 

V starejših virih so avtorji MDR opredelili z organskimi vzroki, kot so poškodbe centralnega 

živčnega sistema, z dednostjo, boleznimi (Doll, 1964; Wallin, 1950; v: Novljan, 2004) in 

nepovratnostjo stanja (npr. Jakulić, 1981). Vse bolj pa se v opredeljevanju MDR odmikajo od 

biološkega modela ter MDR pojasnjujejo z biopsihosocialnim modelom (pomen bioloških, 

psiholoških ter socialnih dejavnikov za posameznikovo delovanje; pregled v: Linehan, Walsh, 

von Schrojerstein Lantman-de Valk in Kerr, 2004). MDR ni več lastnost posameznika, temveč 

socialno-ekološki konstrukt (Ameriško psihiatrično združenje, 2000). Med časovnimi obdobji 

in kulturami opažamo razlike v teoretskih modelih, načinu obravnave oseb z MDR (različne 

opredelitve, kdo naj bi bil deležen specialnih uslug in pomoči) in odnosu do njih. Spremembe 

v opredelitvi in stališčih do oseb z MDR se odražajo tudi v uporabljeni terminologiji, ki se je v 

zadnjih dvesto letih nekajkrat spremenila. V tuji literaturi se namesto izraza mentalna 

retardacija vse pogosteje (od leta 2007 dalje), na podlagi soglasja številnih organizacij (npr. 

AAIDD: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities; prej AAMR: 

American Association on Mental Retardation, 2002; v: Linehan idr., 2004) ter strokovnjakov, 

uporablja izraz motnje v spoznavnem delovanju (intellectual disability). Tovrstno 

preimenovanje naj bi bilo za osebe z MDR manj žaljivo, ponazarja pa tudi pomen interakcije 

posameznikovih zmožnosti s pričakovanji ter stukturo okolja (Schalock, Luckasson in Shogren, 

2007). AAIDD (2002) povzema spreminjanje pojmovanja MDR v smeri, ki poleg spoznavnega 

                                                 
1 Govor je uporaba prvin jezika za besedno sporočanje, tj. dejavnost, katere učinek je besedilo (Toporišič, 1992). 

V nadaljevanju uporabljam izraza govor in jezik v skladu s tem razlikovanjem, govorne motnje so npr. motnje 

izgovorjave (npr. rotacizem), govorni razvoj pa zajema tudi razvoj na področju jezika (npr. semantične prvine in 

sintaksa). 
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delovanja upošteva raven posameznikove vedenjske prilagojenosti. Tudi v Sloveniji motnje ne 

omejujemo le na področje spoznavnega delovanja, temveč pri opredelitvi upoštevamo celoten 

posameznikov duševni razvoj.  

Obstajajo številni kriteriji za odločanje o MDR, zato je težko oblikovati eno samo opredelitev, 

ki bi bila dovolj široka, da bi zajela vse značilnosti oseb z MDR in poenotila različne poglede. 

Kljub razhajanjem v razumevanju in operacionalizaciji posameznih kriterijev diagnosticiranja 

MDR pa se trije temeljni kriteriji določanja MDR niso bistveno spremenili. Ameriško združenje 

za intelektualne in razvojne motnje (AAIDD; 2012), Ameriško psihiatrično združenje (DSM-

IV-TR; 2000), Svetovna zdravstvena organizacija (1995) ter številni strokovnjaki (npr. Davison 

in Neale, 1999; Hodapp, 1998; Kocijan-Hercigonja, 2000; Lubetsky, 1990) opredeljujejo MDR 

s tremi poglavitnimi diagnostičnimi kriteriji: pomembno nižja raven spoznavnega delovanja v 

primerjavi z vrstniki, primanjkljaji na področju socialno prilagojenega vedenja ter pojav motnje 

v otroštvu. 

a) Nizka raven spoznavnega delovanja 

Spoznavne sposobnosti so normalno porazdeljena kontinuirana značilnost, kot motnjo pa 

označimo neželeno levo skrajnost porazdelitve (npr. DeFries in Fulker, 1988, v: Plomin in 

Rendle, 1991). Že Herber (1959; pregled v: Schalock idr., 2007) je v eni prvih opredelitev MDR 

opredelil kot podpovprečno intelektualno delovanje, Grossman (1973, 1983; v: Schalock idr., 

2007) pa je spoznavno delovanje oseb z MDR opredelil kot pomembno podpovprečno, kar 

upoštevajo še sedanje opredelitve (npr. AAIDD, 2002, 2012; APA, 2000). MDR 

diagnosticiramo na podlagi ocene inteligentnosti pod arbitrarno ravnjo, in sicer na podlagi 

individualno apliciranega preizkusa ali klinične presoje o podnormalnosti količnika 

inteligentnosti (IQ). Kot pomembno podpovprečno raven intelektualnega delovanja označimo 

odklon več kot dveh standardnih deviacij od povprečja (IQ = 100). Prevalenca takšnih ljudi je 

okoli 2,5 %, kar pomeni obsežno kategorijo v primerjavi s preostalimi PP (npr. oseb z MDR je 

25-krat več kot slepih). O podobni prevalenci oseb z MDR poročajo tudi strokovnjaki v 

Sloveniji (1–3 %; Može Cedilnik in Uršnik, 2012), sicer pa so ocene prevalence MDR v tuji 

literaturi raznolike (od 0,3 do 8 % populacije; Stromme in Hagberg, 2000). Do razlik privede 

uporaba različne raziskovalne metodologije (npr. v različnih starostnih kohortah udeležencev 

se prevalenca razlikuje predvsem zaradi različno obravnavanih oseb z lažjo MDR skozi razvoj, 

tj. spremljanja večinoma le v času obveznega šolanja) ter metod diagnostike. 

Prvotno zastavljeno mejo za opredelitev MDR, tj. 70 IQ točk, so v novejših opredelitvah MDR 

(AAIDD, 2012) premaknili na 75 oziroma je postala bolj ohlapna (še vedno v opredelitvah 
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zasledimo mejo 70 IQ točk, npr. Plomin, DeFries, McClearn in McGuffin, 2005), kar bolj 

izpostavlja pomen ustrezne klinične presoje; možnost napačnega diagnosticiranja in 

prediagnosticiranja MDR je tako nižja. Pri opredelitvi MDR je potrebno upoštevati tudi testno 

teorijo in s tem napako merjenja pri določanju intervala zaupanja, v katerem se z določeno 

verjetnostjo nahaja posameznikov rezultat (AAIDD, 2002; Kodrič, 2010). 

Nekateri avtorji (npr. Stromme in Hagberg, 2000) še vedno zastopajo stališče prvotnih 

raziskovalcev (npr. Penrose, 1963; v: Stromme in Hagberg, 2000), da je skupina oseb s težjimi 

motnjami v razvoju patološka skupina, ki ne pripada normalni distribuciji intelektualnih 

sposobnosti. V povezavi s tem se pojavi vprašanje o vrsti odstopanja v primerjavi z 

normativnim spoznavnim razvojem, tj. ali je za osebe z MDR značilen le drugačen tempo 

razvoja ali pa je razvoj tudi kakovostno drugačen. Grossman (1983; v: Schalock idr., 2007) je 

menil, da se osebe z MDR razvijajo v enakem zaporedju stopenj (npr. Piagetova 

zaznavnogibalna in predoperacionalna stopnja ter stopnja konkretnih operacij; Labinowicz, 

2010) kot posamezniki brez MDR (tudi npr. Kodrič, 2010). Hodapp (1998) je navedel, da se v 

enakem zaporedju stopenj, čeprav počasneje, razvijajo le osebe z lažjo MDR (LMDR), 

posamezniki s težjimi MDR pa ne. Pri slednjih pogosteje opazimo regresije in nihanja v razvoju, 

v otroštvu pa je pri njih (kot pri normativnih vrstnikih) tempo razvoja hitrejši kot kasneje v 

razvoju (Cushing, McWilliam in Favell, 1990). Tudi moralni razvoj oseb z MDR (npr. presoja 

namer; Mahaney in Stephens, 1974; v: Hodapp, 1998) naj ne bi potekal kot pri normativni 

populaciji. Hodapp (1998) zaključuje, da predvsem zgodnji razvoj, še posebej na področju 

razvoja spoznavnih sposobnosti ter govora, poteka po univerzalnih stopnjah, sekvenčnost pa je 

manj očitna na socialnem področju (npr. moralni razvoj). Netipičen razvoj na področju 

socialnega vedenja je morda povezan s pogosto opaženo nesprejemljivostjo oziroma težavnim 

vedenjem oseb z MDR (npr. Hassal, Rose in McDonald, 2005; Herring, Gray, Taffe, Tonge, 

Sweeney in Einfeld, 2006; Lardieri, Blacher in Swanson, 2000). 

Pogosto (pregled v: Linehan idr., 2004) je meja spoznavnega razvoja, ki jo dosežejo 

posamezniki z MDR, zastavljena pri mentalni starosti približno 12 let. Tempo razvoja pa je na 

različnih področjih psihološkega delovanja različen, zato je enačenje otrok z MDR z mentalno 

enako starimi normativnimi otroki pretirana posplošitev. Pričakovane mentalne starosti 

delovanja oseb z MDR (npr. Grossman, 1983; Svetovna zdravstvena organizacija, 1995; 

pregled v: Linehan idr., 2004) so vedno višje. Ugotovitve so lahko odraz napredka v obravnavah 

oseb z MDR ali značilnosti psihološkega inventarija, ki je populaciji oseb z MDR manj 

prilagojen.  

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1550409870675193&PF=AU&term=%22Labinowicz,%20Ed%22
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Preizkusi inteligentnosti nimajo norm za populacijo oseb z MDR (kot tudi ne za nekatere 

preostale manjšinske populacije). Čeprav novejše različice preizkusov inteligentnosti te kritike 

upoštevajo (Davison in Neale, 1999), je potrebno rezultate otrok z MDR pri tovrstnih preizkusih 

interpretirati previdno. Težave nastopijo predvsem pri uporabi standardiziranih preizkusov za 

ocenjevanje intelektualnih sposobnosti oseb z IQ pod 50 (zmerna, težja in težka MDR). Pri teh 

osebah je priporočljivo opustiti tradicionalni način določanja količnika inteligentnosti, ki bi 

privedel do neupravičenega posploševanja o otrokovi ravni razvoja (Kodrič, 2010). Tudi pri 

otrocih z LMDR IQ pogosto ni najbolj učinkovita mera inteligentnosti in ne napoveduje 

sposobnosti učenja. Zaradi navedenega je delovanje posameznika potrebno oceniti širše kot 

zgolj s točkovno oceno IQ, vsaj s prikazom profila sposobnosti (npr. pri WISC). Tudi v 

opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije (1995) so spoznavne sposobnosti opredeljene 

širše, tj. kot znanje oz. spretnosti (spoznavne, govorne, gibalne in socialne), ki prispevajo k 

splošni ravni inteligentnosti.  

b) Primanjkljaji na področju socialno prilagojenega vedenja 

Težave pri oceni socialno prilagojenega vedenja otrok z MDR se pojavijo zaradi nejasne 

razmejitve med tem vedenjem in inteligentnostjo. Nekateri avtorji (Charlesworth, 1976; v: 

Davison in Neale, 1999) namreč socialno prilagojenost pojmujejo kot vidik inteligentnosti, saj 

naj bi rezultati pri preizkusih prilagojenega vedenja tudi v splošni populaciji vzdolžno bolje 

napovedovali inteligentnost kot preizkusi inteligentnosti pri zgodnejši starosti. 

Osebe z MDR imajo težave pri komunikaciji, skrbi zase, bivanju, vključevanju v širše okolje 

(npr. uporaba jedilnega pribora, nakupovanje, uporaba javnih prevoznih sredstev in skupnostnih 

virov), socialnih spretnostih, samostojnosti, funkcionalnih učnih spretnostih (branju, pisanju in 

računanju), izkoriščanju prostega časa, delu, usvajanju pojmov časa in denarja, presojanju v 

vsakodnevnem življenju, razvoju socialne odgovornosti ter na področju samousmerjanja, 

zdravja in varnosti. Socialno prilagojeno vedenje (npr. AAIDD, 2002; Davison in Neale, 1999) 

je skupek konceptualnih (npr. razumevanje pojma o denarju, raba govora), socialnih (npr. 

področje medosebnih odnosov, spoštovanje norm in zakonov, samospoštovanje) in praktičnih 

prilagoditvenih sposobnosti oziroma veščin (npr. vsakodnevne dejavnosti, kot so oblačenje, 

priprava obroka, telefoniranje, skrb za varnost, poklicno udejstvovanje ipd.). V procesu 

diagnosticiranja MDR AAIDD (2012) kot kriterij navaja resne omejitve na dveh izmed 

navedenih področij ali v seštevku vseh področij, v DSM-IV-TR (Ameriško psihiatrično 

združenje, 2000) pa je kot kriterij za diagnostiko težje in težke MDR naveden primanjkljaj na 

vseh področjih prilagojenega delovanja. V diagnostiki za oceno socialno prilagojenega vedenja 
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pogosto uporabljamo Vinelandsko lestvico prilagojenega vedenja (Sparrow, Cicchetti in Balla, 

2005), ki ob vsaki kronološki starosti navaja pričakovane prilagoditvene sposobnosti. V 

Sloveniji uporabljamo prevod starejše različice lestvice (Sparrow, Balla in Cicchetti, 1984), s 

katero ocenjujemo prilagoditvene sposobnosti na štirih področjih, tj. komunikacija, vsakdanje 

spretnosti, socializacija in gibalne spretnosti. Nekateri avtorji (pregled v: Davison in Neale, 

1999) priporočajo uporabo preizkusov inteligentnosti šele na podlagi odkritih primanjkljajev v 

prilagojenem delovanju. Pri oceni prilagojenega vedenja je zelo pomembno upoštevati 

posameznikovo interakcijo z okoljem, v katerem živi. Življenje na podeželju, kjer osebo vsi 

poznajo, v določenih pogledih od posameznika ne zahteva uporabe tako zapletenih veščin kot 

v milijonskem mestu.  

c) Pojav motnje v otroštvu 

Literatura kot kriterij opredelitve MDR navaja tudi pojavnost MDR pred odraslostjo oziroma 

pred osemnajstim letom (AAIDD; 2012: Ameriško psihiatrično združenje, 2000; Svetovna 

zdravstvena organizacija, 1995). Večino otrok s težjimi motnjami v razvoju, ki imajo za 

posledico tudi MDR, zdravniki odkrijejo takoj po rojstvu ali že pred njim, na primer z 

amniocentezo. Vseeno pa raven MDR pogosto opredelimo šele kasneje, sprva pri otrocih 

prepoznamo razvojne zaostanke (pregled v: Baker, McIntyre, Blacher, Crnic, Edelbrock in 

Low, 2003). Večji delež populacije z LMDR ostane tako strokovno neobravnavan do vstopa v 

šolo, saj ne izražajo očitnih fizioloških, nevroloških ali telesnih znakov. Težave postanejo 

opazne šele, ko ti otroci ne morejo več slediti izobraževalnemu procesu (Davison in Neale, 

1999). V literaturi je najpogosteje prisotna (npr. AAIDD, 2012; Ameriško psihiatrično 

združenje, 2000; Svetovna zdravstvena organizacija, 1995) delitev MDR v štiri kategorije, na 

lažjo, zmerno, težjo in težko, kljub opazni variabilnosti v znanstvenih publikacijah (pregled v: 

Linehan idr., 2004). 

1.1.1 Kategorije MDR 

Razdelitev kontinuuma MDR na štiri kategorije tudi v slovenski zakonodaji (Ministrstvo za 

šolstvo, znanost in šport, 2003) temelji na ravni intelektualnega delovanja in različni stopnji 

pomoči, ki jo oseba z MDR potrebuje. Posameznim kategorijam stroka dokaj usklajeno 

pripisuje raven intelektualnega delovanja, opredeljeno z IQ vrednostmi, za LMDR (50, 55 < IQ 

< 70, 75) ter za zmerno (35, 40 < IQ < 50, 55), težjo (20, 25 < IQ < 35, 40) in težko MDR (IQ 

< 20, 25). Velik delež oseb z MDR deluje na ravni LMDR (75–90 % oseb z MDR; Plomin idr., 

2005; Tomori, 1999). Obstajajo izjeme, ki ravni MDR opredeljujejo drugače, npr. švedski 

model (Kylen, 1985; pregled v: Linehan idr., 2004), ki kontinuum MDR deli v tri kategorije; 
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(I) IQ pod 10, (II) IQ med 10 in 40 ter (III) IQ med 40 in 70. S tem združuje kategorijo lažje in 

zmerne MDR, med katerima naj bi potekala jasna ločnica že z etiološkega vidika (tj. organske 

in funkcionalne motnje; Lubetsky, 1999; Stromme in Hagberg, 2000). Podobno tudi avtorji 

nekaterih raziskav (npr. Orsmond in Seltzer, 2000) posameznike z MDR delijo v dve skupini 

tako, da združujejo lažjo in zmerno MDR in jo primerjajo s težjo in težko.  

Kritike navedene razdelitve se pogosto nanašajo na orientacijski IQ, saj razdelitve ne navajajo 

podatkov o merskih pripomočkih, s katerimi je bil ta ocenjen. V različnih opredelitvah MDR 

so navedbe IQ vrednosti ohlapne (npr. IQ vrednost med 50 ali 55 ter 70 ali 75 točkami za 

opredelitev LMDR; Ameriško psihiatrično združenje, 2000). Navedeno implicira potrebo po 

uporabi ostalih diagnostičnih kriterijev, osebe se med posameznimi kategorijami MDR namreč 

pomembno razlikujejo tudi na drugih področjih psihološkega delovanja, ne zgolj v ocenjeni 

ravni spoznavnega delovanja (npr. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003). 

Otroci z lažjo MDR imajo znižane sposobnosti za učenje, a uporabljajo govor v vsakodnevnih 

situacijah in so popolnoma samostojni pri skrbi zase. Kljub ustrezni telesni razvitosti izražajo 

težave na gibalnem področju, posebej na področju drobne motorike (Čubej, 1995; Šemrl, 1980). 

Pogosto osebe z LMDR niso v stiku s ponudniki pomoči populaciji oseb z MDR in niso deležne 

strokovnih obravnav. Populacija oseb z LMDR je tudi v Sloveniji vodena in usmerjana tekom 

postopka šolanja, pred tem osebe večinoma niso strokovno obravnavane, kasneje pa živijo 

samostojno življenje in redki posamezniki se vključijo v varstveno delovni center (VDC) ali 

podobne oblike podpornih zaposlitev. Ob ustreznem šolanju se praviloma usposobijo za manj 

zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. Zato opažamo raznoliko oceno 

prevalence vseh oseb z MDR v odvisnosti od ciljne starostne skupine (Maulik, Mascarenhas, 

Mathers, Dua in Saxena, 2011). 

Otroci z zmerno MDR (ZRSŠ, 2004) so manj samostojni in imajo na področju mišljenja več 

težav kot otroci z LMDR, vseeno pa skrbijo za svoje osnovne potrebe, se priučijo preprostih 

opravil in vzdržujejo stik z okolico, sporočajo svoje potrebe, sodelujejo v pogovoru in razumejo 

navodila, lahko pa uporabljajo tudi nadomestno komunikacijo. Posamezne sposobnosti imajo 

različno razvite, v šoli usvojijo osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih 

(likovnih, glasbenih) pa lahko dosežejo več, medtem ko imajo gibalne sposobnosti v povprečju 

slabše razvite kot otroci z LMDR. Otroci z zmerno MDR potrebujejo vodenje in različno 

stopnjo pomoči skozi celo življenje. Usposobijo se za enostavna opravila, vendar le izjemoma 

za povsem neodvisno socialno življenje.  
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Otroci s težjo MDR (ZRSŠ, 2004) so pogosto tudi gibalno ovirani, izražajo težave na področju 

govora in imajo večinoma pridružene motnje in bolezni. Pogosto potrebujejo pomoč pri skrbi 

za svoje osnovne potrebe, lahko pa se priučijo najbolj enostavnih opravil. Vzrok za težave je 

pri velikem številu posameznikov v klinično pomembnih poškodbah osrednjega živčnega 

sistema. Otroci s težjo MDR razumejo enostavna sporočila in se nanje odzivajo. Orientirani so 

v domačem okolju, a potrebujejo varstvo. 

Otroci s težko MDR (ZRSŠ, 2004) lahko sodelujejo le pri manj zahtevnih dejavnostih, 

potrebujejo stalno varstvo, nego, skrb, pomoč ter vodenje. Motnje na tej ravni so večinoma 

organske etiologije. Močno omejeno imajo razumevanje in upoštevanje navodil, večinoma so 

omejeni tudi v gibanju in pogosto inkontinentni. Osebe s težko MDR izmed vseh kategorij 

MDR najpogosteje izkazujejo pridružene motnje. 

V literaturi je opazen trend opuščanja razdelitve v navedene kategorije, vse pogosteje naj bi 

uporabljali opredelitev na podlagi pomoči, ki jo posameznik potrebuje. Potreba po podpori se 

ne glede na stabilnost ocene ravni intelektualnega delovanja skozi razvojna obdobja spreminja, 

posameznik z MDR jo lahko potrebuje občasno, omejeno, razširjeno ali stalno (pregled v: 

Hallahan in Kauffman, 2000; Kodrič, 2010). V grobem od lažje proti težki MDR opažamo 

porast potrebe po pomoči in nadzoru ter upad samostojnosti. Obseg potrebe po pomoči pa je 

odvisen od komorbiditete oziroma narave pridruženih motenj (npr. gibalna oviranost, govorno-

jezikovne motnje, senzorni primanjkljaji ipd.). V prvih opredelitvah (npr. Tregold, 1937; 

Benda, 1954; v: Novljan 2004) so osebe z MDR opredelili kot tiste, ki potrebujejo stalen nadzor. 

Napredek v zdravstvu, spremembe v opredelitvi in diagnosticiranju MDR ter podpora v širši 

družbeni skupnosti pomagajo uspešnejše doseči cilj: pri vsakem posamezniku z MDR doseči 

čim višjo stopnjo samostojnega delovanja.  

Kontinuum MDR avtorji (npr. Burack, Hodapp in Ziegler, 1998; Hodapp, 1998; Novljan, 2004) 

v zadnjem času vse pogosteje opisujejo s perspektive dveh skupin. Kanner (1957; v: Novljan, 

2004) je absolutno MDR opredelil kot motnjo, pri kateri posameznik izraža težave v vseh 

okoljih. Relativna MDR pa je odvisna od norm določenega okolja, v manj zahtevnih okoljih 

osebe z relativno MDR nimajo težav s socialnim prilagajanjem ter izražanjem potreb. Davison 

in Neale (1999) sta navedla, da termina lažja in zmerna MDR avtorji včasih zamenjajo tudi z 

izrazi sposoben za izobraževanje (LMDR) in sposoben za urjenje (zmerna MDR). V Sloveniji 

(Novljan, 2004) glede na etiologijo MDR razdelimo na t. i. organske (npr. Downov sindrom, 

sindrom lomljivega X, Prader-Willijev sindrom, Williamsov sindrom) in funkcionalne motnje, 

tj. motnje brez organske podlage.  
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Do motenj, uvrščenih v prvo skupino, t. i. organskih motenj, najpogosteje (Lubetsky, 1999; 

Stromme in Hagberg, 2000) privedejo nepravilnosti pred rojstvom (npr. dedne enogenske 

motnje, posledica infekcij mame ipd.), ob rojstvu (podaljšan porod oziroma obporodni zapleti, 

npr. anoksija) ali po rojstvu otroka (zgodnje poškodbe glave in infekcije, npr. encefalitis, 

meningitis). Avtorji poročajo o približno 750 do 1200 pojasnjenih organskih vzrokih (Dykens, 

2006; Hodapp, DesJardin in Ricci, 2003), ki privedejo do motenj v razvoju, letno pa se seznamu 

pridružijo še novi. Organski vzroki naj bi pojasnili približno 30–50 % MDR (Dykens, 2006; 

Hodapp idr., 2003; Ziegler in Hodapp, 1986), v nekaterih študijah celo več, so pa prenatalni 

dejavniki organskih motenj pogostejši v primerjavi z obrojstvenimi in postnatalnimi, vzrok za 

organske motnje se pojavi pred rojstvom pri 51–70 % oseb z organsko podlago MDR (Stromme 

in Hagberg, 2000). Z raziskovanjem organske podlage MDR so se raziskovalci ukvarjali že v 

zgodnjih 70-ih letih, vzroke pa vse pogosteje iščejo tudi v nevrološki podlagi motenega procesa 

pozornosti in besedni mediaciji misli (npr. Luria, Ellis ipd.; pregled v: Hodapp, 1998).  

V drugo skupino uvrščamo funkcionalne motnje brez ugotovljene organske etiologije 

(posamezniki ne izstopajo po videzu ali zdravju, očitna razlikovalna lastnost pa je nizka raven 

intelektualnega delovanja). Stromme in Hagberg (2000) sta sicer pri dveh tretjinah udeležencev 

z LMDR odkrila biopatološke organske vzroke. Rezultate raziskave zaradi metodoloških 

pomanjkljivosti posplošujemo s previdnostjo, saj je vključevala nizek odstotek udeležencev 

glede na celotno populacijo oseb z LMDR. Plomin in Rende (1991) sta 50 % variabilnosti v 

intelektualnih sposobnostih oseb z LMDR pojasnila z dedljivimi vzroki, preostalo polovico z 

okoljskimi dejavniki, kar pomeni, da nižja raven intelektualnega delovanja staršev ter slabši 

življenjski pogoji lahko privedejo do nižjega spoznavnega delovanja otrok. Z vidika 

demografskih značilnosti imajo osebe z LMDR pogosteje nižji družbenoekonomski položaj 

(DEP) in/ali pripadajo manjšinskim skupinam, zato tovrstne motnje raziskovalci opisujejo kot 

družinske, okoljske, kulturne ali nespecifične (Hodapp, 1998). V primerjavi s klasifikacijo 

MDR v Sloveniji (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003) lahko LMDR povežemo z 

drugo opisano, nespecifično kategorijo, medtem ko zmerno, težjo in težko MDR pogosteje 

pojasnimo z organskimi vzroki. Otroci z LMDR (funkcionalne motnje) so usmerjeni v 

prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom, posamezniki z zmerno, težjo in težko 

MDR (organske motnje) pa praviloma v posebni program vzgoje in izobraževanja. 

Slovenska avtorja Havliček in Bon (1999) osebe z LMDR po značilnostih primerjata s skupino 

posameznikov z mejnimi spoznavnimi sposobnostmi, izrazito naj bi se ločevali od 

posameznikov z zmerno, težjo ali težko MDR (glede telesnega zdravja, doseganja mejnikov v 

http://www.mss.edus.si/home.asp
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zgodnjem razvoju in podobno). V skupini posameznikov z mejnimi intelektualnimi 

sposobnostmi ter LMDR se jih več rodi predčasno kot pri skupini s težjimi MDR, v otroštvu so 

pogosteje bolnišnično zdravljeni, očetje so slabše izobraženi, ti otroci manj pogosto obiskujejo 

razvojne oddelke vrtcev, pri njih se pogosteje pojavijo duševne motnje, prav tako antisocialno 

vedenje, ki se pogosteje pojavlja pri višji starosti otrok.  

Raven MDR pa je premalo informativna glede drugih posameznikovih značilnosti, posamezniki 

se tudi znotraj kategorij med seboj pomembno razlikujejo in potrebujejo diferencialne 

strokovne obravnave. V pričujočem delu sem se osredotočila na osebnostne poteze kot eno 

potencialnih razlikovalnih področij med otroki z MDR, za katere menim, da bi jih bilo potrebno 

upoštevati pri načrtovanju obravnav otrok z MDR in njihovih družin. 

1.2   Osebnostne poteze 
 

Nekateri raziskovalci (npr. Mischel, 1968) so menili, da vedenje posameznika v veliki meri 

določa situacija, manj pa njegove endogene značilnosti. Vseeno pa številni avtorji z vedenjsko 

genetskimi študijami (npr. Plomin, 2000) in drugimi metodami preučevanja osebnosti (pregled 

v: Burger, 2008) ugotavljajo, da razlike v vedenju odražajo razlike v genotipu posameznikov. 

Poznavanje situacije in osebnostnih značilnosti posameznika ter interakcije med slednjima 

omogoča zanesljivejšo napoved vedenja kot poznavanje le enega vidika. Osebnost opisujemo 

kot razmeroma trajno in edinstveno integracijo psiholoških in telesnih značilnosti posameznika, 

ki se izražajo skozi vedenje v različnih situacijah (Musek, 1993). Opišemo jo lahko s pomočjo 

kontinuuma pri specifičnih osebnostnih potezah, tj. nagnjenj posameznika k čustvovanju, 

mišljenju in vedenju na razmeroma dosleden način v različnih situacijah in pri različnih 

starostih. Osebnostne poteze se torej izražajo v značilnih, razmeroma trajnih vzorcih odzivanja, 

ki se med ljudmi razlikujejo (pregled v: Zupančič, 2011a). 

V številu dimenzij, ki jih uporabijo raziskovalci, da bi zadovoljivo opisali hierarhično 

organizacijo osebnostnih potez, opazimo razlike. Nekateri menijo, da lahko osebnost opišemo 

tudi z enim splošnim faktorjem (npr. Musek, 2010). V zadnjih desetletjih pa pri ugotavljanju 

števila dimenzij osebnosti različni avtorji na podlagi empiričnih študij razmeroma dosledno 

podpirajo petfaktorsko strukturo osebnostnih potez pri obeh spolih v različnih jezikovnih 

okoljih, na podlagi tako leksikografskega kot tudi faktorskoanalitičnega pristopa, pri odraslih 

(Caprara, Barbaranelli, Borgogni, Bucik in Boben, 1997; Digman, 1990; McCrae in Costa, 

1997; Oser in Reise, 1994), mladostnikih (Knyazev, Zupančič in Slobodskaya, 2008; Zupančič, 

Cecić Erpič in Boben, 2001) in otrocih (Digman, 1990; Digman in Shmelyov, 1996; Knyazev 
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idr., 2008; Lamb, Chuang, Wessels, Broberg in Hwang, 2002; Mervielde, Buyst in De Fruyt, 

1995). Zato za opis hierarhične organizacije osebnostnih potez predlagajo model petih faktorjev 

(PFM). Uporabnost modela je bila podprta tudi pri vzorcih različno starih oseb z MDR 

(Colnerič in Zupančič, 2005; Lindsay, Rzepecka in Law, 2007; Petrič, Zupančič in Havill, 

2010). 

Dimenzije PFM avtorji večinoma poimenujejo kot ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, 

čustvena stabilnost (ali obratno, nevroticizem) in odprtost. Teh pet faktorjev (dimenzij) pomeni 

najširšo in najsplošnejšo raven hierarhije osebnostnih potez, ki se nanaša na opis vedenja 

(Goldberg, 1993), vsaka od robustnih dimenzij pa zajema številne osebnostne poteze. V 

petfaktorskem modelu Coste in McCraeja (1992) ekstravertnost vključuje poddimenzije 

topline, družabnosti, asertivnosti, dejavnosti, iskanja vzburjenja in pozitivnih čustev; 

sprejemljivost vsebuje poddimenzije altruizem, ugodljivost, rahločutnost, odkritost, skromnost 

in zaupanje; vestnost sestavljajo urejenost, odgovornost, samodisciplina, kompetentnost, 

preudarnost in težnja k dosežku; nevroticizem je sestavljen iz anksioznosti, sovražnosti, 

depresivnosti, samozavesti, impulzivnosti in ranljivosti; odprtost za izkušnje pa zajema 

poddimenzije domišljije, idej, čustev, estetike in vrednot.  

V preteklosti so raziskovalci preučevali predvsem osebnostne poteze pri odraslih, otroke pa so 

opisovali z domnevno bolj biološko pogojenimi temperamentnimi značilnostmi (npr. Buss in 

Plomin, 1984; Rothbart, 1989; Thomas in Chess, 1984). Osebnostne poteze naj bi se po starejših 

razlagah razvile v srednjem otroštvu ali še kasneje kot spoznavna in socialna elaboracija 

zgodnejših temperamentnih potez (npr. Caspi, 2000; Caspi in Silva, 1995; Graziano, Jensen-

Campbell in Sullivan-Logan, 1998), ki so z osebnostnimi dimenzijami zmerno povezane (npr. 

negativna čustva in nevroticizem, prizadevni nadzor in vestnost ter surgentnost in 

ekstravertnost; Rothbart, Ahadi in Evans, 2000). Na podlagi kritike množice različnih 

temperamentnih modelov in merskih pripomočkov se je raziskovanje zgodnjih medosebnih 

razlik pri normativnih otrocih v zadnjih dveh desetletjih usmerilo v ugotavljanje razvojnih 

predhodnikov osebnostnih potez (npr. Kohnstamm, Mervielde, Besevegis in Halverson, 1995; 

Kohnstamm, Halverson, Mervielde in Havill, 1998). Avtorji (npr. Havill, Allen, Halverson in 

Kohnstamm, 1994) ugotavljajo, da odrasli, ki otroke opisujejo, njihove medosebne razlike 

zaznavajo širše kot v okviru temperamentnih potez. Značilnosti posameznikov v zgodnjem 

otroštvu opišemo z osebnostnimi potezami, ki jih lahko zanesljivo (npr. Halverson idr., 2003; 

Mervielde in De Fruyt, 2002) merimo od kronološke starosti otroka dveh let in pol dalje. Te 
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poteze imajo pomembno vlogo na področju socialnega in čustvenega razvoja ter vedenja 

(Kohnstamm, Halverson, Mervielde, Havill, 1998).  

1.2.1 Prosti opisi otrok 

 

Postavke, ki so jih vključevali merski pripomočki v preteklih raziskavah o osebnosti otrok, 

pogosto ne zaobsežejo zadovoljivega razpona individualnih razlik med otroki. Pripomočki 

temeljijo na merah osebnostnih potez pri odraslih ali pa vključujejo pokazatelje tistih 

konstruktov, za katere raziskovalci predpostavljajo, da predstavljajo pomembne vidike 

osebnosti otrok (Zupančič, 2008). Zato so v mednarodnem projektu (Kohnstamm idr., 1998) 

sledili priporočilom Johna (1990), ki je v okviru leksikalne hipoteze predlagal pristop prostih 

opisov za oblikovanje besednjaka, s katerim otroku pomembne odrasle osebe (npr. starši, 

vzgojitelji in učitelji) opišejo njegove osebnostne značilnosti. Bolj ko odrasli zaznavajo 

določene značilnosti otrok kot očitne in pomembne, večkrat jih omenjajo.  

Rezultati raziskav v tujini (Kohnstamm idr., 1995, 1998) in v Sloveniji (Zupančič, 2004b; 

Zupančič in Kavčič, 2002) so pokazali, da se velika večina (približno 80 %) starševih in 

vzgojiteljičinih oziroma učiteljičinih opisov normativnih otrok (3- do 12-letnikov) oz. 

mladostnikov, pa tudi večina opisov otrok/mladostnikov z MDR (Colnerič in Zupančič, 2010, 

2013), pomensko uvršča v taksonomsko shemo (Havill idr., 1994; Zupančič, 2011a) petih 

širokih kategorij (vsebinsko podobnih osebnostnim potezam PFM) s 15 podkategorijami. 

Večina staršev (67,8 %; Kohnstamm idr., 1998) pri svojem otroku navaja značilnosti, ki 

pomensko sodijo v vsaj štiri od petih kategorij PFM. Preostale opise uvrstimo v 9 oziroma pri 

vzorcu otrok z MDR v 10 (Colnerič in Zupančič, 2010, 2013) dodatnih kategorij, ki se nanašajo 

na razvojne značilnosti posameznikov in se pomensko razlikujejo od potez v PFM (Havill idr., 

1994).  

Za večino staršev je opis značilnosti njihovih otrok nezahtevna in prijetna naloga, saj 

odgovarjajo na osebno pomembna vprašanja in se ne trudijo ugotoviti »skrivnega« namena 

raziskovalcev. V primerjavi z vprašalniki lahko s prostimi opisi pridobimo več informacij o 

vedenju ali značilnostih otrok, ki jih kot očitne zaznavajo osebe, ki so z otroki v vsakdanjih in 

intenzivnih interakcijah, na primer starši (Kohnstamm idr., 1998). Uporabna vrednost teh 

informacij je odvisna od raziskovalnega namena.  

Pomanjkljivost pristopa prostih opisov je razmeroma visoka verjetnost pristranskega 

odgovarjanja (npr. na podlagi osebnih teorij, podajanje socialno želenih odgovorov), kar 

znižuje veljavnost pridobljenih podatkov. Starši (ali druge osebe) se osredotočijo na omejeno 
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število značilnosti otrok, verjetno v danem trenutku najbolj očitnih, zato (med intervjujem) niti 

ne poročajo o vseh, za katere menijo, da so očitno in pomembno izražene pri njihovih otrocih. 

Pri izpolnjevanju osebnostnih vprašalnikov pa isti starši nimajo težav z ocenjevanjem svojega 

otroka pri množici drugih značilnosti, na katere se nanašajo postavke in jih sicer v prostih opisih 

niso navedli. Ker so podatki, pridobljeni s prostimi opisi značilnosti posameznikov, na nizki 

merski ravni, Kohnstamm s sodelavci (1998) priporoča kombinacijo s pristopi nad nominalno 

ravnjo, na primer z vprašalniki ali dvopolnimi lestvicami »osebnostnih« pridevnikov. Pristop 

prostih opisov ima posebno vrednost na področju raziskovanja, saj služi kot izhodišče za razvoj 

psiholoških pripomočkov, s katerimi lahko ugotavljamo razvoj posameznikove osebnosti vse 

od najzgodnejšega postnatalnega obdobja do vključno pozne starosti. Postavke, zbrane na 

podlagi pristopa prostih opisov, so bolj kontekstualne in se razlikujejo od tradicionalnih postavk 

pri vprašalnikih tudi po tem, da ne odražajo teoretskih konceptov raziskovalcev, temveč 

otrokove značilnosti, kot jih dojemajo osebe, ki so z otroki v vsakdanjih interakcijah (Zupančič, 

2001). 

1.2.2 Vprašalniki za merjenje osebnostnih potez otrok 

 

Na podlagi prostih opisov sta dve skupini raziskovalcev vzporedno razvili vprašalnika 

osebnosti otrok, in sicer so prvi na podlagi prostih opisov, ki so jih posredovali belgijski starši 

o osebnosti svojih otrok/mladostnikov, starih od pet do trinajst let, razvili starostno enoten 

pripomoček HiPIC (angl. Hierarchical Personality Inventory for Children, Mervielde in De 

Fruyt, 2002), namenjen ugotavljanju individualnih razlik med otroki, kot jih opažajo njihovi 

starši. Vzporedno pa so Halverson in sodelavci (2003) v ZDA, prav tako na podlagi pristopa 

prostih opisov, oblikovali pripomoček ICID (angl. Inventory of Child Individual Differences) 

in ugotovili petdimenzionalno strukturo osebnostnih potez pri starostno heterogeni skupini 

otrok in mladostnikov. Ekstravertnost je opredeljevalo pet lestvic srednje ravni: družabnost, 

dejavnost, pozitivna čustva, uvidevnost in odprtost. Sprejemljivost sta določali dve obrnjeni 

lestvici srednje ravni: antagonizem in močna volja. Vestnost so avtorji opisali s tremi 

lestvicami: organiziranost, usmerjenost k dosežkom in odkrenljivost. Četrto dimenzijo, 

nevroticizem (čustvena nestabilnost), so opisali z lestvicami boječnost, negativna čustva in 

socialna plašnost. Peto dimenzijo pa je predstavljala lestvica subjektivno zaznane 

inteligentnosti. Kratko obliko (Slobodskaya in Zupančič, 2010) ICID s petimi dimenzijami 

(ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, nevroticizem in odprtost) sem za merjenje osebnostnih 

potez otrok uporabila v pričujoči študiji. Pri njem sta avtorici ob izločitvi dveh lestvic izvirne 



13 

 

oblike vprašalnika empirično podprli petfaktorsko strukturo v različnih okoljih, pri obeh spolih 

in različno starih skupinah otrok/mladostnikov. 

1.2.3 Ocenjevalci otrokove osebnosti 

 

Ocenjevanje posameznikovih osebnostnih značilnosti je odvisno od številnih dejavnikov, na 

primer sposobnosti presoje ocenjevalca, narave poteze, o kateri presoja, informacij, na katerih 

ocena temelji, lastnosti osebe, ki jo ocenjujemo, odnosa med ocenjevalcem in ocenjevanim in 

podobno (Funder in West, 1993). O otrokovi osebnosti pogosto poročajo odrasli (starši, 

vzgojitelji, učitelji), raven napačne ocene osebnostnih potez pa znižamo, če informacije 

pridobimo s strani različnih ocenjevalcev, zato sem v pričujočem delu preverila zaznavo 

otrokove osebnosti pri obeh starših. 

Starša otrokovo osebnost (Zupančič in Kavčič, 2004) ocenita skladno. Korelacije med 

očetovimi in maminimi ocenami posameznih osebnostnih dimenzij so srednje do visoke 

(Saudino idr., 2004; Zupančič in Kavčič, 2007; Zupančič idr., 2009), ocena enega izmed staršev 

pa se z vzgojiteljičino ujema nizko do zmerno, saj ocenjevalca o istih otrocih poročata v 

različnih kontekstih (doma in v vrtcu) ter z vidika različnih vlog (npr. mame in vzgojiteljice). 

Med staršema otrok z MDR je raven skladnosti v ocenjevanju temperamentnih potez2 podobno 

visoka kot med staršema normativnih otrok, včasih celo višja v skupini otrok z MDR, raven 

skladnosti med staršema se razlikuje tudi med ocenjevanimi temperamentnimi dimenzijami 

(Boström, Broberg in Hwang, 2010). Podobno velja za oceno izraznosti osebnostnih potez pri 

normativnih otrocih (Zupančič idr., 2009).  

Ocene otrokove osebnosti s strani staršev se na nekaterih področjih razlikujejo (Baker idr., 

2003; Hay, Pawlby, Sharp, Schmuker, Mills, Allen idr., 1999), saj mama in oče vzpostavita 

nekoliko različen odnos z otrokom, ga opazujeta v raznolikih situacijah, ocena pa odraža tudi 

njune implicitne teorije. Morebitne razlike v ocenah znotraj enakega konteksta (družine) 

raziskovalci pojasnijo s hipotezo, da naj bi očeti imeli manj priložnosti opazovati otrokovo 

vedenje kot mame (pregled v: Cuskelly in Gunn, 2006), do otrok se tudi vedejo bolj 

razlikovalno glede na spol otroka (pregled v: Maccoby, 2000). Mame naj bi podajale bolj točne 

ocene svojega otroka, osnovane na zaznavi težko opaznega otrokovega vedenja, saj vstopajo v 

intenzivnejše recipročne odnose z otrokom, z njim komunicirajo pogosteje in učinkoviteje, vsaj 

                                                 
2 Raziskave osebnosti otrok z MDR so redke, zato pogosto navajam ugotovitve o temperamentnih potezah, ki naj 

bi predstavljale temelj za kasnejšo spoznavno in socialno elaboracijo osebnostnih potez (npr. Caspi, 2000; Caspi 

in Silva, 1995; Graziano idr., 1998). 
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v prvih letih življenja (Funder in West, 1993). Očetove ocene so bolj povezane z otrokovimi 

spoznavnimi sposobnostmi, z mamino oceno pa se povezujeta njeno duševno stanje ter zaznava 

kakovosti zakonske zveze (pregled v: Hay idr., 1999). Skladnost med staršema (ali staršem in 

vzgojiteljico) normativnih otrok je višja pri oceni manj želenih osebnostnih potez (Zupančič in 

Kavčič, 2007). Starša sta pri zaznavi izraznosti osebnostnih potez otrok z MDR zmerno visoko 

do visoko skladna (Colnerič, 2013), pregled koeficientov pri nekaterih dimenzijah za otroke z 

MDR pokaže celo višjo skladnost kot pri oceni normativnih otrok. Tudi skladnost v navedbi 

prostih opisov otrok z MDR je zadovoljiva, pričakovana nižja raven skladnosti v prosti navedbi 

značilnosti pa je povezana tudi z metodološkimi omejitvami uporabljenih psihometričnih 

postopkov. 

1.2.4 Napovedna vrednost osebnostnih potez 

 

Pri odraslih lahko z osebnostnimi potezami pojasnimo 10 % variabilnosti v vedenju. Pri otrocih 

pa osebnostne poteze tako sočasno kot vzdolžno pomembno napovedujejo številne socialne 

izide, npr. otrokovo socialno kompetentnost, vedenja ponotranjenja in pozunanjenja ter učno 

uspešnost (npr. De Fruyt, Mervielde in Van Leeuwen, 2002; Ehrler, Evans in McGhee, 1999; 

Lamb idr., 2002; Zupančič in Kavčič, 2003, 2007). Ekstavertni otroci se ob vstopu v šolo hitreje 

prilagodijo vrstnikom kot manj ekstravertni, bolj sprejemljivi in vestni pa hitreje usvojijo šolska 

pravila in sledijo učnemu procesu kot manj sprejemljivi in manj vestni, čustveno manj stabilni 

otroci pa so pogosteje jokali, bili bolj anksiozni in potrebovali več časa, da se prilagodili 

sošolcem in nasploh imeli več težav s prilagajanjem na šolo (Lamb idr., 2002). Osebnostne 

poteze pa tudi sočasno napovedujejo socialno prilagajanje že pri predšolskih otrocih (Zupančič 

in Kavčič, 2003). Za specifične vedenjske težave so značilni vzorci osebnostnih značilnosti, 

tako se izražena ekstravertnost in nizka sprejemljivost povezujeta s težavami pozunanjanja, 

čustvena nestabilnost s težavami ponotranjanja in vestnost s težavami z vzdrževanjem 

pozornosti (Victor, 1994). Osebnostne poteze, predvsem nesprejemljivost, napovedujejo tudi 

različne vidike težavnega vedenja otrok z MDR (npr. ponotranjanje in pozunanjanje težav, 

agresivno vedenje, težave v medosebnih odnosih, van Lieshout idr., 1998). Podobno smo na 

slovenskem vzorcu otrok z MDR ugotovili za odnos med sorojencema in starševski stres 

(Colnerič, 2013), npr. nesprejemljivost otroka z MDR se povezuje z več konflikti in rivalstva v 

odnosu s sorojencem ter višjim starševskim stresom . Zaznava značilnosti otrok s strani staršev 

je pomembna, saj se starši skladno s to zaznavo odzivajo na otroke in tako sooblikujejo njihov 

razvoj (Goodnow in Collins, 1990). Poleg tega se zaznane značilnosti otrok povezujejo s 

postavljanjem ciljev (vključno z ravnjo kakovosti življenja), za katere starši upajo, da jih bodo 
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njihovi otroci dosegli. Ti dolgoročni cilji motivirajo starše pri socializaciji otrok in se 

razlikujejo tako med kulturami kot tudi znotraj njih – med družinami (Suizzo, 2007). Zaradi 

navedenih argumentov o pomembnosti osebnostnih potez, tj. napovedne vrednosti za vedenje 

otrok z MDR in hkrati dejavnika vedenja staršev v odnosu do otroka z MDR, sem se lotila 

preučevanja starševe zaznave osebnosti njihovih otrok z MDR. 

1.3  Osebnostne poteze otrok z MDR 

Osebnostne poteze otrok (z MDR) so razmeroma neraziskano področje. M. Šemrl (1980) je že 

več kot trideset let nazaj navedla, da strokovna komisija (specialni pedagog, vzgojitelj, 

pedagog, psiholog, zdravstveni in socialni delavec) ob zaključku posamezne ravni šolanja 

ugotavlja otrokovo splošno duševno in telesno razvitost, stanje grobe in drobne motorike, 

poklicne interese, izoblikovane delovne navade, znanje ter stopnjo usposobljenosti in pa stopnjo 

osebnostne prilagojenosti. Slednje avtorica nadalje ni opredelila, verjetno pa s tem izrazom 

označuje stopnjo socialne prilagojenosti, enega izmed treh ključnih kriterijev diagnosticiranja 

MDR. 

Nizka raven raziskanosti osebnosti otrok z MDR se povezuje z dilemami glede raziskovalne 

metodologije, npr. uporabnost merskih pripomočkov za oceno osebnosti normativnih otrok v 

namen raziskovanja osebnosti otrok z MDR. Osebnostne poteze odraslih z MDR so Lindsay in 

sodelavki (2007) preučevali na podlagi samoocen pri vprašalniku NEO-PI-R, ki temelji na 

PFM, in z rezultati podprli ustreznost prilagojenega vprašalnika tudi za samoocenjevanje oseb 

z MDR. V Sloveniji smo osebnostne poteze otrok in mladostnikov z MDR osvetlili s 

perspektive staršev (Colnerič in Zupančič, 2005, 2012; Petrič idr., 2010), in sicer s pomočjo 

osebnostnega vprašalnika za otroke in mladostnike (Halverson idr., 2003; Zupančič in Kavčič, 

2009) oz. kratke oblike tega vprašalnika (Slobodskaya in Zupančič, 2010). Ugotovili smo 

(Colnerič in Zupančič, 2005, 2012) razlike v zaznani izraznosti specifičnih osebnostnih potez 

med normativnimi otroki/mladostniki ter njihovimi vrstniki z MDR. Slednje so njim pomembne 

odrasle osebe v povprečju ocenile kot bolj antagonistične in socialno plašne ter kot manj 

usmerjene k dosežku, dejavne, ugodljive, inteligentne in odprte do izkušenj. Posameznike z 

LMDR so odrasli v primerjavi z normativnim vzorcem in vzorcem (Petrič idr., 2010), v katerem 

so prevladovali otroci s cerebralno paralizo (CP) in so bili v povprečju tudi nekaj let mlajši, 

opisali tudi kot manj uvidevne, organizirane, družabne in nagnjene k pozitivnemu čustvovanju 

ter bolj odkrenljive, nagnjene k negativnemu čustvovanju, boječnosti in negotovosti.  
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Otroci z MDR (DS, AM, CP in neznana etiologija; Boström idr., 2010) so s strani staršev 

zaznani kot bolj socialno plašni in impulzivni ter manj dejavni in družabni kot normativni 

otroci. Starši otrok z MDR poročajo tudi o več negativnega vpliva otroka na družino, v 

izraznosti temperamentne poteze negativnega čustvovanja pa se otroci z MDR ne razlikujejo 

od normativnih otrok. 

Pri otrocih z MDR raziskovalci pogosto ugotavljajo izraženost naučene nemoči oziroma 

nebogljenosti (pregled v: Dykens, 2006; Jurišić, 2012; Weisz, 1979), ki s starostjo narašča 

zaradi kopičenja več negativnih izkušenj in se povezuje z depresivnimi simptomi. Vzrok za 

negativne izkušnje so lahko tudi težave v komunikaciji, ki naj bi se pojavljale pri najmanj 70 % 

otrok s PP (Greenwood idr., 2002; v: Jurišić, 2012). Ti otroci sebe zaznavajo kot pasivne in se 

zavedajo, da je zanje potrebno skrbeti, zato so manj radovedni, dejavni in samoiniciativni ter 

potrebujejo več časa za spoznavanje okolja. Naučeno nemoč so raziskovali v eni izmed raziskav 

(povzeto po Košir, 2010) pri dveh vzorcih slepih otrok (polovica otrok je bila slepih s 

pridruženo MDR, preostali ob slepoti niso izražali pomembnih spoznavnih primanjkljajev). 

Otroke so raziskovalci postavili v majhen prostor (60 × 60 × 30 cm) s pokrovom iz pleksi stekla 

in sten iz plute, opremljen s številnimi zaznavno zanimivimi predmeti. Ugotovili so razliko med 

skupinama v številu dejavnosti (kinestetičnih, avditivnih in taktilnih), sekvenčni igri in 

zaznavanju lege predmetov. Otroci s slepoto in MDR so bili že pred vajami v majhnem prostoru 

manj dejavni v primerjavi z vzorcem otrok brez pridružene MDR. Med izvajanjem raziskave je 

število dejavnosti v obeh skupinah porastlo za približno 13 %, v velikosti spremembe med 

skupinama ni bilo razlik. Otroci s pridruženo MDR so ostali pomembno manj dejavni kot otroci 

s slepoto brez MDR.  

Zaznava lastne učinkovitosti, ki vključuje ustrezno zaznavo lastnih sposobnosti in izražanje le-

teh, pomembno prispeva k razvoju motiviranosti in vztrajnosti (področje vestnosti; Kolb in 

Henley-Maxwell, 2003). Pogosti neuspehi prispevajo k temu, da imajo otroci z MDR v 

primerjavi z mentalno enako starimi normativnimi otroki brez težav nižja pričakovanja o lastni 

uspešnosti, so manj motivirani za spoprijemanje z izzivi ter se pogosteje obračajo k drugim po 

pomoč pri reševanju težav (Ziegler in Bennett - Gates, 1999; v: Dykens, 2006).  

Med otroki z MDR lahko opazimo podobnost v izraznosti nekaterih osebnostnih potez (npr. 

Hodapp, 1998), pa tudi specifične razlike med posameznimi skupinami (Stoneman, 2005). 

Nekateri otroci z MDR se lahko na primer povsem ustrezno sporazumevajo, drugi pa nimajo 

razvite sporazumevalne zmožnosti niti do te mere, da bi sporočali svoje osnovne potrebe; prav 

tako otroci z MDR izražajo različne ravni težavnega vedenja, kar prispeva k raznolikosti 
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izkušenj, ki jih v družinah otrok z MDR pridobivajo ostali člani družine. Ob MDR se lahko 

pojavijo pridružena stanja kot npr. AM ali druge razvojne motnje, epilepsija, vedenjske motnje 

ali težja gibalna oviranost. Nekateri avtorji poročajo celo o specifičnih etioloških profilih 

(Dykens in Hodapp, 2001; Hodapp, 2004; Ziegler in Bennett - Gates, 1999; v: Dykens, 2006), 

saj otroci z MDR pogosto izkazujejo za sindrom specifična vedenja (npr. DS, sindrom 

lomljivega X ipd.; Dykens, 2006; Hodapp idr., 2003). Dykens (1995; v: Hodapp, 1998) omenja 

razliko med posameznimi organskimi sindromi v spoznavnih sposobnostih, prilagojenem 

vedenju, dovzetnosti za posamezne čustvene motnje, govornih zmožnostih ter razporeditvi 

obdobij pospešenega in upočasnjenega razvoja (Dykens, 2006; Hodapp idr., 2003).  

Med skupinami posameznikov z različno etiologijo MDR kot tudi znotraj posameznih skupin 

(De Pauw in Mervielde, 2010; Hodapp, 1998; Kavkler, 2008; Sisson in Dixon, 1990; 

Simeonsson in Rosenthal, 2001; Stoneman, 2005) najdemo precej medosebne raznolikosti (na 

področju osebnostnih značilnosti, sposobnosti, odpornosti na stres), ki jo je potrebno pri 

razumevanju in obravnavi MDR upoštevati (APA, 2012). Zato ni ustrezno posploševati 

določene ravni izraznosti oz. profila osebnostnih potez na vse skupine oseb z MDR. V 

pričujočem delu sem poskusila poiskati tiste poteze, ki so za starše pri opisu otroka očitne in v 

izraznosti katerih se razlikujejo v primerjavi z normativnimi otroki. Nadalje pa sem želela 

preučiti, ali je za nekatere izmed skupin otrok z MDR raven izraznosti določene osebnostne 

poteze specifično razlikovalna glede na ostale otroke z MDR. 

1.4   Etiološki pristop 
 

Velik del posameznikov z zmerno, težjo in težko MDR kaže znake določenih sindromov 

oziroma jih lahko celo uvrstimo v različne skupine otrok s PP (npr. gibalno ovirani, dolgotrajno 

bolni ipd.). Osebe z različno organsko etiologijo razvijejo raznolika močna in šibka področja 

ter se različno odzivajo pri nalogah s področja spoznavnega in govornega razvoja. Dykens in 

Hodapp (2001) navedeno povezujeta z Gardnerjevo teorijo multiplih inteligentnosti (2010), ki 

poudarja povezanost, a ločljivost posameznih področij razvoja sposobnosti. Avtorji številnih 

raziskav o značilnostih otrok z MDR v primerjavi z normativnimi otroki poročajo o različnosti 

in skupnih značilnostih znotraj skupine otrok z MDR. Pogosto zasledimo opise vedenj, značilne 

za nekatere genetske sindrome (npr. Angelmanov sindrom, sindrom lomljivega X, Downov 

sindrom (DS), Prader-Willijev sindrom), pri nekaterih diagnozah (npr. avtistične motnje) za 

sindrom specifične vedenjske značilnosti sovariirajo s temperamentnimi potezami. Razmeroma 

najbolj je raziskan temperament oseb z DS, obstaja nekaj informativnih študij o temperamentu 
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otrok z avtizmom, sindromom lomljivega X ter Williamsovim sindromom (pregled v: Boström 

idr., 2010), v kasnejših raziskavah pa osredotočajo tudi na osebnostne poteze otrok z MDR (De 

Pauw in Mervielde, 2010). V nadaljevanju bom ločeno opisala sindrome oziroma etiološke 

skupine3, ki so v literaturi pogosto omenjene4 in v vzorcu pričujočega dela najpogosteje 

zastopane, ter nekatere ugotovitve o izraznosti osebnostnih potez oseb v teh skupinah. 

Avtistične motnje 

Različne teorije (pregled v: Hodapp idr., 2003) se osredotočajo na psihološke (npr. vedenjske 

značilnosti) ali biološke korelate (npr. nevrološka podlaga) avtističnih motenj (AM), pojmujejo 

pa jo kot sindrom ali pa izpostavijo le posamezne simptome (npr. umikanje). Strain (1990) 

meni, da so AM sindrom le v okviru poimenovanja, sicer pa je skupina oseb z AM v 

psihološkem delovanju izrazito heterogena. Posamezniki z AM izkazujejo različno stopnjo 

intelektualnih primanjkljajev (DSM-IV-TR, Ameriško psihiatrično združenje, 2000). Vzroke 

za AM so raziskovalci sprva pripisovali okoljskim vplivom (npr. staršem, ki so na otroka 

neodzivni) ali poškodbam centralnega živčnega sistema, v kasnejših študijah pa ugotavljajo 

pomemben genetski vpliv (zlasti lokacije na sedmem, trinajstem in petnajstem kromosomu). V 

študijah dvojčkov raziskovalci ugotavljajo 60-odstotno raven tveganja za pojavnost AM pri 

dvojčku otroka z AM (Plomin idr., 2005). Najpogosteje (npr. Ameriško psihiatrično združenje, 

2000; Havliček in Bon, 1999; Strain, 1990) AM opredelijo s primanjkljaji posameznikov na 

področjih recipročne socialne interakcije in komunikacije ter primanjkljaji na čustvenem in 

vedenjskem področju (ožji in ponavljajoči vedenjski vzorci, zanimanja ter dejavnosti).  

                                                 
3 Nekateri avtorji (Dykens, 2006; Hodapp idr., 2003) poročajo o specifičnih etioloških profilih, ki povzamejo za 

sindrom specifična vedenja. V pričujočem delu pogosto uporabljan izraz ˝etiološka skupina˝ je ustrezen v primeru 

razlikovanja med skupinami otrok z MDR različnih sindromov s pojasnjeno etiologijo (npr. Downov sindrom, 

Wiliamsov sindrom, Prader-Willijev sindrom, sindrom lomljivega X ipd.). Etiologija avtističnih motenj je zaenkrat 

manj poznana, zato je za otroke te skupine izraz manj primeren. Prav tako je skupina gibalno oviranih otrok z 

etiološkega vidika heterogena.   

 
4 Raziskovalci MDR pogosto omenjajo tudi Williamsov sindrom (npr. Hodapp, 1998), do katerega privede 

mikroizbris na 7. kromosomu (Plomin idr., 2005). Za osebe s sindromom so značilni škratu podoben obraz, 

kardiološke težave, slabše vidno prostorsko procesiranje in pogosta anksioznost, fobije in strahovi (Dykens, 2003; 

v: Dykens, 2006; Havliček in Bon, 1999; Hodapp, 2004; Hodapp idr., 2003). So prijazni, družabni, odprti, hitro 

»prevzamejo čustva« ljudi v svoji okolici, so močni na področju govornega izražanja in izražajo interese ter 

nadarjenost na glasbenem področju (Dykens in Hodapp, 2001). V vzorcu pričujočega dela noben otrok z MDR ni 

imel diagnoze Williamsovega sindroma. 
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AM so nevrološke razvojne motnje in se sopojavljajo pri 20 % populacije z MDR, kombinacija 

z AM je ena izmed najpogostejših dvojnih diagnoz otrok z MDR. Otrok z avtizmom ima 

pomemben vpliv na starše, predvsem prispeva k ravni zaznanega stresa, duševnega zdravja ter 

družinskega delovanja nasploh. V literaturi (pregled v: Herring idr., 2005) motnjo najpogosteje 

povezujejo z najbolj neugodnim izidom za družino v primerjavi z MDR ostalih etiologij, 

pogosto na podlagi primerjave z osebami z DS zaradi izrazito različnih fenotipskih potez 

(Fisman Wolf, Ellison in Freeman, 2000; Orsmond in Seltzer, 2007b). S. De Pauw in Mervielde 

(2010) sta izvedla metaanalizo 32 raziskav, v katerih so avtorji uporabljali vprašalnike 

temperamenta ali osebnosti za opis otrok z AM (in MDR). Otroci z AM so bili v povprečju 

nižje ocenjeni pri družabnosti, vestnosti in občutljivosti kot normativni otroci ter višje pri 

nesprejemljivosti in negativnem čustvovanju (pogosteje izražajo negativna čustva, vendar so ta 

manj intenzivna v primerjavi z opaženimi čustvi pri normativnih otrocih).  

Cerebralna paraliza 

Cerebralna paraliza (CP) je, poleg epilepsije (Stromme in Hagberg, 2000), ena izmed z MDR 

pogosteje povezanih nevroloških motenj. Obe motnji se povezujeta s težjimi MDR. 

Posamezniki s CP imajo nenapredujoče lezije v različnih področjih možganov nad možganskim 

deblom, do katerih pride pred ali ob rojstvu ali pa v prvih petih letih po rojstvu (Alexander, 

1990). Najbolj opazni simptomi motnje se nanašajo na težave na gibalnem področju, v grobem 

se kažejo v treh različnih oblikah: spastični, ataksični in atetoidni. Lezije poleg gibalnih 

področij pogosto zajamejo še preostala področja možganov, kar se kaže v zaznavnih 

primanjkljajih ali primanjkljajih na področju spoznavnega delovanja. Vidni znaki ter telesne 

posebnosti in gibalna oviranost oseb s CP prispevajo k njihovi izolaciji ter težavam pri 

doseganju mejnikov normativnega razvoja. Pri osebah lahko opazimo težavno vedenje kot 

odziv na motnjo, lahko pa je tovrstno vedenje odraz manj primerne vzgoje ali hiperkinetičnega 

sindroma. V eni izmed slovenskih študij (Petrič idr., 2010) so na vzorcu v povprečju skoraj 

sedem let starih (M = 6 let in 10 mesecev) otrok z MDR, izmed katerih je večina (82 %) imela 

tudi opredeljeno CP, preverjali starševo zaznavo osebnostnih potez otrok v povezavi s starševim 

mestom nadzora. Raziskovalke so podprle pomembne razlike med vzorcema pri osebnostnih 

potezah odprtost, vestnost in nevroticizem ter nekaterih označevalnih potezah srednje ravni 

(dosežek, dejavnost, antagonizem, odprtost za izkušnje, inteligentnost in ugodljivost). Otroke z 

MDR so starši v primerjavi z normativnimi otroki ocenili v smeri višje izraženosti manj 

zaželenih potez in nižje izraženosti zaželenih potez, z izjemo otrokove sprejemljivosti in 

pozitivnih čustev (razlike so sicer nepomembne in majhne, a jih upoštevajoč majhno število 
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udeležencev ne smemo spregledati. Tudi navedene pomembne razlike med vzorcema otrok s 

CP in normativnih otrok so bile majhne do zmerno velike, z izjemo inteligentnosti - velike 

razlike). Z višjo zaznano izraznostjo želenih robustnih in specifičnih potez pa se je povezovalo 

starševo samozaznano notranje mesto nadzora pri vzgoji otroka.  

Downov sindrom 

Trisomija 21. kromosoma je najpogostejši vzrok za izraznost potez, ki jih označimo kot DS, 

poznamo tudi nepopolne oziroma mozaične oblike izraznosti (kadar trisomija ni izražena na 

celotnem genomu in se pri osebi izrazijo le določene lastnosti sindroma). Posamezniki z DS so 

ena izmed najštevilčnejših etioloških skupin MDR (Plomin idr., 2005). Raven spoznavnih 

sposobnosti je znotraj etiološke skupine raznolika, večinoma osebe z DS delujejo na ravni 

zmerne MDR (povprečno 55 IQ točk; Plomin idr., 2005). Pri osebah z DS se pojavijo tudi 

težave v razvoju govora, vzroki so lahko tudi organski (npr. šibka motorika govoril; Jurišić, 

2012). Prepoznamo jih po nekaterih vidnih znakih (npr. epikantalne gube okrog oči, kratki prsti, 

široka postava; Hodapp idr., 2003) ter izraziti družabnosti. Pogosto so nasmejani, smejijo se 

pogosteje kot ostali otroci z MDR ali njihovi normativni vrstniki (Kasari in Freeman, 2001; v: 

Dykens, 2006) in so bolj uspešni pri prepoznavanju pozitivnih kot negativnih obraznih izrazov 

ljudi (Havliček in Bon, 1999). Dykens in Hodapp (2001) sta izpostavila pomen videza oseb z 

DS (otroški izraz na obrazu) pri opisovanju njihove osebnosti, na podlagi katerega jih ostali 

zaznajo kot bolj poštene, lahkoverne, naivne in prilagodljive ter se nanje odzovejo skladno s to 

zaznavo. Starši jih pogosto opisujejo s pozitivnimi atributi (npr. optimistični, družabni) in v 

primerjavi s starši ostalih etioloških skupin bolje poznajo z etiologijo povezana močna in šibka 

področja otroka (Hodapp idr., 2003).  

V povprečju so dojenčki in malčki z DS boljši na področju vidnega spomina (dosežke malčkov 

z DS na tem področju na primer uvrstimo v 80. percentil glede na dosežke enako starih 

normativnih otrok; Hodapp idr., 2003), pri slušnem procesiranju pa imajo občasno težave 

(pregled v: Hodapp, 2004). Otroci z DS večinoma izkazujejo blage motnje vedenja in manj 

psihopatologije glede na ostale etiološke skupine MDR (nižja prevalenca in blažja patologija; 

Dykens in Hodapp, 2001). Zanje vse pogosteje priporočajo uporabo podporne in nadomestne 

komunikacije (PINK; Jurišić, 2012), tudi kot sredstvo za spreminjanje motečega vedenja. S 

starostjo postajajo bolj pasivni, poraste tudi raven tveganja za depresijo ter Alzheimerjevo 

bolezen (Havliček in Bon, 1999; Kastelic, 2012; Orsmond in Seltzer, 2007b).  
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Nekatere druge etiološke skupine 

Sindrom lomljivega X je druga najpogostejša kromosomsko povzročena MDR (Plomin in 

Rendle, 1991; Plomin idr., 2005), ki ji raziskovalci posvečajo veliko pozornosti. Vzrok za 

pojavnost sindroma so molekularni genetiki ugotovili v razširjeni trinukleotidni ponovitvi na 

X-kromosomu (CGG; Plomin idr., 2005), ki se skozi generacije podaljšuje. Ime sindroma, tj. 

lomljivost, se nanaša na krhkost kromosoma na mestu ponovitev. Pogosto se motnja pojavi kot 

posledica prenatalne okužbe z virusom rdečk in se kaže kot pretirana razdražljivost v otroštvu 

(Havliček in Bon, 1999). Izražen je pri približno 0,05 % moške populacije, večina oseb deluje 

na ravni zmerne MDR. Osebe s sindromom prepoznamo po dolgih ušesih, suhih in dolgih 

obrazih, ohlapnem visenju rok, hiperaktivnosti, motnjah pozornosti ter AM podobnim 

vedenjskim znakom (zastrmljenje, socialna plašnost, izogibanje stiku z očmi ipd.; Havliček in 

Bon, 1999). Imajo visoko sposobnost sočasnega (celostnega) v primerjavi z zaporednim 

procesiranjem informacij (Dykens in Hodapp, 2001).  

Prader-Willijev sindrom. Do raznolikosti v izraznosti vedenjskih značilnosti, poleg dejavnikov 

okolja ter genetske variabilnosti, privedejo tudi pojavi, vezani na gene, npr. genomsko 

vtisnjenje (Zupančič, 2004a). Zanj je značilno, da se specifični alel na danem lokusu različno 

izrazi, odvisno od tega, ali je podedovan od mame ali očeta. Vzrok za Prader-Willijev sindrom 

(PW) je izbris majhnega dela na 15. kromosomu, kadar je »podedovan« od mame, povzroča 

Angelmanov sindrom, »podedovan« od očeta pa se izrazi kot PW (pregled v: Plomin idr., 2005). 

Osebe s PW imajo šibek mišični tonus ob rojstvu (hipotonija) in tudi kasneje opazimo nekatere 

znake sindroma na telesni ravni (so nizke rasti, zanje so značilni tudi hipogonadizem, 

kraniofacialne posebnosti, majhne dlani in stopala). Nagnjeni so k prenajedanju (hiperfagija) in 

uživanju nenavadne ter neustrezne hrane. Ne razvijejo občutka sitosti, kar pripomore k 

prekomerni telesni teži, ki je eden poglavitnih razlogov smrtnosti pri teh osebah (Dykens, 

2006). Poleg obsesije s hrano so pri njih pogoste tudi ostale obsesivno-kompulzivne motnje in 

nevrotični simptomi (npr. Dykens, 2006; Dykens in Hodapp, 2001; Holm, Cassidy, Butler, 

Hanchett, Greenswag, Whitman idr., 1993; van Lieshout, De Meyer, Curfs, Koot in Fryns, 

1998; Zupančič, 2004a). Težko se prilagajajo na spremembe in vzpostavijo čustvene odnose, 

pogosteje izražajo tudi depresivne simptome, žalost, umik in imajo težave z vrstniki oziroma 

primanjkljaje na področju socialnih spretnosti (Zupančič, 2004a). V primerjavi z vrstniki (z in 

brez MDR) imajo višje izraženo potrebo oziroma željo po skrbi za druge (npr. otroke, živali), 

pogosto si kljub neplodnosti želijo svojih otrok. Ta potreba po negovanju je povezana z visoko 

ravnjo oksitocina (Dykens, 2006), ki uravnava navezanost. Izražajo lahko tudi vedenjske težave 

(Zupančič, 2004a) ali hude splošne motnje vedenja (Havliček in Bon, 1999) in vedenjske 
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izbruhe (npr. trma, impulzivnost), pogosto so negativistični (npr. pogosto in dolgotrajno 

prepiranje). Navedeni simptomi se povezujejo s spolom in starostjo (npr. več težavnega vedenja 

opazimo v mladostništvu kot kasneje; pregled v: van Lieshout idr., 1998). Večinoma jih 

uvrstimo v kategorijo oseb z lažjo do zmerno MDR. Hitri so pri sestavljanju sestavljank in pri 

nalogah, ki zahtevajo dobro prostorsko predstavljivost (Dykens, 2006; Hodapp idr., 2003), in 

sicer bolj kot mentalno enako stari posamezniki z MDR, celo kot kronološko enako stari 

normativni otroci (Dykens, 2002). 

Opitz (1985; v: Dykens, 2006) je povzel, da so vzroki za MDR številni, vendar lahko privedejo 

do podobnih ali enako diagnosticiranih motenj (tudi Stromme in Hagberg, 2000). Tako kljub 

različnim genotipom npr. opazimo anksioznost pri osebah s PW (obsesije in kompulzije) in 

Williamsovim sindromom (strahovi in fobije), vendar je fenotipska izraznost anksioznosti 

različna. 

Dykens in Hodapp (2001) sta opisala nevrološko podlago za nekatere sindrome, ki je osnova 

raznolikim sposobnostim po področjih. Pri osebah s sindromom lomljivega X poročajo o 

povečanem caudates nucleusu, ki se lahko povezuje s perseveracijo, izvršilnimi funkcijami in 

mehanizmi inhibicije. Pri osebah z DS pa opazimo proporcionalno manjši temporalni lobus ter 

corpus callosum, kar se kaže v težavah na govornem področju (še posebej pri govornem 

izražanju in slovnici), ki so posledica manj usklajenega delovanja dveh frontalnih predelov 

možganov. V pričujočem delu pa sem preučevala, kako se različne etiološke skupine razlikujejo 

v izraznosti osebnostnih potez. 

1.4.1 Razlike med etiološkimi skupinami 

 

Učinki genetskih motenj so lahko neposredni in/ali posredni (pregled v: Hodapp, 2004). 

Neposredni učinek se nanaša na višjo raven (oziroma pogostost) izražanja določenih za sindrom 

specifičnih vedenj v primerjavi z ostalimi posamezniki z MDR. Posredni učinek pa se nanaša 

na odgovore okolice na etiološko-specifične vedenjske vzorce. S procesom emergentizma 

(Hodapp idr., 2003) avtorji pojasnjujejo, da močna in šibka področja posamezne etiološke 

skupine postajajo vse bolj očitna z odraščanjem zaradi vzpostavljanja raznolikih interakcij z 

okoljem; okolica spodbuja izražanje ustreznejših vedenj in izbiro temu primerne strategije 

učenja. Tudi posameznik se raje vede na načine, pri katerih je uspešnejši. Podobno Bell (1968; 

v: Dykens in Hodapp, 2001) z interakcionizmom opisuje vzajemni vpliv med otroki z MDR in 

njihovimi starši. Pomembna so pričakovanja staršev ter značilnosti otrok (pregled v: Dykens in 

Hodapp, 2001; npr. vzpostavljanje očesnega stika in sodelovanje pri petju pesmic je pri otrocih 
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z DS pogostejše kot pri normativnih vrstnikih). Navedeno se povezuje s spremembo v 

pojmovanju MDR kot interakcije posameznikovih značilnosti in okolja in ne kot izključne 

lastnosti osebe z MDR. 

Vse etiološke skupine otrok z MDR izražajo nižjo raven čustvene stabilnosti in odprtosti kot 

normativni otroci, otroci s Prader-Willijevim sindromom (PW) se pri dimenziji ekstravertnosti 

ne razlikujejo niti od ostalih etioloških skupin niti od normativnih otrok, so pa zaznani kot manj 

vestni kot normativni otroci, vendar bolj kot otroci s sindromom lomljivega X in Williamsovim 

sindromom. V ravni nesprejemljivosti se otroci s PW in sindromom lomljivega X ne razlikujejo 

pomembno, obe skupini sta manj sprejemljivi kot normativni otroci ter otroci z Williamsovim 

sindromom (pregled v: van Lieshout idr., 1998). Starši predšolskih otrok z AM poročajo o 

najbolj težavnem temperamentu svojih otrok (nizka ritmičnost, približevanje in prilagodljivost 

ter visok umik, intenzivnost in nihanje razpoloženja), tudi njihovi sorojenci pogosteje poročajo 

o tem, da jih sorojenci z AM motijo in jim polomijo stvari (Bagenholm in Gillberg, 1991). Kot 

manj težavnega v primerjavi s predhodno opisanim zaznavajo temperament svojih otrok starši 

otrok z MDR mešanih etiologij in DS, o najmanj težavnem temperamentu pa poročajo starši 

tipično razvijajočih se otrok (Kasari in Sigman, 1997). Otroci z DS so pri lestvicah negativnih 

čustev ocenjeni nižje kot otroci z ostalimi diagnozami MDR in AM, otroci z AM so zaznani 

kot manj družabni v primerjavi z ostalimi skupinami MDR in bolj plašni kot otroci z DS, otroci 

z nepoznano etiologijo MDR pa kot bolj impulzivni v primerjavi z otroki z DS (Boström idr., 

2010). Večinoma sta vedenje in temperament skupine otrok z AM ocenjena kot najbolj težavna 

v primerjavi z vsemi drugimi skupinami otrok (Boström idr., 2010; Kasari in Sigman, 1997). 

Pri obravnavah oseb z MDR z etiološkega vidika upoštevamo verjetnostni vidik: pri nekaterih 

etioloških skupinah se določena vedenja pojavljajo z večjo verjetnostjo (etiološko povezana 

vedenja; Dykens, 2006; Hodapp idr., 2003) kot pri drugih skupinah, vendar se predvideni 

vedenjski vzorci ne pojavijo pri vseh posameznikih z določenim sindromom. Vsak sindrom 

vključuje številne pričakovane in manj pričakovane vedenjske vzorce, za sindrom predvidene 

lastnosti niso edine značilnosti posameznika (Hodapp, 2004). Vedenjski približki so situacijsko 

in interakcijsko specifični, pogosto so učinki povezani s starostjo. Na močnih področjih 

postanejo posamezniki še močnejši, šibka področja pa jim povzročajo še več težav.  

Pri opredeljevanju MDR je ključnega pomena klinična presoja strokovnjakov, kar poudarjajo 

tudi vodilne mednarodne organizacije na tem področju. AAIDD (2012) ob opredelitvi MDR 

navaja pet predpostavk, ki jih je pri določanju MDR potrebno upoštevati: raven delovanja 

ugotavljamo glede na delovanje vrstnikov v določeni kulturi, pri tem pa upoštevamo možnost 
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jezikovne raznolikosti ter zaznavnih primanjkljajev posameznika. Poleg omejitev posameznik 

z MDR razvije tudi močna področja, obe področji ob upoštevanju njegove osebnosti pa sta 

podlaga za načrtovanje obravnave posameznika z MDR. Etiološko razlikovanje med 

posamezniki z MDR temelji na vedenjskem fenotipu posamezne skupine, na prepoznavanju 

njihovih šibkih in močnih področij. Pozitivna čustva ter močna področja so opazna pri vseh 

osebah z MDR. Iz opisa močnih področij oseb z MDR različnih etiologij razberemo na primer 

izraženo družabnost, skrb za druge in specifično nadarjenost. Z za sindrom specifičnim 

pristopom, ki bi obravnave načrtoval glede na spoznavne in govorne sposobnosti otrok z MDR 

različnega genetskega izvora, želimo optimizirati obravnave ter kompetentnost oseb z MDR in 

tako doseči čim višjo stopnjo inkluzije na področju izobraževanja in vsakodnevnih dejavnosti. 

V napotkih k osredotočanju na močna področja, povezana z etiologijo, raziskovalci predlagajo 

tudi oblikovanje organizacij in združenj za posamezno motnjo (npr. DS, PW ipd.), ki v Sloveniji 

že obstajajo. Delovanje in kakovost življenja oseb z MDR se lahko ob učinkoviti, dlje časa 

trajajoči individualizirani podpori izboljša. Raziskovalci (Dykens, 2006; Hodapp idr., 2003) 

vse pogosteje priporočajo etiološko perspektivo, njena učinkovitost pa je še premalo preverjena, 

zato ne more povsem nadomestiti obstoječih postopkov raziskovanja in strokovnih obravnav. 

Pri velikem deležu oseb z MDR je namreč etiologija nepoznana. 

Variabilnost v osebnostnih potezah pa ni opazna le med posameznimi etiološkimi skupinami, 

temveč tudi znotraj njih. Že v eni starejših študij sta Gunn in Berry (1985), ki sta preučevala 

temperament otrok z DS, navedla raven variabilnosti, primerljivo skupini normativnih otrok. S. 

De Pauw in Mervielde (2010) poročata celo o višji variabilnosti osebnostnih potez v skupini 

otrok z AM, kot jo opazimo med normativnimi otroki. K raznolikosti znotraj posameznih 

etioloških skupin prispevajo tudi pridružene motnje ter spretnosti in sposobnosti otrok z MDR. 

Otroci z MDR lahko povsem ustrezno komunicirajo ali morda niti nimajo razvitih sposobnosti 

komunikacije do te mere, da bi sporočili svoje osnovne potrebe, izražajo pa tudi različno raven 

težavnega vedenja. Težavno vedenje in čustvene motnje so eden izmed dejavnikov, ki pri 

otrocih z MDR prispevajo k manjšemu številu prijateljstev v primerjavi z njihovimi 

normativnimi vrstniki, otežujejo otrokovo socialno integracijo in so eden izmed glavnih 

vzrokov stisk pri njihovih starših (Brody, Stoneman, Davis in Crapps, 1991). 

Ob hkratnem zavedanju navedenih omejitev uporabe etiološkega pristopa, tj. pogosto 

nepoznani etiologiji in razlikami v izraznosti določenih značilnosti tudi znotraj posamezne 

etiološke skupine, sem proste opise otrok ter ocene izraznosti njihovih osebnostnih potez 

primerjala tudi med skupinami.  
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2 PROBLEM IN HIPOTEZE 

Raziskave osebnostnih potez otrok so se pri normativnih otrocih pričele izvajati v zadnjem 

desetletju, pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju (MDR) še kasneje. Osebnostne poteze 

normativnih otrok (De Fruyt, Mervielde in Van Leeuwen, 2002; Ehrler, Evans in McGhee, 

1999; Lamb idr., 2002; Zupančič in Kavčič, 2003, 2007) kot temperament otrok z MDR (npr. 

Fidler idr., 2006) napovedujejo otrokovo socialno prilagajanje. Tudi starši pripisujejo osebnosti 

otroka visoko pomembnost, višjo kot njegovim učnim spretnostim (Kolb in Hanley-Maxwell, 

2003), njihova zaznava značilnosti otroka pa je pomembna pri postavljanju ciljev, jih motivirajo 

pri vzgoji otroka (Suizzo, 2007). Zaradi napovedne vrednosti, ki jo imajo osebnostne poteze na 

otrokovo vedenje ter pomena starševe zaznave teh potez sem v pričujočem delu preverila 

starševo zaznavo (mame in očeti) osebnosti otrok z MDR.  

Med skupinami posameznikov z različno etiologijo MDR raziskovalci (Gunn in Berry, 1985; 

DePauw in Mervielde, 2010; Hodapp, 1998; Kavkler, 2008; Sisson in Dixon, 1990; Simeonsson 

in Rosenthal, 2001) poročajo o precej medosebnih razlikah, ne zgolj na področju spoznavnih 

sposobnosti. To medosebno raznolikost je potrebno pri obravnavi otrok z MDR upoštevati 

(APA, 2012). Nekateri avtorji pri obravnavi otrok z MDR zagovarjajo etiološki pristop (npr. 

Dykens, 2006; Dykens in Hodapp, 2001; Hodapp, 2004), zato sem ob zavedanju, da obstajajo 

pomembne medosebne razlike tudi znotraj posamezne etiološke skupine, preučila specifično 

izraznost osebnostnih potez različnih skupin otrok z MDR. 

 

Namen diplomskega dela je s pomočjo dveh pristopov (prostimi opisi in vprašalniki) preučiti 

osebnostne značilnosti otrok z MDR, kot jih zaznata oba starša v okviru modela Velikih pet 

(ekstravertnost, vestnost, sprejemljivost, odprtost in čustvena stabilnost), in s tem preveriti 

uporabnost modela pri oceni osebnostnih značilnosti otrok z MDR. Osebnostne značilnosti 

otrok z MDR sem primerjala z izraznostjo potez pri enako starih normativnih otrocih ter znotraj 

skupine otrok z MDR med različnimi (etiološkimi) skupinami MDR (avtizem, Downov 

sindrom, mešana etiologija).  

 

Raziskovalni cilji in hipoteze 

H1) Preveriti uporabnost modela Velikih pet pri opisu otrok z MDR: 

- Večina prostih opisov otrok (z MDR in normativnih) se bo uvrščala v kategorije Velikih 

pet.  
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H2) Primerjati starševo zaznavo otrok z MDR z zaznavo staršev normativnih otrok, in 

sicer na podlagi prostega opisovanja otrok in ocenjevanja z vprašalnikom: 

H2.1) Predvidevam, da se bodo opisi otrok z MDR v primerjavi z opisi normativnih otrok 

razlikovali predvsem v nesprejemljivosti ter nizki odprtosti. Slednja se povezuje z nižjo 

ravnjo spoznavnega delovanja, nesprejemljivost pa pri otrocih z MDR napoveduje težavno 

vedenje (van Lieshout idr., 1998), ki je pri otrocih z MDR v primerjavi z normativnimi 

otroki pogostejše (npr. Baker idr., 2003; Hassal idr., 2005; Herring idr., 2006; Lopez, 

Clifford, Minnes in Oullette - Kuntz, 2008). 

H2.2) Skladne rezultate pričakujem tudi pri vprašalniku, tj. nižjo izraznost odprtosti in višje 

izraženo nesprejemljivost otrok z MDR v primerjavi z normativnimi otroki. 

 

H3) Preveriti uporabnost etiološkega pristopa pri preučevanju otrok z MDR, tj. ali lahko 

podpremo razlike v prostem opisovanju in zaznani izraznosti osebnostnih potez otrok z MDR 

glede na njihovo pripadnost določeni etiološki skupini. 

H3.1) Pri preučevanju razlik med različnimi skupinami otrok z MDR predvidevam višji 

delež opisov nesprejemljivosti ter čustvene nestabilnosti (negativna čustva, strahovi) in 

nižji delež opisov odprtosti otrok z avtističnimi motnjami (AM) v primerjavi z otroki z 

Downovim sindromom (DS). Slednji bodo pogosteje opisani kot družabni.  

H3.2) Podobne rezultate pričakujem pri osebnostnem vprašalniku, višjo izraznost 

socialno želenih potez (družabnost, sprejemljivost, pozitivna čustva) pri otrocih z DS 

kot pri otrocih z AM. Pri gibalno oviranih otrocih predvidevam nižje izraženo raven 

dejavnosti. Pri otrocih z MDR mešane etiologije postavljam ničelno hipotezo zaradi 

nepredvidljive etiologije otrok v tej skupini. 

 

Kratka utemeljitev raziskovalnih hipotez: 

 

AM avtorji (npr. APA, 2000; Havliček in Bon, 1999; Strain, 1990) najpogosteje opredeljujejo 

s primanjkljaji recipročne socialne interakcije in komunikacije ter primanjkljaji na čustvenem 

in vedenjskem področju (ožji in ponavljajoči vedenjski vzorci ter interesi). Starši predšolskih 

otrok z AM so poročali o najvišje izraženih potezah težavnega temperamenta pri svojih otrocih 

(neritmičnost, umik in neprilagodljivost, intenzivnost in nihanje razpoloženja), manj težavne 

temperamentne poteze zaznajo starši pri otrocih z MDR mešanih etiologij, DS; o največ potezah 

t. i. lahko vzgojljivega temperamentnega tipa poročajo starši tipično razvijajočih se otrok 

(pregled v: Dykens, 2006). Otroci z DS so ocenjeni nižje pri lestvicah negativnih čustev, kot 
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otroci z ostalimi diagnozami MDR in AM. Slednji so zaznani kot manj družabni v primerjavi z 

ostalimi skupinami MDR in bolj plašni kot otroci z DS, otroci z nepoznano etiologijo MDR pa 

kot bolj impulzivni v primerjavi z otroki z DS (Boström idr., 2004).  

 

Otroci z DS se smejijo pogosteje kot ostali otroci z MDR ali njihovi normativni vrstniki 

(pregled v: Dykens, 2006) in bolj uspešno prepoznavajo pozitivne kot negativne obrazne izraze 

(Havliček in Bon, 1999). Dykens in Hoddap (2001) izpostavljata pomen videza oseb z DS 

(otroški obrazni izraz) pri opisovanju njihove osebnosti, na podlagi katerega jih ostali zaznajo 

kot bolj poštene, lahkoverne, naivne in prilagodljive ter se nanje odzivajo skladno s to zaznavo. 

Starši jih pogosto opisujejo s pozitivnimi atributi (npr. optimistični, družabni) (Hodapp idr., 

2003). Otroci z DS večinoma izkazujejo blage motnje vedenja in manj patologije glede na ostale 

etiološke skupine MDR (tudi nižjo raven prevalence, Dykens in Hodapp, 2001).  
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3 METODA 

 

Z raziskavo sem preučevala osebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvoju (MDR) kot 

jih zaznata starša. Podatki so bili zbrani v enem časovnem preseku s pristopom več 

ocenjevalcev (osebnostne poteze otrok so ocenjevale mame in očeti ločeno) in več metod 

(vprašalniki in prosti opisi). Ugotovitve v družinah otrok z MDR sem interpretirala na podlagi 

podobnega postopka, izvedenega v primerljivih normativnih družinah. 

3.1 Udeleženci 
 

3.1.1 Vzorec družin otrok z MDR 

 

V raziskavi je sodelovalo 100 družin (98 mam in 87 očetov) z otrokom z MDR iz različnih regij 

Slovenije. Večinoma (85 %) sem izvedla intervjuje z obema staršema, v primeru enostarševskih 

družin ali odklonitve sodelovanja enega izmed staršev sem podatke zbrala le na podlagi 

perspektive enega ocenjevalca (za dva otroka s perspektive očeta, za 13 s perspektive mame). 

Družine so imele od dva do sedem otrok, starši pa so opisali otroke z MDR, stare od 1 do 14 

let. Očeti otrok z MDR so bili stari med 28 in 58 let, mame pa med 23 in 55 let. Demografske 

značilnosti otrok z MDR in njihovih družinskih članov so prikazane v tabelah 1, 2 in 3. 

 

Otroci z MDR niso bili institucionalizirani, status otroka z MDR je bil opredeljen z Odločbo 

Zavoda RS za šolstvo. Raven MDR so sporočili starši, in sicer ima 34 % otrok lažjo, 31 % 

zmerno, 18 % težjo in 15 % težko MDR. Za dva otroka raven intelektualnega delovanja še ni 

bila ugotovljena ali starši o njej niso želeli poročati. Za pet otrok starši poročajo o govorno-

jezikovni motnji in menijo, da otrok nima MDR. Glede na odločbo ter program, v katerega so 

otroci usmerjeni, sem pri obdelavi podatkov te otroke priključila skupini otrok z lažjo MDR. 

Starši so navedli različne diagnoze, povezane z MDR njihovih otrok (etiologija MDR): 

najpogosteje Downov sindrom (DS; 27 %), cerebralno paralizo (CP; 15 %) in avtistične motnje 

(AM; 9 %); relativna večina otrok (35 %) ima več motenj, starši so zanje navajali pridružene 

motnje. Mame in očeti so navedli od ene do pet (M = 1,66; SD = 0,99) motenj (npr. gibalna 

oviranost, MDR, govorno-jezikovna motnja ipd.) oziroma diagnoz otroka (npr. DS, AM, CP 

ipd.). Na podlagi teh navedb sem otroke razvrstila v eno izmed etioloških skupin, opredeljenih 

v tej študiji (DS, AM, gibalna oviranost in mešana oz. neznana etiologija). 
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Tabela 1.  

Prikaz izobrazbene strukture staršev (%) v družinah otrok z MDR in normativnih družinah. 

 Družine otrok z MDR 

(N = 100) 

Normativne družine 

            (N = 111) 

 Mame Očeti Mame Očeti 

OŠ ali manj 12,1 11,3 0,9 3,6 

Poklicna šola 21,2 27,8 10,8 28,8 

Srednja šola 24,2 29,9 26,1 36,0 

Višja, visoka 23,2 13,4 22,5 9,9 

Univerzitetna ali več 19,2 17,5 39,6 21,6 

 

Pri nekaterih statističnih analizah sem ravni izobrazbe obeh staršev v obeh vzorcih (N = 400) 

pretvorila v leta izobraževanja, kjer sem posameznike z OŠ ali manj opredelila z osmimi leti 

izobraževanja (6,7 %), s poklicno šolo z enajstimi (22,0 %), srednjo šolo z dvanajstimi (29,2 %), 

višjo oziroma visoko šolo s petnajstimi (17,2 %) ter univerzitetno izobražene s sedemnajstimi 

leti izobraževanja (24,9 %).  

 

Primerjava demografskih značilnosti med različnimi skupinami otrok z MDR 

 

Eden izmed osrednjih ciljev pričujočega dela je primerjati starševo zaznavo osebnostnih potez 

otrok med različnimi skupinami otrok z MDR. V ta namen sem preverila morebitne razlike med 

skupinami v demografskih značilnostih otrok in družin, ki bi lahko prispevale ali zmanjšale 

razlike v preučevanih osebnostnih značilnostih. Ugotovitve povzemam v tabeli 2. 

 



31 

 

Tabela 2.  

Primerjava demografskih značilnosti med različnimi skupinami otrok z MDR. 

 Skupina  

 

Razlika med 

skupinami 

 

Spremenljivka 

Avtistične 

motnje 

N = 9 

Downov 

sindrom 

N = 27 

Gibalna 

oviranost 

N = 16 

Mešana 

etiologija 

N = 48 

Otroci      

Starost otroka v letih 

(SD) 

8,30 

(2,99) 

6,19 

(3,28) 

7,66 

(4,29) 

7,13 

(3,30) 

F(3,96) = 1,13 

 

Spol otroka  

(% dečkov) 

88,9 66,7 37,5 62,5 2 = 7,091 

 

Starši 

     

Starost mame v letih 

(SD) 

36,67  

(6,21) 

38,42 

(7,05) 

36,19  

(5,52) 

37,67 

(5,19) 

F(3,91) = 0,54 

 

Starost očeta v letih 

(SD) 

41,88  

(5,33) 

40,12 

(5,68) 

36,33  

(4,68) 

39,03 

(5,44) 

F(3,82) = 2,03 

 

Leta izobraževanja 

mame (SD) 

12,78 

(2,44) 

13,19 

(2,73) 

14,19 

(2,32) 

12,45 

(3,12) 

F(3,95) = 1,59 

 

Leta izobraževanja očeta 

(SD) 

12,67 

(2,50) 

12,63 

(2,65) 

13,31 

(2,27) 

12,20 

(2,98) 

F(3,93) = 0,67 

 

Družina      

Število otrok v družini 

(SD) 

3,00 

(0,87) 

2,89 

(0,97) 

2,38 

(0,50) 

2,91 

(1,00) 

F(3,95) = 1,58 

 

Bivanje (% podeželje) 50,0  74,0 53,6 58,3 2 = 12,83* 

Opombe: MDR – družine otrok z MDR; Nor. – družine normativnih otrok; v posameznih statističnih 

analizah so nekatere družine izključene zaradi manjkajočih podatkov (neizpolnjeni vprašalniki). 

*p < 0,05; 1 p < 0,07 

 

Izraznost osebnostnih potez se je pomembno razlikovala glede na raven MDR (lažja, zmerna, 

težja, težka), zato sem raven MDR pri primerjavi različnih skupin upoštevala in izvedla analizo 

kovariance (ANCOVA), saj v tako majhnih skupinah ni moč zagotoviti enake zastopanosti 

posamezne kategorije MDR. Podatka o ravni MDR v tabeli 2 ne prikazujem. Iz tabele 2 sicer 

razberemo, da se skupine v preučevanih demografskih značilnostih ne razlikujejo pomembno, 

izstopa delež dečkov pri otrocih z AM ter delež družin z otrokom z DS, ki bivajo na podeželju. 
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3.1.2  Primerjalni vzorec normativnih družin 

 

V primerjalnem vzorcu normativnih družin (N = 111) z vsaj dvema otrokoma (od 2 do 5 otrok) 

iz različnih regij Slovenije so starši (111 mam in 104 očeti) ločeno opisali otroke, stare med 1 

in 14 leti. Večina otrok je bilo opisanih s strani obeh staršev (94 %), nekaj jih je opisala le mama 

(npr. enostarševska družina ali očetova odklonitev sodelovanja). Očeti normativnih otrok so bili 

stari med 27 in 52 let, mame pa med 26 in 50 let.  

 

Vzorec je po ključnih spremenljivkah otrok z MDR (starost, spol) primerljiv vzorcu družin 

otrok z MDR. V tabeli 3 je prikazana primerjava demografskih značilnosti obeh vzorcev. 
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Tabela 3.  

Primerjava demografskih značilnosti med vzorcem družin z otrokom z MDR in vzorcem 

normativnih družin. 

 Vzorec Razlika med 

vzorcema  

Spremenljivka 

MDR 

N = 100 

Nor. 

N = 110 

Otroci    

Starost otroka v letih (SD) 7,07  

(3,45) 

6,19 

(3,35) 

t(208) = –1,874 

 

Spol otroka (% dečkov) 62 60 2 = 0,050 

 

Starši 

   

Starost mame v letih (SD) 37,52  

(5,81) 

36,87  

(4,56) 

t(201) = –0,885 

 

Starost očeta v letih (SD) 39,24  

(5,51) 

38,27  

(5,11) 

t(176) = –1,222 

 

Leta izobraževanja mame (SD) 12,96 

(2,73) 

14,51 

(2,43) 

t(208) = 4,249*** 

d = 0,599 

Leta izobraževanja očeta (SD) 12,55 

(2,73) 

12,95 

(2,51) 

t(206) = 1,098 

 

Družina    

Število otrok v družini (SD) 2,83  

(0,93) 

2,43  

(0,66) 

t(206) = –3,532*** 

d = 0,536 

Bivanje (% podeželje) 61 68 2 = 2,200 

Opombe: MDR – družine otrok z MDR; Nor. – družine normativnih otrok; v posameznih statističnih 

analizah so nekatere družine izključene zaradi manjkajočih podatkov (neizpolnjeni vprašalniki).  

***p < 0,001. 

 

Vzorca sta pri večini preučevanih demografskih spremenljivk primerljiva. Razlikujeta se le v 

povprečni ravni izobrazbe mam, ki je višja v normativnih družinah, ter velikosti družine 

(povprečno več otrok je v družinah otrok z MDR). 
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3.2 Pripomočki 
 

3.2.1 Intervju o značilnostih otroka  

 

Intervju sem izvedla z obema staršema ločeno po vzoru izdelane metodologije (Kohnstamm 

idr., 1995, 1998), uporabila sem slovensko različico razširitve prvotno zastavljenega postopka 

(Zupančič, 2004). Ob začetku intervjuja sem staršem pojasnila, da pravilnih oziroma napačnih 

odgovorov ni. Vse, kar povedo, je zaupno in bo uporabljeno zgolj v raziskovalne namene. Starše 

sem spodbudila k opisovanju otrok v njihovi vsakdanji govorici, in sicer sem jih prosila, naj 

navedejo, kako bi svojega otroka opisali prijatelju/prijateljici, ki ga/je že dolgo niso videli, ali 

nekomu, ki otroka ne pozna. Pri tem nisem omenjala, da zbiram podatke o otrokovi osebnosti. 

Pojasnila sem jim, naj navedejo pridevnike, besede, ki njihovega otroka najbolje opišejo. Ko so 

zaključili z naštevanjem pridevnikov, sem jih spodbudila, naj se spomnijo še kakšnega opisa. 

V naslednjem koraku sem jim pojasnila, da bom ponovila opise, ki so jih našteli, oni pa naj ob 

vsakem izmed njih opredelijo pomen (npr. ˝Kaj za vas pomeni, da je otrok priden, kaj ste imeli 

s tem v mislih?˝) in/ali konkretno vedenje, ki to značilnost izraža (npr. ˝Kaj počne, kadar je 

priden? Kako se to kaže?˝). V namen zanesljivejše kategorizacije opisov potrebujemo 

natančnejšo opredelitev značilnosti, saj starši z enakimi besedami pogosto označujejo različne 

značilnosti. Po potrebi sem pojasnilo ponazorila s primerom, da je priden za nekoga otrok, ki 

je zelo miren, za nekoga drugega pa aktiven otrok, ki veliko naredi. Sprva sem vztrajala pri 

navedbi tako opisa kot primera, a so starši pogosto podajali primere že pri opisu značilnosti; 

ločevanje med opisom in pomenom je bilo nekaterim staršem manj razumljivo ali odveč.  

 

Odgovore staršev sem sočasno zapisovala v preglednico s tremi stolpci: (1) 

Opis/značilnost/lastnost otroka (npr. se veliko smeje; trmast), (2) Pomen/opredelitev posamezne 

značilnosti, kot ga navedejo starši (npr. že zjutraj, ko se zbudi, se smeje, tudi neznancem; če ni 

kaj po njegovo, se bo jokal, dokler tega ne doseže) ter (3) Primer konkretnega vedenja, ki izraža 

navedeno značilnost na podlagi vsakodnevnih izkušenj z otrokom (npr. ko gremo po cesti, se 

ljudje ustavijo, ker se jim tako lepo smeji; če mu ne kupiš sladkarije, bo kričal v trgovini, dokler 

ne doseže svojega, zato ga raje pustimo doma).  

 

Posamezen opis ali besedo sem obravnavala kot enoto analize, ponovitev besed in sinonimov 

nisem upoštevala ločeno. Kadar se je opis nanašal na več značilnosti, sem kodirala vsako 

posebej (npr. pojasnitev besede ˝aktiven˝ z opisom, da je otrok vseskozi ˝v pogonu˝, veliko teka 
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in staršem veliko pomaga sem kodirala kot aktivnost ter sodelovanje). Kadar je bila dodatna 

beseda oziroma besedna zveza namenjena pojasnjevanju že podane, sem jo beležila pod opis 

vedenja (npr. ˝Je hiter, hitro se uči˝, bi bilo napačno kodirano, če bi hitrost kodirali kot 

dejavnost).  

 

Odgovore sem analizirala kakovostno in količinsko. Pri pomenskem razvrščanju opisov sem 

uporabila že oblikovano in preverjeno kodirno shemo, ki so jo uporabili raziskovalci v 

mednarodnem projektu (Havill idr., 1994; Kohnstamm idr., 1998). Shema vključuje pet glavnih 

kategorij (ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost in odprtost/intelekt), s po 

tremi podkategorijami vsaka (skupine visoko povezanih značilnosti, ki so jih prepoznali v 

študijah »Velikih pet«, npr. Goldberg, 1993) in 9 dodatnih kategorij, ki se nanašajo na otrokove 

lastnosti izven Velikih pet (8 kategorij ter kategorija drugo; glej tudi Kohnstamm idr., 1998; 

Zupančič, 2001, 2004b). Oblikovala sem še deseto dodatno kategorijo (motnja), ki vključuje za 

motnjo specifične opise ter loči le-te od opisov, ki se nanašajo na kategorijo zdravje, bolezni in 

motnje (npr. prehlad) v prvotni kodirni shemi. Ekstravertnost vključuje družabnost (npr. rad je 

v družbi), dominantnost (npr. teži k uveljavljanju) in aktivnost (npr. kaj naprej nekaj počne). 

Sprejemljivost zajema priljubljenost, pomoč oz. sodelovanje (npr. rad pomaga drugim), 

obvladljivost (npr. je trmast) in poštenost (npr. je odkrit). Vestnost je sestavljena iz skrbnosti 

(npr. je natančen), medodvisnosti (npr. potegne se za druge) in vztrajnosti (npr. je len). 

Čustveno stabilnost sestavljajo reaktivnost (npr. veliko joka), samozavest (npr. je negotov) in 

boječnost (npr. boji se veliko stvari). Odprtost/intelekt pa se nanaša na odprtost za izkušnje (npr. 

je radoveden), interese (npr. rad ima glasbo) ter inteligentnost (npr. se hitro uči). Dodatnih 10 

kategorij vključuje neodvisnost (npr. sam zna …), zrelost za starost (npr. je otročji), zdravje 

(npr. ima alergije), ritmičnost (npr. ima ustaljen urnik), zunanji videz (npr. ima lepe oči), šolske 

dosežke (npr. je ˝dober˝ v šoli), telesni stik (npr. rad se crklja) in družinske odnose (A: odnosi 

s sorojenci in B: odnosi s starši), pa tudi značilnosti otrokove motnje (npr. ima avtizem …) ter 

kategorijo ˝razno˝ (vse značilnosti otroka, ki so bile nejasno opredeljene za uvrstitev v 

katerokoli kategorijo, se niso nanašale na področje osebnosti ali so opisovale otrokovo preteklo 

vedenje). Opisov, ki so se nanašali na otroke nasploh (npr. otroci potrebujejo veliko pozornosti) 

nisem kodirala. Opise, ki so se nanašali na dve značilnosti (npr. ko je doma, veliko ukazuje 

bratcu, v družbi pa je sramežljiv) sem kodirala kot dva opisa, če pa bi z razdružitvijo opis 

izgubil pomen, sem ga kodirala le kot enega. 
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Vse opise sem kodirala tudi pri pozitivnem ali negativnem koncu posamezne (pod)kategorije 

(visoka oz. nizka izraznost), npr. Moj otrok je rad z drugimi sem uvrstila na pozitivni konec 

(pod)kategorije družabnost, opis Je raje sam pa na negativni konec te podkategorije. Opise sem 

v (pod)kategorije razvrščala v sodelovanju z M. Zupančič ter V. L. Havill, soavtorico prvotno 

oblikovane sheme. O vseh opisih otrok, pri katerih se glede razvrstitve nismo ujemale, smo 

razpravljale, dokler nismo dosegle soglasja. S tem postopkom smo povečale veljavnost 

kodiranja. Opirale smo se predvsem na staršev opis značilnosti ter konkretnega vedenja 

(Zupančič, 2001; Zupančič in Kavčič, 2002). Večinoma so se opisniki ujemali tako s 

podrobnejšim opisom pomena, kot tudi s podanim konkretnim primerom otrokovega vedenja.  

 

Kohnstamm in sodelavci (1995, 1998) ter M. Zupančič in T. Kavčič (2002) poročajo o 

zadovoljivi skladnosti neodvisnih ocenjevalcev in soglasnosti istih ocenjevalcev, ki dvakrat 

razvrstijo iste opisnike otrok. Stopnja soglasnosti za prvih 14 kategorij znaša med 80 % do 

90 %, za 15 podkategorij pa med 70 % in 80 %. Povprečna stopnja strinjanja (dveh izurjenih 

ocenjevalcev, ki sta razvrščala opise dojenčkov in malčkov) za prvih 14 kategorij znaša 86 % 

(Zupančič in Kavčič, 2002). 

 

3.2.2 Vprašalnik medosebnih razlik pri otrocih in mladostnikih, kratka oblika 

 (VMR-OM-K, Slobodskaya in Zupančič, 2010) 

 

Kratka oblika starostno in kulturno nevtralnega vprašalnika vsebuje 52 postavk, na katere starši 

odgovarjajo na 7-stopenjski lestvici, glede na to, v kolikšni meri trditev opisuje otroka v 

primerjavi z njegovimi vrstniki (značilnost je pri otroku prisotna: 1 – v mnogo manjši meri kot 

pri večini otrok ali sploh ne, 2 – v manjši meri kot pri večini, 3 – v malo manjši meri kot pri 

večini, 4 – v enaki meri kot pri večini, 5 – v malo večji meri kot pri večini, 6 – v večji meri kot 

pri večini, 7 – v mnogo večji meri kot pri večini). Ocene se razporejajo v 13 lestvic srednje 

ravni (specifičnih označevalnih potez) in te v pet hierarhično nadrednih dimenzij osebnosti. 

Ekstravertnost sestavljajo pozitivna čustva, raven dejavnosti in družabnost; vestnost sestavljajo 

organiziranost, odkrenljivost in usmerjenost k dosežku; v (ne)sprejemljivost se uvrščata 

antagonizem in močna volja; nevroticizem zajema socialno plašnost, negativna čustva in 

boječnost, v dimenzijo odprtosti pa uvrstimo inteligentnost in odprtost. Dve poddimenziji, 

vključeni v izvirno obliko vprašalnika, ugodljivost in obzirnost, sta avtorici zaradi nizke 

diskriminativne veljavnosti (Knyazev idr., 2008) izključili iz hierarhičnega modela. 
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Notranja zanesljivost in veljavnost VMR-OM-K (Slobodskaya in Zupančič, 2010) je podobna 

izvirni obliki vprašalnika (Halverson idr., 2003; Knyazev idr., 2008). Pri slovenskem vzorcu 

znašajo korelacije med dolgo in kratko obliko VMR-OM med 0,87 in 0,96, z dimenzijami pa 

med 0,93 in 0,97 (Slobodskaya in Zupančič, 2010). V pričujoči raziskavi sta z vprašalnikom 

otroka ocenila mama in oče ločeno, tako v normativnih družinah kot tudi v družinah otrok z 

MDR. Koeficienti notranje zanesljivosti 15 poddimenzij se gibljejo med 0,67 in 0,87. 

Koeficienti zanesljivosti za pet dimenzij osebnosti, kot jih pri otrocih z MDR ter otrocih v 

normativnih družinah zaznajo mame in očeti ločeno, so zmerni do visoki (tabela 4) 

 

Tabela 4.  

Koeficienti notranje zanesljivosti (α) pet dimenzij za otroke v obeh vzorcih (normativni in 

otroci z MDR) za oba starša ločeno. 

Dimenzija 

(št. postavk) 

Družine otrok z MDR Normativne družine 

Mama Oče Mama Oče 

Ekstravertnost (10) 0,85 0,85 0,90 0,88 

Nevroticizem (11) 0,73 0,79 0,80 0,83 

Nesprejemljivost (7) 0,81 0,77 0,81 0,79 

Odprtost (7) 0,91 0,91 0,89 0,88 

Vestnost (12) 0,70 0,77 0,68 0,75 

 

3.3 Postopek 
 

Vzorčenje je v obeh vzorcih potekalo po metodi snežne kepe. Stik s starši otrok z MDR sem 

vzpostavila preko društev (npr. Sonček, Sožitje), ustanov, ki se ukvarjajo z oskrbo, varstvom in 

izobraževanjem otrok z MDR (razvojni oddelki vrtcev, zavodi, OŠ s prilagojenim programom 

iz osrednje Slovenije, Gorenjske in Štajerske) in mobilnih specialnih pedagoginj ter ostalih 

strokovnjakov (npr. v Pediatrični kliniki), ki obravnavajo otroke s PP. Stike so mi občasno 

pomagali vzpostaviti tudi sodelujoči starši, na podlagi poznanstev z ostalimi družinami iz 

društva ali skupine, v katero so vključeni. 

 

Najprej so starši individualno sodelovali v kratkem intervjuju, najpogosteje pri njih doma, 

včasih pa tudi v vrtcu, šoli ali na drugem dogovorjenem mestu. Vse intervjuje sem izvedla 

avtorica pričujočega dela. Odgovore na vprašanja intervjuja so starši otrok z MDR pisno podali 

le izjemoma (3 %), v normativnem vzorcu pa je delež tako pridobljenih podatkov zaradi težav 
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z naborom udeležencev višji (približno 50 %). Intervjuje so v normativnih družinah po 

navodilih avtorice izvajali tudi študenti ter univ. dipl. psihologi.  

 

Izvedba intervjuja je bila enostavna. S starši smo najprej spraševalci vzpostavili stik, jih 

seznanili z namenom in obsegom raziskave ter z njihovo svobodno odločitvijo o morebitni 

prekinitvi sodelovanja ali zavrnitvi odgovora na posamezno vprašanje, v kolikor bi to med 

intervjujem želeli. Starši so podpisali izjavo obveščenega soglasja, v kateri so se s podpisom 

strinjali s sodelovanjem, da so vsi njihovi odgovori zaupni, vodeni pod šifro in dovoljujejo, da 

bodo uporabljeni le v raziskovalne namene.  

 

Po končanem intervjuju so starši izpolnili vprašalnike. Pred izpolnjevanjem vprašalnikov so 

posredovali podatke o otrokovi stopnji MDR, etiologiji in morebitnih sopojavljajočih se 

motnjah ter o nekaterih demografskih značilnostih (starost in spol otroka, starost in izobrazba 

obeh staršev, kraj bivanja) pri vprašalniku o demografskih podatkih, izdelanem za namen 

pričujoče raziskave. Zagotovila sem neodvisno izpolnjevanje vprašalnikov med staršema. 

Kadar med izpolnjevanjem nisem bila prisotna, sem jih opozorila na pomen ločeno podane 

zaznave s strani obeh staršev. V primeru samostojnega pisnega odgovarjanja na vprašanja iz 

intervjuja sem poudarila tudi pomen vrstnega reda izpolnjevanja odgovornih listov (najprej 

prosti opisi in nato izpolnjevanje vprašalnikov), saj sem se želela izogniti vplivu postavk 

vprašalnika na podajanje prostih opisov, ki naj ne bi odražali raziskovalnega namena oziroma 

usmerjali pozornost staršev na značilnosti, ki jih vsebujejo trditve v vprašalniku oziroma jih 

uvrščamo v kategorije po modelu Velikih pet.  

 

Podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne (kodiranje prostih opisov) in kvantitativne 

metodologije (rezultati vprašalnikov, primerjava določenih kategorij prostih opisov). V 

raziskavi z zbiranjem podatkov v enem časovnem preseku sem ugotovitve primerjala s podatki, 

pridobljenimi v družinah brez otrok z MDR. Podatke sem pridobila s perspektive obeh staršev.  
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4 REZULTATI 

 

Sprva prikazujem ugotovitve o prostih opisih otrok z motnjami v duševnem razvoju (MDR) za 

celotni vzorec in nato ločeno po etioloških skupinah. Opise sem na ravni celotnega vzorca 

primerjala z opisi normativnih otrok, pred tem pa sem deleže opisov v posamezni kategoriji 

transformirala z arcus sinus transformacijami. Deležev posamezne etiološke skupine nisem 

primerjala z normativno skupino zaradi majhnega števila udeležencev v posamezni etiološki 

skupini in majhnega deleža opisov v posamezni kategoriji taksonomske sheme. 

4.1 Prosti opisi otrok z MDR  
 

4.1.1 Deleži opisov v kategorijah Velikih pet (H1 in H2.1) 

 

Proste opise, ki so jih za otroke z MDR podali starši, sem razvrstila v taksonomsko shemo 

(Havill idr., 1994). Za vsakega otroka sem razvrstila opise, ki sta jih podala mama in oče ločeno. 

Starša sta za otroke z MDR podala od enega do 26 oziroma 19 opisov, in sicer so mame (M = 

10,35; SD = 4,19) podale povprečno več opisnikov (t(84) = 5,98; p < 0,001) kot očeti (M = 

7,13; SD = 3,15). Enako se je pokazalo pri primerljivem normativnem vzorcu (t(95) = 4,31; p 

< 0,001). Mame (M = 5,53; SD = 1,86) in očeti (M = 4,81; SD = 1,63) normativnih otrok so tudi 

podali manj opisnikov kot mame (t(134,5) = –10,9; p < 0,001) in očeti (t(113,9) = –5,39; p < 

0,001) otrok z MDR. 

Število opisnikov, uvrščenih v posamezno (pod)kategorijo taksonomske sheme (razdeljeno na 

pozitivni in negativni konec, tj. visoko ali nizko izraznost oz. odsotnost lastnosti), sem za 

vsakega otroka pretvorila v odstotek glede na število vseh opisnikov, ki jih je za otroka podal 

posamezni starš (mama in oče). Relativni podatki, tj. pogostost rabe posameznih (pod)kategorij, 

omogočajo primerjavo med staršema in med vzorci. Na sliki 1 prikazujem odstotek opisov otrok 

z MDR, uvrščenih na posamezni konec podkategorij pri pripadajočih glavnih kategorijah. 

Pri obeh vzorcih lahko večino opisnikov, ki so jih mame in očeti podali za otroke z MDR, 

uvrstimo v kategorije Velikih pet. Pri tem so v družinah otrok z MDR mame (M = 0,68; SD = 

0,23) pri opisu svojih otrok z MDR v manj pogosto (t(126,0) = 8,45; p < 0,001) uporabljale 

opise teh kategorij kot mame normativnih otrok (M = 0,90; SD = 0,14). Tudi očeti otrok z MDR 

so otroke manj pogosto (t(134,0) = 4,61; p < 0,001) opisali s kategorijami Velikih pet (M = 

0,74; SD = 0,26) kot očeti normativnih otrok (M = 0,89; SD = 0,16).  
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Slika 1. Odstotek opisov, uvrščenih na pozitivni in negativni konec (pod)kategorij Velikih pet, 

ki sta jih za otroka z MDR podala mama in oče. 

Opombe: Ekstravertnost (A – družabnost, B – dominantnost, C – aktivnost); Sprejemljivost (A – priljubljenost, B 

– obvladljivost, C – poštenost); Vestnost (A – skrbnost, B – medodvisnost, C – vztrajnost); Čustvena stabilnost (A 

– čustvena reaktivnost, B – samozavest, C – strahovi); Odprtost (A – odprtost za izkušnje, B – interesi, C – 

inteligentnost). 

Največ opisov, ki sta jih za otroka z MDR podala mama ali oče, sem uvrstila v kategorijo 

sprejemljivost, mame in očeti otrok z MDR so pri otroku opisali predvsem priljubljenost, 

pomoč in sodelovanje (npr. »Vsem se nasmeji.«, »Je pravi sonček.«, »Vsi ga imajo radi.«) ter 

oba konca obvladljivosti (npr. »Me uboga.«, »Prav nič ne morem doseči, ko ima svoj izpad 

trme.«). Poštenosti otroka starša skoraj nista omenjala, redki so bili tudi opisi, ki sem jih uvrstila 

na negativni konec priljubljenosti oziroma sodelovanja otroka.  

Pri kategoriji ekstravertnost sta starša najpogosteje omenjala otrokovo družabnost (npr. »Gor 

drži družbo, pove kakšen vic.«, »Je rad med ljudmi.«) ter dejavnost (npr. »Vseskozi je v 

pogonu.«, »Veliko govori, nonstop se mora nekaj dogajati.«), negativna konca teh podkategorij 

pa sta uporabljala manj pogosto. Prav tako so bili redki opisi dominantnosti, kadar pa so starši 

to značilnost pri otroku z MDR opazili, so poročali o pozitivnem koncu (npr. »Rad 

komandira.«, »Mora biti vse po njegovo.«).  

S kategorijama sprejemljivost in ekstravertnost sem pojasnila skoraj polovico opisov, ki sta jih 

za otroka z MDR podala mama in oče.  
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Odprtost otroka z MDR sta starša najpogosteje opisovala z interesi (npr. »Rad poje.«, »Igra 

nogomet in ima rad živali.«), sledil je opis otrokove odprtosti za izkušnje (npr. »Vse ga 

zanima.«), najmanj pogosto pa sta starša opisala otrokovo inteligentnost (npr. »Glede na motnjo 

je pameten.«, »Hitro se uči, takoj dojame, si dobro zapomni.«, »Je brihten, te takoj pretenta.«).  

Najmanj pogosto sta bili uporabljani kategoriji vestnost in čustvena stabilnost. Starša sta opisala 

predvsem vztrajnost (npr. »Ne odneha.«), opisniki pa niso bili enoznačno pomensko ločljivi od 

nizke obvladljivosti. Tako oče kot mati sta pri otrocih z MDR zaznala tudi skrbnost, čustveno 

reaktivnost (npr. »Takoj se razjoče.«, »Hitro je užaljen.«), manj pa sta poročala o strahovih in 

nizki čustveni reaktivnosti, tj. o stabilnem nadzoru čustev. Preostale podkategorije čustvene 

stabilnosti (samostojnost) pri opisu otroka z MDR starša skoraj nista uporabila. 

Pogostost posamezne kategorije pri opisovanju otroka z MDR (delež opisov, uvrščenih vanjo) 

sem primerjala z opisanim normativnim vzorcem. Pred tem sem deleže zaradi narave 

porazdelitve podatkov pretvorila z arcus sinus (Arcsin) transformacijami, in sicer tako, da sem 

delež v posamezni kategoriji sprva kvadrirala, nato pa kvadrirano vrednost pretvorila s funkcijo, 

inverzno sinusu. V tabeli 5 prikazujem transformirane vrednosti uporabe posameznih kategorij 

za oba starša pri obeh vzorcih. Razlike v vrednostih med vzorcema družin sem nadalje 

primerjala z analizo variance (ANOVA) za ponovljene meritve (oče in mama v istem vzorcu 

sta opisala istega otroka). Za uporabo ANOVA sem se odločila, ker pri ugotavljanju 

pomembnosti razlik upošteva tudi interakcijo med ocenjevalcem ter vzorcem (normativne 

družine in družine otrok z MDR). Tako sem lahko preverjala pomembnost razlik za posamezno 

kategorijo glede na ocene obeh staršev. 

Pri kategorijah kot mero učinka, tj. velikosti razlik med starši normativnih otrok in otrok z 

MDR, prikazujem koeficient η2. Slednja predstavlja delež celotne variabilnosti pri posamezni 

odvisni spremenljivki (npr. pogostost rabe kategorije ekstravertnost), ki jo lahko pojasnimo z 

neodvisno spremenljivko (tj. pripadnost vzorcu družin otrok z MDR ali normativnih družin). Z 

vrednostmi od 0,01 do 0,058 opredelimo majhne razlike med vzorcema, med 0,059 in 0,137 

srednje, vrednosti nad 0,138 pa pomenijo velike razlike med vzorcema pri preučevani odvisni 

spremenljivki (Clark-Carter, 1997). 
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Tabela 5.  

Transformirane (Arcsin) srednje vrednosti, M (SD), za deleže opisnikov, uvrščenih v 

kategorije Velikih pet, ki sta jih podala starša v normativnih družinah in družinah otrok z 

MDR. 

 MDR Nor. Mama-

očea 

MDR-

normativnib 

Interakcijac 

Kategorija Mama Oče Mama Oče  

Ekstravertnost 0,29 

(0,25) 

0,28 

(0,28) 

0,36 

(0,31) 

0,37 

(0,31) 

F = 0,11 

 

F = 7,67** 

η2 = 0,04 

 

/ 

Sprejemljivost 0,57 

(0,25) 

0,59 

(0,35) 

0,57 

(0,33) 

0,58 

(0,35) 

F = 0,23 

 

F = 0,00 

 

 

/ 

Vestnost 0,14 

(0,20) 

0,19 

(0,25) 

0,24 

(0,29) 

0,20 

(0,28) 

F = 0,08 

 

F = 4,62* 

η2 = 0,03 

 

F = 5,06* 

η2 = 0,02 

Čustvena 

stabilnost 

0,19 

(0,21) 

0,15 

(0,23) 

0,18 

(0,25) 

0,19 

(0,29) 

F = 1,26 

 

F = 0,42 

 

 

/ 

Odprtost 0,23 

(0,22) 

0,21 

(0,29) 

0,32 

(0,28) 

0,29 

(0,31) 

F = 0,17 

 

F = 5,08* 

η2 = 0,03 

/ 

Opombe: MDR – otroci z MDR; Nor. – normativni otroci; a Pomembnost razlike med povprečnim deležem 

opisnikov, ki jih v kategorijo uvrstimo pri mamah in očetih; b Pomembnost razlike med povprečnim deležem 

opisnikov, ki jih v kategorijo uvrstimo za otroke z MDR in normativne otroke; c Pomembnost učinka interakcije 

med staršem ter vzorcem (družine otrok z MDR in normativne družine). 

** p < 0,01; * p < 0,05.  

Iz tabele 5 je razvidno, da so mame in očeti opisali otroke s pomensko podobnimi opisi, z izjemo 

interakcije med učinkom starša in vzorca pri kategoriji vestnost. Otroke z MDR so z vestnostjo 

pogosteje opisali očeti kot mame, pri normativnih otrocih pa so njihovo vestnost pogosteje 

opisale mame kot očeti.  

Pomembna je razlika med vzorcema v pogostosti rabe opisov, uvrščenih v tri izmed petih 

glavnih kategorij. Normativne otroke so starši pogosteje opisali z značilnostmi ekstravertnosti, 

vestnosti in odprtosti, razlike med vzorcema pri vseh kategorijah pa so bile majhne.  

Kategorijo odprtost sta starša otrok z MDR uporabljala manj pogosto kot starši normativnih 

otrok. Pri slednjih nobenega izmed opisnikov nisem uvrstila na negativni konec podkategorij. 

Pri starših otrok z MDR sem sicer občasno opazila opise, uvrščene na negativni konec, 



43 

 

prevladovali pa so opisi, uvrščeni na pozitivni konec, predvsem v podkategoriji interesi ter 

odprtost za izkušnje, kar je razvidno s slike 2. 

V predvidevanjih sem se osredotočila na raven kategorij. Rezultati na tej ravni ne podpirajo 

pogostejšega opisovanja otrok z MDR v smislu (ne)sprejemljivosti. Pri tej kategoriji sem 

predvidela višji delež opisnikov, uvrščenih na negativni konec kategorije. V tabeli 6 zato 

prikazujem rabo obeh koncev posameznih podkategorij sprejemljivosti za mame in očete 

ločeno ter v primerjavi z rabo posameznega konca podkategorij pri opisu normativnih otrok. 
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Tabela 6.  

Odstotki opisov, M%(SD), v podkategorijah sprejemljivosti za mame in očete otrok z MDR ter 

normativnih otrok. 

Konec +  -  

Podkategorija MDR Nor.  MDR Nor.  

Mame 

Priljubljenost 17,03 

(16,18) 

17,39 

(17,03) 

 0,88 

(2,98) 

0,85 

(4,72) 

 

Obvladljivost 3,26 

(6,50) 

2,30 

(7,09) 

 10,18 

(10,73) 

12,46 

(15,41) 

 

Poštenost 0,16 

(1,65) 

0,64 

(3,57) 

 0  

(0) 

0,07 

(0,76) 

 

Skupaj konec 20,45 

(17,40) 

20,33 

(18,42) 

 11,06 

(11,10) 

13,39 

(16,26) 

 

Skupaj konec 

transformiran 

0,42 

(0,25) 

0,38 

(0,30) 

t(221,0) = –0,94 0,27 

(0,22) 

0,27 

(0,29) 

t(218,5) = 0,18 

Skupaj NeS 31,51 

(20,10) 

33,72 

(23,86) 

    

Očeti 

Priljubljenost  16,91 

(17,57) 

17,15 

(17,91) 

 0,53 

(2,89) 

1,75 

(7,41) 

 

Obvladljivost 5,38 

(10,86) 

6,46 

(11,60) 

 8,64 

(13,85) 

10,37 

(14,58) 

 

Poštenost 0  

(0) 

0,79 

(4,25) 

 0  

(0) 

0,20 

(2,02) 

 

Skupaj konec 20,63 

(17,79) 

20,14 

(17,83) 

 10,99 

(11,17) 

13,69 

(14,32) 

 

Skupaj konec 

transformiran 

0,41 

(0,26) 

0,39 

(0,29) 

t(180,6) = 0,51 0,26 

(0,22) 

0,28 

(0,27) 

t(180,74) = –0,77 

Skupaj NeS 34,28 

(25,71) 

34,13 

(24,13) 

    

Opombe: MDR – otroci z MDR; Nor. – normativni otroci; NeS – nesprejemljivost. 

Približno tretjino opisov otrok z MDR in normativnih otrok, kot so jih podali mame in očeti, 

sem uvrstila v kategorijo sprejemljivost. Na pozitivni konec sem večinoma uvrstila opise 

otrokove priljubljenosti, pomoči in sodelovanja, na negativni konec pa so uvrščeni zlasti opisi 

nizke obvladljivosti. Opisov, ki jih podajo mame in očeti otrok z MDR in normativnih otrok, 

uvrščenih na pozitivni konec, je približno dvakrat toliko kot opisov na negativnem koncu. 

Deleže opisov na posameznem koncu sem pretvorila z Arcsin transformacijami in preverila 
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pomembnost razlik med povprečnimi transformiranimi deleži. Straši otrok z MDR in 

normativnih otrok (mame in očeti ločeno) se v rabi pozitivnega in negativnega konca 

značilnosti, uvrščenih v kategorijo sprejemljivost, ne razlikujejo. 

V skladu s hipotezami pri ostalih kategorijah nisem izvedla analiz na ravni podkategorij.  

Zaradi pomembno nižjega deleža opisov, ki so bili za otroke z MDR uvrščeni v kategorije 

Velikih pet, sem preučila tudi opise otrok z MDR, ki se uvrščajo izven petih glavnih kategorij. 

Te prikazujem na sliki 2. 

 

Slika 2. Odstotek opisov, uvrščenih v kategorije izven Velikih pet, ki sta jih za otroka z MDR 

podala mama in oče. 

Opombe: m – odstotek opisov, ki jih podajo mame; o – odstotek opisov, ki jih podajo očeti; - – negativni konec 

podkategorije; + – pozitivni konec podkategorije. 

Izven kategorij Velikih pet so starši otrok z MDR najpogosteje navajali značilnosti, ki sem jih 

uvrstila v kategorijo motnje. Te značilnosti so pogosto izpostavili že ob začetku intervjuja (npr. 

»Ima avtizem.«, »Glede na vse njegove težave, saj ima cerebralno paralizo zaradi anoksije ob 

rojstvu, je zelo samostojen.«, »Še vedno ne govori.«). Poleg opisovanja otrokove motnje so 

mame otrok z MDR redko omenjale tudi slabo zdravje (vsakodnevne zdravstvene težave, ki 

niso v povezavi z motnjo, npr. »Je pogosto prehlajen.«). Mame in očeti so poročali o 

nesamostojnosti otrok z MDR, čeprav so še pogosteje (posebej mame) pri otroku z MDR 

zaznali tudi samostojnost. Otrokova (ne)zrelost za starost, kadar so jo opisali, se je uvrščala na 

negativni konec, sicer pa so bili opisi mam in očetov na negativnem koncu redki (podkategorij 

drugo in motnje nisem razdelila na negativni in pozitivni konec, saj opredelitev ne bi bila 
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smiselna, npr. anoksija ob rojstvu). Mame in očeti otrok z MDR so pogosto izpostavili tudi 

crkljivost otroka oziroma telesni stik, manj pogosto pa odnos otroka s starši in sorojenci. Mame 

so omenjale še otrokovo šolsko učinkovitost, izjemoma tudi ritmičnost. Približno 5 % opisov 

otroka z MDR je ostalo nerazvrščenih (drugo), npr. splošni opisi (»Vsi otroci so pridni.«), opisi 

otroka v preteklosti (»Včasih je bil priden.«) ipd. 

4. 1. 2 Prosti opisi otrok z MDR glede na etiološke skupine (H3.1) 

 

Prosti opisi na ravni celotne skupine morda ne pokažejo razlik v zaznavi osebnosti otrok 

posamezne etiološke skupine, tj. Downov sindrom, avtistične motnje, gibalna oviranost in 

skupina otrok z MDR mešane ali nepoznane etiologije. Zato v nadaljevanju prikazujem opise, 

uvrščene v posamezno kategorijo glede na štiri v pričujočem delu opredeljene etiološke skupine 

MDR. 

 

Zaradi pogostih majhnih deležev opisov v posamezni skupini sem izvedla Arcsin transformacije 

deležev in med sabo primerjala te vrednosti. Razlika v uporabi kategorij pogosto ni bila 

statistično pomembna (vsi p > 0,05), vseeno pa ilustrativno prikazujem deleže rabe vseh 

kategorij Velikih pet glede na etiološko skupino. Tudi v primeru ugotovljenih pomembnih 

razlik poudarjam, da zaradi metodoloških omejitev relativne rabe kategorij ne moremo 

posplošiti kot za sindrom oziroma skupino specifične. 
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4.1.2.1 Ekstravertnost 

 

 

Slika 3. Delež opisov ekstravertnosti otrok z MDR glede na etiološko skupino. 

Opombe: + - pozitivni konec kategorije, - - negativni konec kategorije. 

 

Preverila sem pogostost opisov na pozitivnem in negativnem koncu družabnosti med 

skupinami. Pred tem sem izvedla Arcsin transformacije. Transformirane deleže sem primerjala 

med sabo. Tako mame kot očeti otrok z Downovim sindromom (DS) pogosteje poročajo o 

družabnosti svojih otrok (t (26,0) = -3,421; p < 0,01 in t (26,0) = -3,61; p < 0,01 za mame in 

očete). Sicer na grafu opazna razlika v pogostejšem opisovanju nizke družabnosti otrok pri 

mamah otrok z avtističnimi motnjami (AM) v primerjavi z mamami otrok z DS pa se pri 

preverjanju statistične pomembnosti razlik med transformiranimi deleži ni pokazala kot 

pomembna. Očeti pa nizke družabnosti niso opažali niti pri otrocih z AM niti pri otrocih z DS. 

So pa očeti otrok z AM na področju otrokove ekstravertnosti omenjali le raven dejavnosti. 

Dominantnosti otrok z AM ni opisoval noben starš, je pa to bila tudi sicer najredkeje 

uporabljena podkategorija. Pri skupini gibalno oviranih otrok starši niso omenjali nizke ravni 

dejavnosti.  
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4.1.2.2  Sprejemljivost 

 

 

Slika 4. Delež opisov sprejemljivosti otrok z MDR glede na etiološko skupino. 

Opombe: + - pozitivni konec kategorije, - - negativni konec kategorije.  

 

V namen pričujoče študije sem preverila delež opisov sprejemljivosti med otroki z AM in DS. 

Delež opisov v tej kategoriji sem transformirala z Arcsin transformacijami in primerjala 

transformirane deleže. Deleža očetovih opisov v tej kategoriji sta se za otroke obeh skupin 

pomembno razlikovala (t(34) = -2,57; p < 0,05), in sicer so očeti otrok z DS (transformirani 

delež: M = 0,61; SD = 0,35 ) pogosteje poročali o sprejemljivosti svojih otrok kot očeti otrok z 

AM (transformirani delež: M = 0,27; SD = 0,33). Deleži opisov, ki so jih podale mame, se med 

vzorcema niso razlikovali pomembno. Na ravni koncev sem ugotovila pomembne razlike v rabi 

pozitivnega konca pri očetih (t (34) = - 2,99, p < 0,01) in sicer očeti otrok z DS (transformirani 

delež: M = 0,46; SD = 0,32) so otroka pogosteje opisali pri pozitivnem koncu sprejemljivosti 

kot očeti otrok z AM (transformirani delež: M = 0,46; SD = 0,32), pri negativnem koncu pa 

razlike med skupinama niso bile statistično pomembne.  
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4.1.2.3  Vestnost 

 

 

Slika 5. Delež opisov vestnosti otrok z MDR glede na etiološko skupino. 

Opombe: + - pozitivni konec; - - negativni konec; 

 

Glede na pogostost opisov otrokove ekstravertnosti in sprejemljivosti je bilo opisovanje 

otrokove vestnosti razmeroma redko, vendar so tudi pri normativnih otrocih starši vestnost 

redkeje omenjali (ekstravertnost in sprejemljivost skupaj sta pojasnili več kot polovico opisov). 

Starši otrok z MDR so opisovali predvsem visoko izraženo vztrajnost otrok, pri otrocih z DS 

tudi nizko izraženo, pri otrocih z AM pa so očeti tudi nizko izraženo skrbnost. Pri tej kategoriji 

razlik med skupinami zaradi nizkih deležev ter upoštevajoč postavljene hipoteze nisem 

preverjala. 
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4.1.2.4 Čustvena stabilnost 

 

 

Slika 6. Delež opisov čustvene stabilnosti otrok z MDR glede na etiološko skupino. 

Opombe: + - pozitivni konec; - - negativni konec; ČS – čustvena stabilnost. 

 

Predpostavila sem, da bodo starši otrok z AM pogosteje navajali otrokovo čustveno nestabilnost 

(strahove, negativna čustva) kot starši otrok z DS. Transformiran delež opisov v tej kategoriji 

se med vzorcema ni razlikoval pomembno, niti za mame niti za očete (t(34) = 0,043; p > 0,05 

in t(34) = 0,039; p > 0,05 za mame in očete), prav tako se deleži niso razlikovali pri pozitivnem 

(t(34) = –0,376; p > 0,05 in t(34) = –0,432; p > 0,05 za mame in očete) ter negativnem koncu 

(t(34) = 0,200; p > 0,05 in t(34) = 0,397; p > 0,05 za mame in očete).  
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4.1.2.5  Odprtost 

 

 

Slika 7. Delež opisov odprtosti otrok z MDR glede na etiološko skupino. 

Opombe: + - pozitivni konec; - - negativni konec; 

 

Primerjala sem delež opisov odprtosti otrok z AM z deležem opisov otrok z DS. Predvidevala 

sem, da bodo starši otroke z AM manj pogosto opisovali z atributi odprtosti. S slike 7 je razviden 

ravno obraten trend, očeti so otroke z AM razmeroma pogosteje opisovali z atributi odprtosti 

kot očeti otroke z DS, predvsem zaradi opisovanja otrokovih interesov. Vendar se pogostost 

opisovanja otrokove odprtosti pri mamah (t(34) = 0,03; p > 0,05) in pri očetih (t(34) = 0,82; p 

> 0,05) otrok z AM in DS ni pomembno razlikovala.  
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4.1.2.6 Kategorije izven velikih pet 

 

 

Slika 8. Delež opisov otrok z MDR uvrščenih izven Velikih pet glede na etiološko skupino. 

Opombe: + - pozitivni konec; - - negativni konec; 

 

S slike 8 je razvidno, da so starši najpogosteje opisovali značilnosti otrokove motnje. Tudi sicer 

lahko opazimo nekatere razlike med etiološkimi skupinami, npr. opise crkljivosti, neodvisnosti 

in pozitivnih odnosov s sorojenci pri otrocih z DS, šolske učinkovitosti in zunanjega videza pri 

otrocih z AM ipd. Vendar so deleži opisov uvrščeni v te kategorije nizki, zato pomembnosti 

razlik v relativni rabi kategorij izven Velikih pet nisem preverjala, niti jih v okviru diplomskega 

dela nisem predvidela. 
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4.2  Izraznost osebnostnih potez otrok z MDR (H2.2) 
 

Na podlagi prostih opisov sem ugotovila, katere značilnosti otrok z MDR njihovi starši zaznajo 

kot očitne. Izraženost osebnostnih potez Velikih pet pri otrocih z MDR, kot jih v primerjavi z 

normativnimi vrstniki zaznajo njihovi starši, pa sem preučevala s pomočjo vprašalnika. Starši 

so za tem, ko so otroka z MDR prosto opisali, izraznost njegovih osebnostnih potez ocenili pri 

vprašalniku VMR-OM-K (Slobodskaya in Zupančič, 2010). Primerjala sem izraznost Velikih 

pet potez (ekstravertnost, sprejemljivost, vestnost, nevroticizem in odprtost), kot jih zaznajo 

starši pri otrocih z MDR ter normativnih otrocih, in sicer posebej za ocene mam in očetov. Kot 

mero velikosti učinka prikazujem tudi Cohenov (1988) koeficient d, ki je opredeljen kot razlika 

med povprečnima vrednostma v vzorcih glede na skupno standardno deviacijo. Pri vrednostih 

koeficienta pod 0,2 razlike med povprečnima vrednostma opredelimo kot majhne, okrog 0,5 

(do 0,6) kot srednje, pri višjih vrednostih (npr. 0,8) pa razlike med primerjanimi skupinami 

opredelimo kot velike (Clark-Carter, 1997). Koeficient je lahko tudi višji kot ena, kadar je 

razlika med povprečnima vrednostma večja kot standardna deviacija. 

Tabela 7.  

Povprečna izraznost, M (SD), osebnostnih potez, kot jih pri otrocih z MDR in normativnih 

otrocih zaznajo njihove mame in očeti. 

 Mame  Očeti  

Poteza MDR Nor.  MDR Nor.  

O 6,84 

(2,76) 

10,51 

(1,79) 
 

t(159,12) = 11,15*** 

d = 1,60 

6,89 

(2,75) 

10,35 

(1,72) 

t(139,0) = 10,19*** 

d = 1,54 

V 2,69 

(2,59) 

5,37 

(1,62) 
 

t(155,01) = 8,75*** 

d = 1,26 

3,11 

(2,73) 

5,56 

(1,69) 

t(134,4) = 7,22*** 

d = 1,10 

E 13,82 

(3,15) 

16,03 

(2,44) 
 

t(206) = 5,69*** 

d = 0,79 

13,57 

(3,17) 

15,82 

(2,30) 

t(189) = 5,67*** 

d = 0,82 

N 10,56 

(2,61) 

10,55 

(2,25) 
 

t(206) = –0,03 

 

10,68 

(2,73) 

10,72 

(2,37) 

t(189) = 0,12 

 

NeS 6,33 

(2,24) 

7,14 

(1,70) 

t(179,803) = 2,91** 

d = 0,41 

6,36 

(2,03) 

6,97 

(1,62) 

t(159,1) = 2,26* 

d = 0,34 

Opombe: O – odprtost; V – vestnost; E – ekstravertnost; N – nevroticizem; NeS – nesprejemljivost; MDR – otroci 

z MDR; Nor. – normativni otroci. 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05. 



54 

 

Izraznost štirih od petih dimenzij je po oceni mam in očetov pri otrocih z MDR nižja kot pri 

normativnih otrocih. Mame in očeti normativnih otrok so poročali o višje izraženi odprtosti, 

vestnosti in ekstravertnosti njihovih otrok kot mame in očeti otrok z MDR. Prav tako so starši 

normativne otroke ocenili višje pri nesprejemljivosti v primerjavi s starši otrok z MDR. V 

izraznosti dimenzije nevroticizma, kot jo zaznajo mame in očeti, med otroki z MDR in 

normativnimi otroki ni bilo razlik. Učinek MDR na izraznost osebnostnih potez je bil podoben 

za ocene mam in očetov. Največje razlike med vzorcema normativnih in otrok z MDR sem 

ugotovila pri odprtosti, velike razlike tudi pri vestnosti in ekstravertnosti ter nizke do zmerne 

pri nesprejemljivosti.  

4.2.1 Izraznost osebnostnih potez glede na raven MDR (H3.2) 

 

V nadaljevanju prikazujem tudi razlike v izraznosti potez glede na kategorije MDR, čeprav sem 

se v diplomskem delu osredotočila na preučevanje razlik med različnimi etiološkimi skupinami, 

saj so lahko tudi kategorije MDR do neke mere informativne glede etiologije (funkcionalne 

proti organskim motnjam; Lubetsky, 1999; Stromme in Hagberg, 2000). Z Levenovim testom 

homogenosti varianc sem ugotovila, da se variance med skupinami na ravni petih potez ne 

razlikujejo pomembno, zato v tabeli 8 prikazujem ugotovitve ANOVE.  

Tabela 8.  

Povzetek rezultatov ANOVA: razlike v izraznosti osebnostnih potez glede na raven MDR. 

Poteza Mama Oče Bonferroni post hoc 

Vestnost F = 9,48*** 

η2 = 0,29 

F = 10,95*** 

η 2 = 0,33 

Lažja, zmerna > težja, težka 

 

Ekstravertnost F = 3,62* 

η 2 = 0,14 

F = 7,82*** 

η 2 = 0,26 

Lažja, zmerna > težja, težka/ 

Lažja, zmerna > težka 1 

Nevroticizem F = 1,72* F = 2,22 

 

 

Nesprejemljivost F = 1,06 

 

F = 1,86 

 

 

Odprtost F = 13,45*** 

η 2 = 0,37 

F = 11,77*** 

η 2 = 0,34 

Lažja, zmerna > težja, težka 

 

Opombe: 1 – Razlike med skupinami na podlagi mamine/očetove ocene otrokove ekstravertnosti. 

Vzorec razlik med skupinami na podlagi ocen obeh staršev pri ostalih potezah je enak. 
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Starši otrok z lažjo in zmerno MDR poročajo o višje izraženi vestnosti, ekstravertnosti in 

odprtosti njihovih otrok v primerjavi s starši s težjo in težko MDR. 

4.2.2 Izraznost osebnostnih potez otrok z MDR glede na etiološko skupino (H3.2) 

 

Morebitne razlike v izraznosti potez lahko spregledamo, če preučujemo le raven izraznosti petih 

nadrednih potez (v primeru visoke izraznosti ene poteze srednje ravni pri eni skupini in visoke 

izraznosti druge poteze srednje ravni pri drugi skupini je razlika na ravni nadredne poteze 

zabrisana). Zato sem preučila razlike med štirimi skupinami otrok z MDR tudi na ravni 

specifičnih označevalnih potez.  

 

Primerjava potez vseh petih skupin, tj. otrok z DS, AM, gibalno oviranih otrok s pridruženo 

MDR, otrok z MDR mešane etiologije ter normativnih otrok, je dosledno pokazala pomembne 

razlike, pogosto pa so bile razlike pomembne le med posamezno etiološko skupino in 

normativnimi otroki, ne pa med štirimi skupinami otrok z MDR, kar sem želela raziskati v 

pričujoči študiji. Razliko med celotno skupino otrok z MDR in normativnimi otroki sem že 

preučila, zato na tem mestu prikazujem ugotovitve ANOVE le za primerjavo med štirimi 

etiološkimi skupinami otrok z MDR, kakor sem jih opredelila v pričujoči študiji. Opisne 

statistike za posamezno potezo pa so prikazane tudi za normativne otroke (služijo kot 

orientacija). V hipotezah pričujočega dela sem postavila usmerjeno hipotezo o višji izraznosti 

socialno želenih potez pri otrocih z DS v primerjavi z otroki z AM. Zato sem posebej primerjala 

še ti dve skupini, za kateri sta podvzorca otrok v pričujočem delu glede na pridružene motnje 

najbolj homogena. Ugotovitve primerjav slednjih dveh skupin ter vseh štirih skupin otrok z 

MDR prikazujem v tabeli 9. 
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Tabela 9.  

Izraznost specifičnih označevalnih potez in dimenzij osebnosti (M, SD) pri otrocih z MDR (etiološke skupine), kot jih zaznata mama in oče. 

 Avtistične 

motnje 

(N = 9) 

Downov 

sindrom 

(N = 27) 

Razlika med skupinama Gibalna 

oviranost 

(N = 16) 

Mešana 

etiologija 

(N = 47) 

Normativni 

otroci 

(N = 110) 

Mama Oče 

 Mama 

(N = 9) 

Oče 

(N = 8) 

Mama 

(N = 27) 

Oče 

(N = 27) 

Mama Oče Mama 

(N = 16) 

Oče 

(N = 13) 

Mama 

(N = 39) 

Oče 

(N = 47) 

Mama 

(N = 104) 

Oče 

(N = 110) 

  

Ekstravertnost 13,36 

(2,79) 

13,80 

(2,87) 

14,64 

(2,77) 

13,98 

(2,46) 

U = 162,5 

p >0,05 

U = 117,5 

p > 0,05 

12,97 

(2,51) 

13,08 

(2,29) 

13,71 

(3,57) 

13,40 

(3,90) 

16,03 

(2,44) 

15,81 

(2,30) 

F = 2,46x 

0,13 

F = 5,95*** 

0,26 

Poz. čustva 5,44 

(1,36) 

5,13 

(1,40) 

5,96 

(0,95) 

5,79 

(0,95) 

U = 150,0 

p >0,05 

U = 138,0 

p > 0,05 

3,36 

(0,93) 

3,36 

(0,93) 

5,38 

(1,09) 

5,29 

(1,34) 

5,59 

(0,94) 

5,41 

(0,91) 

F = 1,72 F = 1,39 

Raven dejavnosti 5,22 

(1,39) 

5,08 

(1,08) 

4,26 

(1,20) 

4,07 

(1,20) 

U = 151,5 

p = 0,07 

U = 58,00*** 

p < 0,05 

3,72 

(1,49) 

3,72 

(1,49) 

3,95 

(1,80) 

3,74 

(1,61) 

5,40 

(1,02) 

5,36 

(1,03) 

F = 3,51* 

0,17 

F = 6,57*** 

0,28 

Družabnost 2,69 

(1,61) 

 

3,59 

(1,45) 

4,12 

(1,46) 

4,11 

(1,44) 

U = 151,5*** 

p < 0,01 

U = 134,5 

p > 0,05 

4,00 

(0,99) 

4,00 

(0,99) 

4,31 

(1,61) 

4,36 

(1,59) 

5,03 

(0,98) 

5,04 

(0,86) 

F = 3,56* 

0,17 

F = 5,74*** 

0,25 

Vestnost 2,33 

(2,91) 

1,24 

(2,94) 

2,94 

(2,60) 

3,59 

(2,66) 

U = 142,5 

p >0,05 

U = 159,0*** 

p < 0,05 

1,94 

(2,47) 

2,50 

(1,79) 

2,88 

(2,58) 

3,38 

(2,88) 

5,37 

(1,62) 

5,55 

(1,69) 

F = 6,80*** 

0,29 

F = 8,08*** 

0,33 

Organiziranost 3,02 

(1,07) 

2,73 

(1,42) 

3,58 

(1,11) 

3,57 

(1,16) 

U = 149,5 

p > 0,05 

U = 145,5 

p > 0,05 

2,72 

(0,79) 

2,72 

(0,79) 

3,16 

(1,21) 

3,62 

(1,28) 

4,44 

(0,76) 

4,62 

(0,73) 

F = 6,10*** 

0,27 

F = 6,72*** 

0,29 

Odkrenljivost 4,17 

(1,05) 

4,28 

(0,99) 

4,12 

(0,89) 

3,73 

(1,20) 

U = 115,5 

p > 0,05 

U = 84,5 

p > 0,05 

3,64 

(1,18) 

3,63 

(1,18) 

3,91 

(1,41) 

3,93 

(1,03) 

3,91 

(0,55) 

3,94 

(0,61) 

F = 0,33 F = 0,60 

Usmerjenost k 

dosežku 

3,48 

(1,32) 

 

 

2,79 

(1,47) 

3,48 

(1,45) 

3,77 

(1,46) 

U = 127,5 

p > 0,05 

U = 151,5 

p > 0,05 

3,41 

(0,94) 

3,41 

(0,94) 

3,61 

(1,52) 

3,67 

(1,70) 

4,84 

(0,83) 

4,88 

(0,86) 

F = 5,91*** 

0,26 

F = 10,57*** 

0,39 
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 Avtistične 

motnje 

(N = 9) 

Downov 

sindrom 

(N = 27) 

Razlika med skupinama Gibalna 

oviranost 

(N = 16) 

Mešana 

etiologija 

(N = 47) 

Normativni 

otroci 

(N = 110) 

Mama Oče 

 Mama 

(N = 9) 

Oče 

(N = 8) 

Mama 

(N = 27) 

Oče 

(N = 27) 

Mama Oče Mama 

(N = 16) 

Oče 

(N = 13) 

Mama 

(N = 39) 

Oče 

(N = 47) 

Mama 

(N = 104) 

Oče 

(N = 110) 

  

Nesprejemljivost 5,96 

(2,20) 

6,46 

(2,28) 

6,44 

(1,95) 

6,63 

(1,31) 

U = 137,0 

p >0,05 

U = 119,0 

p > 0,05 

6,63 

(2,16) 

5,96 

(1,68) 

6,22 

(2,48) 

6,29 

(2,48) 

7,14 

(1,70) 

6,97 

(1,62) 

F = 1,18 F = 1,52 

Antagonizem 2,19 

(1,08) 

2,71 

(1,06) 

2,48 

(1,10) 

2,61 

(0,95) 

U = 138,5 

p > 0,05 

U = 105,5 

p > 0,05 

2,63 

(1,43) 

2,43 

(0,90) 

2,49 

(1,24) 

2,64 

(1,33) 

2,96 

(0,95) 

2,85 

(0,99) 

F = 1,17 F = 1,11 

Močna volja 3,78 

(1,36) 

3,75 

(1,49) 

3,96 

(1,15) 

3,93 

(0,84) 

U = 141,5 

p > 0,05 

U = 108,5 

p > 0,05 

4,00 

(1,17) 

3,52 

(0,84) 

3,70 

(1,56) 

3,62 

(1,39) 

4,18 

(0,97) 

4,13 

(0,94) 

F = 1,38 F = 1,59 

Nevroticizem 10, 87 

(3,84) 

11,73 

(3,38) 

10,30 

(2,40) 

10,62 

(2,19) 

U = 104,0 

p >0,05 

U = 78,5 

p > 0,05 

11,17 

(2,98) 

10,11 

(2,58) 

10,43 

(2,36) 

10,69 

(3,01) 

10,55 

(2,25) 

10,72 

(2,37) 

F = 2,71* 

0,14 

F = 2,41 

Socialna plašnost 3,75 

(1,78) 

4,09 

(1,32) 

3,55 

(1,06) 

3,82 

(1,03) 

U = 93,0 

p > 0,05 

U = 106,0 

p > 0,05 

3,69 

(0,96) 

3,40 

(0,93) 

3,62 

(0,95) 

3,62 

(1,12) 

3,48 

(1,04) 

3,54 

(0,92) 

F = 0,84 F = 1,75 

Negativna čustva 3,59 

(1,73) 

3,79 

(1,74) 

3,46 

(1,23) 

3,27 

(0,97) 

U = 104,5 

p > 0,05 

U = 85,5 

p > 0,05 

3,85 

(1,62) 

3,49 

(1,27) 

3,67 

(1,45) 

3,42 

(1,56) 

3,73 

(1,10) 

3,90 

(1,12) 

F = 1,46 F = 1,59 

Boječnost 3,53 

(1,44) 

3,84 

(1,70) 

3,30 

(0,93) 

3,54 

(0,79) 

U = 113,5 

p > 0,05 

U = 78,5 

p > 0,05 

3,21 

(0,98) 

3,21 

(0,98) 

3,06 

(1,04) 

3,65 

(1,01) 

3,33 

(0,86) 

3,28 

(0,95) 

F = 3,75** 

0,18 

F = 2,19 

Odprtost 6,98 

(3,59) 

5,80 

(3,37) 

6,94 

(2,64) 

7,34 

(2,56) 

U = 131,0 

p >0,05 

U = 151,5 

p > 0,05 

6,09 

(2,13) 

6,17 

(1,69) 

7,01 

(2,89) 

7,04 

(3,01) 

10,52 

(1,79) 

10,35 

(1,72) 

F = 7,56*** 

0,31 

F = 7,99*** 

0,32 

Inteligentnost 3,48 

(1,80) 

2,95 

(1,52) 

3,02 

(1,62) 

3,32 

(1,66) 

U = 103,0 

p >0,05 

U = 126,5 

p > 0,05 

2,75 

(1,21) 

2,62 

(1,03) 

2,99 

(1,44) 

3,22 

(1,49) 

5,25 

(1,05) 

5,16 

(1,01) 

F = 4,40** 

0,21 

F = 5,99*** 

0,26 

Odprtost do 

izkušenj 

3,50 

(2,03) 

 

2,84 

(1,98) 

3,92 

(1,18) 

4,02 

(1,15) 

U = 160,0 

p > 0,05 

U = 162,0*** 

p < 0,05 

3,34 

(1,20) 

3,56 

(0,80) 

3,95 

(1,71) 

3,82 

(1,68) 

5,27 

(0,91) 

5,19 

(0,85) 

F = 

8,59*** 

0,34 

F = 7,97*** 

0,32 
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 Avtistične 

motnje 

(N = 9) 

Downov 

sindrom 

(N = 27) 

Razlika med skupinama Gibalna 

oviranost 

(N = 16) 

Mešana 

etiologija 

(N = 47) 

Normativni 

otroci 

(N = 110) 

Mama Oče 

 Mama 

(N = 9) 

Oče 

(N = 8) 

Mama 

(N = 27) 

Oče 

(N = 27) 

Mama Oče Mama 

(N = 16) 

Oče 

(N = 13) 

Mama 

(N = 39) 

Oče 

(N = 47) 

Mama 

(N = 104) 

Oče 

(N = 110) 

  

Obzirnost 3,59 

(1,75) 

3,63 

(2,31) 

4,80 

(1,52) 

4,99 

(1,08) 

U = 175,5 

p >0,05 

U = 149,0 

p > 0,05 

4,06 

(1,55) 

4,26 

(0,95) 

4,10 

(1,58) 

4,13 

(1,77) 

5,04 

(0,92) 

4,99 

(1,00) 

F = 5,49** 

0,25 

F = 7,00*** 

0,30 

Popuščanje 3,56 

(1,78) 

3,00 

(2,04) 

4,04 

(1,27) 

3,98 

(1,38) 

U = 143,0 

p > 0,05 

U = 151,0 

p > 0,05 

3,41 

(1,32) 

3,89 

(1,04) 

3,86 

(1,61) 

4,12 

(1,71) 

4,58 

(0,94) 

4,78 

(0,81) 

F = 1,82 F = 2,42 

0,39 

Opomba: Razlike med vzorcem otrok z avtističnimi motnjami in Downovim sindromom sem izračunala z Mann Whitneyevim U testom in pomembne razlike 

označila s krepkim tiskom. 

 

Z Levenovim testom sem preverila homogenost varianc, ki je primerna za vse specifične in nadredne poteze kot jih pri otroku zaznata oba starša z 

izjemo strahu, antagonizma in nesprejemljivosti, kot jih pri otroku zazna oče. Za ugotavljanje razlik pri teh lestvicah sem uporabila metodo Walsch 

(za post hoc test pa Games-Howelov popravek). Pri ostalih pa analizo kovariance (ANCOVA), saj sem na izraznost večine osebnostnih potez 

predhodno ugotovila pomemben učinek ravni MDR. F razmerju sem pripisala tudi koeficient η2, ki je pokazatelj velikosti razlik med skupinami. 

Post hoc testi niso pokazali pomembnih razlik med skupinami, verjetno zaradi majhnega števila udeležencev v posamezni skupini in številnih 

parnih primerjav. 
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S primerjavo skupin otrok z MDR sem ugotovila pomembne razlike v starševih ocenah 

številnih nadrednih in potez srednje ravni: 

- V ekstravertnosti in njenih označevalnih potezah raven dejavnosti in družabnost (ne 

pa pri pozitivnem čustvovanju) 

- V vestnosti in potezah organiziranosti ter usmerjenosti k dosežku (ne pa 

odkrenljivosti) 

- V odprtosti in potezah inteligentnosti ter odprtosti do izkušenj 

- Pri potezi obzirnosti 

V izraznosti nesprejemljivosti in njenih označevalnih potez ter nevroticizma in njegovih 

označevalnih potez nisem ugotovila pomembnih razlik, z izjemo nevroticizma, kot ga 

zaznajo mame, in boječnosti (označevalna poteza nevroticizma), kot jo zaznajo mame. 

 

Zaradi majhnega števila otrok z AM sem uporabila neparametrični Mann Whitney test. 

Podprla sem višje izraženo odprtost do izkušenj in vestnost, kot jo zaznajo očeti, in višjo 

raven družabnosti, kot jo zaznajo mame pri otrocih z DS v primerjavi z otroki z AM. Za 

slednje pa očeti poročajo o višji ravni dejavnosti kot očeti otrok z DS. Pri ostalih potezah 

nisem podprla statistično pomembnih razlik, morda zaradi premajhnega števila otrok z AM.  

 

4.3 Profili izraznosti osebnostnih potez posameznih etioloških skupin 
(H3.2) 
 

Primerjala sem izraznost potez posamezne etiološke skupine v primerjavi z drugimi otroki 

z MDR, da bi ugotovila, katere določeno skupino razlikujejo od ostalih skupin. V 

nadaljevanju prikazujem profil nadrednih in specifičnih potez posamezne etiološke 

skupine, tj. poteze, v katerih se razlikujejo od ostalih otrok z MDR. 

4.3.1 Avtistične motnje (AM) 

 

Tabela 10.  

Zaznana izraznost osebnostnih potez pri otrocih z AM v primerjavi z drugimi skupinami 

otrok z MDR. 

Poteza Mama Oče 

Višja raven dejavnosti t(96) = 2,41, p < 0,05 t(85) = 2,33, p < 0,05 

Nižja raven sociabilnosti t(96) = –3,05, p < 0,01  

Nižja raven vestnosti  t(85) = –2,08, p < 0,05 
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Iz tabele 10 je razvidno, da oba starša otroke z AM ocenjujeta kot bolj dejavne v primerjavi 

s starševimi ocenami ostalih otrok z MDR. Mame prve ocenjujejo tudi kot manj družabne, 

očeti pa kot manj vestne. 

4.3.2 Downov sindrom (DS) 

 

Tabela 11.  

Zaznana izraznost osebnostnih potez pri otrocih z DS v primerjavi z drugimi skupinami 

otrok z MDR. 

Poteza Mama Oče 

Pozitivna čustva t(97) = 2,47, p < 0,05 t(85) = 1,85, p < 0,05 

Uvidevnost t(96) = 2,19; p < 0,05 t(84) = 2,49, p < 0,05 

Organiziranost t(95) = 1,94; p < 0,06  

 

Iz tabele 11 je razvidno, da oba starša otroke z DS ocenjujeta kot bolj uvidevne in z več 

pozitivnega čustvovanja v primerjavi s starševimi ocenami ostalih otrok z MDR. Mame 

prve ocenjujejo tudi kot bolj organizirane. 

 

4.3.3 Gibalna oviranost 

 

Tabela 12.  

Zaznana izraznost osebnostnih potez pri gibalno oviranih otrocih z MDR v primerjavi z 

drugimi skupinami otrok z MDR. 

Poteza Mama Oče 

Nižja organiziranost  t(83) = –2,14, p < 0,05 

Manj dejavnosti t(96) = –1,91, p < 0,05  

 

Iz tabele 12 je razvidno, da očeti gibalno ovirane otroke s pridruženo MDR ocenjujejo kot 

manj organizirane, mame pa kot manj dejavne v primerjavi s starševimi ocenami ostalih 

otrok z MDR. 
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5 RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu sem s pomočjo dveh pristopov preučila osebnostne značilnosti otrok z 

MDR, kot jih zaznavajo starši v okviru modela Velikih pet (ekstravertnost, sprejemljivost, 

vestnost, odprtost in čustvena stabilnost). Proste opise in izraznost osebnostnih potez otrok 

z MDR sem primerjala s prostimi opisi in izraznostjo pri enako starih normativnih otrocih 

ter med etiološkimi skupinami MDR (avtistične motnje, Downov sindrom, gibalna 

oviranost in mešana etiologija). Cilje pričujočega dela povzemam v treh točkah, in sicer so 

ti bili: (i) preveriti uporabnost modela Velikih pet pri preučevanju osebnosti otrok z MDR, 

(ii) v okviru modela Velikih pet preučiti specifične značilnosti skupine otrok z MDR v 

primerjavi z normativnimi vrstniki ter (iii) preučiti razlike v opisu in izraznosti osebnostnih 

potez med različnimi etiološkimi skupinami otrok z MDR. 

 

5.1 Uporabnost modela Velikih pet pri preučevanju osebnosti otrok z 
MDR (H1) 
 

Starši otroke z MDR opisujejo z več opisi kot starši normativne otroke, kar je lahko deloma 

odraz nekoliko različne metodologije, ki sem jo uporabila v pričujočem delu. S starši otrok 

z MDR sem večinoma izvedla osebne intervjuje, tako so bili morda za pripovedovanje bolj 

motivirani, k temu sem jih še dodatno besedno spodbujala. Starši normativnih otrok pa so 

opise otrok pogosteje podali pisno in oddali zapis intervjuja v zato pripravljeni preglednici. 

Navedena metodološka pomanjkljivost raziskave je lahko prispevala k več opisov otrok z 

MDR in jo je potrebno upoštevati tudi pri nadaljnji interpretaciji rezultatov, saj se lahko 

odraža tudi v različnih deležih rabe posameznih kategorij (pri več opisih ima vsaka 

kategorija večjo verjetnost, da jo starš navede). Sicer pa so mame v obeh vzorcih otroke 

opisovale z več opisi kot očeti. Opažene razlike med staršema bi vsaj delno lahko pojasnila 

z različnimi interakcijami, ki naj bi jih z otrokom vzpostavili mame in očeti. Slednji naj bi 

z otroki preživeli manj časa in tako imajo manj priložnosti opazovati otrokovo vedenje 

(pregled v: Cuskelly in Gunn, 2006), interakcije med očetom in otrokom pa so tako v 

primerjavi z maminimi večkrat tudi manj »poglobljene«. Intenzivnejši in bolj recipročni 

odnosi, ki jih mame vzpostavijo z otrokom, vključujejo učinkovitejšo komunikacijo vsaj v 

prvih letih življenja in tako so lahko mamine ocene otrokove osebnosti bolj natančne 

(Funder in West, 1993), podane na podlagi redko opaznega vedenja. Prav tako menim, da 
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k razliki prispevajo osebnostne značilnosti posameznih staršev ter družbene vloge, ki se 

povezujejo z razlikami med spoloma. Ženske so bolj sprejemljive kot moški (Caprara, 

Barbaranelli, Borgogni, Bucik in Boben, 1997), morda so zato mame bolj sodelovalne in v 

večji meri sodelujejo z izvajalko intervjuja. 

 

Predvidevala sem, da se bo večina opisov uvrščala v kategorije Velikih pet, kar sem z 

rezultati tudi podprla. Ugotovila sem, da so mame (68 %) in očeti (74 %) otrok z MDR v 

pomembno manjši meri uporabljali opise, ki se nanašajo na Velikih pet (slika 1) kot mame 

(90 %) in očeti (89 %) normativnih otrok. Razliko v odstotku opisov morda pojasnijo 

ugotovitve analize opisov zunaj kategorij Velikih pet (slika 2), ki jih je pri otrocih z MDR 

več in se večinoma nanašajo na opis otrokove motnje in z njo povezanih značilnosti (npr. 

»Pri porodu je prišlo do komplikacij, bil je dolgo brez kisika in zato smo še srečni, da je 

kakršen je.«, »Je hiperaktiven« …). Kljub temu, da sem pri otrocih z MDR več opisov 

uvrstila v kategorije izven Velikih pet, pa se jih večina (več kot ¾) nahaja v petih glavnih 

kategorijah. Tako dobljeni rezultati podpirajo uporabnost modela Velikih pet pri 

preučevanju osebnosti otrok z MDR. Menim pa, da bi bilo potrebno vsebino opisov 

natančneje pregledati in na podlagi kakovostne analize le-teh predlagati spremembe pri 

vprašalniku za preučevanje medosebnih razlik med otroki, če bi vprašalnik prilagodili za 

uporabo pri otrocih z MDR. Priporočljivo bi bilo povečati delež postavk, ki se nanašajo na 

sprejemljivost, čeprav pri tej potezi med starši otrok z MDR in starši normativnih otrok 

nisem ugotovila razlik. Na pomen sprejemljivosti za starše otrok z MDR sklepam, ker se 

delež opisov, uvrščenih v to kategorijo kljub visokemu deležu opisov, ki se nanašajo na 

otrokovo motnjo, in posledično nižjem deležu opisov v ostalih kategorijah v Velikih pet v 

primerjavi z normativnimi vrstniki ne razlikuje pomembno. Priporočljivo bi bilo preveriti 

tudi razmerja deležev v posameznih kategorijah med vzorcema brez upoštevanja opisov, ki 

se nanašajo na motnjo. Slednji so za starše namreč pomembni in jih večinoma navedejo ob 

pričetku intervjuja. Na podlagi teh v uvodu intervjuja navedenih značilnosti otrokove 

motnje namreč lažje razumemo ostale otrokove značilnosti (npr. visoko raven dejavnosti 

pri otrocih z ADHD). Navedeno bi bilo potrebno upoštevati v primeru uporabe vprašalnika 

VMR-OM za oceno osebnosti otroka z MDR, npr. dodatna možnost na lestvici – ne morem 

oceniti zaradi otrokove MDR ter možnost za starševo pojasnilo. 
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5.2 Osebnostne lastnosti otrok z MDR v primerjavi z normativnimi otroki 
(H2) 
 

Starši otrok z MDR so najpogosteje opisovali otrokovo sprejemljivost. Podobno je 

ugotovila M. Zupančič (2004) v raziskavi starševih prostih opisov slovenskih predšolskih 

otrok. V mednarodni študiji Kohnstamma in sodelavcev (1998) pa je sprejemljivost šele 

druga najpogosteje uporabljena kategorija, vendar so bili ciljni otroci v vzorcu njihove 

raziskave v povprečju nekoliko starejši, pomembnost razlik v starosti med vzorcema pa bi 

bilo potrebno še preveriti. V isti študiji so avtorji tudi ugotovili, da raba kategorije 

sprejemljivosti s starostjo otrok upada. Morda za starše otrok z MDR zaradi podaljšane in 

obsežne nege ostaja ta lastnost njihovih otrok pomembna še dlje časa, morda pa so 

razhajanja slovenskih študij v primerjavi z mednarodno kulturno pogojena. 

 

V študiji Kohnstamma in sodelavcev (1998) sta bili najpogosteje uporabljani kategoriji 

ekstravertnost in sprejemljivost. Enako sem ugotovila pri vzorcu otrok pričujočega dela, le 

da je bil vrstni red kategorij glede pogostosti rabe obraten. Morda otroci z MDR zaradi 

podaljšane nege in nižje ravni samostojnosti vzpostavljajo tudi manj interakcij z ljudmi 

izven ožje družine, kar staršem nudi manj možnosti za opazovanje njihove ekstravertnosti. 

Kadar starši pri otroku z MDR ekstravertnost opazijo, omenjajo predvsem družabnost in 

raven dejavnosti (obe lastnosti sta razlikovalno pomembni za starše otrok z DS in AM), ne 

omenjajo pa otrokove dominantnosti. Starši otrok z MDR pa so sprejemljivost opisovali 

podobno pogosto kot starši normativnih otrok. 

 

Med skupinama staršev otrok z MDR in normativnih otrok je pomembna razlika v 

pogostosti opisovanja otrokove vestnosti. Raba kategorije se tudi razlikuje med staršema 

glede na vzorec, tj. pri otrocih z MDR jo pogosteje opisujejo mame, pri normativnih otrocih 

pa očeti. Mamam, ki so pri obeh vzorcih otrok verjetno pogosteje v interakciji z njimi (npr. 

Hay idr., 1999), je pri otrocih z MDR pomembnejša kot vestnost njihova obvladljivost ipd. 

Normativni otroci pa so verjetno bolj samostojni, zato ne potrebujejo tolikšne mere 

usmerjanja in podpore in mame pri njih namesto obvladljivosti opisujejo otrokovo vestnost. 

Očeti pri otrocih z MDR bolj opazijo otrokovo vestnost, organiziranost ipd. (npr. kako ima 

pospravljene igrače ipd.) kot mame. V nadaljevanju bi bilo navedeno predpostavko 

potrebno preveriti (npr. ločena primerjava med vzorcema v deležu opisov, ki jih poda 
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posamezni starš). Sedanje ugotovitve pa glede na metodološke omejitve ne omogočajo 

posplošitev.  

 

Starši normativnih otrok so svoje otroke pogosteje kot starši otrok z MDR opisovali z 

atributi vestnosti, ekstravertnosti in odprtosti, vse navedene razlike so bile majhne, v 

pogostosti opisovanja otrokove sprejemljivosti in čustvene stabilnosti pa med vzorcema ni 

bilo razlik. Razliko v nižji pogostosti opisovanja navedenih značilnosti pri otrocih z MDR 

povezujem s pogostim opisovanjem otrokove motnje in posledično nižjim deležem 

opisovanja ostalih značilnosti. Še vedno pa je otrokova sprejemljivost pri starših otrok z 

MDR zanje tako pomembna, da je njena pogostost podobna kot v primeru opisovanja 

normativnih otrok. Čustveno stabilnost pa starši otrok v obeh vzorcih razmeroma redko 

opisujejo, razlike v pogostosti morda tako niso dosegle ravni pomembnosti, morda pa jih 

dejansko ni, kot so za temperamentno potezo negativnega čustvovanja pri podobnem 

vzorcu (Downov sindrom, avtistične motnje, cerebralna paraliza in mešana etiologija) 

ugotovili v eni izmed predhodnih študij (Boström idr., 2010). 

 

Poleg otrokovih osebnostnih značilnosti v okviru modela Velikih pet in značilnosti 

otrokove motnje starši otrok z MDR najpogosteje opisujejo otrokov odnos s starši, telesni 

stik oz. crkljivost ter neizraženo ali visoko izraženo (negativni in pozitivni konec 

kategorije) samostojnost. Navedeno povezujem z morebitnimi pogostejšimi interakcijami 

med otroki z MDR in njihovimi starši v primerjavi z normativnimi družinami zaradi 

specifične in podaljšane nege, ki jo značilnosti otrokove motnje zahtevajo s strani staršev. 

Tako je opis otroka lahko prepleten tudi z značilnostmi odnosa, ki ga imajo starši z njim in 

s tem povezano crkljivostjo otroka. Pri tem, kako te pogoste interakcije potekajo ter kako 

starši v odnosu z otrokom tega obvladujejo, pa ima verjetno pomembno vlogo tudi otrokova 

raven samostojnosti. Zato je morda njena visoka ali nizka raven za starše očitna oziroma 

pomembna in jo občasno navajajo pri opisu svojega otroka. 

 

V diplomskem delu sem preverjala tudi izraznost posameznih osebnostnih potez, ne zgolj 

očitnost te poteze za starše, ko otroka prosto opišejo. Med vzorcema otrok z MDR in 

normativnih otrok nisem odkrila razlik v izraznosti nevroticizma. Podobno so ugotovili 

Boström in sodelavci (2010) pri heterogenem vzorcu otrok z MDR, ki je po strukturi 

podoben vzorcu pričujočega dela (DS, AM, CP in neznana etiologija), da se v izraznosti 

poteze negativnega čustvovanja otroci z MDR ne razlikujejo pomembno od normativnih 
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vrstnikov. Ostale štiri izmed Velikih pet pa so mame in očeti pri svojih otrocih z MDR 

zaznali kot manj izražene v primerjavi s starševimi zaznavami teh potez pri njihovih 

normativnih otrocih. Pri otrocih z avtističnimi motnjami so sicer pogosto (metaanaliza; De 

Pauw in Mervielde, 2010) ugotovili nizko izraznost želenih potez, vendar tudi višjo 

nesprejemljivost v primerjavi z normativnimi otroki. Ugotovitve pričujoče študije niso 

skladne z nekaterimi ostalimi predhodnimi študijami (npr. Hassal idr., 2005; Herring idr., 

2006; Lardieri idr., 2000), ki poročajo o več težavnega vedenja pri otrocih z MDR. Za 

tovrstno vedenje so pri vzorcu otrok s Prader-Willijevim sindromom ugotovili, da ga lahko 

napovemo z otrokovo nesprejemljivostjo. Razlike v pričujoči študiji bi bilo potrebno 

nadalje preučiti na ravni označevalnih potez srednje ravni in ugotoviti, katere najbolj 

prispevajo k nizkim ocenam določene nadredne poteze. Morda k temu prispeva specifična 

vsebina postavk vprašalnika (vedenjski vzorci), ki jih starši pri otrocih z MDR, zlasti v 

primeru pridruženih motenj, npr. gibalne oviranosti, zaradi narave motnje ocenijo nizko ali 

morda tega vedenja pri otroku sploh ne opazijo oz. se ne nanaša na njihovega otroka. Te 

otroke pri nekaterih postavkah težko visoko ocenimo, npr. postavke kot ˝kar naprej je v 

gibanju˝, ˝rad se igra na prostem˝ ipd. Vedenjsko izraznost vestnosti in ekstravertnosti 

starši morda nižje ocenijo zaradi nižje ravni samostojnosti ali manj interakcij izven družine, 

oboje v povezavi z otrokovo gibalno oviranostjo. Morda otroci osebnostne lastnosti, ki jih 

opredelimo kot ekstravertnost, izražajo v okviru vedenjskih vzorcev, ki jih vprašalnik ne 

vključuje. Zato bi bilo v prihodnje potrebno vprašalnik prilagoditi, upoštevajoč zbrane 

proste opise, s katerimi so starši poročali o značilnostih otrok z MDR. Podobne ugotovitve 

pa so pri posameznih etioloških skupinah ugotovili tudi v predhodnih študijah, npr. nižja 

raven družabnosti in vestnosti pri otrocih z avtističnimi motnjami (De Pauw in Mervielde, 

2010). 

 

Izraznost osebnostnih potez pa je odvisna tudi od ravni MDR (tabela 6). Navedene razlike 

v izraznosti osebnostnih potez v primerjavi z normativnimi otroki se namreč pri težjih 

motnjah še povečajo, pri otrocih z LMDR in zmerno MDR so merjene poteze glede na 

poročila staršev bolj izražene kot pri otrocih s težjimi in težkimi MDR. Navedeno ne velja 

za nesprejemljivost, pri kateri razlike med etiološkimi skupinami niso statistično 

pomembne, pa tudi za izraznost nevroticizma. Slednja se med otroki različnih kategorij 

MDR ne razlikuje pomembno, podobno kot ne med celotno skupino otrok z MDR in 

normativnih otrok. Navedene ugotovitve so skladne z razlikovanjem med posameznimi 

kategorijami MDR po švedskem modelu (Kylen, 1985; pregled v: Linehan idr., 2004), ki 



66 

 

podobno kot Orsmond in Seltzer (2000) združuje lažjo in zmerno motnjo proti težjim, saj 

se izraznost vestnosti, odprtosti in ekstravertnosti med kategorijami MDR razlikuje na 

podoben način (lažja in zmerna proti težji in težki MDR). Manj pa so ugotovitve 

pričujočega dela skladne s pogostejšo (Burack idr. 1998; Hodapp, 1998) primerjavo lažje 

(funkcionalne, relativne) proti zmerni, težji in težki motnji (organske oziroma absolutne 

motnje). Havliček in Bon (1999) osebe z LMDR primerjata s skupino posameznikov z 

mejnimi spoznavnimi sposobnostmi (glede zdravja, doseganja mejnikov v zgodnjem 

razvoju ipd.), izrazito naj bi se ločevali od posameznikov z zmernimi, težjimi in težkimi 

MDR. Navedenih razlik pa na področju osebnostnih potez z ugotovitvami pričujoče študije 

ne podprem. Morda k v tej študiji ugotovljenim razlikam prispeva vse bolj zgodnja in 

kompleksna obravnava oseb z MDR, ki v večji meri omogoča in podpira razvoj potencialov 

oseb z MDR, tako da se osebe z zmernimi MDR približajo osebam z LMDR. Tudi 

pričakovane mentalne starosti delovanja oseb z MDR so vedno višje (pregled v: Linehan 

idr., 2004). Tovrstno argumentacijo bi bilo potrebno empirično podrobneje preučiti, 

vsekakor pa je priporočljivo pri osebah z zmerno MDR natančno preučiti njihove 

zmožnosti in se zavedati, da se pomoč, ki jo posameznik potrebuje, lahko spreminja 

(novejše opredelitve kategorij na podlagi potrebne pomoči, Kodrič, 2010).  

5.2 Razlike v osebnostnih značilnostih med etiološkimi skupinami otrok 
z MDR (H3) 
 

Na podlagi predhodnih raziskav (npr. Bostrőm idr., 2010; pregled v: Hodapp idr., 2003; 

Kasari in Sigman, 1997; van Lieshout idr. 1998) sem predvidela, da so v opisih, ki jih starši 

podajo za otroke ter v oceni izraznosti osebnostnih lastnosti kot jih zaznajo starši, med 

različnimi etiološkimi skupinami otrok z MDR pomembne razlike. Predvidevala sem višji 

delež opisov nesprejemljivosti in čustvene nestabilnosti ter nižji delež opisov odprtosti 

otrok z avtističnimi motnjami (AM) v primerjavi z otroki z Downovim sindromom (DS). 

Podobne rezultate sem pričakovala tudi na ravni vprašalnika, tj. višjo izraznost socialno 

želenih potez (družabnost, sprejemljivost in pozitivna čustva) pri otrocih z AM, v 

primerjavi z otroki z DS. Slednji naj bi bili tudi pogosteje opisani kot družabni. 

Družabnost 

Empirično sem podprla hipotezo o pogostejših opisih družabnosti otrok z DS v primerjavi 

z opisi otrok z AM. Z rezultati sem pokazala na pomen preučevanja otrokovih osebnostnih 

potez na ravni podkategorij Velikih pet, saj se pogostost opisov med skupinama otrok z 
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AM in otrok z DS, ki se nanašajo na otrokovo ekstravertnost, ni razlikovala. Starši otrok z 

DS so pogosteje kot starši otrok z AM v prostem opisu otroka navedli njegovo visoko raven 

družabnosti, kar se ujema z navedbami predhodnih študij o tem, da se otroci z DS pogosto 

smejijo, pogosteje celo v primerjavi z normativnimi vrstniki (Kasari in Freeman, 2001; v: 

Dykens, 2006), starši pa jih pogosto opisujejo s pozitivnimi atributi (kot optimistične, 

družabne; Hodapp idr., 2003). Otroci z AM pa se na podlagi metaanalize 32 študij (De 

Pauw in Mervielde, 2010) od normativnih vrstnikov razlikujejo tudi po nižji ravni 

družabnosti. V skladu z navedenim v pričujoči študiji nizka raven družabnosti staršem otrok 

z DS ni bila očitna, vendar ni bila očitna oziroma je niso navajali niti starši otrok z AM. 

Morda lahko to pojasnimo z razlago, ki so jo Kohnstamm in sodelavci (1998) navedli ob 

ugotovljeni redki rabi kategorij poštenosti in zdravja. Značilnosti, ki jih starši pri svojem 

otroku zaznavajo kot samoumevne, ne navajajo v prostih opisih. Tako sta na primer za 

starše normativnih otrok poštenost in zdravje njihovega otroka samoumevna, zato ju v 

prostih opisih posebej ne omenjajo. Podobno na podlagi prostih opisov ne moremo sklepati, 

da otroci z AM v pričujočem vzorcu nimajo nizko izražene družabnosti, temveč lahko 

sklepamo le, da nizka izraznost te poteze za starše ni očitna, morda zaradi njihovih 

implicitnih teorij o tej motnji ter skladnosti otrokovega vedenja s pričakovanji, npr. nizka 

raven družabnosti pri otrocih z AM (De Pauw in Mervielde, 2010). 

 

Ker prosto opisovanje otroka ne omogoča zaključkov o izraznosti poteze pri otroku, sem 

osebnostne poteze otrok različnih etioloških skupin MDR preučila tudi z vprašalnikom. 

Ugotovila sem pomembno višje izraženo družabnost kot jo zaznajo mame (ne pa tudi očeti) 

pri otrocih z DS v primerjavi z otroki z AM. Že v predhodnih študijah (Baker idr., 2003; 

Hay idr., 1999) so avtorji ugotovili, da se ocene osebnosti kot jih za otroka podata mama 

in oče na nekaterih področjih razlikujejo zaradi vzpostavljanja raznolikih interakcij, 

opazovanja otrok v različnih situacijah in učinka implicitnih teorij staršev. Glede na to, da 

je visoka raven družabnosti pri otrocih z DS bolj očitna (ugotovitev na podlagi prostih 

opisov) tako mamam kot očetom otrok z DS v primerjavi z otroki z AM, so morda pri 

ocenjevanju mame in očeti uporabljali različne referenčne okvire (npr. mame vse otroke z 

MDR, očeti pa otroke z AM) in so tako raven družabnosti pri otrocih z DS kot pomembno 

višjo v primerjavi z otroki z AM ocenile le mame. 
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Raven dejavnosti 

Pri potezi ekstravertnosti razen za družabnost nisem postavila hipoteze. Na podlagi 

preučevanja razlik med skupinami na ravni podkategorij oziroma potez srednje ravni pa bi 

želela izpostaviti tudi ugotovitve o ravni dejavnosti različnih etioloških skupin otrok z 

MDR. V prostih opisih so bile pri otrocih z AM pogoste navedbe dejavnosti, očeti otrok z 

AM so otrokovo ekstravertnost opisali le pri visokem koncu dejavnosti. Tudi pri 

vprašalniku so očeti otrok z AM otrokovo raven dejavnosti ocenili višje kot očeti otrok z 

DS. V nadaljnjem raziskovanju z večjimi vzorci bi bilo potrebno preučevanje 

ekstravertnosti otrok z MDR razširiti tudi na raven dejavnosti, ta se namreč kaže kot 

podobno razlikovalna kot družabnost, posebej med skupinama otrok z DS in AM. 

Dominantnost, še tretjo podkategorijo ekstravertnosti, poleg družabnosti in ravni 

dejavnosti, pa starši pri opisu otrok z MDR redko omenjajo. 

 

Visoko oziroma nizko raven dejavnosti lahko interpretiramo na dva načina. 

Nerazumljenost otrok z DS lahko vodi do porasta pasivnosti, težave pri komunikaciji, kadar 

niso ustrezno podprte, npr. s PINK (Podporna in nadomestna komunikacija; Jurišić, 2012), 

pa lahko prispevajo k manj komuniciranja. Tovrstne in podobne težave privedejo do 

naučene nemoči, ki je pri otrocih z MDR morda bolj izražena kot pri normativnih vrstnikih 

(npr. Ziegler in Bennett – Gates, 1999; pregled v: Dykens, 2006; Jurišić, 2012; Weisz, 

1979). Otroci z MDR imajo lahko zaradi številnih neuspehov nizka pričakovanja o svoji 

uspešnosti, zaznava lastnih sposobnosti pa prispeva k razvoju motiviranosti in vztrajnosti 

(Kolb in Henley-Maxwell, 2003). Kadar otroci sebe zaznajo kot pasivne in kot tiste, za 

katere je potrebno skrbeti, so manj radovedni, dejavni in samoiniciativni ter potrebujejo 

več časa za spoznavanje okolja. Ob taki interpretaciji ravni dejavnosti ne moremo 

enoznačno povezati razlike med otroki z AM ter otroci z DS s socialno želeno izraznostjo 

pri otrocih z DS. Lahko pa je visoka raven dejavnosti pri otrocih z AM res že socialno manj 

želena oziroma moteča. Pogosta stereotipna vedenja (npr. Strain, 1990), tekanje po prostoru 

ali ostali vedenjski vzorci, ki se pri otrocih z AM lahko pojavijo kot odziv na moteče 

dejavnike, verjetno niso socialno želeni. Vseeno pa je določena mera dejavnosti potrebna 

in želena kot prevencija pred opisano naučeno nemočjo. Tovrsten pogled pri visoki ravni 

dejavnosti otrok z AM poskušamo podpreti pri starših, dejavnost oziroma izražanje potreb 

ter uveljavljanje volje pri otrocih z AM pa je potrebno podpirati v pravo smer, da ne privede 

pri teh otrocih do pogosto izpostavljenega težavnega vedenja, nesprejemljivosti in 
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negativnega vpliva na družino (De Pauw in Mervielde, 2010; Fisman idr., 2000; Herring 

idr., 2006; Orsmond in Seltzer, 2007). 

 

Pri gibalno oviranih otrocih sem predvidela nižjo raven dejavnosti, ki sem jo pri 

oblikovanju profila izraznosti osebnostnih potez na podlagi maminih (ne pa tudi očetovih) 

ocen podprla. Pri tem je potrebno upoštevati, da se raven dejavnosti ne nanaša zgolj na 

telesno dejavnost v prostoru temveč na dejavnost otroka nasploh (npr. govor ipd.). Mame 

so morda bolj pozorne na težave, ki jih otrokova gibalna oviranost prispeva v njihov odnos 

z otrokom, npr. na področje nege ipd. Očeti pa so poročali o nižje izraženi ravni 

organiziranosti gibalno oviranih otrok z MDR v primerjavi z ostalimi skupinami otrok z 

MDR. Nizke ravni dejavnosti v prostih opisih otrok z gibalno oviranostjo starši niso 

omenjali, morda mame sicer ocenjeno in verjetno očitno nižjo raven dejavnosti v prostem 

opisu ne navedejo, saj jo dojemajo kot samoumevno. Podobno so Kohnstamm in sodelavci 

(1998) pri vzorcu normativnih otrok pojasnili redke navedbe nekaterih verjetno 

samoumevnih značilnosti, npr. poštenost. Pri otrocih z gibalno oviranostjo pa nisem 

ugotovila drugih razlik v primerjavi z ostalimi skupinami otrok z MDR.  

Sprejemljivost 

Delno sem empirično podprla tudi hipotezo, ki se je nanašala na razlike v opisih otrokove 

sprejemljivosti glede na etiološko skupino. Očeti otrok z DS so pogosteje poročali o 

sprejemljivosti otrok kot očeti otrok z AM, razlika v pogostosti maminih opisov otrokove 

sprejemljivosti pri otrocih z AM in otrocih z DS pa ni bila statistično pomembna. Razlike 

v opisih sprejemljivosti, ki so jih podali očeti lahko pojasnim predvsem z opisovanjem 

otrokove priljubljenosti, o kateri so očeti otrok z DS poročali pogosteje kot očeti otrok z 

AM, medtem ko se v pogostosti opisov nepriljubljenosti skupini očetov nista razlikovali. 

Navedeno se ujema s predpostavkami, da so otroci z DS, tudi zaradi specifičnih obraznih 

potez (Dykens in Hodapp, 2001), pogosteje priljubljeni, zato jih tudi starši opisujejo s 

pozitivnimi atributi (npr. optimistični; Hodapp idr., 2003). Priljubljenost otrok z DS 

verjetno opažajo tudi očeti v pričujoči študiji in jo zato pogosteje omenjajo kot očeti otrok 

z AM. K priljubljenosti lahko prispeva tudi družabnost otrok z DS, ki sem jo empirično 

podprla v tej študiji, pa tudi drugi avtorji ugotavljajo, da se otroci z DS pogosteje smejijo 

(npr. Kasari in Freeman, 2001; v: Dykens, 2006). V pogostosti opisovanja ostalih 

značilnosti v kategoriji sprejemljivosti pa se starši otrok med vzorcema niso pomembno 

razlikovali. Tako empirično nisem podprla hipoteze o pogostejšem opisovanju 
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nesprejemljivosti otrok z AM v primerjavi z otroki z DS, saj se v rabi nizkega konca te 

kategorije starši obeh vzorcev med seboj niso pomembno razlikovali. Razliko sem 

predvidevala na podlagi morebitnega opisovanja nizke obvladljivosti pri otrocih z AM, saj 

naj bi otroci z DS izkazovali blažje motnje vedenja v primerjavi z ostalimi etiološkimi 

skupinami (Dykens in Hodapp, 2001). Še eden izmed razlogov predvidenim razlikam je 

lahko v specifičnih obraznih znakih otrok z DS, ki so poznani širši okolici. Ti straši so bili 

tako manj verjetno v stiski in so občutili nižjo raven stresa v primerjavi s starši otrok z AM 

(Bagemholm in Gillberg, 1991; Boström idr., 2010; Glidden, 2000; Hodapp, 2004; Wood 

Rivers in Stoneman, 2003). V primeru višje ravni težavnega vedenja pri otrocih z AM v 

primerjavi z otroki z DS, so avtorji (Hodapp in Urabno, 2007) razloge poleg prepoznavnosti 

v družbi in obstoju podpornih skupin pripisovali tudi zgodnjem diagnosticiranju in v 

povprečju starejšim mamam otrok z DS v primerjavi z mamami otrok z AM. Vse pogosteje 

pa AM diagnosticiramo že zgodaj v razvoju. Izgleda pa tudi, da je raven osveščenosti o 

AM v javnosti porastla (npr. obstoj vseslovenske iniciative za avtizem ipd.). V povezavi s 

tem morda starši občutijo manj težav pri obvladovanju otrokovega vedenja, v porastu pa je 

tudi poznavanje metod dela z otroki z AM. 

Odprtost 

Kot je razvidno s slike 7 so starši otrok z AM v podobni meri kot starši otrok z DS opisovali 

otrokovo odprtost. S slike bi lahko sklepali, da so odprtost očeti otrok z AM pri svojih 

otrocih omenili celo pogosteje kot očeti otrok z DS, vendar razlike niso bile statistično 

pomembne. Vsekakor ne morem podpreti predvidenega manj pogostega opisovanja 

odprtosti pri otrocih z AM, hipotezo na področju odprtosti pa označim kot manj preudarno 

zastavljeno. Ugotovitve pri prostih opisih se namreč ne nanašajo na raven izraznosti 

določene značilnosti, to sem preverjala z vprašalnikom. V literaturi pogosto omenjeni ožji 

in ponavljajoči vedenjski vzorci ter interesi (npr. APA, 2000; Havliček in Bon, 1999; 

Strain, 1990), ki so ena izmed opredelitvenih značilnosti otrok z AM, so očitni in jih zato 

starši v prostem opisu otroka pogosto omenijo. Starši otrok z AM so namreč na področju 

odprtosti opisovali predvsem otrokove interese. Morda starši pri teh otrocih njihove sicer 

ozke interese in ponavljajoče vedenje bolj opazijo in jih pogosto navedejo v prostem opisu 

otroka. Vsekakor je spodbudno, da starši otrokove zmožnosti ter področja, kjer je dober 

oziroma ima do njih veselje opazijo, ne vemo pa, ali so ti interesi zaželeni ali zaradi svoje 

ožine in pogostosti celo moteči. V skladu s pozitivno psihologijo (npr. Seligman in 

Csikzentmihalyi, 2000) bi bilo na otroke z MDR pogosto potrebno pogledati s perspektive 
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njihovih potencialov in podpreti razvoj le-teh namesto v nekaterih primerih prepogostega 

osredotočanja na otrokove primanjkljaje s ciljem njihovega odpravljanja ali vsaj 

zmanjševanja. Na podlagi prostih opisov sem torej ugotovila, da je pri otrocih z DS in AM 

do njihova odprtost staršem podobno očitna, potrebno pa bi bilo preučiti razlike v 

pogostosti rabe podkategorij, tj. interesov, odprtosti za izkušnje in inteligentnosti.  

 

Izraznost odprtosti pa sem preverjala z vprašalnikom, pri katerem sem razlike preučila tudi 

na ravni izraznosti potez srednje ravni. S tem sem pokazala na pomen preučevanja na ravni 

potez srednje ravni. Razlike v izraznosti odprtosti namreč po oceni mam in očetov med 

otroki z DS in AM niso pomembne, sem pa podprla višje izraženo odprtost do izkušenj, kot 

jo pri otrocih z DS v primerjavi z otroki z AM zaznajo očeti. Razlike med staršema lahko 

pojasnim z različnimi interakcijami, ki jih starša predvidoma vzpostavljata z otrokom. Tako 

mame morda zaradi bolj intenzivnih interakcij z otrokom (Funder in West, 1993) niso tako 

pozorne na otrokove odzive na nove dražljaje v okolju in več pozornosti namenijo otrokovi 

obvladljivosti v njihovih diadnih interakcijah kot očeti, morda pa imajo mame tudi 

drugačen referenčni okvir ocenjevanja (npr. opažajo porast v otrokovi odprtosti do izkušenj 

in ga zato socialno bolj želeno ocenijo). Ocena, ki jo podajo mame, naj bi bila tudi bolj 

točna (Cuskelly in Gunn, 2006), očetova pa morda bolj pod vplivom stereotipov, tj. nizka 

odprtost do izkušenj pri otrocih z AM. Razlika se morda povezuje tudi z ugotovitvijo 

avtorjev, da naj bi očeti otroka v večji meri ocenjevali na podlagi njegovih spoznavnih 

lastnosti (Hay idr., 1999), tako so morda na posamezne poteze odprtosti bolj pozorni, saj je 

ta značilnost med osebnostnimi potezami najmočneje povezana z inteligentnostjo (npr. 

Zupančič in Vidmar, 2010). 

Čustvena (ne)stabilnost 

Predvidela sem pogostejše opisovanje čustvene nestabilnosti pri otrocih z AM v primerjavi 

z otroki z DS, razlik med skupinama pa empirično nisem podprla niti na podlagi opisov pri 

pozitivnem in negativnem koncu. Menim, da je k temu prispeval nizek delež opisov, ki se 

v to kategorijo uvrščajo ne glede na etiološko skupino, v katero se otrok uvršča. Tudi starši 

normativnih otrok v svojih prostih opisih otroka razmeroma redko omenjajo njegovo 

čustveno (ne)stabilnost. Slika 6 sicer nakazuje trend, da so otroci z AM pogosteje opisani 

z atributi čustvene reaktivnosti, otroci z DS pa z značilnostmi nizke čustvene reaktivnosti, 

vendar so deleži opisov premajhni, da bi zanesljivo preverili pomembnost razlik. Zato, 

upoštevajoč tudi druge metodološke omejitve (npr. majhen vzorec), ugotovitev ne smemo 
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posplošiti. Ne glede na očitnost poteze pa pri vprašalniku razlike v izraznosti nevroticizma, 

tj. čustvene nestabilnosti, pri otrocih z DS v primerjavi z otroki z AM po poročilih mam in 

očetov niso bile statistično pomembne. Nevroticizem je tudi edina poteza, pri kateri se 

zaznana izraznost pri otrocih z MDR in normativnih otrocih ne razlikuje pomembno, kar je 

deloma skladno z ugotovitvami predhodnih študij (Boström idr., 2010).  

Vestnost 

Glede vestnosti med etiološkimi skupinami v pričujočem diplomskem delu nisem 

predpostavila razlik. V pogostosti opisov otrokove vestnosti med skupinama nisem 

ugotovila razlik, očeti otrok z DS pa so poročali o višje izraženi vestnosti svojih otrok v 

primerjavi z očeti otrok z AM. Za slednje so na podlagi metaanalize 32 študij (De Pauw in 

Mervielde, 2010) ugotovili nižje izraženo vestnost v primerjavi z normativnimi vrstniki. 

Morda so k razlikam ugotovljenim v pričujoči študiji prispevale v obeh skupinah raznolike 

sopojavljajoče motnje, raven MDR ali druge značilnosti, ki jih v okviru diplomskega dela 

nisem nadzorovala. Ugotovitev lahko povežem s predhodno interpretacijo ravni dejavnosti, 

ki je prav tako po oceni očeta pri otrocih z AM nižje izražena. Torej je na podlagi rezultata 

pri vestnosti bolj verjetno, da nizko izražena raven dejavnosti otrok z DS v primerjavi z 

otroki z AM ne odraža naučene nemoči. V primeru, da bi nizka raven dejavnosti pri otrocih 

z DS pomenila njihovo pasivnost, ki se potencialno povezuje z naučeno nemočjo, nižjo 

motiviranostjo in vztrajnostjo (Kolb in Henley-Maxwell, 2003), bi bila tudi vestnost pri teh 

otrocih nižje izražena, pri istih ocenjevalcih, tj. očetih, pa sem ugotovila ravno obratno. 

Tovrstne ugotovitve so spodbudne, saj bi lahko zaključili, da otrokove težave in morebitni 

neuspehi še niso prispevali k zaznani pasivnosti in upadu motiviranosti ter vztrajnosti, ki 

bi nakazovala pogosto opaženo naučeno nemoč pri otrocih z MDR opisujejo številni avtorji 

(Weisz, 1979; Ziegler in Bennett – Gates, 1999; v: Dykens, 2006). Poleg tega, pa je ta 

razlika med otroki z DS in AM lahko tudi povezana z napako istega ocenjevalca in 

stereotipnim odgovarjanjem staršev pri ocenjevanju nekaterih bolj očitnih otrokovih 

osebnostnih potez. 

Značilnosti izven modela Velikih pet 

Slika 8, ki prikazuje opis otrokovih značilnosti izven kategorij Velikih pet, nakazuje, da 

starši otroke z DS manj pogosto opisujejo z za motnjo specifičnimi opisi kot starši otrok 

preostalih etioloških skupin. Morda zato, ker je DS navzven bolj prepoznavna (Hodapp in 

Urabno, 2007). Prepoznavnost te etiološke skupine se povezuje tudi z nekaterimi drugimi 

značilnostmi delovanja družin otrok z MDR, npr. nižja raven starševskega stresa (Boström 
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idr., 2010; Glidden, 2000; Hodapp, 2004). Starši otrok z DS naj bi v primerjavi s starši 

ostalih etioloških skupin bolje poznali z etiologijo povezana močna in šibka področja 

otroka (Hodapp idr., 2003). Pregled rezultatov prav tako kaže, da so starši otrok z DS v 

primerjavi z ostalimi starši otrok z MDR pogosteje poročali o otrokovi crkljivosti. 

Ugotovitev lahko morda povežemo s stereotipi o prijetnosti otrok z DS ter predhodnimi 

ugotovitvami o priljubljenosti otrok z DS (Dykens, 2006; Hodapp idr., 2003; Hodapp, 

2004). Pri tem je potrebno upoštevati tudi starostno strukturo vzorca, saj naj bi težavno 

vedenje (npr. trma, uporništvo ipd.) tudi pri otrocih z DS v mladostništvu znatno porastlo. 

Majhen numerus ter nizki deleži opisov v posamezni kategoriji ne omogočajo zanesljivejših 

zaključkov, vsekakor pa bi nam veliko informacij ponudila tudi natančnejša analiza 

kategorije ˝razno˝. Morda se vanjo uvrščeni opisi med različnimi etiološkimi skupinami 

razlikujejo. 

Uporabnost etiološkega pristopa 

Z ugotovitvami pričujoče študije sem podprla pomen etiološkega pristopa pri preučevanju 

osebnosti otrok z MDR. Na tako majhnem vzorcu sem med sicer manj etiološko 

homogenimi skupinami (npr. različna raven MDR, nenadzorovane pridružene motnje ipd.) 

podprla razlike v skladu z obstoječimi ugotovitvami raziskav.  

Avtistične motnje in Downov sindrom 

Največ primerjav, na podlagi katerih sem podprla razlike v osebnostnih značilnostih, sem 

izvedla med skupinama otrok z AM in DS. Otroke z AM očeti zaznajo kot bolj dejavne in 

manj vestne ter odprte do izkušenj v primerjavi z otroki z DS, slednje pa mame zaznavajo 

kot bolj družabne. Na splošno so poteze kot jih zaznajo očeti (vestnost, odprtost do izkušenj 

in dejavnost) ter mame (družabnost) izražene v manj socialno želeni smeri pri otrocih z 

AM, vendar zgolj na podlagi ugotovitev o izraznosti določene poteze ne morem sklepati o 

socialno želenem vedenju pri otrocih, saj je npr. visoka raven dejavnosti lahko socialno 

želena kot preventiva pred naučeno nemočjo ali pa jo starši vidijo kot težavno in motečo. 

Na podlagi sinteze ugotovitev, tj. upoštevanje izraznosti vestnosti v pričujoči študiji, je 

sicer bolj verjetno, da velja druga opcija. 

 

Tudi primerjava profila izraznosti potez pri otrocih z AM z vsemi ostalimi etiološkimi 

skupinami kaže na značilno nižjo raven družabnosti, kot jo zaznajo mame, nižjo raven 

vestnosti kot jo zaznajo očeti ter višjo raven s strani obeh staršev zaznane dejavnosti. 

Pomembno je, da tudi pri otrocih z AM pomagamo staršem poiskati otrokova močna 
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področja in poskušamo visoko raven dejavnosti usmeriti v konstruktivno vedenje. To pa je 

verjetno težje kot pri obravnavi otrok z DS. Osebnostne poteze slednjih so v primerjavi z 

starševo zaznavo otrok z AM izražene v socialno bolj želeni smeri, z etiologijo povezana 

otrokova močna in šibka področja pa so staršem otrok z DS bolje poznana kot staršem 

ostalih etioloških skupin (Hodapp idr., 2003). Tudi v etiološkem profilu otrok z DS glede 

na ostale skupine otrok z MDR so bolj izražene socialno želene poteze, tj. več s strani obeh 

staršev zaznanih pozitivnih čustev in višja raven uvidevnosti ter s strani očeta zaznane 

organiziranosti. Podobno so v predhodnih študijah raziskovalci otroke z DS opisovali s 

pozitivnimi čustvi, pogostim smehom (pregled v: Dykens, 2006) in njihovo priljubljenost 

med ljudmi povezovali s specifičnimi obraznimi potezami teh otrok (Dykens in Hodapp, 

2001), na podlagi katerih jih drugi zaznajo kot poštene, lahkoverne, naivne in se v skladu s 

to zaznavo odzivajo nanje. Tudi starši naj bi jih pogosto opisovali s pozitivnimi atributi 

(optimistični, družabni; Hodapp idr., 2003). Pri posploševanju ugotovitev pa velja ponovno 

izpostaviti ugotovljene značilnosti vzorca, tj. več dečkov med otroki z AM v primerjavi z 

ostalimi etiološkimi skupinami, otroci z DS pa pogosteje bivajo na podeželju kot otroci 

ostalih treh etioloških skupin. 

Na podlagi skladnosti ugotovitev pričujoče študije z navedenimi predhodnimi spoznanji 

poudarjam in izpostavljam potrebo po podpori staršem otrok z AM pri ozaveščanju močnih 

področij pri značilnostih njihovih otrok.  

Gibalna oviranost 

K omenjeni višji ravni organiziranosti otrok z DS, ki sem jo ugotovila na podlagi 

primerjave z ostalimi otroki z MDR (v okviru izdelave profilov), morda prispeva tudi z 

motnjo povezana oviranost pri ostalih otrocih, npr. težave pri pospravljanju zaradi gibalne 

oviranosti, pa tudi občutljivost na hrup pri otrocih z AM, ki lahko zmoti sicer organiziran 

potek dejavnosti. Navedena argumentacija višje ravni organiziranosti pri otrocih z DS je 

deloma skladna tudi z ugotovljeno nižjo ravnjo organiziranosti pri gibalno oviranih otrocih 

kot o njej poročajo očeti, mame pa pri teh otrocih zaznajo nižjo raven dejavnosti. Obe potezi 

lahko odražata značilnosti otrokove motnje, saj se zaradi gibalne oviranosti ti otroci težje 

premikajo kot drugi otroci z MDR.  

Razlike v osebnostnih značilnostih na podlagi primerjave vseh skupin 

Na podlagi primerjave skupin otrok z MDR sem ugotovila številne pomembne razlike v 

starševi zaznavi nadrednih osebnostnih potez in potez srednje ravni, predvsem v izraznosti 

ekstravertnosti, vestnosti in odprtosti ter njihovih potez srednje ravni. V izraznosti 
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nesprejemljivosti in njenih potez srednje ravni ter nevroticizma in njegovih potez srednje 

ravni pa med skupinami nisem podprla razlik (z izjemo boječnosti, poteza srednje ravni pri 

nadredni osebnostni potezi nevroticizem). Kljub ugotovljeni pomembnosti razlik med 

vsemi skupinami pa s post hoc testi (parne primerjave) nisem prepoznala skupin, med 

katerimi naj bi bile razlike v izraznosti potez pomembne. Eden izmed razlogov takim 

rezultatom je lahko majhno število udeležencev v posamezni skupini in številne parne 

primerjave. Tudi morebitnih ugotovljenih razlik zato ne bi mogla zanesljivo posplošiti. 

Glede na to, da obstajajo nekatere splošne razlike v izraznosti osebnostnih potez in so 

osebnostne poteze pomembne pri napovedi vedenja (npr. De Fruyt idr., 2002; Ehrler idr., 

1999; Lamb idr., 2002; Zupančič in Kavčič, 2003, 2007), je lahko poznavanje specifičnega 

osebnostnega profila etiološke skupine otrok pri strokovnih obravnavah koristno v namen 

optimalne spodbude otrokovemu razvoju ter podpore družini. Izraznost osebnostnih potez 

pri določenem otroku namreč lahko primerjamo s pričakovano izraznostjo glede na njegovo 

diagnozo in na podlagi tega učinkoviteje svetujemo staršem ter načrtujemo nadaljnje 

obravnave. S procesom emergentizma (Hodapp idr., 2003) oziroma interakcionizma (Bell, 

1968; v: Dykens in Hodapp, 2001) namreč opisujemo vzajemni vpliv med otroki in starši 

ali drugimi, ki vstopijo z otrokom v interakcijo. Močna in šibka področja posamezne 

etiološke skupine postajajo z odraščanjem vse bolj očitna zaradi raznolikih interakcij z 

okoljem, saj okolica spodbuja izražanje ustreznejših vedenj, otrok pa se raje vede na načine, 

pri katerih je uspešnejši. 

Pri tem pa ne smemo spregledati visoke ravni variabilnosti v izraznosti posameznih 

osebnostnih potez srednje ravni ali dimenzij, kar indicira pomembnost preučevanja razlik 

tudi znotraj posamezne etiološke skupine. Že v eni izmed starejših študij sta Gunn in Berry 

(1985) ob preučevanju temperamenta otrok z DS navedla raven variabilnosti primerljivo 

skupini normativnih otrok. Pri otrocih z AM pa sta S. De Pauw in Mervielde (2010) 

ugotovila celo višjo variabilnost v izraznosti osebnostnih potez, kot jo opazimo med 

normativnimi otroki. Poznavanje značilnega profila osebnostnih potez za posamezno 

etiološko skupino in izraznosti osebnostnih potez pri otroku v obravnavi je zato lahko 

vodilo pri iskanju njegovih močnih področij, npr. v primeru visoko izražene socialno želene 

poteze ali v primeru, da otrok določene etiološke skupine pričakovane socialno neželene 

poteze nima visoko izražene. Pri etiološkem pristopu pa upoštevamo verjetnostni vidik 

(Dykens, 2006; Hodapp idr., 2003), saj se določena vedenja pri posameznikih določene 

skupine pojavijo z večjo verjetnostjo, ne pojavijo pa se pri vseh posameznikih te skupine. 
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Za sindrom predvidene lastnosti pa niso edine značilnosti posameznika (Hodapp, 2004). 

Preučevanje osebnosti otrok z MDR je lahko pomemben vidik udejanjanja smernic 

pozitivne psihologije (npr. Seligman in Csikzentmihalyi, 2000), pretirano osredotočanje na 

otrokove primanjkljaje namreč lahko izčrpa možnosti učinkovitega spodbujanja 

otrokovega razvoja.  
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6  ZAKLJUČEK 

V navedeni študiji sem osvetlila osebnostne značilnosti otrok z MDR s perspektive celotne 

skupine otrok z MDR in primerjalno med posameznimi etiološkimi skupinami. Empirično 

sem podprla uporabnost modela Velikih pet pri preučevanju osebnosti otrok z MDR. Starši 

slednje manj pogosto opisujejo z značilnostmi, ki jih uvrščamo v kategorije vestnost, 

odprtost in ekstravertnost kot starši njihove normativne vrstnike. Otroci z MDR imajo v 

primerjavi z normativnimi vrstniki manj izražene navedene želene poteze, pa tudi 

nesprejemljivost. Starši jih z atributi sprejemljivosti izmed kategorij Velikih pet sicer 

najpogosteje opisujejo (enako pogosto kot starši normativne otroke), razmeroma 

pomemben del opisov pa se nanaša na značilnosti otrokove motnje. Ob primerjavi 

posameznih etioloških skupin sem ugotovila razlike, ki se skladajo s predhodno navedenimi 

značilnostmi posamezne etiološke skupine, deloma pa se ugotovitve o prostih opisih otroka 

in tiste na podlagi ocene pri vprašalniku povezujejo. Kljub majhnemu številu udeležencev 

sem podprla višje izraženo raven dejavnosti ter nižjo vestnost in odprtost do izkušenj kot 

jo zaznajo očeti ter nižjo raven družabnosti, kot jo zaznajo mame pri otrocih z avtističnimi 

motnjami (AM) v primerjavi z otroki z Downovim sindromom (DS). Starši pri otrocih z 

DS tudi pogosto opisujejo njihovo visoko raven družabnosti in sprejemljivosti (posebej 

priljubljenost), pri otrocih z AM pa raven dejavnosti. V pogostosti opisovanja nizke 

sprejemljivosti, odprtosti in čustvene stabilnosti pa med skupinama otrok z DS in AM 

nisem empirično podprla predvidenih razlik. Otroke z AM sta v primerjavi z ostalimi 

skupinami otrok z MDR oba starša opisala kot bolj dejavne, mame kot manj družabne, očeti 

pa kot manj vestne. Otroke z DS sta oba starša ocenila višje pri pozitivnem čustvovanju in 

uvidevnosti, mame pa tudi kot bolj organizirane v primerjavi z ostalimi skupinami otrok z 

MDR. Gibalno ovirane otroke z MDR so mame v primerjavi z ostalimi skupinami MDR 

ocenile kot manj dejavne, očeti pa kot manj organizirane. Med štirimi etiološkimi 

skupinami sem ugotovila številne pomembne razlike v izraznosti treh dimenzij Velikih pet 

(vestnost, ekstravertnost in odprtost) in njihovih označevalnih potez srednje ravni, ki pa bi 

jih bilo potrebno podrobneje raziskati v okviru metodološko izpopolnjene raziskave (post 

hoc testi v okviru parnih primerjav niso pokazali pomembnih razlik). Ugotovitve tako 

predstavljajo temelje za nadaljnje raziskovanje ter nakazujejo nekatere smernice za delo z 

otroki z MDR. Pričujoča študija ima kljub temu, da na področje raziskovanja otrok z MDR 

vnaša nekatere novosti, omejitve, ki jih je nujno upoštevati pri interpretaciji in 

posploševanju ugotovitev. 
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6.1  Prednosti in pomanjkljivosti dela 
 

V okviru študije sem osebnost otrok z MDR preučila s pomočjo dveh pristopov. Velika 

prednost opravljene empirične raziskave v primerjavi z drugimi je predvsem uporaba 

prostih opisov, kar staršem predstavlja prijetno nalogo in omogoča zbiranje informacij 

neodvisno od teoretskih konstruktov, ki v veliki meri definirajo podatke, zbrane s pomočjo 

vprašalnikov. Opisi in ocene otrok so zbrani s perspektive dveh ocenjevalcev, kar omogoča 

večjo posplošljivost rezultatov, dosledno ugotovljenih na podlagi ocene obeh staršev. Kljub 

temu pa je treba upoštevati dejstvo, da se ugotovitve nanašajo le na osebnost otrok kot jo 

zaznajo njihovi starši. Starševa zaznava je sicer pomembna, saj na podlagi le-te, postavljajo 

cilje za otroka, vstopajo z njim v interakcije in tako sooblikujejo otrokov razvoj (Goodnow 

in Colins, 1990). Ocene značilnosti otrok pa se med staršema nekoliko razlikujejo, kar 

ugotavljajo tudi avtorji drugih študij na nekaterih področjih (Baker idr., 2003; Hay idr., 

1999). Z otroki naj bi namreč starša vstopala v kakovostno različne interakcije, tako 

nekatera razhajanja v zaznavah otrok med mamami in očeti nujno ne pomenijo manj 

zanesljivih ugotovitev. Kljub vsemu pa bi bilo za bolj zanesljive zaključke o razlikah v 

izraznosti osebnostnih značilnosti med etiološkimi skupinami priporočljivo pridobiti tudi 

informacijo o zaznavi osebnostnih potez teh otrok s strani drugih ocenjevalcev (npr. 

vzgojiteljev, specialnih pedagogov ipd.).  

 

Osebnostne poteze so sicer pri otrocih pričeli raziskovati dokaj pozno, pri otrocih z MDR 

še kasneje, v slovenskem prostoru pa so še dokaj neraziskane. Zato vidim pomen pričujoče 

študije tudi v pridobivanju novih spoznanj o osebnosti otrok z MDR. Preučevanje osebnosti 

je namreč pomembno, saj z njo pojasnimo 10 % medosebne variabilnosti v vedenju 

normativnih odraslih oseb (pregled v: Burger, 2008), osebnostne poteze pa pomembno 

napovedujejo socialno vedenje normativnih otrok (npr. De Fruyt idr., 2002; Ehrler idr., 

1999; Lamb idr., 2002; Zupančič in Kavčič, 2003, 2007) in otrok z MDR (van Lieshout 

idr., 1998), še posebej manj prilagojeno vedenje. Pri otrocih z MDR je to pogosto prisotno 

in izpostavljeno (npr. Baker idr., 2003; Hassal idr., 2005; Herring idr., 2006; Lopez idr., 

2008) ter ga želimo pri strokovnem delu z otroki z MDR ublažiti. V ta namen lahko izsledki 

opravljene študije služijo kot opora oziroma smernice pri strokovnem delu z različnimi 

skupinami otrok z MDR in predstavljajo osnovo za nadaljnje raziskovanje. V okviru 

pričujoče študije sem podprla uporabnost modela Velikih pet pri preučevanju osebnosti 

otrok z MDR in v okviru le-tega preučila razlike med posameznimi etiološkimi skupinami 
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ter skupino otrok z MDR in normativnimi vrstniki na priložnostnem vzorcu otrok z MDR. 

Metodologija zbiranja podatkov se je med družinami otrok z MDR in normativnimi 

družinami nekoliko razlikovala, v slednjih so proste opise otroka starši pogosteje sami 

zapisali kot v prvih, kar lahko prispeva k nekaterim ugotovljenim razlikam med vzorcema 

(npr. številu opisov za posameznega otroka). Prav tako je bil celoten vzorec otrok z MDR 

zelo heterogen (etiološko, starostno), kar omejuje posploševanje ugotovitev o osebnosti 

otrok z MDR. Zato sem tudi primerjala posamezne skupine otrok z MDR, ugotovitve pa je 

potrebno interpretirati upoštevajoč omejitve.  

Kot pomanjkljivost študije izpostavljam majhne vzorce otrok posamezne etiološke skupine 

(še posebej otrok z AM) ter heterogenost udeležencev v posamezni etiološki skupini (npr. 

otroci z gibalno oviranostjo in MDR). V primerjavah (npr. deleža prostih opisov po 

kategorijah glede na etiološke skupine) nisem zadostno nadzorovala ravni MDR (z izjemo 

ANCOVE) ter morebitnih pridruženih motenj, ki lahko sooblikujejo otrokove značilnosti. 

Pri primerjavi otrok z AM, pri katerih je bilo pomembno več dečkov, ter otrok z DS, ki so 

pomembno pogosteje bivali na podeželju, omenjenih demografskih značilnosti nisem 

nadzorovala, zato jih je potrebno pri razlagi ugotovitev upoštevati. 

6.2  Smernice za prihodnje raziskovanje 
 

V prihodnje v skladu z opisanimi pomanjkljivostmi študije predlagam raziskovanje pri 

večjem vzorcu otrok z MDR in z večjim številom otrok v posamezni skupini, tj. otrok z 

AM, DS, gibalno oviranostjo. Slednje bi bilo smiselno primerjati z gibalno oviranimi otroki 

brez pridružene MDR, da bi preverili, ali na izraznost osebnostnih potez učinkuje 

sopojavljanje obeh motenj. Priporočljivo bi bilo podatke o otrokovih značilnostih pridobiti 

tudi s strani ocenjevalcev, ki z otrokom vstopajo v drugačne interakcije kot starši. 

Dolgoročnejši in zelo optimističen cilj pa je lahko tudi uporaba implicitnih mer osebnosti 

pri otrocih z MDR, morda vsaj pri tistih z lažjo MDR, ter primerjava teh ugotovitev z 

ugotovitvami o otrokovi osebnosti kot jo zaznajo drugi odrasli. Uporabljeni pripomoček, s 

katerim so starši ocenili izraznost osebnostnih potez pri njihovih otrocih, je zadovoljivo 

zanesljiv, saj smo z njim zaznali obstoječe razlike med posameznimi etiološkimi 

skupinami. Vseeno pa opažam, da bi ga bilo potrebno za uporabo pri otrocih z MDR v 

prihodnosti nekoliko prilagoditi. Pri tem pa so nam lahko v pomoč že zbrani prosti opisi 

otrok. Eden izmed ciljev nadaljnjega raziskovanja je tudi preveriti razlikovalno napovedno 

vrednost osebnostnih potez glede na etiološko skupino in sicer za številne vidike 

otrokovega vedenja (npr. vedenja ponotranjanja in pozunanjanja), pa tudi za različne 
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značilnosti ostalih družinskih članov in odnosa med njimi (npr. starševski stres, odnos med 

sorojencema ipd.), kar sem sicer pri vzorcu heterogene skupine otrok z MDR v okviru ene 

izmed drugih študij delno že preučila (Colnerič, 2013; Colnerič in Zupančič, 2013). 

Osebnostne poteze otroka z MDR, predvsem nesprejemljivost, so pomembno 

napovedovale nekatere vidike odnosa s sorojencem (npr. konflikte, rivalstvo) ter starševski 

stres (neposredno in posredno preko odnosa s sorojencem). Osebnostne poteze 

napovedujejo tudi številne socialne izide (npr. De Fruyt idr., 2002; Ehrler idr., 1999; Lamb 

idr., 2002; Zupančič in Kavčič, 2003, 2007), težavno vedenje pri vzorcu otrok s Prader-

Willijevim sindromom (van Lieshout idr., 1998) so napovedovali na podlagi otrokove 

nesprejemljivosti. Predpostavljam pa, da so napovedne zveze različne oz. da morda različne 

osebnostne poteze pri različnih skupinah napovedujejo iste težave ali pa, da je vsaj 

napovedna moč istih potez za iste izide lahko različna. V eni izmed predhodnih raziskav 

(Fidler idr., 2006) so namreč ugotovili, da je težavno vedenje otrok z DS v primerjavi z 

otroki ostalih etioloških skupin najmanj napovedljivo na podlagi otrokovega 

temperamenta. 

6.3  Praktične implikacije 
 

V skladu s smernicami pozitivne psihologije (npr. Seligman in Csikzetmihalyi, 2000) 

predlagam nekatere spremembe v obravnavi otrok z MDR. Vzporedno s spreminjanjem 

terminologije, ki jo uporabljamo strokovnjaki na tem področju, tj. v preteklosti defektologi, 

sedaj specialni in rehabilitacijski pedagogi, v prihodnosti pa ˝kdovekdo˝, priporočam tudi 

spremembe v področjih, zajetih v obravnave otrok z MDR in njihovih družin. Nujno je 

upoštevanje otrokovih osebnostnih lastnosti, in sicer zaradi več razlogov. Slednje lahko 

predstavljajo enega izmed otrokovih močnih področij in na ta način služijo kot področje, s 

katerega starši in otrok črpajo energijo za pogosto zahtevne, številne in naporne obravnave 

otroka. Otroku pa z ozaveščanjem njegovega močnega področja pomagamo pri ohranjanju 

primerne ravni samospoštovanja in zaupanja vase. S tem tudi delujemo preventivno proti 

razvoju naučene nemoči, ki je pri otrocih z MDR pogosta (Dykens, 2006; Jurišić, 2012; 

Weisz, 1979). Starševa zaznava otrokovih značilnosti je pomembna, saj na podlagi teh 

postavijo cilje za otroka in sooblikujejo otrokov razvoj (Goodnow in Collins, 1990), zato 

je otrokova močna področja pomembno ozavestiti tudi pri starših. Staršem lahko 

pomagamo pri iskanju otrokovih močnih področij, npr. z izdelavo portfolija otrokovih 

močnih področij, informacij vzgojiteljic o otroku ipd. ali ozaveščanju področij, ki jih sicer 

starši opazijo, a nanje niso pozorni (npr. na podlagi z vprašalnikom ugotovljene želene 
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smeri izraznosti poteze, sicer specifične za etiološko skupino ali nizko izražene neželene 

poteze, ki je sicer pri določeni skupini otrok z MDR pričakovana ipd.). Izraženost 

osebnostnih potez ob poznavanju za etiološko skupino specifične izraznosti prej 

prepoznamo kot če nam pričakovani profili niso poznani.   

 

Glede na ugotovljeno podobnost med otroki z zmerno in lažjo MDR v izraznosti nekaterih 

dimenzij Velikih pet ter pomembnimi razlikami z otroki s težjimi in težkimi MDR, 

predlagam, da pogosto enačenje otrok z zmerno motnjo z otroki s težjimi in težkimi MDR 

(uporaba kratice ZTT v praksi; npr. Havliček in Bon, 1999; Novljan, 2004) vsaj v nekaterih 

pogledih opustimo. Raje se poslužimo opredelitev kategorij glede na pomoč, ki jo 

posameznik potrebuje (npr. Kodrič, 2010) in se v razvoju spreminja. 

 

Pri oceni osebnostnih lastnosti otroka lahko uporabimo v pričujočem delu uporabljen 

vprašalnik, predvsem za oceno potez, pri katerih so ugotovitve glede razlik med otroci z 

MDR dokaj dosledne (ekstravertnost, odprtost in vestnost). Priporočljiva pa je kombinacija 

vprašalnikov s prostimi opisi. V okviru slednjih lahko starši navedejo značilnosti otrokove 

motnje, ki so pomembne za razumevanje ostalih otrokovih lastnosti ter opišejo vedenjske 

korelate Velikih pet, ki jih VMR-OM-K (Slobodskaya in Zupančič; 2010) namenjen 

normativnim otrokom ne zajema. Staršem lahko otrokova močna področja (npr. družabnost 

otrok z DS, raven dejavnosti otrok z AM ipd.) pomaga ozavestiti že priložnost prostega 

opisovanja, kar lahko deluje terapevtsko, pomaga izgraditi odnos z diagnostikom ali 

terapevtom, v okviru katerega bomo obravnavo lažje izvedli. Opis socialnih in čustvenih 

področij medosebnih razlik lahko starši dojamejo pozitivno, saj tem značilnostim 

pripisujejo večji pomen kot spoznavnim sposobnostim (Kolb in Hanley-Maxwell, 2003). 
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