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POVZETEK 

 

Komunikacija je eno najpomembnejših sredstev, ki nam omogoča življenje v družbi. V 

diplomski nalogi se posvečam prav uporabi jezika med ljudmi ali pragmatiki. Predvsem me 

zanimajo posebnosti v komunikaciji in pragmatiki pri otrocih s cerebralno paralizo.  

 

V teoretičnem uvodu najprej predstavljam značilnosti komunikacije in potek jezikovnega 

razvoja otrok v prvih letih starosti. Posebno pozornost posvečam pragmatiki, njenemu razvoju 

in pomembnima pragmatičnima veščinama responzivnosti in asertivnosti. Opisana je tudi 

populacija oseb s cerebralno paralizo in njihov jezikovni razvoj. 

V empiričnem delu sem uporabila Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti, ki jo 

je izdelal Luigi Girolametto (prevod in priredba: M. Ozbič, D. Kogovšek in B. Penko). V 

raziskavi sem ugotavljala razvitost responzivnosti in asertivnosti pri otrocih do četrtega leta 

starosti. Primerjala sem rezultate med naslednjimi skupinami: med otroki brez cerebralne 

paralize in motenj v duševnem razvoju, med otroki s cerebralno paralizo brez motenj v 

duševnem razvoju ter med otroki s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju. 

Ugotavljala sem tudi razlike med spoloma ter glede na starost otrok. Statistično pomembne 

razlike v rezultatih so se pokazale le pri primerjavi skupine otrok s cerebralno paralizo in 

motnjami v duševnem razvoju z obema drugima skupinama otrok. Otroci s cerebralno 

paralizo brez motenj v duševnem razvoju dosegajo sicer nekoliko nižje rezultate od svojih 

vrstnikov brez cerebralne paralize, a te razlike niso statistično pomembne. 

 

Ocenjevalno lestvico so izpolnjevali starši oziroma skrbniki otrok. Prav njim lahko 

poznavanje rezultatov pomaga pri spodbujanju svojih otrok k še učinkovitejšemu 

vključevanju v komunikacijo z drugimi. 
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ABSTRACT 

 

Communication is one of the most important means that enables us life in society. My thesis 

is therefore dedicated to the use of language among people or pragmatics. I am mainly 

interested in special features in communication and pragmatics in children with cerebral 

palsy.  

 

In the theoretical introduction, I firstly presented the characteristics of communication and the 

process of language development of children in the early years of age. Special attention is 

paid to pragmatics, its development and the important pragmatic skills of responsiveness and 

assertiveness. Secondly, I also described the population of people with cerebral palsy and 

their language development. 

In the empirical part, I used the Social-conversational skills rating scale, which was made by 

Luigi Girolametto (translation and adaptation: M. Ozbič, D. Kogovšek and B. Penko). In my 

research I was identifying the responsiveness and assertiveness development in children less 

than four years old. Then I compared the results among the following groups: children 

without cerebral palsy and intellectual disabilities, children with cerebral palsy without 

intellectual disabilities, and among children with cerebral palsy and intellectual disabilities. I 

was also identifying the differences between the sexes and the ages of children. Statistically 

significant differences in the results were shown only when comparing groups of children 

with cerebral palsy and intellectual disabilities with the other two groups of children. Children 

with cerebral palsy without intellectual disabilities achieve slightly lower scores than their 

peers without cerebral palsy, but these differences are not statistically significant. 

 

The rating scale was filled in by the parents or guardians of the children. They are the ones 

who can benefit from knowing the results in terms of encouraging their children to an even 

more effective integration in communication with others. 
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1. TEORETIČNI UVOD 
 

1.1 Komunikacija 

 

1.1.1 Osnovni namen komunikacije 

 

Komunikacija je pojem in aktivnost, s katero se srečujemo vsakodnevno. Je proces izmenjave 

informacij in idej med sogovorniki (Owens, 1984), ki ga sestavljata dve komponenti: govor in 

jezik. Govor je motorični verbalni proces tvorjenja zvokov, besed in povedi. Različni zvoki 

(fonemi) pa skupaj sestavljajo jezikovne enote, ki se povezujejo v določen jezik. Jezik je torej 

družbeno določen sistem simbolov in pravil, s katerimi na verbalni ali neverbalni način 

sporočamo in izmenjujemo ideje, mnenja in informacije.  

Dora Jelenc (1998) opisuje komunikacijo kot zapleten recipročen proces, ki nam omogoča 

sporazumevanje z drugimi v družbi in povezovanje s svetom in ljudmi okoli nas, učenje, 

vplivanje na druge, doseganje želenih ciljev, izražanje potreb, želj in misli. Komunikacija je 

ključna v procesih socializacije. Potekati mora na obeh ravneh, kot sprejemanje (poslušanje) 

in oddajanje (govorjenje).  

Avtorice Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) pravijo, da je sporazumevanje 

namenjeno dvema osnovnima ciljema. S komunikacijo v socialni interakciji ljudje prenašamo 

informacije in tudi seznanjamo druge s svojimi interpretacijami pomenov in namenov. V 

socialni interakciji za sporočanje ne uporabljamo le verbalne komunikacije, pač pa tudi 

številne neverbalne znake. 

 

Komunikacijo lahko ločimo na verbalno in neverbalno komunikacijo. 

 Verbalna komunikacija poteka preko štirih komunikacijskih dejavnosti: poslušanja, 

govorjenja, branja in pisanja. Pri verbalni komunikaciji uporabljamo govor in jezik, ki 

se med seboj prekrivata. Golden (v: Jelenc, 1998) govor opredeljuje kot jezik v 

delovanju. Vsak jezik je namreč edinstven in je družbeni pojav, ki predstavlja sistem 

znakov, govor pa opredelimo kot rabo tega sistema. Jezik je torej abstrakten sistem 

simbolov, ki ga uporablja skupina ljudi določene jezikovne skupnosti. V diplomski 

nalogi se bom bolj osredotočila na jezik, njegovo uporabo ter razvoj.  
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 Neverbalna komunikacija pa zajema vse ostale elemente, ki podpirajo verbalno 

izražanje ali nastopajo samostojno: geste, obrazno mimiko, telesni položaj, očesni 

kontakt, gibe glave in telesa, oddaljenost od sogovornika itd. Za uspešno 

komunikacijo je potrebno uporabljati ustrezno mero neverbalnih znakov. Owens 

(1984) pa sem uvršča še ostale elemente jezika: intonacijo, glasnost, višino govora, 

poudarke, prekinitve ipd. 

 

 

1.1.2 Komponente ali funkcije jezika 

 

Jezik v splošnem sestavljajo različne komponente, ki jih v komunikaciji uporabljamo 

simultano (Jelenc, 1998; Law, 1992; Owens, 1984; Verschueren, 2000). 

 Fonologija (glasoslovje) ali veda o glasovih predstavlja pravila, ki vodijo organizacijo 

glasov ali fonemov kot najenostavnejših sestavnih delov v jeziku. 

 Morfologija (oblikoslovje) preučuje najmanjše pomenske jezikovne enote ali morfeme 

in njihov sistem v jeziku. 

 Sintaksa (skladnja) uči, kako povezujemo besede v stavke in kakšni so njihovi 

medsebojni odnosi. 

 Leksika se nanaša na besedišče ali besedni zaklad. 

 Semantika (pomenoslovje) preučuje pomene morfemov, besed in besednih zvez in se 

razvija celo življenje. 

 Pragmatika pa je vrsta socialno-jezikovnih pravil, ki določajo uporabo jezika v 

socialnem komunikacijskem kontekstu. 

 

V diplomski nalogi se posvečam zadnji komponenti, torej pragmatiki. Vse pa se med seboj 

močno povezujejo. Bloom in Lahey (1987, v: Law, 1992; Owens, 1984) sta tako oblikovala 

model komunikacije, v katerem se morajo prekrivati oblika (fonologija, prozodija, sintaksa in 

morfologija), vsebina (semantika) in uporaba jezika (pragmatika). 
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1.1.3 Komunikacija kot sredstvo za interakcijo 

 

V življenju smo odvisni od medsebojnih odnosov. Vsakodnevno potrebujemo mnenja, znanja 

in pomoč drugih ljudi. Da lahko vse to od njih pridobimo, moramo znati delovati tako, da 

bomo to dosegli. Včasih je dovolj že neverbalen pristop, na primer zamah, objem, drezanje in 

podobno. V večini primerov pa za bolj direktno in specifično interakcijo uporabljamo 

verbalno komunikacijo, pri čemer moramo poznati in znati uporabljati gramatična in 

pragmatična pravila kulture in okolja, v katerem živimo. Eno od najpomembnejših pravil je 

izmenjevanje v interakciji. Ko sporočevalec nekaj pove, se mora sprejemnik na primeren 

način odzvati in beseda je njegova, nato pa se vlogi znova izmenjata. Ljudje se moramo torej 

nenehno truditi, da se izražamo tako, da nas bodo drugi razumeli, hkrati pa moramo poslušati 

in se ustrezno odzivati na povedano. Pomembno je, da z ljudmi vzpostavljamo operativno, 

konstruktivno in vljudno partnerstvo in interakcijo, kar širše vpliva na razvoj produktivne 

družbe (McLean, 1999). 

 

Ljudje smo družbena bitja, zato je za naše skupno življenje in preživetje prav komunikacija 

izrednega pomena. Čim več komunikacijskih vzorcev kot človek poseduje in pozna, tem bolje 

se bo znašel v družbi (McLean, 1999). Komunikacijske veščine so se tako že od nekdaj 

prenašale iz roda v rod in pri tem v posameznih kulturah ohranjale svoje specifične verbalne 

in neverbalne vzorce. Različni načini sporazumevanja so se razvili tudi znotraj ene kulture, a 

v različnih okoljih (v različnih poklicih, mestnih predelih, kot sleng med mladimi ipd.).  

 

Ljudje si prizadevamo, da bodo te veščine prevzeli tudi naši otroci. Komunikacija je za otroke 

izrednega pomena, saj z njo spoznavajo svet okoli sebe ter se razvijajo na psihičnem in 

fizičnem nivoju. Kmalu zatem, ko otroci začenjajo razumevati pomen besed in fraz ter se 

nanje odzivati, se pri njih začne tudi proces spoznavanja bistva in osnovnega namena socialne 

komunikacije. Še preden spregovorijo prve besede, torej okoli devetega do dvanajstega 

meseca, se zavedajo, da lahko že z uporabo neverbalne komunikacije vplivajo na ljudi okoli 

sebe. Jezika se otroci sicer učijo v zgodnjem obdobju predvsem neformalno, vseeno pa prav 

starši in drugi odrasli močno vplivajo na otrokovo konstruktivno in vljudno uporabo jezika. 

Če človek ne more učinkovito komunicirati z drugimi, ne more graditi kooperativnih 

odnosov, ki so ključnega pomena za življenje v družbi. 
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Vsi si želimo, da bi znali naši otroci učinkovito izražati svoje želje, prositi za pomoč in se 

vljudno izražati. Prav zato so se za ljudi, ki imajo različne težave v komunikaciji, razvile 

posebne tehnike sporazumevanja: znakovni jezik, nadomestna in prilagojena komunikacija in 

ostale (McLean, 1999).  

 

Zavedati se moramo, da se otrok lahko nauči jezika in posledično tudi socialnih veščin le s 

stalno interakcijo z drugimi. Interakcija z majhnim otrokom od začetka poteka bolj na 

neverbalen način, največji del pa opravijo starši oziroma drugi odrasli. Otrok z razvojem 

komunikacijskih veščin vedno bolj sodeluje in se uči, kako z drugimi ohranjati skupno 

pozornost in kako se je potrebno v interakciji izmenjevati. 

Zelo pomembna veščina v komunikaciji je ohranjanje skupne pozornosti. Pri interakciji z 

otrokom vedno stremimo k temu, da bo svojo pozornost usmeril na nas ali na izbrane 

predmete in jo tudi ohranjal; prav majhni otroci jo namreč zelo hitro preusmerjajo. Skupni 

fokus na nek predmet, človeka ali določeno temo je namreč pogoj za uspešno interakcijo med 

ljudmi. Brez skupne teme ne moremo niti začeti niti ohranjati pogovora. 

Druga ključna veščina v interakciji pa je izmenjevanje besede in vlog med sodelujočimi. Je 

načelo, ki dela interakcijo produktivno in zanimivo. Vsi poznamo občutek nelagodja, če v 

pogovoru ne moremo priti do besede. Taka interakcija zagotovo ni učinkovita in ne traja 

dolgo. Otroka izmenjevanja vlog učimo že od rojstva z različnimi igricami. Otroku najprej 

pokažemo kocko in kako se z njo igramo, nato mu jo ponudimo. Ko smo spet mi na vrsti, nam 

jo vrne in tako se vlogi izmenjujeta. Otrok se mora naučiti opraviti svoj del in nato počakati 

na besedo drugega. Opazimo lahko, da matere pri otroku, ki še ni razvil jezikovnih veščin, 

vedno zastavijo vprašanje in nato počakajo, kot bi pričakovale odgovor. Otroku dajo s tem 

vedeti, da je on na vrsti. Od začetka se bo morda odzval z značilnim zvokom ali nasmehom, 

kasneje pa z besedami. Ko otrok osvoji ohranjanje skupne pozornosti in izmenjevanje vlog, je 

osvojil prvi in pomembni socialni veščini, ki vplivata na učinkovito interakcijo (McLean, 

1999). 

 

Otrok ima najprej največ interakcij s svojimi starši, saj je nanje najbolj navezan in se ob njih 

počuti najbolj varnega. Če so bile te interakcije uspešne, bo kmalu pripravljen komunicirati in 

sodelovati tudi z drugimi, s čimer se njegov socialni svet širi. Vse te interakcije so za otroka 
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izrednega pomena, saj tako tudi od drugih povzema pravila interakcije in jih ima priložnost 

uporabljati v različnih situacijah in z različnimi ljudmi (McLean, 1999). 

 

Otroci začnejo prva pravila interakcije uporabljati že zgodaj. Ko se začnejo zavedati, da imajo 

lahko s svojimi dejanji vpliv na druge ljudi, začnejo komunicirati po načelu izmenjevanja 

vlog: z motoričnim dejanjem, z gestami in kasneje z besedo se obračajo na odraslega in 

počakajo na odziv (McLean, 1999). 

 

Owens (1984) je izpostavil nekaj najpomembnejših vidikov v interakciji med otroki in starši. 

Nekateri od njih sovpadajo prav s pomembnimi vidiki socialne pragmatike. 

 Skupna pozornost. Pomembno je, da se v interakciji otrok in starši hkrati 

osredotočajo na eno skupno stvar. Le tako bo otrok lahko razvijal svoje jezikovne 

sposobnosti. Skupna pozornost se kaže na različne načine: z usmerjanjem pogleda na 

isto stvar, s kazanjem in gestami na skupni predmet in igranje z njim, s 

poimenovanjem tega predmeta itd. 

 Skupna aktivnost. Ta predstavlja strukturo in osnovo za komuniciranje. Lahko poteka 

kot igra ali pa v okviru vsakodnevnih aktivnosti (previjanje, hranjenje ipd.). 

 Menjavanje vlog. Otrok se te spretnosti prične učiti že zelo zgodaj, sprva seveda 

skozi igro. Ko se mati igra z otrokom, naredi neko aktivnost (ga požgečka, mu pokaže 

igračko), nato pa mora počakati in pustiti otroku, da se odzove. V tem premoru, ki je 

za otroka daljši, se pričakuje, da se bo odzval. Po odzivu naredi premor in zopet je na 

vrsti njegova mati. Kasneje to preraste v besedni dialog. 

 Igra. Je osnova za razvoj vseh otrokovih komunikacijskih veščin, tako besednih kot 

tudi nebesednih. Poteka lahko samostojno ali pa v okviru vsakdanjih opravil. 

 Obnašanje glede na okoliščine. Otrok se uči, na kakšen način se mora odzvati v 

različnih okoliščinah. 

 

 

 

 



 

9 

 

1.2 Razvoj jezika do tretjega leta starosti 

 

1.2.1 Predjezikovno obdobje 

 

V prvih treh mesecih življenja začnejo dojenčki spoznavati bližnji svet z opazovanjem, 

poslušanjem, okušanjem in vohanjem. Zaradi omejene motorike so torej povsem odvisni od 

odraslih, na katere se obračajo z obrazno mimiko, refleksnimi gibi, jokom, smehljanjem in 

raznovrstnim oglašanjem. Poleg tega poskušajo otroci tudi s tvorjenjem različnih zvokov 

pritegniti pozornost staršev, ki morajo vse to ustrezno razbrati. Otroci tako uporabljajo jok, 

vokalizacijo, bebljanje, naključno posnemanje glasov in glasove, ki pa še niso besede 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Sprva se otroci pri izražanju ne kontrolirajo. To 

pričnejo šele po tretjem mesecu (Rowland, 2011). Že v prvih mesecih pa se otrok nauči 

izmenjevati besedo v interakciji z odraslim. Prav jok je eden prvih načinov komuniciranja z 

drugimi, ki ga sprva uporablja predvsem za izražanje lakote, jeze ali bolečine (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Kmalu ugotovi, da ne moreta govoriti oba hkrati in da 

morata priti oba na vrsto, eden za drugim. Tega se nauči predvsem ob besednih igrah z 

odraslim. Pozoren začne postajati na ljudi in predmete okoli sebe, kar se veča z razvojem vida 

in očesnega fokusa. 

 

V naslednjih štirih mesecih postaja z razvojem motorike tudi otrokova komunikacija z 

okoljem vse bolj sestavljena. Otrok začne dvigati glavo, se postavljati bolj pokonci in sedeti, s 

čimer dobi nov in širši pogled na okolico ter večji doseg do predmetov. Z opazovanjem in 

rokovanjem s predmeti začne spoznavati povezavo med vzroki in posledicami dejanj, kar 

postane osnova v razvoju komunikacijskih vedenj, vokalizacije, uporabljanja gest in nazadnje 

razvoja jezika in govora. Otroci spoznavajo objekte na različnih nivojih: jih opazujejo, se z 

njimi nesistematično igrajo in nazadnje uporabljajo različne diferencirane gibe na določenih 

objektih. Ugotovijo, da je kocke najbolje sestavljati, žogo najbolje metati, ropotuljo pa 

stresati. Z začetki plazenja, hoje in drugih spretnosti na področju grobe in fine motorike pa 

postaja svet zanje vedno bolj dostopen. Otroci nenehno iščejo priložnosti za vključitev drugih 

ljudi iz okolice v interakcijo. Ko otroci nekaj želijo, se na odrasle obračajo s pogledi, glasovi 

in gestami, odrasli pa morajo v tem obdobju še vedno veliko ugibati, kaj točno otroci želijo. V 
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igrah se začnejo odzivati tako z gibi kot tudi z različnimi glasovi, sprva predvsem po principu 

posnemanja, nato pa začnejo vedno bolj sami eksperimentirati (McLean, 1999). 

 

V obdobju malčka (med devetim in osemnajstim mesecem starosti) postajajo otrokovi gibi 

vse bolj spretni, dejanja vse bolj namerna, z objekti pa eksperimentirajo na številne načine. 

Od odraslih začnejo posnemati številne vzorce: oblačenje, urejanje pričeske, kuhanje ipd. Na 

odrasle se vse bolj obračajo z gestami in kretnjami (starše »potegnejo za rokav«, pritegnejo 

njihovo pozornost s kazanjem na predmet). Uporabljajo pa jih tudi pri igri, pri rokovanju s 

predmeti ipd. Geste so v tem obdobju predvsem nekonvencionalne, v višji starosti (po 

dvanajstem mesecu) pa niso več primerne. Otroci uporabljajo različne telesne gibe, 

vokalizacijo, obrazno mimiko, očesni pogled in enostavne geste (Rowland, 2011).  

Po osmem mesecu se pojavi eholalija ali neposredno večkratno posnemanje tistega, kar slišijo 

od odraslih. Oponašati začnejo vse več zvokov, intonacijo in geste, ki jih nato spreminjajo in 

izvajajo bolj po svoje. Da bi vzbudili pozornost, začnejo uporabljati razne socialne geste 

(mahanje, pošiljanje poljubčkov ipd.). Otroci več govora razumejo, kot pa ga zmorejo izvesti 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).   

 

Pred začetkom jezikovnega obdobja se otroci dobro naučijo treh namernih komunikacijskih 

dejanj (McLean, 1999). 

 Zavedajo se, da z uporabo stvari iz okolja lahko pritegnejo odrasle k interakciji. Tako 

pridobijo želeno pozornost, hkrati pa se tako od odraslih veliko naučijo o svetu.  

 Komunikacijo uporabljajo namerno, saj ugotovijo, da določeni gibi, geste in zvoki pri 

odraslih učinkovito izzovejo določena želena dejanja, s tem pa bodo lahko zadovoljili 

svoje potrebe.  

 Usvojijo prve komunikacijske geste: iztegujejo roke, ko želijo dobiti določeno stvar, 

ko jo želijo nekomu dati, prikimavajo in odkimavajo, mahajo in podobno. Geste 

močno pripomorejo k bolj jasnemu izražanju in povečajo možnosti, da pokažejo to, 

kar želijo, in s tem tudi dosežejo želeni cilj. Prav tako se naučijo prepoznavati geste 

drugih, pa tudi ton govora, ki ga nato tudi sami posnemajo. Otroci geste uporabljajo za 

doseganje najpomembnejših ciljev: za zavračanje stvari, ki jih ne želijo, za pridobitev 

želenih stvari, za sodelovanje v socialni interakciji in za iskanje informacij (Rowland, 
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2011). Za ugotovitev otrokovega stila komuniciranja in uporabo gest v zgodnjem 

obdobju je Rowland (2011) razvil vprašalnik Communication Matrix. 

 

Ob terminu govorno-jezikovni razvoj otrok ljudje pogosto pomislimo le na otrokove prve 

besede. Za otroka je izrednega pomena prav predjezikovno obdobje, v katerem pridobiva prve 

jezikovne veščine in strukture, spoznava pa tudi namen komunikacije in posebnosti 

sporazumevanja, značilne za življenjsko okolje in kulturo. Otrok že od rojstva ne le posnema 

naše jezikovne izražanje, ampak tudi povzema ostale vzorce, neverbalne znake (geste, 

mimiko) in veščine, značilne za življenjsko okolje in kulturo. V vsaki kulturi namreč obstajajo 

specifični vzorci sporazumevanja. Učenje jezika ni le učenje jezikovnih struktur, ampak je 

tudi učenje, kako živeti v kulturi z drugimi ljudmi in kako vzpostavljati socialne odnose. 

Pomembno vlogo pri tem ima uporaba jezika ali pragmatika. Zavedati se moramo, zakaj jezik 

sploh obstaja in kako bi živeli brez komunikacije. Ti primarni vzroki za obstoj jezika nam 

namreč pomagajo razumeti otrokove sposobnosti in motivacijo za učenje jezika in 

sporazumevanje v svoji kulturi in okolju (McLean, 1999). 

 

 

1.2.2 Jezikovno obdobje 

 

1.2.2.1 Izražanje z eno besedo 

 

Preden lahko trdimo, da je otrok spregovoril svojo prvo besedo, mora že razumeti, da se ta 

beseda nanaša na določeno stvar v okolju in se mora skladati s kontekstom, četudi izgovarjava 

ni popolnoma pravilna. Otrok navadno spregovori med desetim in štirinajstim mesecem, 

nekateri tudi kasneje. Otrok se z eno besedo izraža povprečno štiri do šest mesecev. Sprva 

besede posnema ali jih uporablja v direktni povezavi z dogajanjem (reče »hvala«), nato bolj 

samostojno tvori besede in se vse bolj zaveda, da ima vsaka stvar svoje ime (Holzman, 1997). 

Prve besede, ki jih otrok v tem obdobju uporablja, se navezujejo na konkretne predmete in 

osebe, s katerimi je v stiku. Biti pa morajo direktne in skrbno izbrane, da z njimi doseže želeni 

cilj, zato od sogovornika zahtevajo veliko ugibanja. Otrok besede uporablja kot primitivna 

govorna dejanja, kar opisujem v poglavju 1.3.3.2. Besede se navezujejo na osebe (mama, 
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punčka), predmete (žoga, avto) in dejanja (jesti, spati) iz njegove bližnje okolice. Otrok 

uporablja besede v različnih funkcijah. Z njimi uporablja trditve, s katerimi poimenuje 

predmete, kaže na nekaj, izraža lastništvo, opisuje spremembo kraja, zahteva, izraža želje in 

sprašuje (McLean, 1999). 

 

Z uporabo besed se ob koncu obdobja izražanja z eno besedo navezuje tudi že na predmete, 

dogodke in odnose, ki v danem trenutku in komunikaciji niso prisotni. Lahko govori tudi o 

stvareh iz preteklosti in prihodnosti ali pa o nečem, česar nima, pa si tega želi (npr. v kozarcu 

je zmanjkalo soka) (Holzman, 1997). Novih besed se vedno uči v povezavi z njihovim 

pomenom. Besede pogosto podkrepi z gestami, npr. reče »gor« in dvigne roke, ko želi, da bi 

ga dvignili (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Te geste pa so že konvencionalne, 

torej tudi kasneje še vedno spremljajo naše izražanje, ga delajo bolj jasnega ter so družbeno in 

kulturno pogojene in sprejemljive (Rowland, 2011). S pričetkom hoje in z razvojem motorike 

ima otrok vse več možnosti za spoznavanje sveta in rokovanje s predmeti. Prav tako ugotovi, 

da lahko že s plesanjem, metanjem stvari in drugimi motoričnimi aktivnostmi privablja 

pozornost drugih.  

 

1.2.2.2 Prehod na dvobesedno izražanje 

 

Ta prehod se zgodi sredi drugega leta starosti (okoli osemnajstega meseca), ko izražanje z eno 

besedo pogosto ni dovolj natančno in otroci od odraslih ne dobijo vedno pravih odzivov. S 

sestavljanjem dvobesednih izjav postaja njihovo izražanje veliko manj dvoumno in bolj 

učinkovito. Otroci najprej sestavljajo enobesedne izjave, pri čemer se ne ozirajo na slovnična 

pravila in ustrezno intonacijo izjav. V tem obdobju (po osemnajstem mesecu) namreč naglo 

večajo besednjak, ne pa še slovničnih pravil. Besede nato zlagajo skupaj na več načinov; 

dvobesedne izjave so lahko sestavljene iz osebka in povedka, osebka in predmeta ali povedka 

in predmeta. Isto besedo lahko uporabljajo pri izražanju različnih zahtev. Seveda pa poleg teh 

daljših izrazov še vedno uporabljajo veliko število enobesednih izjav. Pomembno je tudi, da 

odrasli ponovijo, kar so otroci želeli povedati, a na slovnično pravilen način, ter da jih 

spodbujajo, ko se uspešno izrazijo. Komunikacijo začnejo uporabljati v najrazličnejših 

situacijah in z različnimi nameni, med drugim začnejo tudi nasprotovati in se upirati 
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(Holzman, 1997). Geste otrok so konvencionalne, Rowland (2011) pa našteva, da se izražanje 

otrok stopnjuje od konkretnih simbolov (slike, predmeti, ti. ikonične geste in zvoki) do 

abstraktnih simbolov (verbalni govor, znakovni jezik ali Braillova pisava). 

 

1.2.2.3 Izražanje s kratkimi stavki in razvoj slovničnih pravil 

 

Do drugega leta starosti se naglo širi tako število kot tudi vrste besed, ki jih otroci uporabljajo. 

Novih besed so se sami sposobni učiti iz konteksta, pri čemer pa je pomembno, da starši 

otroke popravijo, ko nekaj napačno sestavijo. Z večanjem besednjaka se pojavi tudi potreba 

po uporabi enostavnih slovničnih pravil pri skladnji posameznih besed v stavek, s katerim 

bodo otroci lahko nekaj učinkovito dosegli.  

Od drugega do tretjega leta se začne naglo razvijati tudi slovnično področje. Pomembno je, v 

kakšno zaporedje postavijo besede v povedi. Uporabljajo enostavna slovnična pravila, stavke 

z okoli tremi besedami, katerih vrstni red želijo približati tistemu, ki ga uporabljajo starši. 

Takemu načinu izražanja pravimo telegrafski govor, ki ga uporabljajo že od tvorjenja 

dvobesednih izjav ter skozi naslednje obdobje (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

Med drugim in tretjim letom starosti otroci slovnično napredujejo tako, da začnejo uporabljati 

tudi krajše, bolj abstraktne besede (predlogi, vezniki, zaimki). S tem postaja njihov govor vse 

bolj zrel in pravilen ter v slovničnem smislu ne več tako otroški. Te kratke besede začnejo 

uporabljati, še preden zares razumejo, kaj pomenijo. 

Okoli tretjega, četrtega leta tako otroci že uporabljajo slovnično ustrezen govor in se tudi že 

zavedajo morfemov v besedah (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

 

 

1.2.3 Starši kot začetniki socialne komunikacije 

 

Otrok se uči jezika v družbenem kontekstu, zato morajo biti že od začetka v ta proces 

vključeni njegovi bližnji. Predvsem v najzgodnejšem obdobju je to večinoma otrokova mati, 

saj z otrokom preživi največ časa in tudi najbolj skrbi za njegove različne potrebe. Že po dveh 

tednih začne otrok razločevati njen glas od ostalih (Bower, 1977, v: Owens, 1984). Mati pa 

svoj način govora prilagodi, da postane bolj enostaven in otroški: uporablja krajše izjave, 
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počasnejši govor in izrazitejšo intonacijo, pomanjševalnice in številne medmete, pogosta 

ponavljanja (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

Zaradi stalnega kontakta z mamo se začne otrok zgodaj odzivati na njen obraz in glas, 

komunikacija med njima pa postaja vedno bolj predvidljiva in razumljiva. Mati in otrok tako 

oblikujeta individualni stil medsebojne komunikacije (Kranjc, 1999). Sprva otrok sodeluje v 

komunikaciji, čeprav je zares še ne razume, nato pa se začne na materine pobude vse bolj 

namensko in usmerjeno odzivati. Sprva se otrokovi odzivi pojavljajo kot sprememba telesne 

drže ali obrazne mimike in kažejo njegovo ugodje oziroma neugodje, sčasoma pa uporablja 

vse več motoričnih dejanj (iztegne prst, prime igračo ali jo odrine). Mati mora otroku ponujati 

čim več priložnosti, kjer se bo lahko odzival z nasmehom, vokalizacijo, očesnim kontaktom in 

tudi gibalno. To poteka pri vseh vsakdanjih in rutinskih aktivnostih: pri previjanju, hranjenju 

ali igri. Pri tem se že zgodaj nauči izmenjevanja besede; ko mati dokonča poved ali neko 

aktivnost, je na vrsti otrok, da se odzove. V splošnem pa velja, da čim bolj kot se otrok 

odziva, tem večjo motivacijo ima za interakcijo tudi njegova mati in tako od nje dobiva več 

spodbud. Tudi mati se uči, kako vzpostavljati in obdržati komunikacijo in pozornost otroka, 

ter postaja vedno bolj občutljiva in pozorna na njegove odzive, zato je prav v tej zgodnji 

komunikaciji izredno pomembna vloga tako matere kot otroka. Prav otrokova navdušenost in 

veselje nad tem, da lahko aktivno sodeluje v interakciji in se uči, prinaša enako veselje in 

motivacijo tudi njegovim staršem. Starši bodo z igro in spodbudami nadaljevali, dokler se bo 

otrok nanje odzival. Ko bo otrok pogledal stran in preusmeril pozornost, ko se ne bo več 

odzival, bodo starši prekinili ali zamenjali aktivnost. Obenem pa se otrok zaradi teh zgodnjih 

pozitivnih interakcij s starši lažje odziva tudi na druge ljudi in od njih isto tudi pričakuje 

(McLean, 1999; Kranjc, 1999).  

Na otrokovo odzivnost in način govora vpliva več dejavnikov. Mednje štejemo stil govora 

staršev, količino časa, ki ga starši namenijo interakciji z otrokom, socialno-ekonomski položaj 

družine, širše okolje, v katerem živi, izobrazbo staršev, ali obiskuje vrtec, ali je otrok 

prvorojenec in ali ima brate ter sestre (Owens, 1984). 

 

Otrok že v predjezikovnem obdobju komunicira iz različnih razlogov: za doseganje želenega, 

za vzpostavljanje bližine, za olajšanje neugodja in za vzpostavljanje ter ohranjanje interakcije 

(McLean, 1978, v: Owens, 1984). Če bo otrok zajokal, bo mati prišla in ga nahranila ali 
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previla. Če tega otrok ne počne, tudi pri materi izzove manj spodbud, akcij in priložnosti za 

komunikacijo. 

Otrokova mati mora biti pozorna tudi na njegove neverbalne znake, ki jih začne razumevati 

kot željo po interakciji: njegov očesni kontakt, premike glave, iztegovanje rok po predmetih in 

podobno (Owens, 1984). Ko otrok napravi gesto, jo mati nato navadno podpre z besedami, 

kar neposredno vpliva na učenje jezika pri otroku. Mati se tako sproti prilagaja otrokovemu 

kognitivnemu razvoju. Sprva je tudi njena komunikacija zelo konkretna in večino besed 

podkrepi z gesto ali sliko, kasneje pa to zamenja verbalni opis (Kranjc, 1999). 

 

Ko otrok spregovori, preide interakcija med njim in starši na višji nivo. Za uspešno 

komunikacijo ni več potrebna le neposredna bližina in kontakt, zato oba sogovornika postajata 

bolj neodvisna in samostojna. Materi ni potrebno neprestano gledati otroka in čakati na 

njegove odzive, saj jo zna že sam poklicati. Zahteve in pričakovanja staršev se pričnejo višati. 

Želijo, da otrok uporablja jezik čim bolj pravilno, in ga k temu spodbujajo. Ko pa otrok po 

drugem letu starosti prične usvajati osnovna slovnična pravila, si starši še bolj prizadevajo za 

to, da bi bilo njegovo jezikovno izražanje natančno, učinkovito in uspešno (McLean, 1999).  

Pomembno vlogo imajo pri podkrepitvi in nagrajevanju (s pohvalo, nasmehom ali gesto) 

otrokovega ustreznega izražanja. Neustrezno rabo jezika pa morajo ignorirati ali se odzvati z 

neodobravanjem (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

 

1.2.4 Razlike med deklicami in dečki 

 

Holzman (1997) pravi, da deklice bolj zgodaj spregovorijo, se pravilneje izražajo in 

uporabljajo večji razpon besed kot dečki iste starosti. Med otroki s primanjkljaji na področju 

jezika se tudi pojavlja več dečkov (Law, 1992).  

 

Težko pa je za to poiskati prave vzroke. Lahko bi jih iskali v fizioloških razlikah med 

deklicami in dečki ali pa v drugačnih pričakovanjih in različnem komuniciranju in 

spodbujanju staršev. Dogaja se, da se mame več pogovarjajo s svojimi hčerkami kot s sinovi. 
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Okolje, vzgoja in različni načini komunikacije staršev z otroki glede na spol imajo velik vpliv 

na njihov govorno-jezikovni razvoj. 

 

Nekateri avtorji (Fekonja, 2002; Marjanovič Umek, 1990, v: Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006) pravijo, da je govorno razumevanje deklic nekoliko višje, besednjak pa širši. 

Dečki pa so pogosteje uspešnejši pri vizualnem prepoznavanju poimenovanih predmetov. 

Vseeno pa so razlike v zgodnjem govorno-jezikovnem razvoju dečkov in deklic tako majhne, 

da so zanemarljive in da ne morejo napovedovati nadaljnjega govorno-jezikovnega razvoja 

otrok. Razlike, ki se pojavijo, se v določenem obdobju izenačijo. Večjega pomena naj bi bilo 

socialno okolje, v katerem otroci živijo. Razlike med dečki in deklicami namreč niso stalne in 

se občasno pojavljajo le v določenih starostnih obdobjih. 

 

 

1.3 Pragmatika 

 

1.3.1 Definicija pragmatike 

 

Pragmatika je poleg fonetike, fonologije, morfologije, leksike, sintakse in semantike ena 

izmed jezikovnih disciplin. Na kratko lahko pragmatiko opišemo kot preučevanje jezikovne 

rabe. Ker pa jezikovna raba vedno poteka v družbi, spada med socialna dejanja in zato lahko 

njeno glavno smer proučevanja poimenujemo tudi socialna pragmatika. Drugi termin v 

pragmatiki, poimenovan pragmalingvistika, se bolj povezuje z gramatiko kot s socialnim 

delom jezika (Verschueren, 2000). 

 

Tudi socialna pragmatika preučuje številna jezikovna sredstva, kot so glasovi, besede in 

stavki, a le takrat, ko se povezujejo z njihovo rabo v jeziku. Verschueren (2000) je pragmatiko 

definiral kot »splošen kognitivni, socialni in kulturni pogled na jezikovne fenomene, ki je 

povezan z rabo teh fenomenov v oblikah vedenja«. Ne sprašujemo se torej samo po 

jezikovnih sredstvih, pač pa po delovanju in uporabljanju jezika v družbenih situacijah, v 

danem kontekstu in na primeren ter ustrezen način. 
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Od vseh jezikovnih prvin se pragmatika najbolj povezuje s semantiko, torej s pomenom 

jezika. Socialna pragmatika seže še stopnjo višje, saj poudarja predvsem funkcionalni del 

uporabe jezika v socialnih situacijah oziroma v kontekstu. S komunikacijo želimo namreč 

vedno doseči določene medosebne cilje. Pri tem pa ne uporabljamo le verbalnega jezika, pač 

pa tudi neverbalnega (geste, mimika).  

 

Simona Kranjc (1999; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) opisuje jezikovno 

zmožnost kot kombinacijo slovnične zmožnosti, med katero sodijo slovnična pravila, in 

sporazumevalne zmožnosti, med katero sodi pragmatika. Za uspešno komunikacijo namreč ni 

dovolj le poznavanje in uporaba slovničnih pravil, pač pa mora govorec uporabljati tudi 

pragmatična načela, in sicer kdaj, s kom, kje, kako, zakaj in o čem govoriti. Sporazumevalno 

zmožnost začne otrok razvijati že v predjezikovnem obdobju (izraža se z gestami, obrazno 

mimiko, smehom in jokom), torej še pred začetkom razvijanja slovnične zmožnosti. Otrok se 

hitro nauči, da mora uporabljati različne vrste odgovorov, in sicer za zavrnitev, sprejemanje, 

naklonjenost in ostalo. Pri tem upošteva izbiro ustreznega tona glasu, specifičnih besed, 

stopnjo formalnosti v izražanju ipd. (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

Področje preučevanja v pragmatiki je zato zelo široko, saj pokriva celotno življenje in 

delovanje ljudi. Pragmatika ni enovit proces. Nanjo namreč vplivajo jezikovni, kognitivni, 

senzomotorični in socio-kulturni elementi, pragmatične veščine pa so verbalnega in 

neverbalnega izvora. Zato se lahko težave na kateremkoli od teh področij odražajo tudi v 

razvoju pragmatike (Perkins, 2005). 

 

 

1.3.2 Pomembni vidiki v pragmatiki 

 

Verschueren (2000), McLean (1999), Kranjc (1999) in drugi avtorji pogosto navajajo 

podobne pomembne vidike ali sestavine socialne pragmatike. Pomagajo nam, da lažje 

razumemo, kaj je pragmatika, kako in v kakšnih situacijah se kažejo njene značilnosti. 

1. Menjavanje vlog. Pojavi se že v predjezikovnem obdobju. Otrok se mora zavedati, da 

lahko hkrati govori samo eden in kdaj je čas, da lahko s sogovornikom zamenjata vlogi. Vsak 
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sogovornik mora po povedanem narediti premor, v katerem do besede pride naslednji. Otrok 

sprva za odziv potrebuje več časa. Ko pa usvoji pravila menjavanja vlog, se mora odzvati 

ustrezno hitro, sicer z govorjenjem nadaljuje sogovornik ali nastane molk. Menjavanje vloge 

je sestavljeno iz treh komponent: pridobivanja, vzdrževanja in odstopanja vloge (Kranjc, 

1999).  

2. Izbira in ohranjanje teme pogovora. Pomembno je, da se otroci naučijo izbirati in 

začenjati temo pogovora skladno s kontekstom ter s svojimi in sogovornikovimi nameni in 

cilji. Pri temi morajo znati vztrajati, jo prekiniti, nadgraditi ali zamenjati z novo temo, ko je to 

smiselno. To pa je kar zahtevno kognitivno opravilo, saj zahteva konstantno spremljanje teme 

in poznavanje vseh okoliščin pogovora. Poleg tega so potrebne tudi medosebne veščine in 

poznavanje, katere informacije so dovolj nove in zanimive, a še vedno povezane s temo. 

3. Upoštevanje konteksta. Prav ustrezna vsebinska umeščenost oziroma kontekst je za 

začetek in potek interakcije izrednega pomena. Če mati ve, da otrok že dolgo ni jedel, bo 

zaradi tega njegov jok razumela kot željo po hrani in ne na primer po igri (Kranjc, 1999). Za 

učinkovito komunikacijo se mora torej otrok navezovati na ustrezne osebe, predmete, kraje in 

dogodke. Izbirati mora besede ali reakcije, ki se bodo skladale s kontekstom, ki bodo jasne 

tudi sogovorniku in bodo najbolje izrazile želeno sporočilo (Abbeduto in Hesketh, 1997). 

Kontekst kot eno najpomembnejših načel v socialni interakciji pa ni le fizični kontekst (kraj, 

čas, udeleženci pogovora), pač pa tudi socialni kontekst (socialna razdalja ali bližina med 

udeleženci pogovora, starostna razlika, spol, izobrazba in ostalo) in mentalni kontekst (želje, 

potrebe, prepričanja) (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Vsebino pogovora pa 

morata upoštevati tako sporočevalec kot naslovnik. V okviru konteksta ljudje izbiramo tudi 

obliko in namen sporočanja, kažemo svoj odnos do teme pogovora in svoje vedenje do drugih 

udeležencev (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

4. Uporaba povezanega razgovora. To pomeni, da otroci počakajo, da pridejo na vrsto ter da 

se v komunikaciji odzivajo in prispevajo svoj delež skladno s kontekstom. Vsebuje tudi 

ustrezno dajanje in sprejemanje povratnih informacij, preko katerih se kaže ustrezno 

razumevanje povedanega. V komunikacijskih dejanjih si mora sporočevalec prizadevati za to, 

da so njegova sporočila tudi ustrezno razumljena. Med sporočanjem mora znati opazovati in 

prepoznavati sogovornikove odzive (prikimavanje, vprašujoč pogled ipd.) ali pa po potrebi 

preverjati njegovo razumevanje z vprašanji (npr.: Ali razumeš, kaj želim povedati?). 
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Razumevanje pa lahko razberemo tudi iz poslušalčevih odgovorov, podvprašanj in drugih 

odzivov (Abbeduto in Hesketh, 1997). 

5. Vljudnost. Komunikacija je organizirana po določenih družbenih pravilih, ki se jih morajo 

sogovorniki držati. Otroci zgodaj ugotovijo, da pri odraslih lažje dosežejo želene cilje, če 

uporabljajo vljuden jezik. Že pri dveh letih se zato na odrasle bolj obračajo s prošnjami, na 

svoje vrstnike pa z velelnimi stavki. Jezik namreč spreminjamo tudi glede na sogovornika. 

 

 

1.3.3 Razvoj pragmatike do tretjega leta starosti 

 

Z razvojem ostalih jezikovnih veščin se pri otroku razvijajo tudi pragmatične prvine. Razvoj 

pragmatike lahko razlagamo kot razvoj pravil ali načel jezika, ki jih uporabljamo v medosebni 

komunikaciji. Ne sprašujemo se torej toliko po tem, kako je otrok usvojil besednjak ali 

slovnična pravila, pač pa kako učinkovito in ustrezno uporablja verbalno in neverbalno 

komunikacijo v danih situacijah. Pri tem smo pozorni na to, ali otrok jezik uporablja 

pomensko ustrezno, kako upošteva pravila v komunikaciji z drugimi (izmenjevanje besede 

med sogovornikoma, uporabljanje vljudnega jezika) in kakšna je primernost izražanja, torej 

usklajenost med temo pogovora in povedanim. Sem torej spada tudi vprašanje, ali otrok 

skladno s kontekstom sam poda pobudo za komunikacijo. To pa se ne nanaša le na besedno 

komunikacijo; otrok lahko že z gestami (kazanje, gledanje, dajanje, prijemanje stvari), z 

motoričnimi aktivnostmi (mahanje, udarjanje, rokovanje s predmeti), z raznimi zvoki ali z 

načinom govora in intonacijo besed začne interakcijo ali pa se odziva (Ninio in Snow, 1999). 

V sklopu socialne pragmatike torej poznamo dva vidika: podajanje pobude za interakcijo 

(asertivnost) in odzivanje (responzivnost) (Bonifacio, Girolametto, et al., 2007). 

 

1.3.3.1 Predjezikovno obdobje 

 

Otroci že v predjezikovnem obdobju razumejo številne socialne situacije. Zgodaj se naučijo 

osnov neverbalnega izmenjevanja besede med partnerjema v komunikaciji, neverbalne znake 

pa uporabljajo namensko za doseganje ciljev (Adams, 2002). Interakcijo pričenjajo na 

različne neverbalne in verbalne načine ali pa v njej sodelujejo z raznovrstnimi odzivi 
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(nasmeh, prijemanje, ponavljanje motorične aktivnosti). Že z gestami, vokalizacijo in očesnim 

pogledom otrok namensko komunicira, in sicer postavlja vprašanja (kaže na objekt ali 

vprašljivo gleda), komentira (se oglaša, da bi pridobil pozornost odraslega) ali protestira 

(odrine predmet) (Abbeduto in Hesketh, 1997). Tako lahko vidimo, ali otrok pravilno razume 

povedano (McLean, 1999). Otrok pa po odzivih staršev dojema pravilnost in ustreznost 

svojega izražanja (Holzman, 1972, v: Owens, 1984).  

Učinkovitost interakcije in nejezikovne veščine v tem obdobju vplivajo tudi na otrokovo 

komunikacijo v jezikovnem obdobju. Izražanje v določeni situaciji na verbalen namesto na 

neverbalen način je namreč nadgradnja, poleg tega pa otrok lahko v jezikovnem obdobju 

učinkovito sodeluje z uporabo jezika v situacijah, v katerih v predjezikovni fazi še ni mogel 

(Ninio in Snow, 1999).  

 

1.3.3.2 Izražanje z eno besedo 

 

Otroci  izgovarjajo besede v različne namene, vsi pa se ne nanašajo na neposredno interakcijo 

z odraslimi. Besede lahko otroci izrekajo ali ponavljajo že samo zato, da se preizkušajo, 

kakšne zvoke zmorejo proizvajati ali za vajo izgovarjave na novo naučenih besed. Govora 

torej ne uporabljajo vedno z namenom, da bi vplivali na druge, pač pa  je lahko namenjen tudi 

le otrokom samim. Otroci tudi še ne uporabljajo različnih besednih vrst, pač pa večinoma 

samostalnike in glagole, ali pa le ponavljajo pravkar slišane besede, zaradi česar interakcija ni 

vedno učinkovita (McLean, 1999). 

Začetki verbalnega izražanja torej še ne pomenijo, da tudi pragmatične sposobnosti naglo 

napredujejo (Ninio in Snow, 1999). Že zgodaj lahko med otroki opazimo individualne razlike. 

Nekateri otroci pogosto uporabljajo prve jezikovne prvine ekspresivno za medosebno 

interakcijo, drugi pa manj.  

Z izražanjem lahko dosegamo različne namene, zato govorimo o različnih vrstah govornih 

dejanj. Z uporabo jezika lahko podajamo svoje poglede na svet, sprašujemo po določenih 

informacijah, vplivamo na sogovornike in vzpostavljamo družbene kontakte (Levinson, 1983, 

v: Abbeduto in Hesketh, 1997). Vsa govorna dejanja morajo biti prilagojena kontekstu in temi 

pogovora. Nekatera zahtevajo daljši razgovor med sogovornikoma, za druga pa je dovolj že 

ena sama beseda.  
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Dore (1975, v: McLean, 1999; Owens, 1984; Holzman, 1997) je zasnoval termin primitivna 

govorna dejanja, ki pomeni izražanje otroka z eno besedo kot namensko dejanje, da bi vplival 

na ljudi v okolju in dosegal želene cilje. Enobesedno izražanje torej pomeni več kot le pomen 

ene same besede. Otrok poleg besed uporablja tudi geste, ki ga podkrepijo, izraze pa želi čim 

bolj približati odraslim. Dore je opisal več takih dejanj: 

 Zahteva po dejanjih. Na odraslega se otroci obrnejo, ko želijo, da ta zanje nekaj 

naredi, da jim pomaga, se z njimi igra, jim kaj prinese, jih nahrani ipd. 

 Zahteva po pozornosti. Otroci lahko želijo pridobiti partnerjevo pozornost pred 

zahtevo po določenem dejanju, ko mu želijo nekaj pokazati, pa tudi, ko nečesa ali 

nekoga ne poznajo. 

 Odgovor. Otroci odgovorijo na različna vprašanja odraslih. 

 Zahtevanje odgovora. Otroci od drugih zahtevajo odgovore tudi v verbalni obliki: da 

ali ne, informacije o izbranem objektu ipd. 

 Protest. V predjezikovnem obdobju otroci to naredijo z udarjanjem ali odrivanjem, 

kasneje pa ugotovijo, da je izražanje protesta z besedo bolj sprejemljivo. 

 Pozdravljanje. Pozdravljanje in poslavljanje tako kot »prosim« in »hvala« sodita k 

prvim vljudnostnim izrazom, ki se jih otroci naučijo. 

 Klicanje. Otroci kličejo odrasle, ko želijo pomoč, ko so v stiski ali želijo nekaj 

pokazati. 

Pogosto pa se otroci z besedami ne naslavljajo na druge osebe, ampak jih uporabljajo le zase. 

Poznamo tri taka govorna dejanja. 

 Poimenovanje. Otroci večkrat med igro sami ponavljajo imena stvari, najverjetneje 

za vajo in preizkušanje svojih jezikovnih zmožnosti. 

 Ponavljanje. Otroci ponavljajo besede, ki jih slišijo od odraslih, ker se želijo sami 

preizkusiti ali jim produkcija besed ugaja. 

 Vadba. S ponavljanjem besed otroci izboljšujejo svoje jezikovne spretnosti. 

 

1.3.3.3 Izražanje z več besedami 

 

V obdobju med štirinajstim in dvaintridesetim mesecem starosti se tudi pragmatične veščine 

naglo razvijajo v govornih dejanjih in interakcijah. Do drugega leta se otrok že ustrezno 
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odziva na sogovornika in sodeluje v krajšem dialogu v sklopu določene teme. Sam že lahko 

predstavi novo temo ali jo zamenja. Trudi se, da bi poslušalci razumeli, kar želi povedati, zato 

po potrebi povedano podkrepi s krajšo razlago ali podrobnostmi. Do tretjega leta otrok na 

področju pragmatike že usvoji pravila izmenjevanja besede v komunikaciji, sposoben se je 

držati teme pogovora, uporabljati začne že prve vljudnostne izraze (Adams, 2002). 

Sogovorniku daje sproti vedeti, ali ga je razumel (uporablja odzive, kot je »aha«). Zaveda se 

različnih vlog v komunikaciji in že zna svoj način izražanja prilagoditi sogovorniku. Z 

mlajšimi otroki se pogovarja v bolj enostavnem otroškem jeziku, z odraslimi pa na bolj 

vljuden in pravilen način (Owens, 1984). 

 

 

1.3.4 Responzivnost in asertivnost 

 

Otrok že v prvem letu starosti na področju socialne pragmatike razvija dve spretnosti. Prva je 

asertivnost, ki pomeni podajanje pobude za začetek pogovora ali aktivnosti (igre) in 

postavljanje vprašanj, zahtev ali prošenj, pa tudi podajanje spontanih komentarjev. Druga pa 

je responzivnost ali odzivanje na sogovornika, njegove prošnje, vprašanja ali zahteve, 

ohranjanje teme pogovora in izmenjevanje besede med pogovorom v določenem kontekstu. 

Obe spretnosti lahko potekata na verbalen ali na neverbalen način, v različnih življenjskih 

situacijah in kontekstih (Bonifacio, Girolametto et al., 2007).   

Na področju asertivnosti lahko otrok daje pobude z uporabo besed ali povedi (daj mi, kaj je 

to, papat), z vokalizacijo (npr. z glasom »a«, ko je otrok lačen) ali z gestami, gibi in mimiko 

(odpira ustnice, ko se želi podojiti; steguje roko, ko želi igračo, ipd.). Otrok responzivnost 

izraža tako, da nam verbalno odgovori, se odzove z glasom, nasmehom ali jokom, pa tudi na 

neverbalen način (se obrne, ko ga pokličemo; nam pomaha nazaj ipd.). Na vse te načine se 

lahko otrok aktivno vključuje v komunikacijo kot enakopravni partner (Bonifacio, 

Girolametto et al., 2007; Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011). 

 

Ustrezno razviti veščini asertivnost in responzivnost sta za otrokov razvoj velikega pomena. 

Nelson (1993, v: Girolametto, 1997) pravi, da otroci, ki v interakciji z odraslim uspešno in 

učinkovito uporabljajo obe spretnosti, dobijo od odraslega več spodbud, primernih njihovim 
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jezikovnim sposobnostim, to pa vpliva na hitrejši jezikovni razvoj. Če so te spretnosti pri 

otroku šibkeje razvite, pa otrok manj aktivno vključuje starše v interakcijo in tako posledično 

od njih dobi manj spodbud. 

Takoj po rojstvu v interakciji največji delež opravijo odrasli, otroci pa se le bolj odzivajo (z 

nasmehom, z motorično aktivnostjo). Otroci morajo sčasoma prevzemati vedno bolj aktivno 

vlogo. Ne smejo le čakati, da jim drugi ponudijo igračo ali jim pokažejo, kako naj se z njo 

igrajo, pač pa morajo začeti tudi sami segati po igračah in eksperimentirati. Če nečesa ne 

morejo doseči, se morajo naučiti, da se sami obrnejo na druge po pomoč. Le tako bo njihov 

govorno-jezikovni in socialni razvoj ustrezno potekal (McLean, 1999). 

 

Pokazalo se je, da imajo otroci z zaostanki v govorno-jezikovnem razvoju več težav pri 

podajanju pobude za interakcijo (asertivnost) kot pa pri responzivnosti. Vseeno pa se obe 

spretnosti pri njih razvijeta kasneje kot pri otrocih brez težav (Bonifacio, Girolametto et al., 

2007). Tudi primerjava med slovensko govorečimi otroki s tipičnim in zakasnelim govorno-

jezikovnim razvojem (Penko, Kogovšek in Ozbič, 2011) je pokazala nižje razviti veščini pri 

otrocih s težavami v govorno-jezikovnem razvoju. Statistično pomembna je tudi povezava 

med obsegom besedišča in povprečno dolžino povedi otrok. Otroci z kasnejšim govorno-

jezikovnim razvojem imajo težave tudi na slednjih področjih. 

 

V vsakdanji komunikaciji lahko opažamo, da se otroci vključujejo in odzivajo zelo različno. 

Nekateri so bolj aktivni in samostojno izražajo svoje želje in potrebe, drugi pa bolj pasivni in 

le redko sami prosijo za pomoč ali za želeni predmet. Nekateri otroci s svojimi 

komunikacijskimi dejanji aktivno in zavestno vplivajo na okolje, drugi pa pustijo, da okolje 

vpliva nanje. Prav to nam pokaže, v kolikšni meri sta pri otroku izraženi asertivnost in 

responzivnost (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011). 

 

Fey (1989, v: Girolametto, 1997) opisuje na podlagi izražanja komunikacijskih spretnosti 

(asertivnost in responzivnost) štiri profile sogovornikov. 

 Aktivni sogovornik, ki poseduje visok nivo asertivnosti in responzivnosti. 

 Pasivni sogovornik, ki je responziven, ne pa asertiven. 

 Neaktivni sogovornik, ki ima nizek nivo tako asertivnosti kot responzivnosti. 

 Verbalni sogovornik, ki je visoko asertiven, a ni responziven. 
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Na podlagi teh profilov lahko za posameznega otroka izberemo bolj individualizirane cilje in 

učinkovit program pomoči. 

 

 

1.3.5 Težave v pragmatiki 

 

O težavah v pragmatiki lahko govorimo, ko se pojavljajo težave pri uporabi jezika v 

socialnem kontekstu. Otrokov jezik ni skladen s kontekstom, ne obvlada izmenjevanja besede 

v pogovoru in ne zmore slediti temi pogovora. Pogosto ne razume sogovornika, svojega 

govora pa ne zna prilagoditi njegovemu znanju in razumevanju. Te težave se lahko pojavljajo 

pri otroku samostojno ali nastopajo kot dodatne težave ali znaki pri otrocih z neverbalnimi 

učnimi težavami, z motnjami avtističnega spektra, z Aspergerjevim sindromom ali z motnjami 

pozornosti in hiperaktivnosti (Smedley, 1989, v: Adams, 2001). Prav tako se zaradi zgodnjih 

razvojnih zaostankov v predjezikovnem obdobju pojavljajo tudi pri otrocih z motnjami v 

duševnem razvoju (Abbeduto in Hesketh, 1997). 

Na učinkovitost pragmatike vpliva jezikovni, pa tudi socialni in kognitivni razvoj (Adams, 

2002). Pomemben vpliv pa ima tudi otrokov individualni in osebni način komuniciranja v 

zgodnjem otroštvu ter senzomotorični razvoj. Primanjkljaji na kateremkoli od teh področij, ki 

so med seboj tesno povezana, lahko ovirajo razvoj pragmatike. Težave se torej lahko 

pojavljajo tudi pri gibalno oviranih otrocih. Bonifacio in Girolametto (2007) sta ugotovila, da 

imajo otroci, ki so spregovorili kasneje, tudi nižje razvite pragmatične veščine, ali pa se te 

razvijejo kasneje.  
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1.4 Cerebralna paraliza 

 

1.4.1 Definicija in etiologija cerebralne paralize 

 

Cerebralna paraliza je motnja, ki se pojavi kot posledica poškodbe možganov. Prizadeti ali 

nepravilno razviti so lahko različni deli možganov, navadno pa tisti del, ki nadzoruje mišice in 

določene gibe telesa (Bratec in Primožič, 1996). Zaradi tega se največje težave pojavljajo na 

področju izvajanja, preprečevanja ali kontroliranja gibov ter telesne drže. Težave so lahko 

prisotne tako pri fini kot tudi pri grobi motoriki. 

Svetovna komisija za cerebralno paralizo oziroma The World Commission of Cerebral Palsy 

(v: Griffiths in Clegg, 1977, str. 11) navaja, da je cerebralna paraliza »trajna, ampak ne 

nespremenljiva motnja gibanja in drže, ki je posledica disfunkcije možganov, povzročene 

zaradi napredujoče bolezni, ki je prisotna še pred koncem rasti ali razvoja možganov. Prisotni 

so lahko tudi številni drugi klinični znaki.« 

Cerebralna paraliza se povprečno pojavi pri dveh od tisočih novorojenčkov (Finnie, 1997). 

 

V zgodnji starosti je pri otroku zelo težko pravilno diagnosticirati cerebralno paralizo in 

strokovnjaki se tega izogibajo vsaj do prvega leta starosti. Otrokove težave opisujejo kot 

možganske poškodbe, težave v motoričnem razvoju ipd. Za težave pri zgodnjem odkrivanju in 

diagnosticiranju otrok s cerebralno paralizo lahko navedemo naslednje razloge (Stanton, 

1997): 

 Zaradi težavnosti in morebitnih napak pri diagnosticiranju se strokovnjaki tega 

izogibajo, da ne bi obremenjevali, zmedli ali zavajali staršev. 

 Včasih se v prvih mesecih lahko pojavljajo zaostanki, ki kasneje izzvenijo in se ne 

pojavljajo v obliki cerebralne paralize. 

 Nekateri znaki, še posebno pri blažjih oblikah cerebralne paralize, se še ne kažejo tako 

zgodaj. Šele z razvojem motoričnih in drugih funkcij se lahko prične ugotavljati, kje se 

pri otroku pojavljajo zaostanki in primanjkljaji. 

 Znaki cerebralne paralize se lahko kažejo v različnih težavnostih in stopnjah. Včasih 

so lahko starši zaradi tega zmedeni in že najmanjše težave in diagnoze razumejo kot 
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veliko hujše. Zaradi tega bi lahko imeli do otroka s postavljeno določeno diagnozo 

čisto drugačne in zmotne pristope. 

 Nekateri strokovnjaki pa se zgodnjega diagnosticiranja izogibajo že zato, ker se bojijo, 

da bi starši novice zelo slabo sprejeli. 

 

Do poškodbe možganov lahko pride pred, med ali po rojstvu (Bratec in Primožič, 1996). Za 

skoraj polovico otrok s cerebralno paralizo ni mogoče ugotoviti točnega vzroka. 

 Vzroki pred rojstvom (prenatalni vzroki) 

Ti so lahko infekcija v zgodnji nosečnosti (rdečke, citomegalovirus ali toksoplazmoza), ki se z 

matere prenese na otroka. Že pred rojstvom se lahko otrokovi možgani iz neznanih vzrokov 

slabše razvijejo ali pa se pojavijo nepojasnjene možganske krvavitve. Vzrok je lahko tudi 

neujemanje v Rh faktorju matere in otroka. Sem sodijo tudi genetske motnje, ki so lahko 

(sicer zelo redko) podedovane ali pa tudi ne. Poleg naštetih lahko vzroki izvirajo tudi iz 

okolja. Na poškodbe otrokovih možganov lahko vpliva materina neustrezna prehrana, vdihani 

strupi, sevanje ali onesnaženo okolje. V nekaterih primerih pa otrokov metabolizem ne deluje 

ustrezno in tako od matere ne more dobiti zadosti hranilnih snovi. 

 Vzroki med rojstvom (perinatalni vzroki) 

Pogosto sovpadajo s težkim ali prezgodnjim porodom. Pogost vzrok je pomanjkljiv dotok 

kisika v možgane ob porodu zaradi težav s popkovino, krvavenja matere tik pred porodom ali 

zaradi premočnih popadkov. Otrok lahko zaradi različnih vzrokov doživi možgansko 

krvavitev tudi med porodom. 

 Vzroki po rojstvu (postnatalni vzroki) 

Na nastanek cerebralne paralize lahko različni vzroki vplivajo še v prvih petih letih, ko se 

otrokovi možgani še razvijajo. Otrokovi možgani se lahko poškodujejo v nesrečah (slučajnih, 

prometnih in drugih), ki povzročijo poškodbo glave. Pojavi se lahko tudi zaradi zastrupitve, 

različnih bolezni ali infekcij (tumor, meningitis), okvar ali poškodb arterije ali zaradi zlorab 

(stresanje ali pretepanje otroka). Pogosto pa je vzrok začasno pomanjkanje kisika v možganih, 

kar se lahko zgodi zaradi nesreč ali zadušitve, tudi v primeru utapljanja. 
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1.4.2 Klasifikacija cerebralne paralize 

 

Cerebralna paraliza se kaže v različnih oblikah, ki se lahko med seboj tudi prepletajo, zato je 

pogosto otroka težko popolno opredeliti. Znotraj posameznih vrst se zopet srečujemo s 

kontinuumom težavnosti in oblik. V splošnem pa glede na lokacijo okvare v možganih in 

vrsto gibov ločimo tri večje kategorije, in sicer spastično, atetoidno in ataksično obliko 

cerebralne paralize ter kombinacijo naštetih. 

 Spastična cerebralna paraliza 

Povzroča jo okvara živčnih celic v možganski skorji. Osebe s spastično obliko cerebralne 

paralize težko nadzorujejo ali premikajo določene dele telesa, saj so njihove mišice napete in 

šibke, zato jih težko sprostijo. Mišice tako delajo počasi, omejeno in togo, položaj različnih 

delov telesa pa je lahko zaradi stanja mišic deformiran in zakrčen. Pojavlja se v različnih 

oblikah in zajema različne dele telesa. Največji delež, in sicer okoli dve tretjini otrok s 

cerebralno paralizo, ima prav spastično obliko (Finnie, 1997). 

 Atetoidna cerebralna paraliza 

Atetoidna oblika je posledica nepravilnega delovanja srednjega dela možganov, in sicer 

bazalnih ganglijev. Mišični tonus oseb s to vrsto cerebralne paralize se nenehno spreminja iz 

ohlapnosti v napetost. Zaradi tega se pojavljajo številni nehotni, naključni in nenadzorovani 

gibi, predvsem dlani in stopal. Prav tako težko je prizadet njihov govorni aparat, značilna je 

tudi napeta obrazna mimika. Težko nadzorujejo svoj jezik, dihanje in glasilke, zato je njihov 

govor težje razumljiv; pojavlja se lahko dizartrija. Oseb z atetotično obliko je okoli dvanajst 

odstotkov vseh oseb s cerebralno paralizo (Finnie, 1997). 

 Ataksična cerebralna paraliza 

Pojavi se kot posledica nepravilnega delovanja malih možganov. Pri ljudeh s to obliko se 

pojavljajo težave z ravnotežjem, zato so pri hoji zelo nestabilni. Dodatno pa se pri njih 

pojavlja tremor, in sicer tresenje z glavo ali dlanmi in sunkovit ter monoton govor. Ta oblika 

se zelo redko pojavlja, le pri okoli enem odstotku vseh oseb s cerebralno paralizo (Finnie, 

1997). 

 Mešana ali kombinirana oblika cerebralne paralize 

Pri nekaterih osebah se ne da določiti ene same oblike cerebralne paralize, saj se pri njih 

kažejo znaki vseh oblik. 
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O različnih oblikah cerebralne paralize lahko govorimo tudi v topografskem smislu, torej 

glede na del telesa, ki je prizadet, in obseg te prizadetosti. Značilne so predvsem za spastično 

obliko; ataksija in atetoza večinoma prizadeneta celotno telo. Tako ločimo naslednje (Stanton, 

1997): 

 Hemiplegija pomeni prizadetost leve ali desne polovice telesa, medtem ko druga 

polovica deluje brez težav. Poleg tetraplegije je to najpogostejša oblika. 

 Diplegija je okvara obeh nog in rok, vendar ima oseba z rokami malo težav ali pa sta ti 

le rahlo prizadeti. 

 Kvadriplegija ali tetraplegija je prizadetost vseh štirih okončin. Navadno se pri tej 

obliki pojavljajo tudi težave pri drži trupa in glave. 

 Triplegija pomeni okvaro treh telesnih okončin. 

 Paraplegija je okvara obeh nog, roke pa pri tem niso prizadete. 

 Monoplegija  je okvara ene same telesne okončine. 

 

 

1.4.3 Splošne značilnosti oseb s cerebralno paralizo 

 

Cerebralna paraliza traja celo življenje in ni napredujoča, vseeno pa se s starostjo otrok 

nekatere značilnosti spreminjajo ali postajajo vse bolj očitne. 

Značilnosti otrok s cerebralno paralizo so zelo različne, saj se pri nekaterih pojavlja v težki 

obliki in zato težko nadzorujejo večino mišic, pri nekaterih pa je oblika zelo blaga in komaj 

opazna. Bratec in Primožič (1996), Finnie (1997), Stanton (1997) in drugi avtorji opisujejo 

značilnosti predvsem po naslednjih področjih. 

 Motorično področje. Največ težav se pojavlja prav na motoričnem področju. Mednje 

sodijo: počasni, sunkoviti ali nespretni gibi, otrplost, slabotnost, mišični krči, 

mlahavost, nehotni gibi (predvsem rok, nog ali oči), trajna zakrčenost mišic itd. 

 Vid. Zaradi slabše kontrole očesnih mišic je zelo pogosta težava škiljenje. Nekateri 

otroci so lahko daljnovidni, težave pa se pojavljajo tudi pri dešifriranju sporočil, 

predvsem pri branju. Zelo redko je okvara vidnih živcev tako huda, da povzroča 

slepoto. 
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 Prostorska zaznava. Zaradi poškodbe možganov nekateri otroci ne morejo dojemati 

prostora in ocenjevati razdalj ter imajo slabše sposobnosti prostorskega mišljenja. 

 Sluh. Težave na področju sluha imajo predvsem otroci z atetoidno obliko cerebralne 

paralize. Povezane so s prevajanjem zvočnih valov v živčne impulze v notranjem 

ušesu. 

 Ostala čutila. Na področju dotika, vonja in okusa se lahko zgodi, da so otroci s 

cerebralno paralizo preveč ali pa premalo (ali sploh ne) občutljivi. 

 Govor. Težave z govorom se pojavljajo predvsem zaradi slabše kontrole drobnih 

mišic v ustih, na jeziku, na nebu in v resonančnih votlinah. Zaradi tega težko 

proizvajajo ustrezne zvoke in govor, torej se težko izražajo, čeprav je njihov notranji 

govor ustrezno razvit. Zato nekateri otroci potrebujejo prilagojeno ali nadomestno 

obliko komunikacije.  

 Epilepsija. Pojavlja se kar pri več kot tridesetih odstotkih otrok s cerebralno paralizo. 

Možne so različne oblike epilepsije oziroma napadov, pojavljati pa se lahko začnejo v 

različnih starostnih obdobjih. 

 Motnje v duševnem razvoju. Včasih se te pojavljajo v kombinaciji s cerebralno 

paralizo, sicer pa so lahko otroci podpovprečno, povprečno ali nadpovprečno 

inteligentni. Težave se lahko pojavijo pri izkazovanju in testiranju inteligentnosti, saj 

testi navadno zahtevajo dobro delovanje vida, sluha, motorike in govora. Zato 

potrebujejo otroci s cerebralno paralizo drugačen pristop. 

 Specifične učne težave. Pri otrocih s cerebralno paralizo so pogoste različne vrste 

specifičnih učnih težav. Mednje sodijo disleksija, neverbalne specifične učne težave, 

specifične težave na področju matematike ipd. Mnoge so tudi posledica tega, da otroci 

zaradi motoričnih težav ne morejo na ustrezen način izkazati svojega znanja. 

 Socialno-emocionalno področje. Številni otroci s cerebralno paralizo imajo težave pri 

socialnem vključevanju. To je poleg motoričnih težav in težav na področju 

komunikacije povezano tudi z njihovo navadno nižjo samopodobo, neodločnostjo in 

nižjo samozavestjo. Različne težave, frustracije, pričakovanja staršev in drugih ljudi 

ter neizpolnjevanje teh pričakovanj lahko privedejo do čustvenih težav. 

 Vedenjske težave. Zaradi poškodb določenih delov možganov ter stresa in frustracij, 

ki jih doživljajo otroci in njihove družine, se lahko pri nekaterih otrocih s cerebralno 
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paralizo pojavijo vedenjske težave. Pojavlja se uporništvo, apatičnost, hiperaktivnost 

ali motnje pozornosti. 

 Druge težave. Med ostale pridružene težave, predvsem na fizičnem in fiziološkem 

področju, sodijo: majhna telesna konstitucija, premajhna telesna teža, slabša razvitost 

kosti, telesne deformacije (deformacije hrbtenice, kolkov, stopal, zapestja in dlani 

itd.), mikrocefalija, hidrocefalija, nagnjenost k zaprtju, ozeblinam, kontrola ter 

zadrževanje blata in urina, težave z žvečenjem in požiranjem, težave pri vzdrževanju 

telesne temperature, težave s spanjem, pretirano slinjenje, zobozdravstvene težave itd. 

 

 

1.4.4 Razvoj otrok s cerebralno paralizo 

 

Razvoj vsakega posameznika s cerebralno paralizo se odvija na čisto individualen način. 

Otrok s težjo obliko cerebralne paralize, ki je nastala zaradi prenatalnih vzrokov, bo na primer 

določena odstopanja in posebnosti v razvoju kazal že od rojstva. Pri otrocih z blažjimi 

oblikami cerebralne paralize morda ne bo nobenih očitnih posebnosti do drugega leta starosti. 

Nekateri otroci pa se lahko čisto ustrezno razvijajo, cerebralna paraliza pa nastane kasneje 

(npr. zaradi nesreče) in otrokov razvoj se nenadno spremeni (Bratec in Primožič, 1996). 

 

Navadno najdemo pri otrocih, pri katerih se znaki kažejo že od rojstva, podobne značilnosti in 

odstopanja v razvoju. Do šestih mesecev starosti so to lahko: otrok ne brca, njegov mišični 

tonus je šibek ali napet, v motoriki so gibi asimetrični, ne vzpostavlja očesnega stika, se ne 

nasmeje do približno desetega tedna, ne sega po predmetih in hrani, težko drži glavo pokonci, 

noge se obračajo navznoter ali pa v obliko škarij, se ne odziva na zvoke ali pa je pretirano 

občutljiv, ne vokalizira ipd. (Finnie, 1997). 
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1.5 Komunikacija otrok s cerebralno paralizo 

 

1.5.1 Značilnosti komunikacije otrok s cerebralno paralizo 

 

Različne vrste govorno-jezikovnih težav se pojavljajo pri več kot dveh tretjinah otrok s 

cerebralno paralizo zaradi najrazličnejših razlogov. Zaradi motoričnih primanjkljajev so 

namreč omejeni pri spoznavanju in odkrivanju okolice. Težave nastajajo pri rokovanju s 

predmeti, zato prejemajo iz okolja manj informacij ali pa je njihova kakovost nižja in so zato 

manj splošno razgledani. Vse to pa že vpliva na ožji besedni zaklad in poenostavljeno 

izražanje (Sandberg in Hjelmquist, 1997). 

Ker pri govoru uporabljamo številne mišice in ker je pri cerebralni paralizi okvarjen prav 

motorični del, je celo pri otrocih z blažjimi oblikami cerebralne paralize možen upočasnjen ali 

zaostal govorni razvoj. Težave se kažejo tudi v telesni drži, pri kontroli dihanja, v produkciji 

glasov, v jezikovnem razvoju ali kot okvare sluha. Lahko pa so prizadete tudi obrazne mišice 

in jezik. Najpogostejši vzrok za primanjkljaje so težave z dihanjem. Ustrezno dihanje je 

namreč zelo pomembno za tvorjenje glasov. Tudi otrokova telesna drža in položaj sta 

ključnega pomena pri razvoju verbalne komunikacije. Upoštevati pa moramo, da ima otrok 

pri spoznavanju in komuniciranju z okoljem lahko težave tudi zaradi morebitne okvare 

različnih čutil, preobčutljivosti ali pa zmanjšane občutljivosti (Finnie, 1997). Še posebej je 

ovirana tekočnost v govoru in uporaba ustreznega zaporedja glasov. Poleg tega pa na govor 

otrok s cerebralno paralizo vpliva tudi njihova mišična šibkost, manjši nadzor gibov in šibko 

vokaliziranje. Težave na področju artikulacije se pojavljajo kar pri 80 odstotkih otrok s 

cerebralno paralizo. Otroci, ki zaradi težje prizadetosti mišic govoril verbalnega govora ne 

morejo razviti in tako nimajo možnosti produkcije glasov, eksperimentiranja z njimi in 

povezovanja v večje enote ali stavke, imajo lahko tudi težave na področju fonologije, sintakse 

ali semantike  (Sandberg in Hjelmquist, 1997). Otroci s cerebralno paralizo imajo poleg težav 

na govornem področju lahko tudi težave s hranjenjem, pitjem, žvečenjem ali požiranjem 

(Bratec in Primožič, 1996). 

 

Razumevanje govora je že pri majhnih otrocih s cerebralno paralizo navadno boljše kot 

njihovo verbalno ali neverbalno izražanje, kar je posledica zmanjšanih motoričnih spretnosti. 
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Ta razlika se s starostjo otroka še povečuje. Otrok tako na področju razumevanja napreduje, 

njegovo ekspresivno izražanje pa zaostaja (Finnie, 1997). Zato morajo starši in strokovnjaki 

veliko dela vložiti prav na področje izražanja, in to zgodaj, še preden se pokaže, kakšne 

govorne zmožnosti bo otrok sploh lahko imel. Hkrati morajo vsekakor upoštevati, koliko 

otrok razume. 

 

Starši morajo biti zelo pozorni na otrokov individualni način in namen izražanja. Pomembno 

je, da so njegove geste in odzivi namerni in da sam nakaže nek gib; kvaliteta v okviru 

komunikacije zaradi otrokovih motoričnih ovir ni na prvem mestu. Bolj je pomembno, da 

otrok postavi kocko na kupček, kot pa, kako natančno jo postavi (Finnie, 1997). 

 

Pri različnih vrstah cerebralne paralize lahko opažamo posebne značilnosti govora (Griffiths 

in Clegg, 1997; Finnie, 1997).  

 Pri spastični obliki je govor počasen, nerazločen, pogosto tih zaradi šibkega iztiska 

zraku. Odzivi se počasni in z minimalno obrazno mimiko in gestami.  

 Pri atetozi je govor sunkovit, z velikimi spremembami v intonaciji glasu zaradi stalnih 

sprememb v pritisku vdihanega in izdihanega zraku. Odzivi so glasni in z izrazito 

obrazno mimiko in grimasami.  

 Pri ataksiji pa je govor monoton in odsekan. Prav tako kot pri spastični obliki so odzivi 

počasni in neizraziti. 

Te razlike v komunikaciji in odzivanju odrasli pogosto povezujejo z nižjo inteligentnostjo in 

razumevanjem, zato lahko nekateri pri komunikaciji z otrokom hitro obupajo, češ da jih otrok 

tako ne razume ali ne sliši. Prav pomanjkanje stimulacij in nepotrpežljivost staršev pri 

čakanju na otrokove odzive lahko privedejo k počasnejšemu razvoju komunikacijskih veščin. 

Potrebno je biti pozoren na vsako otrokovo spremembo na obrazu ali poskus izvajanja geste, 

čeprav je še tako nespreten, približen in nenatančen. Hkrati pa lahko tudi nizka pričakovanja 

ovirajo razvoj otrokove neverbalne komunikacije. Starši se ne smejo zadovoljiti le s šibkimi 

gestami za »da« in »ne«, če otrok zmore več. Potrebno mu je dati dovolj časa, da svoj notranji 

govor izrazi bolj raznovrstno in natančno (Finnie, 1997). 

 

Pri osebah z motoričnimi težavami je pogosto potrebna pomoč staršev in strokovnjakov, da se 

naučijo z okolico komunicirati čim bolj učinkovito. Vsak otrok ima namreč željo po uspešni 
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komunikaciji. Predpogoj zanjo pa je ustrezno poslušanje in razumevanje slišanega, pri čemer 

je način komunikacije staršev in drugih velikega pomena. Pomemben je tudi ekspresivni del 

komunikacije (otrok daje pobude ali se odziva, sprašuje, izraža svoje ideje ipd.), saj lahko 

nezmožnost učinkovitega izražanja privede do frustracij. Če otrok ne more dovolj učinkovito 

uporabljati govora, lahko poiščemo alternativne neverbalne metode, na primer uporabo 

komunikatorja ali računalnika (Griffiths in Clegg, 1997). 

Če menimo, da bo otrok le stežka razvil verbalno komunikacijo, je potrebno že zgodaj iskati 

načine za učinkovito neverbalno izražanje ali pa uvajati načine nadomestne komunikacije, ki 

jo lahko otrok uporablja v skladu in kombinaciji s svojimi govornimi sposobnostmi. Tako bo 

njegov jezikovni razvoj potekal hitreje. Potrebno je otroka naučiti izražati vsaj osnovne 

izraze, na primer »da« in »ne«, »še«, »zadosti« in »konec«. Otrok lahko to sporoča z 

mežikanjem, pogledom navzgor ali navzdol, odprtimi ali zaprtimi usti, gestami ipd. (Stanton, 

1997). Že pri tri- do štiriletnem otroku se lahko prične uvajati slike, simbole ali geste, s 

pomočjo katerih se lažje izraža. Ko je otrok pripravljen na začetek učenja branja in pisanja 

(po petem letu starosti), pa že lahko začne uporabljati enostavne elektronske pripomočke s 

tipkovnico. 

Prav tehnologija in nadomestni načini komunikacije lahko pri otroku zmanjšajo razliko med 

njegovim razumevanjem in izražanjem. Omogočajo mu učinkovitejše sporočanje. Napredna 

tehnologija lahko zazna že najmanjše gibe oči, prstov ali celo jezika (Finnie, 1997). 

 

Poleg gibalne oviranosti pa na komunikacijske in pragmatične veščine otrok s cerebralno 

paralizo vplivajo tudi dodatne težave in motnje. Mednje spadajo motnje sluha, vida ali nižje 

kognitivne sposobnosti. Hanzlik in Stevenson (1986, v: Pennington in McConachie, 2001) sta 

ugotovila, da matere otrok s cerebralno paralizo in kombiniranimi motnjami v duševnem 

razvoju komunicirajo z otroki na način, ki je bolj podoben načinu mater otrok z motnjami v 

duševnem razvoju kot mater otrok s cerebralno paralizo. Intelektualne sposobnosti naj bi bile 

torej močnejši dejavnik pri komunikaciji staršev z otroki in pri njihovem govorno-jezikovnem 

razvoju kot pa gibalna oviranost, saj bolj vplivajo na področje semantike in pragmatike. 

Vseeno pa tudi motorični primanjkljaji vplivajo na interakcijo med materami in otroki, 

predvsem na večjo dominantnost mater in pasivnost otrok. 
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1.5.2 Jezikovni razvoj otrok s cerebralno paralizo do tretjega leta starosti 

 

Otroci brez težav v razvoju iščejo pozornost in se v interakciji s starši odzivajo na različne 

načine: vokalizirajo, se nasmehnejo, obrnejo glavo, kažejo na predmete ali segajo po njih ipd. 

Vsi otroci s cerebralno paralizo tega ne zmorejo in zato je za daljše obdobje eden izmed 

njihovih najpogostejših odzivov in načinov iskanja interakcije jok ali vzklik. S takim načinom 

pa zaradi nenatančnosti pogosto ne morejo doseči točno tistega, česar si želijo. Starši se 

morajo tega zavedati, biti na te njihove signale zelo pozorni, v interakcijo z otroki pa morajo 

dalj časa vlagati veliko truda in energije. Starši lahko optimalni razvoj otrok ovirajo tudi s 

prenizkimi ali previsokimi pričakovanji in zahtevami, kot je že bilo rečeno (Finnie, 1997). 

 

V splošnem velja, da imajo otroci s cerebralno paralizo težave pri osvajanju komunikacijskih 

veščin in da komunikacija predvsem z njihovimi starši navadno poteka po določenih vzorcih, 

ki so se jih skupaj naučili (Pennington, Goldbart in Marshall, 2004). Že zgodaj začnejo 

uporabljati določene geste, glasove ali neverbalne znake, ki jih vzajemno prepoznavajo in 

razumejo ter dnevno uporabljajo v rutinskih interakcijah. Takšen način pa otrokom ne 

omogoča, da bi izrazili vse svoje ideje in misli niti v domači socialni situaciji, še manj pa v 

interakciji z drugimi. 

 

Težave na motoričnem področju namreč vplivajo na obseg, hitrost in moč obraznih ter vseh 

mišic, ki sodelujejo pri izvajanju govora, mimike in gest. Pri tem lahko otroke dodatno ovirajo 

še ostale težave, ki pogosto spremljajo cerebralno paralizo: okvare vida ali sluha, epilepsija ali 

primanjkljaji na kognitivnem področju. Otroci s cerebralno paralizo se med seboj tudi močno 

razlikujejo glede na stopnjo in obseg motenj, zato lahko tudi govorno-jezikovni razvoj celo 

pri otrocih s podobno diagnozo poteka popolnoma različno. Vseeno pa je mogoče poiskati 

določene vzporednice, predvsem na področju uporabe govora (Pennington, Goldbart in 

Marshall, 2004). 

 

Lindsay Pennington (1999) pravi, da ni popolnoma jasno, kakšne so posebnosti govorno-

jezikovnega razvoja oseb z s težavami na motoričnem področju. Nekateri imajo zelo podobno 

razvite komunikacijske veščine kot njihovi vrstniki brez težav. Drugi jih razvijejo ustrezno, a 

počasneje od svojih vrstnikov, saj se ne morejo ustrezno izražati z govorom ali z gestami. 
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Nekateri otroci pa zaradi težav na področju motorike določenih komunikacijskih veščin in 

vzorcev sploh ne morejo razviti. To je zagotovo pogojeno z obsegom gibalne oviranosti. Tako 

otroci, ki so težko gibalno ovirani od rojstva, nekaterih komunikacijskih vzorcev ne morejo 

ustrezno razviti, lažje gibalno ovirani otroci jih bodo morda razvili kasneje, pri nekaterih pa 

bodo odstopanja komaj opazna. 

 

Igra je aktivnost, skozi katero otroci pridobivajo priložnosti za kontakt in interakcijo ter prve 

komunikacijske veščine. Predvsem je igra za otroke pomembna, ker jim nudi veselje in 

užitek. Zaradi motoričnih in drugih težav otrok s cerebralno paralizo je pomembno, da zgodaj 

dobijo dovolj, morda celo še nekoliko več priložnosti in spodbud. Prav zaradi gibalne 

oviranosti sami vsega ne zmorejo. Igrače naj bodo vedno na voljo, na dosegu, kjer jih otroci 

lahko vidijo, saj bodo le tako staršem lažje poskušali povedati, da si želijo interakcije. 

Otrokom je potrebno ponuditi svobodo in priložnosti za odkrivanje okolice, zato ni 

priporočljivo, da ves čas sedijo v vozičku, pač pa okolico lažje odkrivajo, ko sedijo ali ležijo 

na tleh, na blazini ali na postelji. Starši morajo biti pozorni na posebne znake in geste otrok, 

po potrebi pa jim morajo pomagati pri iskanju najbolj učinkovitih načinov za pritegnitev 

pozornosti in začetek igre ali komunikacije, v bolj zahtevnih primerih tudi s pomočjo 

logopeda (Stanton, 1997). 

 

 

1.5.3 Pragmatične veščine otrok s cerebralno paralizo 

 

Pragmatične veščine otrok se začnejo razvijati že v predjezikovnem obdobju, ko otroci 

uporabljajo še predvsem neverbalno komunikacijo (geste, mimika itd.). Zaradi gibalne 

oviranosti se lahko težave v pragmatiki začnejo že tedaj, saj ti otroci uporabljajo manj gest ali 

so te slabše razvite. Težave na senzomotoričnem področju se torej lahko odražajo tudi v 

jezikovnem razvoju in posledično v pragmatičnih veščinah, torej v namensko usmerjeni 

komunikaciji (Abbeduto in Hesketh, 1997). 

 

Nekateri avtorji (Pennington, 1999; Pennington, Goldbart in Marshall, 2004) na splošno 

ugotavljajo, da otroci s težjimi oblikami motoričnih težav, ki imajo različne intelektualne 
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sposobnosti, prevzemajo v interakciji bolj pasivno vlogo, njihovi sogovorniki pa so zato 

navadno v dominantnem položaju. Večinoma se bolj odzivajo na pobude drugih, ne dajejo pa 

pobud sami. V komunikaciji pa so manj responzivni in samostojni kot njihovi vrstniki brez 

razvojnih težav, zato morajo starši bolj usmerjati potek komunikacije na verbalen ali fizičen 

način. Njihovi odzivi se lahko spreminjajo od preprostega »da« ali »ne« do omejenih, 

enostavnih in kratkih izjav. Glavno vlogo pri spraševanju, začenjanju in ohranjanju interakcije 

imajo starši in drugi odrasli. Otroci s cerebralno paralizo pa posedujejo več komunikacijskih 

veščin, kot so jih zmožni pokazati in kot jih imajo priložnost v interakciji pokazati. Starši in 

drugi morajo torej dati otrokom s cerebralno paralizo dovolj časa in priložnosti, da se lahko 

tako izražajo. L. Pennington (1999) pravi tudi, da strokovnjaki zelo težko ocenjujejo njihove 

komunikacijske veščine. Otroci s cerebralno paralizo namreč uporabljajo načine izražanja, ki 

so jasni le za njihove starše ali druge bližnje osebe, torej jih lahko v primernem kontekstu le ti 

ustrezno razumejo. 

 

Gibalno ovirani otroci razvijejo komunikacijske veščine do različne mere, različno hitro, 

nekaterih pa sploh ne (Pennington, 1999). To pa še ne vpliva neposredno na pragmatične 

veščine teh otrok. Tudi otroke, ki imajo večje primanjkljaje na govorno-jezikovnem področju, 

lahko njihovi starši dobro razumejo, torej je v določenem znanem kontekstu njihovo izražanje 

povsem razumljivo. Manj pa so učinkoviti in razumljivi v komunikaciji z manj bližnjimi ali 

neznanimi osebami, kot je bilo že omenjeno. Prav pri tem jim lahko različne oblike 

nadomestne ali prilagojene komunikacije zelo pomagajo. 

Starši otrok s cerebralno paralizo se že zgodaj srečujejo z izzivi in težavami, kako razumeti, 

kar jim želi njihov otrok povedati, predvsem v novih situacijah in v interakciji, v kateri 

kontekst ni popolnoma jasen. Njihov otrok ima že od zgodnjega otroštva težave s produkcijo 

konsistentnih in razumljivih gest in vokalizacij. Starši morajo vložiti veliko pozornosti in 

truda v to, da razumejo otrokove znake in signale. Sčasoma postanejo prav starši tisti, ki 

skorajda edini razumejo posebne načine otrokovega sporočanja. Otroku morajo nuditi dovolj 

priložnosti, da se lahko izraža na sebi ustrezen način. Teh priložnosti pa ni toliko kot pri 

otrocih brez težav, zato je otrokovo sporočanje še vedno tudi v komunikaciji s starši nekoliko 

omejeno. Pomembno pa je, da se starši trudijo otroka razumeti ter da dobi otrok kljub vsemu 

izkušnje sprejetosti. Pri otroku s težjo obliko cerebralne paralize lahko na primer starši 

razumejo le, kako otrok pokaže signale za »da« in »ne«. Zato obstaja nevarnost, da mu niti ne 
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morejo nuditi priložnosti, ko bi se lahko bolj široko in prosto izražal. Sčasoma lahko obupa 

tudi otrok, ko bo želel nekaj kompleksnejšega sporočiti, pa ga starši zlepa ne bodo razumeli 

(Pennington in McConachie, 2001). 

Starši pa začnejo sčasoma prepoznavati vse več otrokovih signalov in izrazov ter 

predvidevati, kaj misli in kaj želi povedati. S tem pa lahko tudi sami otroku nudijo več 

priložnosti za izražanje (Pennington in McConachie, 2001). Poslužujejo se lahko uporabe 

komunikatorjev ali računalnikov, ki to bolje omogočajo. 

 

Posebne težave v pragmatiki otrok s cerebralno paralizo se pojavljajo predvsem pri otrocih, 

pri katerih so poleg gibalne oviranosti prisotne tudi motnje v duševnem razvoju. Zaradi 

zaostankov na jezikovnem, kognitivnem in socialno-emocionalnem področju so njihove 

pragmatične spretnosti nižje že v zgodnjem otroštvu. Kar uspešni so lahko pri izmenjevanju 

besede v komunikaciji, več težav pa se pojavlja pri ustrezni uporabi jezika v kontekstu in 

učinkoviti izbiri besed pri izražanju. Njihova komunikacija je tako manj namensko izražena in 

s tem težje dosegajo želene cilje. Že v predjezikovnem obdobju težje razumejo in izražajo 

prošnje in vprašanja, kasneje pa pogosto neustrezno ali pomanjkljivo uporabljajo vljudnostne 

izraze. Lažje pa po stvareh sprašujejo, kot jih komentirajo. Otroci z motnjami v duševnem 

razvoju se pogosto ne zavedajo, ali jih poslušalec razume ali ne, pa tudi sami ne znajo 

sogovorniku pokazati, koliko razumejo (Abbeduto in Hesketh, 1997). 

 

1.5.3.1 Asertivnost in responzivnost otrok s cerebralno paralizo 

 

Raziskave (Wetherby et al., 1989, v: Pennington, 1999) so pokazale, da otroci s težjo gibalno 

oviranostjo v komunikaciji redkeje dajejo potrditve, sprašujejo po informacijah ali potrditvah 

kot njihovi vrstniki brez težav, torej so manj asertivni. Ker so bili otroci v raziskavi povprečno 

ali nadpovprečno inteligentni, ugotovitev ni mogoče povezati s počasnejšim kognitivnim 

razvojem. Raziskovalci so tako predvidevali, da so primanjkljaji povezani z manj 

priložnostmi v interakciji, da bi se lahko gibalno ovirani otroci izrazili na najbolj učinkovit 

način. 

Otroci s cerebralno paralizo se na spodbude in igro navadno počasneje odzivajo. Starši morajo 

zato otrokom dati dovolj časa pri izmenjevanju besede in biti morajo potrpežljivi. V 
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nasprotnem primeru bodo otroci lahko postali le pasivni opazovalci in poslušalci. Nekateri pa 

so tudi manj spontani in samoiniciativni pri začenjanju interakcije, čeprav imajo za to enake 

predispozicije kot drugi otroci brez motoričnih primanjkljajev (Stanton, 1997). 

Pokazalo se je, da v interakciji med materami in otroki s cerebralno paralizo prevzemajo 

matere dominantno vlogo in kontrolo, pogosteje podajajo pobudo za interakcijo, začenjajo ali 

spreminjajo temo pogovora. V interakcijo vnašajo predvsem oblike, za katere so ugotovile, da 

pri otrocih sprožijo nek odziv, vpeljujejo pa manj novih oblik. Otroci s cerebralno paralizo se 

v interakciji pogosteje odzivajo, kot pa podajajo pobudo. Prav ta neuravnoteženost vlog med 

njimi predstavlja potencialno razliko v primerjavi z interakcijo med materami in otroki brez 

cerebralne paralize. V primeru gibalne oviranosti je navadno izražanje otrok manj razumljivo. 

Zato pripisujejo materini večji vlogi in kontroli v interakciji velik vpliv. Otrokom s 

primanjkljaji na področju motorike bi bilo smiselno pomagati z nadomestnimi in 

prilagojenimi načini komunikacije (Pennington in McConachie, 2001). 
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2. PROBLEM RAZISKOVANJA 

 

Razvoj jezika je zelo kompleksen in poteka na različnih ravneh. Otroci se jezika v predšolski 

dobi učijo predvsem neformalno, in sicer z interakcijo s starši, s sorojenci, z drugimi 

odraslimi ali z vrstniki. Najpomembnejšo vlogo igrajo starši, ki za otroke predstavljajo 

največji model v razvoju jezika.  

Za uspešen razvoj jezika je za otroke pomembna stalna interakcija s starši in drugimi, saj 

lahko le tako preizkušajo svoje sposobnosti, se učijo jezikovnih pravil, dajejo pobudo ali se 

odzivajo na neštete dražljaje. Nekateri otroci se v interakcijah ne odzivajo zadostno ali 

primerno kljub stalni pozornosti staršev. Druge osebe ali stvari jih ne zanimajo in od njih ne 

pričakujejo dražljajev, pa tudi sami ne dajejo pobud za interakcijo. Pri teh otrocih obstaja 

možnost, da se zaradi specifične komunikacije kasneje razvijejo različne jezikovne težave tudi 

na področju pragmatike. Zgodnje pragmatične spretnosti so sestavljene iz dveh veščin. Prva je 

asertivnost, ki pomeni sposobnost dajanja pobud v komunikaciji, druga pa je responzivnost ali 

sposobnost odzivanja na pobude v komunikaciji. 

Pomembno je, da starši svoje otroke opazujejo pri interakciji in se zavedajo njihovih 

posebnosti, morebitnih zaostankov, odstopanj ali primanjkljajev. Zaradi prisotnih težav v 

motoričnem ali duševnem razvoju se ti lahko še pogosteje pojavljajo prav pri otrocih s 

cerebralno paralizo. Zanima me, kakšne so značilnosti v pragmatiki pri otrocih s cerebralno 

paralizo brez motenj v duševnem razvoju oziroma z njimi, ali se v socialni interakciji 

pomembno razlikujejo od svojih vrstnikov brez razvojnih težav z vidika asertivnosti in 

responzivnosti.  
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3. CILJI RAZISKOVANJA 

 

Po opredelitvi problema in pregledu literature sem si zadala štiri glavne cilje raziskovanja. 

 

1. Ugotoviti nivo asertivnosti in responzivnosti pri otrocih brez cerebralne paralize in 

motenj v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju ter 

s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju od devetega meseca do treh let 

in šest mesecev starosti. 

 

2. Ugotoviti razliko v asertivnosti in responzivnosti glede na starost pri otrocih brez 

cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v 

duševnem razvoju ter s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju. 

 

3. Ugotoviti razliko v asertivnosti in responzivnosti med deklicami in dečki brez 

cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v 

duševnem razvoju ter s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju. 

 

4. Analizirati razliko v asertivnosti in responzivnosti med otroki brez cerebralne paralize 

in motenj v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju 

ter s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju. 
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4. HIPOTEZE 

 

Iz ciljev sem izpeljala tri hipoteze. 

 

1. Razlika v asertivnosti in responzivnosti med mlajšimi in starejšimi otroki brez 

cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v 

duševnem razvoju ter s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju je 

statistično pomembna. 

 

2. Razlika v asertivnosti in responzivnosti med dečki in deklicami brez cerebralne 

paralize in motenj v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem 

razvoju ter s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju je statistično 

pomembna. 

 

3. Razlika v asertivnosti in responzivnosti med otroki brez cerebralne paralize in motenj 

v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju ter s 

cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju je statistično pomembna. 
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5. RAZISKOVALNA METODA 

 

5.1 Opis vzorca 

 

V raziskavo sem vključila štirinajst otrok, ki imajo potrjeno diagnozo katerekoli oblike 

cerebralne paralize ali pa je ta diagnoza hipotetična. Otroci so stari od deset do dvainpetdeset 

mesecev, deset je dečkov (71,43%) in štiri so deklice (28,57%). Povprečna starost vseh otrok 

je 26,5 mesecev, standardni odklon pa 12,03 mesecev. 

 

Po pregledu rezultatov je bilo očitno, da med otroki s cerebralno paralizo pet otrok vidno 

izstopa po izrazito nižjih rezultatih. V vprašalnikih je bilo navedeno, da imajo vsi ti otroci 

poleg težav na motoričnem področju tudi težave v kognitivnem ali celostnem razvoju. Starši 

so to navedli kot »mentalni zaostanek«, »zaostanek v razvoju«, »celosten razvojni zaostanek«; 

ti opisi se pri ostalih otrocih niso pojavljali. Pri enem otroku je diagnoza opisana kot »težka 

oblika cerebralne paralize«. Od teh otrok je shodil eden, in sicer v petdesetem mesecu. Zaradi 

dodatnih težav in motenj v duševnem razvoju ter vidno nižjih rezultatov sem jih razvrstila v 

posebno skupino. S tem sem lahko primerjala tudi razlike – ki so le posledica težav v 

motoričnem razvoju – v spremenljivkah med otroki brez razvojnih težav in otroki s cerebralno 

paralizo.  

Tako v diplomski nalogi delim otroke s cerebralno paralizo na dve skupini: na skupino 

devetih otrok s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju (v nadaljevanju: otroci s 

CP brez MDR) in na skupino petih otrok s cerebralno paralizo z dodatnimi motnjami v 

duševnem razvoju (v nadaljevanju: otroci s CP z MDR). 

 

Otroci prihajajo iz različnih območij Republike Slovenije. Pri treh otrocih je prisotna 

hemipareza, pri dveh spastična diplegija, pri dveh hipotonija, pri enem hemiplegija in pri 

enem hipertonija. Dva otroka imata sorojenca dvojčka. Osem otrok je bilo ob rojstvu 

nedonošenih, pri devetih otrocih so se težave pokazale že ob rojstvu. Devet otrok od 

štirinajstih še ne hodi. Devet otrok živi doma in ne obiskuje vrtca, en otrok v vrtcu preživi štiri 
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ure, drugi pet ur, trije otroci pa sedem do osem ur. Enega otroka doma večino dneva spremlja 

tudi drugi jezik, in sicer bosanski.  

Iz vzorca pa sem izključila enega otroka. Iz vprašalnika namreč ni bilo jasno razvidno, ali ima 

poleg naštetih težav (motnje v duševnem razvoju, dolgotrajna bolezen) tudi cerebralno 

paralizo ali gre za drugo diagnozo. 

 

Opisna statistika vseh otrok s cerebralno paralizo skupaj in omenjenih dveh podskupin je 

predstavljena v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Vzorec otrok s cerebralno paralizo 

 
Število 

(N) 

Število 

dečkov 

Število 

deklic 

Starost (v mesecih) 

Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 
Minimum Maksimum 

Vsi otroci s 

CP 
14 10 4 26,5 12,03 10 52 

Otroci s CP 

brez MDR 
9 7 2 23,22 9,88 10 41 

Otroci s CP 

z MDR 
5 3 2 32,40 14,40 16 52 

 

 

V raziskavo sem vključila tudi vzorčno skupino devetintridesetih otok brez cerebralne 

paralize in motenj v duševnem razvoju (v nadaljevanju: otroci brez CP in MDR), starih od 

enajst do triinštirideset mesecev. Enaindvajset je dečkov (53,85%), osemnajst je deklic 

(46,14%). Povprečna starost sodelujočih otrok v vzorcu je 26,6 mesecev, standardni odklon je 

8,42 mesecev. 

 

Otroci prihajajo iz različnih območij Republike Slovenije. Najmlajša dva otroka (stara enajst 

in štirinajst mesecev) še ne hodita. Pri osmih otrocih so se ob porodu pojavile težave ali pa so 

bili nedonošeni. Pri dveh je pediater opazil težave tudi kasneje. Pri obeh se kaže blažji 

motorični zaostanek, pri enem pa še nekoliko slabši sluh. Po rezultatih pa vsi našteti od ostalih 

otrok niso vidno odstopali, zato sem jih vključila v raziskavo. Devet otrok je stalno doma, pri 

starših ali starih starših, ostali pa obiskujejo vrtec od treh do osem ur dnevno. 
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Opisna statistika otrok brez cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju je prikazana v 

tabeli 2. 

 

Tabela 2: Vzorec otrok brez cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju 

 
Število 

(N) 

Število 

dečkov 

Število 

deklic 

Starost (v mesecih) 

Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 
Minimum Maksimum 

Otroci brez 

CP in MDR 
39 21 18 26,62 8,42 11 43 

 

 

V grafu 1 je prikazana zastopanost otrok po spolu. Delež otrok je prikazan glede na tri 

skupine otrok: skupina otrok brez cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju, s 

cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju ter s cerebralno paralizo in motnjami v 

duševnem razvoju.  

 

Graf 1: Prikaz deleža otrok po spolu 
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5.2 Opis spremenljivk 

 

Pri izvedbi raziskave sem upoštevala različne spremenljivke.  

 Kriterijska spremenljivka je prisotnost oziroma odsotnost cerebralne paralize in 

motenj v duševnem razvoju.  

 Neodvisni spremenljivki sta spol in starost.  

 Odvisni spremenljivki pa sta asertivnost in responzivnost. Vsaka od njiju je sestavljena 

iz treh kompozitnih spremenljivk ali postavk. Responzivnost delimo na: odgovarjanje 

na vprašanja, odzivanje na zahteve in smiselno povezanost s temo pogovora. Postavke 

za asertivno vedenje pa so: postavljanje vprašanj, izražanje želja in potreb ter 

predlaganje. Vsaka od teh pa je razdeljena še na več postavk, ki so v ocenjevalni 

lestvici zapisane v obliki trditev. 

 

 

5.3 Opis pripomočka raziskovanja 

 

Za raziskavo sem uporabila Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti, ki jo je 

izdelal Luigi Girolametto (prevod in priredba: M. Ozbič, D. Kogovšek in B. Penko).  

Zajema petstopenjsko ocenjevalno lestvico, stopnje pa opisujejo pogostost pojavljanja 

določenega vedenja. Označene so s številkami in opisi: 1 (nikoli/ne še), 2 (skoraj nikoli), 3 

(včasih), 4 (pogosto) in 5 (vedno). Starši oziroma skrbniki morajo obkrožiti številko za vsako 

od petindvajsetih trditev.  

Trditve opisujejo dve vrsti vedenja otrok, in sicer responzivno (R) in asertivno (A) vedenje. 

Deset trditev se nanaša na responzivnost (odzivnost) otrok, petnajst trditev pa na asertivnost 

(dajanje pobud). Vsaka od teh dveh veščin pa zajema po tri kompozitne spremenljivke, na 

katere se nanaša različno število trditev ali postavk iz ocenjevalne lestvice.  

 

Kompozitne spremenljivke za asertivno vedenje so:  

 postavljanje vprašanj (tri trditve),  

 izražanje želja in potreb (šest trditev) ter  

 predlaganje (šest trditev).  
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Responzivnost pa zajema kompozitne spremenljivke:  

 odgovarjanje na vprašanja (štiri trditve),  

 odzivanje na zahteve (dve trditvi) in  

 smiselna povezanost s temo pogovora ali kontingenca (štiri trditve).  

 

Starši oziroma skrbniki poleg ocenjevalne lestvice izpolnijo tudi vprašalnik z osnovnimi 

podatki o otroku in o morebitnih težavah ali razvojnih primanjkljajih. Vprašanja se nanašajo 

na otrokovo družino, ali obiskuje vrtec ali ne, pri kom preživi največ časa. Vprašalnik 

sprašuje tudi po tem, ali se v otrokovem okolju uporablja še drugi jezik. Starši vpišejo 

posebnosti ob porodu in morebitne težave. Opišejo tudi, če je pediater odkril kakšne 

posebnosti v otrokovem razvoju, ali ima otrok postavljeno kakšno diagnozo, katere bolezni je 

prebolel, ali obiskuje logopeda. Nazadnje označijo še stopnjo izobrazbe staršev ter kraj 

bivanja, lahko pa navedejo tudi svoj kontakt. 

Izpolnjevanje vprašalnika in ocenjevalne lestvice je anonimno. Če starši želijo, lahko napišejo 

osebne podatke in navedejo svoj kontakt, da bodo po zaključeni raziskavi obveščeni o 

rezultatih. 

 

Poleg tega pa starši prejmejo tudi dopis, v katerem je na kratko opisan raziskovalni 

pripomoček in namen raziskave. 

 

K ocenjevalni lestvici je priložen tudi operativni del za logopede ali druge strokovne delavce, 

ki ga nisem izročila staršem, ampak sem ga sama izpolnjevala. Vsebuje klasifikacijo postavk 

asertivnosti in responzivnosti, del za izračun povprečne ocene obeh spremenljivk in dve tabeli 

za izdelavo profila otrokovih socialno-pogovornih spretnosti. V tabelo se vpiše rezultate po 

postavkah ali kompozitnih spremenljivkah (tri za responzivnost in tri za asertivnost). Iz 

njihovih posameznih povprečnih ocen se nato izračuna skupno povprečno oceno, na podlagi 

katere se določi, kateri nivo razvitosti veščin asertivnost in responzivnost je otrok dosegel.  

 

Nivoji razvitosti responzivnosti in asertivnosti so trije:  

 nivo I. pomeni odsotno ali nepogosto veščino,  

 nivo II. porajajočo se ali slabo razvito veščino,  

 nivo III. pa dobro razvito veščino.  
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5.4 Postopki zbiranja podatkov 

 

Prvi korak pri zbiranju podatkov sem naredila v juniju 2012, ko sem po telefonu za 

sodelovanje prosila vse razvojne ambulante s celotnega območja Republike Slovenije, s 

katerimi sem uspela dobiti kontakt. Na nekatere zdravstvene domove sem se morala naknadno 

obrniti še s pisno prošnjo, pri določenih pa sem se tudi osebno zglasila. Predstavila sem jim 

svojo raziskavo ter se pozanimala o številu otrok, ki ustrezajo vzorcu v raziskavi.  

Nato sem pripravila kuverte s svojim naslovom in priloženo znamko, ki so vsebovale dopis za 

starše, vprašalnik in ocenjevalno lestvico. Na vsako razvojno ambulanto sem skupaj z 

dopisom poslala vnaprej določeno število kuvert ali pa sem jih odnesla osebno. V razvojnih 

ambulantah so kuverte na obravnavah razdelili staršem otrok s cerebralno paralizo ustrezne 

starostne skupine, oziroma staršem otrok, za katere se pričakuje, da bodo imeli v kratkem 

postavljeno tako diagnozo. 

Starši so rešene vprašalnike in ocenjevalne lestvice pošiljali na moj domači naslov v priloženi 

izpolnjeni kuverti z znamko poleti in jeseni 2012. 

 

Starše otrok brez cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju pa sem k sodelovanju 

pridobivala na drugačne načine. S pomočjo prijateljev in znancev sem vprašalnik, ocenjevalno 

lestvico in dopis skupaj z dodatnimi navodili pošiljala po elektronski pošti, na enak način pa 

sem jih tudi prejemala. Kontaktne osebe sem prosila, naj jih posredujejo tudi svojim znancem. 

Nekaterim osebam sem vprašalnik in ocenjevalno lestvico izročila tudi v tiskani obliki in 

vrnili so mi ju osebno ali po kontaktnih osebah. Po potrebi sem priložila tudi kuverto s svojim 

naslovom in znamko, da so mi lahko izpolnjeno poslali po pošti. Podatke za raziskavo sem 

zbirala od junija 2012 do januarja 2013, in sicer s celotnega območja Republike Slovenije. 
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5.5 Obdelava podatkov 

 

Rezultate iz ocenjevalnih lestvic sem za vsakega otroka posebej vpisala v pripravljen obrazec. 

Izpisala sem ocene za spremenljivki responzivnosti in asertivnosti in izračunala povprečni 

oceni. Nato sem izpolnila tabeli za izdelavo profila otrokovih socialno-pogovornih spretnosti, 

izračunala povprečje za vsako kompozitno spremenljivko posebej, njihovo skupno in 

povprečno oceno. Na podlagi te ocene sem označila, v katerega od treh nivojev spada otrok 

glede na asertivnost, responzivnost in glede na skupno točkovanje. 

 

Podatke iz ocenjevalne lestvice in operativnega dela sem v programih Microsoft Office Excel 

2007 in IBM SPSS Statistics 20 razporedila v tabele. Rezultate sem predstavila posebej za 

spremenljivki asertivnosti in responzivnosti ter za vse njune kompozitne spremenljivke. Pri 

responzivnosti so to: odgovoriti, odzivati se in kontingenca; pri asertivnosti pa: spraševati, 

izraziti želje in predlagati. Za vsako spremenljivko sem izračunala aritmetično sredino (M), 

standardni odklon (SD) in določila najnižjo in najvišjo vrednost.  

 

S pomočjo programa Microsoft Office Excel sem s tabelami in grafi rezultate prikazala tudi 

po spolu, po starosti, po skupinah otrok ter naredila primerjavo glede na spremenljivke v 

responzivnosti in asertivnosti skupaj. 

V tabelah in z grafi sem predstavila tudi vzorec obravnavanih otrok, in sicer glede na starost, 

spol, prisotnost oziroma odsotnost cerebralne paralize ter prisotnost oziroma odsotnost motenj 

v duševnem razvoju pri otrocih s cerebralno paralizo. V tabelah in z grafi sem predstavila tudi 

profile socialno-pogovornih veščin otrok in katere nivoje dosegajo. 

 

V programu SPSS sem testirala normalnost distribucije s Kolmogorov-Smirnovim testom, 

preverila nivo asimetrije in sploščenosti ter izračunala Cronbach alfa koeficient zanesljivosti 

testa. Z Mann-Whitney U testom in Spearmanovim koeficientom korelacije ρ (zaradi 

nenormalnosti distribucije) sem izračunala korelacije med različnimi spremenljivkami in jih 

ovrednotila glede na 5-odstotno stopnjo tveganja.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate v podpoglavjih predstavljam in primerjam po odvisnih spremenljivkah 

(responzivnost in asertivnost), znotraj teh pa po neodvisnih spremenljivkah, torej po starosti 

otrok in po spolu ter po prisotnosti oziroma odsotnosti cerebralne paralize (kriterijska 

spremenljivka). Zaradi lažje primerjave med različnimi postavkami pri odvisnih 

spremenljivkah sem za rezultate uporabila povprečno oceno (od 1 do 5) in ne vsot točk. 

Predstavila bom tudi dosežene nivoje responzivnosti in asertivnosti vseh otrok. 

 

Za preverjanje razlik med rezultati sem otroke glede na starost razdelila v tri starostne 

skupine: prva skupina zajema otroke do štiriindvajset mesecev, druga od štiriindvajset do 

šestintrideset mesecev, tretja pa od šestintrideset mesecev dalje. 

Tri skupine otrok glede na kriterijske spremenljivke pa so: otroci brez cerebralne paralize in 

motenj v duševnem razvoju (v nadaljevanju: otroci brez CP in MDR), otroci s cerebralno 

paralizo brez motenj v duševnem razvoju (v nadaljevanju: otroci s CP brez MDR) in skupina 

otrok s cerebralno paralizo z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju: otroci s CP z 

MDR).  

 

Za preverjanje zanesljivosti testa sem izračunala Cronbachov alfa koeficient. Ta je pokazal 

vrednost 0,906 za postavke responzivnosti ter vrednost 0,849 za postavke asertivnosti. 

Zanesljivost testa je torej visoka tudi, če jo primerjamo z zanesljivostjo dveh raziskav, ki so ju 

izvedle M. Ozbič, D. Kogovšek in B. Penko (2011). Cronbachov alfa koeficient omenjenih 

testov za postavke responzivnosti znaša 0,866, za postavke asertivnosti pa 0,905 (pri otrocih 

med dvanajst in osemnajst mesecev) in 0,868 za postavke responzivnosti ter 0,870 za 

postavke asertivnosti (pri otrocih med osemnajst in štiriindvajset mesecev). 

 

Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa so pokazali, da distribucija v moji raziskavi ni 

normalno porazdeljena. Rezultati testa so za rezultate responzivnosti pokazali vrednost 1,141 

pri stopnji tveganja 0,148, za rezultate asertivnosti pa vrednost 1,522 pri stopnji tveganja 

0,019. Zaradi tega sem za primerjavo rezultatov izbrala neparametričen Mann-Whitney U test 

in Spearmanov koeficient korelacije ρ za nenormalno porazdeljene distribucije. Stopnja 
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tveganja (p), ki sem jo upoštevala pri preverjanju statistične pomembnosti razlik v rezultatih, 

je 5% (p = 0,05). 

 

Preverila sem tudi nivo asimetrije in sploščenosti distribucije. Koeficient asimetrije kaže v 

obeh primerih na nenormalnost distribucije (za responzivnost znaša KA = –1,246; za 

asertivnost pa KA = –1,329). Koeficient sploščenosti pa kaže za obe spremenljivki na 

normalno distribucijo (za responzivnost znaša KS = 0,861; za asertivnost pa KS = 1,205). 

 

 

6.1 Nivo responzivnosti in asertivnosti 

 

V tabelah 3, 4 in 5 je skupaj prikazano, koliko otrok spada v posamezen nivo responzivnosti 

in asertivnosti. Nivoji so trije in kažejo na razvitost omenjenih sociopragmatičnih veščin: 

veščina je lahko odsotna, porajajoča se ali dobro razvita. 

 

Tabela 3: Nivo responzivnosti in asertivnosti otrok brez CP in MDR 

 

Nivo responzivnosti 

Skupaj 
Odsotna 

Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

Nivo 

asertivnosti 

Odsotna 1 1 0 2 

Porajajoča se 1 15 12 28 

Dobro razvita 0 2 7 9 

Skupaj 2 18 19 39 

 

Tabela 4: Nivo responzivnosti in asertivnosti otrok s CP brez MDR 

 

Nivo responzivnosti 

Skupaj 
Odsotna 

Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

Nivo 

asertivnosti 

Odsotna 0 1 0 1 

Porajajoča se 1 4 1 6 

Dobro razvita 0 0 2 2 

Skupaj 1 5 3 9 
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Tabela 5: Nivo responzivnosti in asertivnosti otrok s CP z MDR 

 

Nivo responzivnosti 

Skupaj 
Odsotna 

Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

Nivo 

asertivnosti 

Odsotna 3 1 0 4 

Porajajoča se 1 0 0 1 

Dobro razvita 0 0 0 0 

Skupaj 4 1 0 5 

 

Rezultati so prikazani tudi grafično. Opazna je podobnost med grafom 2 in grafom 3. Graf 4, 

ki prikazuje otroke s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju, pa se vidno 

razlikuje, saj največji delež teh otrok veščin še nima razvitih. 

 

Graf 2: Nivo responzivnosti in asertivnosti otrok brez CP in MDR 

 

 

Graf 3: Nivo responzivnosti in asertivnosti otrok s CP brez MDR 
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Graf 4: Nivo responzivnosti in asertivnosti otrok s CP z MDR 

 
 

Iz zgornjih grafov in tabel je očitno, da sta si po nivojih razvitosti responzivnosti in 

asertivnosti najbolj podobni skupina otrok brez težav in skupina otrok s cerebralno paralizo 

brez motenj v duševnem razvoju. Pri obeh je delež otrok z nerazvitima veščinama zelo nizek, 

ta nivo pa se pojavlja le pri otrocih do štiriindvajsetega meseca starosti. Največ otrok (od 38% 

do 45%) pri obeh skupinah sodi v nivo porajajoče se responzivnosti in asertivnosti skupaj. 

Pri otrocih brez razvojnih težav delež otrok z dobro razvito responzivnostjo že nekoliko 

presega delež otrok s porajajočo se responzivnostjo, pri otrocih s cerebralno paralizo brez 

dodatnih motenj pa ima več otrok porajajočo se veščino responzivnosti kot pa dobro razvito. 

Ugotovimo lahko, da je stopnja razvitosti responzivnosti pri otrocih s cerebralno paralizo 

nižja kot pri otrocih brez razvojnih težav.  

Pri največjem deležu otrok v obeh skupinah je asertivnost v porajajoči se stopnji, pri kar 22% 

do 23% otrok pa je ista veščina že dobro razvita. Prav v tem sta si skupini najbolj podobni. 

Otroci s cerebralno paralizo in dodatnimi motnjami v duševnem razvoju pa po rezultatih 

odstopajo, in sicer predvsem po nerazvitosti obeh veščin. Delež teh otrok v svoji skupini 

znaša kar 60%. V tej skupini noben otrok še ni dobro razvil katere izmed veščin. 

 

Razlike med doseženim nivojem med skupino otrok brez težav in otrok s cerebralno paralizo 

brez dodatnih motenj niso statistično pomembne ne v primeru responzivnosti ne asertivnosti.  

Rezultati primerjave nivoja responzivnosti teh dveh skupin z Mann-Whitney U testom so 

naslednji: U = 144,5; p = 0,358; p > 0,05. Primerjava asertivnosti pa nam da naslednje 

rezultate: U = 166; p = 0,752; p > 0,05. 
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Pokazalo pa se je, da so razlike v doseženih nivojih statistično pomembne med skupinama 

otrok s cerebralno paralizo z motnjami v duševnem razvoju in otrok s cerebralno paralizo brez 

njih. Rezultati razlik v responzivnosti na Mann-Whitney U testu so: U = 5,5; p = 0,015; p < 

0,05. Rezultati razlik v asertivnosti pa so naslednji:  U = 6; p = 0,016; p < 0,05. 

Kot statistično pomembne so se pokazale tudi razlike med skupino otrok brez razvojnih težav 

in skupino otrok s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju. Rezultati za 

responzivnost so: U = 15; p = 0,001; p < 0,05; rezultati za asertivnost pa: U = 20; p = 0,001; p 

< 0,05. 

 

 

6.2 Responzivnost 

 

6.2.1 Razlike v responzivnosti glede na starost 

 

S črtnimi grafi so prikazani posamezni rezultati otrok, razporejenih po starosti. Grafom so 

dodane linearne regresijske premice, ki jasneje kažejo, ali se rezultati s starostjo višajo ali 

nižajo. Vse tri premice so naraščajoče, torej se responzivnost pri vseh treh skupinah 

vključenih otrok s starostjo viša. 

 

Graf 5: Odvisnost responzivnosti od starosti otrok brez CP in MDR 

 

 



 

54 

 

Graf 6: Odvisnost responzivnosti od starosti otrok s CP brez MDR 

 

 

Graf 7: Odvisnost responzivnosti od starosti otrok s CP z MDR 

 

 

Otroke sem za lažjo primerjavo razdelila v tri starostne skupine. Prva zajema otroke do 

štiriindvajset mesecev starosti, v drugi skupini so otroci med štiriindvajsetim in 

šestintridesetim mesecem, v tretji skupini pa otroci nad šestintrideset mesecev starosti. Graf 8 

prikazuje povprečno oceno v teh treh starostnih skupinah (po posameznih skupinah otrok 

glede na kriterijsko spremenljivko prisotnost oziroma odsotnost cerebralne paralize in motenj 

v duševnem razvoju).  

Opazimo lahko višanje rezultatov po starostnih skupinah, še posebno, če primerjamo najnižjo 

in najvišjo starostno skupino. Vidna je podobnost rezultatov med skupinama otrok brez 
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motenj v duševnem razvoju. Otroci s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju 

dosegajo po starostnih skupinah vidno nižje rezultate. 

 

Graf 8: Responzivnost otrok po starostnih skupinah  

 

 

Z Mann-Whitney U testom sem preverila razlike med tremi starostnimi skupinami. Pri skupini 

otrok brez cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju so se med skupinami pojavile 

statistično pomembne razlike. Med prvo in tretjo starostno skupino namreč znaša koeficient U 

=  6 (p = 0,002; p < 0,05). 

Pri skupini otrok s cerebralno paralizo brez dodatnih težav znaša koeficient U = 0 (p = 0,157; 

p > 0,05), torej razlike niso statistično pomembne; podobno se je pokazalo tudi pri otrocih s 

cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju (U = 0; p = 0,317; p > 0,05). Izpostaviti 

pa moram majhen vzorec otrok s cerebralno paralizo in majhno zastopanost po posameznih 

starostnih skupinah, kar je morda vplivalo na izračune. Zaradi tega sem rezultate ocenila tudi 

grafično. 

 

 

6.2.2 Razlike v responzivnosti glede na spol 

 

V spodnji tabeli in grafu so predstavljeni rezultati responzivnosti glede na spol, ločeni po 

posameznih skupinah otrok. V statistični obdelavi podatkov pa sem zaradi majhnega vzorca 

deklic s cerebralno paralizo primerjala le otroke brez cerebralne paralize in motenj v 
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duševnem razvoju z vsemi otroki s cerebralno paralizo ne glede na prisotnost motenj v 

duševnem razvoju. Rezultati v nobeni skupini med spoloma ne kažejo velikih razlik. 

 

Tabela 6: Opisna statistika za responzivnost po spolu 

Spremenljivka Skupina N 
Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 
Minimum Maksimum 

Responzivnost 

Otroci brez 

CP in MDR 

m 21 4,52 0,37 3,8 5 

ž 18 4,05 0,74 2,6 5 

Otroci s CP 

brez MDR 

m 7 4,16 0,78 2,6 5 

ž 2 3,8 0,28 3,7 4,1 

Otroci s CP z 

MDR 

m 3 2,47 0,86 1,7 3,4 

ž 2 2,35 1,06 2,1 2,6 

 

Graf 9: Prikaz povprečne ocene responzivnosti po spolu 

 

 

Rezultati otrok brez težav v razvoju kažejo na to, da imajo dečki v povprečju nekoliko višje 

razvito veščino responzivnosti. Povprečna skupna ocena za responzivnost je pri dečkih za 

0,47 ocene višja od ocene deklic. Opazila pa sem, da je med otroki do konca prvega leta 

starosti, ki zaradi nižje starosti posledično dosegajo tudi nižje rezultate, v raziskavo 

vključenih več deklic. Zaradi tega sem rezultate preverila tudi po starostnih skupinah. V 

skupini otrok do štiriindvajset mesecev so rezultati dečkov višji od rezultatov deklic za 0,5 

povprečne ocene, v drugi skupini so rezultati dečkov za 0,26 povprečne ocene višji od 

rezultatov deklic, v skupini od šestintrideset mesecev dalje pa so nasprotno rezultati deklic za 

0,15 ocene višji od rezultatov dečkov. Čeprav so rezultati celotnega vzorca dečkov v 
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povprečju višji, se tako razmerje rezultatov ne kaže po vseh starostnih skupinah, zato iz 

pridobljenih podatkov težko sklepam na dejansko povezavo med rezultati responzivnosti in 

spolom.  

Tudi pri otrocih s cerebralno paralizo so se pri dečkih pojavili višji rezultati. Upoštevati pa 

moramo, da so v raziskavo vključene le štiri deklice s cerebralno paralizo. Zaradi tako 

majhnega vzorca iz primerjave med spoloma ne bi mogla povzeti verodostojnih zaključkov, 

saj sem v poglavju 3.1 ugotovila, da dosegajo otroci z dodatnimi motnjami v duševnem 

razvoju znatno nižje rezultate, torej so rezultati deklic iz vzorca nižji že zaradi prisotnosti 

omenjenih težav. 

 

Rezultati Mann-Whitney U testa so v responzivnosti med dečki in deklicami pokazali pri 

skupini otrok brez cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju statistično pomembne 

razlike (U = 117; p = 0,042; p < 0,05). Pri vseh otrocih s cerebralno paralizo in pri vsaki 

skupini posebej je razlika statistično nepomembna (U = 11; p = 0,124; p > 0,05 za vse otroke 

s cerebralno paralizo skupaj).   

 

 

6.2.3 Razlike v responzivnosti glede na prisotnost oziroma odsotnost cerebralne 

paralize in motenj v duševnem razvoju 

 

Zanima me, kakšne rezultate dosegajo otroci glede na prisotnost oziroma odsotnost cerebralne 

paralize in motenj v duševnem razvoju za spremenljivko responzivnost ter za njene 

kompozitne spremenljivke: odgovoriti, odzivati se in kontingenca. Vsi rezultati so prikazani v 

tabeli 7. Zaradi lažje primerjave sem poleg vsot točk rezultate prikazala tudi kot povprečno 

oceno teh točk. Že iz tabele je razvidno, da skupina otrok s cerebralno paralizo in motnjami v 

duševnem razvoju izstopa po nižjih rezultatih. 
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Tabela 7: Opisna statistika po skupinah otrok za spremenljivke responzivnosti 

Spremenljivka Skupina 

Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 
Minimum Maksimum 

Vsota 

točk 
Ocena 

Vsota 

točk 
Ocena 

Vsota 

točk 
Ocena 

Vsota 

točk 
Ocena 

Responzivnost 

Otroci brez 

CP in MDR 
43,03 4,3 6,08 0,61 26 2,6 50 5 

Otroci s CP 

brez MDR 
41 4,1 6,89 0,69 26 2,6 50 5 

Otroci s CP z 

MDR 
24,2 2,42 6,38 0,64 17 1,7 34 3,4 

Odgovoriti 

Otroci brez 

CP in MDR 
17,64 4,41 2,39 0,6 9 2,25 20 5 

Otroci s CP 

brez MDR 
17,11 4,28 1,9 0,48 14 3,5 20 5 

Otroci s CP z 

MDR 
9,8 2,45 3,56 0,89 6 1,5 15 3,75 

Odzivati se 

Otroci brez 

CP in MDR 
8,49 4,24 1,6 0,8 4 2 10 5 

Otroci s CP 

brez MDR 
7,89 3,94 2,15 1,07 3 1,5 10 5 

Otroci s CP z 

MDR 
5,4 2,7 0,89 0,45 4 2 6 3 

Kontingenca 

Otroci brez 

CP in MDR 
16,74 4,21 2,94 0,71 9 2,25 20 5 

Otroci s CP 

brez MDR 
16 4 3,24 0,81 9 2,25 20 5 

Otroci s CP z 

MDR 
9 2,25 3 0,75 6 1,5 13 3,25 

 

 

Rezultati so predstavljeni tudi grafično, posebej za spremenljivko responzivnost in njene 

kompozitne spremenljivke. Opaziti je mogoče, da se otroci s cerebralno paralizo in dodatnimi 

motnjami v duševnem razvoju od ostalih dveh skupin razlikujejo po nižjih rezultatih. Njihovi 

rezultati še najmanj odstopajo pri drugi kompozitni spremenljivki, to je odzivati se. 
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Graf 10: Prikaz povprečne skupne ocene za responzivnost po skupinah 

 

 

Graf 11: Prikaz povprečnih ocen po spremenljivkah responzivnosti po skupinah 

 

 

Rezultati obeh skupin otrok s cerebralno paralizo so v vseh kompozitnih spremenljivkah ali 

postavkah nižji od rezultatov otrok brez motoričnih in kognitivnih težav. Povprečje rezultatov 

po postavkah otrok s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju je od otrok brez 

razvojnih težav nižje od 0,13 do 0,3 ocene, povprečje rezultatov otrok z dodatnimi motnjami v 

duševnem razvoju pa je od skupine brez njih nižje od 1,54 do 1,96 ocene. Rezultati otrok s 

cerebralno paralizo brez kognitivnih težav so torej le malo nižji od rezultatov otrok brez 

cerebralne paralize, najmanj pri postavki odgovoriti, kjer je njihov najnižji rezultat višji od 

najnižjega rezultata otrok brez razvojnih težav, prav tako je tudi standardni odklon skupine pri 

tej postavki najnižji (SD = 0,48). Otroci z dodatnimi motnjami v duševnem razvoju pa so 
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imeli prav pri postavki odgovoriti vidno nižje rezultate od ostalih skupin. Otroci iz te skupine 

se torej bolje odzivajo, zaradi znižanih kognitivnih sposobnosti pa ocenjujem, da vsi odzivi ne 

pomenijo tudi vsebinsko smiselnega odgovora. 

 

Po rezultatih Mann-Whitney U testa razlike v skupnih rezultatih responzivnosti med otroki 

brez razvojnih težav in med otroki s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju niso 

statistično pomembne (U = 139; p = 0,333; p > 0,05). Podobno kažejo rezultati testa tudi po 

posameznih postavkah; razlike med skupinama za nobeno postavko niso statistično 

pomembne.  

Statistično pomembne razlike pa se pojavijo in so posebno velike med otroki brez cerebralne 

paralize in otroki s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju (U = 4,5; p = 0,001; 

p < 0,05). Med obema skupinama otrok s cerebralno paralizo so rezultati sledeči: U = 1,5; p = 

0,005; p < 0,05. Statistično pomembne razlike se v teh primerjavah kažejo tudi po 

posameznih kompozitnih spremenljivkah responzivnosti. 

 

 

 

6.3 Asertivnost 

 

6.3.1 Razlike v asertivnosti glede na starost 

 

Tudi za asertivnost sem ocene posameznih otrok po starosti prikazala s črtnimi grafi in 

pripadajočimi linearnimi premicami. Ocene asertivnosti se s starostjo (glede na grafični prikaz 

in linearne premice) višajo pri otrocih brez težav v razvoju in otrocih s cerebralno paralizo 

brez motenj v razvoju. Pri zadnji skupini pa višanje rezultatov asertivnosti s starostjo ni 

opazna, linearna premica celo pada. To je posledica tudi višjih rezultatov asertivnosti 

najmlajšega otroka s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju.   
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Graf 12: Odvisnost asertivnosti od starosti otrok brez CP in MDR 

 

 

Graf 13: Odvisnost asertivnosti od starosti otrok s CP brez MDR 

 

 

Graf 14: Odvisnost asertivnosti od starosti otrok s CP z MDR 
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Povprečne ocene so v grafu 15 prikazane po treh starostnih skupinah otrok. Prva starostna 

skupina zajema otroke do štiriindvajset mesecev starosti, v drugi skupini so otroci med 

štiriindvajsetim in šestintridesetim mesecem, v tretji skupini pa otroci nad šestintrideset 

mesecev starosti.  

Podoben potek in višanje povprečnih rezultatov po starostnih skupinah se kažejo pri otrocih 

brez cerebralne paralize in pri otrocih s cerebralno paralizo ter brez motenj v duševnem 

razvoju. Očitna je predvsem razlika med najnižjo in najvišjo starostno skupino. Rezultati 

otrok z dodatnimi motnjami v duševnem razvoju pa v asertivnosti ne kažejo na višanje ocen 

skladno s starostjo. Na to predvsem vpliva višja ocena asertivnosti pri otroku iz prve starostne 

skupine. 

 

Graf 15: Asertivnost otrok po starostnih skupinah 

 

 

Z Mann-Whitney U testom sem preverila razlike v asertivnosti med tremi starostnimi 

skupinami. Pri skupini otrok brez cerebralne paralize so se med skupinami pojavile statistično 

pomembne razlike. Med prvo in tretjo skupino znaša koeficient U =  16 (p = 0,018; p < 0,05). 

Razlike med najnižjo in najvišjo starostno skupino pa pri otrocih s cerebralno paralizo niso 

statistično pomembne. Pri otrocih brez motenj v duševnem razvoju je U = 0 (p = 0,157; p > 

0,05), pri otrocih z dodatnimi motnjami pa U = 0 (p = 0,317; p > 0,05). Vzorec otrok s 

cerebralno paralizo po posameznih starostnih skupinah je bil zelo majhen, kar je morda 

vplivalo na statistične izračune. Prav zaradi tega sem rezultate ocenila tako statistično kot tudi 

grafično. 
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6.3.2 Razlike v asertivnosti glede na spol 

 

Rezultati responzivnosti so v tabeli 8 predstavljeni glede na spol, ločeni so po posameznih 

skupinah otrok. Ocenjujem, da na rezultate zopet vpliva majhen vzorec deklic s cerebralno 

paralizo in neenakomerno razmerje med spoloma po starosti. 

 

Tabela 8: Opisna statistika za asertivnost po spolu 

Spremenljivka Skupina N 
Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 
Minimum Maksimum  

Asertivnost 

 

Otroci brez 

CP in MDR 

m 21 4,23 0,40 3,13 4,8 

ž 18 3,91 0,60 2,13 4,53 

Otroci s CP 

brez MDR 

m 7 4,03 0,44 2,4 4,53 

ž 2 2,94 0,66 2,47 3,4 

Otroci s CP 

z MDR 

m 3 2,38 0,57 1,8 2,93 

ž 2 2,74 0,76 2,2 2,47 

 

Graf 16: Prikaz povprečne ocene asertivnosti po spolu 

 

 

Pri otrocih brez cerebralne paralize je prav tako kot pri responzivnosti tudi skupna povprečna 

ocena asertivnosti nekoliko višja pri dečkih. Razlika v oceni med dečki in deklicami je 0,32 

ocene. Rezultate sem primerjala tudi po starostnih skupinah. V najnižji starostni skupini (do 

štiriindvajset mesecev) so rezultati dečkov višji od rezultatov deklic za 0,32 povprečne ocene, 

v drugi skupini (od štiriindvajset do šestintrideset mesecev) so rezultati dečkov le za 0,08 
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povprečne ocene višji od rezultatov deklic, v najvišji starostni skupini (po šestintridesetem 

mesecu) pa so rezultati dečkov za 0,16 povprečne ocene višji od rezultatov deklic.  

Dečki s cerebralno paralizo imajo višje povprečne ocene od deklic. Zopet pa bi izpostavila 

zelo majhen vzorec deklic s cerebralno paralizo brez dodatnih razvojnih težav. Pri otrocih z 

dodatnimi motnjami namreč izstopajo nižji rezultati, zato iz pridobljenih podatkov ne morem 

podati zaključkov, ali je razvitost asertivnosti odvisna od spola. 

 

Rezultati Mann-Whitney U testa so za asertivnost med dečki in deklicami brez cerebralne 

paralize pokazali statistično pomembne razlike (U = 118,5; p = 0,046; p < 0,05). Pri vseh 

otrocih s cerebralno paralizo skupaj je razlika statistično nepomembna (U = 13; p = 0,204; p > 

0,05); podobno se je pokazalo tudi pri vsaki od skupin otrok s cerebralno paralizo posebej. 

 

 

6.3.3 Razlike v asertivnosti glede na prisotnost oziroma odsotnost cerebralne 

paralize in motenj v duševnem razvoju 

 

Po kriterijski spremenljivki prisotnost oziroma odsotnost cerebralne paralize in motenj v 

duševnem razvoju so v tabeli 9 prikazani rezultati za spremenljivko asertivnost ter za njene 

kompozitne spremenljivke: spraševati, izraziti želje in predlagati. Rezultati so podani na dva 

načina: kot vsota točk in kot povprečna ocena teh točk. 

 

Tabela 9: Opisna statistika po skupinah otrok za spremenljivke asertivnosti 

Spremenljivka Skupina 

Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 
Minimum Maksimum 

Vsota 

točk 
Ocena 

Vsota 

točk 
Ocena 

Vsota 

točk 
Ocena 

Vsota 

točk 
Ocena 

Asertivnost 

Otroci brez 

CP in MDR 
61,15 4,08 7,72 0,52 32 2,13 72 4,8 

Otroci s CP 

brez MDR 
56,78 3,79 9,86 0,66 37 2,47 68 4,53 

Otroci s CP z 

MDR 
37,8 2,52 8,76 0,58 27 1,8 49 3,27 
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Tabela 10 (nadaljevanje): Opisna statistika po skupinah otrok za spremenljivke asertivnosti 

Spraševati 

Otroci brez 

CP in MDR 
12,62 4,21 2,73 0,91 5 1,67 15 5 

Otroci s CP 

brez MDR 
11,56 3,85 3,21 1,07 6 2 15 5 

Otroci s CP z 

MDR 
7,2 2,37 1,64 0,53 5 1,67 9 3 

Izraziti želje 

Otroci brez 

CP in MDR 
26,05 4,34 3,73 0,62 13 2,17 30 5 

Otroci s CP 

brez MDR 
25,44 4,24 3,43 0,57 18 3 29 4,83 

Otroci s CP z 

MDR 
20,4 3,4 3,65 0,61 16 2,67 24 4 

Predlagati 

Otroci brez 

CP in MDR 
22,54 3,76 3,04 0,51 12 2 27 4,5 

Otroci s CP 

brez MDR 
19,78 3,3 4,68 0,78 12 2 27 4,5 

Otroci s CP z 

MDR 
10,4 1,73 5,32 0,89 6 1 19 3,17 

 

V grafih 17 in 18 se kažejo nižji rezultati otrok s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem 

razvoju v primerjavi s skupinama brez motenj v duševnem razvoju. Najmanjše razlike med 

skupinami pa se pojavijo pri drugi kompozitni spremenljivki, to je izraziti želje. 

 

Graf 17: Prikaz povprečne skupne ocene za asertivnost po skupinah 
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Graf 18: Prikaz povprečnih ocen po spremenljivkah asertivnosti po skupinah 

 

 

Rezultati asertivnosti obeh skupin otrok s cerebralno paralizo so v vseh spremenljivkah nižji 

od rezultatov otrok iz prve skupine. Pri otrocih s cerebralno paralizo brez kognitivnih 

primanjkljajev so nižji od 0,1 do 0,46 ocene, pri otrocih z omenjenimi primanjkljaji pa od 

0,94 do 2,03 ocene, če gledamo vse spremenljivke.  

Opazimo lahko grafično podoben prikaz ocen v spremenljivkah pri skupinah otrok brez 

motenj v duševnem razvoju. Pri skupini otrok z dodatnimi motnjami so ocene pri kompozitni 

spremenljivki izraziti želje vidno višje od ostalih; pri tej spremenljivki so dosegli tudi najvišjo 

vrednost najnižje ocene. Opazna je tudi majhna razlika med otroki brez razvojnih težav in 

med otroki s cerebralno paralizo brez dodatnih motenj pri omenjeni spremenljivki. Sklepam 

lahko, da so se otroci kljub motoričnim in drugim težavam naučili izražati to, kar je zanje 

pomembno in s čimer lahko dosežejo želeno. 

Pri vseh skupinah otrok pa se najnižji rezultati pojavljajo v postavki predlagati; pri otrocih z 

dodatnimi motnjami v razvoju so ti rezultati za več kot polovico nižji od skupine otrok brez 

težav. 

 

Podobno kot pri responzivnosti se je tudi pri asertivnosti pokazalo, da med otroki s cerebralno 

paralizo brez motenj v razvoju in otroki brez cerebralne paralize ni statistično pomembnih 

rezultatov (U = 118,5; p = 0,131; p > 0,05). Enako se je pokazalo pri rezultatih v posameznih 

kompozitnih spremenljivkah asertivnosti, največja razlika (pri stopnji tveganja p = 0,053) pa 

se je pojavila pri postavki predlagati. 
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Statistično pomembne razlike pa so se pojavile med ostalima dvema paroma skupin. Rezultati 

Mann-Whitney U testa med skupino otrok brez cerebralne paralize in med otroki s cerebralno 

paralizo in motnjami v duševnem razvoju so: U = 6; p = 0,001; p < 0,05; rezultati med otroki 

s cerebralno paralizo z oziroma brez kognitivnih težav pa so: U = 3; p = 0,009; p < 0,05. Pri 

primerjavi v posameznih kompozitnih spremenljivkah je bila usmeritev enaka. Razlike med 

omenjenimi skupinami so bile statistično pomembne. 

 

 

 

6.4 Primerjava responzivnosti in asertivnosti po odvisnih in kriterijskih 

spremenljivkah 

 

Po primerjavi vseh najpomembnejših spremenljivk sem se odločila še za dodatne primerjave. 

Zanimala me je tudi povezanost med responzivnostjo in asertivnostjo otrok ter med različnimi 

kompozitnimi spremenljivkami in ali se med njimi pojavljajo kakšne posebnosti. 

 

 

6.4.1 Primerjava responzivnosti in asertivnosti glede na starost 

 

Rast responzivnosti in asertivnosti skladno s starostjo se je v poglavjih 6.2.1 in 6.3.1 izraziteje 

pokazala pri skupinah otrok brez cerebralne paralize in z njo, a brez motenj v duševnem 

razvoju. Grafično sem primerjala rast obeh veščin skupaj glede na skupine otrok po že poprej 

določenih treh starostnih skupinah. 
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Graf 19: Primerjava responzivnosti in asertivnosti otrok brez CP in MDR po starostnih 

skupinah 

 

 

Graf 20: Primerjava responzivnosti in asertivnosti otrok s CP brez MDR po starostnih 

skupinah 

 

 

Graf 21: Primerjava responzivnosti in asertivnosti otrok s CP z MDR po starostnih skupinah 
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Opazimo lahko, da se rezultati responzivnosti in asertivnosti skladno višajo glede na starostno 

skupino v grafih 19 in 20. V njih se kaže tudi nekoliko višja stopnja responzivnosti kot 

asertivnosti. V grafu 21, to je pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju, pa se veščini s 

starostjo razvijata različno. Predvsem odstopa asertivnost v najnižji starostni skupini.  

 

Izračunala sem Spearmanov koeficient korelacije za povprečne rezultate responzivnosti in 

asertivnosti, ne pa tudi po posameznih starostnih skupinah. Slednje sem podrobneje 

predstavila v poglavjih 6.2.1 in 6.3.1. Pokazal se je visok koeficient korelacije in statistično 

nepomembne razlike med ocenami responzivnosti in asertivnosti pri skupinah otrok brez 

cerebralne paralize (ρ = 0,66; p = 0,00; p < 0,05) in s cerebralno paralizo brez dodatnih 

razvojnih težav (ρ = 0,878; p = 0,002; p < 0,05).  

Nasprotni pa so rezultati pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju, kjer se je pokazala 

vrednost ρ kot negativna: ρ = –0,1; p = 0,873; p > 0,05. To pomeni, da se pri tej skupini otrok 

rezultati ene spremenljivke (responzivnosti) s starostjo višajo, rezultati druge spremenljivke 

(asertivnosti) pa nižajo. Zaradi majhnega vzorca otrok pa še ne morem sklepati, da je to vedno 

posledica prisotnosti motenj v duševnem razvoju. 

 

 

6.4.2 Primerjava responzivnosti in asertivnosti glede na spol 

 

V poglavjih 6.2.2 in 6.3.2 sem ugotovila, da je iz pridobljenih rezultatov težko povzeti, da je 

razvitost asertivnosti ali responzivnosti pomembno odvisna od spola otrok. Posebno težko bi 

to trdila za skupino otrok s cerebralno paralizo, kjer je delež deklic zelo majhen. Vseeno sem 

grafično primerjala razvitost obeh veščin po spolu. 
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Graf 22: Primerjava responzivnosti in asertivnosti otrok brez CP in MDR po spolu 

 

 

Graf 23: Primerjava responzivnosti in asertivnosti otrok s CP brez MDR po spolu 

 

 

Graf 24: Primerjava responzivnosti in asertivnosti otrok s CP z MDR po spolu 
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Tako dečki kot deklice iz obeh skupin brez dodatnih motenj v duševnem razvoju imajo višje 

razvito responzivnost kot asertivnost. Pri dečkih iz skupine otrok s cerebralno paralizo se med 

ocenami obeh veščin kažejo le majhne razlike. Ocene asertivnosti so torej bližje ocenam 

responzivnosti. Deklice s prisotnimi motnjami v duševnem razvoju dosegajo višje ocene za 

veščino asertivnost. Sklepam, da bi lahko bil vzrok za to v visokih rezultatih pri eni od 

kompozitnih spremenljivk asertivnosti (izražati želje), ki so višji pri vseh otrocih s cerebralno 

paralizo, predvsem pa pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Spearmanov koeficient korelacije kaže na povezavo, a na statistično nepomembne razlike 

med veščinama pri dečkih in deklicah brez cerebralne paralize (ρ1 = 0,521; p1 = 0,016; p1 < 

0,05 za deklice in ρ2 = 0,754; p2 = 0,000; p2 < 0,05 za dečke). Zaradi zelo majhnega vzorca 

deklic pa razlik pri otrocih s cerebralno paralizo nisem izračunala. 

 

 

6.4.3 Primerjava postavk responzivnosti in asertivnosti glede na kriterijsko 

spremenljivko 

 

V grafu 25 vidimo, da je responzivnost višje razvita od asertivnosti pri vseh skupinah otrok, 

razen pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju. Že v poglavju 6.4.1 sem ugotovila, da glede 

na Spearmanov koeficient korelacije razlike med veščinama niso statistično pomembne, razen 

pri otrocih s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju. 

 

Graf 25: Primerjava responzivnosti in asertivnosti glede na skupine otrok 
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Zanima me tudi, ali se kažejo kakšne posebnosti v rezultatih po kompozitnih spremenljivkah 

ali postavkah obeh veščin skupaj. Skupaj sem v grafu 26 primerjala spremenljivke: 

odgovoriti, odzivati se in kontingenca (postavke responzivnosti) ter spraševati, izraziti želje in 

predlagati (postavke asertivnosti). Vrstni red prikaza spremenljivk je spremenjen, ker je 

določene spremenljivke med seboj bolj smiselno primerjati (npr. odgovoriti in spraševati ter 

odzivati se in izraziti želje). 

 

Graf 26: Primerjava po kompozitnih spremenljivkah glede na skupine otrok 

 

 

Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da otroci brez cerebralne paralize nekoliko več 

sprašujejo, kot odgovarjajo, in bolj izražajo želje, kot pa se odzivajo. Če primerjamo 

odgovarjanje in izražanje želja, ugotovimo veliko podobnost. Pri otrocih s cerebralno paralizo 

brez motenj v duševnem razvoju so ta razmerja podobna, le da je razlika med spraševanjem in 

odgovarjanjem ter med izražanjem želja in odzivanjem večja kot pri prvi skupini. Otroci z 

dodatnimi razvojnimi težavami pa se celo bolje odzivajo kot odgovarjajo, znatno višji so tudi 

rezultati pri izražanju njihovih želja. 

Tudi v raziskavi, ki so jo med otroki s tipičnim in zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem 

izvedle B. Penko, D. Kogovšek in M. Ozbič (2011), se je pokazalo, da se otroci s težavami v 

jezikovnem razvoju v kompozitnih spremenljivkah odzivati se in izraziti želje od vrstnikov s 

tipičnim razvojem statistično pomembno ne razlikujejo. 
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Rezultati postavke kontingenca ali smiselna povezanost s temo pogovora so pri skupinah brez 

motenj v duševnem razvoju podobni rezultatom postavke odzivati se. Pri skupini otrok z 

dodatnimi motnjami v duševnem razvoju pa so ti rezultati nekoliko nižji. Najnižje rezultate pa 

so vse skupine otrok dosegale pri kompozitni spremenljivki predlagati. 

Izpostavila bi predvsem drugo postavko asertivnosti, to je izražanje želja. V teh rezultatih je 

mogoče opaziti razliko med skupino otrok brez razvojnih težav in obema skupinama otrok s 

cerebralno paralizo. Rezultati izražanja želja slednjih skupin so namreč v primerjavi z ostalimi 

spremenljivkami višji. Sklepam, da otroci, ki so gibalno ovirani in imajo zaradi tega težave na 

področju komunikacije, razvijejo določene znake, s katerimi komunicirajo in jih razumejo 

predvsem njihovi bližnji. Največ teh znakov razvijejo za zadovoljevanje svojih potreb, to je za 

doseganje želenih ciljev. Prav zato je jasno izražanje želja zanje izrednega pomena. 

 

Pri obeh skupinah otrok brez dodatnih motenj v duševnem razvoju se je po izračunu 

Spearmanovega koeficienta pokazalo, da razlike med postavkama odgovoriti in spraševati 

niso statistično pomembne (ρ1 = 0,505; p1 = 0,001; p1 < 0,05 za otroke brez cerebralne 

paralize in ρ2 = 0,854; p2 = 0,003; p2 < 0,05 za otroke s cerebralno paralizo). Pri otrocih brez 

težav niso statistično pomembne niti razlike med postavkama odzivati se in izražati želje, 

koeficient korelacije pa je nekoliko nižji (ρ = 0,352; p = 0,028; p < 0,05). 

Pri otrocih s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju se je razlika med 

postavkama odzivati se in izražati želje pokazala kot statistično pomembna (ρ = 0,644; p = 

0,061; p > 0,05), prav tako tudi pri otrocih s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem 

razvoju (ρ = – 0,335; p = 0,581; p > 0,05). Pri tej skupini pa je statistično pomembna tudi 

razlika med postavkama odgovoriti in spraševati (ρ = 0,100; p = 0,873; p > 0,05). 
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7. PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Hipoteza 1: 

Razlika v asertivnosti in responzivnosti med mlajšimi in starejšimi otroki brez cerebralne 

paralize in motenj v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju 

ter s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju je statistično pomembna. 

 

Ob pregledu črtnih grafov sem ugotovila, da se rezultati višajo tako pri skupini otrok brez 

cerebralne paralize kot tudi pri otrocih s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju. 

Višajo se rezultati na področju responzivnosti in asertivnosti. Za skupino otrok brez 

cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju so to potrdili tudi rezultati Mann-Whitney 

U testa, ki so pokazali, da so razlike med najnižjo in najvišjo starostno skupino statistično 

pomembne (U =  6; p = 0,002; p < 0,05 za responzivnost in U =  16; p = 0,018; p < 0,05 za 

asertivnost).  

Po posameznih starostnih skupinah pri otrocih s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem 

razvoju izračuni niso pokazali statistično pomembnih razlik (U = 0; p = 0,157; p > 0,05 za 

responzivnost in U = 0; p = 0,157; p > 0,05 za asertivnost), morda zaradi majhnega vzorca 

otrok. Vseeno lahko na dvig rezultatov sklepamo iz črtnih grafov. Tega pa ni mogoče opaziti 

pri asertivnosti v skupini otrok s cerebralno paralizo z dodatnimi motnjami v duševnem 

razvoju, razlike pa pri obeh spremenljivkah statistično niso pomembne (U = 0; p = 0,317; p > 

0,05 za responzivnost in U = 0; p = 0,317; p > 0,05 za asertivnost). Sklepam lahko, da na to 

vplivajo predvsem slednje težave in ne le prisotnost cerebralne paralize. 

 

Hipoteza 1 je delno potrjena. 
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Hipoteza 2: 

Razlika v asertivnosti in responzivnosti med dečki in deklicami brez cerebralne paralize in 

motenj v duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju ter s 

cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju je statistično pomembna. 

 

Pri otrocih brez cerebralne paralize in motenj v duševnem razvoju so se razlike v 

responzivnosti in asertivnosti med dečki in deklicami pokazale kot statistično pomembne (U = 

117; p = 0,042; p < 0,05 za responzivnost in U = 118,5; p = 0,046; p < 0,05 za asertivnost), 

dečki so dosegali višje rezultate. Menim pa, da vzorec po spolu ni bil dovolj reprezentativno 

zastopan po različnih starostnih skupinah, saj je več deklic v najnižji starostni skupini, več 

dečkov pa v najvišji.  

Razlike statistično niso bile pomembne pri skupni populaciji otrok s cerebralno paralizo z 

dodatnimi motnjami v duševnem razvoju ali brez njih (U = 11; p = 0,124; p > 0,05 za 

responzivnost in U = 13; p = 0,204; p > 0,05 za asertivnost). Dečki so v povprečju dosegali 

višje rezultate. Tudi vzorec otrok je zelo majhen, saj je vseh vključenih deklic s cerebralno 

paralizo le štiri. Menim, da bi moral biti za bolj zanesljive rezultate vzorec večji in bolje 

zastopan po spolih. 

 

Hipoteza 2 je delno potrjena. 

 

 

Hipoteza 3: 

Razlika v asertivnosti in responzivnosti med otroki brez cerebralne paralize in motenj v 

duševnem razvoju, s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju ter s cerebralno 

paralizo in motnjami v duševnem razvoju je statistično pomembna. 

 

Statistično pomembne razlike so se pojavile med skupinama otrok brez razvojnih težav in 

otrok s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju (U = 4,5; p = 0,001; p < 0,05 za 

responzivnost in U = 6; p = 0,001; p < 0,05 za asertivnost). Enako se je pokazalo tudi med 

otroki s cerebralno paralizo brez dodatnih motenj v duševnem razvoju in tistimi z njimi (U = 

1,5; p = 0,005; p < 0,05 za responzivnost in U = 3; p = 0,009; p < 0,05 za asertivnost). Razlike 
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so torej statistično pomembne tako na področju responzivnosti kot tudi asertivnosti. V vseh 

primerih se kažejo nižji rezultati pri otrocih z dodatnimi motnjami v duševnem razvoju. 

Otroci s cerebralno paralizo brez motenj v duševnem razvoju dosegajo pri responzivnosti in 

asertivnosti nižje rezultate kot njihovi vrstniki brez cerebralne paralize. Razlike med tema 

dvema skupinama pa niso velike in statistično niso pomembne (U = 139; p = 0,333; p > 0,05 

za responzivnost in U = 118,5; p = 0,131; p > 0,05 za asertivnost). 

 

Razlike med doseženimi nivoji responzivnosti oziroma asertivnosti med skupinama otrok brez 

cerebralne paralize in otrok s cerebralno paralizo brez dodatnih motenj prav tako niso 

statistično pomembne (U = 144,5; p = 0,358; p > 0,05 za responzivnost in U = 166; p = 0,752; 

p > 0,05 za asertivnost). V obeh skupinah največ otrok sodi v nivo porajajoče se 

responzivnosti oziroma asertivnosti. Zelo majhno število otrok v obeh skupinah teh veščin še 

nima razvitih, določen delež otrok pa sodi že v nivo dobro razvitih veščin. 

Nasprotno pa se je pokazalo pri skupini otrok s cerebralno paralizo in dodatnimi motnjami v 

duševnem razvoju, kjer otrok z dobro razvitima veščinama ni, največji delež otrok pa veščin 

še nima razvitih. Razlika v doseženih nivojih med to skupino otrok in med ostalima dvema 

skupinama je v vseh primerih statistično pomembna. Statistični izračuni med otroki s 

cerebralno paralizo z motnjami v duševnem razvoju in med otroki brez slednjih težav so: U = 

5,5; p = 0,015; p < 0,05 za responzivnost in  U = 6; p = 0,016; p < 0,05 za asertivnost. 

Izračuni med otroki z motnjami v duševnem razvoju in med otroki brez razvojnih težav pa so: 

U = 15; p = 0,001; p < 0,05 za responzivnost in U = 20; p = 0,001; p < 0,05 za asertivnost. 

Sklepamo torej lahko, da na dosežen nivo responzivnosti in asertivnosti v največji meri 

vplivajo dodatne motnje v duševnem razvoju, sama prisotnost cerebralne paralize pa veliko 

manj. 

 

Hipoteza 3 je delno potrjena. 
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8. ZAKLJUČEK 

 

 

Raziskava, ki sem jo izvedla, vsebuje ugotavljanje razvitosti responzivnosti in asertivnosti le 

določene starosti otrok s cerebralno paralizo in primerjavo njihovih rezultatov z rezultati otrok 

podobne starosti brez razvojnih težav. Vzorec zajema otroke v obdobju, ko je razvoj 

komunikacijskih in s sociopragmatičnih veščin najbolj pomemben. Za podrobnejši in hkrati 

širši vpogled v značilnosti komunikacije otrok s cerebralno paralizo bi bilo potrebno uporabiti 

še druge vrste testov in raziskav. Primeri takih raziskav sta slovenska različica vprašalnikov 

Zgodnja otrokova komunikacija – besede in geste ter Zgodnja otrokova komunikacija – 

besede in povedi (Penko, Kogovšek in Ozbič, 2011).  

 

Glede na ugotovljene rezultate razvitosti responzivnosti in asertivnosti pri otrocih s cerebralno 

paralizo lahko predlagam nadaljnje raziskovanje. Koristno bi bilo ugotoviti, na kakšne načine 

se otroci s cerebralno paralizo odzivajo in kakšne oblike komunikacije uporabljajo. S tem 

mislim predvsem na to, kakšne neverbalne načine sporazumevanja uporabljajo otroci oziroma 

kako prilagodijo ali nadomestijo tiste načine komuniciranja, ki jih zaradi motoričnih 

primanjkljajev ne morejo učinkovito uporabljati.  

Communication Matrix (Rowland, 2011) je primer takega uporabnega pripomočka za 

ugotavljanje, kakšne komunikacijske vzorce in geste uporabljajo otroci do štiriindvajset 

mesecev starosti. Vprašalnik je mogoče izpolniti na spletu. Prvotno je bil izdelan prav za 

ugotavljanje komunikacijskih veščin otrok s posebnimi potrebami, tako kognitivnih in 

senzoričnih kot tudi motoričnih. 

 

Zavedati se moramo, da se cerebralna paraliza kaže v različnih oblikah, vrstah in obsegu. 

Pogoste so tudi različne pridružene težave. Prav tako pa se glede na te razlike morda 

spreminja tudi razvitost sociopragmatičnih veščin. Zaradi majhnega vzorca otrok v raziskavi 

rezultatov nisem preverjala glede na izraženost cerebralne paralize; upoštevala sem le 

prisotnost motenj v duševnem razvoju, ki po pridobljenih rezultatih v največji meri vpliva na 

razvitost sociopragmatičnih veščin. 
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Po pregledu literature in opredelitvi problema diplomske naloge sem pričakovala, ne sicer 

velike, a vseeno statistično pomembne razlike v sociopragmatičnih veščinah responzivnost in 

asertivnost med otroki brez cerebralne paralize in otroki s cerebralno paralizo. Statistično 

pomembne razlike pa so se pojavile le pri primerjavi skupine otrok s cerebralno paralizo in 

dodatnimi motnjami v duševnem razvoju z ostalima skupinama. Slednje torej vplivajo na 

razvitost omenjenih veščin v veliko večji meri kot sama prisotnost cerebralne paralize. Čeprav 

sem se v diplomski nalogi bolj osredotočila na razlike med skupinami otrok, pa sem 

ugotovila, da so se pri otrocih s cerebralno paralizo brez dodatnih težav tudi v spremenljivkah 

starost in spol pojavljali podobni rezultati kot pri njihovih vrstnikih brez cerebralne paralize.  

 

V šolah, zavodih in med ljudmi, pa tudi v različnih virih in literaturi se včasih pojavljajo 

laična mnenja, da gibalna oviranost močno omejuje in določa otroke s cerebralno paralizo ter 

njihov celostni razvoj. Zaradi tega se jim tudi na socialnem področju ne omogoča dovolj 

visokih izzivov in naših pričakovanj, ki so jih kljub primanjkljajem na motoričnem področju 

vseeno zmožni doseči. Predvsem staršem, skrbnikom in drugim bližnjim, ki delajo z otroki s 

cerebralno paralizo, predlagam, naj se ne osredotočajo le na njihove primanjkljaje in naj ne 

izvajajo le testov in preverjanj, s katerimi ugotavljajo zgolj otrokove šibkosti. Test, kot je 

Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti, lahko nudi otrokovim bližnjim tudi širši 

vpogled v otrokove sposobnosti. Primerjava z ostalimi otroki iz populacije, kot so jo izvedle 

avtorice Ozbič, Penko in Kogovšek (2011), pa tudi moja raziskava, lahko staršem pomaga 

ugotoviti, ali otrok v svojem okolju in kulturi po razvitosti sociopragmatičnih veščin sploh 

pomembno odstopa ali ne. Rezultati, ki sem jih pridobila, lahko tudi na strokovnem področju 

dobro dopolnijo rezultate zgoraj omenjenih avtoric. Skupaj lahko pripomorejo k natančnejši 

diagnostiki otrok s posebnimi potrebami v najzgodnejšem obdobju. 

O rezultatih takšnega in podobnih testov bi bilo smiselno obvestiti tudi vzgojitelje, učitelje, 

logopede, psihologe in ostale strokovnjake, ki delajo s posameznim otrokom. Na ta način bi si 

tudi oni lahko ustvarili širšo podobo o otrokovih značilnostih, o njegovih močnih in šibkih 

področjih. Tako bi se lahko pri svojem delu že od začetka bolje osredotočili na upoštevanje 

otrokovih močnih področij pri premagovanju njegovih šibkosti.  

 

Sama bom v prihodnjih tednih o rezultatih posameznega otroka obvestila starše, ki so v 

vprašalniku pustili svoje osebne podatke. V branje jim bom priporočila svojo diplomsko 
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nalogo in članke, ki temeljijo na tej raziskavi (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011; Bonifacio, 

Girolametto et al., 2007). Predlagala pa jim bom tudi izpolnjevanje spletnega vprašalnika 

Communication Matrix (Rowland, 2011), saj je brezplačen in enostaven, namenjen pa je prav 

staršem otrok z razvojnimi težavami. Poleg dodatnega vpogleda v komunikacijske veščine 

svojega otroka bodo zanj lahko načrtovali specifične cilje. Cilje lahko načrtujejo na področju 

nivojev komunikacije ali na področju specifičnih komunikacijskih vedenj ter izražanja 

sporočil, ki jih želijo pri otroku razviti. 

Poleg staršev bom o rezultatih raziskave obvestila tudi razvojne ambulante, s katerimi sem 

sodelovala v okviru raziskave. V branje jim bom priporočila že omenjene članke. 

 

Raziskava bi bila lahko učinkoviteje izpeljana, rezultati pa bolj verodostojni, če bi bil vzorec 

otrok (predvsem otrok s cerebralno paralizo) večji in bolj enakovredno zastopan po spolih in 

starostnih skupinah. Zavedati pa se moramo, da je otrok s postavljeno diagnozo cerebralna 

paraliza v starosti do treh let zelo malo. Poleg tega so številni starši šele v procesu soočanja in 

sprejemanja posebnih potreb svojih otrok. Rezultati bi lahko bili bolj natančni, če bi s starši 

stopila v osebni stik. Na ta način bi lahko izvedela, kakšne oblike komuniciranja uporabljajo 

otroci. Raziskavo bi lahko obogatila še z vzporednimi rezultati drugih diagnostičnih testov, na 

primer Zgodnja otrokova komunikacija – besede in geste ter Zgodnja otrokova komunikacija 

– besede in povedi ali Communication Matrix. 

 

Prav področje komunikacije oziroma socialne pragmatike je izrednega pomena za ljudi. 

Otroku omogoča vključevanje v socialno okolje, sodelovanje z drugimi ljudmi, izražanje 

svojih mnenj in doseganje ciljev. Otrok mora komunikacijske in pragmatične veščine 

uporabljati v različnih vsakodnevnih situacijah že od rojstva, in sicer tako na verbalen kot tudi 

na neverbalen način, torej tudi z gestami in mimiko. V primeru, da ima otrok 

sociopragmatične veščine šibkeje razvite, mu je potrebno pomoč in oporo nuditi čim bolj 

zgodaj. V primeru ustrezno ali nadpovprečno razvitih omenjenih veščin pa si lahko prav s tem 

pomaga pri doseganju ciljev na različnih življenjskih področjih. 
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