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nanje o avtorskih pravicah je eno od osnovnih
etičnih znanj, ki ga v življenju pridobimo mi-
mogrede od staršev, učiteljev, prijateljev in

družbe. Sodi na področje poštenja in integritete posa-
meznika. Razumsko večina ljudi taka pravila spre-
jema in se strinja z njimi, a kljub temu naletimo v
današnjem času interneta skoraj na vsakem koraku –
v glasbi, pri računalniških programih, knjigah – na
njihovo kršitev. Večini ljudi se to ne zdi težavno, deja-
nja celo po »robinhoodsko« odobravajo, češ saj so av-
torji bogati. Zamislijo pa se morda le ob večjih aferah. 

Podobno je na področju avtorskih pravic psiholoških
testov. Tako kot v svetu se zavedanje, pa tudi prizade-
vanje za urejenost, povečuje. Razlog je morda v vedno
večjih in obsežnejših kršitvah, o katerih poročajo za-
ložniki psiholoških testov po celem svetu. Zato ne pre-
seneča, da o tem govorimo tudi na strokovnih
srečanjih. Evropska skupina založnikov psiholoških te-
stov (European test publishers group – ETPG) na vsaki
letni konferenci posveti nekaj časa tej temi. Medna-
rodna komisija za teste (International Test Commis-
sion – ITC) je to temo na pobudo ETPG letos prvič
uvrstila tudi na program konference v San Sebastianu
(predstavitve si lahko ogledate na spletni strani ETPG).  

Čeprav se zdi, da so psihologi zaradi etičnih in stro-
kovnih zahtev, povezanih z zaupnostjo testov, bolj
dojemljivi za varovanje avtorskih in sorodnih pravic,
v strokovnih krogih še vedno naletimo na nekatera
zmotna prepričanja. Nekaj primerov:

› V tujini psiholog ali organizacija, kjer dela, kupi to-
liko izvodov, kolikor jih potrebuje za svoje delo. Jih
ne kopira, vendar pa jih brez dovoljenja prevede
(morda samo navodila) in testira v slovenščini. 
→ Avtorska pravica je s tem vseeno kršena, saj s
predelavo ne smejo biti kršene pravice avtorja

prvotnega dela (ZASP, čl. 7.), prav tako so zaščiteni
tudi posamezni sestavni deli avtorskega dela (ZASP,
čl. 6). Ob takem ravnanju so kršena tudi strokovna
in etična načela psihologov, zapisana v našem ko-
deksu (čl. 41) in mednarodnih smernicah (čl. 1.4.2). 

› Psiholog samo za interno uporabo (npr. pri delu,
raziskavi, poučevanju) kopira vprašalnik in kopij
ne prodaja. 
→ Tudi to je kršenje. Avtorsko delo lahko reprodu-
ciramo le v posebnih primerih in še to le v največ
treh izvodih, npr. če gre za privatno uporabo in če
primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti ter
pri tem oseba nima namena dosegati neposredne
ali posredne gospodarske koristi (ZASP, čl. 50). Za
pomoč psihologom, kako ravnati pri raziskovalni
uporabi testov, je ITC letos izdal posebno Izjavo ITC
o uporabi testov in drugih ocenjevalnih inštrumen-
tov v raziskovalne namene, ki jo Komisija za psiho-
diagnostična sredstva pri Društvu psihologov
Slovenije prevaja v slovenščino. 

› Psiholog uporabi le del avtorskega dela, npr. le nekaj
postavk iz vprašalnika, ali si sam naredi računalniški
program, kjer vključi ključ in norme iz priročnika.
→ To je poleg strokovne kršitve tudi kršitev avtor-
skih pravic. Ideja, načela res niso zaščitena, je pa
vsak posamezen del avtorskega dela (ZASP, čl. 6) in
se ga brez dovoljenja avtorja ne sme spreminjati.  

Morda o tem premalo razmišljamo, nimamo dovolj
znanja ali pa le popustimo pod pritiski delovnih
nalog in nadrejenih (npr. z izgovorom zmanjševanja
stroškov). Dejstvo je, da s kršenjem avtorskih pra-
vic škodimo sebi in psihološki stroki.
Avtor oz. avtorji in založbe v razvoj novega inštru-
menta ali priredbo vložijo veliko časa, znanja, truda,
izkušenj, ustvarjalnosti in s plačilom dohodka od pro-
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daje avtorskega dela dobijo povrnjeno vsaj nekaj vlo-
ženega, večinoma pa ga porabijo za nadaljnji razvoj in
izboljšave. Če denar ne kroži, ni virov za posodobitve;
razvoj novih inštrumentov je počasen, še posebno pri
izdelkih kot so psihološki testi, kjer uporabnikov ni
veliko; na trgu so stare verzije ali pa se pojavijo neu-
radni, nestrokovni prevodi, ki se potem razširijo med
uporabnike in ti nimajo potrebe po nakupu legalnih
in strokovno izdelanih verzij. V tem začaranem
krogu, katerega akterji smo, ne znižujemo le kakovo-
sti naših psiholoških pripomočkov, temveč posta-
vljamo pod vprašaj tudi našo strokovnost. Obenem
pa si znižujemo tudi ugled, npr. pri testirancih, ki do-
bijo v roke nečitljive kopije vprašalnikov, pri naročni-
kih, ko ugotovijo, da uporabljamo stare teste ali tuje
norme, in med drugimi strokovnjaki, s katerimi sode-
lujemo.

Na Centru za psihodiagnostična sredstva se že dalj
časa spopadamo s tem problemom in iščemo rešitve,
ki ne bi bile v nasprotju z našim poslanstvom pripra-
vljati kakovostne merske pripomočke in bi bile pri-
merne za vse vpletene. Dobro sodelujemo s kolegi iz
Društva psihologov Slovenije in smo aktivni v Komi-
siji za psihodiagnostična sredstva in Komisiji za eti-
čna vprašanja. Že nekaj let sodelujemo tudi z
odvetnico, specializirano za avtorske in sorodne pra-
vice, ki nam pomaga pri najhujših kršitvah.  Vendar
to zadnje čase ni dovolj. Zato se danes najprej obra-
čamo na vas in vas prosimo za podporo pri spoštova-
nju avtorskih in sorodnih pravic. Naslednji korak, ki
ga nameravamo storiti, je obveščanje državnih inšti-
tucij, vodstev šol, bolnišnic, zdravstvenih domov, fa-
kultet, profesorjev, ki so mladim psihologom tudi
prvi vzor in vir znanj o avtorskih pravicah.  

Strinjam se, da ta problematika ni preprosta, saj je po-
vezana s številnimi strokovnimi dilemami, za katere
po navadi ni hitre in preproste rešitve. Kljub temu ver-
jamem, da se je vredno zavzemati za spremembe, saj
drugače delamo dolgoročno na strokovnem in eti-
čnem področju sami sebi veliko škodo. Ne gre za
denar, ne gre za trg, niti ne za zakon; gre za poštenost,

strokovnost, etičnost, ugled posameznika in stroke.

Dušica Boben

Pomembni viri:
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=717)

Kodeks poklicne etike psihologov Slovenije (DPS,

http://www.dps.si/tl_files/DOCUMENTS/eticni%20k

odeks%20DPS.pdf)

Mednarodne smernice za uporabo testov (ITC,

http://www.intestcom.org/itc_projects.htm)

ITC Statement On the Use of Tests and Other Assessment

Instruments for Research Purposes (ITC, 2014,

http://www.intestcom.org/upload/sitefiles/using_test

s_for_research.pdf)

Slovarček: 
› Avtorsko delo = intelektualna stvaritev s področja

književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakr-
šen koli način izražena. 

› Avtorska pravica = pravica avtorjev na njihovih
delih s področja književnosti, znanosti in umetno-
sti. Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem
delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravi-
čenja (moralne avtorske pravice), izključna premo-
ženjska upravičenja (materialne avtorske pravice) in
druga upravičenja avtorja (druge pravice avtorja).

› Materialne avtorske pravice = varujejo premo-
ženjske interese avtorja s tem, da avtor izključno
dovoljuje ali prepoveduje uporabo svojega dela in
primerkov svojega dela. Če ni drugače določeno, je
uporaba avtorskega dela dopustna le, če je avtor v
skladu z zakonom in pod pogoji, ki jih je določil,
prenesel ustrezno materialno avtorsko pravico.

› Moralne avtorske pravice = varujejo avtorja glede
njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela. Ta pra-
vica ni prenosljiva.

› Sorodne pravice = pravice izvajalcev, proizvajalcev
fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali te-
levizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelo-
valcev podatkovnih baz.
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estvica agresivnosti za učence in dijake
(AG-UD) in Lestvica anksioznosti za
učence in dijake (AN-UD) sta deli avtorice

dr. ANE KOZINA, psihologinje, ki se je v svojem dok-
torskem delu ukvarjala s povezanostjo agresivnosti in
anksioznosti v šolskem prostoru. Na Pedagoškem in-
štitutu vodi Center za evalvacijske študije, njeno razi-
skovalno delo pa sodi na področje pedagoške in
razvojne psihologije.  

Obe lestvici sta prirejeni za merjenje agresivnosti in
anksioznosti v šolski situaciji, kar je tudi njuna

prednost, saj drugi pripomočki1, ki jih imamo na
Centru za psihodiagnostična sredstva, niso pripra-
vljeni za to posebno okolje, prav tako merijo še
druge otrokove ali mladostnikove težave. AG-UD in
AN-UD sta torej lestvici, pripravljeni še posebej za
šolske psihologe. Za uporabo nista zahtevni, Ko-
misija za psihodiagnostična sredstva pri Društvu
psihologov Slovenije ju je uvrstila v kategorijo A. 

Lestvici sta kratka, presejalna in samoocenjevalna
merska pripomočka. Izvedba je lahko tudi skupin-
ska. AG-UD ima 18 trditev, na katere učenci in dijaki

PRAVkar izšlo ...

Nova izvirna slovenska
merska pripomočka

Lestvica agresivnosti za učence in dijake nam po-
maga oceniti t. i. splošno agresivnost učencev os-
novne šole od 4. razreda naprej ter dijakov srednjih
šol. S profila splošne agresivnosti lahko prepoznamo
agresivnost, usmerjeno navzven (podlestvice tele-
sna, besedna agresivnost in agresivnost do avto-
ritete), in agresivnost, usmerjeno navznoter
(podlestvica notranja agresivnost). 

Z lestvico anksioznosti za učence in dijake na stan-
dardiziran način ocenjujemo splošno anksioznost
pri učencih od 4. razreda osnovne šole do 4. letnika
srednje šole. Lestvica zajema dva sistema izražanja
anksioznosti: kognitivnega in čustvenega. Kogniti-
vni vidik merita komponenti odločanje in skrbi,
čustveni pa komponenta čustva.

e-TESTinfo št. 1, 2014
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1 Vprašalnik o socialnem vedenju otrok (SV-O, LaFrenier, Dumas, Zupančič, Gril, Kavčič, 2001), Vprašalnik o travmatiziranosti
otrok in mladostnikov (VTM, Brier, Žemva, Boben, 2000) in Vprašalnik za oceno osebnosti za mladostnike (PAI-A, Morey, v
pripravi), Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA, Puklek Levpušček, 2008).



odgovarjajo na 5-stopenjski lestvici (od »Sploh se ne
strinjam« do »Zelo se strinjam«), AN-UD pa ima 14
trditev ter prav tako 5-stopenjske odgovore strinjanja
(od »Nikoli« do »Vedno«). Obe lestvici učenci in di-
jaki izpolnijo v 10-15 minutah, še manj pa potrebu-
jemo za vrednotenje in izris profila.

V priročniku, ki je napisan po mednarodnih stan-
dardih, najdemo poleg podatkov o razvoju lestvic,
psihometričnih podatkih o zanesljivosti in veljavno-
sti, njuni izvedbi, vrednotenju in interpretaciji (s
primeri iz prakse) še osnovne opredelitve agresivno-
sti oz. anksioznosti, njun razvoj, razlike po spolu in
specifičnosti v šolskem okolju ter kratek opis mode-
lov zmanjševanja oz. preprečevanja.

Priročnika so pregledali strokovnjakinja za metodo-
logijo dr. Anja Podlesek in psihologa iz Svetovalnega
centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani,
Nada Hribar (anksioznost) in Peter Janjušević (agre-
sivnost). A. Podlesek je ocenila lestvici po EFPA-mo-
delu za opis in vrednotenje psiholoških testov2, ki ga
Komisija za psihodiagnostična sredstva pri Društvu
psihologov Slovenije želi uvesti kot uraden kriterij
strokovnosti psiholoških merskih pripomočkov v
Sloveniji, na Centru za psihodiagnostična sredstva
pa mu sledimo že od njegove prve objave. 

Dušica Boben

PREDSTAVITEV LESTVIC JE BILA 26. SEPTEMBRA
2014, 

ENODNEVNO USPOSABLJANJE PA BO 
5. NOVEMBRA 2014 popoldne. 
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Nekaj ocen AG-UD po modelu EFPA:
7.4 Splošna primernost dokumentacije: 4
9.3 Skupna ocena ustreznosti norm: 4

10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti: 2
11.3 Splošna ocena veljavnosti: 3 

Nekaj ocen AN-UD po modelu EFPA:
7.4 Splošna primernost dokumentacije: 4
9.3 Skupna ocena ustreznosti norm: 4

10.8 Skupna ocena ustreznosti zanesljivosti: 3
11.3 Splošna ocena veljavnosti: 3

Ocene pomenijo: 1 = neustrezno, 2 = ustrezno, 3 = dobro, 4 = odlično

Dr. Ana Kozina pojasnjuje dejavnike anksioznosti in agresivnosti na
ravni šole (glejte prispevek  na naslednji strani).

PRAVkar izšlo ...e-TESTinfo št. 1, 2014
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2 EFPA review model for the description and evaluation of
psychological and educational tests,
http://www.efpa.eu/professional-development



prispevku bosta predstavljeni anksioznost
in agresivnost in z njima povezani dejavniki
na ravni šole. Tako agresivnost kot tudi ank-
sioznost imata negativne posledice (kratko-

ročne in dolgoročne) ne samo na ravni posameznika
temveč tudi na ravni šole kot celote. 

Anksioznost opredeljujemo kot kognitivni (npr. skrbi),
čustveni (npr. strah), vedenjski (npr. umik) in fiziološki
odziv posameznika, ki ima občutek nevarnosti ali grož-
nje in katerega vzroka se ne zaveda. Ne glede na to, da
se anksioznost v določenem razvojnem obdobju poja-
vlja pri večini učencev in dijakov, postane problemati-
čna, ko je preveč intenzivna, vztrajna ter omejuje ali
ovira vsakdanje življenje učenca ali dijaka (Silverman
in Treffers, 2001; Stallard, 2009). Stalna anksioznost
prizadene učenca ali dijaka na čustvenem področju,
škodi njegovemu telesnemu zdravju, vpliva na njegov
razvoj, učenje in razvoj medosebnih odnosov, še pose-
bej v šolskem obdobju (Barrett, Lock in Farrell, 2005;
Coplan, Findlay in Schneider, 2010; Last, Hansen in
Franco, 1997; Stallard, 2009).  

Za delovanje anksioznih učencev v šolski situaciji je
značilno, da: so napeti in se težko sprostijo ter tožijo
za pogostimi telesnimi težavami; se lahko izogibajo
šolskemu delu ali odlašajo zaradi strahu, da zadolži-
tev ne bodo opravili dovolj dobro (pretiran strah pred
napakami); so pretirano zaskrbljeni in nerealistično
ocenjujejo lastno zmožnost; pretirano poudarjajo
pretekle napake in tudi v prihodnje pričakujejo neu-
speh; potrebujejo neprestano odobravanje, posebno s
strani odraslih in avtoritet; se njihov strah pred obi-
skovanjem šole občasno pojavlja v situacijah, ko so
zaskrbljeni, da njihovo izvajanje ne bo dovolj dobro
glede na pričakovanja; se na videz vedejo bolj zrelo od
vrstnikov, vendar pa izhaja to vedenje predvsem iz
prilagajanja zahtevam drugih, predvsem odraslih; te-
žijo k popolnosti in se izogibajo manj strukturiranim
nalogam (npr. prosti spis); se izgubljajo v nepomemb-

nih podrobnostih in imajo težave pri zaznavanju širše
slike neke naloge, problema ali zahteve; so pretirano
obremenjeni s skrbmi v zvezi s pravilnim in sprejem-
ljivim vedenjem, ne zaupajo vase in so pretirano odvi-
sni od mnenja drugih in usmerjanja drugih (Hribar in
Magajna, 2011). Ker je anksioznost pri zunanjih opa-
zovalcih (na primer učiteljih in starših) zaradi svoje
notranje naravnanosti pogosto spregledana, je še po-
sebej pomembno, da imamo v šolskem okolju ustre-
zne psihometrične pripomočke, s pomočjo katerih
lahko bolj anksiozne posameznike prepoznamo in
jim nudimo dodatno pomoč. 

Na drugi strani agresivnost v šolskem okolju hitreje
prepoznamo, zlasti njene telesne in besedne oblike.
Agresivno vedenje je namreč vedenje, s katerim
oseba namerava povzročiti oz. dejansko povzroči te-
lesno ali psihološko škodo sebi ali drugemu. Tovr-
stno agresivno vedenje ima številne negativne
posledice (kratkoročne in dolgoročne), tako za agre-
sivne posameznike kot za njihove žrtve (Flannery
idr., 2007; Huesmann, 1994). V šolah tako izvajalci
kot žrtve predstavljajo težavo, ki potrebuje obrav-
navo. Agresivno vedenje namreč poleg negativnih
vplivov na posameznika moti tudi proces učenja in
poučevanja v šolah, vpliva na šolsko klimo in je pove-
zano z nižjimi učnimi dosežki (Brown, Anfara in
Roney, 2004; Hoy, Hannum in Tschannen-Moran,
1998). Poleg negativnih posledic je preprečevanje in
zmanjševanje agresivnih vedenj v šoli pomembno
tudi zaradi učenja agresivnih vzorcev. Učenci se na-
mreč lahko agresivnega vedenja, še posebej, če je to
nekaznovano, tudi naučijo od svojih bolj agresivnih
vrstnikov (Flannery idr., 2007; Huesmann, 1994). 

Da lahko na zmanjševanje anksioznosti in agresivno-
sti vplivamo tudi na ravni šole, je pomembno poznati
z obema pojavoma povezane dejavnike. Rezultati ra-
ziskav (Wienke-Totura, MacKinnon-Lewis, Gesten,
Gadd, Divine, Dunham in Kamboukos, 2009), tudi v
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Sloveniji (Kozina, 2013; Kozina, 2014 ), so pokazali, da
imata tako anksioznost kot tudi agresivnost nekatere
skupne dejavnike na ravni šole. V prvi vrsti je to šol-
ska klima, ki jo razumemo kot relativno stabilen sku-
pek notranjih značilnosti šole, ki vplivajo na vedenje
vseh v šoli (Brown, Anfara in Roney, 2004). Te notra-
nje značilnosti v pozitivni obliki najbolje opredelju-
jejo dobri odnosi med učenci in učitelji, ocenjevanje
šole kot varnega okolja, visoka vpletenost učencev,
staršev in zaposlenih v soodločanje ter prisotnost vi-
sokih pričakovanj do učencev (Freiberg, 1999). Pod-
obno se tako agresivnost kot tudi anksioznost
povezujeta z negativnim odnosom do šole in šolskih
predmetov ter s slabšim učnim uspehom (Duchesne
in Ratalle, 2010; Mazzone, Ducci, Scoto, Passaniti,
D'Arrigo in Vitiello, 2007). 

Kot uspešna strategija se je tako za zmanjševanje
anksioznosti kot za zmanjševanje agresivnosti ter
celotno izboljšanje šolske klime izkazalo usmerjeno
učenje socialnih in čustvenih spretnosti (Durlak,
idr., 2011). Za ugotovitev stopnje agresivnosti in ank-
sioznosti na ravni šol sta od jeseni naprej na voljo
hitra presejalna pripomočka za anksioznost in agre-
sivnost s slovenskimi normami.

Dr. Ana Kozina
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eckovo lestvico samomorilnih misli (BSS)
smo v Sloveniji priredili na pobudo psihia-
trinje Helene Korošec Jagodič, ki je sodelo-
vala tudi pri prevodu in preizkušanju v

kliničnem okolju. BSS je prva uradno prirejena le-
stvica iz seznama znanih Beckovih lestvic v Slove-
niji. BSS je kratek samoocenjevali vprašalnik, s
katerim terapevt rutinsko preučuje in ocenjuje tve-
ganja za samomorilno vedenje odraslih oseb, starih
vsaj 17 let. 

Priročnik je strokovno pregledala dr. Zdenka Čebašek-
Travnik, spec. psihiatrije, ki je na predstavitvi govorila
tudi o svojih izkušnjah o uporabi testov in občutljivi
temi, ki se jo meri. Pri tem je opozorila na omejitve
BSS in veliko odgovornost njegovega uporabnika. 

Avtorja, A. T. Beck in R. A. Steer, sta lestvico name-
nila strokovnjakom z opravljenim primernim klini-
čnim usposabljanjem in izkušnjami, ki morajo biti
vešči tudi najrazličnejših ustreznih terapevtskih in-
tervencij. Ena od glavnih strokovnih smernic je, da
ne smemo delati zaključkov (še posebno ne klinične
ocene) samo na podlagi izoliranega rezultata. BSS
ne sme nadomestiti pogovora s pacientom, lahko pa
postane sestavni del psihiatrične in psihoterapevt-
ske obravnave. Priročnik BSS ne nudi smernic za
delo s samomorilnimi pacienti, jih pa mora poznati
vsak uporabnik. 

Kljub veliki previdnosti pri uporabi BSS je dr. Z. Če-
bašek-Travnik v recenziji (Psihološka obzorja, 23, 52-
53(2014)) zapisala tri motive, zakaj uporabljati BSS:
»Najprej zato, ker vsakemu terapevtu lahko olajša
pogovor na temo samomorilne ogroženosti – ne
glede na to, ali gre za mlajšega ali bolj izkušenega

terapevta, je ta tema vedno težka. Drugič zato, ker
na vprašanje samomorilnega tveganja pomislimo
premalokrat, še posebej, če delamo na oddelkih ozi-
roma v ambulantah z mešano oz. splošno popula-
cijo. BSS nas na to lahko »opozori«. Tretjič zato, da
pacient »vidi«, da se z njegovimi stiskami ukvarjamo
zelo resno in smo jih pripravljeni tudi »izmeriti«.« 

Dušica Boben

Predstavitev Beckove lestvice 
samomorilnih misli v decembru 2013
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Zdenka Čebašek-Travnik na predstavitvi BSS decembra 2013 na Cen-
tru za psihodiagnostično sredstva.
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lovenska izdaja WPPSI-III je še zmeraj sveža
in če ste jo slučajno spregledali, vam jo tukaj
ponovno na kratko predstavljamo.

Tretja izdaja Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za
predšolske otroke (WPPSI-IIISI) je razvojno-psiholo-
ški pripomoček, namenjen ocenjevanju spoznavnih
sposobnosti otrok, starih od 2 let in 6 mesecev
do 7 let in 3 mesece (2;6–7;3 leta). 

Zapolnjuje vrzel pri psiholoških pregledih v zdrav-
stvenih domovih, bolnišnicah, svetovalnih centrih,
vrtcih in osnovnih šolah, saj daje izčrpno oceno spo-
znavnega delovanja otrok, starih od 2;6 do 7;3 leta.
Psihologi bodo WPPSI-IIISI lahko uporabljali tudi
za ocenjevanje intelektualne nadarjenosti, spo-
znavnih razvojnih zaostankov in učnih težav. 

Rezultati WPPSI-IIISI na zanesljiv, veljaven in stan-
dardiziran način dajejo informacije, ki so koristne za
različne psihološke in pedagoške namene in poma-
gajo pri načrtovanju pomoči ali načrtov za delo z na-
darjenimi otroki.

Da bi se izognili nepotrebnemu stresu ali utrujeno-
sti pri otrocih, zahteva WPPSI-IIISI izvedbo le štirih
glavnih podtestov za otroke od 2;6 do 3;11 (Razume-
vanje besed, Poučenost, Sestavljanje kock, Sestavlja-
nje predmetov) ter sedem glavnih podtestov za
otroke, stare od 4;0 do 7;3 (Poučenost, Besednjak,
Razumevanje, Sestavljanje kock, Matrike in Slikovni
pojmi). Vsi podtesti vključujejo naloge za vajo in
učenje, ki otrokom lajšajo razumevanje podtestnih
nalog. Otrokovo razumevanje testnih navodil izbolj-
šajo tudi dovoljena vprašanja in spodbude.

WPPSI-IIISI vključuje Besedni, Nebesedni in Celo-
tni IQ. Poleg tega je za otroke od 4;0 do 7;3 leta mo-
goče izpeljati Količnik hitrosti obdelave (v
prejšnjih Wechslerjevih lestvicah imenovan Indeks

hitrosti obdelave), za otroke obeh starostnih obdobij
pa lahko določimo Splošni jezik. V Zvezek za zapi-
sovanje je vključena stran za analizo rezultatov, s ka-
tero določimo otrokova močna in šibka področja
ter medsebojno primerjamo količnike (BIQ–NIQ,
BIQ–HIQ in NIQ–HIQ) in/ali dosežke pri sorodnih
podtestih.

Izvedba glavnih podtestov traja približno 30–35
minut za večino otrok od 2;6 do 3;11 leta ter približno
40–50 minut za večino otrok od 4;0 do 7;3 leta.

Z izvedbo dodatnega podtesta pri mlajši skupini
otrok testiranje podaljšamo za približno 5–7 minut.
Pri otrocih od 4;0 do 7;3 leta izvajanje dodatnega
podtesta, ki nam omogoča pridobitev Količnika hi-
trosti obdelave, podaljša testiranje za približno 3–4
minute. Če pri otrocih, starih 4;0–7;3 leta, potrebu-
jemo ali želimo dobiti vse sestavljene rezultate in
analize razlik, potrebujemo še približno 30–35 minut
za izvajanje dodatnih in izbirnih podtestov.

Cronbachovi alpha koeficienti notranje skladnosti
(slovenski vzorec) so za Besedni IQ pri različnih sta-
rostih od 0,88 do 0,93, za Nebesedni IQ 0,75–0,94,
za Celotni IQ 0,88–0,96, Splošni jezik 0,74–0,93 in

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za 
predšolske otroke – WPPS-IIISI
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V juniju smo izvedli že prvo usposabljanje, ki ga je
vodila švedska klinična psihologinja in nevropsiholo-
ginja, dr. Eva Tideman. V juniju 2015 nas bo spet obi-
skala. Takrat bomo ponovno izvedli dvodnevno
usposabljanje, en dodaten dan pa bo na voljo za su-
pervizijo. 

Ob tej priložnosti naj se opravičimo še za napako, ki se
nam je zgodila v Zvezku za zapisovanje in v Priročniku s
psihometričnimi podatki in podatki za interpretacijo,
na str. 128. V zvezku na drugi strani spodaj so nam pri
sliki, ki prikazuje delež populacije pod delom normalne
krivulje, ostala še stara poimenovanja. Moralo bi biti: 

za Lestvico hitrosti obdelave pri starejši starostni
skupini 0,87–0,92.

V priročniku je povzetih več raziskav o vsebinski ve-
ljavnosti, notranji strukturi, povezavah z drugimi
spremenljivkami, kot so drugi testi in posebne sku-
pine otrok (npr. intelektualno nadarjeni otroci,
otroci z lažjo ali zmerno motnjo v duševnem raz-
voju, otroci z zaostanki v razvoju, otroci z dejavniki

tveganja v razvoju, otroci z avtistično motnjo, otroci
z motnjo jezikovnega izražanja, otroci z mešano
motnjo jezikovnega razumevanja in izražanja, otroci
z omejenim znanjem angleščine, otroci z motnjo po-
zornosti in hiperaktivnostjo, gibalno ovirani otroci).
Na slovenskem vzorcu je predstavljena faktorska
struktura (konfirmatorna in eksploratorna).

Marjeta Trstenjak 
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Nova spletna stran in prenovljena aplikacija s spletnimi testi TESTrešuj

o konca leta bomo prešli na novo spletno
stran in prenovljeno spletno aplikacijo za iz-
polnjevanje in vrednotenje testov. 
Spletni aplikaciji s testi smo dali ime 

TESTrešuj, ki je bolj pogovorno kot strokovno pra-
vilno. Tako kot doslej bo omogočala izpolnjevanje
vprašalnikov na daljavo, bolj prijazna pa bo do psiho-
logov ali drugih strokovnjakov, ki bodo vprašalnike že-

leli le vrednotiti. Za vrednotenje se sedaj ne bo potre-
bno več prijavljati za vsako osebo posebej, temveč
boste lahko označili možnost, da vnesete podatke, ki
so jih vaši udeleženci testiranja izpolnili na papirju.
Poleg vprašalnikov Iskanje poklicne poti in BFQ bodo
sedaj na voljo še EPQ-R, PIE in VUN. V kratkem se jim
bo pridružil PAI, nato pa še drugi vprašalniki, pri kate-
rih bo elektronsko vrednotenje nadomestilo šablone.

V ZDA in Veliki Britaniji bo to jesen izšel WISC-V. Spletna stran, kjer so na voljo informacije in predstavitve, je
tukaj: http://www.pearsonclinical.com/education/products/100000771/wechsler-intelligence-scale-for-chil-
drensupsupfifth-edition--wisc-v.html#tab-training.
V Sloveniji načrtujemo, da bi prihodnje leto začeli dogovore o prenosu pravic za slovensko priredbo in
standar dizacijo.

D
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an Florance je plodovit ustvarjalec: od pesmi in
knjig do ustvarjanja stikov med ljudmi in obli-
kovanja mednarodnih skupin, kot je ETPG. Je
namreč eden izmed ustanovnih članov skupine

oziroma oseba, zaradi katere se je skupina sploh
oblikovala. Pred skoraj 25 leti (prihodnje leto bo
obletnica) se je podal na obiske k evropskim založ-
nikom, da bi jih navdušil za svoj načrt: medsebojno
spoznati in povezati evropske založnike na po-
dročju izdajanja testov. Sprva so bili v skupino
vključeni le veliki založniki, z razširitvijo članstva
pa smo se leta 2008 skupini pridružili tudi mi. Na
Centru za psihodiagnostična sredstva sicer Iana po-
znamo že od prej, ko je bil še direktor založbe NFER
Nelson.  

Letno konferenco vsako leto organizira založnik iz
druge države. Predhodno izbiramo teme, ki bi jih že-
leli obravnavati, ali dejavnosti, ki bi jih kot skupina
želeli izpeljati. Nekaj let nazaj smo izvedli raziskavo
o spremembah vodstvenega vedenja in izbiranju
vodij (več na www.center-pds.si med strokovnimi
prispevki). 

Ian v vlogi tajnika skupine skrbi za usklajevanje želja
in prioritet, je ključni sooblikovalec konference.
Člani njegovo delo izjemno cenimo, še bolj pa obču-
dujemo njegove »človeške« lastnosti oz. medosebne
spretnosti, zaradi katerih je vzdušje v skupini prija-
teljsko. 

Njegova vloga je večkrat nehvaležna, kajti med direk-
torji evropskih založb, ki so si lahko konkurenti,
mora voditi vroče debate in umirjati napetosti ter
privesti do konstruktivnih predlogov. S spoštljivim
odnosom, pronicljivostjo in humorjem mu to iz-
jemno dobro uspeva. 

Svojo kariero je začel kot pisec besedil za promocije
in reklame, nato delal kot direktor v marketingu in
mednarodnem založništvu na kliničnem, šolskem
področju ter področju revij. Kasneje je bil direktor
svetovalnega podjetja, specializiranega za psihološko
testiranje, usposabljanje in poslovno svetovanje. La-
stno podjetje je ustanovil pred 10 leti, znotraj njega
pa uživa predvsem pri usposabljanju ljudi. Vodi te-
čaje marketinškega pisanja, oblikovanja, strateškega
marketinga, razvoja blagovnih znamk, teorij osebno-
sti, odnosov z javnostmi in upravljanja z intelek-
tualno lastnino. Piše za številne revije (med drugim
za revijo britanskega psihološkega društva The Psyc-
hologist) in je bil vključen v postavljanje strateških
usmeritev za številna podjetja. Poleg tega je tudi taj-
nik ETPG; je “lepilo, ki skupino drži skupaj”, o njem
pravi Jürgen Hogrefe, direktor izvorno nemške za-
ložbe Hogrefe Verlag. 

Skupina ETPG postaja v Evropi na področju kako-
vostnih psiholoških testov vse bolj prepoznavna,
koristi članstva pa čutimo tudi pri nas. Že več let se
na letnih srečanjih npr. ukvarjamo z etično rabo te-
stov, ki zajema osveščanje o koristih uporabe ustre-

Ian Florance – pobudnik nastanka 
Skupine evropskih založnikov testov 
(European test publishers group ETPG) 

I

Ian Florance (levo) in predstavnik ameriških založnikov testov, G.
Haris: ”Čemu naj ETPG posveti pozornost v naslednjih letih?”
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zno pripravljenih in prirejenih, avtorsko zaščitenih
pripomočkov. 

Z Ianom smo pripravili futurističen intervju. Skozi
njegove oči si poglejmo psihologe in testiranje.
Kako vidiš majhno založbo v majhni deželi? Kaj
nam prerokuješ na vse bolj konkurenčno zahtev-
nem trgu? 
Več razlogov je, zakaj mislim, da imate dobre možno-
sti. V majhni državi lahko resnično veste, kaj vaše
stranke želijo, in z njimi natančno in ustrezno komu-
nicirate, ne pa da le rečete, da je vaše delo usmerjeno
na stranke, potem pa vam spodleti pri realizaciji. Zelo
velika podjetja imajo več sredstev, a je za njih težje
ugotoviti in se prilagoditi lokalnim potrebam; pravza-
prav se zgodi, da večkrat ignorirajo te potrebe in upo-
rabijo enak pristop v različnih državah. Zelo prepričan
sem tudi, da vstopamo v čas hitrih sprememb pri testi-
ranju, ki ga usmerjajo informacijske tehnologije, na-
predek psiholoških teorij in izjemna odkritja v
nevropsihologiji. Rečemo lahko, da je psihologija v
zlatih letih. Majhna podjetja se lahko z inovacijami in
spremembami prej prilagodijo tem napredkom. Za
večja podjetja traja več časa, da spremenijo smer.

Trenutno je najmanj ugodno biti srednje veliko pod-
jetje, ker taka podjetja nimajo namreč toliko sred-
stev kot velika podjetja in so manj odzivna kot
majhna podjetja.

Kakšna bo prihodnost psihološkega testiranja?
Pravo znanstveno testiranje je staro več kot 100 let
in je v tem času naredilo že dolge korake. Kot sem
omenil že zgoraj, menim, da se soočamo s pravim
paradigmatskim preskokom na tem področju – tem,
kar je Thomas Kuhn opisal v svoji knjigi Struktura
znanstvenih revolucij. Osnovni princip bo tak, da
bomo imeli manj formalnih testov, kot jih po-
znamo, in več načinov analiziranja podatkov, ki ob-
stajajo že brez testov, npr. aktivnosti v družbenih
medijih. To nam bo povedalo veliko o človekovih
sposobnostih in nagnjenjih.

Formalno testiranje bo potekalo preko spleta, boljše
bo prilagojeno ljudem z različnimi oviranostmi in se

bo osredotočalo na akcijski načrt, ne le na opis. Re-
zultati bodo strokovnjake vodili v pomoč in k odlo-
čitvam, ki so se izkazale za učinkovite.

Tudi testi bodo videti drugače. Zahtevali bodo manj
besed. Bolj jih bodo zanimali odzivi na material kot
odgovori na vprašanja. Morda je to, kar se dogaja, po-
novno odkritje neke vrste projekcijskega testiranja, ki
je zaradi moderne tehnologije lahko bolj prepričljivo.

Kršitve avtorskih pravic so tema, ki se na sreča-
njih ETPG pojavlja že nekaj let. Kako ocenjuješ,
da nelegalna raba testov vpliva na testiranje?
Želim si, da bi vedel! Izkušnje iz glasbene in knjižne
industrije kažejo na to, da moramo prilagoditi svoj
pristop. Tudi prispevek ETPG-ja na konferenci Med-
narodne komisije za teste (ITC) je to potrdil. Podjetja
pa izgubljajo denar zaradi nespoštovanja avtorskih
pravic, tj. zaradi kraj, kar pa vpliva na raziskovanje,
avtorje, razvijalce testov in univerze.

Ian in Zeynep, turška organizatorka konference ETPG 2014 v Istan-
bulu: Na tajnika se lahko nasloniš.
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Ian, si pesnik med psihologi. Kako si izbral tako
pot in kako preživiš med psihologi? 

Delal sem za založnika šolskih učbenikov in bil s
tem precej nesrečen. Ko sem se enkrat vrnil z dopu-
sta, mi je tajnica rekla: “Videla sem zanimiv oglas za
delo in te prijavila.” Bil je oglas za podjetje NFER
Nelson, ki je v tistem času bilo vodilno na področju
izdaje testov v Združenem kraljestvu. Tam sem ostal
20 let. Tako da nisem izbral poti; do neke mere je
bila izbrana zame!

Moja fasciniranost nad psihologijo je naraščala. Prav-
zaprav gre za mlado vedo, ki se še vedno srečuje s te-
meljnimi vprašanji. In jaz sem zelo tak človek, ki ga
prevzamejo osnovna eksistencialistična vprašanja.
Resnično menim, da bi umetnost in psihologija mo-
rali več komunicirati: pogosto delujeta na skupnem
področju in na mojo poezijo vpliva psihologija.

Ne nazadnje, psihologi so taka spodbudna družba. V
teh letih sem med njimi našel zelo dobre prijatelje. 

Psihologi radi merimo in ocenjujemo. Kaj bi ti
rekel o psihologih? Si si oblikoval kakšno mnenje
o nas? 

Da, sem. Redno imam intervjuje z različnimi psiho-
logi za revijo Psiholog britanskega društva psiholo-
gov. Rekel bi, da psihologe bolj kot katere koli druge
strokovnjake, ki sem jih srečal, vodijo vrednote in se
tudi bolj zanašajo na raziskovalne ugotovitve. Zelo
dobri so pri načrtovanju in ravnanju s podatki, še po-
sebej številkami, s pravo mero dvoma. 

Želim si, da bi se različni psihologi med seboj več po-
govarjali. Veliko se lahko naučijo eden od drugega in
od specialistov izven njihovega področja. Menim, da
se to da spremeniti na boljše. Domnevam tudi, da
debata o tem, ali je psihologija umetnost ali znanost,
nikoli ne bo zaključena in da je pravzaprav plodna.
Psihologi so zaradi tega bolj bogati misleci. 
Psihologi so po mojem mnenju tudi preskromni.
Več bi morali govoriti o svojem prispevku k družbi,
ki je ogromen.

Psihologi so obogatili moje življenje na več načinov,
ne nazadnje s svojo prijaznostjo.

Hvala.

Marjeta Trstenjak
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Ob zaključku uspešno končanega projekta priredbe Multifaktorske 
baterije testov za odrasle smo se skupaj z vami veselili ob Ljubljanici.
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onec leta bomo izdali pripomoček ABC gi-
banja 2, avtorjev Sheile E. Henderson in Da-
vida A. Sugdena, ki je v svetovnem merilu
eden najbolj uporabljanih testov za oceno

težav gibanja. Izvedenih je bilo več kot 500 medna-
rodnih raziskovalnih študij (ABC gibanja in ABC gi-
banja 2), pripomoček pa preveden in standardiziran
v številnih državah.

Pri nas je bil na voljo že prevod prve različice testa, ven-
dar ga vsi verjetno še ne poznate. Uporabljamo ga za:

› prepoznavanje zaostankov ali težav v razvoju 
motorike,

› načrtovanje obravnave,
› merjenje sprememb oz. evalvacijo programov in
› raziskovanje.

V gradivu je testni komplet za preizkušanje gibalnih
sposobnosti in vprašalnik, s katerim presejete sku-
pino otrok, ki bi lahko imeli z gibanjem povezane te-
žave, ali ga uporabite kot dodatne informacije s
strani staršev ali drugih odraslih, ki se z otrokom
ukvarjajo. Zelo nas je navdušil tudi dodaten priroč-
nik za obravnavo otrok z gibalnimi težavami v njiho-
vem naravnem okolju (Priročnik ONO), ki bo
vsakega strokovnjaka motiviral k še boljšemu načrto-
vanju in izvajanju obravnave.

Izboljšave in novosti v obliki 2:
› slovenske norme (starost od 3;0 do 14;11),
› razširjen starostni obseg,
› izboljšano vrednotenje,
› večje prekrivanje nalog za različne starosti,
› manj potrebnega časa za pripravo prostora,
› nekaj novih, preizkušenih nalog,
› barvno, robustno gradivo, ki ustreza zdravstvenim

in varnostnim vodilom in je primerno za uporabo
pri otrocih, ki slabše vidijo,

› skrajšan vprašalnik,
› ločen priročnik za načrtovanje obravnave.

Test (starost od 3 do 16 let)
Test za vsako starostno skupino (3–6 let, 7–10 let in
11–16 let) vključuje po osem nalog, te naloge pa so
razdeljene v tri področja: Spretnost rok, Ciljanje in
lovljenje ter Ravnotežje. Izvedba teh osmih nalog
traja 20–40 minut, odvisno od starosti otroka in ravni
izraženih težav, pa tudi od izkušenosti testatorja.
Test nudi objektivno številčno informacijo o otrokovi
gibalni kompetentnosti. Pri vsaki nalogi so na voljo
standardni dosežki za posamezno starost, in sicer
med 4. in 16. letom za vsako leto starosti otrok, med
3. in 4. letom pa na pol leta natančno. Za tri kompo-
nente testa – Spretnost rok, Ciljanje in lovljenje ter
Ravnotežje in za skupni dosežek so na razpolago tudi
starosti prilagojene standardne vrednosti in centili. 
Poleg številčnih podatkov lahko s testiranjem prido-
bimo tudi različne vrste sistematičnih, kvalitativnih
opisov tega, kako otrok posamezno nalogo izvede.
Opazujemo lahko zaznavno-gibalne vidike (npr. drža
med izvajanjem naloge, zmožnost spreminjanja
tempa gibanja) in čustvene ter motivacijske težave
(npr. anksioznost, nemotiviranost, strah pred zah-

K
Druga izdaja ABC gibanja

Ocenjevanje z ABC gibanja 2



tevnejšimi nalogami), ki bi jih otrok lahko imel ob
gibalnih nalogah. 

*Številni otroci so uživali pri izvajanju nalog in za te-
stiranje navdušili tudi sošolce, za katere starši sprva
niso dali soglasja.*

Vprašalnik (starost od 5 do 12 let)
Vprašalnik se osredotoča na otrokovo obvladovanje
vsakodnevnih opravil, s katerimi se srečuje doma in v
šoli. Je ekonomična metoda ocene gibalne kompe-
tentnosti (skupine) otrok in ga lahko izpolni vzgoji-
telj, učitelj, starš ali drug strokovnjak, pri katerem je
otrok v obravnavi. Odrasli, ki otroka dobro pozna,
vprašalnik izpolni v največ 10 minutah.

Tudi vprašalnik je sestavljen iz gibalne in negibalne
komponente:
› gibalna komponenta – 30 postavk je razdeljenih v

dva razdelka, ki se nanašata na otrokovo izvedbo v
različnih gibalnih kontekstih, tj. statično in/ali
predvidljivo okolje ter dinamično in/ali nepredvid-
ljivo okolje.

› Negibalna komponenta – ta razdelek je enak negi-
balni komponenti testa in se nanaša na vidike vede-
nja, kot so nepozornost in neorganiziranost, za
katere vemo, da vplivajo na zmožnost izvedbe in/ali
učenja gibalnih spretnosti.

Ločeno lahko skupni dosežek na testu in vprašalniku
interpretiramo v okviru sistema »semaforja«, ki
označuje tri področja. Dosežek, uvrščen v zeleno po-
dročje, predstavlja izvedbo v normativnem razponu.
Rumeno področje označuje izraženo tveganje za gi-
balne težave, kar pomeni, da je potrebno otrokov
razvoj skrbno spremljati. Rdeče področje pa označuje
prepoznane gibalne težave. Ker so meje med po-
dročji enake za vprašalnik in test, lahko dosežke
obeh delov baterije po potrebi takoj primerjamo.

Del testnega kompleta ABC gibanja 2 je tudi priročnik
za obravnavo otrok z gibalnimi težavami v njihovem
naravnem okolju (Priročnik ONO). Opisan pristop te-
melji na obsežnih pedagoških in kliničnih izkušnjah
avtorjev. V veliki meri se opira na trenutno razumeva-
nje principov gibalnega učenja. Po uvodnem opisu
teoretične podlage pristopa priročnik vodi strokov-

njake skozi razpravo o organizacijskih zahtevah pro-
cesa na eni strani ter natančna navodila, kako posa-
meznega otroka po korakih naučiti nove spretnosti.
Učinkovitost pristopa so podprle številne študije (npr.
Sugden in Chambers, 2003; Sugden, 2007).

Preizkus je namenjen strokovnjakom z raznovrstno
usposobljenostjo s področja izobraževanja in zdrav-
stva. Test je dostopen strokovnjakom v praksi in razi-
skovalcem: delovnim terapevtom,
fizioterapevtom, pediatrom, specialnim pedago-
gom, psihologom, športnim pedagogom.

Slovenska raziskava 
V Sloveniji smo prvo verzijo testa ABC gibanja upora-
bljali kot presejalni pripomoček in nismo imeli
norm. Za drugo verzijo smo zbrali podatke na manj-
šem, nereprezentativnem vzorcu 436 otrok in zato v
priročnik vključili poleg slovenskih podatkov tudi
normativne podatke originalnega testa. Na istem
vzorcu (zoženem na otroke ustrezne starosti) smo
zbrali tudi podatke za vprašalnik. 

Glavni namen tega dela raziskovalnega projekta je bil
pridobivanje veljavnih normativnih podatkov za upo-
rabo testa ABC gibanja 2 za slovenske otroke, stare od
3;0 do 14;11 let. Ker se je doslej ABC gibanja v Sloveniji
uporabljal le za mlajše otroke, 15- in 16-letnikov nismo
zajeli v vzorec ter vzorčili le v vrtcih in osnovnih šolah. 

V priročniku so opisane zanesljivost, študije veljav-
nosti in študije s kliničnimi skupinami. 

Skupino, ki je v Sloveniji pripravljala test in vpra-
šalnik, so sestavljali strokovnjaki razvojne psihologije,
specialne pedagogike in športne pedagogike. Gradiva
sta prevedli dr. Blanka Colnerič (razvojna psihologinja
in specialna pedagoginja), dr. Tina Kavčič, razvojna
pedagoginja, Jerneja Terčon, specialna pedagoginja, ki
ima z otroki bogate izkušnje v okviru dela v zdravstvu,
ter dr. Tjaša Filipčič, ki je prispevala svoje bogate iz-
kušnje s področja športne pedagogike in strokovno
pregledala vsa gradiva. K projektu smo pritegnili tudi
strokovnjaka za statistiko, dr. Janeza Jermana, psiho-
loga, ki poučuje študente na oddelku za specialno pe-
dagogiko. Psihologi s Centra za psihodiagnostična
sredstva so poskrbeli za izbor in testiranje otrok.

Marjeta Trstenjak
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prašalnik za oceno osebnosti – mladostniki
(ang. Personality Assessment Inventory-
AdolescentTM), avtorja Leslie C. Moreyja je

namenjen klinični oceni mladostnikov med 12. in 
18. letom starosti. Vprašalnik ni nastal iz ambicije 
po povsem novem ocenjevalnem instrumentu za
mladostnike, pač pa je bil zamišljen kot dopolnilo
svojemu predhodniku, Vprašalniku za oceno osebno-
sti (PAI), namenjenemu odrasli populaciji. Pri obli-
kovanju testa za mladostnike je večina postavk
ohranila svojo izvorno obliko, nekatere pa so bile
spremenjene z namenom, da bi se mladostniki lažje
identificirali z njimi.

Vprašalnik PAI-A je na ameriškem trgu že od leta
2007. Pri priredbi za slovensko populacijo je norma-
tivni vzorec predstavljalo več kot 1400 mladostnikov,
povprečna starost je znašala 16 let. V standardizacij-
sko študijo je bilo vključenih tudi 136 mladostnikov,
ki so bili v klinični obravnavi.

PAI-A je v primerjavi s svojim predhodnikom PAI 
nekoliko krajši, in sicer z namenom, da bi ga mla-
dostniki bolj zbrano izpolnjevali. Vsebuje (le) 264
postavk. Posamezniki se na posameznih postavkah
ocenjujejo na štiristopenjski odgovorni skali. Vpra-
šalnik je sestavljen iz 22 neprekrivajočih lestvic, ki 
so identične tistim na vprašalniku PAI: 

› 4 lestvice veljavnosti (nenavadnost, redkost, negati-
vni vtis in pozitivni vtis),

› 11 kliničnih lestvic (telesne pritožbe, anksioznost,
motnje, povezane z anksioznostjo, depresivnost,
manija, paranoidnost, shizofrenija, »borderline«
poteze, antisocialne poteze, težave z alkoholom, 
težave z drogo),

› 5 lestvic obravnave (agresivnost, samomorilne
misli, stres, pomanjkanje podpore, zavračanje
obravnave),

› 2 medosebni lestvici
(dominantnost in to-
plina).

Deset izmed naštetih le-
stvic, vsebuje tudi podle-
stvice, ki omogočajo, da
dobimo natančnejši vpo-
gled v problematiko mla-
dostnika.

Vprašalnik PAI-A je primeren kot presejalni test za
odkrivanje prisotnosti psihopatologije, predvsem pa
je dragocen kot pomoč pri diagnosticiranju in načrto-
vanju obravnave mladostnikov. Lahko nam služi kot
dodatna informacija o mladostnikovi osebnosti, vse-
kakor pa ni uporaben kot edino ocenjevalno sredstvo
zdrave osebnosti. Odlikuje ga preprostost izvedbe, ra-
zumljivost, predvsem pa zelo dobra kontrola izkri-
vljenega odgovarjanja – preko lestvic veljavnosti.
Glavna pomanjkljivost je predvsem v tem, da kon-
strukti, ki jih ocenjuje vprašalnik, niso najbolj tipični
za diagnostične koncepte, ki se uporabljajo pri mla-
dostnikih. To pa izhaja iz dejstva, da je bil vprašalnik
prvotno zasnovan za odraslo populacijo.

Vse interpretacije, ki izhajajo iz rezultatov na vpra-
šalniku PAI-A, morajo temeljiti na poglobljenem
znanju o psiholoških konstruktih, na katerih sloni
test, sicer so lahko zavajajoče. Ravno zato je uporaba
vprašalnika namenjena psihologom, ki zmorejo v
svoje razlage integrirati osebnostne teorije, znanje o
psihopatologiji in poznajo pasti samoocenjevalnih
osebnostnih vprašalnikov.

Staša Bratina
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Vprašalnik za oceno osebnosti – 
mladostniki (PAI-ATM)

V

Leslie C. Morey
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prašalniki za ocenjevanje psihopatologije
predstavljajo nepogrešljivo psihodiagnosti-
čno sredstvo za vse psihologe, ki se srečujemo
z mladostniki z duševnimi motnjami. Ob nji-
hovi pomoči poskušamo ugotoviti prisotnost

psihopatologije, njene značilnosti, poskušamo predvi-
deti nadaljnji potek motnje ter si prizadevamo izobli-
kovati smernice za nadaljnjo obravnavo mladostnika.
V ZDA, kjer je obseg razpoložljivih psihodiagnostičnih
sredstev veliko večji kot v Sloveniji, si psihologi pri
tem najpogosteje pomagajo z vprašalniki, kot so
MMPI-A, Millon Clinical Multiaxial Inventory (MACI)
in Adolescent Psychopathology Scale (APS) (Turner,
2014). Od leta 2007 je v ZDA na voljo tudi različica
vprašalnika Personality Assessment Inventory (PAI), ki
je prirejena za mladostnike. V Sloveniji bo priredba
Vprašalnika za ocenjevanje osebnosti za mladostnike
(PAI-A) izšla v drugi polovici leta 2014. 

Vsebinska področja vprašalnika
PAI–A je namenjen ocenjevanju psihopatologije pri
mladostnikih, starih od 12 do 18 let. Gre za samooce-
njevanje na štiristopenjski lestvici, na skupaj 264
postavkah. PAI-A vsebuje štiri lestvice veljavnosti, 11
kliničnih lestvic, pet lestvic, ki se nanašajo na obrav-
navo, in dve lestvici, ki se nanašata na medosebne
odnose. Deset od zgoraj naštetih lestvic vsebuje
podlestvice. V PAI-A je vključenih tudi 17 kritičnih
postavk, pri katerih je v primeru pozitivnih odgovo-
rov nanje psiholog še posebej in takoj pozoren (npr.
samomorilne namere). Vsebinski opis posameznih
lestvic si lahko bralec ogleda v tabeli 1.

Vprašalnika PAI-A poleg širokega obsega psihopato-
loških simptomov, ki jih zajema, odlikuje tudi podro-
bno izoblikovana metodologija za prepoznavanje
neveljavnih odgovorov. V primerjavi z MMPI-A, ki
ima tri veljavnostne lestvice, ima PAI-A štiri. Pri PAI
je na voljo dodatna lestvica redkih odgovorov, ki je
delno primerljiva z lestvico F na MMPI-A. Pri PAI-A
so ob visokih rezultatih na tej lestvici rezultati vpra-
šalnika neveljavni, ne glede na ozadje. Pri MMPI pa
so rezultati na lestvici F zvišani v primeru nekaterih
psihopatoloških stanj (npr. shizofrenije) veljavni. 

Slovenska priredba PAI-A
Slovenska priredba vprašalnika PAI-A sloni na nor-
mativni raziskavi, ki je zajela več kot 1400 mladostni-
kov (s povprečno starostjo 16 let) po vsej Sloveniji. Za
ocenjevanje veljavnosti priredbe vprašalnika so nam
bili poleg tega na voljo tudi podatki klinične skupine
136 mladostnikov, ki so bili obravnavani v Splošni bol-
nišnici Celje, Svetovalnem centru za otroke, mladost-
nike in starše v Ljubljani, Univerzitetnem kliničnem
centru Maribor ter na Pedopsihiatričnem dispanzerju
v ZD dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Klinična skupina
je vključevala 25 % mladostnikov z depresivno epi-
zodo (F32), 19 % mladostnikov z mešanimi motnjami
vedenja in čustvovanja ter drugimi čustvenimi mot-
njami, ki se začnejo v otroštvu (F92-F93), 10 % mla-
dostnikov z disociativno ali s konverzivno motnjo
(F44-F45), 8 % mladostnikov s hiperkinetično in/ali z
vedenjsko motnjo (F90-F91), 7 % mladostnikov s fo-
bično ali z drugo anksiozno motnjo ter 32 % mladost-
nikov z drugimi motnjami. Na podlagi njihovih
podatkov ter podatkov normativne skupine smo
lahko ocenili merske značilnosti slovenske različice
PAI-A, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Ocena psihopatologije pri 
mladostnikih - slovenska priredba PAI-A

V

David Gosar in Rok Holnthaner
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Merske značilnosti
Povprečni vrednosti alfa koeficientov v obeh ameri-
ških vzorcih (normativnem in kliničnem) znašata
0,79 za normativni in 0,80 za klinični vzorec. Na no-
beni od kliničnih lestvic alfa koeficienti niso pod
0,70, razen na lestvici Dominantnost (0,63) v ameri-
škem kliničnem vzorcu. Primerljivo zanesljivost smo
zasledili tudi pri slovenski različici vprašalnika, tako v
normativni (povprečni Cronbach α = 0,76) kot tudi
klinični skupini (povprečni Cronbach α = 0,82).
Nizko notranjo skladnost smo zasledili zgolj pri obeh
lestvicah veljavnosti (Nedoslednost in Redkost), kar
pa je bilo glede na njuno vsebino in prehodne razi-
skave tudi pričakovati. Nekoliko nižjo, a še vedno
sprejemljivo zanesljivost smo v slovenskem normativ-
nem vzorcu zasledili še na lestvicah Stres, Pomanjka-
nje podpore, Dominantnost in Toplina. V slovenskem
kliničnem vzorcu je bila zanesljivost teh lestvic dobra
(povprečni Cronbach α = 0,76) . 

Zanesljivost rezultatov vprašalnika na ravni podle-
stvic je tako pri ameriški kot tudi slovenski različici
vprašalnika PAI-A nekoliko nižja. Pri obeh različicah
vprašalnika je v klinični skupini Cronbach α na pod-
lestvicah Obsesivnost-kompulzivnost (lestvica MPA),
Fobije (lestvica MPA), Zvišana budnost (lestvica
PAR), Zamera (lestvica PAR) in Afektivna nestabil-
nost (lestvica BOR) znašal od 0,50 do 0,60. Še neko-
liko nižja je bila v slovenskem normativnem vzorcu
tudi zanesljivost podlestvice Raven aktivnosti, ki se-
stavlja lestvico Manije. Glede na rezultate ameriške in
slovenske normativne študije je zato priporočljiva
previdnost pri tolmačenju odstopanj na omenjenih
podlestvicah. Posledične razlike v natančnosti med
lestvicami in podlestvicami lahko tako ilustriramo z
izračunom 90 % intervala zaupanja v rezultate, ki
npr. za celotno lestvico »Borderline« potez znaša ± 6
standardiziranih točk, za podlestvico Afektivna ne-
stabilnost pa ± 11 standardiziranih točk. 

Pri kliničnem delu nas pogosto ne zanima zgolj na-
tančnost posameznikovih rezultatov na vprašalniku,
temveč tudi, ali se ob ponovnem pregledu pacienta
testni rezultati pomembno razlikujejo od prvega
pregleda. V pomoč pri odgovarjanju na to vprašanje
nam je poznavanje retestne zanesljivosti vprašal-
nika. Za vprašalnik PAI-A je Morey (2007) retestno
zanesljivost ocenil na podlagi ponovnega testiranja

skupine 100 mladostnikov brez duševnih motenj
(povprečni časovni interval 18 dni). Ugotovil je, da
so bili dosežki na posameznih lestvicah v času sta-
bilni. Razlike med rezultati med prvim in drugim
srečanjem večinoma niso presegale petih točk. Ugo-
tovljena povprečna retestna zanesljivost lestvic je v
tej skupini znašala 0,78, kar nam lahko vlije zaupa-
nje, da lahko s PAI-A zaznamo morebitne spre-
membe v izraženosti simptomov duševnih motenj.
Vsebinski in klinični pomen teh razlik pa je seveda
mogoče tolmačiti zgolj ob poznavanju posameznega
klienta in njegovih specifičnih okoliščin.  

Pri uporabi vprašalnika PAI-A ter drugih podobnih
multidimenzionalnih vprašalnikov psihopatologije
se pri tolmačenju testnih rezultatov večkrat zana-
šamo tudi na tolmačenje testnega profila. Z ozirom
na to je Morey (2007) ocenil korelacijo med profili
ob prvem in drugem ocenjevanju navedene skupine
100 mladostnikov. Ugotovil je, da znaša povprečna
korelacija 0,84, kar nakazuje, da so bili profili rezul-
tatov vprašalnika pri pregledanih mladostnikih veči-
noma stabilni po svoji obliki. To je pomembno, saj
profil povišanih rezultatov na posameznih lestvicah
v kliničnih skupinah tudi pomembno sovpada s kli-
ničnimi značilnostmi mladostnikov.

Sovpadanje lestvic ter njihova povezanost s klini-
čnimi značilnostmi mladostnikov
Simptomi, ki jih vključujejo posamezne klinične le-
stvice PAI-A, se med seboj značilno povezujejo. Ek-
sploratorna faktorska analiza (EFA) izvornega
vprašalnika ter slovenske priredbe kaže, da se lestvice
PAI med seboj povezujejo v štiri značilne faktorje.
Tako v normativni kot v klinični skupini tvorijo prvi
faktor lestvice Negativen vtis, Somatizacija, Anksioz-
nost, Motnje, povezane z anksioznostjo, Depresiv-
nost, Paranoidnost, Shizofrenija, »Borderline« poteze,
Samomorilne misli ter Stres. V slovenski klinični sku-
pini je prvi faktor, ob že omenjenih, nasičen tudi s
spremenljivko Zavračanje obravnave. Zelo podobno je
v ameriški normativni in klinični skupini (Morey,
2007). Gre torej za faktor čustvenih težav, ki bi jih na
otroškem in mladostniškem področju najverjetneje
lahko primerjali z empirično večkrat potrjenim faktor-
jem ponotranjenja težav (npr. Achenbach, 2000).
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Lestvice veljavnosti
Nedoslednost  Ocenjuje dosledno odgovarjanja preko vseh postavk in temelji na razlikah v odgovorih med pari visoko koreliranih postavk.

Redkost Odraža nagnjenost osebe, da odgovarja naključno ali brez ustreznega razumevanja. Postavke vsebujejo trditve, s kater-
imi se strinja (oz. se ne strinja) večina mladostnikov in niso povezane s psihopatologijo.

Negativen vtis   Nakazuje nagnjenost k prikazovanju sebe v negativni luči ter k pretiravanju pri opisovanju težav. 
Pozitiven vtis  Nakazuje nagnjenost k prikazovanju sebe v pretirano pozitivni luči ter nepripravljenost priznati tudi manjše pomanjkljivosti.

Klinične lestvice
Telesne pritožbe Ocenjuje skrbi v zvezi s telesom in telesne pritožbe, ki so lahko povezane s somatizacijskimi ali konverzivnimi motnjami.
Konverzija Zajema simptome, povezane s konverzivno motnjo, kot so senzorične ali motorične disfunkcije.
Somatizacija Zajema fizične simptome in pritožbe v zvezi z zdravjem in utrujenostjo.
Zaskrbljenost za zdravje Zajema preobremenjenost z zdravstvenim stanjem in s telesnimi težavami.
Anksioznost Ocenjuje fenomenologijo in opazne znake tesnobe
Kognitivna Usmerjena je na ponavljajoče se skrbi, ki se kažejo v oškodovani pozornosti in koncentraciji.
Afektivna Usmerjena je na doživljanje napetosti, težave s sproščanjem ter na utrujenost kot rezultat doživetega velikega stresa.
Fiziološka Usmerjena je na očitne telesne znake napetosti in stresa (npr. potne roke, kratka sapa).
Motnje, povezane z
anksioznostjo

Ocenjuje simptome in vedenja v zvezi s specifičnimi anksioznimi motnjami, kot so fobije, travmatski stres in obsesivno
kompulzivni simptomi.

Obsesivno-kompulzivna Usmerjena je na vsiljive misli in vedenja, rigidnost, neodločnost, perfekcionizem in čustveno zožitev.
Fobije Usmerjena je na običajne fobije, kot je strah v socialnih situacijah, pred višino ali na druge specifične objekte.

Travmatski stres Usmerjena je na doživljanje travmatskih dogodkov, ki povzročajo stisko in so pri adolescentu/ki povzročili spremembo
ali so ga/jo na neki način poškodovali.

Depresivnost Ocenjuje simptome in fenomenologijo depresivnih motenj.
Kognitivna Osredotoča se na misli ničvrednosti, brezupa in osebnega neuspeha, kot tudi na neodločnost in težave s koncentracijo.
Afektivna Osredotoča se na občutja žalosti, izgube interesa in anhedonijo.

Fiziološka Osredotoča se na ravni telesnega delovanja, aktivnosti in energije, vključuje motnje v vzorcih spanja in spremembe v
apetitu in/ali izgubi teže.  

Manija Ocenjuje afektivne, kognitivne in vedenjske simptome manije in hipomanije.

Raven aktivnosti Osredotoča se na prekomerno vključenost v različne aktivnosti na dezorganiziran način in na doživljanje pospešenih
miselnih procesov in vedenja. 

Grandioznost Osredotoča se na napihnjeno oceno lastne vrednosti, ekspanzivnost in prepričanje, da ima posebne in enkratne spret-
nosti ali nadarjenosti. 

Razdražljivost Osredotoča se na prisotnost zaostrenih odnosov zaradi frustracij z nesposobnostjo ali nepripravljenostjo drugih, da bi
bili usklajeni z načrti, zahtevami in najbrž nerealističnimi idejami.

Paranoidnost Ocenjuje simptome paranoidnih motenj in trajnejših značilnosti paranoidne osebnosti.
Zvišana budnost Osredotoča se na sumničavost in tendenco po nadzorovanju okolja glede realnih ali namišljenih žalitev.
Preganjanost Osredotoča se na prepričanja o nepravičnem ravnanju in usklajenem trudu drugih za spodkopavanju interesov mladostnika.

Zamera Osredotoča se na grenkobo in cinizem v medosebnih odnosih ter na tendenco k zamerljivosti in pozunanjenju krivde za
kakršno koli nesrečo. 

Shizofrenija Ocenjuje simptome, relevantne za širok spekter shizofrenih motenj.

Psihotično doživljanje Osredotoča se na doživetja nenavadnih zaznav in senzacij, magičnega mišljenja in/ali drugih nenavadnih idej, ki lahko
vključujejo blodnjava prepričanja.

Socialni umik Osredotoča se na socialno izolacijo, nelagodje in neprijetnost v socialnih interakcijah.
Motnje mišljenja Osredotoča se na zmedo, težave s koncentracijo in z dezorganizacijo miselnih procesov.

»Borderline« poteze Osredotoča se na značilnosti »borderline« osebnostnega funkcioniranja, vključuje nestabilne medosebne odnose, im-
pulzivnost, čustveno nestabilnost in nenadzorovano jezo. 

Afektivna nestabilnost Osredotoča se na čustveno odzivnost, hitra nihanja v razpoloženju in slabo čustveno kontrolo.
Težave z identiteto Negotovost glede najpomembnejših življenjskih vprašanj, občutenje praznine in neizpolnjenosti ter odsotnost smisla.
Negativni odnosi Zgodovina ambivalentnosti, intenzivnih odnosov z izkoriščanjem in izdajo. 
Samoškodovanje Impulzivnost na področjih, ki imajo lahko visok potencial za negativne posledice.

Antisocialne poteze Zgodovina nelegalnih dejavnosti in težav z avtoriteto, egocentrizma, pomanjkanja empatije in lojalnosti, nestabilnosti in
iskanja vznemirjenja.

Antisocialno vedenje Zgodovina antisocialnih dejanj in vključevanje v protizakonite dejavnosti. 
Egocentričnost Pomanjkanje empatije ali obžalovanja in na sploh izkoriščevalski pristop v medosebnih odnosih.
Iskanje vznemirjenj Hlepenje po vznemirjenju in dražljajih, nizka toleranca za dolgčas, nagnjenost k brezobzirnosti in tveganju.
Težave z alkoholom Težavne posledice rabe alkohola in značilnosti alkoholne odvisnosti.
Težave z drogo Težavne posledice rabe droge (bodisi zdravil na recept ali prepovedanih drog) in značilnosti odvisnosti od drog.

Lestvice obravnave
Agresivnost Značilnosti in stališča, ki se nanašajo na jezo, asertivnost, sovražnost in agresijo.
Agresivna naravnanost Sovražnost, slab nadzor nad izražanjem jeze in verovanje v učinkovitost instrumentalne rabe agresije.
Besedna agresivnost Verbalno izražanje jeze, od asertivnosti do zlorabljanja, in pripravljenost na izražanje jeze do drugih.
Fizična agresivnost Tendenca k fizičnemu izražanju jeze, ki vključuje uničevanje lastnine, pretepanje in grožnje z nasiljem.
Samomorilne misli Samomorilne misli, ki se razvrščajo od brezupa do načrtov za samomorilna dejanja.
Stres Vpliv stresa na glavna življenjska področja (npr. dom, šola).
Pomanjkanje podpore Primanjkljaj v zaznani medosebni podpori, tako v ravni kot kvaliteti razpoložljive podpore.
Zavračanje obravnave Pomanjkanje motivacije za osebne spremembe psihološke ali čustvene narave.

Lestvice medosebnih odnosov
Dominantnost Bipolarna dimenzija z dominantnim slogom na eni ter s submisivnim slogom v medosebnih odnosih na drugi strani.

Toplina Bipolarna dimenzija s prijaznim in z zadovoljnim slogom v medosebnih odnosih na eni ter s hladnim odklanjajočim slo-
gom na drugi strani.

Tabela 1: Lestvice PAI-A
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Drugi faktor se v slovenski in ameriški normativni
skupini povezuje z nedoslednim odgovarjanjem, s
povišanimi rezultati na lestvici Negativen vtis, Anti-
socialno vedenje, z zlorabo drog in alkohola ter s sa-
momorilnostjo. V klinični skupini se s faktorjem ob
omenjenih lestvicah povezujejo še lestvice Agresiv-
nost (ne samomorilnosti kot v normativnem
vzorcu), Stres ter Dominantnost. Glede na vsebino
lestvic, ki se povezujejo z drugim faktorjem, se zdi,
da ta faktor odraža nesodelovanje pri obravnavi, po-
vezano z zlorabo alkohola, drog ter s tem poveza-
nimi čustvenimi težavami.

Tretji faktor se v normativni skupini povezuje z Ma-
nijo, Antisocialnimi vedenjem, Agresivnostjo ter
Dominantnostjo. V klinični skupini se povezuje prav
tako z maničnimi simptomi ter Dominantnostjo, ob
tem pa še s Toplino. Lahko bi rekli, da gre v klinični
skupini za faktor, ki se morda odraža v specifičnih
izkoriščevalskih medosebni odnosih. 

Četrti faktor se v slovenski in ameriški normativni
skupini povezuje predvsem s Pomanjkanjem pod-
pore, v obeh kliničnih skupinah pa z dajanjem red-
kih odgovorov ter z Zavračanjem obravnave.

Vpogled v sovpadanje lestvic PAI-A nam ob faktorski
analizi nudijo tudi podatki o zunanji veljavnosti iz
slovenske klinične skupine. Pregled rezultatov vpra-
šalnika glede na primarno diagnozo mladostnikov
kaže, da se med seboj razlikujejo na lestvicah Negati-
ven vtis (F = 3,0, p < 0,008, eta2 = 0,129), Pozitiven vtis
(F = 2,7, p < 0,018, eta2 = 0,118), Motnje, povezanih z
anksioznostjo (F = 3,3, p < 0,005, eta2 = 0,146), Depre-
sivnost (F = 3,4, p < 0,004, eta2 = 0,144), Shizofrenija
(F = 2,5, p < 0,015, eta2 = 0,129), Agresivnost (F = 3,7, p
< 0,002, eta2 = 0,157), Samomorilne misli (F = 5,1, p <
0,001, eta2 = 0,201), Pomanjkanje podpore (F = 2,8, p
< 0,014, eta2 = 0,120) in Zavračanje obravnave (F = 3,0,
p < 0,009, eta2 = 0,132). Dodati velja, da so se na le-
stvici Shizofrenija mladostniki klinične skupine med
seboj razlikovali predvsem po izraženosti rezultatov
na podlestvici Socialni umik (F = 3,0, p < 0,009, eta2 =
0,130), ne pa tudi na podlestvicah Psihotično doživlja-
nje (F = 0,9, p < 0,469, eta2 = 0,045) in Motnje mišlje-
nja (F = 1,9, p < 0,093, eta2 = 0,085). 

Medsebojna primerjava posameznih diagnostičnih
skupin mladostnikov je pokazala, da so se pomem-
bno razlikovali na lestvici Pozitiven vtis predvsem
mladostniki z anksioznimi motnjami, ki so dosegali
bistveno nižje rezultate od mladostnikov s somato-
formnimi in konverzivnimi motnjami (p = 0,031).
Poleg tega so v klinični skupini mladostniki z depre-
sivno epizodo v primerjavi z mladostniki s somato-
formnimi in konverzivnimi motnjami dosegali tudi
pomembno višje rezultate na lestvicah Depresivnost
(p = 0,028), Motnje, povezane z anksioznostjo (p =
0,061) ter Pomakanje podpore (p = 0,051). Mladost-
niki z depresivno epizodo so se od drugih diagnosti-
čnih skupin pomembno razlikovali tudi glede na
lestvico Samomorilne misli. Na tej lestvici so dose-
gali pomembno višje rezultate glede na mladostnike
s hiperaktivnostjo in/ali z vedenjsko motnjo (p =
0,042) ter mladostnike s somatoformnimi in konver-
zivnimi motnjami (p = 0,007). Mladostniki s hiper-
kinetično motnjo in/ali z vedenjsko motnjo so se od
ostalih mladostnikov klinične skupine razlikovali
predvsem po prisotnosti agresivnega vedenja. Na tej
lestvici so dosegali višje rezultate od mladostnikov z
depresivno epizodo (p = 0,003), anksioznimi mot-
njami (p = 0,034) ter s somatoformnimi in konver-
zivnimi motnjami (p = 0,015). Najbolj odklonilna do
obravnave je bila skupina mladostnikov s somato-
formnimi in konverzivnimi motnjami. Na lestvici
Zavračanje obravnave je ta skupina mladostnikov
dosegla pomembno višje rezultate od mladostnikov
z anksioznimi motnjami (p = 0,033) ter mladostniki
z depresivno epizodo (p = 0,009)

Tolmačenje rezultatov vprašalnika s pomočjo kla-
strske analize 
Zaradi želje, da bi uporabnikom vprašalnika olajšal
tolmačenje rezultatov vprašalnika, je Morey (2007)
iz obsežne klinične skupine 1160 mladostnikov s po-
močjo klastrske analize izločil 10 značilnih skupin –
klastrov, ki jih je mogoče prepoznati preko analize
profila rezultatov. V nadaljevanju besedila se bomo
dotaknili nekaterih najbolj prepoznavnih klastrov,
bralcu pa prepuščamo, da se s preostalimi seznami v
testnem priročniku ter tabelah 2 in 3.
Prva skupina mladostnikov, katere prepoznavanje se
zdi pomembno za klinično delo, je skupina mladost-
nikov, povezana s povišanimi rezultati na lestvicah
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Lestvica
Klastri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lestvice veljavnosti

Nedoslednost (NED) ++
Redkost (RED) ++ +
Negativen vtis (NEG)   - - ++
Pozitiven vtis (POZ) + + + +

Klinične lestvice
Telesne pritožbe (TEL) o ++
Anksioznost (ANK) ++
Motnje, povezane z anksioznostjo (MPA) +
Depresivnost (DEP) o ++ ++
Manija (MAN) + ++
Paranoidnost (PAR) +
Shizofrenija (SHZ)
»Borderline« poteze (BOR) ++
Antisocialne poteze (ANT) +
Težave z alkoholom (ALK) ++
Težave z drogo (DRG) ++ ++ ++

Lestvice obravnave
Agresivnost (AGG) ++ - ++ - - +
Samomorilne misli (SAM) ++
Stres (STR) o
Pomanjkanje podpore (POD)
Zavračanje obravnave (ZAV) - + + +

Lestvice medosebnih odnosov 
Dominantnost (DOM) - - +
Toplina (TOP) +

Opombe: ++ izrazito povišane T-vrednosti (T > 65), + povišane T-vrednosti (T > 55), o povprečne izražene T-vrednosti, - znižane T-vrednosti (T
< 45), - - izrazito znižane T-vrednosti (T < 40).

Tabela 2: Prikaz značilnosti klastrov PAI-A

Lestvica
Klastri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diagnoza v izvorni klinični skupini a (N = 1160)

Duševne motnje zaradi uživanja PAS (F10-F19) 49 % 33 %
Depresivna epizoda (F32) 23 % 24 % 26 %
Fobične in druge anksiozne motnje (F40-F41) 15 %
Disoc. in somatoformne motnje (f44-f45) 5 %
Hiperkinetične in vedenjske motnje (F90-F91) 27 % 33 % 38 %
Samomorilna ogroženost b 18 %

Diagnoza v slovenski klinični skupini (N = 136)
Manična epizoda ali bipolarna motnja (F30-F31) 40 % 20 % 20 % 20 %
Depresivna epizoda (F32) 17 % 60 %
Fobične in druge anksiozne motnje (F40-F41) 22 % 22 % 44 %
Disociativne in somatoformne motnje (F44-F45) 25 % 17 % 50 %
Hiperkinetične in vedenjske motnje (F90-F91) 27 % 36 % 18 %
Mešane motnje vedenja in čustvovanja (F92_F93) 38 % 17 %
Samomorilna ogroženost  b 27 % 41 % 15 %

Opomba: a) diagnoze so iz klasifikacijskega sistema DSM-IV preoblikovane v ICD-10 diagnoze za zagotovitev možnosti primerjave s sloven-
skim kliničnim vzorcem; b) samomorilna ogroženost, opredeljena kot prisotnost akutnih samomorilnih misli ali poskusa samomora v zadnjih
6 mesecih.

Tabela 3: Porazdelitev diagnostičnih skupin preko klastrov PAI-A v izvorni ter slovenski normativni raziskavi
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Agresivnost, Manije in »Bordeline« poteze (v priroč-
niku opisana kot drugi klaster). Gre za mladostnike
s slabo kontrolo impulzov in čustveno regulacijo ter
z nizko frustracijsko toleranco. Iz slovenske klinične
skupine se je v ta klaster uvrstilo devet udeležencev,
od teh eden s samomorilno ogroženostjo, eden s sa-
mopoškodbenim vedenjem in dva s težavami pozu-
nanjenja. Iz te skupine je bilo 27,4 % udeležencev iz
ameriške klinične skupine diagnosticiranih z ADHD,
pri 33,8 % pa so zasledili nasilno vedenje v preteklo-
sti. Iz slovenskega kliničnega vzorca se je v to sku-
pino uvrstilo 27,3 % udeležencev z diagnozo
hiperkinetične motnje in/ali motnje vedenja.

V drugi klinično pomemben klaster bi lahko uvrstili
mladostnike, ki na številnih lestvicah in podlestvicah
dosegajo standardizirane rezultate nad T-vrednostjo
60 (skupina, v priročniku opisana kot tretji klaster).
Med njimi je v ameriški normativni raziskavi kar 80
% dosegalo pomembno povišane rezultate na lestvici
Negativen vtis ter vsaj še eni izmed kliničnih lestvic
(T > 70). V tej skupini se nahajajo mladostniki v aku-
tni stiski s številnimi težavami ponotranjenja, ki
vključujejo Depresivnost, Anksioznost, Telesne pri-
tožbe in Samomorilne misli. Rezultati na podlestvi-
cah Razdražljivost, Samoškodovanje in Fizična
agresivnost poleg tega nakazujejo epizode slabo nad-
zorovanega vedenja, ko odpovedo napori po ponotra-
njenju in čustveni kontroli. V tej skupini je imelo v
skladu z ameriški normativnimi podatki 23,4 % mla-
dostnikov diagnozo depresivna motnja, v slovenski
normativni skupini 17 % diagnozo depresivna epi-
zoda. Med slovenskimi mladostniki, umeščenimi v ta
klaster, je bilo 26,5 % mladostnikov samomorilno
ogroženih, pri 28,9 % so psihologi zabeležili prisot-
nost samopoškodbenega vedenja. 37 % jih je prejelo
diagnozo mešane čustvene ali vedenjske motnje, 22,2
% diagnozo anksiozne motnje.

Za naslednjo klinično zanimivo skupino (v priroč-
niku opisana kot šesti klaster) so značilni visoki re-
zultati na lestvicah Anksioznost, Depresivnost in
Telesne pritožbe. Pri tej skupini mladih prevladuje
negativno čustvovanje in težave ponotranjenja.
Nizki rezultati so na lestvicah Dominantost in Be-
sedna agresivnost. Pri tej skupini mladostnikov še
opozarjajo, da gre za skupino oseb, za katere je zna-

čilen nekoliko bolj pasivno in neasertivno reševanje
problemov. Med njimi je v ameriški normativni sku-
pini 14,6 % prejelo diagnozo anksiozne motnje, 4,9
% pa diagnozo somatoformne motnje. V slovenski
klinični skupini jih je bilo kar 41,2 % samomorilno
ogroženih, pri 42,1 % pa se je pojavljalo samopo-
škodbeno vedenje. 60 % je prejelo diagnozo depresi-
vne epizode, 44,4 % anksiozne motnje. 

Pri skupini, ki je v priročniku opisana kot sedmi kla-
ster, ni zaslediti izrazito zvišanih rezultatov, temveč
zgolj relativna zvišanja na lestvici Pozitiven vtis, le-
stvici Redkost ter na lestvici Odklanjanje obravnave.
Tak vzorec rezultatov nakazuje obrambno in neso-
delovalno držo. V slovenskem vzorcu je bilo med
njimi največ mladostnikov (36,4 %) s hiperkinetično
in/ali z vedenjsko motnjo.

Za zadnjo skupino, ki jo želiva izpostaviti (v priroč-
niku opisana kot deveti klaster), so značilni zelo
nizki rezultati na vseh kliničnih lestvicah PAI-A, z
relativnim zvišanjem na lestvici Pozitiven vtis in
Odklanjanje obravnave. Gre za klasičen defenzivni
profil, ki vključuje nekaj pozitivnega izkrivljanja.
Rezultati tega klastra so namreč zelo podobni pov-
prečnemu profilu, ki so ga dobili s skupino mladost-
nikov, ki je po navodilu disimulirala odgovore. V
slovenskem vzorcu jih je kar 61,1 % nosilo diagnozo
anksiozne, disociativne ali somatoformne motnje ali
pa motnje, povezane s stresom. 

Uporabnost v psihološki ambulanti, privatni in fo-
renzični praksi, na bolnišničnem oddelku 
PAI-A temelji na sodobnem pojmovanju psihopato-
logije in zajema obsežen sklop simptomov, kar ga
dela uporabnega v različnih kliničnih okoliščinah.
Opozoriti pa velja, da lestvice PAI-A sicer omogočajo
ocenjevanje vzorcev psihopatologije, ki se delno pre-
krivajo z duševnimi motnjami, kot so opredeljene v
sodobnih diagnostičnih sistemih (DSM-5 in ICD-
10), vendar ne preverjajo prisotnosti posamičnih dia-
gnostičnih kriterijev. Ob uporabi v klinični praksi je
zato vprašalnik smiselno uporabiti predvsem kot vir
dopolnilnih podatkov, ki nam ob drugih podatkih iz
kliničnega intervjuja in preostalih diagnostičnih
metod olajša postavljanje diagnoze oz. oblikovanje
diagnostične formulacije. 
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Pri kliničnem delu ima PAI-A vrsto prednosti. Mednje
sodijo razmeroma preprosta izvedba in vrednotenje
ter vsebinsko neodvisne lestvice. Turnejeva (2014)
med prednostmi PAI-A navaja tudi dostopnost vpra-
šalnika za osebe z nižjo izobrazbo, razpoložljivost ka-
kovostnih normativnih podatkov, zanesljivost ter
rastočo bazo strokovne literature o njegovi uporabi.
Poleg tega se zdi za vsakodnevno klinično delo upo-
rabna natančno izdelana metodologija za ocenjevanje
veljavnosti rezultatov. Pri oblikovanju diagnostične
formulacije in načrtovanju obravnave nam je lahko v
podporo tudi prisotnost dodatnih lestvic pripravlje-
nosti za zdravljenje ter medosebnih odnosov. 

Kljub opisanim prednostim je pri uporabi vprašalnika
PAI-A potrebna previdnost, saj ima tudi nekatere po-
manjkljivosti, ki se jih je ob klinični uporabi dobro za-
vedati. Čeprav PAI-A predstavlja objektivno obliko
zbiranja podatkov o pacientu, še ne zagotavlja obje-
ktivnega tolmačenja testnih rezultatov. Tudi ob upo-
rabi vnaprej določenih kritičnih vrednosti rezultatov
je pri oblikovanju končne sodbe glede rezultatov še
kako pomembna integracija vseh virov podatkov o pa-
cientu ter uporaba hipotetično deduktivnega mišlje-
nja glede pacientovih akutnih in pridruženih težav ter
njegove oz. njene osebnostne strukture. To velja imeti
v mislih še posebej pri tolmačenju rezultatov podle-
stvic, saj so njihove zanesljivosti nižje od zanesljivosti
kliničnih lestvic. Nekaj več previdnosti je smiselne
tudi ob ocenjevanju morebitne prisotnosti zlorabe
drog in alkohola pri mladostnikih. Tako raziskava
Fals-Stewarta in Lucenta (1997) kot tudi naša norma-
tivna raziskava namreč kažeta, da sta lestvici Težave z
alkoholom in Težave z drogami manj občutljivi, kadar
so mladostniki motivirani za prikrivanje prisotnosti
morebitne zlorabe psihoaktivnih snovi.  

Kot psihologa, ki delujeva na področju otroške in
mladostniške klinične psihologije, ugotavljava, da
ima PAI-A še nekatere pomanjkljivosti, ki izhajajo iz
dejstva, da je bil PAI prvotno razvit za odraslo popu-
lacijo. Med njimi najbolj izstopa dejstvo, da na PAI-
A ne najdemo kliničnih lestvic, zasnovanih za
prepoznavanje čustvenih, vedenjskih in drugih mo-
tenj, ki se začnejo v otroštvu (npr. hiperkinetična
motnja, spektroavtistična motnja idr.). Ugotavljanje
uporabnosti vprašalnika PAI-A v te namene ostaja
eno izmed nedorečenih raziskovalnih vprašanj.

Novi klinični ter raziskovalni izzivi 
Od izdaje vprašalnika leta 2007 raziskovalna upo-
raba vprašalnika PAI-A postopoma narašča. Nekaj
več uporabe sta bila PAI in PAI-A do sedaj deležna
predvsem za raziskovanje »borderline« osebnostne
motnje (de Moor, Distel, Trull in Boomsma, 2009)
ter »borderline« potez v obdobju mladostništva
(Sharp, Ha, Michonski, Venta in Carbone, 2012). V
študiji Sharpa idr. (2012) so rezultati klinične sku-
pine mladostnikov na lestvici »Borderline«  pomem-
bno korelirali s kliničnimi diagnozami (κappa =
0,34, p = 0,001) ter z rezultati samoocenjevalne le-
stvice »Borderline« poteze (r = 0,815, p < 0,001), ki
so jo razvili Crick, Murray-Close in Woods (2005).

Pri raziskovanju osebnostnih motenj je bil PAI upo-
rabljen še za raziskovanje antisocialnih osebnostnih
potez. V študiji Guya in sodelavcev (2008) se je le-
stvica Antisocialne poteze izkazala kot učinkovit na-
povednik diagnoz, opredeljenih s pomočjo
strukturiranega kliničnega intervjuja za prepoznava-
nje antisocialne osebnostne motnje (Guy idr., 2008).
Prve preliminarne raziskave antisocialnih potez s
PAI-A v populaciji mladostnikov lahko zainteresi-
rani bralec najde na spletu (npr. Farewell, 2011).

Eno izmed bolj zanimivih raziskovalnih vprašanj, na
katerega lahko pomaga odgovoriti PAI-A, je zagotovo
vprašanje o dimenzionalnosti oz. kategoričnosti du-
ševnih motenj. Pri odraslih so se tega vprašanja s po-
močjo PAI lotili Edens, Marcus in Morey (2009). Na
podlagi taksonomske analize odgovorov 731 pacien-
tov na vprašalniku so zaključili, da se pacienti med
seboj razlikujejo v izraženosti paranoidnih simpto-
mov (simptome je smiselno razumeti kot dimenzio-
nalno izražene), ne tvorijo pa jasno ločenih skupin
(tj. ne gre za kvalitativne, temveč zgolj za kvantitati-
vne razlike). Na podobna vprašanja o strukturi psi-
hopatologije pri mladostnikih nam lahko PAI-A
morda v prihodnosti ponudi še kakšen odgovor. 

Med klinično bolj relevantne raziskave z vprašalni-
kom PAI-A sodi tudi raziskava Sinclairja in sodelav-
cev (2013). Avtorji raziskave so s pomočjo vprašalnika
PAI izoblikovali t. i. indeks LOCI (Level Of Care
Index), ki ga sestavljajo lestvice Samomorilne misli,
Antisocialne poteze (podlestvica Iskanje vznemirje-
nja), Paranoidnost (podlestvica Preganjanost), Nega-
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tiven vtis ter Depresivnost (Afektivna podlestvica).
Indeks je bil zasnovan, da bi v kliničnih okoliščinah
omogočil uspešno prepoznavanje oseb, pri katerih je
zaradi njihovih duševnih motenj ter spremljajočih
težav indicirano bolnišnično zdravljenje. Ocena ve-
ljavnosti tega indeksa pri mladostnikih bi lahko bila
pomembna tudi v slovenskem okolju. 

Avtorja tega prispevka upava, da bo dostopnost PAI-
A v slovenskem okolju spodbudila raziskovalni duh
ter olajšala klinično delo slovenskih psihologov, ki se
vsakodnevno srečujejo z mladostniki z duševnimi
motnjami in s težavami v prilagajanju.

David Gosar in Rok Holnthaner
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sebnostni vprašalnik za poklicno rabo (BIP,
angleško The Business-focused Inventory of
Personality oziroma nemško Bochumer In-
ventar zur berufsbezogenen Persönlichkeits-

beschreibung) avtorjev R. Hossiepa in M. Paschena smo
že predstavljali v prejšnjih časopisih. Tokrat pišemo o
uporabnosti oblike za ocenjevalce. Še prej pa nekaj za-
nimivih izsekov iz zaključene slovenske standardizacije. 
David Gosar je pripravil psihometrične izračune sku-
paj z normami. Zbrali smo podatke za 677 zaposlenih
oseb v Sloveniji (49,7 % žensk) v starostnem razponu
od 20 do 64 let. 45,5 % je imelo poklicno ali srednjo
izobrazbo, 54,5 % pa višjo ali univerzitetno. Povpre-
čno so bili zaposleni 14,6 let (SD = 12), razpon dopol-
njene delovne dobe pa je znašal od 0 let do 49 let. 

V prvi tabeli prikazujemo lestvice BIP po področjih.

Dodana so ključna vprašanja, pri katerih nam BIP-
lestvica lahko pomaga najti odgovor. 

V priročniku so navedeni in opisani vsi potrebni podatki
za interpretacijo, skupaj z normami v obliki STEN in
STANINE. Zbirali smo tudi podatke za preverjanje vse-
binske veljavnosti BIP z vprašalniki BFQ, EPQ in FPI-R. 

Tabela 2 prikazuje korelacije BIP z vprašalnikom BFQ
(oboje samoocena). Vidimo, da se npr. Sprejemljivost
(BFQ) v vprašalniku BIP (med drugim) značilno po-
vezuje z vsemi socialnimi kompetencami (razen z
Asertivnostjo, kar je razumljivo). Dodatna značilna
korelacija z lestvico Obremenljivosti nakazuje hipo-
tezo, da ljudje z višjo Sprejemljivostjo ne zavrnejo do-
datnih delovnih nalog oz. skušajo ustreči delodajalcu
tako, da sprejmejo tudi dodatne obremenitve.

BIP

O

Skupine lestvic Ime lestvice Kratica Ključno vprašanje

Delovna 
motivacija

Motiviranost za dosežke MDo Kakšne cilje si postavljam glede lastne učinkovitosti?
Motiviranost za prevzem pobude MPp V kolikšni meri vplivam na procese?
Motiviranost za vodenje MVo V kolikšni meri vplivam na ljudi?

Poklicno 
vedenje

Vestnost Ves Kako pomembna sta zame osredotočenost na podrobnosti
in perfekcionizem?

Prožnost Prž V kolikšnem obsegu sem se pripravljen prilagajati spremem-
bam?

Aktivnost Akt Kako hitro sprejete odločitve pretvorim v dejavnost?

Socialne 
kompetence

Občutljivost Obč S kakšno gotovostjo zaznavam občutke drugih?
Navezovanje stikov NSt V kolikšni meri sem aktiven v socialnih stikih?
Sociabilnost Soc Koliko mi pomeni harmonično socialno okolje?
Sodelovanje Sod V kolikšni meri dajem prednost timskemu delu?
Asertivnost Asr V kolikšni meri dajem prednost ciljem drugim pred svojimi?

Psihološke
prvine 

Čustvena stabilnost ČTr V kolikšni meri sem čustveno občutljiv?
Obremenljivost Obr S kolikšno trdnostjo hočem in lahko prenašam delovne

obremenitve?
Samozaupanje Szu Koliko sem prepričan vase?

-
Lestvica o upravljanju vtisa LUV Koliko posameznik izpostavlja bolj ali manj pozitivne vidike

samega sebe?

Tabela 1: Kaj merijo lestvice BIP?
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Tabela 2: Korelacije med lestvicami slovenskih vprašalnikov BIP in BFQ

Lestvice BFQ

Lestvice BIP Energija
Čustvena 
stabilnost

Odprtost Sprejemljivost Vestnost

Motiviranost za dosežke 0,55** 0,24 0,44** 0,22 0,47**
Motiviranost za prevzem pobude 0,55** 0,12 0,47** 0,12 0,34**
Motiviranost za vodenje 0,67** 0,29* 0,38** 0,20 0,16
Vestnost 0,18** 0,21 0,37** 0,25 0,68**
Prožnost 0,61** 0,44** 0,38** 0,20 0,07
Aktivnost 0,57** 0,55** 0,36** 0,47** 0,52**
Občutljivost 0,41** 0,40** 0,36** 0,61** 0,56**
Navezovanje stikov 0,68** 0,33* 0,24 0,48** 0,27
Sociabilnost 0,14 0,59** 0,25 0,59** 0,37**
Sodelovanje 0,31** 0,28 0,19 0,40** 0,17
Asertivnost 0,62** 0,17 0,34** 0,13 0,15
Čustvena trdnost 0,54** 0,67** 0,13 0,14 0,10
Obremenljivost 0,65** 0,68** 0,35** 0,34** 0,41**
Samozaupanje 0,69** 0,56** 0,28 0,24 0,21
Upravljanje vtisa 0,47** 0,48** 0,27 0,51** 0,44**

Opomba: N = 113; Holm-Bonferonnijeva korektura za večkratne primerjave.

S kratkim vprašalnikom (42 vprašanj) opazovalci
osebo ocenjujejo na 14 dimenzijah BIP. Uporablja se
kot dodatno orodje, ki ni normirano, in se uporablja
predvsem kot vir uporabnih informacij za razgovor
pri coachingu ali razvoju timov. 

Iz priročnika povzemamo nekaj možnih okoliščin, ko
nam zunanje ocenjevanje oseb lahko koristi:
› Nekatere izmed lestvic lahko ocenjevalci uporabijo

pri asesment centrih, če bi jih povezali z različnimi
vprašanji in nalogami. S tem bi bila mogoča nepo-
sredna primerjava teh ocen s samoopisom. 

› Zunanje ocenjevanje je primerno npr. tudi v okviru
skupinskega usposabljanja. Kadar ekipa dela skupaj
že dolgo časa, bi bilo možno uporabiti vse lestvice.
Združene rezultate več ocenjevalcev bi spet lahko
primerjali s samoopisom. Avtorji priročnika tukaj
opozarjajo na tankočutnost in potrebno izkušenost
predavateljev. Včasih je namreč s psihološkega vidika
težko odkriti razkorak med samoopisom in tem,

kako osebo vidijo drugi. Pri takšnem odkrivanju je
treba biti preudaren in imeti ustrezno podporo.

› Vprašalnik za zunanje ocenjevanje je možno upora-
biti tudi kot povratno informacijo, ki jo zaposleni
posredujejo nadrejenim. Pri takšni uporabi bi bilo
morda dobro izpustiti lestvice o psiholoških prvi-
nah. Uporabiti je mogoče druge lestvice in oceno
opazovalcev primerjati s samooceno. 

Avtorja: R. Hossiep in M. Paschen.
Trajanje: Oblika S (samoocena): časovno neomejeno
(40 minut), Oblika O (ocenjevalec): časovno neome-
jeno (10−15 minut).
Izšlo v jezikih: angleškem, nemškem, francoskem,
češkem, danskem, portugalskem, španskem …
Primeren za: selekcijo, razvoj kadrov, coaching, po-
klicno svetovanje.
Uporaben za: različne delovne vloge, še posebno za
vodstvene in vodilne položaje na različnih ravneh.
Predvidoma bo uporaba omejena na: psihologe – B. 

Pričakujemo, da bomo gradivo pripravili za izdajo do
konca tega leta.

Marjeta Trstenjak

BIP je praktičen vprašalnik za delovno okolje. Vse-
buje obliko za samooceno in obliko vprašalnika, ki
ga lahko izpolnijo drugi. Tako dobimo informacije
o vplivu, ki ga ima vedenje osebe na druge ljudi,
kar lahko koristno uporabimo predvsem pri raz-
voju kadrov.

Avtorja v priročniku psihologu predlagata struk-
turo ponovnega srečanja s testirancem, ki je name-
njeno razlagi profila.

priPRAVljamo ...e-TESTinfo št. 1, 2014
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otnje hranjenja so že dolgo priznane kot del
psihiatrične nomenklature, vendar so šele v
zadnjih nekaj desetletjih sprožile vsesplo-
šno zanimanje (Theander, 2004). Takrat je

bila razvita tudi prva verzija Vprašalnika o motnjah hra-
njenja (EDI) avtorja dr. Davida M. Garnerja.

Vprašalnik je bil razvit z namenom testiranja »konti-
nuumskega modela« anoreksije nervoze, ki ga je pred-
lagal Nylander leta 1971. Model temelji na opazovanju
srednješolk na Švedskem, od katerih se je večina »po-
čutila debele«, 10 % pa jih je poročalo o vsaj treh »ano-
reksičnih simptomih« v povezavi s telesno težo. Po tej
teoriji je anoreksija nervoza zadnja faza v kontinuira-
nem procesu, ki se začne z namernim hujšanjem ter
napreduje k strožjim oblikam diet, pri katerih pride
do progresivne izgube vpogleda. 

Od prve izdaje vprašalnika (leta 1983) njegova uporaba v
tujini ves čas narašča. Trenutno je v uporabi prenovljena
tretja izdaja, ki smo jo priredili tudi na Centru za psiho-
diagnostična sredstva. 

EDI-3 je samoocenjevalna mera psiholoških
potez ali konstruktov, ki so se pri posamezni-
kih izkazali kot klinično pomembni. Meri torej
duševna področja, ki so konceptualno rele-
vantna za razumevanje in zdravljenje motenj
hranjenja.

Predvsem je namenjen starejšim mladostnikom (sta-
rim 13 let ali več) in odraslim, vendar pa se uporablja
tudi pri mlajših mladostnikih (starih med 11 in 12 let).
EDI-3 je sestavljen iz 91 postavk v 12 primarnih lestvi-
cah. Te vključujejo:
› tri lestvice, ki so specifične za področje motenj

hranjenja, ter 
› devet splošnih psiholoških lestvic, ki imajo

velik pomen za motnje hranjenja, vendar
zanje niso specifične. 

EDI-3 vključuje šest sestavljenih rezultatov – kompozi-
tov. Eden je specifičen za motnje hranjenja, tj. Tveganje
za motnje hranjenja, pet pa je splošnih integrativnih
psiholoških konstruktov: Občutki neuspešnosti, Te-

Vprašalnik o motnjah hranjenja: EDI-3

M

Lestvice in sestavljeni rezultati EDI-3
Lestvica Sestavljen rezultat
Želja po suhosti  

Tveganje za motnje hranjenjaBulimija  
Nezadovoljstvo z lastnim telesom  
Nizko samospoštovanje  

Občutki neuspešnosti
Osebna odtujenost  
Negotovost v medosebnih odnosih  

Težave v medosebnih odnosih
Odtujenost v medosebnih odnosih  
Deficiti notranjega doživljanja  

Čustvene težave
Slab nadzor čustev  
Perfekcionizem  

Pretirani nadzor
Askeza  
Nizko samospoštovanje  

Splošna duševna neprilagojenost

Osebna odtujenost  
Negotovost v medosebnih odnosih  
Odtujenost v medosebnih odnosih  
Deficiti notranjega doživljanja  
Slab nadzor čustev  
Perfekcionizem  
Askeza  
Strah pred zrelostjo  
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žave v medosebnih odnosih, Čustvene težave, Pre-
tirani nadzor, Splošna duševna neprilagojenost. 

Zbrani so podatki za velik klinični vzorec pacientov z
motnjami hranjenja, ki so se zdravili v številnih zdrav-
stvenih ustanovah v Združenih Državah Amerike, Ka-
nadi in Avstraliji. Norme so bile ustvarjene na osnovi
kliničnega vzorca, zbranega na več mestih v ZDA. Ne-
klinični primerjalni vzorci izvirajo iz ZDA in Evrope.  

› EDI-3 RF je presejalna oblika vprašalnika, ki jo lahko
izvajamo na osnovnih, srednjih šolah, fakultetah, v
športnih programih in drugih nekliničnih okoljih kot
pripomoček pri ugotavljanju, ali je posameznika po-
trebno napotiti v strokovno obravnavo. 

› EDI-3 SC je seznam simptomov, ki se uporablja pri si-
stematičnem zbiranju podatkov o simptomih, in sicer
pomaga ugotavljati, ali so diagnostični kriteriji glede
na DSM doseženi.

EDI-3 RF je kratek samoocenjevalni vprašalnik, razvit za
ocenjevanje tveganja za motnje hranjenja, ki temelji na
obremenjenosti s hujšanjem, telesni teži in višini, zgo-
dovini telesne teže, zgodovini menstruacije ter vedenj-
skih simptomih, ki kažejo na motnje hranjenja.
Vključuje tri lestvice, ki sestavljajo kompozit Tveganje
za motnje hranjenja (tj. Želja po suhosti, Bulimija ter
Nezadovoljstvo z lastnim telesom). 25 vprašanj je iz
EDI-3, vključuje pa še vprašanja v zvezi z vedenjskimi
simptomi, ki se uporabljajo za prepoznavanje posamez-
nikov z morebitnimi motnjami ali s patologijami hra-
njenja. 

EDI-3 RF lahko izvajamo skupinsko ali individualno,
uporabljali pa bi ga naj strokovnjaki za duševno
zdravje, šolski svetovalni delavci, zdravniki, tre-
nerji, različni svetovalci in ostali, ki želijo s pomočjo
zbranih informacij ugotoviti, ali je potrebno posamez-
nika napotiti k usposobljenemu strokovnjaku, ki bo
ocenil motnjo hranjenja. Vprašalnik EDI-3 RF lahko in-
dividualno izvajamo v nekliničnem ali kliničnem oko-
lju, ki ni posebej usmerjeno na področje motenj
hranjenja. Najbolj primeren je za šolsko okolje, klinike
za zdravljenje neplodnosti, splošno zdravstvo in zunaj-
bolnišnične psihiatrične oddelke.

EDI-3 RF vključuje uporabo »mejnih vrednosti tvega-
nja« ali kriterijev za napotitev, ki temeljijo na:
(a) nizki telesni teži glede na starostno in spolno speci-
fične norme (tj. kriterij zgolj na osnovi indeksa telesne
mase – ITM); 
(b) nizki telesni teži glede na starostno in spolno speci-
fične norme (tj. ITM) in preobremenjenosti s hujša-
njem, telesno težo ali problematičnimi vzorci hranjenja
(ocenjeni s surovima rezultatoma na lestvicah Želja po
suhosti in Bulimija) ter 
(c) vedenjskih simptomih, ki odražajo motnjo hranjenja
(glede na odgovore na pet vprašanj, ki se nanašajo na
vedenje). 

Po navadi je napotitev v nadaljnjo obravnavo priporoč-
ljiva, če posameznik doseže prag na enem ali več kriteri-
jih, pri tem pa upoštevamo tudi dodatne klinične
informacije iz drugih virov. 

EDI-3 SC je samostojen in strukturiran samoocenje-
valni seznam simptomov. Z njegovo pomočjo prido-
bimo podatke glede pogostosti pojavljanja simptomov
(tj. prenajedanje, samopovzročeno bruhanje, telesna
vadba, zloraba odvajal, shujševalnih tablet in diureti-
kov) in podatke v zvezi s telesno težo, zgodovino telesne
teže ter menstrualno zgodovino. Podrobne informacije
glede simptomatskih področij, ki jih ocenjujemo z EDI-
3 SC, so potrebne pri določanju, ali pacienti dosegajo
formalne diagnostične kriterije motnje hranjenja. 

Marjeta Trstenjak

Viri:
Theander, S. (2004). Trends In the Literature On Eating Disor-

ders Over 36 Years. European Eating Disorders Review,
12, 4–17. 

Nylander, I. (1971). The Feeling Of Being Fat and Dieting In a
School Population: An Epidemiologic Interview Inve-
stigation. Acta Socio-Media Scandinavica, 3, 17–26. 

Seznam simptomov: EDI-3 SC Presejalni vprašalnik: EDI-3 RF
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Mednarodno sodelovanje

dkar je bil Center za psihodiagnostična
sredstva leta 2008 sprejet v Evropsko sku-
pino založnikov psiholoških testov, ETPG
(nekaj o njej najdete v intervjuju z njenim

tajnikom, gospodom Ianom Floranceom), smo že
tako dobre vezi z založbami v drugih evropskih drža-
vah še okrepili. 

S hrvaškimi kolegi iz založbe Naklada Slap sodelu-
jemo že od razpada Jugoslavije. Tej založbi smo po-
delili pravico za hrvaško govorno področje za
priredbo, standardizacijo in prodajo Pogačnikovih
testov TN in Brasovega Projekcijskega preizkusa Mo-
zaik, ki se je na Hrvaškem, vsaj po prodaji, celo bolje
uveljavil kot med slovenskimi psihologi. Z družino
Matešić, ki je lastnica založbe, se zadnja leta redno
srečujemo tudi na bilateralnih sestankih; izmenično
vsako leto v drugi državi. 

Leta 2012 sem prvič obiskala češko založbo testov Test-
centrum - Hogrefe v Pragi, kjer mi je njen direktor
gospod Vaclav Havluj prijazno predstavil organizacijo
in delovanje podjetja. Podjetje se lahko primerja z
našim Centrom za psihodiagnostična sredstva, saj ima
ravno tako 3 zaposlene, organizirajo pa tudi usposa-
bljanja za uporabo testov. Za razliko od našega Centra
je češka založba del velike družine nemške založbe Ho-
grefe Verlag, ki ima svoje izpostave še v Združenem
kraljestvu, Italiji, Franciji, Švici, Avstriji, na Nizozem-
skem, Finskem, Švedskem, Danskem in v ZDA. 

Letos smo prvič organizirali bilateralni sestanek z av-
strijsko založbo Schuhfried, ki smo jo lani sprejeli v
ETPG. Njen direktor in solastnik Gerald Schuhfried
nas je avgusta obiskal v Ljubljani. Založba v Sloveniji
ni neznana, saj kar nekaj podjetij uporablja njihove
psihološke pripomočke. Podjetje Schuhfried je znano
po tem, da prodaja le računalniške merske pripo-
močke, začetki pa segajo v leto 1947 oz. 1950, ko je go-

spod Schuhfried izdelal prvo napravo za ocenjevanje
zmožnosti voznikov. Danes so eden vodilnih ponudni-
kov računalniških merskih pripomočkov za profesio-
nalne voznike avtomobilov, vlakovodje, pilote. Njihovi
izdelki so računalniški psihološki testi, pripomočki za
trening kognitivnih funkcij in biofeedback.

Dušica Boben
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Gospod Gerald Schuhfried in Marjeta Trstenjak - po sestanku
smo pogovore nadaljevali pod lipami.

Psihologa Krunoslav Matešić in Valentina Ružić v izobraževalnem
centru Naklade Slap v Zagrebu

Gospod Vaclav Havluj v praški pisarni.
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a Centru za psihodiagnostična sredstva ne
mirujemo. Ves čas se trudimo za nepretrgan
tok izobraževanj in seminarjev. V naslednjih
vrsticah smo poskusili strniti vtise iz le nekaj

seminarjev, ki so se odvijali v lanskem in letošnjem
letu. Zelo smo veseli vsakršnih konstruktivnih pri-
pomb (pa tudi pohval).

Ob skorajšnji 30-letnici prvega izida smo na Centru za
psihodiagnostična sredstva pripravili usposabljanje za
uporabo testa Projekcijski preizkus »mozaik«. Usposa-
bljanje je vodila Eva Šoškič, spec. klinične psihologije
in psihoterapevtka iz Psihiatrične bolnišnice Ormož,
ki ima s tem Brasovim testom bogate izkušnje.
Skupina devetih psihologov je v prijetnem vzdušju
spoznavala uporabnost testa, pogosto skozi številne
konkretne primere, ki jih je navajala predavateljica.
Povratne informacije, ki so jih udeleženci podali po
koncu seminarja, kažejo, da je bil splošni vtis o semi-
narju zelo dober (povprečna ocena 4,4). Z vsebinsko
platjo seminarja ter načinom podajanja vsebine so bili
udeleženci zelo zadovoljni, naslednjič pa se bomo mo-
rali bolj potruditi s kakovostjo gradiv, saj so slednje

udeleženci izpostavili za šibkost usposabljanja. Na
usposabljanju je bilo tudi dovolj časa za diskusijo in
delitev izkušenj. Po koncu smo prejeli veliko število
pohval na račun predavateljice, ki je pritegnila s svojo
energijo in dostopnostjo ter podala veliko koristnih
napotkov in nasvetov.
Upamo, da smo z usposabljanjem spomnili na veliko
uporabnost testa, ki lahko pripomore k celovitejši ter s
tem h kvalitetnejši klinični obravnavi. 

V letu 2013 smo izvedli seminar na temo pozornosti v
kar treh skupinah. K udeležbi smo povabili šolske psi-
hologe in odziv je bil izjemen. Seminar je vodila odli-
čna dr. Vali Tretnjak Glavič, klinična
nevropsihologinja. 
Glavni poudarek je bil na nevropsihološkem pristopu
in motnjah pozornosti. Udeleženci so seminar ocenili
zelo pozitivno, povprečna ocena vseh treh seminarjev
je bila 4,56. Taka ocena nas izjemno veseli, saj potr-
juje, da so naši seminarji kakovostni, strokovnjakom
nudijo nadgradnjo znanja in izpolnjujejo njihova pri-
čakovanja. 
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Po končanem usposabljanju še ena skupinska fotografija udele-
žencev s predavateljico Evo Šoškič (tretja z leve).

Usposabljanja in seminarji

Projekcijski preizkus ”Mozaik” - PPM

POZORNOST

Psihologinja Vali Tretnjak Glavič je vodila seminar o pozornosti
za tri skupine.
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Na seminarju o pozornosti vam je bilo najbolj všeč: 
› aktualna tema, 
› strokovnost predavateljice in navdušenost predavate-

ljice nad predmetom predavanja, 
› njeno široko znanje in podajanje konkretnih prime-

rov,
› bogata vsebina, povezovanje več različnih področij,

vključevanje novejših raziskav, 
› vaje, 
› aktivno vključevanje slušateljev,
› možnost diskusije,
› dobra organizacija, prostor, sproščenost.

Nekateri ste izpostavili, da bi bilo morebiti bolje, če bi
seminar trajal dlje časa, o čemer bomo v prihodnosti
razmislili. Mnogi udeleženci so na evalvacijske liste
napisali, da si želijo še več podobnih seminarjev (npr.
na temo spomina), ki bi jih vodili takšni strokovnjaki.
Obljubljamo, da se bomo potrudili!

V začetku junija letos, se je v Hotelu M v Ljubljani
odvijalo dvodnevno usposabljanje na temo Wech-
slerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske otroke
(WIPPSI-IIISI). Zelo smo ponosni, da nam je uspelo v
Slovenijo pripeljati odlično poznavalko tega testa,
klinično psihologinjo in nevropsihologinjo dr. Evo
Tideman z Univerze Lund na Švedskem. Voditeljica

je predavala v angleškem jeziku, za vse tiste, ki jim
angleščina ni najbolj domača, pa je bilo poskrbljeno s
simultanim prevajanjem.

Udeleženci so pohvalili predvsem vsebinsko plat semi-
narja in način podajanja vsebine. Povprečna ocena
splošnega vtisa o usposabljanju je visokih 4,75. Preda-
vateljica je na poslušalcih pustila zelo pozitiven vtis,
veliko pohval je bila deležna zaradi svoje strokovnosti,
sistematičnosti, sproščenosti in dostopnosti. Evalva-
cija je pokazala, da je bil pomemben razlog za zado-
voljstvo z usposabljanjem podajanje številnih
praktični napotkov za rabo testa, ki so presegali okvire
priročnika, teorijo pa je predavateljica mnogokrat
obogatila z zelo jasnimi primeri iz prakse. Prejeli smo
tudi nekaj predlogov za izboljšanje usposabljanja: od
tega, da se usposabljanje podaljša v 3-dnevno, do
nujne uporabe zvočnikov in mikrofona med predava-
nji. Hvala za vaše predloge, poskušali jih bomo upo-
števati že pri naslednjem usposabljanju v juniju 2015.

Na koncu naj omenimo še, da je kar nekaj psihologov
po koncu usposabljanja izpostavilo potrebo po stan-
dardiziranem pripomočku za oceno prilagoditvenih
spretnosti. Z veseljem sporočamo, da smo z založbo
WPS v fazi zaključnih pogovorov za podpis pogodbe za
test ABAS-III (Adaptive Behaviour Assessment System
- tretja izdaja) in upamo, da vas bomo lahko v najkraj-
šem možnem času povabili tudi na usposabljanje.
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Predavateljica dr. Eva Tideman (levo) z red. prof. Majo Zupančič,
recenzentko priročnikov WPPSI-III.

Iz leve proti desni: direktorica Centra za psihodiagnostična sred-
stva Dušica Boben, predavateljica Eva Tideman, psihologinja
Marjeta Trstenjak in prevajalka Lea Kristan.

WIPPSI-IIISI
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Februarja 2013 je v prostorih Centra za psihodiagno-
stična sredstva potekalo dvodnevno usposabljanje na
temo psihodiagnostike pri izbiri kadrov. Usposablja-
nje je vodila naša direktorica, Dušica Boben, ki je po-
delila dragocene izkušnje psihologov CPDS-ja.
Usposabljanje se je osredotočilo na celosten izbor ka-
drov, od tega, kako prepoznati potrebe delodajalca,
preko izbora ustreznih testov, do ustrezne povezave
rezultatov z delovnim mestom in učinkovite ter in-
formativne interpretacije.

Udeleženci so bili najbolj navdušeni nad možnostjo
diskutiranja, splošni vtis usposabljanja pa je bil oce-
njen s povprečno oceno 4,6. Poleg možnosti izme-
njave izkušenj so udeleženci pohvalili še naslednje:
› raznolikost primerov iz prakse,
› del usposabljanja, ki se je nanašal na prevod jezika

naročnika v psihološki jezik in teste,
› smernice za poglobljeno pisanje psiholoških mnenj,
› prilagajanje predavateljice potrebam in željam udele-

žencev glede vsebine,

› strukturo vsebine – lepo sosledje, logično in upo-
rabno,

› super prostor in malica.

Za vse pohvale se vam zahvaljujemo in upamo, da smo
vam predstavili načine za obvladovanje delov selek-
cije, ki se vam zdijo najbolj zahtevni.

Staša Bratina

V začetku oktobra smo gostili v Ljubljani avtorico
Pravljičnega testa Carino Coulacoglou, ki je vodila
dvodnevno usposabljanje ter predstavila test študen-
tom psihologije v Ljubljani in Mariboru. Test sloven-
ski psihologi poznajo že od leta 2007, le redki pa ga
redno uporabljajo. Univerzitetna diplomirana psiho-
loginja Jana Škorjanc s Centra za sluh in govor Ma-
ribor ga uporablja pri otrocih z govorno-jezikovnimi
težavami. Zapisala je tole:
”Lastna izkušnja z uporabo testa je zelo pozitivna, saj
test zelo rada in redno uporabljam. Sam test se kaže kot
zelo uporaben, otroci pri aplikaciji radi sodelujejo.
Nekoliko težav jim predstavlja sam začetek, predvsem je
dobro biti potrpežljiv pri začetnem nizu slik o Rdeči
Kapici, medtem ko se pri naslednjem nizu slik pri volku
otroci že popolnoma vživijo v junake in test radi
opravijo. Povratne informacije otrok so pozitivne, saj

hitro povedo, ali jim je bilo zabavno, katere slike so jim
bile posebej všeč in katere jim niso bile. Seveda pa otroci
tudi jasno in glasno povedo, kadar jim test ni bil všeč
oziroma pogosteje slišim, da jim je bilo težko. Prav tako
se mi zadnje čase zdi koristna uporaba Pravljičnega
testa v kombinaciji z Rorschachovem projekcijskem
testom, saj se dobljeni rezultati med seboj dopolnjujejo
in nudijo bogatejšo klinično sliko o otroku.” 

Takole se je diskutiralo.

Avtorica FTT Carina Coulacoglou
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Psihodiagnostika pri izbiri kadrov

PRAVLJIČNI TEST – FTT
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Kaj Predavatelj/-i Kdaj Trajanje
Cena 

(vključen DDV)

Ocenjevanje agresivnosti v šoli 
s predstavitvijo lestvic AG-UD 
in AN-UD

Dr. Ana Kozina in
Peter Janjušević,
spec. klin. psih.

5. november 2014 11.00-18.00 134,00 EUR

Vprašalnik za oceno osebnosti
PAI

Dr. Slavka Galić,
spec. klinč. Psih.

14. in 15. november
2014

9.00-17.30 256,20 EUR

Pisanje psiholoških mnenj 
in etični standardi

Dušica Boben 26. november 2014 9.00-17.00 134,00 EUR

WISC-IIISI

Jožica Možina, Meta
Petrič Puklavec,
Mojca Kirbiš, dr.

Lidija Magajna, David
Gosar, Vesna Krkoč 

29. november in 
6. december 2014

9.00-17.00 237,90 EUR

NAPOVEDUJEMO:

TTCT-BS januar 2015

ABC gibanja 2 april 2015

WPPSI-III Dr. Eva Tideman 10. in 11. junij 2015 9.00-17.00

Supervizija WPPSI-III Dr. Eva Tideman 12. junij 2015

Datumi usposabljanj in predstavitev

Vabilo pošljemo vsem zainteresiranim. 

Pokličite (01) 51 41 666 ali pišite na
info@center-pds.si
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Naročilnica
Ustanova (plačnik): ________________________________________________________________________________

Naslov: ___________________________________________________________________________________________

Davčni zavezanec: DA NE Davčna številka: _________________    Telefon: _________________ 

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): ___________________________________

Telefon: _____________________ e-naslov: __________________________________________________

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno 
izjavo uporabnika (najdete jo na naši spletni strani www.center-pds.si).
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Cena Cena z DDV* količina
*Za tiskano gradivo je DDV 9,5 %, v obliki predmetov pa 22 % 

Lestvica agresivnosti za učence in dijake (AG-UD)
začetni komplet AG-UD (priročnik, 25 lestvic, 25 listov s profilom, šabloni) 75,70 EUR 82,89 EUR _____
priročnik AG-UD 53,50 EUR 58,58 EUR _____
lestvica AG-UD 0,26 EUR 0,28 EUR  _____
list s profilom AG-UD 0,26 EUR 0,28 EUR _____
šabloni AG-UD 11,80 EUR 12,92 EUR _____
Za naročilo začetnega kompleta v prvem mesecu po izidu damo 10 % popust 70,47 EUR 77,16 EUR _____

Lestvica anksioznosti za učence in dijake (AN-UD)
začetni komplet AN-UD (priročnik, 25 lestvic, 25 listov s profilom, šabloni) 75,70 EUR 82,89 EUR _____
priročnik AN-UD 53,50 EUR 58,58 EUR _____
lestvica AN-UD 0,26 EUR 0,28 EUR  _____
list s profilom AN-UD 0,26 EUR 0,28 EUR  _____
šabloni AN-UD 11,80 EUR 12,92 EUR _____
Za naročilo začetnega kompleta v prvem mesecu po izidu damo 10 % popust. 70,47 EUR 77,16 EUR _____

ABC gibanja-2
začetni komplet ABC gibanja-2 (priročnik za izvedbo, priročnik ONO, 
testno gradivo, 10 zvezkov za zapisovanje 3–6, 10 zvezkov za zapisovanje 7–10, 
10 zvezkov za zapisovanje 11–16, 30 vprašalnikov in 10 navodil) v kovčku 1012,56 EUR  1198,75 EUR _____
priročnik za izvedbo ABC gibanja-2 105,00 EUR 114,98 EUR _____
priročnik za obravnavo 75,00 EUR 82,13 EUR _____
testni komplet ABC gibanja-2 v kovčku 720,00 EUR 878,40 EUR  _____
zvezek za zapisaovanje 3-6 let 3,19 EUR 3,49 EUR _____
zvezek za zapisovanje 7-10 let 3,19 EUR 3,49 EUR _____
zvezek za zapisovanje 11-16 let 3,19 EUR 3,49 EUR _____
vprašalnik ABC gibanja-2 0,90 EUR 0,99 EUR _____
navodila za vprašalnik ABC gibanja-2 1,80 EUR 1,97 EUR _____
Za naročilo začetnega kompleta v prvem mesecu po izidudamo še 10 % po-
pusta na priročnika   

994,56 EUR 1179,04 EUR _____

STARO ZA NOVO: nov začetni komplet lahko dobite z 20 % popustom, če nam pošljete prvo izdajo testa in priročnika ABC gibanja. V tem
primeru bi bila cena začetnega kompleta brez DDV 832,56 EUR (z DDV pa 983,65 EUR).

Kraj in datum: _______________________          Podpis odgovorne osebe in žig: ______________________
Naročilnico pošljite na naslov Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., Litostrojska 44d, 

1000 Ljubljana, po faksu 01-5141662 ali skenirano po elektronski pošti info@center-pds.si.


