
SRS – Social Responsiveness Scale - Sosiaalisen vastavuoroisuuden ar-
viointiasteikko - on testi, joka on tarkoitettu arvioimaan poikkeavuuksia 
lapsen sosiaalisissa pätevyyksissä, siten kuin ne näkyvät hänen luonnol-
lisessa ympäristössään vuorovaikutuksessa muiden kanssa. SRS:ä voivat 
käyttää sekä vanhemmat että opettajat. Sen avulla on helppo verrata 
testin tuloksia saadakseen parhaan kuvan sosiaalisista pätevyyksistä.

Testi on jaettu viiteen pääryhmään, jotka kattavat viisi pätevyysaluetta:

Sosiaalinen tietoisuus ja sosiaalisten merkkien ymmärtäminen•	
Sosiaalinen kognitio ja sosiaalisten merkkien tulkinta•	
Sosiaalinen kommunikointi ja kyky osallistua mielekkääseen •	
sosiaaliseen kanssakäymiseen
Sosiaalinen motivaatio ja halu olla mukana sosiaalisissa yhteyk-•	
sissä
Kaavamainen käytös ja haluttomuus muutoksiin•	

Lausuntojen sanamuoto ja niiden jakautuminen viiteen pääryhmään tekee 
mahdolliseksi tunnistaa, kuvata ja erotella sosiaalisten pätevyyksien eri 
poikkeuksia toisistaan.

Testi on erityisesti rakennettu löytämään sosiaalisten pätevyyksien eri 
poikkeustyyppejä ja näkemään vivahteet niitten välillä. Poikkeukset voi-
vat olla kaikkea heikosta sosiaalisesta toimintakyvystä huomattaviin on-
gelmiin sosiaalisissa yhteyksissä. SRS on siten sopiva sekä tunnistamaan 
eri poikkeustyyppejä sosiaalisessa pätevyydessä että tunnistamaan ja 
kuvaamaan niitä sosiaalisia ongelmia, joita on lapsilla, joilla on autismia, 
häiriöitä autismin spektrin alueella (mm. Asperger) tai muita syviä kehi-
tyshäiriöitä. SRS:ä voi sen lisäksi käyttää testaamaan lapsia, joilla mahdol-
lisesti on ADHD, sekä lapsia, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta 
tai äärimmäisestä ujoudesta.

Vaikka testi mittaakin poikkeuksia sosiaalisissa pätevyyksissä, sitä voi 
myös käyttää positiivisesti vahvistamaan hyvintoimivien lasten sosiaa-
lisia pätevyyksiä, ja sitä voi käyttää vahvistamaan lapsen viihtyvyyttä ja 
sosiaalisia voimavaroja. 

Testi koostuu kysymyslomakkeesta, jossa on 65 kysymystä lapsen ar-
kipäivästä ja käyttäytmisestä viimeisen 6 kuukauden aikana. Lomakkeen 
täyttäjänä tulee olla joko toinen vanhemmista, huoltohenkilö, opettaja tai 
joku muu henkilö, joka tuntee lapsen. Kaikki kysymykset ovat välittömästi 
ymmärrettäviä ja niihin on helppo vastata.

Jokainen lausunto lasketaan neljän pisteen asteikolla [ei totta, joskus 
totta, usein totta, melkein aina totta]. Kysymyslomakkeen läpilyöntipa-
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perin avulla on helppo antaa pisteet yksittäisille vastauksille ja laskea 
testin tulokset. Kysymyslomakkeen takana on laskenta-arkki, johon voi 
kirjoittaa ja raportoida testin tulokset. 

Testi lasketaan T-pisteinä pääasteikossa (Totaali-asteikossa), sekä 
viidessä ala-asteikossa: sosiaalinen tietoisuus, sosiaalinen kognitio, 
sosiaalinen kommunikointi, sosiaalinen motivaatio ja autistiset tottumu-
stavat.

Testin suorittamiseen menee noin 15-20 minuttia, ja pisteiden laskusta 
selviää 5-10 minuutissa riippuen harjoittelun määrästä.

SRS-kysymyslomakkeita ja -laskenta-arkkeja on suomenkielisinä ver-
sioina. Käsikirja on englanniksi, mutta se on helposti ymmärrettävä. 
Englanninkielinen käsikirja on mukana täydessä setissä. SRS pisteiden 
laskenta tapahtuu amerikkalaisten normien perustalla, jotka on saatu 
yli 1.600 4-18-vuotiaan lapsen vastauksista. Normeissa on vivahteita 
sen mukaan, onko testin tekijä toinen vanhemmista vai opettaja; nämä 
vivahteet ovat mukana käsikirjassa.

Käännetty ja muokattu yhteistyössä ”Oulun yliopisto, Lastenpsykiatrian 
klinikka” -laitoksen kanssa.

Muita testejä Dansk Psykologisk Forlag-kustantamolta.

HINTASTO
Tuote- Tuotteen  Kappale- Hinta Hinta 
numero nimi  määrä Tanskan kr Euro

0403-00 SRS kokonaispaketti  485,-  65

0403-07 SRS kysymyslomake ja laskenta-arkki 10 190,- 25

0393-02 SRS käsikirja, amerikkalainen  300,- 50


