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POVZETEK

Motnje avtističnega spektra so vse življenje trajajoče razvojno nevrološke motnje, za 

katere so značilni primanjkljaji v socialni interakciji in socialni komunikaciji ter prisotnost 

omejenih in ponavljajočih se vedenj. Za osebe z motnjami avtističnega spektra so značilne 

tudi posebnosti v senzornem doživljanju sveta. V magistrskem delu obravnavamo posebnosti 

komunikacije oseb z motnjami avtističnega spektra. Težave na tem področju so prisotne v 

različnih stopnjah in oblikah. Osebe z motnjami avtističnega spektra za izražanje svojih potreb 

in želja pogosto ne zmorejo razviti konvencionalnih oblik komunikacijskega vedenja, zato 

pa lahko za sporazumevanje razvijejo nekonvencionalne (neobičajne) ali neprimerne oblike 

vedenja. V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskali komunikacijske sposobnosti 

oseb z motnjami avtističnega spektra in motnjo v duševnem razvoju. Diagnosticirati motnje 

avtističnega spektra ni lahko, še posebno, če so prisotne tudi motnje v duševnem razvoju. 

Diagnoza motnje avtističnega spektra temelji na vedenju, ki ni specifično le za osebe z motnjami 

avtističnega spektra. Z magistrskim delom smo poskušali identificirati kriterije, ki ločujejo 

osebe z motnjami v duševnem razvoju in motnjami avtističnega spektra od oseb z motnjami 

v duševnem razvoju brez motenj avtističnega spektra. Za potrebe raziskave smo oblikovali 

priložnostni vzorec 94 oseb. Vse vključene osebe imajo motnje v duševnem razvoju in so 

vključene v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. 47 oseb ima motnje avtističnega spektra in 47 

oseb teh motenj nima. Za potrebe raziskave smo sestavili ocenjevalni list, s pomočjo katerega 

smo zbrali podatke o komunikaciji, vedenju in senzornem doživljanju sveta. Ugotovili smo, 

da se komunikacija oseb z motnjami avtističnega spektra in motnjami v duševnem razvoju 

statistično pomembno razlikuje od komunikacije oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki 

nimajo motenj avtističnega spektra. Skupini se najpomembneje razlikujeta v prilagajanju na 

spremembe, odzivih na senzorne dražljaje in pri združeni pozornosti. Na stopnjo razvitosti 

komunikacije pomembno vplivata mentalna starost in stopnja izraženosti motenj avtističnega 

spektra, spol pa nima pomembnega vpliva na stopnjo razvoja komunikacije. Ocenjevalni 

list, ki smo ga oblikovali za potrebe raziskave, je zanesljiv in veljaven merski instrument, ki 

nam omogoča diferencialno diagnostiko pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. Dobro 

ločuje med osebami z motnjami v duševnem razvoju in motnjami avtističnega spektra in 

osebami z motnjami v duševnem razvoju brez motenj avtističnega spektra.

Ključne besede: motnje avtističnega spektra, komunikacija, vedenje, motnje v duševnem 

razvoju
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ABSTRACT

Autism spectrum disorders are life-lasting developmental neurological disorders, which are 
characterized by deficits in social interaction and social communication and the presence of 
restricted and repetitive behaviours. For people with autism spectrum disorders are typical 
also particularities in their sensor experience of the world. The master’s thesis discusses 
features in communication of people with autism spectrum disorders. Problems in this area 
are present in varying degrees and forms. People with autism spectrum disorders for the 
expression of their needs and desires are often unable to develop conventional forms of 
communication behaviours, so they can develop unconventional (unusual) or inappropriate 
behaviour to communicate. In the empirical part of the master’s thesis we explored 
communication skills of people with autism spectrum disorders and mental disorder. It is not 
easy to diagnose autism spectrum disorders specially if severe learning disabilities are also 
presented. Diagnosis of autistic spectrum disorders are based on evaluations of behaviours 
which are not specific for people with autism spectrum disorders. With the master’s thesis 
we tried to identify those criterions which distinguish between people with severe learning 
disabilities and autism spectrum disorders and people with severe learning disabilities who 
do not have autism spectrum disorders. For the purposes of the research, we designed a 
casual sample of 94 people. All included people have severe learning disabilities in the 
mental development and are included in the CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. 47 people 
have an autism spectrum disorder and 47 people don’t have these disorders. For the purposes 
of the research, we have compiled an evaluation sheet, through which we gathered data 
about communication, behaviour and processing sensory information. We have stated that 
the communication of people with autism spectrum disorders and severe learning disabilities 
is statistically significantly different from the communication of people with severe learning 
disabilities who do not have autism spectrum disorders. The two groups most significantly 
differ in adapting to changes, responses to sensory stimuli and in shared attention. The level 
of sophistication of communications is strongly influenced by mental age and degree of 
autism spectrum disorders, whilst gender does not have a significant impact on the level 
of communication development. An evaluation sheet we compiled is a reliable and valid 
measurement instrument that allows us differential diagnosis among people with severe 
learning disabilities. It distinguishes people with severe learning disabilities and autism 
spectrum disorders from people with severe learning disabilities without autism spectrum 
disorders.

Keywords: autism spectrum disorders, communication, behaviour, severe learning 

disabilities.
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1 UVOD

Motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) so trenutno nedvomno osrednja tema 

na področju izobraževanja oseb s posebnimi potrebami. Gotovo za to obstaja kar nekaj 

razlogov, med njimi tudi ta, da bi osebam z MAS in njihovim družinam omogočili ustrezno 

pomoč in jim tako olajšali življenje.

MAS so kompleksna motnja v razvoju, ki se pojavi v prvih treh letih življenja otroka. 

Nekateri starši kmalu po rojstvu pri otroku opazijo nenavadna vedenja. Dojenček zavrača 

dojenje, nikoli se ne nasmehne in se obrača stran od staršev. Pogosto neutolažljivo joka ter 

zavrača umivanje, oblačenje in ljubkovanje. Nekateri malčki z MAS pa so tihi in nikoli ne 

jokajo, niti tedaj ne, ko so lačni. Ne zanimajo se za druge ljudi in ne raziskujejo svojega 

telesa in predmetov. Nekateri se nenehno gugajo ali vrtijo, hodijo po prstih ali udarjajo 

z glavo. Včasih ima otrokov edini način sporazumevanja obliko neutemeljenih izbruhov 

jeze in potiskanja drugih oseb proti predmetu, ki bi ga rad dosegel. Ne kaže zanimanja za 

opazovanje ljudi, živali ali prizorov v okolici in ne poskuša pritegniti pozornosti drugih 

z vzpostavljanjem očesnega stika ali kazanjem. Malček lahko nenadoma preneha čebljati. 

Vsak otrok z MAS razvije vzorec vedenja, ki je značilen le zanj. 

Najbolj intenzivno obdobje razvoja govora in jezika je v prvih treh letih našega življenja. 

To je čas, ko se naši možgani razvijajo in zorijo. Govorno-jezikovne spretnosti in veščine se 

najbolje razvijajo v svetu, ki je bogat z zvoki, gestami in je neprestano izpostavljen govoru 

in jeziku drugih. Korenine tega razvoja so v želji po komunikaciji in socialni interakciji z 

drugimi. Večina staršev otrok z MAS prvič posumi, da z razvojem njihovega otroka nekaj ni 

v redu, ko opazijo zaostanek oz. regresijo v govornem razvoju otroka. Čeprav mnogi starši 

poročajo, da imajo pomisleke glede otrokovega razvoja že pri starosti dveh let, je povprečna 

starost, ko otrok dobi diagnozo MAS, 4,5 let (Macedoni Lukšič, 2011). Pomembno je, da 

otrok z MAS dobi zgodnjo diagnozo, ki omogoča posamezniku in njegovi družini, da čim 

prej pridejo do ustrezne pomoči in programov, s katerimi lahko pri posamezniku z MAS 

razvijemo določeno stopnjo avtonomije. Smisel zgodnjega diagnosticiranja sta učenje in 

interveniranje v tistih kritičnih obdobjih zgodnjega razvoja, ko so otroški možgani najbolj 

dovzetni za učenje jezika in socialnih veščinah. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da 

je najučinkovitejše zgodnje učenje v sodelovanju s starši. Združevanje znanj in izkušenj 

strokovnih delavcev ter motivacija staršev so zagotovilo za optimalen razvoj osebe z MAS.
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Komunikacija oseb z motnjami avtističnega spektra

Ko govorimo o splošnih karakteristikah jezika pri osebah z MAS, se avtorji strinjajo o 

njihovi heterogenosti. Osebe z MAS imajo lahko težave na različnih področjih jezika in 

komunikacije. Večina otrok z diagnozo MAS izkazujejo zaostajanje v razvoju govora. 

Veliko jih ostane na predjezikovnem nivoju, z vokalizacijo in brbljanjem v okviru svojega 

repertoarja govorne ekspresije. Motnje v komunikaciji pogosto vodijo do neprimernega 

vedenja in tako še povečujejo stres v družinah.

Številke postavljajo MAS kot najhitreje rastočo razvojno motnjo. MAS ne poznajo rasnih, 

etičnih ali socialnih meja. V zadnjih letih se povečuje zavedanje o zgodnjih znakih MAS. 

Tako imenovane »rdeče zastavice« vključujejo zamude ali motnje v zgodnjih socialnih 

mejnikih in zgodnjih mejnikih komunikacije. Znaki, zaradi katerih bi morali otroka napotiti 

na nadaljnje preiskave, so odsotnost čebljanja do prvega leta, odsotnost kazanja s prstom 

ali gest ob prvem letu, odsotnost posamezne besede do 16. meseca ali spontane dvobesedne 

fraze do drugega leta starosti ter vsaka izguba že pridobljene veščine pri kateri koli starosti. 

Prav tako bi morali biti pozorni na slabo odzivanje na ime, odsotnost socialnega nasmeha 

pri dojenčku, pomanjkanje združene pozornosti, simbolne igre ter interesa za igro z vrstniki.

Kot logopedinja se vsakodnevno srečujem z osebami z MAS in motnjami v duševnem 

razvoju. Vsak dan sproti ugotavljam, kako je kakovost življenja vsakega posameznika v 

veliki meri odvisna od njegove učinkovite komunikacije. Ali znam povedati, kaj si želim? 

Ali odkloniti nekaj, česar ne maram? Kako naj povem, da je svetloba premočna in s tem 

zame moteča? In kako naj povem, da sem sedaj res že utrujena in potrebujem odmor?

Osebe, ki nimajo razvitega govora (in to osebe z MAS in dodatnimi motnjami v duševnem 

razvoju pogosto so), bodo svoje potrebe verjetno vseeno izrazile. V tem primeru z vedenjem, 

kar je mnogokrat učinkoviteje, kot če se bi izrazile z besedami. Žal pa je to vedenje za okolico 

pogosto nesprejemljivo in moteče. Tveganje za neprimerno in moteče vedenje povečujejo še 

dejstva, da osebe z MAS pogosto ne razumejo dogajanja okoli sebe, prav tako ne časovnega 

okvira, v katerem naj bi se neka dejavnost izvajala.

Osebam z MAS lahko najbolje pomagamo z zgodnjo diagnozo, učinkovito obravnavo in 

dodelanim vzgojno-izobraževalnim načrtom. Vendar je postavitev diagnoze MAS pri osebah 

z motnjami v duševnem razvoju težko in zahtevno delo. Postavimo jo glede na klinične 

znake, ki pa niso specifični le za osebe z MAS, temveč se pojavljajo tudi pri različnih 

razvojnih motnjah (kot npr. pri motnjah v duševnem razvoju), psihiatričnih motnjah (kot 

npr. pri shizofreniji in obsesivno-kompulzivnih motnjah) in določenih nevroloških stanjih 
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(Parkinsonova bolezen, Tourettov sindrom idr.) (Bodfish idr., 2000). Zato je za dobro 

diferencialno diagnozo potrebnega veliko znanja in izkušenj s področja dela z osebami z 

MAS. 
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2 MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA

Beseda »avtizem« izvira iz grških besed auto (sam, samostojno) in ismos (stanje). Psihiater 

Eugen Bleuler je skoval ta termin leta 1911, da bi opisal značilne simptome in socialno 

odtujitev posameznikov, ki so imeli shizofrenijo (Marohn, 2002; Tuchman in Rapin, 2006).

2.1 Zgodovina avtizma

Termin avtizem sta si neodvisno in skoraj istočasno uporabila Kanner in Asperger. Leo 

Kanner je leta 1943 opisal nenavadno vedenje skupine otrok in ga poimenoval »zgodnji 

infantilni avtizem« (Wing, 1996). Za te otroke je bilo značilno globoko pomanjkanje 

čustvenega odnosa z drugimi, zavračanje sprememb pri vsakodnevnih rutinah, očaranost 

nad manipuliranjem z določenimi predmeti, vendar ne v njihovi pravi funkciji, odsotnost 

govora ali motnje jezika ter odličen spomin in vizualno-prostorske sposobnosti v nasprotju z 

učnimi težavami na drugih področjih (Boucher, 2009; Wing, 1996). Približno ob istem času 

(leta 1944) je avstrijski profesor otroške psihiatrije Hans Asperger objavil svoje raziskave 

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

veščin (Boucher, 2009).

V letih, ki so sledila objavi Kennerjevega članka, so avtizem uvrščali bodisi med nevroze, ki 

jih povzroči neprimerna vzgoja staršev (hladna mati), ali pa so ga imeli za psihozo (Boucher, 

2009). Psiholog Bernard Rimland iz Kalifornije se je lotil raziskovanja skrivnosti avtizma po 

tem, ko se mu je leta 1956 rodil sin Mark, kateremu so zdravniki pri dveh letih diagnosticirali 

otroški avtizem, njegovo ženo pa obtožili, da se s sinom ni čustveno povezala. Leta 1964 

je objavil knjigo z naslovom Infantile Autism: The Syndrome and its Implications for a 

Neural Theory of Behavior (Otroški avtizem: sindrom in njegove posledice za nevrološko 

teorijo vedenja), v kateri avtizem ni bil več obravnavan kot psihološki problem, temveč kot 

razvojno-nevrološka motnja (Paterson, 2009).

Tako so v 60. letih prejšnjega stoletja teoriji, da je za avtizem kriva neprimerna vzgoja 

staršev oz. da gre za psihozo, zavrnili in se vrnili h Kennerjevim prvotnim pogledom, namreč 

da je avtizem nevrološko razvojno stanje, za katero je značilen skupek vedenjskih motenj 

(Boucher, 2009).



6

Komunikacija oseb z motnjami avtističnega spektra

Ameriško psihiatrično združenje je leta 1980 v DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) objavilo prvo uradno diagnozo in »infantilni avtizem« umestilo med 

»pervazivne razvojne motnje« (Boucher, 2009; Roth, 2010). 

V 80. letih je Lorna Wing uvedla termin »motnje avtističnega spektra« (Farrell, 2006), ki 

odraža relativno nov pogled na motnjo. Tako se motnje avtističnega spektra odražajo v 

različnih stopnjah motenosti vzdolž kontinuuma od blagih do težjih oblik (Wing, 1996).

DSM-IV, ki je izšel leta 1994, je v okviru pervazivnih razvojnih motenj govoril o petih 

ločenih diagnozah: avtizmu, Aspergerjevem sindromu, Rettovem sindromu, dezintegrativni 

motnji v otroštvu ter neopredeljeni pervazivni razvojni motnji. Definicija avtizma se je 

osredotočala na t. i. »triado poškodb«, za katero so bile značilne (i) težave na področju 

socialnih interakcij, (ii) težave na področju verbalne in neverbalne komunikacije ter (iii) 

omejen, ponavljajoč se in stereotipen vzorec vedenj, interesov in dejavnosti (Farrel, 2006; 

Worth, 2005; Whitaker, 2001; Wing, 1996). Sčasoma so ugotovili, da se te ločene diagnoze 

ne uporabljajo konstantno v različnih klinikah in praksah in da obstaja šibka zanesljivost 

diagnosticiranja podskupin (The National Autistic Society, 2014). 

2.2 Današnje pojmovanje

Maja 2013 objavljena najnovejša izdaja DSM-5 (DSM-5 Diagnostic Criteria, 2014) ne 

ločuje več med klasičnim avtizmom, Aspergerjevim sindromom, Rettovim sindromom in 

drugimi pervazivnimi motnjami, temveč vse kategorije združi pod krovno diagnozo motnje 

avtističnega spektra. DSM-5 namesto treh diagnostičnih kriterijev uvaja dva diagnostična 

kriterija:

• primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji,

• omejeni, ponavljajoči se vzorci obnašanja, interesov ali aktivnosti.

Prav tako so pod drug kriterij prvič zajeli tudi posebnosti v senzornem doživljanju sveta 

(The National Autistic Society, 2014).
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Tabela 1: Diagnostična merila za MAS (DSM-5 Diagnostic Criteria, 2014)
A.  Stalni primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji v različnih kontekstih, kot je 

prikazano spodaj, trenutno ali v preteklosti (primeri so le ilustrativni in ne izčrpni, glej besedilo):
 1.  primanjkljaji v socialno-čustveni vzajemnosti (npr. nenavadni socialni pristopi in 

nezmožnosti vzdrževanja konverzacije; zmanjšana delitev interesov, čustev ali vpliva; 
nezmožnost pričeti ali odgovoriti na socialne interakcije);

 2.  primanjkljaji v uporabi neverbalnih komunikacijskih vedenj za socialne interakcije (npr. 
slabo usklajeno verbalno in neverbalno komuniciranje; nenavadnosti v očesnem stiku in 
govorici telesa ali primanjkljaji v razumevanju in uporabi kretenj; popolna odsotnost obrazne 
mimike in neverbalne komunikacije);

 3.  primanjkljaji v razvoju, ohranjanju in razumevanju odnosov (npr. težave pri prilagajanju 
vedenja v različnih družbenih kontekstih; težave pri domišljijski igri z drugimi otroki ali pri 
sklepanju prijateljstev; odsotnost zanimanja za vrstnike).
Opredelitev stopnje prizadetosti
Stopnja prizadetosti temelji na primanjkljajih socialne komunikacije in omejenih 
ponavljajočih se vzorcih obnašanja (glej tabelo 2).

B. Omejeni, ponavljajoči se vzorci obnašanja, interesov ali aktivnosti, kar se kaže v vsaj dveh od 
naslednjih točk, trenutno ali v preteklosti (primeri so le ilustrativni in ne izčrpni, glej besedilo):
 1.  stereotipni ali ponavljajoči se gibi, prav takšna uporaba predmetov ali govora (npr. 

enostavne gibalne stereotipije, poravnavanje igrač ali potresavanje predmetov, eholalija, 
svojevrstne oz. idiosinkratične fraze);

 2.  vztrajanje pri istosti, neprilagodljivo vztrajanje pri rutinah ali ritualiziranih vzorcih 
verbalnega in neverbalnega vedenja (npr. doživljanje skrajne stiske že pri majhnih 
spremembah, težave pri prehodih, togi vzorci razmišljanja, pozdravni rituali, potreba, da 
vedno uporabijo isto pot ali pa vsak dan jedo isto hrano);

 3.  zelo omejeni, nespremenljivi interesi, ki so nenavadni v svoji intenzivnosti ali 
osredotočenosti (npr. močna navezanost ali preokupacija z nenavadnimi predmeti, čezmerno 
omejena ali ponavljajoča se zanimanja);

 4.  hiper- ali hiposenzibilnost na senzorne dražljaje ali nenavadni interesi za čutne vidike 
okolja (npr. navidezna brezbrižnost do bolečine/temperature, neprimeren odziv na posebne 
zvoke ali teksture, prekomerno vonjanje ali dotikanje predmetov, vizualne fascinacije z 
lučmi ali gibi).
Opredelitev stopnje prizadetosti
Stopnja prizadetosti temelji na primanjkljajih socialne komunikacije in omejenih 
ponavljajočih se vzorcih obnašanja (glej tabelo 2).

Simptomi morajo biti prisotni že v zgodnjem razvojnem obdobju (vendar ni nujno, da se izrazijo v 
vsej svoji polnosti, vse dokler družbene zahteve ne presežejo njihovih omejenih sposobnosti ali pa 
so lahko prikrite z naučenimi strategijami v poznejšem življenju).
C. Simptomi povzročajo pomembne omejitve na socialnem, poklicnem ali drugih pomembnih 

področjih trenutnega delovanja.
D. Motnje ni mogoče razložiti z motnjami v duševnem razvoju ali z globalnim razvojnim zaostankom. 

Pogosto prihaja do soobolevnosti motenj v duševnem razvoju in motenj avtističnega spektra. V 
primeru sočasne diagnoze motnje v duševnem razvoju in motnje avtističnega spektra mora biti 
socialna komunikacija slabše razvita od pričakovane glede na splošno stopnjo razvoja.

Posamezniki, ki so po DSM-IV izpolnili kriterije za diagnozo avtizem, Aspergerjev sindrom, 

dezintegrativno motnjo v otroštvu ter neopredeljeno pervazivno razvojno motnjo, tako po 

DSM-V pridobijo diagnozo motnje avtističnega spektra. Posameznike, ki pa izkazujejo 

očitne primanjkljaje na področju socialne komunikacije, ne izpolnjujejo pa drugih meril 
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za motnjo avtističnega spektra, je treba diagnosticirati kot osebe s socialno (pragmatično) 

komunikacijsko motnjo (DSM-5 Diagnostic Criteria, 2014).

Stopnja izraženosti MAS se opredeli glede na količino pomoči in podpore, ki jo posameznik 

potrebuje.

Tabela 2: Stopnja izraženosti motenj avtističnega spektra (DSM-5 Diagnostic Criteria, 2014)

Stopnja izraženosti Socialna komunikacija Omejeno, ponavljajoče se 
vedenje

Stopnja 3 – huda 
izraženost

»Potrebuje zelo 
veliko podpore.«

Težji primanjkljaji pri uporabi verbalnih 
in neverbalnih socialnih komunikacijskih 
spretnosti povzročajo večje težave pri 
funkcioniranju, zelo omejeno iniciranje 
socialnih interakcij in minimalni odziv na 
socialne pobude drugih
(npr. oseba, ki uporablja le nekaj razumljivih 
besed;
redko prične interakcijo, ko pa jo, uporabi 
nenavadne pristope le z namenom, da 
zadovolji svoje potrebe;
se odziva le na zelo neposredne socialne 
pristope).

Nefleksibilno vedenje;
skrajno oteženo 
spoprijemanje s 
spremembami;
omejena/ponavljajoča 
se vedenja izrazito 
motijo delovanje na vseh 
področjih;
velike stiske/težave pri 
prehodih (miselnih ali pri 
dejanjih).

Stopnja 2 – zmerna 
izraženost

»Potrebuje znatno 
podporo.«

Opazni primanjkljaji v verbalnih in 
neverbalnih socialnih komunikacijskih 
spretnostih; 
opazni socialni primanjkljaji tudi ob ustrezni 
podpori;
redko pričnejo socialno interakcijo;
zmanjšan ali neobičajen odziv na socialne 
pobude drugih (npr. oseba, ki uporablja 
preproste povedi; 
oseba, katere delovanje je omejeno na ozka, 
posebna zanimanja; ima izrazito nenavadno 
neverbalno komunikacijo). 

Nefleksibilno vedenje;
oteženo spoprijemanje s 
spremembami; omejena/
ponavljajoča se vedenja se 
pojavljajo dovolj pogosto, 
da so opazna naključnemu 
opazovalcu in motijo 
delovanje v različnih 
okoljih; stiske in/ali težave 
pri prehodih (miselnih ali 
pri dejanjih).

Stopnja 1 – blaga 
izraženost

»Potrebuje podporo.«

Brez ustrezne podpore primanjkljaji v 
socialni komunikaciji postanejo očitni; težko 
pričenjajo socialne interakcije in se netipično 
ali neuspešno odzivajo na socialne pobude 
drugih; lahko se zdi, da imajo zmanjšano 
zanimanje za socialne interakcije
(npr. oseba, ki uporablja polne povedi in 
sodeluje v komunikaciji, vendar je njen 
dvosmerni pogovor neuspešen; njeni poskusi, 
da bi ustvarila prijateljstva, so čudni in 
običajno neuspešni).

Nefleksibilno vedenje 
povzroča opazne motnje v 
delovanju v enem ali več 
okoljih; težko preklapljajo 
iz ene aktivnosti v drugo;
težave pri organizaciji 
in načrtovanju ovirajo 
njegovo neodvisnost.

Danes MAS pojmujemo kot vse življenje trajajočo razvojno nevrološko motnjo, ki je definirana 

na ravni vedenja. Osebe z MAS imajo običajno primanjkljaje na področju komunikacije, 
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kot so neustrezno odzivanje v pogovoru, napačno razumevanje neverbalnih interakcij, ali 

pa težko vzpostavljajo prijateljstva, primerna njihovi starosti. Poleg tega so lahko osebe 

z MAS pretirano odvisne od rutin, zelo občutljive na spremembe v njihovem okolju ali 

intenzivno osredotočene na neprimerne predmete. Simptomi se raztezajo na kontinuumu od 

blagih do zelo izraženih in to omogoča strokovnjakom, da upoštevajo individualne razlike v 

simptomih in vedenju posameznikov (DSM-5 Diagnostic Criteria, 2014).

V skladu z merili DSM-5 morajo osebe z MAS kazati znake motnje že v zgodnjem otroštvu, 

četudi jih prepoznamo šele kasneje. Ta sprememba spodbuja zgodnejšo diagnozo MAS, 

omogoča pa tudi, da osebe, katerih znakov motnje ni bilo mogoče prepoznati, vse dokler 

družbene zahteve niso presegle njihovih zmožnosti, tudi kasneje pridobijo diagnozo MAS 

(DSM-5 Diagnostic Criteria, 2014).

Diagnoza je potrebna, ker staršem omogoča, da poiščejo ustrezne informacije in pomoč, 

kasneje pa tudi pravice družbene skrbi (Jurišić, 2001).

2.3 Etiologija MAS

Do danes je etiologija MAS neznana. Odkar je bil avtizem prvič opisan, je bilo mnogo idej o 

njegovih vzrokih. Nesposobni in hladni starši kot vzrok MAS, ki je dominiral v raziskavah v 

prvi četrtini preteklega stoletja, je bil ostro zavržen. Kasneje je veliko idej o drugih možnih 

vzrokih doseglo širšo medijsko pozornost, a na žalost so nekatere imele neželene učinke 

na mlajše otroke in njihove družine. Npr. cepljenje so povezovali s porastom MAS, kar je 

prispevalo k temu, da je mnogo staršev zavračalo cepljenje svojih otrok (Barton in Harn, 

2012).

2.3.1 Nevrološki vzroki

Danes prevladuje prepričanje, da so MAS nevrobiološke razvojne motnje, kar pomeni, da 

jo povzročajo motnje ali poškodbe centralnega živčnega sistema. MAS so verjetno rezultat 

zgodnjih možganskih nepravilnosti (Schultz in Robins, 2005 v Barton in Harn, 2012). Veliko 

raziskovalcev s tega področja poroča o nenavadno velikih možganih v zgodnjem otroštvu in 

hkrati o njihovi zmanjšani rasti v srednjem otroštvu in kasneje (Ravet, 2015). Danes velja, 

da so MAS ena izmed (multi)dimenzionalnih motenj možganskega razvoja, ki prizadene 

kompleksno človeško vedenje. Gre za disfunkcijo široko razpredenih nevronskih mrež, ki 
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med seboj povezujejo funkcionalno različne skupine nevronov (Tuchman in Rapin, 2006). 

Obdukcijske študije so pokazale nepravilnosti v amigdali, malih možganih, možganskem 

deblu in možganskih režnjih ljudi z MAS (Schultz in Robins, 2005 v Barton in Harn, 2012).

Novejše raziskave kot možni vzrok MAS omenjajo zrcalne nevrone. Zrcalne nevrone so 

neposredno opazovali pri primatih in se aktivirajo, ko žival deluje in ko opazuje enako 

dejanje, ki ga izvaja druga žival (Flegar, 2011). Zrcalne nevrone so odkrili tudi pri ljudeh. 

Odkrili so, da je veliko zrcalnih nevronov v območju možganskega centra za procesiranje 

jezika. Omogočajo nam prenos izkušenj in znanja zgolj z opazovanjem. Zrcalni nevroni 

nam omogočajo, da se vživimo v misli drugega (Dolenc, 2006). Ena od hipotez pravi, 

da nepravilnosti v zgodnjem razvoju zrcalnih nevronov lahko privedejo do razvojnih 

primanjkljajev, ki se kažejo kot MAS (Williams idr., 2001).

2.3.2 Genetski vzroki

Kljub raznim teorijam in domnevam je doseženo soglasje, da obstaja genetska komponenta, 

ki vpliva na določene otroke, da so bolj občutljivi in ranljivi (Marohn, 2002). Najpogostejši 

genetski motnji, ki se povezujeta z MAS, sta sindrom fragilnega kromosoma X in tuberozna 

skleroza. V povezavi z genetsko osnovo MAS se omenja tudi t. i. širši družinski fenotip 

(Macedoni Lukšič idr., 2009). Poročila o študiju dvojčkov so zagotovila empirično podlago 

za prepričanje, da obstaja močna genetska komponenta za etiologijo MAS (Tuchman in 

Rapin, 2006). Genetske raziskave so pokazale več kot 60 % stopnjo povezanosti med 

identičnimi dvojčki in povečanim tveganjem za avtizem pri bratih in sestrah z MAS (Baron-

Cohen, 2004 v Barton in Harn, 2012).

Dodatne študije dvojčkov drugih raziskovalcev z večjimi vzorci zagotavljajo še večjo 

verjetnost MAS, stopnje se gibljejo od 60 % do 96 % za monozigotne pare dvojčkov, ki jih 

primerjamo z dosledno manjšo verjetnostjo za MAS med dizigotnimi pari dvojčkov (0–24 %). 

Dejstvo, da monozigotni pari dvojčkov niso v 100 % deležu izkazovali MAS, govori v prid 

genetsko-okoljskim interakcijam v etiologiji MAS in redkim negenetskim etiologijam MAS 

(Tuchman in Rapin, 2006).

Glede na to, da pri večini oseb z MAS ne gre za motnjo na področju enega samega gena, se 

je raziskovanje premaknilo s področja genetike na področje genomike (Macedoni Lukšič, 

2006).
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2.3.3 Drugi vzroki

Kot druge možne vzroke avtorji naštevajo materine bolezni med nosečnostjo, pretirano 

uživanje alkohola in določenih zdravil v času nosečnosti, otroške bolezni, metabolne motnje, 

intoleranco na hrano in reakcije na cepiva in onesnaževanje. Gre za interakcijo med možnimi 

okoljskimi in genetskimi ter biološkimi dejavniki (Farrell, 2006).

2.4 Psihološke teorije

Teorija uma predstavlja sposobnost posameznika, da sklepa o celotnem obsegu mentalnih 

stanj (prepričanja, želje, nameni, domišljija, čustva, itn.), ki povzročijo neko dejanje. 

Posedovati teorijo uma torej pomeni biti sposoben razumeti vsebino svojega in tujega 

uma (Baron-Cohen, 2001). Znotraj psiholoških teorij, ki pojasnjujejo karakteristike MAS, 

je pojmovano, da osebe z MAS niso uspešno razvile teorije uma. Teorija uma je ena 

najpomembnejših otrokovih socialno-spoznavnih sposobnosti, največji premik v njenem 

razvoju pa se zgodi med tretjim in petim letom starosti. Gre za sposobnost razumeti, da ima 

vsak posameznik svojo mentalno sliko o realnosti, ki je lahko različna od t. i. »objektivne 

realnosti« in mentalnih slik drugih ljudi. Otrokova naloga je, da se nauči razumeti sebe in 

druge ljudi kot ljudi, ki imajo svoje želje, prepričanja, čustva, namere in lastne interpretacije 

sveta (Marjanovič Umek, 2009). 

Teorija o disfunkciji izvršilnih funkcij povezuje MAS z motnjo v procesiranju informacij v 

področju čelnega režnja. Izvršilna funkcija je sposobnost ohranjanja ustreznega nabora idej 

za reševanje problemov. Ta nabor lahko vključuje: (a) preprečitev odziva ali premik odziva 

na kasnejši, primernejši čas, (b) strateški načrt zaporedja dejanj in (c) miselno predstavo 

naloge, vključujoč pomembne dejavnike in želeni cilj (Luria, 1966 v Božović, 2015). 

Težave, ki naj bi bile povezane s primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij, se pojavljajo 

na področju vzdrževanja pozornosti, pri inhibiciji nerelevantnih odgovorov, načrtovanju 

aktivnosti, vzdrževanju kognitivnega seta, nadzoru uspešnosti, uporabi povratnih informacij 

pri korekciji postopkov ter fleksibilnem menjavanju kognitivnega seta (Ozonoff, 1994 v 

Dobnik Renko, 2009).

Teorija o šibki osrednji koherenci gradi na znani sposobnosti oseb z MAS, da procesirajo 

informacije tako, da se usmerijo na podrobnosti (Macedoni Lukšič, 2006). Situacij ne 

presojajo globalno, ampak fragmentarno, na osnovi posameznih informacij, ki jih ne 
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vključijo v kontekst (pristop od spodaj navzgor, namesto od zgoraj navzdol) (Firth in Happe, 

1994 v Dobnik Renko, 2009). S pomočjo te teorije si lahko pojasnimo značilno obsesijo 

oseb z MAS s »sistemom« (orodja, stroji), njegovimi pravili in zakonitostmi delovanja, vsaj 

dokler ga raziskujejo z vidika posameznosti (Macedoni Lukšič, 2006).

Obstajajo še druge teorije, ki pojasnjujejo kognitivne deficite oseb z MAS (v Dobnik Renko, 

2009):

• teorija primanjkljajev v procesiranju informacij (težave z zaporedji in abstraktnim 

mišljenjem, kar je v povezavi z zapoznelim razvojem govora);

• teorija primanjkljajev socialnega razumevanja (deficit socialnih veščin ter 

razumevanja socialnih odnosov in situacij);

• teorija primanjkljajev v percepciji emocij (čustvena neadekvatnost otrok z MAS je 

posledica abnormnosti v procesiranju informacij o obraznih izrazih emocij);

• teorija primanjkljajev avtobiografskega spomina (težave s priklicem dogodkov, ki 

so se jim zgodili, kar je posledica težav pri doživljanju dogodkov kot tistih, ki so se 

zgodili njim – težave v doživljanju »selfa«).

2.5 Pogostost

Pogostost (število primerov v določenem času in na določenem področju) MAS narašča 

veliko hitreje kot katere koli druge razvojne motnje. Poročilo National Health Statistics 

Reports (Zablotsky idr., 2015) iz ZDA za leto 2014 že govori o tem, da je pogostost MAS 

pri otrocih v starosti od treh do sedemnajst let 1 proti 88. Prizadene okrog 1,5 milijona 

Američanov in število narašča za 10–20 % na leto. Nov primer je diagnosticiran skoraj 

vsakih 20 minut (Barton in Harn, 2012).
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Slika 1: Porast MAS pri otrocih v starosti 3–17 let v ZDA od leta 1997 do leta 2014 
(Zablotsky, 2015) 1

Razlogi za tako hitro naraščanje MAS so lahko v (i) spremenjenem pojmovanju spektra 

motenj namesto omejene entitete, (ii) spremembah v diagnostičnih metodah ali (iii) 

novem klasifikacijskem sistemu z več diagnostičnimi kriteriji (Dobnik Renko, 2009). Na 

dvig pogostnosti so gotovo vplivali tudi večja ozaveščenost, nove terapevtske možnosti in 

specifični pristopi v izobraževanju otrok z MAS (Macedoni Lukšič, 2011).

V Sloveniji pogostost MAS ni točno znana, ker veliko oseb z MAS še ni diagnosticiranih. 

Epidemiološke študije kažejo, da se prevalenca bistveno ne razlikuje med različnimi 

geografskimi in socialnimi okolji. V Sloveniji je najverjetneje podobna tistim v drugih 

deželah (Holecz, 2013). 

Diagnosticiranih je veliko več dečkov kot deklic. Razmerje moških in žensk z diagnozo 

MAS je 4 : 1 (Farrell, 2006, str. 10). 

1 Navpične črtkaste črte nakazujejo spremembe v načinu diagnosticiranja MAS. V letih 1997–2010 so za diagnozo 
MAS uporabljali kontrolni seznam desetih stanj. V letih 2011–2013 so uporabljali isti kontrolni seznam, le da so besedico 
»avtizem« zamenjali z izrazom »motnje avtističnega spektra«. Leta 2014 pa so za diagnostiko MAS zamenjali celotni 
vprašalnik. Tako bi bile razlike pred uporabo in po uporabi novega diagnostičnega vprašalnika lahko v celoti ali le delno 
posledice le-tega.
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3 ZNAČILNOSTI OSEB Z MAS

MAS je spekter motenj, kar pomeni, da se bodo posledice pri otroku kazale na različne 

načine v kateri koli kombinaciji simptomatike (Barton in Harn, 2012). Pri definiranju MAS 

je nujno, da identificiramo oboje – odsotnost razvojnih mejnikov in prisotnost netipičnega 

vedenja (npr. stereotipni gibi rok ali gibi oči, ponavljajoče se gibanje telesa, nenavaden odpor 

do zvokov in tekstur) (Barton in Harn, 2012).

3.1 Socialna komunikacija in socialna interakcija

Novorojenček je socialno bitje. To je razvidno iz njegovih preferenc do dražljajev, ki prihajajo 

od ljudi – raje posluša človekov glas kot druge zvočne dražljaje, raje gleda človekov obraz 

kot katere koli druge vidne dražljaje. Spontani socialni nasmeh se začne pri dojenčkih 

pojavljati med četrtim in šestim tednom starosti. Pretežno se sproži kot odziv na človekov 

obraz, včasih se dojenček nasmehne tudi v odziv na razne detajle na predmetih ali prijeten 

zvok (Zupančič, 2004).

V drugem mesecu se začne dojenček bolj dejavno vključevati v interakcijo. Zanesljivo 

vzpostavlja stik »iz oči v oči«, svoje odzive na partnerja izmenjuje ritmično, zaporedno. Taka 

koordinacija med odzivanjem v paru spominja na konverzacijo. Dojenček pozorno gleda 

partnerjev obraz, se nanj odziva z nasmehi, predgovornim vedenjem, kot so premikanje 

ustnic in jezika, odpiranje ust, ki je sinhronizirano s čustvenimi izrazi, gibi rok in vokalizacija 

(Traverthen, 1993 v Zupančič, 2004).

Dojenčki ob koncu prvega leta običajno uporabljajo različna komunikacijska vedenja. S 

temi neverbalnimi komunikacijskimi vzorci izražajo iste namene, kot jih bodo v prihajajočih 

mesecih z besedami, kot je npr. zahtevanje predmetov, zavračanje dejavnosti, opozarjanje na 

predmete ali dogodke (Bates, 1976; Carpenter, Nagell in Tomasello, 1998 v Tager-Flusberg, 

Paul in Lord, 2005). Svoje namene sprva izrazijo s preprostimi gestami, kot so poseganje in 

odrivanje. Kasneje uporabijo kompleksnejše geste, kot so kazanje in odkimavanje z glavo, 

nazadnje pa geste dopolnijo še z vokalizacijo in govorom (Acredolo in Goodwyn, 1988; 

Adamson in Bakeman, 1991; Bloom, 1993 v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005).
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Študije kažejo, da se otroci z MAS v svojem odzivanju in vedenju že v zgodnjih obdobjih 

razvoja razlikujejo od otrok brez te motnje. Pri dojenčkih, ki kasneje pridobijo diagnozo 

MAS, je pomanjkanje zanimanja za socialno interakcijo opazno že zelo zgodaj (Wing, 

1996). Težave v komunikaciji oseb z MAS niso omejene na pojav govora in jezika, ampak 

se kažejo predvsem kot težave v razumevanju gest, mimike, vzpostavljanju očesnega stika, 

telesni drži, komunikacijski distanci in vzpostavljanju združene pozornosti. Neusklajenost 

med jezikom in komunikacijo sta unikatni in značilni za osebe z MAS (Jordan, 2001).

Zakasnitev in atipičen razvoj združene pozornosti, socialne orientacije, imitacije in igre so 

med najbolj očitnimi in prvimi prepoznavnimi znaki MAS (Charman in Stone, 2006). V 

prvem letu starosti otroci z MAS v primerjavi z otroki iz kontrolnih skupin redkeje ali sploh 

ne izražajo socialnega nasmeha in ustrezne mimike, imajo šibko pozornost ter kažejo motnje 

v diadni socialni interakciji (Baird in Cass, 2003 v Kodrič, 2006). 

Številne študije so pokazale, da se otroci z MAS v že zelo zgodnji starosti do enega leta manj 

odzivajo na svoje ime in govor drugega (Lord, 1995; Osterling in Dawson, 1994 v Tager-

Flusberg, Paul in Lord, 2005) ter na materin glas v primerjavi z otroki iz kontrolne skupine 

(Klin, 1991 v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005).

Osterlingova in sod. (2002) ugotavljajo, da se že v starosti 1 leta ločijo otroci z MAS, 

motnjami v duševnem razvoju in otroci s tipičnim razvojem. Otroci z MAS manj pogosto 

gledajo druge in se redkeje odzivajo na ime kot otroci z motnjami v duševnem razvoju. 

Oboji, otroci z MAS in otroci z motnjami v duševnem razvoju, pa redkeje uporabljajo geste 

in gledajo predmete, ki jih držijo druge osebe, ter pogosteje izkazujejo ponavljajoča se 

vedenja v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem.

Preprost pogled na socialni razvoj razkrije tri sprejete socialne gradnike, ki so oškodovani 

pri osebah z MAS: afektivna recipročnost, združena pozornost in teorija uma (Robertson, 

1999 v Tuchman in Rapin, 2006).

Afektivna recipročnost predstavlja začetno fazo socialne komunikacije. Zanjo je značilno 

recipročno usmerjanje in izmenjava emocionalnih signalov med otrokom in skrbnikom. Pri 

dojenčkih je očitna ob uporabi očesnega stika in gest in pri malčkih napreduje h gledanju ali 

kazanju z namenom pritegnitve pozornosti. Kasneje v otroštvu postane afektivna recipročnost 

del pragmatične uporabe jezika in se odraža v sposobnosti sodelovanja v letom primernem 

pogovoru in razlaganju emocionalnih izrazov in vedenj drugih ljudi (Wellman idr., 1996 v 

Tuchman in Rapin, 2006).
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O teoriji uma smo že govorili v prejšnjem poglavju. Pri odnosu med teorijo uma in socialno 

kompetentnostjo gre za prenos otrokovega socialnega razumevanja v njegove vsakodnevne 

dejavnosti (Skubic, 2012). Ko opisujemo čustvene in socialne težave otrok z MAS, večkrat 

preprosto pravimo, da jim primanjkuje empatije, čeprav je prav to posledica pomanjkljive 

teorije uma. Vzrok ni hladnost ali čustvena ploskost ali pomanjkanje motivacije, temveč 

predvsem pomanjkanje ustreznega pojmovanja čustev nasploh. Tako je bolj razumljivo, da o 

tem razmišljamo kot o neke vrste »slepoti« kot o čustveni motnji (Jurišič, 2011). Specifične 

težave oseb z MAS pri prepoznavanju in interpretiranju čustev ter mentalnih stanj drugih 

vodijo do socialnih in komunikacijskih težav (Baron-Cohen, 2000 v Farrell, 2006).

3.1.1 Združena pozornost

Združena pozornost (nekateri ji pravijo tudi skupna vezana pozornost) je komunikacijsko-

socialna veščina, ki se razvije že v zgodnjem otroštvu in je ena izmed prvih manifestacij 

socialne prizadetosti pri osebah z MAS. Je veliko bolj kompleksno dejanje kot sledenje 

pogledu ali simultano gledanje dveh oseb nekega predmeta ali dogodka. Gre za sinhronizacijo 

med dvema udeležencema, da koordinirata pozornost med predmetom oz. dogodkom in 

drugim udeležencem, ter za razumevanje, da je soudeleženec osredotočen na isti objekt 

(Murray idr., 2008). V sami epizodi združene pozornosti je osredotočenost pozornosti otroka 

in starša usmerjena na isti objekt oz. dogodek. Oba, otrok in odrasli, se zavedata cilja lastne 

pozornosti, istočasno pa se zavedata tudi cilja pozornosti svojega partnerja. Otrok in odrasli 

se zavedata, da pozornost usmerjata na isti cilj (Durocher, 2008). Cilj združene pozornosti je 

deljenje izkušenj (Murray idr., 2012). Nanaša se na neverbalno vedenje, ki ga uporabljamo za 

prošnje, komentarje, kazanje ali deljenje. Združena pozornost je oboje – je komunikacija in 

je socialna aktivnost (Barton in Harn, 2012). To je otrokov prvi korak pri učenju interakcije 

in komunikacije z drugimi ljudmi (Skamlič, 2011).

Nekateri avtorji združeno pozornost delijo na inicirajočo in odzivno. Iniciranje združene 

pozornosti je definirano kot začetek komunikacijskega dogodka z namenom usmeriti 

pozornost drugega na nek predmet ali dogodek (Wetherby in Prizant, 1993 v Murray idr., 

2008). To dejanje lahko vključuje uporabo očesnega stika, deklarativno kazanje ali geste 

(Mundy, 1995 v Murray idr., 2008). Odziv na združeno pozornost pa je definiran kot akt 

odzivanja na poskus združene pozornosti druge osebe. Tako se oseba odzove na smer pogleda 

ali kazanja druge osebe (Mundy, 1995 v Murray idr., 2008).



18

Komunikacija oseb z motnjami avtističnega spektra

Združena pozornost vključuje niz posebnih socialnih spretnosti in interakcij: (a) združeno 

pozornost na dogajanje s predmetom (npr. pri starosti devet mesecev otrok aktivno ponuja 

predmete staršu oz. kaže zahtevajoče vedenje po nekem predmetu, otrok skuša identificirati 

čustven odnos starša do nekega predmeta oz. dejanja in nato uporabi te informacije, da se 

odloči za svoj naslednji korak); (b) spremljanje pozornosti drugega (njegovega pogleda in 

kazanja, socialno sklicevanje) in (c) usmerjanje pozornosti drugega na zunanje predmete ali 

dogajanje (otrok začne aktivno vplivati na vedenje staršev, da bi pridobil njihovo pozornost, 

pri tem uporablja deklarativne geste in referenčni jezik) (Zupančič, 2004; Ingsholt, 2008).

Devet mesecev stari dojenčki postanejo sposobni usklajevati pozornost na partnerja v socialni 

interakciji s pozornostjo na predmete. Kažejo niz novih vedenj, ki niso več diadna, temveč 

triadna z ozirom na referenčni trikotnik otrok-odrasli-predmet. Dojenček je sposoben svojo 

pozornost na predmet uskladiti s partnerjevo, jo skupaj z njim usmerjati na isti predmet. Ta 

nova sposobnost je skupna vezana ali združena pozornost (Zupančič, 2004).

V razvoju se okoli devetega meseca najprej pojavi združena pozornost na zunanji predmet 

ali dogodek. Dojenček le preverja, ali je njegov partner pozoren na isti predmet kot on sam 

(ga pogleda v oči in tako preveri, ali je ta pozoren nanj) ali pa pokaže predmet partnerju. Tej 

pozornosti se okoli enajstega meseca pridružijo vedenja, s katerimi dojenček sledi pozornosti 

(pogledu ali kazanju druge osebe), ki jo partner usmerja na zunanje predmete (zanima ga, 

na kaj je pozoren partner), in socialno sklicevanje. Slednje je očitno zlasti v nedoločenih 

situacijah, ki si jih dojenčki ne zmorejo sami razlagati, zato iščejo dodatne informacije 

pri partnerjih in se nanje sklicujejo. Ko dojenček npr. zagleda novo igračo, pogleda drugo 

osebo, da bi od nje dobil informacijo o kakovosti nove igrače. Če druga oseba z izrazom 

na obrazu, s tonom glasu ali z besedami izraža pozitivna čustva do igrače, jo bo dojenček 

verjetno začel raziskovati, če pa druga oseba izraža znake negativnih čustev, potem se igrače 

najverjetneje ne bo dotaknil. Dojenčku socialno sklicevanje služi kot vodilo za njegovo 

vedenje (Zupančič, 2004).

Po prvem letu starosti se pri malčku razvije še vedenje, s katerim sam usmerja partnerjevo 

pozornost na zunanje predmete. To vedenje se najbolj eksplicitno izraža v obliki deklarativnih 

gest. Te v primerjavi z imperativnimi, ki se v razvoju pojavijo prej, jasno kažejo, da malček od 

partnerja ne zahteva zgolj tega, da bi zanj nekaj storil, temveč da si želi zgolj deliti pozornost 

do istega predmeta ali dogodka s partnerjem (Tomasello, 1999 v Zupančič, 2004). Razvoj 

združene pozornosti je osnovni pogoj za razvoj večine spretnosti zgodnjega jezikovnega 

razvoja (Mundy idr., 1987 v Tuchman in Rapin, 2006) in se zdi zanesljiv prediktor tega razvoja 
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(Tomasello in Farrar, 1986; Dawson idr., 2004 v Tuchman in Rapin, 2006). Primanjkljaji pri 

razvoju združene pozornosti so značilni za otroke z MAS. Ti izkazujejo veliko manj vedenja, 

značilnega za združeno pozornost (Mundy idr., 1989 v Durocher, 2008).

Charman in sod. (1997 v Murray idr., 2008) ugotavljajo, da otroci z MAS izmenjajo manj 

pogledov kot otroci z drugimi razvojnimi zaostanki ali otroci z nevrotipičnim razvojem.  

Druge študije ugotavljajo, da otroci z MAS, ki redno prosijo za določen predmet ali dogajanje 

s kretnjami ali z gibi, te iste kretnje oz. gibe redko uporabijo z namenom, da bi usmerili 

pozornost odraslih (Wetherby in Prizant, 1984 v Durocher, 2008).

Sigman in Ruskin (1999 v Durocher, 2008) ugotavljata, da obstajajo individualne razlike 

pri razvoju združene pozornosti pri otrocih z MAS. Ugotavljata tudi, da imajo otroci z bolj 

razvitimi spretnostmi združene pozornosti tudi bolj razvito simbolno igro ter kognitivne in 

jezikovne spretnosti. 

Murray in sod. (2008) so pri 20 otrocih z MAS v starosti 3–5 let ugotavljali povezavo med 

iniciranjem in odzivanjem na združeno pozornost ter receptivnim in ekspresivnim jezikom. 

Ugotovljena je bila pozitivna korelacija med razumevanjem jezika in odzivom na pobude 

združene pozornosti. Niso pa ugotovili povezave med iniciranjem združene pozornosti in 

jezikom (ne receptivnim ne ekspresivnim).

Po drugi strani pa se avtorji ne strinjajo o korelaciji med združeno pozornostjo in obsegom 

besedišča. Bruner (1983 v Akhtar in Grensbacher, 2007) navaja, da veliko longitudinalnih 

študij izkazuje pozitivno korelacijo med obsegom združene pozornosti med staršem in 

otrokom ter obsegom otrokovega besedišča. Prav tako Mundy (2006 v Akhtar in Grensbacher, 

2007) ugotavlja pozitivno korelacijo med odzivanjem na združeno pozornost in obsegom 

otrokovega besedišča. Drugi avtorji (Lord in Pickles, 1996; Stone in Yoder, 2001; Travis 

idr., 2001 v Akhtar in Grensbacher, 2007) pa navajajo, da pri otrocih z MAS korelacija med 

združeno pozornostjo in razvojem besedišča ne obstaja.

Razvoj združene pozornosti je temeljni predpogoj za zgodnje pridobivanje jezika in zanesljiv 

prediktor kasnejših jezikovnih sposobnosti. Spremljajoče opazovanje in protodeklarativno 

kazanje (tj. kazanje na nekaj, kazanje, da leti letalo, ipd.) sta dve od treh najbolj predvidljivih 

meril na kontrolnem seznamu CHAT za diagnosticiranje MAS (Baron-Cohen idr., 2000).
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3.1.2 Neverbalna komunikacija

Osebe z MAS imajo težave tudi s t. i. neverbalnim vidikom komunikacije (Wing, 1996). 

Tako se težave lahko pojavijo pri učenju kazanja s prstom in gest, ki lahko kompenzirajo 

težave z govorom, kot tudi pri bolj subtilnih oblikah neverbalne komunikacije, kot je na 

primer uporaba očesnega stika kot načina vzpostavljanja stika pred ali med pogovorom 

(Whitaker, 2001).

3.1.2.1 Geste

V drugi polovici prvega leta, ko je otrok star od osem do deset mesecev, torej prej kot govori 

prve besede, uporablja geste in kretnje, kot so npr. kazanje nečesa, delati se, da komunicira 

z drugimi ljudmi. Pri tem lahko v komunikaciji uporablja protoimperativne geste, s katerimi 

želi usmeriti pozornost na predmete in dejanja, ali protodeklarativne geste, s katerimi želi 

vzbuditi pozornost drugega, da bi vzpostavil stik, povezanost (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 

2001 v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).

Otrok po prvem letu geste uporablja tudi za simboliziranje predmetov in dejavnosti, npr. 

razširi roke in s tem simbolizira, da je ptič ali letalo. Več avtorjev ugotavlja pomembno 

povezavo med razvojem simbolnih gest in govornimi sposobnostmi, saj spoznanje, da ena 

stvar lahko simbolizira drugo, pomeni kognitivni preskok, in to enako pri rabi gest kot besed. 

Pri razvoju komunikacije s pomočjo gest je pomembno, da se oseba, ki so ji geste namenjene, 

nanje tudi odziva, npr. da predmet, ki ga otrok kaže, ustrezno poimenuje (Marjanovič Umek 

in Fekonja, 2004).

Otroci uporabljajo vrsto neverbalnih, obraznih, telesnih gest in kazanja z rokami, da si drugi 

laže interpretirajo njihova sporočila. Poseganje, prijemanje in kazanje so spontane geste 

z rokami, ki jih malčki uporabljajo, da bi pritegnili pozornost. Ko enkrat te geste dobijo 

pomen, jih bo otrok pogosteje uporabljal v socialni komunikaciji. Uporaba gest za socialne 

interakcije postane pomembna komponenta v dvosmernem pogovoru in za nadaljnji razvoj 

govora (Seach, 2007).

V primerjavi z otroki z jezikovnimi in slušnimi motnjami otroci z MAS odsotnosti govora 

ne poskušajo nadomestiti z uporabo drugih modalitet, kot so npr. geste. Otroci z MAS 

uporabljajo predvsem primitivne kontaktne geste (kot so vodenje, vlečenje, manipuliranje 

z roko drugega ipd.) in veliko manj konvencionalne (kot so kazanje, mahanje, kazanje s 

prstkom ipd.) in simbolne geste (npr. odkimavanje) (Loveland in Landry, 1986; Stone in 
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Caro-Martinez, 1990; Wetherby, Prizant in Hutchinson, 1998 v Charman in Stone, 2006; 

Howlin idr., 1989). Osebe z MAS imajo težave tudi pri interpretaciji komunikacijskih gest 

kot na primer, ko kažemo na nek predmet s prstom ali nakazujemo z očmi (Jordan, 2001).

3.1.2.2 Očesni stik

Uporaba očesnega stika je pomembno neverbalno komunikacijsko vedenje, ki ga večina 

izmed nas v vsakodnevnih socialnih interakcijah uporablja avtomatično. V optimalnih 

pogojih ga je za kratek čas sposoben vzpostaviti že novorojenček. Pri štirih mesecih pa 

dojenček že vzpostavi interakcijo z očesnim stikom (Buckley, 2003 v Penko, 2013). Očesni 

stik otroka ima naslednjo vlogo: mater spodbuja h govorici, nasmehu, petju, pogledu v oči 

otroka. Kasneje pri odraslih je očesni stik indikator interesa za sogovornika, določa naravo 

interpersonalnega odnosa, regulira odmike v pogovoru, odraža pozornost, vzpodbudo in 

emocije (Firth, 1998 v Dobnik Renko, 2009). Če delimo očesni stik s komunikacijskim 

partnerjem, je komunikacija bolj učinkovita, vendar to ni ključno (Seach, 2007).

Odklanjanje očesnega stika ali t. i. »prazni pogled« oseb z MAS je predmet številnih raziskav. 

Vzpostavljanje očesnega stika na nenavaden način je eden pomembnejših znakov MAS 

(Senju in Johnson, 2009). Attwood (2007) navaja, da so klinična opazovanja pokazala, da 

otrok z MAS velikokrat ne uspe vzpostaviti očesnega stika za nakazovanje začetka pogovora, 

nakazovanje hvale ali zanimanja, namig prošnji po dodatnem pojasnilu, za spremljanje 

telesne govorice ali za nakazovanje konca pogovora.

Odrasle osebe z MAS v svojih knjigah in člankih opisujejo, kako velik stres jim je predstavljala 

vzpostavitev očesnega stika, še posebno če so jih v to silili dobromisleči starši in učitelji. 

Odklanjanje očesnega stika ali njegovo vzpostavljanje od strani nekateri avtorji povezujejo 

z vizualno preobčutljivostjo (Gal, Cermak in Ben-Sasson, 2007).

3.1.3 Govor in jezik

Predjezikovna faza je razvojno prva faza v govornem razvoju, ki poleg zgodnjega zaznavanja 

in razumevanja govora vključuje jok, vokalizacijo, bebljanje in slučajna posnemanja glasov 

brez razumevanja njihovega pomena. Ob rojstvu in v prvem mesecu življenja so otrokove 

sposobnosti vokalizacije omejene na jok, nekaj kratkih glasov, kot so gruljenje, cviljenje, 

cmokanje, vzdihi. Gruljenje vključuje predvsem samoglasnike, ki jih otrok proizvaja 

relativno izolirano. Dojenčki, stari od dveh do šestih mesecev, vse pogosteje vokalizirajo 
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tako, da uporabljajo glasovne povezave samoglasnik–soglasnik, npr. pa, ga (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2004).

Dojenček po petem, šestem mesecu preide v fazo bebljanja in njegova vokalizacija je vse 

bolj celovita, kombinacije glasov so vedno bolj gladke in ponavljajoče se, npr. babi-babi. 

Zgodnja vokalizacija (gruljenje in bebljanje) ni pod vplivom okolja, enako kot slišeči 

vokalizirajo namreč tudi gluhi otroci (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).

Dojenček, star okoli deset do enajst mesecev, beblja v »stavkih«, ko kombinira več 

nerazumljivih »besed« in jih izraža z deklarativnimi, vprašalnimi in vzklikajočimi oblikami 

(Reich, 1986 v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).

Večina otrok izgovori prvo besedo v starosti med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Prve 

besede so si, ne glede na kulturo in jezik, podobne in označujejo predvsem družinske 

člane, predmete, živali, hrano, dele telesa, socialno rutino, ukaze (Karmiloff in Karmiloff-

Smith, 2001 v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004). V tem času otroci tudi jasno pokažejo 

razumevanje posameznih besed in celo preprostih fraz, kar izkazujejo s primernim odzivom 

tudi izven znanega konteksta igre (Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005).

Med 12. in 18. mesecem starosti pride do velikega napredka v receptivnem in ekspresivnem 

besednjaku (Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005). Pri starosti 18 mesecev otrokov govor 

obsega 50 do 100 besed in prične se »eksplozija besed«. Otroci pričnejo od odraslih zahtevati, 

da jim poimenujejo stvari in svet okoli njih (Tager-Flusberg in Paul, Lord, 2005).

V predšolskem obdobju, v starosti med 2. in 5. letom, otrok razvije jezik od preproste 

telegrafske govorice do pravilnih slovničnih oblik. S tem, ko postaja otrokova slovnica 

vedno bolj kompleksna, narašča tudi dolžina stavkov. Otroci začnejo uporabljati različne 

oblike stavkov, kot so trditev, negacija in vprašanje. Prav tako narašča njihova sposobnost, 

da vzdržujejo pogovor na določeno temo, da pojasnijo oz. zahtevajo pojasnilo ob 

nerazumevanju, da svoje prošnje izrazijo vljudno ter da prilagodijo svoj govorni stil glede 

na to, ali so poslušalci ali govorci. Čeprav se otroci večino stavčne strukture naučijo do 5. 

leta, se razvoj skladenjskih in pogovornih veščin nadaljuje v šolskih letih (Tager-Flusberg, 

Paul in Lord, 2005). 

Razvojno gledano je razvoj govornih in jezikovnih spretnosti odvisen od pojava vzajemnih 

aktivnosti, ki vključujejo predvidevanje, združeno pozornost in nežne interaktivne izmenjave. 

Ti predverbalni »pogovori« so pomembna značilnost zgodnjih interakcij in so bistvenega 
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pomena za razvoj otrokovega govora (Seach, 2007). Prav tako sta glasovno in motorično 

imitiranje zelo pomembni zgodnji socialno-komunikacijski veščini in mehanizma za učenje. 

Dojenčki začnejo imitirati vokalizacijo svojih skrbnikov in sčasoma njihove motorične 

dejavnosti z objekti. To zgodnje imitiranje je pomembno za zgodnji razvoj jezika, socialne 

interakcije, navezanost na skrbnike ter igralne in prilagoditvene veščine (Barton in Harn, 

2012).

Otroci z MAS veliko manj bebljajo in vzorci le-tega so bolj okrnjeni kot pri večinski 

populaciji. Prav tako ne vstopajo v dvosmerne »predverbalne dialoge«, ki so značilni za 

odnos med mamo in dojenčkom, ne odgovarjajo in ne pričenjajo verbalnih ali socialnih 

interakcij (Howlin idr., 1987). 

Wing (1996) ocenjuje, da 20–25 % oseb z MAS nikoli ne razvije govora, druge raziskave 

(Lord in Paul, 1997 v Charman in Stone, 2006) pa navajajo, da kar do polovice otrok in 

odraslih z MAS nikoli ne razvije govora. Barton in Harn (2012) ocenjujeta, da 30–50 % 

otrok z MAS ne razvije funkcionalnega govora. 

Delež oseb z MAS, ki nikoli ne razvijejo govora, upada z naraščanjem dostopnosti zgodnje 

obravnave (Goldstein, 2002 v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005), vendar zaostajajo v 

primerjavi z nevrotipičnim otrokom (imajo skromnejše besedišče, slabše razumevanje, 

napačno uporabljajo zaimke, prisotna je eholalija, slabo razumejo abstraktne pojme, 

nepravilno uporabljajo gramatiko) (Charman in Stone, 2006; Roth, 2010).

Pri skoraj 25 % otrok z MAS starši poročajo o t. i. jezikovni regresiji. Ti otroci so pri starosti 

med 12. in 18. mesecem uporabljali nekaj besed, ki pa so jih kasneje opustili. Taka oblika 

regresije, potem ko se že pojavijo vzorci normalnega jezikovnega razvoja, je edinstvena 

pri MAS in se ne pojavlja pri drugih oblikah razvojnih zaostankov. Regresija je postopen 

proces, ko se otroci ne učijo novih besed in ne vstopajo v komunikacijske rutine, v katerih 

so že bili soudeleženi (Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005).

Neobičajna raba besed oseb z MAS je bila v literaturi že pogosto opisana (Rutter, 1970 v 

Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005). Tager-Flusberg (1991 v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 

2005) ugotavlja, da otroci z MAS pogosto ne znajo uporabiti svojega znanja o besedah tako, 

da bi jih uporabili v običajnem kontekstu, prav tako imajo težave v razumevanju socialno-

čustvenih têrminov. Rutter (1987 v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005) ugotavlja, da ima 

nenavadna uporaba besed oseb z MAS enako funkcijo v razvoju jezika kot pri mlajših 

nevrotipičnih otrocih. Njihova vztrajnost pri napačni uporabi je tista, ki določa nenavadnost 
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in kaže na to, da otroci z MAS zaradi svojih socialnih primanjkljajev niso dovzetni za 

korekcijo staršev.

Funkcionalna uporaba jezika v šolski dobi nakazuje na boljši izid razvoja MAS. Tekoča in 

fleksibilna uporaba ekspresivnega jezika sta glavna kriterija za razlikovanje med »nizko 

funkcionalnim« in »visoko funkcionalnim« avtizmom (Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005). 

Vendar je za osebe z »visoko funkcionalnim avtizmom« ali Aspergerjevim sindromom 

pogosto značilna pedantna in pretirano natančna uporaba govora na zelo konkretnem nivoju 

(Ghaziuddin in Tsai, 1992 v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005).

3.1.3.1 Pragmatika

Ne glede na heterogenost jezikovnih sposobnosti pri otrocih z MAS pa so socialno-

komunikacijske ali pragmatične težave univerzalne pri vseh starostih in stopnjah sposobnosti 

(Charman in Stone, 2006). Tudi če se zdi, da sta se govor in jezik razvijala normalno, je zelo 

verjetno, da bodo imele osebe z MAS težave pri pragmatični uporabi jezika v socialnih stikih 

in drugih socialnih interakcijah (pragmatika se ukvarja z rabo jezika v socialnem kontekstu). 

Te težave postanejo najbolj očitne, ko se vključijo v dvosmerni pogovor (Whitaker, 2001). 

Začeti pogovor/interakcijo je zelo pomembna in kompleksna pragmatična spretnost. 

Posameznik mora najprej razumeti dogajanje okoli sebe, celoten kontekst (npr. poslušalčeve 

potrebe), imeti cilj in seveda tudi znanje, kako na pravi način in s pravo vsebino pričeti 

komunikacijo (Penko, 2013). Fay in Schuler (v Penko, 2013) navajata, da imajo otroci z 

MAS težave z začenjanjem komunikacije, npr. s tem, da bi pričeli interakcijo z očesnim 

stikom, ali pa s tem, da bi poslušalca poklicali po imenu.

Njihova raba govora je konkretna in nefleksibilna (Aarons in Gittens, 1992). Mnogi starši 

otrok z MAS ugotavljajo, da njihovi otroci kljub dobro razvitemu govoru še vedno niso 

sposobni komunicirati, da bi izrazili svoje potrebe ali da bi pojasnili, kaj je narobe, ko so 

razburjeni (Jordan, 2001). Prevzemanje pobude v pogovoru in spremljajoče strategije, kot 

so kimanje in primerna telesna govorica, so odsotne ali motene (Aarons in Gittens, 1992).

3.1.3.2 Zaimki

Zmeda pri uporabi osebnih zaimkov je še eno pogosto omenjeno jezikovno vedenje, ki ga 

povezujemo z MAS. Otrokom z MAS je težko razumeti spreminjanje zaimkov (kot jaz/

meni, ti, on/ona) glede na komunikacijske vloge (Jordan, 2001), kar je lahko odraz širših 
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socialnih primanjkljajev (Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005). Najpogostejša napaka, ki jo 

naredijo otroci z MAS, je, da se sklicujejo na samega sebe kot »ti«, »on« ali »ona« ali po 

lastnem osebnem imenu, kot so zrcalno slišali, da jih poimenujejo drugi (Jordan, 2001).

Wilkinson (1998) ugotavlja, da se zamenjava zaimkov kot simptom MAS navaja še 

iz Kennerjevih časov in jo kot tako lahko imamo za značilnost sindroma. Zamenjave 

zaimkov se ne razlaga kot slovničnih napak. Nekateri avtorji kot razlago navajajo stalno 

spremembo referenčnega objekta v primeru uporabe zaimka. Zaimek »ti« se lahko nanaša 

na več oseb, medtem ko se beseda »mama« nanaša le na eno. Avtorji zaključujejo, da je 

primanjkljaj v sposobnostih uporabe konkretnega jezika v pogovornem kontekstu in ne v 

samem razumevanju koncepta zaimkov. Tager-Flusberg in sod. (2005) to jezikovno težavo 

pripisujejo nesposobnosti dojemanja koncepta sebe in drugega v dialogu, v katerem se 

neprestano menjajo vloge tistega, ki govori, in tistega, ki posluša.

3.1.3.3 Eholalija

Velika večina oseb z MAS, ki usvojijo govor, gre skozi obdobje eholalije (Prizant in Rydell, 

1993; Prizant idr., 1997 v Charman in Stone, 2006). Eholalija je ponavljanje besed ali fraz 

z enako intonacijo, kot jih je izrekel nekdo drug. Lahko je takojšnja ali odložena (Tager-

Flusberg, Paul in Lord, 2005).

Nekoč je eholalija veljala za nezaželeno in nefunkcionalno vedenje. Trenutno razumevanje 

eholalije pa kaže na to, da lahko služi različnim komunikacijskim in kognitivnim funkcijam 

(Prizant in Rydell, 1993; Prizant idr., 1997 v Charman in Stone, 2006). 

Prizant in Duchan (1981 v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005) izpostavljata šest 

komunikacijskih funkcij, ki jih podpira takojšnja eholalija: obrat v pogovoru, trditev, trdilni 

odgovor, zahteva, vaja v procesiranju in samokontrola. Shapiro (1977 v Tager-Flusberg, 

Paul in Lord, 2005) pa ugotavlja, da osebe z MAS lahko takojšnjo eholalijo uporabijo takrat, 

ko ne razumejo navodil ali vprašanja oz. ne poznajo odgovora nanj. Odložena eholalija pa 

v komunikacijskem smislu lahko služi temu, da otrok želi znova poustvariti dogajanje, v 

katerem je prvotno slišal besede oz. frazo. 

Čeprav so takojšnje in odložene eholalije značilne lastnosti govora oseb z MAS, pa niso 

niti sinonim niti edinstvene za ta sindrom. Kljub temu da se eholajije pojavljajo tudi kot 

nefunkcionalne in v funkciji samostimulacije, jih lahko interpretiramo kot način komunikacije 

ali igre z jezikom v smislu njegovega analiziranja in rekombiniranja (Jordan, 2001).
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Večina avtorjev se strinja, da se eholalija lahko razlaga kot nezmožnost osebe, da uporabi 

jezik v socio-komunikacijskem kontekstu (Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005).

3.1.3.4 Prozodija

Parajezikovne značilnosti, kot so kakovost glasu, intonacija in vzorci naglaševanja so še 

ena pogosto omenjena govorna značilnost oseb z MAS (Rutter idr., 1992 v Tager-Flusberg, 

Paul in Lord, 2005). In zdi se, da so nenavadni intonacijski vzorci eden izmed najhitreje 

prepoznavnih kliničnih znakov MAS.

Prozodija je po definiciji SSKJ (b. d.) nauk o dolžini zlogov in naglaševanju. V govoru ima 

različne funkcije: gramatično, praktično in čustveno (Merewethwer in Alpert, 1990 v Tager-

Flusberg, Paul in Lord, 2005). Z njo določamo, ali je izrečena poved v trdilni ali vprašalni 

obliki; poudarimo novo informacijo; s pravilnim naglaševanjem pritegnemo poslušalčevo 

pozornost na želeno informacijo; z njo govorec posreduje svoja čustva in odnos. Nepravilna 

uporaba prozodije v govoru tako ne vpliva le na čustveni del sporočila, temveč tudi na 

njegovo razumljivost.

Študije, ki so jih izvedli v ZDA, Angliji, Nemčiji in Čehoslovaški, so pokazale, da je za govor 

oseb z MAS značilno nepravilno naglaševanje, neprimerna glasnost in višina, nepravilni 

poudarki in nenavaden ritem. Njihov govor so pogosto opisovali ko »neritmičen«, »lesen«, 

»votel«, »dolgočasen« in »pretirano natančen pri izgovorjavi« (Sigman in Capps, 1997).

Najpogostejša težava pri pravilni uporabi prozodije v govoru oseb z MAS je monotonija 

(Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005). To težavo opazijo starši otrok z MAS že zelo zgodaj. 

Ko dojenček v svojem razvoju uporablja vokalizacijo v funkciji komunikacije, je študija 

Arnolda in sod. (v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005) pokazala, da materam posebno 

težavo predstavlja identifikacija čustvenega tona vokalizacije. Težko so določile, ali njihov 

dojenček z vokalizacijo sporoča, da je lačen, ga kaj boli ali pa le išče družbo, kar materam 

otrok z nevrotipičnim razvojem običajno ne dela težav. Prav tako imajo lahko težave s 

kontrolo glasnosti svojega govora: lahko so preglasni ali, manj pogosto, pretihi (Whitaker, 

2001). Enako kot z uporabo imajo težave tudi pri razumevanju suprajezikovnih segmentov 

(Jordan, 2001).
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3.1.3.5 Razumevanje

Novorojenček in dojenček se prej naučita razumeti kot uporabljati govor. Že nekaj minut po 

otrokovem rojstvu se novorojenčki orientirajo k človeškemu glasu, kar pokažejo z izrazi na 

obrazu, ki so sicer značilni za izražanje čustev. To kaže na prirojeno sposobnost za čustveni 

»dialog« z drugo osebo (Trevarthen, 1993 v Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).

Proti koncu prvega leta dojenčki začnejo razumevati besede. Sprva le nekaj besed, povezanih 

z igro, kasneje pa postanejo bolj aktivni udeleženci v takih igrah, kot npr. »Pokaži mi nosek« 

(Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005).

Pogosto se zdi, da malčki razumejo skoraj vse, kar slišijo. A so raziskave o zgodnjem 

razumevanju jezika v zelo strukturiranih pogojih pokazale, da razumejo le nekaj besed več, 

kot so jih sposobni izreči (Bloom, 1974 v Tager-Flusberg, Paul in Lord, 2005). Razumevanje 

v vsakodnevnih situacijah malčki dosežejo z nejezikovnimi strategijami, kot so gledanje 

tistega, kar gleda starš (»Poglej balon!«), delanje tistega, kar je v trenutni situaciji običajno 

(»Počeši se.«) (Tager-Flusberg, Paul, Lord, 2005).

Čeprav je stopnja razumevanja pri osebah z MAS zelo raznolika (Wing, 1996), se pri vseh 

pojavljajo težave v razumevanju komunikacije drugih. Nekateri otroci z MAS potrebujejo 

veliko časa, da dojamejo, da imajo stvari imena ali da govor ni le neka vrsta hrupa (Whitaker, 

2001). Otroci z MAS se pogosto ne odzivajo na človeški glas, čeprav normalno slišijo. 

Zavedajo pa se lahko drugih zvokov, ki jih zanimajo (Aarons in Gittens, 1992). Nikolić 

(2000) pravi, da je to posledica težav v dojemanju in razumevanju zvokov, kar se da pojasniti 

z motnjo v centralni organizaciji slušnih dražljajev oz. z nerazumevanjem tujega govora na 

nivoju osrednjega živčnega sistema. Podoben proces poteka, ko slišimo tuji jezik, ki ga ne 

razumemo. Otrok sprejme dražljaj, vendar ne zna razvozlati smisla tega, kar je slišal.

Tudi če ima oseba z MAS dokaj dobro razvito razumevanje, se lahko pojavijo težave pri 

razumevanju posameznih besed in stavkov, ki se nanašajo na govorčeve namene in čustva 

(Whitaker, 2001). Pogosto se zdi, da osebe z MAS razumejo več kot v resnici, ker znajo 

uporabiti vizualne namige v situacijah (Wing, 1996). Za otroke z MAS, ki imajo razvit 

govor, se zdi, da so sposobni povedati več, kot razumejo. Slabo razumevanje se lahko skriva 

za navideznimi primernimi odzivi. Njihovo razumevanje je lahko dobesedno (Aarons in 

Gittens, 1992).
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3.1.4 Igra

Igra otroka z MAS se močno razlikuje od igre otroka brez MAS. Igra otroka z MAS se zdi 

osamljena in stereotipna. Zapletajo se v preprosta ponavljajoča se dejanja in večji del igre bi 

lahko opisali kot avtostimulativno (Jordan, 2001). 

V zgodnjem otrokovem razvoju se pojavi senzorna igra. Na tej stopnji razvoja nosijo otroci 

predmete v usta in s tem spoznavajo svojo okolico. Otroci z MAS se na tej stopnji zadržijo 

dalj časa. Njihova senzorna igra je tudi bolj ponavljajoča se kot igra otrok brez MAS. 

Ponavljanje igre se stopnjuje s stopnjo motnje v duševnem razvoju (Siegel, 1996).

Otroci z MAS niso motivirani za igro s sovrstniki ali pa ne vedo, kako se igrati z njimi skladno z 

njihovimi socialnimi aktivnostmi (Attwood, 2007). Njihova igra pogosto vključuje vizualno 

stimulacijo z bleščečimi ali vrtečimi se predmeti; slušno stimulacijo s ponavljajočimi se 

zvoki; stimulacijo okusa z lizanjem in okušanjem različnih substanc; taktilno stimulacijo 

z občutenjem različnih struktur; proprioceptivno stimulacijo z nenavadnimi gestami ali 

nenavadnimi telesnimi položaji ter vestibularno stimulacijo s plezanjem, z vrtenjem ipd. 

(Jordan, 2001).

Veliko otrok z MAS ne razvije simbolne igre (Barton in Harn, 2012). Pri identifikacijskem 

orodju CHAT je pomanjkanje simbolne igre drugi najpomembnejši predvidljivi kazalec za 

razvoj MAS (Baron-Cohen idr., 2000). Simbolna igra otrok z MAS je zelo osiromašena 

in omejena, in to ne le če jo primerjamo z enako starimi otroki z nevrotipičnim razvojem. 

Osiromašena in omejena deluje tudi, če jo primerjamo z igro mlajših otrok z nevrotipičnim 

razvojem ali celo z igro otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki so na isti razvojni stopnji 

in imajo enako razvite jezikovne sposobnosti (Sigman in Capps, 1997).

Simbolna igra otrok gre z roko v roki z razvojem razumevanja jezika. Otroci z MAS, ki 

imajo visoko razvite jezikovne spretnosti, so se tako sposobni vključiti v simbolno igro. 

Vendar je njihova sposobnost za simbolno igro še vedno pod nivojem simbolne igre otroka z 

nevrotipičnim razvojem in enako stopnjo govornega razumevanja. Njihovo močno področje 

je konstrukcijska igra, čeprav so tudi njihove konstrukcije omejene, ponavljajoče se in 

odražajo njihove specifične interese oz. preokupacijo (Sigman in Capps, 1997).

Številni avtorji navajajo, da otroci z MAS manj pogosto dajo pobudo za igro z vrstniki, manj 

opazujejo vrstnike pri igri in manj odgovarjajo na pobude vrstnikov za igro. Nespretni so pri 
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skupinskih igrah, kjer se je treba prilagajati drugim. Dejstvo je, da se otroci z MAS najraje 

igrajo sami in se izogibajo interakcijam (Barton in Harn, 2012).

3.2 Vedenje oseb z MAS

V slovenskem strokovnem prostoru je uporaba pojmov v povezavi z motečim vedenjem 

precej pestra (npr. motnje vedenja, agresivnost in agresivno vedenje, vedenjske težave ipd.). 

Sam pojem »moteče vedenje« pa je relativno neuveljavljen, čeprav ravno različne oblike 

motečega vedenja povzročajo največ občutij nemoči in neuspešnosti tako pri strokovnjakih 

kot pri starših (Vec, 2011). Moteče vedenje lahko opredelimo kot različne vzorce vedenja, 

ki ovirajo optimalno učenje, razvojno napredovanje ter stike z vrstniki in odraslimi. Neko 

vedenje opišemo kot moteče takrat, ko povzroča težave drugim osebam; kadar je nevarno 

za osebo samo, njegovo družino ali druge osebe; ni primerno glede na okolje, starost in 

sposobnosti posameznika ali ovira posameznika pri sodelovanju v dnevnih aktivnostih 

(Stropnik, 2015). 

Dejavnike, ki pogosto prispevajo k motečemu vedenju, lahko v osnovi ločimo na notranje 

(izhajajo iz osebe) in zunanje (okoljske) dejavnike. Notranji dejavniki so posameznikove 

razvojne značilnosti, njegova čustvena stanja (npr. strah, jeza, veselje), duševno in fizično 

zdravje, osebnostne lastnosti, samopodoba in komunikacijske spretnosti. Zunanji dejavniki 

pa so kakovost fizičnega okolja (temperatura, hrup, barve, vonj, razsvetlitev ipd.), kakovost 

socialnega okolja (gneča, dolgočasje ipd.), možnost izbire v vsakodnevnem življenju, 

predvidljivost dogodkov (dnevna rutina, nepričakovani dogodki ipd.) ter komunikacija 

drugih ljudi s posameznikom (Stropnik, 2015). Pri otrocih z MAS se pogosto pojavi moteče 

vedenje (Wing, 1996; Whitaker, 2001), vendar je treba poudariti, da ni neposredne povezave 

med MAS in motečim vedenjem (Whitaker, 2001). 

Omejeni, ponavljajoči se vzorci obnašanja, interesov ali dejavnosti so eden izmed 

diagnostičnih kriterijev za MAS. Izražajo se lahko v stereotipnih ali ponavljajočih se 

gibih, prav takšni uporabi predmetov ali govora, odporu do sprememb pri rutinah, zelo 

omejenih, nespremenljivih interesih, ki so neobičajni v svoji intenzivnosti ter s hiper- ali 

hiposenzibilnostjo na senzorne dražljaje ali v nenavadnih interesih za čutne vidike okolja 

(DSM-5 Diagnostic Criteria, 2014).
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Stereotipi so ritmični, ponavljajoči se kot vzorci, brezpredmetni, nehoteni gibi. To vedenje 

lahko vključuje udarjanje z roko ali dlanjo, tleskanje s prsti, zibanje, skakanje, vrtenje, 

udarjanje z glavo in določene gibe telesa (Howlin idr., 1987). Včasih ponavljajoče se 

aktivnosti predstavljajo tudi grizenje samega sebe, praskanje ali druge oblike samopoškodb 

(Wing, 1996). Stereotipna vedenja se pojavijo v 50 % pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju (Bodfish idr. 1995; Rojahn, 1986 v Gabriels, 2007) in v 100 % pri osebah z MAS 

(Bodfish idr. 2000; Campbell idr., 1990 v Gabriels, 2007).

Ponavljajoče se stereotipno vedenje se lahko pojavi kot potreba po izključitvi prekomernih 

dražljajev ali za kompenzacijo pomanjkanja dražljajev. Lahko se pojavi tudi kot način 

obvladovanja stresa (Jordan, 2001). 

Najpreprostejše oblike teh aktivnosti vključujejo ponavljajoče se občutke: okušanje, vonjanje, 

tapkanje in praskanje različnih površin, poslušanje mehanskih zvokov, zrenje ali bolščanje v 

luči ali svetleče stvari, sukanje in obračanje dlani in predmetov v bližini oči, gledanje v stvari 

pod določenim zornim kotom, prižiganje in ugašanje luči, opazovanje stvari, ki se vrtijo. Vse 

navedeno so primeri vedenja, značilnega za osebe z MAS (Wing, 1996).

Osebe z MAS čutijo veliko potrebo po istosti. Rituali so oblika vsakodnevnih aktivnosti 

na ponavljajoč se, tog in identičen način. Lahko se pojavljajo pri načinih hranjenja, spalni 

rutini, oblačenju, potovalnih poteh, igralnih navadah, skrbi zase ali pri komunikaciji (npr. 

ponavljajoče se spraševanje) (Tuchman in Rapin, 2006). Spremembe lahko zanje pomenijo 

zelo stresno izkušnjo. Rituali in rutina lahko pripomorejo k zmanjševanju anksioznosti 

(Whitaker, 2001) in naredijo svet za osebe z MAS predvidljiv ter jim tako olajšajo soočenja 

s stresom. Kot taki ne bi smeli biti odstranjeni, razen če osebi z MAS ponudimo alternativne 

oblike za njegovo obvladovanje (Jordan, 2001). Potreba po istosti se pogosteje pojavlja pri 

višje funkcionalnih in starejših otrocih z MAS v primerjavi z mlajšimi otroki z MAS in 

motnjo v duševnem razvoju (Siegel, 1996).

Moteče vedenje lahko vključuje tudi prevzetost nad deli predmetov, nenehno uporabo 

določenega predmeta ali ponavljajoče se dejavnosti, ki vključujejo čute (na primer nenehno 

vohanje, dotikanje določenih tkanin in poslušanje različnih zvokov). Take vrste vedenj, ki se 

ponavljajo, pogosto opazimo pri ljudeh, ki imajo najnižjo raven delovanja, in pogosteje pri 

otrocih kot pri odraslih. Vendar se pri nekaterih mladostnikih ali odraslih stara ponavljajoča 

se vedenja znova pojavijo ob vznemirjenosti ali stresu (Howlin idr., 1987).
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Jordan (2001) našteje kar nekaj oblik motečega vedenja, ki se pojavlja pri osebah z MAS. 

Ena izmed njih je »bežati stran« oz. »bežanje proti«. Z »bežanjem stran« se osebe z MAS 

skušajo izogniti neprijetnim situacijam, medtem ko z »bežanjem proti« skušajo priti do 

nečesa, kar jih zanima, čeprav je to lahko kilometre stran. Osebe z MAS imajo zelo malo 

občutka za nevarnosti, zato bežanje lahko predstavlja velik problem, še posebej ker je za to 

vedenje oseba močno odločena in jo je težko odvrniti od njega.

Pri osebah z MAS se pogosto pojavlja tudi agresivno vedenje do drugih ljudi, kot je ščipanje, 

pljuvanje, brcanje in udarjanje. Vendar Jordan (2001) navaja, da je to vedenje zelo redko 

resnično agresivno v tem smislu, da bi nekoga namenoma nasilno napadli. Verjetneje gre za 

izražanje panike, ko se stvari ne zgodijo po pričakovanjih ali pa je motena rutina. Lahko pa 

gre za naučeno vedenje, ki ima za posledico želeno reakcijo (npr. rdeč obraz druge osebe, 

solzne oči ipd.). Nasilje je lahko tudi učinkovit način nadziranja okolice.

Samopoškodbeno vedenje je lahko oblika stereotipnega vedenja. Tako se npr. udarjanje z 

glavo lahko začne zaradi ugodja, ki pa se razvije v način za pridobitev pozornosti, izhod iz 

neželene aktivnosti ali kot odziv na frustracijo (Jordan, 2001). Samopoškodbeno vedenje je 

lahko ponavljajoča se navada za nekoga, ki nima drugega načina zaposlitve (Wing, 1996). 

To vedenje je posebej nevarno, ker imajo predvsem mlajši otroci z MAS slabše zavedanje 

bolečine in se lahko hitreje poškodujejo (Gomboc, 2011). Samopoškodbeno vedenje se 

pojavlja pri tretjini oseb z MAS (Bartak in Rutter, 1976; Bodfish idr, 2000 v Gabriels, 2007). 

Destruktivno vedenje je podobno agresivnemu in samopoškodbenemu vedenju, vendar je 

usmerjeno na predmete (Jordan, 2001). 

Osebe z MAS lahko postanejo navezane na določene predmete in zavračajo, da bi bili ločeni 

od njih (Wing, 1996), prav tako jim težavo predstavlja spreminjanje usvojenega vedenja ali 

prehod od ene aktivnosti k drugi (Jordan, 2001).

Moteče vedenje se pri osebah z MAS pojavi zaradi različnih vzrokov in velik delež teh vedenj 

ima neko funkcijo. Tako so lahko vzroki popolnoma biološki (npr. senzorna deprivacija, 

hormonsko neravnovesje, stranski učinki zdravil ipd.), lahko se pojavi kot nezmožnost 

predvidevanja in zavedanja posledic ali kot način izražanja svojih potreb (Jordan, 2001). 

Smiselno je domnevati, da se nekatera moteča vedenja razvijejo kot odgovor na slabo 

razumevanje komunikacije in socialnih interakcij (Hannah, 2009; Whitaker, 2001; Barton 

in Harn, 2012). Spreminjanje takega vedenja ni učinkovito brez razumevanja vzrokov in 

namenov, ki posamezniku služi v določenih okoliščinah. Najbolj uporaben pozitiven pristop 
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za spreminjanje motečega vedenja je, da ga obravnavamo kot obliko komunikacije (Jordan, 

2001).

Otroci z MAS pogosto nimajo zavedanja o komunikaciji niti ne orodij za interakcijo in 

izražanje svojih potreb (Brower, 2007). Imajo le malo načinov, da bi prosili za pomoč ali 

drugih načinov izražanja frustracij. V takšnih okoliščinah moteče vedenje pogosto služi 

komunikacijski funkciji (Jordan, 2001), saj z njim sporočajo potrebe in želje ter skušajo 

obvladovati okolje in dogajanje v njem (Stropnik, 2015). Moteče vedenje skoraj vedno 

nekaj pomeni, a na žalost ni preprostega načina, da bi pojasnili pomen in namen določenega 

vedenja. Isto vedenje lahko služi različnim namenom, kot je izogibanje, povedati želje in 

potrebe, izraziti čustva, dobiti dražljaj ali pozornost (Whitaker, 2001). Moteče vedenje je 

pogosto odgovor na stisko, jezo ali frustracijo. Težave v razumevanju smisla pogovora 

z drugimi ljudmi in predvidevanju, kaj se bo zgodilo, se lahko izražajo kot višja stopnja 

anksioznosti (Whitaker, 2001). 

3.3 Odziv na senzorne dražljaje

DSM-5 pod drugi kriterij uvršča tudi posebnosti v senzornem doživljanju sveta. Našteje, 

da je možna hiper- ali hiposenzibilnost na senzorne dražljaje ali pa so prisotni nenavadni 

interesi za čutne vidike okolja (npr. navidezna brezbrižnost do bolečine/temperature, 

neprimeren odziv na zvoke ali teksture, prekomerno vonjanje ali dotikanje predmetov ter 

vizualne fascinacije s svetlobo ali gibi).

Senzorno procesiranje se nanaša na način, na katerega naši možgani upravljajo senzorne 

informacije, vključno z zaznavo, modulacijo, integracijo in organizacijo senzornega inputa 

(Miller in Lane, 2000 v Gal, Cermak in Ben-Sasson, 2007). Ayres (1985 v Gal, Cermak in 

Ben-Sasson, 2007) poimenuje človeške možgane »naprava za senzorno procesiranje«, saj 

je več kot 80 % živčnega sistema vključenega v procesiranje ali organiziranje senzornega 

inputa.

Motnje senzornega procesiranja so označene kot težave pri procesiranju notranjih in 

zunanjih senzornih dražljajev. Tako so lahko prizadete vestibularne (gravitacija in gibanje), 

proprioceptivne (mišice in sklepi), taktilne (tip), vizualne in avditivne funkcije (Goldson in 

Bauman, 2007).
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Attwood (2007) navaja, da se pri 40 % oseb z MAS pojavljajo nenavadnosti glede občutljivosti 

čutil. Veliko otrok z MAS kaže občutljivost in se nenavadno odziva na zvoke, videne prizore 

ali druge telesne čute. Osebe z MAS lahko izražajo velik interes za določene teksture in 

okuse (Whitaker, 2001). Isti otrok je lahko neodziven na nekatere dražljaje v določeni 

modaliteti (npr. se ne odziva na človeški glas) in se pretirano odziva na druge dražljaje v tej 

isti modaliteti (npr. zmoti ga najtišji zvok mobitela) (Tuchman in Rapin, 2006).

Gillberg in Coleman (1992 v Gal, Cermak in Ben-Sasson, 2007) se strinjata, da so nenavadni 

odzivi na zvok pogosti pri otrocih z MAS. Tako lahko otroci z MAS popolnoma ignorirajo 

določene zvoke, nad drugimi so očarani, nekateri pa jih spravljajo v stisko. Vsi ti odzivi se 

lahko pojavijo pri istem otroku.

Prav tako se pri mnogih otrocih z MAS pojavljajo nenavadni odzivi na vizualne dražljaje. V 

nasprotju z avditivno modaliteto tu starši več poročajo o vizualnem zanimanju kot o vizualni 

preobčutljivosti. Vedenje »vizualnega iskanja« vključuje fascinacije z geometrijskimi liki, 

opazovanje predmetov od blizu ter njihovo potresavanje in vrtenje. Osebe z MAS so lahko 

občutljive na svetlobo, posebno če je ta bleščeča in utripajoča (Gal, Cermak in Ben-Sasson, 

2007). Za osebe z MAS je značilno, da so pozorne na podrobnosti. Pogosto ne zaznajo celote 

vidnega polja, temveč le podrobnosti. Podobno je z opazovanjem predmetov (tako npr. ne 

vidijo avtomobilčka, ampak kolesa) (Boucher, 2009).

Nenavadni oralni (okus in vonj) odzivi so zelo pogosti pri otrocih z MAS (Miller idr, 2001; 

Weisblatt idr., 2005 v Gal, Cermak in Ben-Sasson, 2007). Nekateri otroci so občutljivi in 

kažejo negativen odziv že na rahle vonjave, kot je npr. parfum. Drugi otroci z MAS pa lahko 

nenehno ovohavajo ljudi in predmete. Otroci lahko iščejo oralno stimulacijo tako, da dajejo 

predmete v usta, z grizenjem ali uživanjem neužitnih stvari. Drugi pa imajo resnično majhen 

izbor jedi, ki jih jedo. Tako vedenje lahko izkazuje njihovo vztrajanje pri istosti, ki je tako 

značilno za osebe z MAS. Lahko pa je to njihov odziv na senzorno preobčutljivost na okus, 

vonj ali teksturo jedi (Gal, Cermak in Ben-Sasson, 2007).

Oseba z MAS je lahko izjemno občutljiva na določeno intenziteto dotika ali na dotik 

določenih delov telesa (Attwood, 2007). Navkljub preobčutljivosti na dotik mnogo oseb 

z MAS slabše zaznava bolečino, kar jih naredi bolj ranljive za poškodbe. Daleč najbolj 

boleč senzorni simptom je samopoškodba brez očitne bolečine. Zmanjšana občutljivost na 

bolečino daje najbolj verjetno razlago za samopoškodbe (Tuchman in Rapin, 2006).
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3.4 Druge težave

Približno 60 % otrok z MAS ima pomembne kognitivne zaostanke (Barton in Harn, 2012). 

Ameriško psihiatrično združenje (American Psychiatric Association) navaja, da je delež 

oseb z MAS, ki imajo tudi motnje v duševnem razvoju, kar 70–75 % (Gabriels, 2007). 

Whitaker (2001) navaja, da obstaja pomembna povezava med MAS in učnimi težavami. 

Polovica do dve tretjini oseb z MAS ima pomembno stopnjo učnih težav in te predstavljajo 

dejavnik tveganja za razvoj vedenjskih motenj (Mihelič, 2011). Ti primanjkljaji prizadenejo 

otrokovo sposobnost razumevanja, vplivajo na zmožnost učenja novih spretnosti, izražanja 

potreb in konstruktivne samozaposlitve, zato je verjetneje, da se bo tak otrok zatekel k 

neprimernemu vedenju (Whitaker, 2001).

Eden najbolj razširjenih mitov našega časa, povezanega z MAS, je, da imajo osebe z 

MAS nekatere izjemne sposobnosti. Vendar so te sposobnosti, kot so nadpovprečno dober 

spomin, smisel za umetnost, sposobnosti računanja ipd. (Dobnik Renko, 2009), redkost in so 

zabeležene pri manj kot 10 % oseb z MAS (Ravet, 2015).

Poleg motenj v duševnem razvoju se pri osebah z MAS lahko pojavijo tudi druge številne 

nevrorazvojne in psihiatrične motnje (Mihelič, 2011). Ocenjeno je bilo, da ima približno 

tretjina otrok z MAS epilepsijo (Volkmar in Nelson, 1990 v Farrell, 2006). Pogosteje imajo še 

cerebralno paralizo, Downov sindrom, tuberozno sklerozo, sindrom fragilnega kromosoma 

X in fetalni alkoholni sindrom (Macedoni Lukšič, 2006). Pogosto spremljajoči simptom so 

tiki ali Tourettov sindrom (Mihelič, 2011).

Otroci z MAS imajo dvakrat več psihiatričnih motenj kot ostali – tudi kot otroci z učnimi 

težavami. Po neki kanadski študiji so ti otroci več kot za dve standardni deviaciji nad 

populacijskim povprečjem glede motenj aktivnosti in pozornosti ter depresivnosti in za 13,5 

% glede anksioznosti. Strahovi, anksioznosti in fobije se pri osebah z MAS lahko sprožijo ob 

vsakodnevnih dražljajih in ne le ob povzročiteljih, kot je običajno za ta pojav. Pri osebah z 

MAS je verjetneje, da se bodo ta čustva zaradi pomanjkanja socialne kontrole in ker nimajo 

razvitih strategij obvladovanja izrazila na ekstremen in nezaviran način (Jordan, 2001).

Prav tako so pri osebah z MAS pogoste motnje spanja. Te so pogostejše pri mlajših otrocih, 

lahko pa vztrajajo vse do odrasle dobe. Patzold in sod. (v Goldson in Bauman, 2007) so 

zabeležili, da imajo otroci z MAS krajša obdobja spanja in daljša obdobja budnosti ter da se 

ponoči pogosteje zbujajo, čemur sledijo daljša obdobja budnosti v primerjavi z otroki brez 
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MAS. Tudi motnje v motorični koordinaciji, hranjenju in odvajanju, avtoagresivno vedenje, 

opozicionalno in agresivno vedenje so pri MAS pogostejši (Dobnik Renko, 2010).
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4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 
CILJ RAZISKAVE

4.1 Opredelitev problema

Znanje o človeški komunikaciji je ključnega pomena za razvoj teorije in klinične prakse 

na področju MAS. Osebe z MAS imajo primanjkljaje na področju komunikacije, kot so 

neustrezno odzivanje v pogovoru in napačno razumevanje neverbalnih interakcij, slabše 

vzpostavljajo očesni stik, prav tako je pogost upočasnjen govorni razvoj oz. njegov nenavadni 

razvoj. Osebe z MAS pogosto niso sposobne povedati, kaj hočejo, ne znajo izraziti svojih 

čustev ali pa slabo razumejo, kaj jim pripovedujemo. MAS se pri vsakem posamezniku 

kažejo na različne načine. Številni avtorji navajajo, da se nekatera neprimerna vedenja 

razvijejo kot odgovor na slabo razumevanje komunikacije in socialnih interakcij in imajo 

velikokrat funkcijo komunikacije.

Odstopanja od običajnega razvoja, na podlagi katerih osebe z MAS dobijo diagnozo, niso 

specifična le za osebe z MAS. Pojavljajo se tudi pri drugih razvojnih motnjah, psihiatričnih 

motnjah in različnih nevroloških stanjih. Z raziskavo želimo pridobiti podatke o komunikaciji 

oseb z motnjami v duševnem razvoju in MAS. Ugotoviti želimo, ali in kako se komunikacija 

oseb z motnjami v duševnem razvoju in MAS razlikuje od komunikacije oseb z motnjami v 

duševnem razvoju brez MAS.

4.2 Namen in cilj raziskave

Na podlagi teoretičnih in empiričnih ugotovitev želimo raziskati komunikacijske sposobnosti 

oseb z MAS in motnjo v duševnem razvoju. Ugotoviti želimo, kako se v raziskavi izbrane 

spremenljivke, ki definirajo latentno strukturo komunikacijskega prostora, povezujejo, 

kakšen je delež posameznih latentnih dejavnikov in kakšne so povezave med manifestnimi 

spremenljivkami sistema in njihovo latentno strukturo. Z raziskavo želimo prav tako raziskati 

in ugotoviti, ali obstaja povezava med posameznimi dejavniki (spolom, mentalno starostjo 

in stopnjo izraženosti MAS) in stopnjo razvitosti komunikacije pri osebah z MAS in motnjo 

v duševnem razvoju ter osebami z motnjo v duševnem razvoju, ki nimajo MAS. Cilj naloge 

je sestaviti ustrezen ocenjevalni list, primeren za oceno komunikacije oseb z MAS.
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4.3 Raziskovalne hipoteze

Na podlagi ugotovitev, predstavljenih v teoretičnem delu magistrske naloge, in v skladu z 

namenom in cilji magistrske naloge smo si zastavili naslednje hipoteze:

H1:  Raziskali in opisali bomo latentno strukturo komunikacijskega prostora.

H2: Obstaja statistično pomembna razlika v latentni strukturi komunikacijskega prostora 

med osebami z MAS in motnjo v duševnem razvoju ter osebami z motnjo v duševnem 

razvoju, ki nimajo MAS.

H3: Obstaja statistično pomembna povezava med spolom in stopnjo razvitosti komunikacije 

pri osebah z MAS in motnjo v duševnem razvoju ter osebami z motnjo v duševnem 

razvoju, ki nimajo MAS.

H4: Obstaja statistično pomembna povezava med mentalno starostjo in stopnjo razvitosti 

komunikacije pri osebah z MAS in motnjo v duševnem razvoju ter osebami z motnjo v 

duševnem razvoju, ki nimajo MAS.

H5: Obstaja statistično pomembna povezava med stopnjo izraženosti MAS in stopnjo 

razvitosti komunikacije pri osebah z MAS in motnjo v duševnem razvoju. 

H6: Ugotovili bomo hierarhično razporeditev latentnih dimenzij komunikacije oseb z MAS 

in motnjo v duševnem razvoju in raziskali, kolikšen delež latentne dimenzije pojasnjuje 

posamezna manifestna spremenljivka. 
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5 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

5.1 Metoda raziskovanja

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskava je kvantitativna.

5.2 Vzorec

Za potrebe raziskovanja smo oblikovali priložnostni vzorec 94 oseb. Vse vključene osebe 

imajo motnje v duševnem razvoju in so vključene v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. 

Sedeminštirideset oseb ima MAS in 47 oseb teh motenj nima. V nadaljevanju zaradi boljše 

preglednosti ne bomo več navajali, da imajo osebe, ki so vključene v raziskavo, motnje v 

duševnem razvoju. Ločevali jih bomo le na osebe z MAS in tiste brez MAS. Velikost vzorca 

ocenjenih oseb ustreza številu izbranih spremenljivk. 

5.2.1 Spol

V raziskavi je sodelovalo 33 (35,1 %) oseb ženskega spola in 61 (64,9 %) oseb moškega 

spola. 

Tabela 3: Struktura udeležencev po spolu

Spol Frekvenca Odstotki
Ženski 33 64,9
Moški 61 35,1
Skupaj 94 100
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Slika 2: Grafična ponazoritev strukture udeležencev po spolu

5.2.2 Starost

Vsem udeležencem smo starost zabeležili na dan ocenjevanja. Ker smo v vzorec poskušali 

zajeti čim več oseb z MAS ne glede na njihovo starost, je ta spremenljivka zelo variirala. 

Povprečna starost udeležencev je bila 24 let in 6 mesecev. Najmlajši udeleženec je bil star 6 

let in 10 mesecev (6,8 leta), najstarejši pa 56 let in 8 mesecev (56,7 leta).

Tabela 4: Povprečna starost udeležencev

Minimum Maksimum Povprečna starost Standardni odklon
Starost v letih 6,8 56,7 24,5 11,95

  

Slika 3: Grafična ponazoritev starostne strukture udeležencev raziskave
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5.2.3 Mentalna starost

Za osebe, ki so sodelovale v raziskavi, smo iz dokumentacije pridobili podatke o mentalni 

starosti. Vse mentalne starosti so izmerili psihologi, ki so zaposleni v CUDV Dolfke Boštjančič, 

Draga. Udeležence smo razvrstili v deset kategorij glede na ocenjeno mentalno starost iz že 

obstoječe dokumentacije. V prvo kategorijo smo vključili osebe z ocenjeno mentalno starostjo 

nad šest mesecev do vključno 12 mesecev; v drugo osebe z ocenjeno mentalno starostjo nad 

12 mesecev do vključno 18 mesecev; v tretjo kategorijo osebe z ocenjeno mentalno starostjo 

nad 18 mesecev do vključno 24 mesecev; v četrto osebe z ocenjeno mentalno starostjo nad 

24 mesecev do vključno 30 mesecev; v peto kategorijo osebe z ocenjeno mentalno starostjo 

nad 30 mesecev do vključno 36 mesecev; v šesto kategorijo osebe z ocenjeno mentalno 

starostjo nad 36 mesecev do vključno 42 mesecev; v sedmo kategorijo osebe z ocenjeno 

mentalno starostjo nad 42 mesecev do vključno 48 mesecev; v osmo kategorijo osebe z 

ocenjeno mentalno starostjo nad 48 mesecev do vključno 60 mesecev; v deveto kategorijo 

osebe z ocenjeno mentalno starostjo nad 60 mesecev do vključno 72 mesecev in v deseto 

kategorijo osebe z ocenjeno mentalno starostjo nad 72 mesecev.

V prvih sedem kategorij smo zajeli osebe z ocenjeno mentalno starostjo do vključno 48 

mesecev (4 leta) in te kategorije pokrivajo ocenjeno mentalno starost v intervalu šestih 

mesecev. Osma in deveta kategorija pa pokrivata ocenjeno mentalno starost v intervalu 

enega leta. Oseb z ocenjeno mentalno starostjo pod 12 mesecev (prva kategorija) v raziskavo 

nismo vključili.

Slika 4: Grafična ponazoritev strukture udeležencev po doseženi mentalni starosti
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Iz slike 4 je razvidno, da je največ udeležencev (26) imelo ocenjeno mentalno starost v 

intervalu nad 18 mesecev do vključno 24 mesecev (3. kategorija). Po ostalih kategorijah so 

udeleženci razvrščeni dokaj enakomerno.

5.3 Merski instrumentarij

Za potrebe raziskave komunikacije oseb z MAS smo sestavili ocenjevalni list, s pomočjo 

katerega smo zbrali podatke (priloga A). Pri sestavljanju nalog oz. vprašanj smo si pomagali 

z literaturo, že obstoječimi testi oz. lestvicami za oceno MAS (lestvica CARS, M-CHAT) 

ter lastnimi izkušnjami. Spremenljivko stopnja izraženosti MAS smo oblikovali na osnovi 

diagnostičnih kriterijev DSM-5 (tabela 2).

Spremenljivke smo definirali v skladu s priznano teorijo MAS. V izbor spremenljivk smo 

skušali zajeti tiste komunikacijske, vedenjske in senzorne komponente, ki v največji meri 

določajo posebnosti oseb z MAS. Merjene spremenljivke smo ocenjevali s petstopenjskimi 

Likertovimi lestvicami približno enakih intervalov, ki nam omogočajo uporabo statističnih 

metod, ki so dovoljene za intervalne lestvice. Ocena 1 je pomenila najslabšo oceno, ocena 5 pa 

najboljšo. Ocene so bile za vsako spremenljivko posebej podrobneje opisane. Petstopenjske 

Likertove lestvice približno enakih intervalov nismo uporabili le pri spremenljivki eholalija, 

kjer smo ugotavljali le prisotnost oz. odsotnost. V primeru, da je bila eholalija prisotna, 

smo zabeležili, ali je ta takojšnja ali zapoznela. Socialne interakcije in komunikacijo smo 

ocenjevali z oceno očesnega stika, združene pozornosti (iniciranjem in odzivom), odziva na 

ime, igre, razumevanja (verbalnega in neverbalnega) in ekspresije (verbalne in neverbalne). 

Vedenje smo ocenjevali glede na obliko, pogostost in vzrok motečega vedenja ter zmožnost 

prilagajanja na spremembe. Pri spremenljivki stopnja izraženosti MAS smo pri ocenah 1, 

2 in 3 menili, da ima opazovana oseba MAS, oceni 4 in 5 pa sta pomenili, da opazovana 

oseba nima MAS. V opazovanje smo vključili tudi spremenljivke, ki prav tako vplivajo na 

dinamiko razvoja osebe z MAS (spol, kronološka starost, mentalna starost). Spremenljivke, 

ki smo jih vključili v statistično obdelavo podatkov, dosegajo nivo intervalnih in racionalnih 

lestvic, razen pri spolu in spremenljivki eholalija, ko smo beležili le prisotnost oz. odsotnost.

5.3.1 Spremenljivke
a) Neodvisne spremenljivke so spol, kronološka starost in mentalna starost.

b) Odvisne spremenljivke so prikazane v tabeli 5.
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Tabela 5: Odvisne spremenljivke

Oznaka Poimenovanje Opis spremenljivke
S4 MOTORIKA Naredili smo grobo oceno motorike.

S5 OČESNI STIK
Opazovali smo, kako opazovana oseba vzpostavlja očesni stik z 
znanimi in neznanimi osebami v različnih situacijah. Upoštevali 
smo strukturirane in nestrukturirane situacije.

S6
ZDRUŽENA 
POZORNOST 
iniciranje

Opazovani osebi smo brez besed ponudili knjigo oz. igračo (ko 
smo opazovali otroka) in opazovali, ali je vzpostavila stik s 
preiskovalcem – usmerila pogled od knjige oz. igrače do obraza 
preiskovalca in nazaj. Pri tem nismo upoštevali pogledov, ko 
je bila opazovana oseba ogovorjena ali se je preiskovalec 
premaknil.

S7 ZDRUŽENA 
POZORNOST odziv

Preiskovalec je pridobil pozornost osebe, ki jo je opazoval (jo 
je poklical po imenu), nato pa s prstom pokazal na zanimiv 
predmet na drugem koncu sobe in rekel: »Oh, poglej! Tam je 
____!« 

S8
SOCIALNA 
KOMUNIKACIJA 
odziv na ime

Opazovano osebo smo poklicali po imenu in opazovali njen 
odziv.

S9 SOCIALNA 
KOMUNIKACIJA igra

Opazovani osebi smo predstavimo žogo in skušali vzbuditi 
zanimanje za igro z njo. 

S10 RAZUMEVANJE 
verbalno

Opazovali smo vse načine odzivanja na človeški glas. Pred 
opazovano osebo smo položili pet predmetov (žogo, knjigo, 
krtačo za česanje, kocko, posodo). Podajali smo ji navodila, ki 
so se stopnjevala.

S11 RAZUMEVANJE 
neverbalno

Opazovali smo načine odzivanja na kretnjo preiskovalca. Pred 
opazovano osebo smo položili pet predmetov (žogo, knjigo, 
krtačo za česanje, kocko, posodo). Najprej smo pred knjigo brez 
besed pokazali kretnjo »Daj meni«. Kretnje smo stopnjevali.

S12 EKSPRESIJA verbalno

Opazovali smo vse načine verbalnega vedenja (govor) 
opazovane osebe v strukturiranih in nestrukturiranih situacijah. 
Opazovali smo, kako opazovana oseba izraža svoje želje, 
zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo, ali pripoveduje o dogodkih. 

S13 EHOLALIJA Zabeležili smo prisotnost oz. odsotnost eholalije. Zabeležili 
smo tudi, ali je eholalija takojšnja ali zapoznela.

S14 EKSPRESIJA 
neverbalno

Opazovali smo vse načine neverbalnega vedenja opazovane 
osebe v strukturiranih in nestrukturiranih situacijah. Opazovali 
smo, kako opazovana oseba izraža svoje želje, zadovoljstvo oz. 
nezadovoljstvo, ali pripoveduje o dogodkih, kako vstopa v stik 
z drugo osebo.

S15 VEDENJE oblika 
motečega vedenja

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, je ocenila, kakšna 
oblika motečega vedenja se pojavlja pri opazovani osebi.

S16 VEDENJE pogostost 
motečega vedenja

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, je ocenila, kako 
pogosto se pojavlja moteče vedenje. Upoštevala je lahko vse 
zgoraj naštete oblike motečega vedenja, ki so izrazito moteče 
in vplivajo na delovanje opazovane osebe.

S17 VEDENJE vzrok 
motečega vedenja

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, je ocenila, kaj je 
najpogosteje vzrok neprimernega vedenja.

S18 PRILAGAJANJE NA 
SPREMEMBE

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, je ocenila težave pri 
spreminjanju rutin ali vedenjskih vzorcev ter težave pri prehodu 
od ene aktivnosti na drugo. 
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Oznaka Poimenovanje Opis spremenljivke

S19
ODZIVI NA 
SENZORNE 
DRAŽLJAJE

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, je ocenila, kako se 
oseba odziva na okus, vonj ter vidne, slušne in taktilne dražljaje 
(tudi odzivanje na bolečino). Ocenili smo, ali oseba kaže odpor 
ali pretirano zanimanje za določen vonj, okus ipd. 

S20 STOPNJA 
IZRAŽENOSTI MAS

Gre za splošno oceno, ki temelji na subjektivnem vtisu o stopnji 
izraženosti MAS. 

5.4  Postopek zbiranja podatkov

Raziskava je bila opravljena v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. Direktorico CUDV in 

strokovni svet zavoda smo pisno prosili za dovoljenje za izvajanje raziskave. Pred začetkom 

zbiranja podatkov smo za soglasje pisno prosili starše oz. skrbnike oseb, ki so bile vključene 

v raziskavo. Ocenjevanje smo izvedli individualno s pomočjo pedagoga/-inje oz. varuha/-

inje, ki udeleženca raziskave dobro pozna in je trajalo približno 45 minut. Vsa ocenjevanja 

je avtorica magistrske naloge izvedla sama in pri tem uporabila enake kriterije, s čimer 

je bila zagotovljena objektivnost ocenjevanja. Ocenjevanje se je izvajalo od januarja do 

junija 2015. Raziskavo smo opravili v domovih v Dragi, v Domu in Dnevnem centru Šiška, 

Dnevnem centru Fužine, Domu Škofljica, Bivalni enoti Barje in Bivalni enoti Vižmarje.

5.4.1 Testiranje skladnosti med ocenjevalci ocenjevalnega lista

Vsebinsko veljavnost ocenjevalnega instrumentarija smo preverili s štirimi neodvisnimi 

strokovnjaki (logopedinjo, psihologinjo in dvema pedagoginjama). Za oceno skladnosti med 

ocenjevalci ocenjevalnega lista smo uporabili Kendallov koeficienta konkordance (W), ki 

v svoji ničelni hipotezi predpostavlja, da med ocenjevalci ni statistično pomembnih razlik.

Tabela 6: Povprečni rangi ocen vseh ocenjevalcev

Povprečni rang
ocenjevalec 1 2,69
ocenjevalec 2 2,64
ocenjevalec 3 1,83
ocenjevalec 4 2,83
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Tabela 7: Kendalov koeficient konkordance

N 18
Kendalov W ,225
hi-kvadrat 12,153
Df 3
 p ,007

V našem primeru je vrednost W = 0,225, kar pomeni, da je pri treh stopnjah svobode 

pod kritično vrednostjo 0,05 in lahko sprejmemo hipotezo, da razlike med ocenjevalci 

ocenjevalnega lista niso statistično pomembne. S tem smo potrdili vsebinsko veljavnost 

ocenjevalne lestvice. Za nadaljnjo uporabo ocenjevalne lestvice v raziskovalne namene smo 

upoštevali tudi pripombe, ki so jih podale ocenjevalke ocenjevalnega lista. 

5.4.2 Preizkus zanesljivosti lestvice (odvisnih spremenljivk)

Zanesljivost merskega inštrumenta smo preverili s pomočjo Cronbachovega koeficienta α, ki 

se nanaša na notranjo povezanost spremenljivk – izraža stopnjo, do katere vse spremenljivke 

merijo isti koncept ali konstrukt oz. v kolikšni meri bi s ponavljanjem merjenja istega pojava 

v istih okoliščinah dobili enake oz. podobne izsledke. 

Tabela 8: Cronbachov test alfa 

Cronbachov alpha N
,915 17

V našem primeru je vrednost α = 0,915, kar pomeni, da je merjenje zanesljivo, saj velja, da 

večja kot je njegova vrednost, zanesljivejši je merski inštrument. Ocenjeni merski inštrument 

lahko uporabimo za nadaljnje ocenjevanje.

5.5 Postopki obdelave podatkov

Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS in Excel za osebne računalnike.

5.5.1 Deskriptivna statistika

Osnovna deskriptivna statistika (srednja vrednost M, mediana Me, modus Mo, standardna 

deviacija SD, koeficient asimetrije S, koeficient sploščenosti K) je bila narejena na celotnem 

vzorcu opazovanih oseb ter posebej za osebe z MAS in posebej za osebe brez MAS. Rezultati 

deskriptivne statistike so nam dali osnovne informacije o uporabljenem in izbranem sistemu 
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spremenljivk. Obenem smo dobili podatke o tem, katere spremenljivke lahko vstopijo v 

nadaljnje postopke obdelave.

5.5.2 Faktorska analiza

Faktorsko analizo smo uporabili za identificiranje latentnih spremenljivk ali faktorjev 

sistema, ki pojasnjujejo latentno strukturo povezav med manifestnimi spremenljivkami. 

Faktorsko analizo smo začeli s preverjanjem normalnosti spremenljivk s testom Shaphiro-

Wilk. Razlike do normalne distribucije so bile statistično pomembne, zato smo izvedli 

normalizacijo z metodo Blom.

Upravičenost uporabe faktorske analize in njeno zanesljivost na našem sistemu spremenljivk 

smo preverili s testom Kaiser-Mayer-Olink in z Barlettovim testom sferičnosti. Na korelacijski 

matriki smo za ekstrakcijo faktorjev uporabili metodo osnovnih komponent. Izvedli smo 

rotaciji Varimax in Oblimin. Za interpretacijo pa smo zaradi boljše diferenciranosti faktorjev 

izbrali pravokotno rotacijo Varimax.

5.5.3 Diskriminantna analiza

Diskriminantna analizo smo uporabili za oblikovanje potrebnega prediktorskega modela 

ter za ugotavljanje razlike v latentni strukturi komunikacijskega prostora oseb z MAS in 

oseb brez MAS. S pomočjo linearnega kombiniranja manifestnih spremenljivk smo dobili 

eno diskriminantno funkcijo. Ta kaže, katere od manifestnih spremenljivk najbolj ločujejo 

skupino oseb z MAS in skupino oseb brez MAS.

5.5.4 Točkovni biserialni korelacijski koeficient

Za izračun povezanosti med spolom in stopnjo razvitosti komunikacije smo uporabili 

točkovni biserialni korelacijski koeficient, ki nam omogoča izračun korelacije med intervalno 

spremenljivko (stopnja razvitosti komunikacije) in umetno dihotomoizirano spremenljivko 

(spol).

5.5.5 T-test

S t-testom smo ugotavljali, ali obstajajo statistično pomembne razlike pri posameznih 

spremenljivkah med skupinama oseb z MAS in oseb brez MAS. Primernost njegove uporabe 

smo preverili z Levenovim testom enakosti variance. 
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6 REZULTATI  Z INTERPRETACIJO

6.1 Rezultati in interpretacija deskriptivne statistke

Tabela 9: Osnovni parametri posameznih spremenljivk za celotni vzorec

Spremenljivka N M Me Mo SD S K
Mentalna starost 94 5,26 5,00 3,00 2,66 0,52 –1,11
Motorika 94 4,15 5,00 5,00 1,41 –1,37 0,35
Očesni stik 94 4,06 4,00 5,00 1,13 –1,03 –0,05
Združena pozornost – iniciranje 94 4,01 4,00 4,00 1,03 –1,10 0,62
Združena pozornost – odziv 94 3,60 4,00 5,00 1,29 –0,40 –1,12
Socialna komunikacija – odziv na ime 94 4,30 5,00 5,00 1,16 –1,49 0,95
Socialna komunikacija – igra 94 4,15 5,00 5,00 1,24 –1,49 1,07
Razumevanje – verbalno 94 3,41 3,00 5,00 1,32 –0,12 –1,35
Razumevanje – neverbalno 94 3,22 3,00 3,00 1,18 –0,01 –0,64
Ekspresija – verbalno 94 2,99 3,00 5,00 1,58 0,10 –1,55
Eholalija – prisotnost 94 1,90 2,00 2,00 0,30 –2,79 5,92
Eholalija – takojšnja/zapoznela 94 0,11 0,00 0,00 0,34 3,38 11,81
Ekspresija – neverbalno 94 3,67 4,00 5,00 1,36 –0,62 –0,85
Vedenje – oblika motečega vedenja 94 2,37 2,00 1,00 1,51 0,55 –1,31
Vedenje – pogostost motečega vedenja 94 2,79 3,00 2,00 1,28 0,41 –0,77
Vedenje – vzrok motečega vedenja 94 3,01 4,00 4,00 1,54 –0,33 –1,57
Prilagajanje na spremembe 94 3,51 4,00 5,00 1,58 –0,37 –1,54
Odzivi na senzorne dražljaje 94 3,70 5,00 5,00 1,59 –0,67 –1,27
Stopnja izraženosti MAS 94 3,10 3,50 5,00 1,72 –0,11 –1,75

Tabela 10: Osnovni parametri posameznih spremenljivk za vzorec oseb z MAS

Spremenljivka N M Me Mo SD S K
Mentalna starost 47 4,13 3,00 3,00 2,17 1,28 0,88
Motorika 47 4,15 5,00 5,00 1,41 –1,38 0,39
Očesni stik 47 3,53 4,00 4,00 1,18 –0,50 –0,82
Združena pozornost – iniciranje 47 3,51 4,00 4,00 1,14 –0,58 –0,67
Združena pozornost – odziv 47 2,81 3,00 2,00 1,06 0,29 –0,48
Socialna komunikacija – odziv na ime 47 3,77 4,00 5,00 1,34 –0,69 –0,88
Socialna komunikacija – igra 47 3,47 4,00 4,00 1,38 –0,71 –0,82
Razumevanje – verbalno 47 2,81 2,00 2,00 1,26 0,65 –0,80
Razumevanje – neverbalno 47 2,74 3,00 3,00 1,11 0,24 0,23
Ekspresija – verbalno 47 2,21 2,00 1,00 1,23 0,96 0,12
Eholalija – prisotnost 47 1,81 2,00 2,00 0,40 –1,62 0,65
Eholalija – takojšnja/zapoznela 47 0,21 0,00 0,00 0,46 2,11 3,98
Ekspresija – neverbalno 47 2,94 3,00 3,00 1,26 0,13 –0,81
Vedenje – oblika motečega vedenja 47 1,51 1,00 1,00 0,95 2,10 4,09
Vedenje – pogostost motečega vedenja 47 2,17 2,00 2,00 0,96 0,71 0,41
Vedenje – vzrok motečega vedenja 47 2,47 2,00 1,00 1,43 0,14 –1,81



48

Komunikacija oseb z motnjami avtističnega spektra

Spremenljivka N M Me Mo SD S K
Prilagajanje na spremembe 47 2,51 2,00 2,00 1,43 0,70 –0,84
Odzivi na senzorne dražljaje 47 2,72 2,00 1,00 1,56 0,34 –1,46
Stopnja izraženosti MAS 47 1,49 1,00 1,00 0,72 1,14 –0,07

Tabela 11: Osnovni parametri posameznih spremenljivk za vzorec oseb brez MAS

Spremenljivka N M Me Mo SD S K
Mentalna starost 47 6,38 6,00 10,00 2,64 –0,04 –1,42
Motorika 47 4,15 5,00 5,00 1,43 –1,39 0,48
Očesni stik 47 4,60 5,00 5,00 0,80 –2,07 3,63
Združena pozornost – iniciranje 47 4,51 5,00 5,00 0,59 –0,72 –0,42
Združena pozornost – odziv 47 4,38 5,00 5,00 0,99 –1,84 2,96
Socialna komunikacija – odziv na ime 47 4,83 5,00 5,00 0,60 –3,68 13,28
Socialna komunikacija – igra 47 4,83 5,00 5,00 0,52 –3,99 18,62
Razumevanje – verbalno 47 4,02 4,00 5,00 1,07 –0,82 –0,13
Razumevanje – neverbalno 47 3,70 3,00 3,00 1,06 –0,16 –0,75
Ekspresija – verbalno 47 3,77 5,00 5,00 1,52 –0,82 –0,86
Eholalija – prisotnost 47 2,00 2,00 2,00 0,00
Eholalija – takojšnja/zapoznela 47 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekspresija – neverbalno 47 4,40 5,00 5,00 1,01 –2,08 4,23
Vedenje – oblika motečega vedenja 47 3,23 4,00 4,00 1,48 –0,42 –1,30
Vedenje – pogostost motečega vedenja 47 3,40 3,00 3,00 1,26 –0,08 –1,03
Vedenje – vzrok motečega vedenja 47 3,55 4,00 4,00 1,46 –0,97 –0,54
Prilagajanje na spremembe 47 4,51 5,00 5,00 0,98 –1,79 1,78
Odzivi na senzorne dražljaje 47 4,68 5,00 5,00 0,86 –2,72 6,09
Stopnja izraženosti MAS 47 4,70 5,00 5,00 0,46 –0,91 –1,22

V tabeli 9 so prikazane ocene osnovnih parametrov deskriptivne statistike za celotni 

uporabljeni vzorec, v tabeli 10 za osebe z MAS in v tabeli 11 za osebe brez MAS. Vse tabele 

vsebujejo naslednje vrednosti:

• aritmetična sredina (M),

• mediana (Me),

• modus (Mo),

• standardna deviacija (SD),

• koeficient asimetričnosti distribucije (S),

• koeficient sploščenosti distribucije (K).
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Slika 5: Grafična ponazoritev aritmetičnih sredin za posamezne opazovane 
spremenljivke

 Iz grafa na sliki 5 lahko razberemo, da imajo osebe brez MAS skoraj pri vseh spremenljivkah 

višje vrednosti aritmetičnih sredin razen pri motoriki in eholaliji.

Eholalije nismo merili s petstopenjsko lestvico, ampak smo zabeležili le, ali je prisotna 

(vrednost 1) ali ne (vrednost 2). Eholalija je bila prisotna le pri devetih osebah z MAS, 

od tega pri osmih osebah takojšnja (vrednost 1) in pri eni osebi zapoznela (vrednost 2). 

Odsotnost eholalije smo pod to spremenljivko označili z vrednostjo nič (0).
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Največje razlike med skupinama oseb z MAS in osebami brez MAS se pojavijo pri stopnji 

izraženosti MAS (razlika med aritmetičnima sredinama je 3,21), ki je bila že sama po sebi 

razlikovalni dejavnik, ki je ločeval osebe z MAS in tiste brez MAS. Ocene 1, 2 in 3 so 

pomenile, da ima opazovana osebe MAS, 4 in 5 pa, da opazovana oseba nima MAS:

• 30 opazovanih oseb smo ocenili z oceno 1 (huda izraženost MAS); 

• 11 opazovanih oseb smo ocenili z oceno 2 (zmerna izraženost MAS);

• 6 oseb smo ocenili z oceno 3 (blaga izraženost MAS);

• 14 oseb smo ocenili z oceno 4 (zelo omejeni znaki MAS);

• 33 opazovanih oseb smo ocenili z oceno 5 (ni znakov MAS).

Večje razlike med skupinama se pojavijo tudi pri spremenljivkah mentalna starost (razlika 

med aritmetičnima sredinama je 2,25 – mentalno starost smo razdelili v deset kategorij), 

prilagajanje na spremembe (razlika med aritmetičnima sredinama je 2,0) in odzivi na 

senzorne dražljaje (razlika med aritmetičnima sredinama je 1,96).

6.2 Rezultati in interpretacija faktorske analize

Pred računanjem faktorske analize smo izvedli Shapiro-Wilkov test, s katerim smo želeli 

preveriti porazdelitev posameznih spremenljivk. Tabela 12 prikazuje test normalnosti. 

Podatki so ločeni glede na prisotnost MAS, saj predpostavljamo, da sta podskupini zaradi 

neodvisne spremenljivke MAS različni. 

Tabela 12: Test normalnosti distribucij uporabljenih spremenljivk

Z MAS (1)/ 
brez MAS (2)

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
Stat. df  p Stat. df  p

Mentalna starost 1 ,294 47 ,000 ,818 47 ,000
2 ,155 47 ,006 ,910 47 ,002

Motorika 1 ,407 47 ,000 ,637 47 ,000
2 ,426 47 ,000 ,618 47 ,000

Očesni stik 1 ,272 47 ,000 ,869 47 ,000
2 ,438 47 ,000 ,572 47 ,000

Združena pozornost – 
iniciranje

1 ,304 47 ,000 ,853 47 ,000
2 ,352 47 ,000 ,709 47 ,000

Združena pozornost – odziv 1 ,204 47 ,000 ,909 47 ,001
2 ,350 47 ,000 ,666 47 ,000

Socialna komunikacija – 
odziv na ime

1 ,247 47 ,000 ,820 47 ,000
2 ,526 47 ,000 ,316 47 ,000

Socialna komunikacija – igra 1 ,310 47 ,000 ,825 47 ,000
2 ,500 47 ,000 ,366 47 ,000
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Z MAS (1)/ 
brez MAS (2)

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
Stat. df  p Stat. df  p

Razumevanje – verbalno 1 ,292 47 ,000 ,834 47 ,000
2 ,266 47 ,000 ,820 47 ,000

Razumevanje – neverbalno 1 ,218 47 ,000 ,898 47 ,001
2 ,256 47 ,000 ,844 47 ,000

Ekspresija – verbalno 1 ,249 47 ,000 ,833 47 ,000
2 ,302 47 ,000 ,761 47 ,000

Eholalija – prisotnost 1 ,493 47 ,000 ,481 47 ,000
Eholalija – takojšnja/
zapoznela 1 ,485 47 ,000 ,503 47 ,000

Ekspresija – neverbalno 1 ,182 47 ,000 ,908 47 ,001
2 ,360 47 ,000 ,638 47 ,000

Vedenje – oblika motečega 
vedenja

1 ,406 47 ,000 ,607 47 ,000
2 ,272 47 ,000 ,840 47 ,000

Vedenje – pogostost motečega 
vedenja

1 ,251 47 ,000 ,868 47 ,000
2 ,221 47 ,000 ,873 47 ,000

Vedenje – vzrok motečega 
vedenja

1 ,274 47 ,000 ,758 47 ,000
2 ,365 47 ,000 ,741 47 ,000

Prilagajanje na spremembe 1 ,278 47 ,000 ,827 47 ,000
2 ,458 47 ,000 ,552 47 ,000

Odzivi na senzorne dražljaje 1 ,232 47 ,000 ,836 47 ,000
2 ,495 47 ,000 ,408 47 ,000

Stopnja izraženosti MAS 1 ,390 47 ,000 ,675 47 ,000
2 ,442 47 ,000 ,575 47 ,000

Ugotovili smo, da je test razlik med našo in normalno distribucijo statistično pomemben 

(p < 0,05), kar pomeni, da naša distribucija pomembno odstopa od normalne in jo je treba 

normalizirati. 
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Tabela 13: Rangiranje (normalizacija) z metodo Blom

Izvorna 
spremenljivka Funkcija Nova 

spremenljivka Oznaka

s4 Normal Score NOR019 Normal Score of s6 using Blom's Formula
Rank RAN019 Rank of s6

s5 Normal Score NOR020 Normal Score of s7 using Blom's Formula
Rank RAN020 Rank of s7

s6 Normal Score NOR021 Normal Score of s8 using Blom's Formula
Rank RAN021 Rank of s8

s7 Normal Score NOR022 Normal Score of s9 using Blom's Formula
Rank RAN022 Rank of s9

s8 Normal Score NOR023 Normal Score of s10 using Blom's Formula
Rank RAN023 Rank of s10

s9 Normal Score NOR024 Normal Score of s11 using Blom's Formula
Rank RAN024 Rank of s11

s10 Normal Score NOR025 Normal Score of s12 using Blom's Formula
Rank RAN025 Rank of s12

s11 Normal Score NOR026 Normal Score of s13 using Blom's Formula
Rank RAN026 Rank of s13

s12 Normal Score NOR027 Normal Score of s14 using Blom's Formula
Rank RAN027 Rank of s14

s13 Normal Score NOR028 Normal Score of s15 using Blom's Formula
Rank RAN028 Rank of s15

s14 Normal Score NOR029 Normal Score of s16 using Blom's Formula
Rank RAN029 Rank of s16

s15 Normal Score NOR030 Normal Score of s17 using Blom's Formula
Rank RAN030 Rank of s17

s16 Normal Score NOR031 Normal Score of s18 using Blom's Formula
Rank RAN031 Rank of s18

s17 Normal Score NOR032 Normal Score of s19 using Blom's Formula
Rank RAN032 Rank of s19

s18 Normal Score NOR033 Normal Score of s20 using Blom's Formula
Rank RAN033 Rank of s20

s19 Normal Score NOR034 Normal Score of s21 using Blom's Formula
Rank RAN034 Rank of s21

s20 Normal Score NOR035 Normal Score of s22 using Blom's Formula
Rank RAN035 Rank of s22

V nadaljnji obdelavi podatkov s faktorsko analizo bomo uporabili normalizirane 

spremenljivke. V tabeli 14 predstavljamo kompletno korelacijsko matriko vseh odvisnih 

spremenljivk.
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Tabela 14: Kompletna korelacijska matrika za odvisne spremenljivke

s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 
s5 1,000 ,539 ,548 ,707 ,414 ,492 ,439 ,461 ,335 ,592 ,367 ,385 ,406 ,507 ,434 ,587
s6 ,539 1,000 ,607 ,621 ,568 ,463 ,484 ,418 ,242 ,563 ,322 ,337 ,352 ,387 ,257 ,556
s7 ,548 ,607 1,000 ,695 ,682 ,660 ,696 ,634 ,151 ,613 ,408 ,435 ,385 ,506 ,480 ,629
s8 ,707 ,621 ,695 1,000 ,565 ,498 ,544 ,475 ,271 ,505 ,374 ,319 ,333 ,452 ,372 ,539
s9 ,414 ,568 ,682 ,565 1,000 ,570 ,666 ,548 ,096 ,565 ,477 ,429 ,387 ,525 ,401 ,646
s10 ,492 ,463 ,660 ,498 ,570 1,000 ,738 ,669 ,179 ,697 ,281 ,343 ,286 ,353 ,430 ,539
s11 ,439 ,484 ,696 ,544 ,666 ,738 1,000 ,635 ,085 ,629 ,212 ,240 ,281 ,359 ,274 ,475
s12 ,461 ,418 ,634 ,475 ,548 ,669 ,635 1,000 -,082 ,655 ,250 ,375 ,389 ,411 ,382 ,512
s13 ,335 ,242 ,151 ,271 ,096 ,179 ,085 -,082 1,000 ,118 ,189 ,178 ,065 ,245 ,370 ,342
s14 ,592 ,563 ,613 ,505 ,565 ,697 ,629 ,655 ,118 1,000 ,329 ,409 ,419 ,443 ,439 ,627
s15 ,367 ,322 ,408 ,374 ,477 ,281 ,212 ,250 ,189 ,329 1,000 ,629 ,554 ,535 ,378 ,620
s16 ,385 ,337 ,435 ,319 ,429 ,343 ,240 ,375 ,178 ,409 ,629 1,000 ,600 ,545 ,409 ,548
s17 ,406 ,352 ,385 ,333 ,387 ,286 ,281 ,389 ,065 ,419 ,554 ,600 1,000 ,365 ,331 ,447
s18 ,507 ,387 ,506 ,452 ,525 ,353 ,359 ,411 ,245 ,443 ,535 ,545 ,365 1,000 ,618 ,779
s19 ,434 ,257 ,480 ,372 ,401 ,430 ,274 ,382 ,370 ,439 ,378 ,409 ,331 ,618 1,000 ,720
s20 ,587 ,556 ,629 ,539 ,646 ,539 ,475 ,512 ,342 ,627 ,620 ,548 ,447 ,779 ,720 1,000

V tabeli 14 so prikazani Pearsonovi koeficienti korelacije med posameznimi spremenljivkami. 

Spremenljivka s13 (prisotnost eholalije) ima šibko oz. nizko povezanost (r < ,40) z vsemi 

drugimi spremenljivkami. Prav tako imajo spremenljivke s15 (vedenje – oblika motečega 

vedenja), s16 (vedenje – pogostost motečega vedenja) in s17 (vedenje – vzrok motečega 

vedenja) šibke povezave s spremenljivkami, ki neposredno merijo komunikacijo.

Višje vrednosti korelacije se pojavljajo med spremenljivkami, ki merijo komunikacijo. Visoke 

oz. močne povezanosti (r ≥ ,70) so izražene med spremenljivko s20 (stopnja izraženosti 

MAS) ter spremenljivkama s18 (prilagajanje na spremembe) in s19 (odzivi na senzorne 

dražljaje) ter med spremenljivkama s5 (očesni stik) in s8 (socialna komunikacija – odziv 

na ime). Prav tako obstaja visoka povezanost med spremenljivkama s10 (razumevanje – 

verbalno) in s11 (razumevanje – neverbalno).

Tabela 15: Test KMO in Bartlettov test sferičnosti

Kaiser-Meyer-Olkinkovo merilo adekvatnosti vzorčenja ,894

Bartlettov test sferičnosti
Ocenjeni hi-kvadrat 1000,315

Df 120
 p ,000

Pri izvajanju faktorske analize je pomembno vedeti, ali je njeno izvajanje v danih razmerah 

sploh smiselno. Oblikovanje faktorjev je smiselno, če med opazovanimi spremenljivkami 

obstaja razmeroma močna odvisnost. V ta namen predpostavlja Bartlettov test sferičnosti 
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v ničelni domnevi, da je za osnovno populacijo korelacijska matrika enaka matriki enote 

(H0:  R=I). To pomeni, da ničelna domneva predpostavlja, da so opazovane spremenljivke 

v osnovni populaciji, iz katere je vzorec izbran, med seboj neodvisne. Izračun v našem 

primeru kaže (p = 0,000), da lahko predpostavimo, da so opazovane spremenljivke med 

seboj odvisne, zato kaže izvesti faktorsko analizo.

Kaiser-Mayer-Olinkova (KMO) mera ustreznosti vzorca meri moč celotne povezanosti med 

spremenljivkami in lahko zavzame vrednosti med 0 in 1. Zaželena je čim višja vrednost. 

Vrednosti pod 0,5 običajno pomenijo, da vzorec oz. spremenljivke niso primerne za izvajanje 

faktorske analize. V našem primeru je vrednost KMO testa 0,994, kar pomeni, da je med 

spremenljivkami dokaj velika povezanost in lahko izvedemo faktorsko analizo.

Korelacijsko matriko smo faktorizirali z metodo osnovnih komponent in dobili komunalitete 

spremenljivk. Kriterij za uporabo spremenljivke v nadaljnji analizi je 0,5. V prvem poskusu 

faktorske analize smo imeli tudi spremenljivko motorika, ki je imela komunaliteto pod 0,5 

in smo jo v drugem poskusu faktorske analize izločili. Prav tako smo iz nadaljnje obdelave 

podatkov izločili spremenljivko eholalija – takojšnja/zapoznela. 

Tabela 16: Komunalitete spremenljivk

Spremenljivka Začetno stanje Komunalitete
Očesni stik 1,000 ,617
Združena pozornost – iniciranje 1,000 ,536
Združena pozornost – odziv 1,000 ,748
Socialna komunikacija – odziv na ime 1,000 ,646
Socialna komunikacija – igra 1,000 ,648
Razumevanje – verbalno 1,000 ,704
Razumevanje – neverbalno 1,000 ,769
Ekspresija – verbalno 1,000 ,716
Eholalija – prisotnost 1,000 ,764
Ekspresija – neverbalno 1,000 ,682
Vedenje – oblika motečega vedenja 1,000 ,713
Vedenje – pogostost motečega vedenje 1,000 ,721
Vedenje – vzrok motečega vedenja 1,000 ,626
Prilagajanje na spremembe 1,000 ,652
Odzivi na senzorne dražljaje 1,000 ,570
Stopnja izraženosti MAS 1,000 ,813

Komunalitete povedo, kolikšen delež variabilnosti posamezne spremenljivke je pojasnjen z 

vsemi upoštevanimi komponentami. V našem primeru je najbolj pojasnjena spremenljivka 

stopnja izraženosti MAS (v modelu je 81,3 % variabilnosti te spremenljivke), najmanj pa 

spremenljivka združena pozornost – iniciranje (komunaliteta znaša 53,6 %).



Nina Jerič: magistrsko deloRezultati z interpretacijo

55

Na podlagi 16 spremenljivk smo izvedli faktorsko analizo.

Določanje števila komponent

Pri določanju števila komponent oz. faktorjev smo izhajali iz lastnih vrednosti, kjer smo 

upoštevali pravilo, da se v analizi upoštevajo le tisti faktorji, ki imajo lastno vrednost λ večjo 

od 1.

Tabela 17: Celotna pojasnjena varianca

Kompo-
nenta

Začetne lastne vrednosti Faktorska zasičenost pred 
rotacijo

Faktorska zasičenost po 
rotaciji

Skupaj % vari-
ance

Kumula-
tivni % Skupaj % vari-

ance
Kumula-
tivni % Skupaj % vari-

ance
Kumula-
tivni %

1 7,953 49,708 49,708 7,953 49,708 49,708 5,391 33,696 33,696
2 1,729 10,804 60,512 1,729 10,804 60,512 3,430 21,438 55,134
3 1,242 7,763 68,275 1,242 7,763 68,275 2,103 13,141 68,275
4 ,909 5,681 73,956
5 ,700 4,375 78,331
6 ,623 3,895 82,226
7 ,478 2,990 85,216
8 ,417 2,608 87,824
9 ,386 2,412 90,236
10 ,346 2,163 92,399
11 ,277 1,732 94,132
12 ,257 1,607 95,738
13 ,216 1,352 97,091
14 ,187 1,167 98,258
15 ,157 ,984 99,241
16 ,121 ,759 100,000

Na osnovi kriterija λ smo ekstrahirali tri glavne komponente, s katerimi smo pojasnili 68,275 

% variance celotnega sistema. Prva glavna komponenta pojasnjuje 49,708 %, druga glavna 

komponenta pojasnjuje 10,804 % in tretja glavna komponenta pojasnjuje 7,763 % variance 

celotnega sistema.
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Tabela 18: Strukturna matrika

Spremenljivka faktor
1 2 3

Očesni stik ,735
Združena pozornost – iniciranje ,697
Združena pozornost – odziv ,836
Socialna komunikacija – odziv na ime ,748
Socialna komunikacija – igra ,782
Razumevanje – verbalno ,749
Razumevanje – neverbalno ,716 –,506
Ekspresija – verbalno ,717
Eholalija – prisotnost ,727
Ekspresija – neverbalno ,787
Vedenje – oblika motečega vedenja ,607 ,513
Vedenje – pogostost motečega vedenje ,630
Vedenje – vzrok motečega vedenja ,580
Prilagajanje na spremembe ,718
Odzivi na senzorne dražljaje ,644
Stopnja izraženosti MAS ,857

Ker je naša strukturna matrika slabo interpretabilna, smo morali izvesti rotacije. Izvedli smo 

rotaciji Varimax in Oblimin. Enostavnejša struktura se je pojavila pri rotaciji Varimax, zato 

v nadaljevanju podajamo njene rezultate. V tabeli 18, prav tako pa v tabeli 19 in 21 smo 

prikazali le korelacije, ki so višje od 0,5. 

Tabela 19: Strukturna matrika po rotaciji Varimax z normalizacijo Kaiser 

Spremenljivka faktor
1 2 3

Očesni stik ,548
Združena pozornost – iniciranje ,631
Združena pozornost – odziv ,784
Socialna komunikacija – odziv na ime ,662
Socialna komunikacija – igra ,692
Razumevanje – verbalno ,816
Razumevanje – neverbalno ,874
Ekspresija – verbalno ,787
Eholalija – prisotnost ,873
Ekspresija – neverbalno ,761
Vedenje – oblika motečega vedenja ,814
Vedenje – pogostost motečega vedenje ,820
Vedenje – vzrok motečega vedenja ,748
Prilagajanje na spremembe ,617
Odzivi na senzorne dražljaje ,532
Stopnja izraženosti MAS ,597
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Tabela 20: Interfaktorska matrika

Faktor 1 2 3
1 ,767 ,544 ,340
2 –,642 ,645 ,415
3 ,006 -,536 ,844

Interfaktorska matrika prikazuje korelacije med faktorji pred rotacijo in po njej. Zagotavlja, 

da je bila z rotacijo Varimax glede na Thurstonove kriterije enostavne strukture podana 

enostavnejša struktura, ki je primernejša za interpretacijo.

Tabela 21: Korelacije med spremenljivkami in faktorji

Spremenljivka faktor
1 2 3

Razumevanje – neverbalno ,874
Razumevanje – verbalno ,816
Ekspresija – verbalno ,787
Združena pozornost – odziv ,784
Ekspresija – neverbalno ,761
Socialna komunikacija – igra ,692
Socialna komunikacija – odziv na ime ,662
Združena pozornost – iniciranje ,631
Očesni stik ,548
Vedenje – pogostost motečega vedenja ,820
Vedenje – oblika motečega vedenja ,814
Vedenje – vzrok motečega vedenja ,748
Prilagajanje na spremembe ,617
Stopnja izraženosti MAS ,597
Eholalija – prisotnost ,873
Odzivi na senzorne dražljaje ,532

Iz tabele 21 lahko razberemo, da je vsaka spremenljivka pojasnjena vsaj z enim faktorjem. 
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Prvi faktor, ki pojasnjuje 49,708 % variance celotnega sistema, določajo spremenljivke:

• razumevanje – neverbalno,

• razumevanje – verbalno,

• ekspresija – verbalno,

• združena pozornost – odziv,

• ekspresija – neverbalno,

• socialna komunikacija – igra,

• socialna komunikacija – odziv na ime,

• združena pozornost – iniciranje in

• očesni stik.

Iz spremenljivk, ki pripadajo temu faktorju, lahko razberemo, da ga v največji meri določa 

razumevanje. Še bolj kot razumevanje govora je v ospredju razumevanje neverbalnih 

komponent komunikacije. Prav tako ta faktor določajo govor in neverbalno izražanje, 

zmožnost vzpostavitve združene pozornosti, igra, odziv na ime ter sposobnost vzpostavitve 

očesnega stika. Sestavljen je iz spremenljivk, ki določajo človekovo socialno interakcijo 

in komunikacijo. Zato smo prvi faktor poimenovali »socialna interakcija in socialna 

komunikacija«.

Drugi faktor, ki pojasnjuje 10,804 % variance celotnega sistema, določajo spremenljivke:

• vedenja – pogostost motečega vedenja

• vedenje – oblika motečega vedenja,

• vedenje – vzrok motečega vedenja, 

• prilagajanje na spremembe in 

• stopnja izraženosti MAS.

Iz rezultatov lahko razberemo, da drugi faktor skoraj v celoti določajo spremenljivke, ki se 

nanašajo na vedenje – pogostost, obliko in vzrok motečega vedenja. Sem lahko prištejemo 

tudi prilagajanje na spremembe, saj menimo, da s svojim vedenjem izrazimo, kako se 

prilagajamo na spremembe – jih sprejmemo mirno ali se nanje burno odzovemo. Ta faktor 

vključuje tudi stopnjo izraženosti MAS. Poimenujemo ga »vedenje«.

Tretji faktor, ki pojasnjuje 7,763 % variance celotnega sistema, določata spremenljivki:

• prisotnost eholalije in 

• odzivi na senzorne dražljaje.
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Tretji faktor poimenujemo »senzorno doživljanje«, saj sem spadata prisotnost eholalije in 

odzivi na senzorne dražljaje. Eholalija se lahko pojavlja iz različnih vzrokov, kot je že opisano 

v teoretičnem delu naloge. V tem kontekstu jih lahko razumemo kot samostimulacije.

6.3 Rezultati in interpretacija diskriminantne analize 

Z diskriminantno analizo bomo ugotovili, katere od opazovanih spremenljivk najbolje ločujejo 

skupino oseb z MAS in skupino brez MAS. Na osnovi tako oblikovanega prediktorskega 

modela manifestnih spremenljivk lahko določimo pripadnost eni ali drugi skupini za vsakega 

posameznika. Pri tej analizi nismo uporabili spremenljivke stopnja izraženosti MAS, ki je 

osnova za ločevanje oseb z MAS od oseb brez MAS. 

Tabela 22: Kanonična diskriminantna analiza med skupino oseb z MAS in skupino 
oseb brez MAS

Funkcija Lastna vrednost % variance Kumulativa % Kanonična korelacija
1 2,020 100,0 100,0 ,818

Tabela 23: Rezultat diskriminantne analize

Funkcija Wilksova  lambda hi-kvadrat df  p
1 ,331 92,832 16 ,000

Zaradi primerjanja dveh skupin oseb glede na prisotnost MAS smo dobili eno diskriminantno 

funkcijo. Funkcija ima dovolj visoko lastno vrednost (2,020) in visok koeficient kanonične 

korelacije (0,818). S tem je podana potrebna moč po razlikovanju med obema skupinama. 

Nizka vrednost Wilksove lambde (0,331) kaže na razlike v diskriminantni funkciji obeh 

skupin. Pomembnost Wilksove lambde smo preverjali s hi-kvadrat testom in ugotovili 

njegovo statistično zanesljivost. Iz tega sledi, da se obe skupini med seboj pomembno 

razlikujeta, vendar le v eni spremenljivki.
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Tabela 24: Strukturna matrika

Funkcija
1

Prilagajanje na spremembe ,582
Odzivi na senzorne dražljaje ,553
Združena pozornost – odziv ,547
Vedenje – oblika motečega vedenja ,493
Socialna komunikacija – igra ,464
Ekspresija – neverbalno ,457
Ekspresija – verbalno ,399
Združena pozornost – iniciranje ,393
Vedenje – pogostost motečega vedenja ,391
Očesni stik ,376
Razumevanje – verbalno ,368
Socialna komunikacija – odziv na ime ,365
Razumevanje – neverbalno ,313
Vedenje – vzrok motečega vedenja ,268
Eholalija – prisotnost ,242
Eholalija – takojšnja/zapoznela –,231

V tabeli 24 vidimo korelacije med diskriminantno funkcijo in manifestnimi spremenljivkami 

izbranega sistema. Spremenljivke so v tabeli urejene po velikosti njihove povezanosti z 

diskriminantno funkcijo od največje do najmanjše.

Za poimenovanje funkcije, ki smo jo dobili z izračunom diskriminantne analize, vzamemo 

le vrednosti, ki so višje od 0,3. Razporeditev rezultatov strukturne matrike je pokazala, da je 

teh spremenljivk, ki pomembno in odločilno vplivajo na razvrstitev oseb v skupino z MAS 

ali brez MAS, kar 13 (prilagajanje na spremembe, odzivi na senzorne dražljaje, združena 

pozornost – odziv, vedenje – oblika motečega vedenja, socialna komunikacija – igra, 

ekspresija – neverbalno, ekspresija – verbalno, združena pozornost – iniciranje, vedenje – 

pogostost motečega vedenja, očesni stik, razumevanje – verbalno, socialna komunikacija 

– odziv na ime in razumevanje – neverbalno). Vzrok motečega vedenja in prisotnost oz. 

odsotnost eholalije in kakšna je ta (takojšnja ali zapoznela) pa ne vplivajo odločujoče na 

razvrstitev oseb v skupini. 

Tako to funkcijo, ki ločuje osebe z MAS od oseb, ki nimajo MAS, poimenujemo »generalna 

sposobnost komunikacije«, saj kaže pomembne korelacije z vsemi komunikacijskimi 

spremenljivkami. Pogoj za dobro razvitost splošnega komunikacijskega sistema je 

enakovredna razvitost posameznih komunikacijskih spretnosti in veščin.
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Na podlagi izračuna diskriminantne analize smo ugotovili, da z dobljeno funkcijo najbolj 

korelirajo spremenljivke prilagajanje na spremembe, odzivi na senzorne dražljaje in združena 

pozornost – odziv (vse imajo korelacijo nad 0,5). Tako lahko trdimo, da bi že na podlagi teh 

treh spremenljivk dovolj dobro ločevali med osebami z MAS in osebami, ki nimajo MAS.

Tabela 25: Centroidi skupin

Prisotnost oz. odsotnost MAS Funkcija
1

Z MAS –1,407
Brez MAS 1,407

Centroidi skupin (tabela 25) predstavljajo povprečne vrednosti kanoničnih oz. diskriminantnih 

spremenljivk za obe skupini. Smer diskriminantne funkcije je taka, da pozitivna vrednost 

predstavlja skupino oseb brez MAS, negativna pa skupino oseb z MAS.

Tabela 26: Rezultati klasifikacije

Z MAS (1)/
brez MAS (2)

Predvidena razvrstitev Skupaj1 2

Izvorni 
rezultat

število 1 43 4 47
2 5 42 47

% 1 91,5 8,5 100,0
2 10,6 89,4 100,0

S pomočjo izbranega sistema spremenljivk je bilo pravilno razvrščenih 90,4 % vseh oseb iz 

vzorca. Pravilno je bilo razvrščenih 91,5 % odstotka oseb z MAS in 89,4 % oseb brez MAS.
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7 PREVERJANJE HIPOTEZ

7.1 Hipoteza 1

Prva hipoteza, ki smo si jo zastavili, se glasi:

Raziskali in opisali bomo latentno strukturo komunikacijskega prostora.

S faktorsko analizo smo opisali latentno strukturo komunikacijskega prostora oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. Polovica teh oseb ima MAS in druga polovica teh motenj 

nima.

S pomočjo faktorske analize smo oblikovali tri faktorje, ki pojasnjujejo 68,275 % variance 

celotnega sistema. Poimenovali smo jih socialna interakcija in socialna komunikacija, 

vedenje in senzorno doživljanje.

Prvi faktor, ki pojasnjuje 49,708 % variance celotnega sistema, smo poimenovali socialna 

interakcija in socialna komunikacija. Določajo ga spremenljivke razumevanje – 

neverbalno, razumevanje – verbalno, ekspresija – verbalno, združena pozornost – odziv, 

ekspresija – neverbalno, socialna komunikacija – igra, socialna komunikacija – odziv na 

ime, združena pozornost – iniciranje in očesni stik.

Iz spremenljivk, ki pripadajo temu faktorju, lahko razberemo, da ga v največji meri določa 

razumevanje. Še bolj kot razumevanje govora je v ospredju razumevanje neverbalnih 

komponent komunikacije. Prav tako ta faktor določajo govor in neverbalno izražanje, 

zmožnost vzpostavitve združene pozornosti, igra, odziv na ime ter sposobnost vzpostavitve 

očesnega stika. Sestavljen je iz spremenljivk, ki določajo človekovo socialno interakcijo in 

komunikacijo. Socialna interakcija vključuje vsa dogajanja in spremembe v odnosih med 

posameznimi člani skupine ali med skupinami in jo je pogosto težko ločevati od komunikacije. 

Drugi faktor, ki pojasnjuje 10,804 % variance celotnega sistema, smo poimenovali vedenje. 

Skoraj v celoti ga določajo spremenljivke, ki se nanašajo na vedenje – pogostost, oblika in 

vzrok motečega vedenja. Ta faktor določa tudi spremenljivka prilagajanje na spremembe. 

Težave pri prilagajanju na spremembe se pri osebah z MAS pogosto izrazijo kot neprimerno 

oz. moteče vedenje. Če npr. pride do spremembe v dnevnem razporedu aktivnosti, lahko 

to pri osebi z MAS povzroči paničen strah, ki se lahko odraža v napadih besa. Odpor do 
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sprememb se lahko odraža tudi kot odpor do novih aktivnosti ali učenja česa novega. Drugi 

faktor vključuje tudi stopnjo izraženosti MAS. 

Tretji faktor, ki pojasnjuje 7,763 % variance celotnega sistema, smo poimenovali senzorno 

doživljanje. Ta faktor določata prisotnost eholalije in odzivi na senzorne dražljaje. Kot smo 

že omenili v teoretičnem delu, se eholalija lahko pojavlja iz različnih vzrokov in jo v tem 

kontekstu lahko razumemo kot samostimulacijo.

Na osnovi navedenega hipotezo 1 potrdimo.

7.2 Hipoteza 2 

Druga hipoteza se glasi:

Obstaja statistično pomembna razlika v latentni strukturi komunikacijskega prostora 

med osebami z MAS in motnjo v duševnem razvoju ter osebami z motnjo v duševnem 

razvoju, ki nimajo MAS.

Hipotezo 2 potrdimo. 

S pomočjo diskriminantne analize smo oblikovali funkcijo, ki smo jo poimenovali generalna 

sposobnost komunikacije, ki kaže na to, da se skupina oseb z MAS pomembno razlikuje od 

skupine oseb brez MAS.

Najpomembneje se razlikujeta v prilagajanju na spremembe, odzivih na senzorne dražljaje in 

v odzivanju pri združeni pozornosti. Teoretično bi lahko že na podlagi teh treh spremenljivk 

razvrstili osebe v skupino oseb z MAS ali v skupino oseb brez MAS.

Prav tako se skupini pomembno razlikujeta v obliki in pogostosti motečega vedenja, v 

ekspresivni in receptivni komunikaciji (tako verbalni kot neverbalni), igri, iniciranju 

združene pozornosti, očesnem stiku in odzivanju na ime.

Skupini pa se pomembno ne razlikujeta v vzroku za moteče vedenje in prisotnosti eholalije. 

Čeprav je bila eholalija prisotna le pri osebah z MAS (pri devetih osebah – od tega pri osmih 

osebah takojšnja in pri eni osebi zapoznela), očitno ni dovolj močan dejavnik, ki bi ločeval 

osebe z MAS ter osebe, ki nimajo MAS.
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Da bi preverili, ali med opazovanimi spremenljivkami obstajajo statistično pomembne 

razlike, smo naredili t-test razlik za posamezne spremenljivke pri osebah z MAS ter pri 

osebah brez MAS.

Tabela 27: T-test razlik med osebami z MAS in brez MAS pri posameznih odvisnih 

spremenljivkah   

Z MAS Brez MAS 
Levenov 

test enakosti 
varianc 

T-test 

M SD M SD F  p t df  p 
Očesni stik 3,530 1,177 4,600 0,798 12,125 ,001 –5,129 80,942 ,000 
Združena pozornost – 
iniciranje 3,510 1,140 4,510 0,585 21,647 ,000 –5,352 68,671 ,000 

Združena pozornost – odziv 2,810 1,056 4,380 0,990 ,588 ,445 –7,457 92,000 ,000 
Socialna komunikacija 3,770 1,339 4,830 0,601 46,955 ,000 –4,970 63,844 ,000 
Socialna komunikacija – igra 3,470 1,381 4,830 0,524 51,655 ,000 –6,321 58,988 ,000 
Razumevanje – verbalno 2,810 1,262 4,020 1,073 2,111 ,150 –5,019 92,000 ,000 
Razumevanje – neverbalno 2,740 1,113 3,700 1,061 ,251 ,618 –4,269 92,000 ,000 
Ekspresija – verbalno 2,210 1,232 3,770 1,521 5,268 ,024 –5,439 88,208 ,000 
Eholalija 1,810 0,398 2,000 0,000 74,825 ,000 –3,301 46,000 ,002 
Ekspresija – neverbalno 2,940 1,258 4,400 1,014 2,063 ,154 –6,228 92,000 ,000 
Vedenje – oblika motečega 
vedenja 1,510 0,953 3,230 1,478 19,761 ,000 –6,721 78,608 ,000 
Vedenje – pogostost motečega 
vedenja 2,170 0,963 3,400 1,262 6,836 ,010 –5,329 85,981 ,000 
Vedenje – vzrok motečega 
vedenja 2,470 1,427 3,550 1,457 1,586 ,211 –3,648 92,000 ,000 

Prilagajanje na spremembe 2,510 1,428 4,510 0,975 10,471 ,002 –7,931 81,254 ,000 
Odzivi na senzorične dražljaje 2,720 1,556 4,680 0,862 39,180 ,000 –7,542 71,819 ,000 
Stopnja izraženosti MAS 1,490 0,718 4,70 ,462 13,146 ,000 –25,781 92,000 ,000 

Primernost uporabe t-testa smo preverili z Levenovim testom enakosti variance. Iz 

Levenovega testa enakosti varianc je razvidno, da zaradi previsoke stopnje pomembnosti (p > 

0,05) ničelne hipoteze o enakosti varianc ne moremo zavrniti pri naslednjih spremenljivkah: 

združena pozornost – odziv, razumevanje – verbalno, razumevanje – neverbalno, ekspresija 

– neverbalno in vedenje – vzrok motečega vedenja. Pri vseh ostalih spremenljivkah sta 

varianci statistično pomembno različni. V tabelo smo vključili le ustrezni t-test (glede na 

pomembnost Levenovega testa).

Tudi na podlagi tega izračuna lahko sklepamo, da so razlike v posameznih spremenljivkah 

med osebami z MAS in osebami brez MAS statistično pomembne (pomembnost t-testa je 

pri vseh spremenljivkah nižja od postavljene meje 0,05). Osebe z MAS imajo praviloma pri 

vseh odvisnih spremenljivkah nižje ocene kot osebe brez MAS.
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7.3 Hipoteza 3

Tretja hipoteza se glasi:

Obstaja statistično pomembna povezava med spolom in stopnjo razvitosti 

komunikacije pri osebah z MAS in motnjo v duševnem razvoju ter osebami z motnjo 

v duševnem razvoju, ki nimajo MAS.

Hipotezo 3 zavržemo.

Tabela 28: Korelacija med spolom in stopnjo razvitosti komunikacije pri osebah z MAS 

spol stopnja razvitosti 
komunikacije

spol
Točkovni biserialni koef. korelacije 1 –,187
 p (2-stranska) ,208
N 47 47

stopnja razvitosti 
komunikacije

Točkovni biserialni koef. korelacije –,187 1
 p (2-stranska) ,208
N 47 47

Tabela 29: Korelacija med spolom in stopnjo razvitosti komunikacije pri osebah brez 
MAS

spol stopnja razvitosti 
komunikacije

spol
Točkovni biserialni koef. korelacije 1 –,265
 p (2-stranska) ,072
N 47 47

stopnja razvitosti 
komunikacije

Točkovni biserialni koef. korelacije –,265 1
 p (2-stranska) ,072
N 47 47

Izračunali smo korelacijo med spolom in stopnjo razvitosti komunikacije posebej za osebe z 

MAS in posebej za osebe brez MAS. Za stopnjo razvitosti komunikacije smo vzeli seštevek 

ocen tistih spremenljivk, ki merijo komunikacijo (očesni stik, združena pozornost – iniciranje, 

združena pozornost – odziv, socialna komunikacija – odziv na ime, socialna komunikacija – 

igra, razumevanje – verbalno, razumevanje – neverbalno, ekspresija – verbalno, ekspresija 

– neverbalno). Nismo upoštevali spremenljivke eholalija.

Korelacija med spolom in razvitostjo komunikacije je prikazana v tabelah 28 in 29. Višina 

korelacije je v obeh primerih nizka in ni statistično pomembna (p > 0,05). Zato tretje hipoteze 
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ne moremo potrditi. Povezava med spolom in stopnjo razvitosti komunikacije statistično ni 

pomembna niti pri osebah z MAS niti pri osebah, ki nimajo MAS.

7.4 Hipoteza 4

Četrta hipoteza, ki smo si jo zastavili, se glasi:

Obstaja statistično pomembna povezava med mentalno starostjo in stopnjo razvitosti 

komunikacije pri osebah z MAS in motnjo v duševnem razvoju ter osebami z motnjo 

v duševnem razvoju, ki nimajo MAS.

Hipotezo 4 potrdimo.

Tabela 30: Korelacija med mentalno starostjo in stopnjo razvitosti komunikacije pri 
osebah z MAS  

stopnja razvitosti 
komunikacije mentalna starost

stopnja razvitosti 
komunikacije

Pearsonov koef. korel. 1 ,732
 p (2-stranska) ,000
N 47 47

mentalna starost
Pearsonov koef. korel. ,732 1
 p (2-stranska) ,000
N 47 47

Tabela 31: Korelacija med mentalno starostjo in stopnjo razvitosti komunikacije pri 
osebah brez MAS  

stopnja razvitosti 
komunikacije mentalna starost

stopnja razvitosti 
komunikacije

Pearsonov koef. korel. 1 ,690
 p (2-stranska) ,000
N 47 47

mentalna starost
Pearsonov koef. korel. ,690 1
 p (2-stranska) ,000
N 47 47

Izračunali smo korelacijo med mentalno starostjo in stopnjo razvitosti komunikacije posebej 

za osebe z MAS in posebej za osebe brez MAS. Za stopnjo razvitosti komunikacije smo vzeli 

seštevek ocen tistih spremenljivk, ki merijo komunikacijo (očesni stik, združena pozornost 

– iniciranje, združena pozornost – odziv, socialna komunikacija – odziv na ime, socialna 
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komunikacija – igra, razumevanje – verbalno, razumevanje – neverbalno, ekspresija – 

verbalno, ekspresija – neverbalno). Nismo upoštevali spremenljivke eholalija.

Korelacija med mentalno starostjo in stopnjo razvitosti komunikacije je v obeh primerih 

statistično pomembna (p < 0,05) in visoka. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, 

da obstaja povezava med mentalno starostjo in stopnjo razvitosti komunikacije pri osebah z 

MAS in prav tako pri osebah, ki nimajo MAS. 

7.5 Hipoteza 5

Peta hipoteza se glasi:

Obstaja statistično pomembna povezava med stopnjo izraženosti MAS in stopnjo 

razvitosti komunikacije pri osebah z MAS in motnjo v duševnem razvoju.

Hipotezo 5 potrdimo.

Tabela 32: Korelacija med stopnjo izraženosti MAS in stopnjo razvitosti komunikacije 
pri osebah z MAS

stopnja razvitosti 
komunikacije

stopnja izraženosti 
MAS

stopnja razvitosti 
komunikacije

Pearsonov koef. korel. 1 ,447
 p (2-stranska) ,002
N 47 47

stopnja 
izraženosti MAS

Pearsonov koef. korel. ,447 1
 p (2-stranska) ,002
N 47 47

Izračunali smo korelacijo med stopnjo izraženosti MAS in stopnjo razvitosti komunikacije 

pri osebah z MAS. Za stopnjo razvitosti komunikacije smo vzeli seštevek ocen tistih 

spremenljivk, ki merijo komunikacijo (očesni stik, združena pozornost – iniciranje, združena 

pozornost – odziv, socialna komunikacija – odziv na ime, socialna komunikacija – igra, 

razumevanje – verbalno, razumevanje – neverbalno, ekspresija – verbalno, ekspresija – 

neverbalno). Nismo upoštevali spremenljivke eholalija.

Izračun korelacije med stopnjo izraženosti MAS in stopnjo razvitosti komunikacije pri 

osebah z MAS smo prikazali v tabeli 32. Korelacija med spremenljivkama je statistično 

pomembna (p < 0,05). Manjša kot je stopnja izraženosti MAS, bolj je razvita komunikacija 

pri osebah z MAS.
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7.6 Hipoteza 6

Šesta hipoteza se glasi:

Ugotovili bomo hierarhično razporeditev latentnih dimenzij komunikacije oseb z 

MAS in motnjo v duševnem razvoju in raziskali, kolikšen delež latentne dimenzije 

pojasnjuje posamezna manifestna spremenljivka.

Da bi lahko preverili to hipotezo, smo izvedli faktorsko analizo le na vzorcu oseb z MAS 

(N = 47). Izločili smo tudi spremenljivko stopnja izraženosti MAS, da smo zadostili pogoju 

o številu spremenljivk v postopku faktorizacije (število vključenih subjektov mora biti vsaj 

trikrat večje od števila spremenljivk). Tako smo v postopek faktorske analize vključili 15 

spremenljivk. Spremenljivke smo znova normalizirali in dobili korelacijsko matriko odvisnih 

spremenljivk za osebe z MAS.

Tabela 33: Korelacijska matrika odvisnih spremenljivk za osebe z MAS

s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 
s5 1,000 ,293 ,246 ,620 ,096 ,329 ,237 ,177 ,266 ,328 ,049 ,077 ,221 ,191 ,128 
s6 ,293 1,000 ,407 ,518 ,467 ,386 ,459 ,336 ,117 ,446 ,071 ,117 ,269 ,044 –,225 
s7 ,246 ,407 1,000 ,580 ,573 ,641 ,721 ,523 –,088 ,270 ,009 ,109 ,203 ,165 ,070 
s8 ,620 ,518 ,580 1,000 ,373 ,361 ,461 ,278 ,152 ,229 ,066 ,065 ,202 ,183 –,010 
s9 ,096 ,467 ,573 ,373 1,000 ,449 ,699 ,564 –,164 ,327 ,051 ,125 ,212 ,192 –,091 
s10 ,329 ,386 ,641 ,361 ,449 1,000 ,673 ,539 ,052 ,587 –,009 ,173 ,307 ,012 ,143 
s11 ,237 ,459 ,721 ,461 ,699 ,673 1,000 ,542 –,078 ,475 –,052 –,002 ,287 ,081 –,048 
s12 ,177 ,336 ,523 ,278 ,564 ,539 ,542 1,000 –,471 ,543 –,190 –,049 ,350 ,180 ,083 
s13 ,266 ,117 –,088 ,152 –,164 ,052 –,078 –,471 1,000 –,115 ,002 ,035 –,117 ,061 ,269 
s14 ,328 ,446 ,270 ,229 ,327 ,587 ,475 ,543 –,115 1,000 –,123 ,111 ,342 ,046 –,005 
s15 ,049 ,071 ,009 ,066 ,051 –,009 –,052 –,190 ,002 –,123 1,000 ,313 ,194 ,266 –,095 
s16 ,077 ,117 ,109 ,065 ,125 ,173 –,002 –,049 ,035 ,111 ,313 1,000 ,234 ,256 ,035 
s17 ,221 ,269 ,203 ,202 ,212 ,307 ,287 ,350 –,117 ,342 ,194 ,234 1,000 ,136 ,021 
s18 ,191 ,044 ,165 ,183 ,192 ,012 ,081 ,180 ,061 ,046 ,266 ,256 ,136 1,000 ,287 
s19 ,128 –,225 ,070 –,010 –,091 ,143 –,048 ,083 ,269 –,005 –,095 ,035 ,021 ,287 1,000 

V primerjavi s korelacijsko matriko celotnega vzorca se tu pojavljajo nekoliko nižje 

korelacije. Je pa tudi tu opaziti trend šibke povezanosti spremenljivk, ki merijo vedenje, s 

spremenljivkami, ki merijo komunikacijo. Kar preseneti, je pojav sicer šibkih, a kljub temu 

negativnih povezanosti. Največ negativnih korelacij se pojavi pri s19 – odzivi na senzorne 

dražljaje. Najmočnejše povezave z ostalimi spremenljivkami izkazuje s7 združena pozornost 

– odziv. Kar pet povezav ima višjih od 0,5 (s spremenljivkami socialna komunikacija – odziv 

na ime, socialna komunikacija – igra, razumevanje – verbalno, razumevanje – neverbalno 

in ekspresija – verbalno). Razumevanje govora (spremenljivka razumevanje – verbalno) 
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izkazuje višje korelacije tudi s spremenljivkami razumevanje – neverbalno, ekspresija – 

verbalno in ekspresija – neverbalno.

Tabela 34: Test KMO in Bartlettov test sferičnosti za osebe z MAS

Kaiser-Meyer-Olkinkovo merilo adekvatnosti vzorčenja ,682 

Bartlettov test sferičnosti
Ocenjeni hi-kvadrat 292,818 

Df 105 
 p ,000 

Izračun Bartlettovega testa sferičnosti (p = 0,000) in vrednost testa KMO ( p > 0,5) kažeta, 

da je smiselno izvesti faktorsko analizo.

Tabela 35: Komunalitete za vzorec oseb z MAS

Spremenljivka Začetno stanje Komunalitete
Očesni stik 1,000 ,655 
Združena pozornost – iniciranje 1,000 ,665 
Združena pozornost – odziv 1,000 ,773 
Socialna komunikacija – odziv na ime 1,000 ,726 
Socialna komunikacija – igra 1,000 ,732 
Razumevanje – verbalno 1,000 ,671 
Razumevanje – neverbalno 1,000 ,775 
Ekspresija – verbalno 1,000 ,825 
Eholalija – prisotnost 1,000 ,730 
Ekspresija – neverbalno 1,000 ,752 
Vedenje – oblika motečega vedenja 1,000 ,684 
Vedenje – pogostost motečega vedenje 1,000 ,547 
Vedenje – vzrok motečega vedenja 1,000 ,609 
Prilagajanje na spremembe 1,000 ,664 
Odzivi na senzorne dražljaje 1,000 ,831 

Za nadaljnjo obdelavo podatkov zadržimo vse spremenljivke, saj nobena vrednost 

komunalitete ni manjša od 0,5. V tokratnem izračunu je najbolje pojasnjena spremenljivka 

odzivi na senzorne dražljaje (v modelu je 83,1 % variabilnosti te spremenljivke), najmanj pa 

spremenljivka vedenje – pogostost motečega vedenja (komunaliteta znaša 54,7 %).
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Tabela 36: Celotna pojasnjena varianca za osebe z MAS

Kompo-
nenta

Začetne lastne vrednosti Faktorska zasičenost pred 
rotacijo

Faktorska zasičenost po 
rotaciji

Skupaj % vari-
ance

Kumula-
tivni % Skupaj % vari-

ance
Kumula-
tivni % Skupaj % vari-

ance
Kumula-
tivni %

1 4,816 32,108 32,108 4,816 32,108 32,108 3,687 24,579 24,579 
2 1,874 12,495 44,603 1,874 12,495 44,603 2,097 13,978 38,557 
3 1,515 10,097 54,700 1,515 10,097 54,700 1,804 12,023 50,580 
4 1,336 8,904 63,604 1,336 8,904 63,604 1,662 11,077 61,657 
5 1,096 7,309 70,913 1,096 7,309 70,913 1,388 9,256 70,913 
6 ,911 6,074 76,987       
7 ,710 4,733 81,719       
8 ,649 4,327 86,047       
9 ,570 3,802 89,849       
10 ,430 2,868 92,716       
11 ,369 2,460 95,176       
12 ,259 1,728 96,905       
13 ,196 1,310 98,214       
14 ,152 1,013 99,228       
15 ,116 ,772 100,000       

Na osnovi kriterija λ smo ekstrahirali pet glavnih komponent, s katerimi smo pojasnili 

70,913 % variance celotnega sistema. Prva glavna komponenta pojasnjuje največji delež, in 

sicer 32,108 % variance celotnega sistem, druga glavna komponenta 12,495 %, tretja glavna 

komponenta 10,097 %, četrta glavna komponenta 8,904 % in peta glavna komponenta  

7,309 %. 

Tabela 37: Strukturna matrika za osebe z MAS

Spremenljivka faktor
1 2 3 4 5

Očesni stik  ,508    
Združena pozornost – iniciranje ,656     
Združena pozornost – odziv ,787     
Socialna komunikacija – odziv na ime ,659     
Socialna komunikacija – igra ,730     
Razumevanje – verbalno ,784     
Razumevanje – neverbalno ,834     
Ekspresija – verbalno ,728     
Eholalija – prisotnost  ,672 –,504   
Ekspresija – neverbalno ,654    ,540 
Vedenje – oblika motečega vedenja   ,630   
Vedenje – pogostost motečega vedenje   ,551   
Vedenje – vzrok motečega vedenja      
Prilagajanje na spremembe      
Odzivi na senzorne dražljaje    ,796  
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Zaradi slabe interpretabilnosti strukturne matrike smo izvedli rotaciji Varimax in Oblimin. 

Enostavnejša struktura se je pojavila pri rotaciji Varimax, zato podajamo njene rezultate.

Tabela 38: Strukturna matrika po rotaciji Varimax z normalizacijo Kaiser za osebe z 
MAS

Spremenljivka faktor
1 2 3 4 5

Očesni stik   ,702   
Združena pozornost – iniciranje ,506     
Združena pozornost – odziv ,861     
Socialna komunikacija – odziv na ime ,604  ,582   
Socialna komunikacija – igra ,827     
Razumevanje – verbalno ,572 ,539    
Razumevanje – neverbalno ,830     
Ekspresija – verbalno ,636 ,529    
Eholalija – prisotnost   ,799   
Ekspresija – neverbalno  ,809    
Vedenje – oblika motečega vedenja    ,807  
Vedenje – pogostost motečega vedenje    ,697  
Vedenje – vzrok motečega vedenja  ,676    
Prilagajanje na spremembe    ,541 ,555 
Odzivi na senzorne dražljaje     ,888 

Zaradi boljše preglednosti so v tabelah 38 in 40 prikazane samo vrednosti korelacij, ki so 

višje od 0,5.

Tabela 39: Interfaktorska matrika

Faktor 1 2 3 4 5
1 ,831 ,513 ,192 ,100 ,001 
2 -,166 -,114 ,725 ,573 ,325 
3 -,023 ,099 -,581 ,802 -,096 
4 -,034 ,188 -,295 -,126 ,928 
5 -,529 ,824 ,117 -,050 -,156 

Interfaktorska matrika zagotavlja, da je bila z rotacijo Varimax podana enostavnejša struktura 

in da faktorji med seboj niso korelirani.
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Tabela 40: Korelacije med spremenljivkami in faktorji

Spremenljivka faktor
1 2 3 4 5

Združena pozornost – odziv ,861
Razumevanje – neverbalno ,830
Socialna komunikacija – igra ,827
Ekspresija – verbalno ,636 ,529
Socialna komunikacija – odziv na ime ,604 ,582
Razumevanje – verbalno ,572 ,539
Združena pozornost – iniciranje ,506
Ekspresija – neverbalno ,809
Vedenje – vzrok motečega vedenja ,676
Eholalija – prisotnost ,799
Očesni stik ,702
Vedenje – oblika motečega vedenja ,807
Vedenje – pogostost motečega vedenja ,697
Prilagajanje na spremembe ,541 ,555
Odzivi na senzorne dražljaje ,888

Iz tabele 40 je razvidno, da je vsaka spremenljivka pojasnjena vsaj z enim faktorjem, štiri 

spremenljivke (ekspresija – verbalno, socialna komunikacija – odziv na ime, razumevanje – 

verbalno in prilagajanje na spremembe) so pojasnjene z dvema faktorjema. 

Vidimo, da prvi faktor sestavljajo spremenljivke: 

• združena pozornost – odziv,

• razumevaje – neverbalno,

• socialna komunikacija – igra, 

• ekspresija – verbalno, 

• socialna komunikacija – odziv na ime, 

• razumevanje – verbalno in 

• združena pozornost – iniciranje. 

Te spremenljivke opisujejo predvsem socialno interakcijo in manj komunikacijo. Opazimo 

lahko, da med njimi ni spremenljivk ekspresija – neverbalno (ki ima veliko težo v drugem 

faktorju) in očesni stik (opredeljuje tretji faktor). Na podlagi opisanega lahko prvi faktor 

imenujemo »socialna interakcija«.
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Drugi faktor sestavljajo spremenljivke:

• ekspresija – neverbalno, 

• vedenje – vzrok motečega vedenja, 

• razumevanje – verbalno in 

• ekspresija – verbalno.

Gre predvsem za zmožnost izražanja, tako govornega kot neverbalnega, in zmožnost 

razumevanja govornih sporočil. Drugi faktor zato poimenujemo »komunikacija«.

Spremenljivki razumevanje – verbalno in ekspresija – verbalno sta prisotni v prvem in drugem 

faktorju. Kažeta na to, da je govor, njegova uporaba in razumevanje le-tega, zelo pomemben 

tako v komunikaciji (ki jo razumemo kot načine vedenj in izraznih oblik, s katerimi drugim 

ljudem nekaj sporočamo, in je govor le del tega procesa) kot tudi v medsebojnih odnosih. 

Tako so govorne interakcije pomemben del socialnih interakcij.

Tretji faktor določajo spremenljivke:

• eholalija – prisotnost, 

• očesni stik in 

• socialna komunikacija – odziv na ime. 

Pri slednji smo ocenjevali, kako se posameznik odzove, če ga pokličemo po imenu. Najvišjo 

oceno je dobil posameznik, ki se je obrnil k osebi, ki ga je poklicala in vzpostavil očesni stik. 

Glede na opisano lahko ta faktor imenujemo »očesni stik«.

Spremenljivka socialna komunikacija – odziv na ime se pojavi v prvem in tretjem faktorju. 

Vzpostavljanje očesnega stika je pomembno komunikacijsko sredstvo pri navezovanju 

stikov z drugimi. Vzpostavljanje interakcij z drugimi ljudmi je za osebe z MAS običajno 

naporno in vzpostavljanje očesnega stika je eden od izzivov, s katerim se pri tem soočajo.

Četrti faktor sestavljajo spremenljivke:

• vedenje – oblika motečega vedenja, 

• vedenje – pogostost motečega vedenja in 

• prilagajanje na spremembe. 

Vse naštete spremenljivke se nanašajo na vedenje, zato ta faktor poimenujemo »vedenje«.
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Na vrednost petega faktorja pomembno vplivata le dve spremenljivki, in sicer:

• odzivi na senzorne dražljaje in 

• prilagajanje na spremembe. 

Ker ima veliko težjo utež spremenljivka odzivi na senzorne dražljaje, se osredotočimo nanjo 

in ta faktor definiramo kot »senzorno doživljanje«.

Spremenljivka prilagajanje na spremembe se pojavi v četrtem in petem faktorju. Kot smo 

zapisali že pri razlagi prve hipoteze, se težave pri prilagajanju na spremembe pri osebah z 

MAS lahko izrazijo kot moteče vedenje. V teoretičnem delu smo tudi zapisali, da so določene 

posebnosti v senzornem doživljanju, predvsem ko gre za resnično majhen nabor jedi, ki jih 

oseba z MAS uživa, lahko povezane z njihovim vztrajanjem pri istosti (kar je ena izmed 

oblik motečega vedenja, ki je značilno za osebe z MAS).

Na osnovi navedenega hipotezo 6 potrdimo. 
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8 ZAKLJUČEK

Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela – teoretičnega in eksperimentalnega. V teoretičnem 

delu smo najprej predstavili dejstva o zgodovini MAS in se podrobneje ustavili pri 

današnjem pojmovanju ter najnovejših diagnostičnih merilih za MAS. Maja 2013 objavljena 

izdaja DSM-5 namesto treh diagnostičnih kriterijev uvaja dva diagnostična kriterija: (i) 

primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji in (ii) omejene, ponavljajoče 

se vzorce obnašanja, interesov ali aktivnosti. Prvič pod drugi diagnostični kriterij zajame 

tudi posebnosti v senzornem doživljanju sveta oseb z MAS. Stopnja izraženosti MAS 

(huda, zmerna ali blaga izraženost) se opredeli glede na količino pomoči in podpore, ki jo 

posameznik potrebuje. Čeprav je do danes etiologija MAS nepoznana, se meni, da so MAS 

nevrobiološke motnje z močno genetsko komponento. Iz del domačih in tujih avtorjev smo 

povzeli in povezali dejstva o posebnostih komunikacije oseb z MAS. Zakasnitev in atipičen 

razvoj združene pozornosti, socialne orientiranosti in igre so med najbolj očitnimi in prvimi 

prepoznavnimi znaki MAS. Velik delež oseb z MAS (nekatere raziskave navajajo, da kar do 

polovica) nikoli ne razvije funkcionalnega govora. Na to, kako se bo razvijala oseba z MAS, 

najbolj vplivajo dejavniki v otroku samem: stopnja kognitivne razvitosti, stopnja izraženosti 

simptomov ter ustreznost medicinske in pedagoške obravnave. Višje kognitivne sposobnosti 

in razvoj govora do petega leta starosti sta po mnenju številnih avtorjev najzanesljivejša 

pokazatelja dobre prognoze. Osebe brez primanjkljajev na kognitivnem področju, ki nimajo 

očitnih vedenjskih motenj, lahko dokaj dobro kompenzirajo svoje primanjkljaje. Čeprav so 

ti praviloma vedno prizadeti v svoji sposobnosti socialnega funkcioniranja, ima lahko učenje 

socialnih veščin in reševanja problemov pomemben vpliv na njihovo vsakdanje življenje. 

Težje kot ima otrok motnje in primanjkljaje, manjši so terapevtski učinki, ne glede na čas in 

prizadevnost terapevta (Mihelič, 2011).

V eksperimentalnem delu smo se omejili na osebe z MAS in motnjami v duševnem razvoju. 

Oblikovali smo priložnostni vzorec 94 oseb. Vse vključene osebe imajo motnje v duševnem 

razvoju in so vključene v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. Sedeminštirideset oseb ima 

MAS in 47 oseb nima MAS.

S faktorsko analizo smo opisali latentno strukturo komunikacijskega prostora. Izvedli smo jo 

na celotnem vzorcu in nato tudi le na vzorcu oseb z MAS. Skoraj v celoti smo lahko potrdili 

teoretični model, ki opisuje značilnosti oseb z MAS. Dobljeni rezultati potrjujejo pomembnost 

diagnostičnih kriterijev za MAS, saj smo s faktorsko analizo oblikovali faktorje podobno 
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kot DSM-5 določa diagnostične kriterije za MAS. Pri faktorizaciji celotnega vzorca smo 

ekstrahirali tri faktorje, ki smo jih poimenovali socialna interakcija in socialna komunikacija, 

vedenje in senzorno doživljanje. Pri faktorizaciji le tistega dela vzorca oseb, ki imajo MAS, 

pa smo ekstrahirali pet faktorjev: socialna interakcija, komunikacija, vedenje, očesni stik in 

senzorno doživljanje, kar kaže na to, da je latentna struktura komunikacijskega prostora oseb 

z MAS bolj specificirana kot latentna struktura komunikacijskega prostora celotnega vzorca.

Z diskriminantno analizo smo ugotovili, da se komunikacija oseb z MAS pomembno 

razlikuje od komunikacije oseb brez MAS. Kadar gre za osebe s težjimi in težkimi motnjami 

v duševnem razvoju, se je težko odločiti o upravičenosti dodatne diagnoze MAS. Z raziskavo 

smo ugotovili, da se osebe z motnjami v duševnem razvoju in MAS najbolj razlikujejo od 

oseb z motnjami v duševnem razvoju brez MAS v prilagajanju na spremembe, odzivih na 

senzorne dražljaje in združeni pozornosti. S pomočjo ocenjevalnega lista, ki smo ga sestavili 

za namen te raziskave, smo več kot 90 % opazovanih oseb pravilno razvrstili v skupino 

oseb z MAS ali skupino oseb brez MAS. Dobljeni rezultat kaže na kakovosten in dobro 

izdelan instrumentarij, ki je primeren za nadaljnjo uporabo. Je zanesljiv in veljaven merski 

instrument, ki nam omogoča diferencialno diagnostiko pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju. Dobro ločuje med osebami z motnjami v duševnem razvoju in MAS in osebami z 

motnjami v duševnem razvoju brez MAS. To pa je možno le tedaj, ko so ocenjevalci dobro 

educirani o uporabi instrumentarija in o sami naravi MAS. Rezultati, ki jih posameznik 

dobi s pomočjo ocenjevalnega lista, lahko služijo kot izhodišče za nadaljnjo terapijo oz. 

poučevanje, saj kažejo, kje ima posameznik šibka področja, ki jih je treba razvijati.

Ugotovili smo tudi, da obstaja statistično pomembna povezava med stopnjo razvitosti 

komunikacije in mentalno starostjo. Višja mentalna starost je tako pri osebah z MAS kot pri 

osebah brez MAS pomenila bolje razvito komunikacijo, kar je razumljivo. 

Korelacija med stopnjo izraženosti MAS in stopnjo razvitosti komunikacije kaže na statistično 

pomembno povezavo. Manjša kot je stopnja izraženosti MAS, bolj je razvita komunikacija.

Prav tako smo ugotovili, da stopnja razvitosti komunikacije ni povezana s spolom, saj 

rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik med spoloma v komunikaciji niti pri 

osebah z MAS niti pri osebah brez MAS.

V slovenskem prostoru je le malo raziskav, ki bi podrobno obravnavale specifično problematiko 

oseb z MAS in motnjami v duševnem razvoju. Dobljena spoznanja podpirajo potrebo, da 

se osebam z MAS ponudi prilagojene pristope pri poučevanju komunikacijskih veščin in 
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spretnosti. V literaturi najdemo veliko različnih pristopov in izobraževalnih programov za 

poučevanje otrok z MAS. Za dobro strokovno delo je nujno, da jih poznamo in uporabljamo, 

a z zavedanjem, da ne obstaja program oz. metoda, ki bi lahko rešila vse težave pri vseh 

osebah z MAS. Iskanje univerzalnega modela pomoči ni primerno, saj je populacija oseb 

z MAS izredno heterogena. Pomembno je, da pri osebah z MAS spodbujamo funkcionalno 

komunikacijo, se pravi komunikacijo, ki je uporabna v različnih okoliščinah z različnimi 

ljudmi.

Ne smemo pozabiti, da ima pričujoča raziskava določene omejitve, ki jih je treba upoštevati 

pri interpretaciji rezultatov. Tako so bile v vzorec zajete le osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, ki so vključene v CUDV Dolfke Boštjančič, Draga. Menimo, da je tematskih vsebin 

za nadaljnje raziskovanje na tem področju veliko. Smiselno bi bilo, da bi pri nadaljnjih 

raziskavah ocenjevalni list uporabili na večjem vzorcu oseb z MAS. Tako bi laže posplošili 

rezultate. Prav tako bi lahko pridobljene rezultate primerjali glede na vrsto pomoči, ki jih 

osebe z MAS prejemajo.

Kljub omejitvam pa bo raziskava prispevala k novim spoznanjem o razvoju komunikacijskih 

spretnosti in veščin oseb z MAS. Dobljeni rezultati in ocenjevalni list so lahko v pomoč 

strokovnjakom, ki se srečujejo z osebami z MAS.
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10 PRILOGE

10.1 PRILOGA A: OCENJEVALNI LIST
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OCENJEVALNI LIST

Posameznika, ki je vključen v raziskavo, opazujemo med testiranjem. Podatke lahko 
pridobimo tudi s pomočjo staršev, pedagogov, varuhov ali druge osebe, ki opazovano osebo 
dobro pozna, ter s pomočjo anamnestičnih podatkov. Vsakega od naštetih virov informacij 
lahko uporabimo, če vsebuje informacije, ki jih zahteva ocenjevanje na lestvicah.

Ker pri opazovanih osebah prihaja do sočasne diagnoze motnje v duševnem razvoju in 
motnje avtističnega spektra, moramo pri ocenjevanju upoštevati splošno stopnjo razvoja.

S1 SPOL
1 – moški 2 – ženski 

S2 KRONOLOŠKA STAROST
Izražena numerično (do meseca natančno)

S3 MENTALNA STAROST

1 2 3 4 5
nad 6 mes. do 

vključno 12 mes.
nad 12 mes. do 

vključno 18 mes.
nad 18 mes. do 

vključno 24 mes.
nad 24 mes. do 

vključno 30 mes.
nad 30 mes. do 

vključno 36 mes.
6 7 8 9 10

nad 36 mes. do 
vključno 42 mes.

nad 42 mes. do 
vključno 48 mes.

nad 48 mes. do 
vključno 60 mes.

nad 60 mes. do 
vključno 72 mes.

nad 72 mes.

S4 MOTORIKA

Opazujemo osebo in naredimo le grobo oceno motorike.

1 2 3 4 5
Samostojno sedi, hodi 

ob opori.
Hodi sama, gibanje je 
slabo koordinirano.

Teče in se ustavi. Hodi po stopnicah 
navzdol z 

izmenjavanjem nog.

Rokuje s svinčnikom 
– riše, barva.

S5 OČESNI STIK

Opazujemo in ocenimo, kako opazovana oseba vzpostavlja očesni stik z znanimi in neznanimi 
osebami v različnih situacijah. Upoštevamo strukturirane in nestrukturirane situacije.

1 2 3 4 5
Skoraj nikoli ne 

vzpostavi očesnega 
stika in se ne odziva 

na drugo osebo; 
umika pogled tudi pri 

znanih osebah

Zelo redko vzpostavi 
očesni stik; pogled 
se zdi »prazen« – 

neoseben

Redko oz. občasno 
vzpostavi očesni 
stik v spontanih 

situacijah; vzpostavi 
ga, ko je na to 
opozorjena.

Izogiba se očesnemu 
stiku z neznanimi 
osebami; zdi se, 
da je pretirano 

sramežljiva;z znanimi 
osebami vzpostavi 

očesni stik brez težav.

Očesni stik je 
primeren – pogleda v 
sogovornika, kadar je 
ogovorjena (znane in 

neznane osebe).
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S6 ZDRUŽENA POZORNOST – INICIRANJE

Opazovani osebi brez besed ponudimo knjigo oz. igračo (ko opazujemo otroka) in opazujemo, 
ali vzpostavi stik s preiskovalcem – usmeri pogled od knjige oz. igrače do obraza preiskovalca 
in nazaj. Ne upoštevamo pogledov, ko je ogovorjen ali se preiskovalec premakne.

1 2 3 4 5
Se ne odzove. Pogleda knjigo in ne 

spremeni izraza na 
obrazu.

Pogleda knjigo in 
spremeni izraz, 

vendar ne poseže po 
njej.

Je pozorna le na 
knjigo – jo prime in si 

jo ogleduje.

Je pozorna na knjigo 
in preiskovalca – 

pogleduje od knjige 
do osebe, ki ji je 
podala knjigo.

S7 ZDRUŽENA POZORNOST – ODZIV

Preiskovalec pridobi pozornost osebe, ki jo opazuje (jo pokliče po imenu), nato s prstom 
pokaže na zanimiv predmet na drugem koncu sobe in reče: »Oh, poglej! Tam je ____!« 
Opazujemo otrokov odziv.

1 2 3 4 5
Se ne odzove. Pogleda prst, a ne 

sledi smeri, v katero 
kaže.

Pogleda v smeri 
prsta, a ne spremeni 

izraza na obrazu.

Pogleda v smeri prsta 
in spremeni izraz. 

Je pozorna na 
predmet in 

preiskovalca.

S8 SOCIALNA KOMUNIKACIJA

Opazovano osebo pokličemo po imenu in opazujemo njen odziv.

1 2 3 4 5
Se ne odzove, 

nadaljuje s svojo 
aktivnostjo; zdi se, da 

ne sliši.

Na svoje ime 
se odzove le po 

vztrajnejšem klicanju

Ko jo pokličemo po 
imenu, zaustavi svojo 

aktivnost, a se ne 
obrne v smer osebe, 

ki jo je poklicala.

Se obrne proti osebi, 
ki jo je poklicala, a ne 

vzpostavi očesnega 
stika.

Se obrne k osebi, ki 
jo je poklicala, in 

vzpostavi očesni stik.

S9 SOCIALNA KOMUNIKACIJA – IGRA

Opazovani osebi predstavimo žogo in skušamo vzbuditi zanimanje za igro z njo. Spuščamo 
vesele glasove in ga vabimo v igo. 

1 2 3 4 5
Se ne odzove. Pogleda žogo in 

s pogledom sledi 
njenemu gibanju, a 
ne izrazi nobenega 

zanimanja zanjo; zdi 
se oddaljena.

Opazuje žogo in 
spremeni obrazno 

mimiko, a ne poseže 
po podani žogi.

Ujame podano žogo 
in jo zadrži zase; 

žoge ne poda nazaj.

Se kratko igra s 
preiskovalcem in 
žogo – podajata si 

žogo.



Nina Jerič: magistrsko deloPriloge

91

S10 RAZUMEVANJE – VERBALNO

Opazujemo in ocenimo vse načine odzivanja na človeški glas. Pred opazovano osebo 
položimo pet predmetov (žogo, knjigo, krtačo za česanje, kocko, posodo). Podamo mu 
navodila, ki se stopnjujejo.

1 2 3 4 5

1. Na glas se ne odzove, ne išče njegovega izvora.

2. S spremembo vedenja se odzove na glas, se obrača za glasom in spremeni izraz na obrazu kot 
odgovor na prijazen ali jezen glas.

3. Vprašamo jo: »Kje je žoga?« Če pogleda v smer imenovanega predmeta, štejemo nalogo za 
uspešno opravljeno. Pozorni smo na to, da besednih navodil ne podkrepimo s kretnjo.

4. Opazovano osebo prosimo:

• Dvigni kocko.
• Daj mi žogo.
• Počeši si lase.
• Odpri knjigo.
• Pokaži posodo.

5. Opazovano osebo prosimo: 

• Daj kocko v posodo.
• Žogo pospravi v omaro.
• Meni počeši lase.
• V knjigi poišči sliko deklice.
• Posodo s kocko položi na knjigo.

Če oseba pravilno izvede štiri navodila, štejemo nalogo za uspešno opravljeno.

S11 RAZUMEVANJE – NEVERBALNO 

Opazujemo in ocenimo načine odzivanja na kretnjo preiskovalca. Pred opazovano osebo 
položimo pet predmetov (žogo, knjigo, krtačo za česanje, kocko, posodo). Najprej pred 
knjigo brez besed pokažem kretnjo »daj meni«.

1 2 3 4 5

1. Na kretnjo se ne odzove, ni pozorna nanjo.

2. Opazuje kretnje in jih ponovi, ne izvrši pa dejanja, ki ga od nje pričakujemo.

3. Če oseba izroči knjigo, štejemo nalogo za uspešno opravljeno.

4. Neverbalno navodilo stopnjujemo tako, da zgolj s kretnjo za posamezne stvari (žogo – z dlanmi 
zaokrožim v obliki žoge; krtačo za česanje – z roko nakažem, da se češem; knjigo – dlani razprem 
v obliki knjige) prosimo, da poda predmet. Opazovana oseba naj poda ustrezni predmet. Če oseba 
pravilno izvede dve navodili, štejemo nalogo za uspešno opravljeno.

5.  Pred opazovano osebo položimo tri fotografije, ki izražajo čustva (veselje, jezo, žalost). Pred njo 
spreminjamo obrazno mimiko (se smejimo, jezno mrščimo, žalostno povešamo usta) in jo zgolj s 
kretnjo prosimo, naj poišče ustrezno fotografijo. Če oseba pravilno izvede dve navodili, štejemo 
nalogo za uspešno opravljeno.
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S12 EKSPRESIJA – VERBALNO

Opazujemo in ocenimo vse načine verbalnega vedenja (govor) opazovane osebe v 
strukturiranih in nestrukturiranih situacijah. Opazujemo, kako opazovana oseba izraža svoje 
želje, zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo ali pripoveduje o dogodkih. 

1 2 3 4 5
Z jokom, jamranjem 

izrazi nezadovoljstvo, 
s smehom izrazi 

zadovoljstvo.

Vokalizira, se igra 
z glasovi;uporablja 

žargon, ne da bi 
hotela kaj sporočiti.

Uporablja 
enobesedne stavke 

za izražanje želja; na 
vprašanja odgovarja z 

eholalijo.

Uporablja telegrafski 
stil govora, govor je 
večinoma smiseln, 
občasno je lahko 
prisotna eholalija, 

nepravilna uporaba 
zaimkov, včasih tudi 

žargon.

Uporablja večbesedne 
povedi v smiselnih 
situacijah, stavčna 

struktura je ustrezna.

S13 EHOLALIJA

1 2
DA NE

takojšnja zapoznela

S14 EKSPRESIJA – NEVERBALNO

Opazujemo in ocenimo vse načine neverbalnega vedenja opazovane osebe v strukturiranih 
in nestrukturiranih situacijah. Opazujemo, kako opazovana oseba izraža svoje želje, 
zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo ali pripoveduje o dogodkih, kako vstopa v stik z drugo 
osebo.

1 2 3 4 5
Skoraj nikoli ne 

vstopa v stik z drugo 
osebo.

Vzpostavi stik z 
drugo osebo, a 

uporablja le bizarne 
in nenavadne kretnje, 
ki niso v povezavi z 
želenim predmetom.

Svoje želje oz. 
potrebe ni sposobna 
izraziti na neverbalni 

način (s kretnjo); 
roko odraslega vodi k 
želenemu predmetu, 
istih potreb pa ne zna 
pokazati s kretnjami.

Nedoločeno pokaže 
oz. poskuša doseči 

želeni predmet; 
potrebno je 

preverjanje, če smo 
prav razumeli.

Neverbalna 
komunikacija je 

usklajena z verbalno 
(če je govor razvit); z 
mimiko obraza oz. s 

kretnjami pokaže npr. 
da je lačna, žejna, da 
želi na sprehod ipd.
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S15 VEDENJE – OBLIKA MOTEČEGA VEDENJA

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, naj oceni, kakšna oblika motečega vedenja se 
pojavlja pri opazovani osebi: 

• - pogosto joka, stoka 
• bežanje stran oz. »bežanje proti«
• pretiran strah, anksioznost, panika in fobije
• pomanjkanje motivacije
• težave s prehodi
• težave s spanjem
• pretirana navezanost na določen predmet
• rutine in rituali (npr. tapkanje po stolu, preden se usede, zapleteno zaporedje telesnih gibov 

ipd.)
• uživanje neužitnih stvari
• preokupiranost z določeno aktivnostjo (okušanje, vonjanje, praskanje različnih materialov, 

gledanje pod določenim kotom, obračanje dlani ali predmetov v bližini oči, opazovanje stvari, 
ki se vrtijo, zibanje, delanje grimas ipd.)

• kričanje, izpadi besa
• agresivno vedenje do drugih (tolčenje, pljuvanje, brcanje, metanje predmetov v druge ipd.)
• vedenje, usmerjeno v uničevanje stvari
• samopoškodbeno vedenje (puljenje las, udarjanje z glavo, grizenje roke ipd.)

1 2 3 4 5
5 ali več oblik 4 oblike 3 oblike 1 ali 2 obliki ni neprimernih oblik 

vedenja 

S16 VEDENJE – POGOSTOST MOTEČEGA VEDENJA

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, naj oceni, kako pogosto se pojavlja moteče vedenje. 
Upošteva lahko vse zgoraj naštete oblike motečega vedenja, ki so izrazito moteče in vplivajo 
na delovanje opazovane osebe.

1 2 3 4 5
pogosto, večkrat 

dnevno
skoraj vsak dan občasno, včasih, 

enkrat do dvakrat 
mesečno

redko, dvakrat do 
trikrat letno

skoraj nikoli

S17 VEDENJE – VZROK MOTEČEGA VEDENJA

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, naj oceni, kaj je najpogosteje vzrok neprimernega 
vedenja.

1 2 3 4 5
Ne opazimo nekega 
zunanjega vzroka.

Preveč senzornih 
dražljajev.

Ne razume navodil, 
dogajanja; sam ni 

razumljen.

Zahteva objekt, 
nekaj želi; protestira, 

nečesa ne želi.

Skoraj nikoli ni 
takega vedenja.
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S18 PRILAGAJANJE NA SPREMEMBE

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, naj oceni težave pri spreminjanju rutin ali 
vedenjskih vzorcev ter težave pri prehodu z ene aktivnosti na drugo. Ocenjujemo odzive 
na spremembe aktivnosti, še posebno če je bila oseba v prejšnjo aktivnost zelo intenzivno 
vključena. Zabeležimo odzive na poskus spremembe vedenjskega vzorca, rutine kot so znaki 
žalosti oz. razburjenja, kadar pridejo nepričakovani obiski in povzročijo spremembo, kadar 
jo peljemo v šolo po drugi poti, kadar spremenimo pohištvo, zamenja učitelja ipd.

1 2 3 4 5
Odzivi na spremembe 

so zelo ostri in 
siloviti; težko 
jo umirimo; če 
jo prisilimo k 

spremembam, lahko 
postane jezna in 

odklonilna, možni so 
napadi besa.

Aktivno se upira 
spremembam rutine, 

ko poskušamo 
spremeniti 

aktivnost, vztraja pri 
prejšnji in jo težko 
preusmerimo; je 

jezna ali nesrečna, če 
spremenimo ustaljeno 

rutino.

Oseba kaže znake, 
da bi rada vztrajala 
pri isti aktivnosti 

oz. vpeljani rutini, 
vendar jo lahko brez 
posebnega napora 
odvrnemo od te 

aktivnosti tako, da jo 
spremeni.

Ne kaže znakov, da 
bi spremembe sploh 

opazila.

Spremembe sprejema 
brez pretirane žalosti 

oz. razburjenja. 

S19 ODZIVI NA SENZORNE DRAŽLJAJE

Oseba, ki dobro pozna opazovano osebo, naj oceni, kako se oseba odziva na okus, vonj ter 
vidne, slušne in taktilne dražljaje (tudi odzivanje na bolečino). Ocenimo, ali oseba kaže odpor 
ali pretirano zanimanje za določen vonj, okus ipd. Ali se nenavadno odziva na bolečino? Za 
oceno se opredelimo že, če zadosti le enemu kriteriju (npr. s področja vonja ali okusa ali 
bolečine). Upoštevamo največje odstopanje (nižjo oceno).

1 2 3 4 5
Večje odstopanje; 

Pretirano je zaposlena 
z vonjanjem, s 
tipanjem ali z 

okušanjem; jé le 
določeno vrsto hrane 

(manjši nabor); 
pretirano ali premalo 
se odziva na zvok; 

bolečino lahko 
popolnoma ignorira 
ali se nanjo odzove 

pretirano.

Zmerno odstopanje; 
oseba je zmerno 

zaposlena z 
vonjanjem, tipanjem 

ali okušanjem 
predmetov ali 

ljudi; odzivanje 
na zvok variira, 

pogosto si zatiska 
ušesa;       pretirana 

oz. premajhna 
občutljivost na 

bolečino.

Manjše odstopanje; 
okuša ali voha 

neužitne predmete; 
pomanjkanje odziva 
na nekatere zvoke, 
včasih jo določen 

zvok razjezi; ignorira 
oz. pretirano se 
odziva na blažjo 

bolečino.

Občasno lahko deluje 
pretirano izbirčna 
ali pa jo je treba 

opozoriti, da pogleda 
določen predmet oz. 
kaže več zanimanja 
za določene vrste 
predmetov; kaže 

nekoliko večji strah 
pred bolečino.

Običajna percepcija; 
nove predmete 

raziskuje na primeren 
način; na manjšo 

bolečino se odziva z 
neugodjem, odziv ni 

pretiran.
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S20 STOPNJA IZRAŽENOSTI MAS

Gre za splošno oceno, ki temelji na subjektivnem vtisu o stopnji izraženosti MAS. 

1 2 3 4 5
huda izraženost zmerna izraženost blaga izraženost zelo omejeni znaki ni znakov

1. Večji primanjkljaji pri uporabi verbalnih in neverbalnih komunikacijskih in socialnih spretnosti 
povzročajo večje težave pri funkcioniranju. Kažejo zelo omejeno iniciranje socialnih interakcij 
in minimalni odziv na socialne pobude drugih. Prisotna so nefleksibilna, ponavljajoča se vedenja, 
ki izrazito motijo delovanje osebe na vseh področjih. Oseba se skrajno težko spoprijema s 
spremembami in doživlja velike stiske pri prehodih (tako miselnih kot pri dejanjih).

2. Opazni primanjkljaji pri uporabi verbalnih in neverbalnih komunikacijskih in socialnih spretnosti 
tudi ob ustrezni podpori. Osebe redko pričnejo socialno komunikacijo in kažejo zmanjšan ali 
neobičajen odziv na socialne pobude drugih. Prisotno je nefleksibilno vedenje in oteženo 
spoprijemanje s spremembami. Omejena in ponavljajoča se vedenja se pojavljajo dovolj pogosto, 
da so opazna naključnemu opazovalcu in motijo delovanje opazovane osebe v različnih okoljih. 
Doživljajo stiske in/ali težave pri prehodih (miselnih ali pri dejanjih). 

3. Brez ustrezne podpore primanjkljaji v socialni komunikaciji postanejo očitni. Težko pričenjajo 
socialne interakcije in se netipično ali neuspešno odzivajo na socialne pobude drugih. Lahko 
se zdi, da imajo zmanjšano zanimanje za socialne interakcije. Nefleksibilno vedenje povzroča 
opazne motnje v delovanju v enem ali več okoljih. Težko preklapljajo iz ene aktivnosti v drugo. 
Težave pri organizaciji in načrtovanju ovirajo njihovo neodvisnost.

4. V večini primerov primerno uporabljajo verbalne in neverbalne komunikacijske in socialne 
spretnosti (v okviru svojih motoričnih in intelektualnih sposobnosti). Občasno se lahko zdi, da 
so pretirano sramežljivi in zadržani do drugih ljudi, predvsem do neznancev. Običajno se dokaj 
hitro prilagodijo na nove okoliščine in nimajo večjih težav pri prehodih (miselnih ali pri dejanjih).

5. Ni opaznih primanjkljajev pri uporabi verbalnih in neverbalnih komunikacijskih in socialnih 
spretnosti (v okviru svojih motoričnih in intelektualnih sposobnosti). Primerno se odzivajo na 
socialne pobude drugih in jih v ustreznih okoliščinah tudi sami pričenjajo. Hitro se prilagodijo 
novim okoliščinam in nimajo težav pri prehodih (miselnih ali pri dejanjih).


