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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil preučiti razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih z
avtizmom. Sociopragmatične spretnosti so zelo pomemben dejavnik v otrokovi interakciji in
komunikaciji s starši in vrstniki, saj so osnova za učinkovito komunikacijo. Otroci z
avtizmom pa imajo težave ravno na področju komunikacije. Težko navežejo stik z okolico,
težave imajo pri razvoju govora, nekateri nikoli ne spregovorijo, ne vzpostavijo očesnega
stika, slabo se odzivajo na svoje ime, o sebi govorijo v tretji osebi.
Otroci z avtizmom imajo težave tudi pri igri zaradi odsotnosti domišljijske igre, ker niso
sposobni začeti enostavne igre z vrstniki ali sodelovati v socialnih igrah, izraža se preferenca
po individualni igri. Vse to pa spada v sklop socialno-pogovornih spretnosti.
Rezultati raziskave kažejo, da se spretnosti asertivnosti in spretnosti responzivnosti
spreminjajo glede na starost otrok ter da prihaja do podobnih povprečnih ocen asertivnosti in
responzivnosti, kar pomeni, da ni bistvene razlike med razvitostjo spretnosti asertivnosti in
responzivnosti. Ugotovili smo, da imajo otroci z avtizmom, rojeni leta 2009, najslabše razvite
sociopragmatične spretnosti in da imajo tipični otroci manj težav pri razvoju
sociopragmatičnih spretnosti kot otroci z avtizmom.

KLJUČNE BESEDE: komunikacija, avtizem, pragmatika, asertivnost, responzivnost,
sociopragmatične spretnosti

II

ABSTRACT
The purpose of this diploma was to study the development of social-pragmatic skills of
children with autism. Social-pragmatic skills are very important factor in child's interaction
and communication with their parents and other children. They are the basis for effective
communication. Children with autism have problems exactly on the communication field.
They have a hard time to connect with their surrounding, they have problems with speech
development, some never develope speech, they do not establish eye contact, they poorly
respond to their name, they talk about themself in a third person.
Children with autism also have difficulties with playing, the absence of imaginative play is
also present, they are incompetnet to start a simple game with other children or to participate
in social games, they express a preference of individual play. All of this indicators belong to
the complex of social-conversational skills.
Results of the research show that social-pragmatic skills vary by age and also show that
average scores are about the same in both group of skills, assertiveness and responsiveness,
witch means that there is no significant difference between those two skills. We found out that
the children with autism have the least developed social-pragmatic skills and that the typical
children do not have as many problems developing social-pragmatic skills than the children
with autism.

KEY WORDS: communication, autism, pragmatics, assertiveness, responsiveness, socialpragmatic skills
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1 UVOD
Avtizem je kompleksna pervazivna razvojna motnja z nevrološko-biološko osnovo, ki se
pojavi v otroštvu. Kaže se predvsem kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju
socialne interakcije ter verbalne in neverbalne komunikacije. Obsega širok spekter motenj od
lažjih do težjih oblik.
V službi se vsak dan srečujem z otroki z avtizmom in vsak dan izvem nekaj novega o
njihovem počutju, obnašanju, predvsem pa, kako komunicirajo s svojo okolico. Spoznavam
njihova močna in šibka področja komunikacije, pogovora in vključevanja v okolje, ki jih
obdaja. Sociopragmatične spretnosti so ravno tiste, ki so osnova za učinkovito komunikacijo.
Otrok potrebuje te veščine za interakcijo in komunikacijo z vrstniki, starši in drugimi
odraslimi v svojem življenju. Otroci z avtizmom pa imajo ravno teh veščin premalo.
Veščine sociopragmatičnih spretnosti delimo v dve podskupini: v veščine asertivnosti
(verbalno in neverbalno dajanje pobude, izražanja želja, zahtev …) in veščine responzivnosti
(verbalno ali neverbalno odzivanje na pobude iz okolja …).
V diplomskem delo sem tematiko obravnavala od govorno-jezikovnega razvoja, pragmatike,
sporazumevanja, komunikacije do tega, kaj je avtizem, kdo so otroci, ki se soočajo s to
motnjo, kako se kaže, kakšni sta njihova igra in socialna vključenost, kako se pri njih razvija
komunikacija, kakšni so pragmatični primanjkljaji v avtizmu ter kaj so sociopragmatične
spretnosti.
V raziskovalnem delu diplomskega dela pa sem preko ocenjevalne lestvice sociopragmatičnih
spretnosti, ki so jo izpolnile vzgojiteljice, pomočniki vzgojiteljic in specialne pedagoginje,
ugotavljala, kako se pri otrocih z avtizmom razvijajo asertivnost in responzivnost ter
sociopragmatične spretnosti. Preverila sem tudi, kakšne so razlike v primerjavi z zdravimi
otroki.
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2 KOMUNIKACIJA
Komunikacija je proces, ki zajema interakcijo med osebami, ki komunicirajo. V družbeni
interakciji človeka vodita njegovo tolmačenje pomena besed in akcija drugega. Komunikacija
je vzajemna izmenjava pomenov med ljudmi – poteka pretežno prek jezika, mogoča pa je le v
tolikšni meri, v kolikšni jo določajo skupna spoznanja, skupne potrebe in stališča (Krech,
Crutchfield, Balachey, 1962, v: Vec, 2005: 11).
Medsebojna komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in
interpretirajo sporočila oziroma simbole, ki so povezani z določenim pomenom (Johnson in
Johnson, 1997). Kot pravi Hartley (1993), je komunikacija vedno dvosmeren proces, saj je
povezana s sočasno medsebojno zaznavo in hkratno medsebojno izmenjavo sporočil (Vec,
2005: 15).
Komunikacija med dvema osebama po obeh Johnsonih (1997) vključuje sedem temeljnih
elementov:
•

namene, misli in čustva pošiljatelja ter način pošiljanja sporočila, za katerega se je
odločil;

•

pošiljatelj kodira sporočilo s pretvorbo svojih misli, čustev in namenov v sporočilo,
primerno za pošiljanje;

•

pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku;

•

sporočilo je poslano po kanalu, pri čemer kanal pomeni sredstvo, način prenašanja
sporočila (valovanje glasu, pisano besedilo itd.);

•

prejemnik dekodira sporočilo z interpretiranjem njegovega pomena. Prejemnikova
interpretacija je odvisna od tega, kako dobro je prejemnik razumel vsebino sporočila
in namen pošiljatelja;

•

prejemnik se notranje odzove na to interpretacijo sporočila;

•

šum je vsak element, ki ovira proces komunikacije. Znotraj pošiljatelja so šumi na
primer stališča, referenčni okvir in ustreznost njegovega jezika ali drugih načinov
izražanja. V prejemniku so šumi lahko stališča, izvor, izkušnje, ki vplivajo na proces
dekodiranja. V kanalu so šumi lahko povezani z zvoki iz okolja (na primer promet),
jezikovni problemi (na primer jecljanje, momljanje) ipd. (Vec, 2005: 15, 16).
2
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Richard Dimbleby in Graeme Burton (1995) sta komunikacijo razdelila v štiri kategorije:
• Notranja komunikacija (intrapersonalna) poteka, kadar razmišljamo, pravzaprav
komuniciramo sami s seboj. Včasih se v mislim pogovarjamo, kot bi govorili s kako
drugo osebo, včasih si dajemo navodila ipd.
• Medosebna komunikacija (interpersonalna) ali komunikacija znotraj manjše skupine se
ponavadi nanaša na neposredno komuniciranje (iz oči v oči) dveh ali več ljudi.
Johnson in Johnson (1997) medosebno komunikacijo opredeljujeta v širšem in ožjem
pomenu:

– medosebna komunikacija v širšem pomenu besede pomeni vsako besedno ali
nebesedno vedenje, ki ga zazna druga oseba;

– v ožjem, ponavadi bolj uporabljenem pomenu pa je medosebna komunikacija
definirana kot sporočilo, ki je poslano od ene osebe k drugi(-m) z zavestnim
namenom vplivati na vedenje »prejemnika«.
• Skupinska komunikacija oziroma medskupinska komunikacija poteka med različnimi
skupinami. Majhne skupine se vedejo drugače kot pari, vendar še vedno obstaja
neposredna komunikacija (skupinice prijateljev, družina itd.). Velike skupine (v
podjetjih, na koncertih itd.) pa se vedejo drugače od majhnih skupin, ne le zato, ker so
večje, ampak tudi zato, ker se ponavadi združujejo iz drugačnih razlogov, kot to velja
za majhne skupine.
• Množična komunikacija se nanaša na zelo veliko število prejemnikov ali uporabnikov
(množični koncerti, poštni ali telefonski sistemi itd.) (Vec, 2005: 18, 19).
Razvoj komunikacijskih veščin je za otroka izrednega pomena, saj omogoča njegovo
vstopanje v odnose z drugimi, da vzpostavi kontrolo nad čustvenim in socialnim svetom.
Večina otrok pri treh letih že obvlada osnovne strategije vzpostavljanja komunikacije,
sposobni so uporabljati ustrezna verbalna in neverbalna sredstva, s katerimi postavljajo
vprašanja in nanje odgovarjajo, izražajo mnenja, dvome in želje, vzpostavijo stike z drugimi
ali zgolj komentirajo svet okrog sebe in dogajanje v njem.
Otroci so v prvih treh letih prešli iz neverbalnih v verbalna sredstva. Z njimi so sposobni
izraziti različne funkcije v različnih socialnih situacijah. Funkcije, socialne situacije, v katerih
se pojavljajo, strategije in seveda tudi verbalna in neverbalna sredstva, s katerimi jih
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uresničujejo, se v obdobju zgodnjega otroštva izoblikujejo in izpopolnjujejo, seveda odvisno
od okolja, v katerem živi otrok (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 35).

2.1 Razvoj komunikacije
Razvoj komunikacije lahko razdelimo na obdobje predverbalne komunikacije in obdobje
verbalne komunikacije. Predverbalna komunikacija traja od rojstva do drugega leta starosti,
znotraj nje pa ločimo predintencijsko in intencijsko komunikacijo. V otroku že od rojstva
obstaja potencial za razvoj komunikacijskih sposobnosti (vokalizacija, premiki, pogledi). Pri
starosti od prvega do drugega meseca se že pojavijo prve socialne interakcije med otrokom in
mamo. Pri starosti sedmih tednov otrok tri četrtine budnega časa preživi tako, da je usmerjen
na materin obraz (interakcija obraz ob obraz) (Cohn in Tronick, 1987, v: Brulc, 2007: 4).
Za predintencijsko obdobje je značilno, da otrok svojega sporočila ne pošilja namerno (ne ve,
da njegovo obnašanje vpliva na druge ljudi); sporočilo je odraz njegovega telesnega in
emocionalnega stanja, starši pa se nanj odzovejo, kot bi to bil voljno odposlan komunikacijski
signal (Ljubešić, 2001, v: Brulc, 2007: 4).
Ivšac (2003) navaja, da otrok, star sedem mesecev, fiksira predmet, ki mu ni na dosegu roke, s
pogledom in izteguje roke proti njemu, pri tem pa ne poskuša vključiti v proces drugih ljudi.
Če otrok in odrasli v predintencijskem obdobju istočasno opazijo isti predmet, otrokova
izmenjava pogleda še ni namenjena temu, da bi usmerjal odrasle osebe (Ljubišić, Brozović,
Ivšac, 2001, v: Brulc, 2007: 5).
V starosti devetih mesecev pa otrok izmenično pogleduje predmet interesa in odraslo osebo
(kot da bi od nje pričakoval pomoč). Če se mama ne odzove takoj, otrok ponovi, okrepi ali
zamenja prvotni signal, dokler ne dobi želenega predmeta.
Otrok v starosti okoli devetega meseca začenja razumeti, da tisto, kar naredi, lahko vpliva na
pozornost drugega oziroma da njegovo obnašanje postajajo sporočila, hkrati pa začne druge
razumevati kot komunikacijske partnerje. Tu se začne intencijska komunikacija, v kateri
želijo otroci pri odraslih osebah s pomočjo predjezičnih gest in prvih besed doseči določen
učinek. Od trenutka, ko otrok začne integrirati pozornost odrasle osebe v svojo aktivnost ali
4
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predmet interesa, se začnejo javljati interakcijske epizode, ki imajo lastnosti triadne
komunikacije (jaz in ti o nečem tretjem) (Ivšac, 2003, v: Brulc, 2007: 5). Interakcije, v katerih
se pozornost otroka in starša koordinirano srečata na istem predmetu, pogojujejo osvajanje
jezika, učenje novih besed in kakovostne konverzacijske interakcije (Tomasello, 1995, v:
Brulc, 2007: 6).
Za zgodnji komunikacijski razvoj je pomembno imitacijsko učenje. Že novorojenček imitira
telesne premike odraslih (predvsem premike ustnic, jezika). Pomembne spremembe pa se
zgodijo okoli devetega meseca starosti. Takrat otroci začnejo oponašati, tako da reproducirajo
intencijsko delo s predmetom, ki so ga opazili pri odraslem. Da bi otrok razumel in osvojil
namene, ki jih imajo odrasli pri uporabi predmeta, se mora postaviti v položaj tistega, ki nekaj
dela s predmetom. Imitacijsko učenje pa se realizira tudi v razvoju gest (Ivšac, 2003, v: Brulc,
2007: 6).

Obdobje

predverbalne

komunikacije,

predvsem

obdobje

predintencijske

komunikacije, je pomembno za zadovoljevanje otrokovih telesnih potreb in zgodnje učenje, s
katerim se otrok psihično oblikuje (Olson, Bates, Baley, 1984, v: Brulc, 2007: 6). Prehod iz
neverbalne v verbalno komunikacijo se ne zgodi nenadoma, ampak se ustvarja od trenutka, ko
otrok v drugem letu starosti začne uporabljati prve besede.
Zakasnitev verbalne komunikacije lahko zaskrbi starše, katerih otroci zaostajajo za rednim
(koledarskim) razvojem. Da bi preprečili dodatne motnje, pravočasno prepoznali motnjo in
omogočili pravočasno terapijo, je pomembno poznati zgodnje prediktorje jezično-govornih
motenj. Zavedati se moramo, da je verbalna komunikacija utemeljena na oralno-motoričnem,
fonološkem, kognitivnem in socialno-komunikativnem vidiku predlingvističnega razvoja
(Ljubešić, 2001, v: Brulc, 2007: 6–8).
Zelo pomemben v razvoju zgodnje verbalne komunikacije je način pridobljenega jezičnega
znanja v komunikaciji. Dewart in Summers (1995) predlagata, da naj bo središče analize
sprememba v treh glavnih vidikih v pragmatičnem razvoju. Prvi vidik vključuje razvoj
komunikacijskih funkcij (sposobnost uporabljati jezik za zahteve, zahvale, obljube). Drugi
vidik razvoja je viden v načinu, kako otrok razume druge v komunikaciji in kako se odziva.
Tretji vidik pa je način, kako otrok sodeluje v interakciji in konverzaciji (sposobnost
izmenjave vloge v razgovoru – angl. turn-taking, sposobnost, da začne in obdrži
komunikacijo, in samopopravljanje) (Ljubešić, 2001, v: Brulc, 2007: 6–8).
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Načini, s katerimi otrok odgovarja na verbalno komunikacijo, se razvojno menjajo in so tesno
povezani s tem, kako otrok razume druge (njihove komunikacijske namene, želje). Pri tem je
zelo pomembno, da je otrok izpostavljen socialnim kontekstom in obnašanjem, saj se bo samo
tako naučil, kako se ljudje v različnih situacijah odzivajo (Ljubešić, 2001, v: Brulc, 2007: 6–8).
Nekateri otroci imajo lahko dobro razvite le nekatere sposobnosti, pomembne za verbalno
komunikacijo, nekateri pa ne ali pa imajo lahko razvite vse potrebne sposobnosti, a imajo
težave z njihovo integracijo. Pomembno je, da se pri razvoju pragmatičnih veščin uporabljata
diferencialni pristop ter dobra usmerjenost v kognitivne, socialne in lingvistične vidike
razvoja v času zgodnjega otroštva (Ljubešić, 2001, v: Brulc, 2007: 6–8).
Poleg proučevanja strukture (gramatike) in pomena (semantike) jezika je pomembno tudi
proučevanje uporabe jezika v socialnem kontekstu (pragmatike). Pragmatika temelji na
funkcionalističnem prepričanju, ki pravi, da so otroci motivirani osvojiti jezik, da bi
učinkoviteje komunicirali svoje želje in potrebe (Vasta, Haith, Miller, 1998, v: Brulc, 2007: 10).

3 SPORAZUMEVANJE
Sporazumevanje je namenjeno dvema osnovnima ciljema – ljudje tvorijo izjave, da bi
prenašali informacije in seznanjali druge s svojimi interpretacijami pomenov in namenov, kar
razumemo kot socialno interakcijo. Biti vključen v socialno interakcijo pa pomeni biti
vključen v proces, kjer so naše lastne dejavnosti usmerjene k drugim ljudem, njihove pa k
nam (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 35–40).
Vec (2005) navaja enega od avtorjev, in sicer Wilmota (1995), ki pravi, da sporazumevanje
(komunikacija) ni niti govorjenje, niti sporočanje, niti pogovarjanje, ampak je poglabljanje
odnosa. Navaja še, da vse to lepo odraža sam pojem »sporazumevanje« – gre za usklajevanje
razumevanje ali iskanje skupnega v razumevanju ali celo usklajevanje in iskanje sporazuma o
nečem (Vec, 2005: 17).
Funkcija sporazumevanja je v usklajevanju. Usklajevanje pa pomeni konstruktivno rešitev
situacije (saj je izhodišče sporazumevanja dejansko spor glede razumevanja resničnosti
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oziroma različni pogledi na resničnost), predpostavlja torej začetno različno izhodišče pri
tistih, ki se sporazumevajo, vendar hkrati tudi težnjo po usklajevanju (Vec, 2005: 18).
Tipična oblika, v kateri se sporazumevalni proces udejanja, je dialoška oblika. Oblikovana je
s pomočjo posebnih razredov jezikovnih znakov, na primer znakov za vzdrževanje stika,
pritrjevanje in zanikanje, postavljanje vprašanj in odgovarjanje; poseben razred znakov, ki so
lahko tudi neverbalni, pa so signali za sprejemanje in dojemanje govora (Marjanovič Umek,
Kranjc, Fekonja, 2006: 35–40).
Da bi se v sporazumevalnem procesu primerno odzvali, moramo poznati pravila oziroma
načela, ki urejajo socialno interakcijo, poznati moramo torej pragmatična načela rabe.
Sporazumevanje, ki poteka s pomočjo jezika, je uspešno le, če oba udeleženca poznata
vsebino, o kateri govorita, vsaj delno prekrivati pa se morata tudi njuna jezikovna koda. Če
odmislimo predjezikovno obdobje v razvoju govora, kjer se že pojavlja neke vrste
pragmatična zmožnost, o slovnični zmožnosti pa še ne moremo govoriti, in upoštevamo le
jezikovno obdobje, potem verjetno lahko rečemo, da se obe zmožnosti razvijata sočasno,
vendar neodvisno druga od druge. Pragmatična zmožnost torej ni odvisna od slovnične. Otrok
se uči sporazumevalnih spretnosti z menjavanjem vlog, uvajanjem in razvijanjem teme ter z
ustrezno rabo govornih dejanj. Zmožnost uporabe teh sredstev zagotavlja koherenco in
kohezijo diskurza (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 35–40).
Z vidika pragmatične rabe govora sta v razvojnem obdobju srednjega in poznega otroštva v
ospredju pogovor in sposobnost pripovedovanja. Raziskovalci (na primer Bruner, 1983;
Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001) ugotavljajo, da je pogovor med vrstniki zelo odprt,
otroci se, skladno s siceršnjim socialnim in spoznavnim razvojem, pogovarjajo več in na
razvojno višji ravni med seboj kot z odraslimi (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 35–
40).
Izjemno pomembno vlogo v razvoju sporazumevalnih spretnosti pri otroku ima mama, ker je
ponavadi z njim največ časa in z njim oblikuje poseben slog sporazumevanja. Med mamo in
otrokom se namreč vzpostavi določena sinhronija, ki je vidna ne le v verbalnem, marveč tudi
v neverbalnem sporazumevanju. M. Harris in Coltheart (1989) navajata analize
videoposnetkov, iz katerih je vidno, da mama in otrok pogosto sočasno gledata isti predmet.
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Podrobnejše analize so pokazale, da otrok vodi, mama pa mu sledi. To se dogaja do prvega
leta starosti, ko se situacija obrne in začenja malček slediti maminemu pogledu.
Sporazumevanje med mamo in dojenčkom oziroma malčkom se razvije v rutino, kjer mama
že vnaprej ve, kaj naj pričakuje in kako naj odgovori. Govor, s katerim se obrača na dojenčka
oziroma malčka, se razlikuje od običajnega govora. Izjave so krajše, govor je počasnejši,
izrazitejša je intonacija. Pogosta so tudi ponavljanja ter uporaba pomanjševalnic in medmetov.
O. Garnica (1977, v: Harris in Coltheart, 1989) ugotavlja, da je višina glasu označevalec
naslovnika, ki mu je sporočilo namenjeno. Po njej dojenček ali malček lahko loči med
govorom, namenjenim njemu, in govorom odraslih, mama pa z njo pridobi otrokovo
pozornost (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 44, 45).

3.1 Kaj je pogovor
Otrok se lahko pogovarja s starši ali z drugimi odraslimi verbalno in tudi neverbalno, saj
vstopa v komunikacijo, izmenjavo, stik z odraslimi z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo. Otrok
lahko komunicira z odraslim:
• z akcijo, neko aktivnostjo (na primer z dotikom, s prijemom z roko …),
• s pogledom (k odraslemu ali k neki stvari),
• z gestami, gibi, s katerimi želi pokazati prostor, smer, stvar,
• z oglašanjem/vokalizacijami,
• z drugimi njemu značilnimi govornimi izrazi, besedami in kratkimi stavki (Ozbič,
Kogovšek, Penko).
Otroci večkrat uporabljajo hkrati dva ali več načinov komunikacije, na primer pokažejo s
prstom, vokalizirajo/se oglašajo ali pa uporabljajo neko dejavnost/aktivnost, ki jo spremlja
pogled k odraslemu. Vse te načine komunikacije uporablja otrok z namenom posredovati
pomenska sporočila. Opazovanje otrokove neverbalne in verbalne komunikacije ter pogovora
z odraslimi/starši omogoča razumeti, kako otrok izraža svoja sporočila ter kako razvija že
začet pogovor in dvogovor (Ozbič, Kogovšek, Penko).
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V obdobju, ko otrok malo uporablja govorno izražanje, veliko komunicira tudi na neverbalni
ravni. Na primer, vpraša in odgovori tako, da pogleda v smer predmeta in nato pogleda
odraslega ali nakaže z gestami, kot je kazanje s prstom na predmete, osebe, ali tako, da
predmet poda. Otrok nekaj pove, govori, se pogovarja tako, da se oglaša z različnimi glasovi
ali pove posamezne besede ali uporabi simbolne geste, kot so mahanje pri pozdravu »pa-pa«,
obračanje dlani pri zanikanju obstoja »ni-ni« ali pa namigovanje na hrano s približevanjem
dlani k ustom.
Da otrok nekaj vpraša, mora uporabiti vsaj eno vokalizacijo ali besedo ali stavek z intonacijo,
ki je značilna za spraševanje (Ozbič, Kogovšek, Penko). Področje pragmatike je tisto
področje, na katerem se kažejo posebnosti otrok z avtizmom.

4 PRAGMATIKA
Pragmatiko lahko v temeljnem pomenu opredelimo kot proučevanje jezikovne rabe ali kot
proučevanje fenomenov z vidika značilnosti in procesov njihove rabe (Verschueren, 2000:
13). Pragmatika se je od sedemdesetih let prejšnjega stoletja uveljavila kot posebno področje
jezikoslovnih znanosti, pojavila se je že »v 60. letih kot osmislitev jezikovnosistemskega
jezikoslovja: v središče jezikoslovnih raziskovanj je bil postavljen človek, in sicer ne več
izolirani idealni govorec, temveč jezikovno delujoči uporabnik jezika z raznovrstnim znanjem
in sporazumevalnimi izkušnjami v konkretnih okoliščinah« (Bešter, 1992: 7).
Definicije pragmatike se med seboj razlikujejo, vse pa upoštevajo razmerje med jezikom in
njegovimi funkcijami, ki jih opravlja v določenih okoliščinah. Ena prvih definicij pragmatike
je Morrisova (1938), ki pravi, da gre za odnos med znaki in njihovimi uporabniki, Fillmore
(1974) jo označi kot odnos, ki združuje a) jezikovne oblike in b) sporočanjske funkcije, ki so
jih te oblike sposobne opravljati, s c) kontekstom ali okoliščinami, v katerih imajo dane oblike
dane funkcije (ali, če povzamemo, da je ena sporočanjska vloga sposobna opravljati več
funkcij, odvisno od okoliščin govornega dejanja, ki določajo funkcijo), Kempson (1975) pa
kot način, po katerem govorci uporabljajo izreke določenega jezika, da bi bila njihova
komunikacija uspešna. V vrsto definicij pragmatike lahko vključimo še razlikovanje Noama
Chomskega med kompetenco (poznavanjem jezikovnega sistema) in performanco (rabo teh
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pravil v komunikaciji) ter poudarimo, da pragmatika zadeva le performanco in načela rabe
jezika, ki se kažejo v njej.
Najširša definicija pragmatike je Levinsonova (1983), ki pravi, da pragmatika obsega vrsto
stvari, tistemu pa, ki želi vedeti katere, pa predlaga, naj preprosto opazuje pragmatike pri delu,
katera vprašanja si zastavljajo in katere naloge rešujejo. Raziskovalno predmetnost po
Levinsonu sestavljajo izrazi s kazalno vlogo (deikti), pogovorne implikacije, predpostavke,
govorna dejanja, pogovorne strukture.
Nekateri jezikoslovci, med njimi Leech (1983), interpretirajo pojem pragmatika tako, da iz
rabe jezika izključujejo razsežnosti socialne interakcije, drugi (Levinson, 1983) pa vidijo to
dimenzijo kot bistveno komponento. Njeno pomembnost dokazuje tudi vključitev v definicijo
pogovora (Kranjc, 1999: 35, 36).
Jezikovna pragmatika raziskuje, kako ljudje uporabljajo jezik, to pa je oblika vedenja oziroma
socialnega dejanja (Verschueren, 2000: 21). Verdonikova (2003) je jezikovno pragmatiko
označila kot proučevanje jezikovne rabe. To ni še ena sestavina jezikovne teorije, temveč
predstavlja drugačno stališče proučevanja jezika. Nanj ne gleda več kot na samozadosten
sistem, v katerem raziskuje njegove sestavine (foneme, morfeme, lekseme …) neodvisno
drugo od druge, ampak kot na interaktiven sistem, v katerem se njegove sestavine prepletajo
in medsebojno nadzorujejo, kot se dogaja pri rabi jezika (Verdonik, 2003: 10).
• Odnos med pragmatiko in psiholingvistiko, kamor štejemo tudi raziskave otroškega
govora: tako pragmatika kot psiholingvistika se ukvarjata z raziskovanjem produkcije
jezika in njegovega razumevanja, zato se obe posvečata implikacijam, predpostavkam
(presupozicijam) in ilokucijski sili. Pragmatiki nudijo opise in definicije teh pojmov,
psiholingvisti pa jih preizkušajo. Povezava med obema disciplinama poteka v obe
smeri. Razvojna psiholingvistika si v pragmatiki sposoja predvsem njena spoznanja o
vlogi konteksta pri učenju jezika in razvoju sporazumevalne zmožnosti otroka.
Pomembno je, da se različne razsežnosti raziskovanja med seboj ne pomešajo, kajti
samo tako se lahko izrazi natančna in načelna formulacija o izsledkih. Kranjčeva
(1999) meni, da le hkratno delovanje spoznanj in metod obeh ved lahko da ustrezne
rezultate (Kranjc, 1999: 36, 37).
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• Odnos pragmatike in semantike: nekateri raziskovalci so pragmatiko prištevali v
semantiko (na primer Lyons, 1977), ki po njihovem mnenju proučuje tudi pomen
izjave. Če bi to res držalo, potem pragmatika ne bi mogla imeti avtonomnega sistema.
Tej nasprotna pa je trditev, da semantiko zanima pomen zunaj konteksta (stavčni
pomen), pragmatika pa se ubada s pomenom v kontekstu (tj. s pomenom izjave). Iz
tega sledi, da pragmatika obravnava le tisto, kar ni zajeto v semantiki. Kranjčeva
(1999) meni, da ni vedno koristno ločevati oziroma obravnavati neodvisno drugo od
druge pragmatično, semantično in slovnično dimenzijo govornega vedenja, kajti
nekatere prvine segajo v vse tri, na primer izrazi s kazalno vlogo (deikti). Te tri
metode prispevajo k modernemu uvidu v jezik in njegove funkcije (Kranjc, 1999: 36,
37).
Izrazi s kazalno vsebino (deikti) vzpostavljajo neposreden odnos z referentom (nanašalcem),
ta odnos je imenovan tudi eksoforičen. Za njihovo interpretacijo so pomembne nekatere
lastnosti konteksta, na primer govorec, kraj in čas izrekanja izrekov. V primarnem govoru je
deiktično žarišče v govorcu, v sekundarnem govoru pa se premakne v poročevalca (Kranjc,
1999: 36, 37).
Omenjene definicije pragmatike so le nekatere iz množice definicij, ki jih lahko preberemo v
literaturi. Ene omejujejo njeno raziskovalno področje, druge ga širijo, zato bi težko govorili o
eni sami edino pravilni definiciji. Vendar pa je iz zgoraj navedenih definicij razvidno, da je
ključni pojem pragmatike kontekst (Kranjc, 1999: 37).

4.1 Razvoj pragmatike
V splošnem se otroci naučijo jezika znotraj sporazumevalnega konteksta. V predšolskem
obdobju osvojijo mnogo sporazumevalnih sposobnosti. Na začetku se otrokova komunikacija
nanaša predvsem na sedanjost. Čeprav se otrok nauči izmenjave vlog, je njegov pogovor
kratek in število izmenjav zelo omejeno. Te sposobnosti pa se izboljšajo v času šolanja
(Owens, 1984: 259 v Omahna, 2011: 10, 11).
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Dveletnik se je v splošnem sposoben odzivati na svojega komunikacijskega partnerja in voditi
kratek dialog z nekaj izmenjavami vlog na dano temo. Sposoben je tudi načeti novo temo ali
spremeniti temo pogovora. Svoj jezik uporablja v domišljijski namen in za izražanje čustev. V
majhni meri je otrok sposoben komunikacijskem partnerju podati nekaj podatkov, ki so mu v
pomoč pri razumevanju.
Triletniki se vključujejo v daljše dialoge z izmenjavo vlog in se vse bolj zavedajo socialnih
vidikov komunikacije. Otrok prevzame obliko vedenja matere, ko naslavlja zelo majhnega
otroka. To preklapljanje vedenja je dokaz razvijanja zavedanja komunikacijskih vlog.
V predšolskem obdobju je otrok sposoben spretno uporabljati namere in posredne zahteve.
Sposoben je pravilno uporabljati deikte, na primer tam, tukaj, to, tisto (Owens, 1984: 259 v
Omahna, 2011: 10, 11).
Adams (2002 v Omahna, 2011: 11) navaja naslednji razvoj pragmatičnega vedenja:
Preglednica 1: Osnove pragmatičnega vedenja
PRAGMATIČNO VEDENJE
Predverbalna izmenjava vlog
Predverbalni komunikacijski namen/protobesede
Hiter razvoj komunikacijskih namenov
Izmenjava vlog
Izmenjava teme v interakciji z odraslimi
Pojasnitev
Prilagoditev govornega stila poslušalcu
Uporaba zgodnjih vljudnostnih fraz
Odziv na nespecifične zahteve po ponovitvi
Dosežena serija komunikacijskih dejanj
Povzemanje dejanj iz zgodbe
Razumevanje posrednih pomenov
Popravljanje menjave vlog
Upad vrzeli v interakciji
Pripoved zgodbe
Metapragmatične sposobnosti
Obvladovanje kazalcev diskurza
Spretnost uporabe anaforičnih referenc
Ustreznost podane informacije
Končan razvoj vljudnih fraz
Upad napak v kohezivnosti in sklicevanju
Razlaga idiomov
12

PRIBLIŽNO POJAVLJANJE
(zapisana starost je zgolj približna in ne
more veljati kot razvojna norma)
8–9 mesecev
12 mesecev
14–32 mesecev
2,6–3,6 let
od 2. leta
od 2. let
od 2. let
variira od 2. let
3–4 let
3–4 let
4–6 let
5 let
5 let
5 let
5–7 let
6–7 let
7 let
6–7 let
9 let
od 9. leta
9–12 let
do 17. leta
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4.2 Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti otroka
Adams pravi, da bi se klinično ocenjevanje pragmatike predšolskih otrok moralo osredotočiti
na izvabljanje namena v komunikaciji preko naturalistične metode kot del celotnega
ocenjevanja socialnih komunikacijskih sposobnosti. Ocenjevanje starejših otrok bi moralo
raziskati razumevanje govornih aktov, pogovorne in pripovedne sposobnosti in namen ter
otrokovo sposobnost prepoznavanja kontekstualnih namigov, ki pripomorejo v razumevanju
(Adams, 2002 v Omahna, 2011: 11).
Adams razdeli ocenjevanje pragmatike v štiri kategorije:
•

objavljeni testi pragmatične zmožnosti v jeziku,

•

objavljene ocenjevalne liste ali profili,

•

neposredno opazovanje interakcije,

•

ocenjevanje razumevanja pragmatike v jeziku (Adams, 2002 v Omahna, 2011: 11).

5 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ
Govor in jezik se močno prepletata, vendar ju moramo razlikovati. Jezik ponavadi opredelimo
kot socializiran sistem simbolov, govor pa je individualen in konkreten. Jezik sestoji iz dveh
komponent: iz vsebine, ki jo preučuje semantika, in iz oblike, ki jo proučuje gramatika. Poleg
tega pa ima vsak jezik še besednjak (besedni zaklad) (Marjanovič Umek, 1990: 11).
Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in zlasti v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega
otroštva zelo intenziven proces, ki se začne z jokom, neverbalnim sporazumevanjem,
oblikovanjem in povezovanjem prvih glasov, poteka preko prve izgovorjene besede, hitrega
skoka v besednjak, oblikovanja enostavnih in sestavljenih stavkov, poznavanja slovničnih
pravil, razumevanja različnih besedil, rabe govora v različnih govornih položajih, razvoja
komunikacijskih spretnosti, metajezikovnega zavedanja in se, zlasti pri prehodu v obdobje
srednjega otroštva, močno preplete z otrokovim mišljenjem, pismenostjo; pozneje v obdobju
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srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti pa govor postane način posameznikovega
mišljenja in delovanja (Marjanovič Umek, 2006).
V literaturi najdemo kar nekaj definicij, ki opredeljujejo, kaj je govor:
• Titone (Marjanovič Umek, 1990: 11): »Govor je sestavljena sposobnost ali skupek
sposobnosti fiziološko-psihološke narave, ki so funkcionalno organizirane, da bi
prenašale sporočila.«
• Vasić (Marjanovič Umek, 1990: 11): »Govor je oblika človekovega naučenega
vedenja, ki rabi lastnemu izražanju in komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v
razvoju osebnosti in njegovi socializaciji.«
• Po Owensu (Owens, 1984: 3) je govor način ali verbalno sredstvo za komunikacijo ali
prenos pomena.
• P. Brunet, M. Page, R. Joly (nav. po J. Lipnik, R. Matic v Žnidarič, 1993: 9): »Govor
je mentalna sposobnost, ki človeku omogoča, da v komunikaciji uporablja
organizirane simbolne sisteme, kot je jezik.«
Otrok je predvsem v zgodnjem obdobju svojega razvoja enkratna organska in funkcionalna
celota. V razvoju, ki poteka po določenih zakonitostih, se spoznavno področje (mišljenje,
govor) tesno prepleta s čustvenim, socialnim in gibalnim področjem.
Razvoj govora je v zgodnjem obdobju izredno hiter in skorajda nenavaden. Pri novorojenčku
sta jok in smeh glavna načina govornega izražanja, približno dve leti star otrok pa je že
sposoben pogovarjati se z drugimi, enostavno, vendar pravilno (Marjanovič Umek, 1990: 29).
Kaj se dogaja v razvoju govora, je prikazano v spodnji preglednici, ki prikazuje nekatere
pomembne mejnike govornega razvoja.
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Preglednica 2: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990: 29–31)
STAROST VOKALIZACIJA IN GOVOR
1 mesec
Otrok veliko joka, cvili; producira
nekaj samoglasnikov.
3 meseci

RAZUMEVANJE IN ODGOVORI
Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti;
ob močnih zvokih se preplaši in
zdrzne.
Vokalno gruljenje kot odgovor na
pomirjajoče glasove; nekaj
imitacijskih odgovorov na govor.

Različen jok za bolečino, lakoto,
neugodje; upadanje časa, ki ga otrok
prejoka; nekaj ponavljajočih glasov
(ga, ga); gruljenje.
5 mesecev Bebljanje; vokalne igre; mnogo
Imitacijski odgovori na govor
ponavljajočih glasov; vsi samoglasniki; upadajo; obračanje in gledanje za
soglasniki m, k, g, b, p; glasen smeh.
glasom; prepoznavanje domačega,
poznanega glasu; z vokali izraženi
nezadovoljstvo, jeza.
7 mesecev Različnost v bebljanju, glasu in ritmu; Pogostejše so geste kot del
že naučenim glasovom doda d, t, n, v;
vokalizacijskih odgovorov na
dražljaje; na glasove v okolju
govori – pogovarja se z igračami.
pogosteje odgovarja.
9 mesecev Jok, s katerim želi zbuditi pozornost;
Umikanje pred tujci, pogosto
»mama«, »dada«, »baba« so del
kombinirano z jokom; posnema
vokalnih iger, ne gre za asociacijo na
ploskanje.
osebo ali objekt.
11 mesecev V povprečju uporablja eno besedo
Razume »ne, ne«; odgovarja na«papravilno; posnema glasove in pravilno pa« in podobno z ustreznimi
število zlogov; malo joka.
kretnjami.
od 1 do 2
Več nerazumljivega žargona
Pri dveh letih prepozna 150–300
let
(spakedran jezik, žlobudranje);
besed; pravilno odgovarja na številne
napredek v artikulaciji; pri dveh letih
ukaze, kot so »sedi«, »pridi«, »daj mi
že poimenuje veliko predmetov; veliko to«…
eholalije (ponavljanja).
od 2 do 3
Poskuša z novimi glasovi, vendar
Pri treh letih razume 800–1000 besed;
let
artikulacija zaostaja za besednjakom;
odgovarja na različne ukaze, ki
50–57 % besed je razumljivih; pogosto vsebujejo besede »na«, »pod«,
izpušča zadnji soglasnik; žlobudranje
»gor« …
počasi upada.
od 3 do 4
Razumljivost povedanega je blizu
Prepozna množino, spol, pridevnike;
let
100 %; pogosto pomanjkljiva
razume sestavljene stavke.
artikulacija l in r; uporablja 3 do 4
besede v stavkih; malo jih pri 4 letih
uporablja množino.
od 4 do 6
Sintaksa je ustrezna pri 6 letih; sestavi Razume 2500–3000 besed; sledi
let
5- do 6-besedne stavke; tekoč govor;
navodilom, ki vsebujejo 3 do 4
lahko izraža časovne odnose; glas
aktivnosti; razume »če«, »zato« in
dobro modulira v konverzaciji.
»zakaj«.
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Lingvistika ali jezikoslovje je znanstveno proučevanje jezika in (zavestnega in podzavestnega)
znanja, ki ga imajo govorci o svojem jeziku.
Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja. Je družbeno sprejet kod ali konvencionalni sistem
za reprezentacijo konceptov prek uporabe arbitražnih simbolov in pravil, ki poveljujejo
kombinacijam teh simbolov. Je zelo zapleten sistem, ki ga lahko najbolje razumemo tako, da
ga razdelimo na njegove funkcionalne elemente ali komponente.
Bloom in Lahey (1978 v Owens, 1984: 11) sta jezik razdelila na tri pomembne komponente:
obliko, vsebino in uporabo. Oblika vsebuje sintakso, morfologijo in fonologijo, tiste
komponente, ki povezujejo glasove oziroma simbole s pomenom. Tradicionalno so jezik
povezovali samo z obliko. Vsebina pa zajema pomen oziroma semantiko, medtem ko uporaba
zajema pragmatiko. Tako je teh pet komponent – sintaksa, morfologija, fonologija, semantika
in pragmatika – osnova sistema jezika. Vsaka od petih komponent se razlikuje, vendar se
medsebojno povezujejo:
• Sintaksa oziroma skladnja je osrednji del slovničnega nauka o pomenski
(pomenonosni) strani jezika (Kranjc, 2011: 2).
• Morfologija (oblikoslovje) je segment jezika, ki ga kot osnovna enota določa morfem.
Morfemi pa so najmanjši del besed, ki imajo samosvoj pomen ali več pomenov
(Toporišič, 1991: 196).
• Fonologija določa, kateri glasovi lahko skupaj tvorijo besedo (Owens, 1984: 11).
Toporišič (1992: 42) pravi, da je fonologija del fonetike, ki proučuje
pomenskorazločevalno vlogo pojavov zvočne strani jezika.
• Semantika oziroma pomenoslovje je veda, ki se ukvarja s pomenom besed (SSKJ,
1994: 1207).
• Pragmatika (raba jezika) je jezikoslovna veda, ki proučuje jezikovna znamenja v
razmerju do njihovih uporabnikov, družbena razmerja in vprašanja učinkovitosti
jezikovnega sporočila (Toporišič, 1992: 202).

5.1 Teorije govorno-jezikovnega razvoja
Ko govorimo o vzgoji, imamo v mislih predvsem govor, ki ga otrok sliši in ga nato lahko
uporabi kot vhodni podatek (v tuji literaturi se v tem pomenu pojavlja beseda input) pri
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procesu učenja. Popolnoma jasno je, da ima ta govor posebne značilnosti, ne moremo pa
trditi, da so te značilnosti dovolj za pojasnitev razvoja jezikovne zmožnosti ali da jih otrok
sploh izkoristi. Preliminarno razpravljanje o naravi pa govori o nejezikovni kogniciji in o
posebnem prirojenem jezikovnem znanju in mehanizmih za razvoj jezika (Kranjc, 1999: 25).
Jasno je, da sta za razvoj jezikovne zmožnosti potrebni obe komponenti (govor in jezik),
vendar pa se je pokazalo, da se posamezni raziskovalci bolj posvečajo enemu ali drugemu od
stališč. Tako se je izoblikovalo več teorij o razvoju govora in jezikovne zmožnosti. Med
razvojnimi psihologi in psiholingvisti obstaja splošni dogovor, da je jezik produkt tako
prirojenega kot vzgoje; razlika med posameznimi pristopi je le v tem, kolikšen je delež ene ali
druge sestavine, ter v njunem obnašanju v procesu izoblikovanja jezikovne zmožnosti
(Kranjc, 1999: 25).
STROGO BEHAVIORISTIČNO STALIŠČE
V svoji skrajni različici se je uveljavilo v delu Watsona (1925) in Skinnerja (1957); temelji na
domnevi, da je jezik zbirka navad, ki se jih otroci naučijo s posnemanjem okolja in tistih, ki v
tem okolju živijo. To pomeni, da je izključena kakršna koli vrsta intelektualne aktivnosti, tudi
analiza vhodnih podatkov, zato ne obstaja nikakršno vedenje o jeziku (Foster, 1990: 134 v
Kranjc, 1999: 26).
Skinner (1957) je predlagal, naj se učenje jezika preučuje s pomočjo modela, ki se uporablja v
laboratorijih pri raziskavi zmožnosti učenja živali. Poudaril je, da je jezik sestavljen iz enot, s
katerimi lahko sestavimo nove kombinacije. Po njegovem mnenju ima pomembno vlogo pri
učenju jezika tudi okolje.
PIAGETOV PRISTOP
Srž Piagetove teorije je koncept otrokove egocentričnosti, osnovo za pojmovanje pa
predstavlja njegova prva razprava, posvečena pojasnjevanju funkcije govora otrok. Po
njegovem mnenju se kognitivni (spoznavni) in družbeni razvoj prepletata in medsebojno
oblikujeta, prav zato se pri otrocih pojavlja egocentrični govor. Tako ga je poimenoval zato,
ker se usmerja v otroka, vendar ne zato, ker otroka ne zanimajo mnenje in pogledi drugih
ljudi, temveč zato, ker ne razume, da so njihovi pogledi in potrebe drugačni od njegovih. Sem
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je uvrstil tri vrste govora: ponavljanje besed in zlogov, ki nimajo nikakršne družbene funkcije,
samogovore, v katerih se otrok pogovarja sam s seboj, in kolektivne monologe, v katerih je
druga oseba le spodbuda za otrokov govor, vendar od otroka ne pričakujemo, da govor
razume ali spremlja. Piaget sodi, da je pomanjkanje socialne adaptacije bistvena značilnost
egocentričnega govora (Kranjc, 1999: 26; Preberg Vilke, 1995: 15).
PRISTOP VIGOTSKEGA
Vodilna razvojna psihologa J. Piaget in L. Vigotski sta že v zgodnjih študijah o otroku
opozorila na nejasnost v odnosu med razvojem mišljenja in govora. Čeprav sama tudi pozneje
nista našla dokončnih odgovorov, pa sta spodbudila številne smeri v psihologiji in lingvistiki,
ki so iskale in še iščejo teoretično razlago in empirične podatke, ki bi pojasnili odnos med
razvojem mišljenja in govora.
Ena od temeljnih idej v teoriji L. Vigotskega je, da vse otrokove najpomembnejše aktivnosti
izhajajo iz njegovega socialnega okolja. Meni, da imata mišljenje in govor različne razvojne
korene. Predintelektualni koreni govornega razvoja so že dolgo poznani, gre za tako
imenovani emocionalni oziroma afektivni govor, ki je značilen za zgodnje obdobje, ko otrok
še ni sposoben komunicirati z besedami. Za obdobje, ko govor postane intelektualen, je
značilno, da otrok aktivno širi svoj besednjak, da čuti potrebo po učenju znakov za
sporazumevanje.
PRISTOP NOAMA CHOMSKEGA
Stališče Noama Chomskega se od Piagetovega razlikuje v trditvi, da morajo biti vsaj nekateri
jeziki razloženi s posebnimi mehanizmi za učenje jezika, ki vključujejo prirojeno vedenje o
splošni naravi slovnic. Njegovo stališče predstavlja napredek v teoriji razvoja jezika, saj so
pred njim trdili, da je otroški govor v zgodnjem obdobju le nepravilen posnetek govora
odraslih. Pokazal je, da je učenje jezika aktivni proces učenja pravil (Kranjc, 1999; Prebeg
Vilke, 1995).
Chomsky poudarja pomembnost jezikovne ustvarjalnosti, ki jo opredeli kot sposobnost
rojenega govorca, da ustvarja in razume stavke, ki jih nikoli prej ni slišal. Meni, da ima rojeni
govorec vir znanja o strukturi svojega jezika, ki ga vodi pri uporabi jezika. To znanje je
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imenoval jezikovna kompetenca. Poudarja, da otroci postavljajo hipoteze o strukturah jezika
in jih potem preverjajo v jeziku, ki ga slišijo in sami ustvarjajo. Trdil je, da se vsi otroci do
petega leta naučijo temeljne strukture svojega jezika kljub razlikam v inteligenci in v okolju,
ki jih obkroža. Chomsky ni podal celostne teorije o osvajanju jezika, vendar pa je opozoril na
naravo in na možnosti, kjer bi lahko iskali razlago. Pri tem je pozornost lingvista in psihologa
usmeril na otroke in procese, ki se odvijajo med osvajanjem jezika (Kranjc, 1999; Prebeg
Vilke, 1995).
SLOBINOV PRISTOP
Raziskovalci, zbrani v tako imenovani Slobinovi šoli, trdijo, da se otroci ne učijo jezika le s
pomočjo prirojenega jezikovnega vedenja, ampak za postopno posploševanje na vseh
zahtevnejših ravneh detajlov (ne le pri učenju besed, marveč tudi na primer na skladenjski
ravnini) uporabljajo strategije. Ta pristop ni v popolnem nasprotju s pristopom Noama
Chomskega, ki prav tako zahteva strategije, ker zgolj prirojeno vedenje ne razloži učenja v
celoti. Slobin zagovarja sposobnost tvorjenja jezika (language-making capacity), ki je
sestavljena iz serije delujočih načel (strategij), ti pa obstajajo še pred otrokovo izkušnjo z
jezikom (Foster, 1990: 134 v Kranjc, 1999: 28).
Našteti pristopi niso edini, ki so se izoblikovali v stoletjih raziskovanja učenja jezika.
Nakazujejo samo različne stopnje upoštevanja obeh sestavin, torej vzgoje in prirojenega, ter
razlike med njimi.

5.2 Dejavniki govorno-jezikovnega razvoja
Na otrokov govorno-jezikovni razvoj vplivajo različni dejavniki, med katerimi različni avtorji
najpogosteje izpostavljajo kakovost otrokovega družinskega okolja, sociodemografske
značilnost družine in kakovost vrtca. Poleg dejavnikov iz okolja pa na otrokov govornojezikovni razvoj vplivajo tudi genetski dejavniki.
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OTROKOV SPOL
Rezultati več raziskav (na primer Bornstein in Haynes, 1998; D'Odorico, Carubbi, Salerni in
Calvo, 2001 v: Apostolos in Napoleon, 2001; Macaulay, 1977), v katerih so avtorji preučevali
razlike v govornem razvoju dečkov in deklic, kažejo, da se govor deklic razvija hitreje od
govora dečkov, in sicer deklice hitreje spregovorijo, prej osvojijo slovnico jezika, dosegajo
višje rezultate pri preizkusih pravilne izgovorjave besed, oblikujejo daljše izjave, imajo širši
besedni zaklad ter dosegajo višje rezultate na lestvicah govornega razvoja (Marjanovič Umek,
Kranjc, Fekonja, 2006: 56–58).
Nekateri avtorji poročajo, da se razlike med deklicami in dečki v govornem razvoju pojavijo
le v obdobju zgodnje otroštva, pozneje pa izginejo. Grška avtorja (Apostolos in Napoleon,
2001) sta na podlagi raziskave ugotovila, da ima otrokov spol pomemben učinek na razvoj
njegovega govornega razumevanja in rabe besed, ki poimenujejo pojme, saj so na omenjenih
področjih govornega razvoja deklice dosegale pomembno višje rezultate kot dečki. Vendar
poudarjata, da učinek spola na otrokove govorne dosežke ni stalen, saj se je pokazal kot
pomemben dejavnik le v obdobju med 7. in 8. letom. Na podlagi rezultatov ugotavljata, da se
besednjak deklic v določenem obdobju razvija hitreje kot besednjak dečkov, vendar pa se ta
pri obeh spolih v določenem obdobju izenači.
Podobno meni tudi L. Marjanovič Umek (1990), ki je na podlagi rezultatov raziskave
ugotovila, da med dečki in deklicami, starimi od 3 do 6 let, ni razlik v govornem razumevanju
in izražanju (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 56–58).

SOCIALNO-EKONOMSKI DEJAVNIKI DRUŽINE
Na različne vidike otrokovega razvoja imajo pomemben učinek tudi sociodemografske
značilnost družine (na primer ugodnejši ekonomski status, višja stopnja izobrazbe staršev,
velikost družine) (na primer Apostolos in Napoleon, 2001; Entwisle in Astone, 1994).
Starši z višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejšim ekonomskim stanjem, ki otrokom pogosto v
večji meri nudijo različno gradivo in materiale, jim omogočajo priložnost za pridobivanje
izkušenj o pisani in govorjeni besedi (Browne, 1996). S. Smilansky in L. Shefatya (1990)
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ugotavljata, da otroci iz družin z ugodnejšimi socialno-ekonomskimi dejavniki pogosteje
uporabljajo igrače in igralno gradivo v simbolni funkciji, kar spodbuja njihov govorni razvoj.
Stopnja izobrazbe otrokove mame predstavlja dejavnik, ki ga večina avtorjev v svoji
raziskavah vključuje med pomembne pokazatelje socialno-ekonomskega stanja družine in ki
je povezan z razvojem različnih vidikov otrokovega govora. H. Bee in sodelavci (1982) so v
svoji raziskavi ugotovili, da so otroci mam z višjo izobrazbo dosegali višje rezultate na
lestvici govornega razvoja že pri 24 mesecih starosti kot otroci, katerih mame so imele nižjo
stopnjo izobrazbe.
Slovenske avtorice (Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja, 2005) so ugotovile, da se
izobrazba mame povezuje s kakovostjo družinskega okolja, in sicer mame z višjo stopnjo
izobrazbe pogosteje kot mame z nižjo stopnjo izobrazbe na primer svoje otroke spodbujajo k
rabi jezika, jim pogosteje berejo, z njimi obiskujejo knjižnico, kino in lutkovne predstave, se z
njimi vključujejo v govorne interakcije med skupnim branjem ter različnimi dejavnostmi.
Rezultati so pokazali, da mamina izobrazba skupaj s kakovostjo družinskega okolja pojasni
9 % variance pri dosežkih otrok na lestvici govornega razvoja ter v kompetentnosti
pragmatične rabe jezika (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 53–55).
VRTEC IN VRSTNIŠKA SKUPINA
Pomemben kontekst za razvoj otrokovega govora, podobno kot velja za otrokovo družinsko
okolje, je vrtec. Različne dejavnosti, v katere se otroci v vrtcu vključujejo, na primer
usmerjene, rutinske, prehodne dejavnosti, prosta igra, se med seboj razlikujejo glede na
material, ki jim je na voljo, prostor, po katerem se lahko gibajo, pravila, ki veljajo v zvezi z
govornim izražanjem, ter glede na vključenost odrasle osebe ali vrstnikov v govorne
interakcije. Vse te značilnosti posamezne dejavnosti vplivajo tudi na značilnosti govornega
izražanja otrok v vsaki izmed njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih
položajih in k rabi izjav, ki se razlikujejo v slovnični strukturi (Marjanovič Umek, Kranjc,
Fekonja, 2006: 59).
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6 OTROCI Z AVTIZMOM
Avtizem je razvojno-nevrološka motnja, ki se kaže predvsem kot kakovostno spremenjeno
vedenje na področju socialne interakcije, verbalne in neverbalne komunikacije ter
imaginacije. Sodi med tako imenovane pervazivne razvojne motnje z začetkom klinične slike
v obdobju malčka. Motnja najverjetneje nastane v razvoju možganov že pred rojstvom ali
kmalu po njem kot kombinacija še ne povsem raziskanih genetskih in okoljskih dejavnikov.
Pridevnik »avtističen« (grško autos pomeni sam) je za opis specifične vedenjske slike pri
otrocih prvi uvedel ameriški otroški psihiater iz bolnišnice Johns Hopkins v Baltimoru Leo
Kanner v svojem opisu enajstih otrok leta 1943, leto za tem pa neodvisno od njega še dunajski
pediater

Hans

Asperger

(Macedoni

Lukšič,

2012,

pridobljeno

14.

4.

2012,

http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=37).
Kar nekaj desetletij potem, ko je Kanner opisal »avtistično motnjo«, je bila ta prepoznana kot
psihotična motnja in opredeljena kot tip shizofrenije v otroštvu. V tem času je prevladovalo
mnenje, da ni jasnih meja med psihozo, avtizmom, shizofrenijo in atipičnim razvojem. V
začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bil Michael Rutter med prvimi, ki je opozoril
na vrsto bistvenih razlik, ki ločijo avtizem od shizofrenije (začetek, potek, zdravljenje,
prognoza in družinska anamneza). Leta 1980 je bila v strokovni literaturi prvič omenjena t. i.
pervazivna razvojna motnja, ki je vključevala infantilni avtizem. S tem je bil avtizem jasno
razmejen od shizofrenije, ki se začne v otroštvu, in drugih psihotičnih motenj. Odsotnost
psihotičnih simptomov je postal celo eden od diagnostičnih kriterijev (Macedoni Lukšič,
2012, pridobljeno 14. 4. 2012, http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content
&task=view&id=28&Itemid=37).
Avtizem je nekoč veljal za redko motnjo, v zadnjih dvajsetih letih pa se je njegova incidenca
drastično povečala. Epidemiološke študije kažejo v povprečju na pogostost 1/1000 za
avtistično motnjo in 3–6/1000 za motnjo avtističnega spektra, kar vključuje poleg avtizma
tudi Aspergerjev sindrom in neopredeljeno pervazivno motnjo (Macedoni Lukšič, 2012,
pridobljeno 14. 4. 2012, http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task
=view&id=28&Itemid=37).
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Avtistične motnje so pogostejše pri dečkih kot pri deklicah. Razmerje je približno tri- do
štirikrat pogostejše pri dečkih kot pri deklicah (Dobnik Renko, 2012, pridobljeno 12. 5. 2012,
http://www2.arnes.si/~pednevro/knjiznica/avtizem.pdf).

6.1 Vzrok za nastanek avtizma
Avtizma ne povzročijo starši z neustrezno vzgojo ali kakšne druge neugodne izkušnje v
otrokovem zgodnjem razvoju. Prav tako ga ne morejo povzročiti pritiski iz okolja. Vzrok za
nastanek avtizma še danes ni povsem znan. Strokovnjaki so enotni le v tem, da ni enega
samega vzroka za različne oblike avtizma, čeprav je gotovo, da gre za organski vzrok.
Najverjetneje je težava v delovanju ali strukturi osrednjega živčnega sistema. Avtizem
povezujejo tudi z nekaterimi genetskimi posebnostmi (Dobnik Renko, 2012, pridobljeno 12.
5. 2012, http://www2.arnes.si/~pednevro/knjiznica/avtizem.pdf).

6.1.1

Znaki, ki lahko kažejo na avtizem (pregled po starosti)

Preglednica 3: Preglednica znakov, ki kažejo na avtizem (prvo leto starosti)
PRVO LETO STAROSTI
• odsotnost socialnega nasmeha
• deficit ustrezne mimike obraza
• šibka pozornost
• deficitarnost v socialnih interakcijah
• preferenca k osamljenosti
• ne vzpostavlja očesnega stika
• odsotnost ustreznih gest
• odsotnost izražanja čustev
• manj gledanja drugih ljudi
• manj kazanja s prstom v drugem letu starosti
Vir: Dobnik Renko, 2012, pridobljeno 12. 5. 2012, http://www2.arnes.si/~pednevro/knjiznica/
avtizem.pdf.
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Preglednica 4: Preglednica znakov, ki kažejo na avtizem (drugo do tretje leto starosti)
DRUGO DO TRETJE LETO STAROSTI
DEFICITI NA PODROČJU KOMUNIKACIJE:
• zaostanki v govornem razvoju, zlasti razumevanju
• neobičajna raba jezika
• slaba odzivnost na svoje ime
• deficitarna neverbalna komunikacija (redko kaže s prstom, se ne smeje v situacijah, ki
k temu spodbujajo, ipd.)
SOCIALNI DEFICITI:
•
•
•
•
•
•
•
•

omejenost ali odsotnost imitacije aktivnosti (na primer ploskanja)
odsotnost domišljijske igre s punčkami in drugimi igračami
nezainteresiranost za druge otroke
minimalno prepoznavanje in odzivnost na čustva drugih
umaknjenost v svoj svet
nesposobnost začenjanja enostavne igre z vrstniki ali sodelovanja v socialnih igrah
preferenca po individualni igri
nenavaden odnos do odraslih (preveč prijateljski ali distanciran)

DEFICITI NA PODROČJU INTERESOV, AKTIVNOSTI IN DRUGEGA VEDENJA:
•
•
•
•
•
•
•

pretirana občutljivost na zvoke in dotike
motorični manirizmi
agresivnost do vrstnikov
opozicionalnost do odraslih
preokupiranost z istostjo ali nesposobnost prilagoditi se spremembi, zlasti v
nestrukturiranih situacijah
repetitivna igra z igračami (na primer postavljanje predmetov v vrsto)
prižiganje in ugašanje stikal ne glede na opozorila

Vir: Dobnik Renko, 2012, pridobljeno 12. 5. 2012, http://www2.arnes.si/~pednevro/knjiznica/
avtizem.pdf.
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Preglednica 5: Preglednica znakov, ki kažejo na avtizem
POZNO OTROŠTVO
DEFICITI NA PODROČJU KOMUNIKACIJE:
•
•
•

motnje v govoru, vključno z mutizmom, ter nenavadno oziroma neustrezno naglašanje
(melodija govora)
persistentna eholalija (ponavljanje besed in/ali stavkov)
uporaba zaimka »ti« ali »on/ona« namesto »jaz« po tretjem letu starosti

SOCIALNI DEFICITI:
•
•
•
•
•
•

nesposobnost vključitve v igro vrstnikov ali neustrezni poskusi, da bi se vključili
slabo zavedanje norm vedenja
hitra dekompenzacija ob socialnih in drugih stimulacijah
neustrezen odnos do odraslih
ekstremno odzivanje ob vstopu druge osebe v njihov osebni prostor
ekstremna resistentnost na opozorila, naj pohitijo

Vir: Dobnik Renko, 2012, pridobljeno 12. 5. 2012, http://www2.arnes.si/~pednevro/knjiznica/
avtizem.pdf.
Večinoma so otroci zelo družabni, radi imajo pozornost odraslih in uživajo v družbi
vrstnikov. Že zelo majhni otroci se nasmihajo, ko se s pogledom srečajo z drugimi ljudmi,
radi imajo telesno nežnost in igro. Pri otrocih z avtizmom je značilno ravno nasprotno: ne
odzivajo se tako kot njihovi vrstniki. Delujejo, kot bi bili v svojem svetu ter kot da jih drugi
otroci in odrasli ne zanimajo, pogosto so zaposleni sami s seboj (lahko ure in ure opazujejo
svojo roko, se gugajo in ponavljajo različne gibe), imajo težave pri navezovanju stikov in
sporazumevanju. Otroci z avtizmom na videz prav nič ne odstopajo od svojih vrstnikov.
Njihovi pogosti napadi besa in trme vzbujajo pozornost okolice, ki si to vedenje napačno
pojasnjujejo kot razvajenost in nevzgojenost (Jurišić, 2012, pridobljeno 15. 10. 2012,
http://www.avtizem.org/avtorski_prispevki.html).
Beseda avtizem se uporablja za zelo širok razpon avtističnih motenj. Najrazpoznavnejši sta
dve skupini otrok, ki sta tudi dve skrajnosti avtizma: otroci z značilnim »klasičnim«
avtizmom (to je Kannerjev zgodnji avtizem) in otroci z Aspergerjevim sindromom (Jurišić,
2012, pridobljeno 15. 10. 2012, http://www.avtizem.org/avtorski_prispevki.html).
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6.2 Otroci z zgodnjim otroškim avtizmom
Otroke z zgodnjim otroškim avtizmom je mogoče odkriti že pri starosti dveh let in pol. Od
svojih vrstnikov se razlikujejo po tem, da pogosto ne vzpostavljajo očesnega stika (kot bi
gledali skozi ljudi, bolščijo v prazno). Njihovi starši so zaskrbljeni, ali otrok sliši, saj se
vedejo podobno kot gluhi otroci. Ne odzovejo se, če jih pokličemo po imenu, velikokrat se ne
ozrejo tudi ob glasnih zvokih, hkrati pa si lahko na primer zatiskajo ušesa in krčijo, ker jih
moti zvok mešalnika iz kuhinje. Veliko otrok z avtizmom se ne nauči govoriti in opazno
zaostajajo v razvoju. Tisti otroci z avtizmom, ki se naučijo govoriti, pa svojega govora ne
zmorejo uporabljati za sporazumevanje z drugimi. Zapomnijo si lahko pesmice in celotne
odlomke zgodbic, ko pa si neko stvar želijo, tega ne izrazijo z besedami. Namesto da bi rekli:
»Prosim, sok,« odraslega vlečejo za roko in z njegovo roko vzamejo, kar želijo. Na vprašanje
drugih ljudi velikokrat odgovorijo tako, da vprašanje ponovijo. Sebe poimenujejo z on ali ona,
lahko tudi z imenom (Jurišić, 2012, pridobljeno 15. 10. 2012, http://www.avtizem.org/
avtorski_prispevki.html).
Čeprav ima večina otrok z zgodnjim otroškim avtizmom tudi motnjo v duševnem razvoju,
imajo lahko zelo nenavadne sposobnosti. Najpogosteje so to izreden spomin, glasbena
nadarjenost, nekatere matematične sposobnosti … Nenavadno je opazovati otroka z
avtizmom, ki se ne zmore samostojno obleči in namesto da bi odgovoril na preprosto
vprašanje »Kaj delaš?«, v odgovor ponovi »Kaj delaš?«, ko kot iz topa izstreli: »28. julija
1965 je bila sreda.« Edo – otrok z avtizmom, s katerim je kot specialna pedagoginja sedem let
delala dr. Branka D. Jurišić – je na njeno začudeno spraševanje: »Kako to veš? Edo, kako si to
zračunal? Ali veš, koliko dni ima julij?« povsem brezbrižno odgovoril: »Edo to ve!« (Jurišić,
2012, pridobljeno 15. 10. 2012, http://www.avtizem.org/avtorski_prispevki.html).

6.3 Otroci z Aspergerjevim sindromom
Čeprav so otroci z Aspergerjevim sindromom nekoliko podobnim otrokom z avtizmom, so
med njimi bistvene razlike. Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo praviloma povprečne
ali nadpovprečne sposobnosti in obiskujejo redne programe izobraževanja. Ti otroci pogosto
niso deležni ustrezne strokovne pomoči, ker niso prepoznani. Svojim vrstnikom in učiteljem
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se zdijo čudaški in nenavadni. V svojem vedenju odstopajo predvsem zaradi težav v druženju
in sporazumevanju z drugimi. Delujejo samotarsko, samozadostno in izstopajo s svojim
nenavadnim vedenjem. Ti otroci imajo razvit besedni govor in v svojem jezikovnem razvoju
ne zaostajajo za vrstniki, čeprav je njihov jezik nenavaden. Ure in ure lahko pripovedujejo o
eni stvari (na primer o tarantelah ali planetih). Njihovo pripovedovanje je smiselno, deluje pa
bolj kot strokovno predavanje brez poslušalcev. Medtem ko na dvorišču vrstniki igrajo
nogomet, otrok z Aspergerjevim sindromom vse popoldne prešteva vozila ali glasno bere
številke na registrskih tablicah. Pogosto se ti otroci gibljejo okorneje in nerodneje. Prav tako
kot otroci z avtizmom so lahko enkrat preobčutljivi za zunanje dražljaje (zvok, bolečino,
temperaturo …), drugič pa delujejo povsem odsotno in neobčutljivo (Jurišić, 2012,
pridobljeno 15. 10. 2012, http://www.avtizem.org/avtorski_prispevki.html).

6.4 Vedenjska slika
Zgodnji gibalni razvoj pri otrocih z avtizmom ponavadi poteka normalno, lahko tudi že
spregovorijo nekaj posameznih besed. Ti začetki se pozneje značilno ne razvijejo v
funkcionalni govor. V večini primerov je odstopanje v vedenju otrok z avtizmom v primerjavi
z otroki, ki imajo značilen razvoj, opazno v drugem letu starosti, ko pride do izpada razvoja
vedenja, ki bi se v tej starosti moral normalno pojaviti – govor, skupna pozornost (otrok išče
pozornost druge osebe s pogledom in pozneje kazanje s prstom) in značilna igra (Macedoni
Lukšič,

2012,

pridobljeno

14.

4.

2012,

http://www.instavtizem.org/

index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=37).
Pri manjšini otrok z avtizmom se zdi, da gre za regresijo, tj. da izgubijo že pridobljene
sposobnosti, na primer začetek govora. Pri nekaterih otrocih z avtizmom se govor nikoli ne
razvije, pri drugih je prisoten, vendar tako spremenjen in v določenem kontekstu neustrezen,
da je njegova funkcija za komunikacijo pomembno zmanjšana (Macedoni Lukšič, 2012,
pridobljeno 14. 4. 2012, http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task
=view&id=28&Itemid=37).
Motnje so tudi na področju neverbalne komunikacije – v pogledu, izrazu obraza in kretnjah. V
socialnem vedenju manjkata prožnost in potrebna pozornost glede na pomembnost osebe ali
objekta. Pogosto so ti otroci vključeni v t. i. »vzporedno« igro, namesto z drugimi v
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»kooperativno«, značilno je, da ne vstopajo v domišljijsko igro (Macedoni Lukšič, 2012,
pridobljeno 14. 4. 2012, http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task
=view&id=28&Itemid=37).
Poleg omenjenih znakov se pri večini otrok z avtizmom pojavlja nenormalen odgovor na
dražljaje občutkov. Otrok se na primer vede, kot da bi bil »gluh«, ali si zakrije ušesa ob
»normalnem« zvoku. Zdi se, kot da ima težave pri prepoznavi predmeta, ki ga gleda, njegovo
pozornost pritegne vidni kontrast – svetloba, tema. Zelo pogosto se pri teh otrocih pojavlja
tudi nenormalna občutljivost na bolečino in dotik. Guganje (stimulacija čutila za ravnotežje)
jih ponavadi pomirja. V večini primerov imajo nenormalno stopnjo aktivnosti – lahko so
hiperaktivni ali hipoaktivni) (Macedoni Lukšič, 2012, pridobljeno 14. 4. 2012,
http://www.instavtizem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=37).

6.5 Socialno funkcioniranje otrok z avtizmom
Motnje v socialnem funkcioniranju so ena od temeljnih značilnosti avtističnih otrok. Starši jih
navadno opisujejo kot »samozadostne«, »kot bi bili v školjki«, »srečnejši so, če jih pustimo
same«, »vedejo se, kot da ljudi ne bi bilo«, … Ti opisi nas lahko navedejo na predstavo o
odsotnosti socialnega stika, ki je poenostavljena in napačna, saj predvsem v poznejšem
razvojnem obdobju avtistični otroci razvijejo socialne odnose, ki pa so v vsakem primeru
drugačni in deviantni v primerjavi s tipično populacijo vrstnikov ali odraslih. Predstave o
popolnem odklanjanju kakršnega koli stika avtističnega otroka pogosto vodijo k povsem
zgrešenemu pojmovanju diagnostičnih kriterijev, ki morajo upoštevati razvoj avtističnega
otroka tudi na tem področju, čeprav značilnosti motenega socialnega razvoja ostajajo ključne
in prisotne vse življenje. Kot dojenčki avtistični otroci ne dvignejo rok, ko se jim mati
približa, da bi jih dvignila. Pozneje se ljudem lahko aktivno izogibajo (od njih bežijo ali jih
odrivajo stran), lahko so tudi ravnodušni do njih in preprosto gledajo skoznje, kot bi jih ne
videli ne slišali. Avtistični otrok se pogosto ne odziva na svoje ime, če ga kdo dvigne, ne
položi rok okoli njegovega telesa, ampak pasivno »visi«, neredko pa tak telesni stik odklanja.
Navadno ne kaže zanimanja za čustva drugih. Tudi tisti otroci, ki imajo višji inteligenčni
kvocient in v poznejšem obdobju razvijejo sposobnost komunikacije, značilno ne razumejo
norm in ne upoštevajo čustev poslušalca, so nesposobni empatije (Jurišić, 1992: 19).
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Značilnost avtističnih otrok – odklanjanje oziroma nevzpostavljanje očesnega stika ali tako
imenovani »prazni pogled« – je bila predmet številnih raziskav (Richer, Coss, 1976; Mirenda
s sodelavci, 1983; Slabikk, 1984; England s sodelavci, 1985; Volkmar s sodelavci, 1985). Ta
lastnost sicer bistveno vpliva na otrokov razvoj in sodi v okvir socialnega odziva že v zgodnji
otroški dobi, ravno tako kot anticipatorni odzivi in socialni nasmeh pri starosti 18 mesecev, ki
je pri avtističnih otrocih redek. Zanimivo pa je, da je ravno pogled oziroma očesni stik v
primerjavi z drugimi značilnostmi socialnega razvoja predmet zanimanja strokovnjakov
(Jurišić, 1992: 19).
Očesni stik oziroma pogled ima naslednjo vlogo: mater spodbuja h govorici, nasmešku, petju,
pogledu v oči otroka. Materin pogled pri otroku širi vidno polje, vpliva na otrokovo gibanje,
vokalizacijo in nasmeh. Pozneje pri odraslih je očesni stik pokazatelj interesa za sogovornika,
določa naravo interpersonalnega odnosa, regulira odmike v pogovoru, odraža pozornost,
spodbudo, čustva – občudovanje, sram, krivdo … nerazumljivost informacij (Jurišić, 1992: 20).

6.6 Komunikacija otrok z avtizmom
»Jasno je, da jezika ne tvorijo anatomski centri – govorni, slušni –, ki so lahko prizadeti ali
zaostali v razvoju, temveč sistem, ki igra pomensko vlogo v življenju posameznika.« In ravno
ta sistem igra ključno vlogo v siptomatologiji avtizma, kljub temu da so prisotne tudi druge
govorne in jezikovne posebnosti, ki jih je izpostavil že Kanner (1943) v prvem opisu otrok:
•

mutizem,

•

konkretnost – dobesednost, ki vključuje nezmožnost uporabe sinonimov in drugih
konotacij istih izrazov,

•

eholalija,

•

uporaba izrazov, za katere se zdi, da nimajo smiselne zveze s situacijo,

•

zamenjava zaimkov – otrok sebe poimenuje z imenom, zaimkom »ti«, »ta« ali »on«,

•

nezmožnost uporabe govora v komunikativne namene (Jurišić, 1992: 22).

Razlika v komunikaciji avtističnih in zdravih otrok je vidna že v zgodnjem otroštvu. Zdravi
otroci ob koncu prvega leta starosti izražajo vrsto komunikativnih vzorcev vedenja, ki so
navadno omejeni na pozornost, zahtevo ali odklanjanje predmeta ali dejanja. Ti nameni so
sprva izraženi s kretnjo (poseganje po predmetu, odrivanje predmeta), nato glas spremlja
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kretnjo in jo nazadnje nadomesti. Da pri avtističnih otrocih tudi na tem področju ne gre zgolj
za razvojni zaostanek, so dokazale tudi raziskave (Wetherby, Gaines, 1982; Sigman s
sodelavci, 1986). »Rezultati potrjujejo, da so kognitivne sposobnosti nujne za napredek v
jezikovnem razvoju, da pa same ne zadostujejo.« Prizant in Wetherby (1987) opozarjata, da
avtistični otroci izražajo kvalitativno drugačne namere komunikacije od zdravih in drugih
otrok z motnjami v komunikaciji in razvoju, kar je neposredno povezano z motnjami na
socialnem področju avtističnih otrok v dveh smereh:
•

zgodnje specifične namere avtističnih otrok imajo relativno nesocialen cilj (zahteva,
protest),

•

idiosinkratična in nekonvencionalna sredstva uporabljajo namesto konvencionalnejših
in za drugega jasnejših sredstev (Jurišić, 1992: 22).

»Stopnja namena in sredstvo za izražanje namena komunikacije sta lahko indeksa
sociabilnosti in socialne komunikacije, ki sta,« po mnenju Cohena in sodelavcev (1986),
»ključni področji identifikacije motene socializacije pri diagnozi avtizma.«
Koncept »komunikativnega namena« po mnenju Anne Humphreys (1988) nakazuje širši
pogled na socialno interakcijo ter upošteva tesno povezavo socialnih, komunikativnih in
kognitivnih sestavin (Jurišić, 1992: 22).

6.7 Govor in jezik otrok z avtizmom
Študije so preučevale fonologijo (sposobnost uporabe glasov), sintakso (sposobnost uporabe
slovničnih pravil), semantiko (sposobnost, ki omogoča razumevanje) in pragmatiko govora
(sposobnost uporabe govora v funkciji komunikacije) pri otrocih z avtizmom. Ugotovili so, da
je pri otrocih z avtizmom najbolj prizadet pragmatični vidik govora (Dobnik Renko, 2012,
pridobljeno 12. 5. 2012, http://www2.arnes.si/~pednevro/knjiznica/avtizem.pdf).
Motnje govora in jezika so povezane s stopnjo prizadetosti otroka. Nekateri otroci z avtizmom
govora sploh ne razvijejo, ostanejo mutistični. Večina pa osvoji vsaj nekaj besed. Pri mnogih
je govorni zaostanek večleten, neredko se govor začne razvijati šele okoli 5. leta. Pri duševno
manj razvitih otrocih z avtistično motnjo je govorni razvoj praviloma v zaostanku ali pa se
govor sploh ne razvije. Presenetljivo je, da se precejšen delež duševno manj razvitih otrok z
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avtizmom nauči zelo dobro brati (hiperleksija). Sposobni so glasnega branja z odlično
fonologijo, sposobni so tudi slovnično pravilno dokončati stavke. Če pa bi morali v
prebranem besedilu dopolniti manjkajoče besede ali poiskati šaljive besede, so neuspešni.
Lokalni pomen stavka razumejo, globalnega pomena zgodbe pa ne. Raziskave s področja
semantike kažejo, da je razumevanje govora intaktno pri intelektualno dobro razvitih
posameznikih, in to na področju njihovega interesa (Dobnik Renko, 2012, pridobljeno 12. 5.
2012, http://www2.arnes.si/~pednevro/knjiznica/avtizem.pdf).
Normalno inteligentni otroci in odrasli z avtizmom imajo lahko bogat besednjak, popolnoma
obvladajo slovnična pravila, lahko so superiorni v branju – pa vendar je njihov jezik podoben
jeziku, kot se ga nauči tujec, oziroma neke vrste knjižnemu jeziku (ne uporabljajo na primer
narečja). Uporaba govora v komunikacijske namene je neodvisna od teh jezikovnih
potencialov. V govoru manj učinkovito modulirajo intonacijo, višino, hitrost, poudarke besed
ali govora, na primer govorijo z neprimerno jakostjo glasu, tempom (prehitro ali prepočasi),
monotono (Dobnik Renko, 2012, pridobljeno 12. 5. 2012, http://www2.arnes.si/
~pednevro/knjiznica/avtizem.pdf).
Otroci z motnjo avtizma imajo kljub dobri gramatični kompetentnosti specifičen, svojski,
neobičajen govor, o katerem je pisal že Kanner. Najpogosteje opazimo tri posebnosti:
•

eholalija (po Rutterju okoli 68 %, drugi navajajo tri četrtine otrok z avtizmom, pri
katerih je prisotna ta abnormalnost). Otrok eholalično (bodisi neposredno ali
odloženo) ponavlja govor druge osebe, ki nagovarja njega samega, redko pa druge
glasove. Eholalični govor ima v večini primerov komunikacijsko funkcijo;

•

t. i. metaforični govor (po Kannerju), ki je pravzaprav asociativno verbalno učenje, ko
otrok poveže besede oziroma stavke z nekimi naključnimi okoliščinami, v katerih so
bile besede izrečene, in jih v teh okoliščinah tudi pozneje uporablja. Danes
uporabljamo izraz idosinkratični govor, fraze ali izrazi. Zanj je značilno, da temelji na
povsem unikatnih asociacijah, ki so poznane le govorniku, poslušalcu pa ne;

•

zamenjava zaimkov »jaz« in »ti«, imena pa praviloma uporabljajo korektno. Ta
zamenjava se neredko zgodi tudi normalno razvitim otrokom do 5. leta.

Pojavljajo se tudi težave pri uporabi časov, z izrazi za čas in prostor (tu - tam, zgoraj - spodaj,
spredaj - zadaj, prej - potem). Slabo razumejo metafore. Artikulacija je lahko monotona in
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6.8 Igra otrok z avtizmom
Najbolj simptomatska lastnost igre otrok z avtizmom je, da večina praktično ne razvije
domišljijske igre. Značilnosti igre so repetativna in stereotipna manipulacija s predmeti in
njihova nefunkcionalna uporaba, odsotnost simbolne igre. Sposobni so se naučiti enostavnih
drobcev igre ali posnemanja igre (na primer oblačenje in slačenje punčk, hranjenje …), četudi
ne razumejo njenega pomena. Avtistični otroci v razvojnih fazah igre odstopajo od zdravih in
duševno prizadetih otrok iste mentalne starosti. Tudi za razvoj tega področja kognicija sama
ne zadostuje (Jurišić, 1992: 26).
Kot v otrokovem siceršnjem vedenju je tudi v igri opazen odpor do sprememb oziroma
vztrajanje v istosti, česar ne sme prekiniti nihče drug kot otrok sam, pa še ta le v redkih
situacijah.
Konstrukcijske igre so močna točka otrok z avtizmom. Še posebej radi imajo ceste in
železnice. Očitno pa je, da so njihove konstrukcije omejene, ponavljajoče, odražajo njihove
specifične interese in zanimanja. Najopaznejša je njihova prikrajšanost v sposobnosti
sodelovanja v skupinskih igrah, ki zahtevajo vzajemno komunikacijo in sodelovanje (Dobnik
Renko,

2012,

pridobljeno

12.

5.

2012,

http://www2.arnes.si/~pednevro/

knjiznica/avtizem.pdf).
Motnje govornega razvoja avtističnih otrok, motnje percepcije in motnje v socialnem razvoju
so ključni simptomi avtizma; v teh pogojih pa se simbolna igra ne more razviti (Jurišić, 1992:
27).
Otroci ponavadi presenečajo odrasle s svojo domišljijo pri igri. Avtistični otroci delujejo, kot
da se ne bi znali igrati. Zelo radi gledajo predmete, ki se vrtijo. Otrok z avtizmom bo obrnil
avtomobilček na streho, vrtel le eno kolo avtomobilčka in ga opazoval od blizu, namesto da bi
se igral, da vozi tovornjak čez razne ovire na preprogi in se ustavlja na črpalki (Jurišić, 2012,
pridobljeno 15. 10. 2012, http://www.avtizem.org/avtorski_prispevki.html).
32

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Maja Šulin; diplomsko delo

6.9 Pragmatični primanjkljaji pri otrocih z avtizmom
Nobena študija ni iz vseh strani ocenila pragmatičnih spretnosti v jeziku otrok z avtizmom,
vendar mnoge študije obravnavajo posamezne vidike pragmatike v avtizmu. Nekatere zgodnje
študije ne uporabljajo izraza pragmatika, ampak opisujejo primanjkljaje, ki danes
predstavljajo pojem pragmatika. Kanner (1943) je govoril o neuspehu uporabe jezika za
komunikacijo z drugimi. Rutter (1967) pa je opažal, da so bili tisti otroci z avtizmom, ki so
razvili govor, nagnjeni k obsesivnemu spraševanju. Obe opazovanji sta uvrščeni med
pragmatične primanjkljaje (povzeto po S. Baron-Cohen, 1988).
Ena od zgodnjih študij jezika otrok z avtizmom (Cunningham, 1968) je jezik razdelila na
»egocentrični jezik« in »socializirani jezik« ter v jeziku avtističnih otrok odkrila več
»egocentričnih« izjav kot v jeziku otrok brez motenj. »Egocentrični jezik« vključuje eholalijo,
samoponavljanje, glasno razmišljanje in očitno nesmiselne opazke. Cunningham ni opazil, da
bi otroci z avtizmom imeli več vprašanj kot otroci brez motenj. Opazil pa je, da so vprašanja
otrok z avtizmom bolj obsesivne narave. Poleg tega je ugotovil, da so otroci z avtizmom imeli
manj izjav na spontane informacije (povzeto po S. Baron-Cohen, 1988).
Ballova (1978) je prav tako pripravila študijo, ki naj bi specifično ocenila pragmatične
spretnosti otrok z avtizmom. Odkrila je, da so otroci z avtizmom v primerjavi z afazičnimi
otroci bolj prizadeti v spektru govornih interakcij, ki jih uporabljajo (kot so pretekle izkušnje,
prenos misli v govor, opis stvari – predmetov itd.), ter v razumevanju pravil diskurza. V
zaključku je poudarila, da otrokom z avtizmom manjka želje po komuniciranju (komunikaciji)
in da ne razumejo pragmatičnih predpostavk jezika. Langdell (1980) je ugotavljal, da otroci z
avtizmom pogosto zastavljajo tujcem neprijetna vprašanja, kot je »koliko si star«, ter da se ne
zavedajo, kdaj so vprašanja družbeno neprimerna. Opazil je še en primanjkljaj pragmatike –
pedantnost in formalnost oblike govora, pogosto slišanega pri otrocih z visoko stopnjo
avtizma, ki je neprimeren za neformalni socialni kontekst. Opisal je, da otroci z avtizmom
pogosto začnejo pogovor brez vljudnega nagovora ali poskusijo najti skupno temo za
pogovor. Zaključil je s tezo, da otroci z avtizmom težko sprejmejo mnenje nekoga drugega
(povzeto po S. Baron-Cohen, 1988).
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V zanimivi študiji enega primera Bernard-Opitz (1982) odkriva, da se jezik otroka z
avtizmom spreminja v odvisnosti od sogovorca (mama, neznanec, zdravnik), kaže nekaj
socialne občutljivosti, vendar vseeno razkrije svoje pragmatične primanjkljaje, kot je
perservacija na neko temo (povzeto po S. Baron-Cohen, 1988).
Tager-Flusbergova (1981) je ugotovila, da fonološki in sintaksični razvoj pri otrocih z
avtizmom ubira isto pot kot pri zdravih otrocih (ampak včasih v počasnejšem tempu), medtem
ko se zdita semantično in pragmatično funkcioniranje še posebej pomanjkljivi. Njeni poznejši
poskusi (Tager-Flusberg, 1985) kažejo, da se zastopanost semantičnega znanja pri otrocih z
avtizmom ne razlikuje od mentalne starosti zdravih otrok. Tako se zdi, da so pragmatični
primanjkljaji glavno področje deviantnosti v jeziku otrok z avtizmom (povzeto po S. BaronCohen, 1988).
V literaturi o pragmatičnih spretnostih v avtizmu je predstavljena presenetljivo skladna slika o
hudi okvari delovanja na skoraj vseh vidikih, ki so bili testirani. To je vodilo k mnenju
različnih avtorjev, da otroci z avtizmom uporabljajo jezik instrumentalno in ne komunikativno
(povzeto po S. Baron-Cohen, 1988).

7 SOCIOPRAGMATIČNE SPRETNOSTI
Sociopragmatične spretnosti oziroma spretnosti konverzacije so v otrokovi interakciji in
komunikaciji z vrstniki in starši zelo pomembne in so osnova za učinkovito komunikacijo. A
to so kompleksne komunikacijske interakcije. Komunikacijo postavijo v socialni kontekst.
Nanašajo se tako na verbalno kot neverbalno aktivnost; torej vključujejo tudi geste, gibe,
vokalizacijo (Bonifacio, Girolametto, 2007; Caprici s sodelavci, 1996; Iverson s sodelavci,
1994). Sociopragmatične spretnosti so pomemben del komunikacije, še posebej v otrokovem
najzgodnejšem obdobju, ko je verbalnega materiala manj kot pozneje v življenju. Otrok se z
uporabo sociopragmatičnih spretnosti vključuje v komunikacijski svet in se s pomočjo
govornih in negovornih, verbalnih in neverbalnih dejanj skuša umestiti v dogajanje ter se
uveljaviti (Ozbič, Penko, Kogovšek, 2011: 91, 92).
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Komunikacijska iniciativnost/asertivnost (verbalno in neverbalno dajanje pobude, izražanje
želja, zahtev …) je prisotna že pri dojenčku (na primer premika hrbet, da bi ga vzeli v naročje;
šobi

ustnice

ali

odpira

usta,

ko

se

želi

podojiti, …),

enako

velja

tudi

za

reaktibilnost/odzivnost/responzivnost (verbalno ali neverbalno odzivanje na pobude
komunikacijskega partnerja (na primer otroka pokličemo in se obrne; ga pozdravimo in v
pozdrav pomežikne z očmi …). Vse to se razvija v komunikacijskem aktu med otrokom in
zanj pomembnim odraslim od najzgodnejšega otroštva. Na tak način otrok – tudi dojenček –
vstopa v komunikacijo kot enakopraven partner (Ozbič, Penko, Kogovšek, 2011: 91, 92).
Poznamo pa različne komunikacijske tipe otrok. Eni so aktivni, izražajo svoje želje, zahteve,
drugi pa so pasivni, zato jih ne izražajo. Nekateri zelo zavestno vplivajo na okolje, drugi
pustijo, da okolje vpliva nanje. V tej povezavi prihajata do izraza njihovi asertivnost in
responzivnost. Pri prvi je pobudnik spremembe, dogodka otrok, pri drugi pa komunikacijski
partner. Pri prvi naj bi se komunikacijski partner odzval na pobude otroka, pri drugi pa otrok
na pobude drugega. Tu pride do izraza dvosmernost komunikacije v smislu oddajnikprejemnik oziroma pobudnik-izvajalec oziroma razumevanje-izražanje (Ozbič, Penko,
Kogovšek, 2011: 91, 92).

7.1 Asertivnost in responzivnost
a) Asertivnost je osebnostno-vedenjska značilnost, ki si jo lahko pridobimo, jo okrepimo
ali pa izgubimo. Opredelimo jo lahko kot interpersonalno oziroma interakcijsko
zmožnost zavedanja in uveljavljanja osebnih interesov ali kot učinkovito izmenjavo
misli in občutkov v socialnih situacijah na način, ki upošteva in dopušča mnenje in
čustvovanje drugih.
S psihološkega vidika je asertivnost značajska lastnost, v socialnem pomenu pa sklop veščin
vzdrževanja avtonomije v medsebojnih odnosih. Je osebnostna značilnost, ki sooblikuje
doživljanje sebe kot osebe, sposobne obvladati svoje življenje in obremenitve ter reševati
probleme (Žnidar Demšar, Petrovič Erlah, 2005: 67).
b) Responzivnost/reaktibilnost/odzivnost je verbalno ali neverbalno odzivanje na pobude
komunikacijskega partnerja. Pri responzivnosti je pobudnik spremembe, dogodka
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komunikacijski partner, medtem ko je pri asertivnosti pobudnik otrok. Pri
responzivnosti naj bi se otrok odzval na pobude drugega, pri asertivnosti pa naj bi se
komunikacijski partner odzval na pobude otroka (povzeto po Ozbič, Kogovšek,
Penko, 2011).
Po Fayu (1986 v Ozbič, Penko, Kogovšek, 2011: 92) poznamo štiri tipe otrok:
•

asertivni in responzivni (daje pobude in se odziva na pobude sogovornika),

•

asertivni in neresponzivni (daje pobude, a se ne odziva na pobude sogovornika),

•

neasertivni in responzivni (ne daje pobud, se pa odziva na pobude sogovornika),

•

neasertivni in neresponzivni (ne daje pobud in se ne odziva na pobude sogovornika).
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8 EMPIRIČNI DEL
8.1 Opredelitev problema
Avtizem je razvojno-nevrološka motnja, ki se kaže predvsem kot spremenjeno vedenje na
področju socialne interakcije, verbalne in neverbalne komunikacije ter domišljije, fantazije.
Sodi med tako imenovane pervazivne razvojne motnje z začetkom že v obdobju malčka.
Ravno pri teh otrocih pa pride do velikih odstopanj v razvoju govora in s tem komunikacije.
Otroci brez ekspresije govora velikokrat težko vzpostavijo stik s svojim okoljem in ljudmi
okoli njih.
Z ocenjevalno lestvico sociopragmatičnih spretnosti sem želela ugotoviti, kako se socialnopogovorne spretnosti razvijajo pri otrocih z avtizmom, saj imajo največ težav pri komunikaciji
in njenem razvoju. Primerjala sem dve starostni skupini predšolskih otrok iz različnih vrtcev
po Sloveniji. Vprašalnik je sicer namenjen staršem, vendar sem sama želela ugotoviti, kako
jih otroke bodo ocenile vzgojiteljice, pomočnice/pomočniki vzgojiteljic in specialne
pedagoginje, ki delajo z njimi.

8.2 Cilji
Cilji diplomskega dela so:
•

ugotoviti razvoj sociopragmatičnih spretnostih pri otrocih z avtizmom, rojenih v letih
2007 in 2009,

•

ugotoviti, kakšna je razlika pri ocenjevanju sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih z
avtizmom, rojenih v letih 2007 in 2009,

•

ugotoviti, kakšen je vpliv starosti pri razvoju asertivnosti (verbalno in neverbalno
dajanje pobude, izražanje želja, zahtev …) in responzivnosti (verbalno in neverbalno
odzivanje na pobude komunikacijskega partnerja),

•

ter ugotoviti, kako se asertivnost in responzivnost spreminjata znotraj posamezne
starostne skupine.
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8.3 Hipoteze
H1: Asertivnost in responzivnost se spreminjata glede na starost otrok z avtizmom.
H2: Pri otrocih z avtizmom ni bistvene razlike v razvitosti spretnosti asertivnosti in
responzivnosti.
H3: Pri večini otrok z avtizmom gre za odsotno ali nefrekventno – nepogosto veščino
sociopragmatičnih spretnosti.
H4: Pri otrocih v kontrolni skupini (tipični otroci) je manj težav pri razvoju
sociopragmatičnih spretnosti kot pri otrocih v eksperimentalni skupini (otroci z avtizmom).

8.4 Metodologija
8.4.1

Opis vzorca

V raziskavo je bilo vključenih 64 otrok. Eksperimentalna skupina je zajemala 32 otrok, 16
otrok, rojenih leta 2007, in 16 otrok, rojenih leta 2009. Otroci so vključeni v vrtec in
diagnosticirani kot otroci z motnjo avtističnega spektra (v nadaljevanju: otroci z MAS).
Kontrolna skupina je zajemala prav tako 32 otrok, 16 otrok, rojenih leta 2007, in 16 otrok,
rojenih leta 2009, ki so vključeni v vrtec in nimajo nobenih težav ali motenj. V vzorec so
zajeti otroci iz vseh slovenskih regij. V vseh štirih skupinah otrok prevladujejo dečki.

8.4.2

Postopek zbiranja podatkov

Zbiranje podatkov je potekalo po slovenskih vrtcih in v ambulanti za avtizem v Ljubljani.
Razdeljenih je bilo 64 vprašalnikov, ki so jih izpolnjevale vzgojiteljice, pomočnice/pomočniki
vzgojiteljic in specialne pedagoginje. Vsi, ki so sodelovali v raziskavi, so dobili komplet
vprašalnikov in uvodni dopis z razlago, za kakšno raziskavo gre ter kako naj izpolnijo
vprašalnike.
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Merski inštrumentarij

Ocenjevalna lestvica sociopragmatičnih spretnosti je vprašalnik, ki so ga z dovoljenjem
avtorja dr. Luigia Girolametta iz angleškega v slovenski jezik prevedle dr. Martina Ozbič, dr.
Damjana Kogovšek in Barbara Penko. Vprašalnik vsebuje predgovor, v katerem je razloženo,
kaj so sociopragmatične spretnosti, na kaj naj bodo pozorni pri ocenjevanju otrok ter kako
izpolniti vprašalnik. V nadaljevanju sledi 25 postavk, ki preverjajo asertivnost in
responzivnost. Asertivnost je razdeljena na tri podskupine: I. spraševati (tri trditve), II. izraziti
želje, zahteve in potrebe (6 trditev), III. predlagati (6 trditev). Responzivnost je prav tako
razdeljena na tri podskupine: I. odgovarjati na vprašanja (4 trditve), II. odzivati se na zahteve
(2 trditvi) in III. smiselna povezanost s temo pogovora, kontingenca (4 trditve). Trditve so
nazorno predstavljene v poglavju Rezultati testiranja in interpretacija. Na koncu sledi še
priloga, ki sem jo izpolnila sama in tako obdelala vprašalnik oziroma dobila rezultate.

8.4.4

Opis spremenljivk

•

Neodvisna spremenljivka (leto rojstva)

•

Odvisni spremenljivki:
o skupno število točk spremenljivk responzivnosti (odgovoriti, odzivati se,
kontingenca)
o skupno število točk spremenljivk asertivnosti (spraševati, želje, predlagati)

8.4.5

Obdelava in analiza podatkov

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Excell in s pomočjo
statističnega programa SPSS.
Statistične metode, ki smo jih uporabili:
• deskriptivna statistika za opis vzorca in prikaz podatkov (aritmetična sredina,
standardni odklon, najmanjša vrednost, največja vrednost),
• Kolmogorov-Smirnov test za testiranje normalnosti distribucije,
• Cronbach Alpha za izračun zanesljivosti preizkusa,
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• neodvisni t-test za primerjavo aritmetičnih sredin dveh skupin,
• Levenov test za primerjavo homogenosti varianc za spremenljivki,
• analiza varianc (ANOVA, F-test) za izračun statistično pomembnih razlik med
spremenljivkama,
• Pearsonov korelacijski koeficient za ugotavljanje povezanost dveh spremenljivk.

8.5 Rezultati testiranja in interpretacija
Otroci so bili razdeljeni v dve skupini, eksperimentalno in kontrolno. Vsako skupino sta
sestavljali dve podskupini, in sicer otroci, rojeni leta 2007, in otroci, rojeni leta 2009.
Vprašalnik vsebuje 25 trditev, od tega 10 trditev, ki se nanašajo na responzivnost, in 15
vprašanj, ki se nanašajo na asertivnost. Responzivnost (R) je razdeljena na tri podskupine: I.
odgovarjati na vprašanja, II. odzivati se na zahteve in III. smiselna povezanost s temo
pogovora (kontingenca). Asertivnost (A) je prav tako razdeljena na tri podskupine: I.
spraševati, II. izraziti želje, zahteve, potrebe in III. predlagati. Pri vseh trditvah je mogoče
doseči od ene do pet točk, kjer pomenijo: 1 – nikoli/ne še, 2 – skoraj nikoli, 3 – včasih, 4 –
pogosto in 5 – vedno.
Za lažje razumevanje predstavljenih podatkov smo oblikovali naslednjo legendo:
R – responzivnost
I. odgovarjati na vprašanja
II. odzivati se na zahteve
III. smiselna povezanost s temo pogovora,
kontingenca

A – asertivnost
I. spraševati
II. izraziti želje, potrebe, zahteve
III. predlagati
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Prilagamo pa tudi klasifikacijo postavk asertivnosti in responzivnosti:
Preglednica 6: Klasifikacija postavk asertivnosti
TRDITVE SPRAŠEVATI
2. Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok vpraša, kaj se dogaja.
4. Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed).
21. Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me vpraša, kaj je to.
IZRAZITI ŽELJE, ZAHTEVE, POTREBE
7. Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva.
9. Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.
16. Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne zmore nečesa narediti.
17. Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar.
18. Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma prekinem, me otrok prosi, naj
nadaljujem.
22. Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me prosi za pomoč.
PREDLAGATI
5. Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj.
11. Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo.
13. Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej.
14. Ob skupnem igranju otrok predlaga različne načine igre ali novo igro.
24. Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne sprašujem neposredno njega.
25. Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala.
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Preglednica 7: Klasifikacija postavk responzivnosti
TRDITVE ODGOVARJATI NA VPRAŠANJA
1. Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad,
otrok pove ali pokaže, katero želi.
3. Ko otroka vprašam po imenu nečesa, in če otrok to ime pozna, ga pove.
6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori.
23. Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj želi, mi odgovori.
ODZVATI SE NA ZAHTEVE
8. Če vprašam otroka, da ponovi nekaj, česar nisem razumel(a), otrok to stori in
ponovi.
20. Če svojega otroka ne razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi ga razumel(a).
SMISELNA POVEZANOST S TEMO POGOVORA
10. V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več izmenjavah vlog v
pogovoru (na primer: otroka nekaj vprašam, otrok odgovori, nato ga zopet
vprašam, otrok odgovori ali vpraša on).
12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora.
15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam.
19. Glasovi/geste – gibi/besede otroka so primerni vsebini najinega pogovora.
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Preglednica 8: Prikaz rezultatov za otroke z MAS, rojene leta 2007
NAJVEČ
2
5
5

3
5
5

4
4
5

5
5
3

6
5
5

EKSPERIMENTALNA SKUPINA
7
8
9
10
11
12
5
5
2
4
3
5
5
5
3
5
3
2

13
3
2

14
2
1

15
1
1

16
3
1

I.

6. trditev

3

3

4

3

3

4

5

5

3

3

3

4

2

1

1

2

23. trditev
8. trditev
20. trditev
10. trditev
12. trditev
15. trditev
19. trditev
2. trditev
4. trditev
21. trditev
7. trditev
9. trditev
16. trditev
17. trditev
18. trditev
22. trditev
5. trditev
11. trditev
13. trditev
14. trditev
24. trditev
25. trditev

4
4
3
3
3
3
2
3
5
5
3
2
5
4
2
5
5
5
3
2
5
2

4
4
3
3
3
4
2
3
5
5
3
2
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4
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5
5
5
3
2
5
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3
3
4
3
3
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4
4
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3
3
4
4
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4
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3
3

4
3
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4
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4
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3
3
4
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4
3

3
4
4
4
4
4
3
2
4
3
4
1
4
3
1
3
2
4
4
2
4
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4
4
5
4
4
4
4
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4
4
4
2
4
4
2
3
3
3
4
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4
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4
5
4
5
3
5
3
4
4
5
5
4
5
5
5
5
3
5
5
3
3
4

5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
3
5
4
4
5
3
5
3
3
2
3

3
2
4
2
4
4
4
2
4
3
3
2
4
4
3
3
3
4
3
2
3
3

4
4
3
3
4
4
5
2
4
5
5
4
4
3
5
5
3
3
4
2
2
4

3
3
4
2
4
3
4
4
4
3
4
2
5
5
4
4
2
3
2
3
2
3

3
4
3
3
3
3
3
3
4
2
4
2
4
5
5
5
2
3
4
3
1
5

1
2
3
1
3
2
2
2
3
2
2
3
1
3
3
3
2
2
2
1
1
2

1
2
2
1
3
1
3
1
2
1
1
1
3
3
4
3
1
1
4
1
1
4

1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
4
3
1
1
3
2
1
4

1
1
3
1
3
3
2
2
2
1
3
1
2
2
3
3
2
1
3
2
1
3

R

II.
III.

I.
II.

III.

5

A

5
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3. trditev

1
5
5
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Preglednica 9: Prikaz rezultatov za otroke z MAS, rojene leta 2009
NAJVEČ

I.

1
4
4

2
5
5

3
5
5

4
1
1

5
3
1

6
5
4

6. trditev

3

5

3

1

1

4

1

1

1

2

4

3

3

1

2

3

23. trditev
8. trditev
20. trditev
10. trditev
12. trditev
15. trditev
19. trditev
2. trditev
4. trditev
21. trditev
7. trditev
9. trditev
16. trditev
17. trditev
18. trditev
22. trditev
5. trditev
11. trditev
13. trditev
14. trditev
24. trditev
25. trditev

3
3
3
1
4
3
3
5
3
3
3
4
3
3
4
3
3
2
4
3
4
4

5
1
4
4
5
5
5
5
5
4
1
4
5
5
5
5
2
1
4
1
1
4

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
2
3
3
2
3
1
2
2
3
2
1
3

1
1
2
2
3
3
3
3
3
1
2
4
4
3
4
1
1
3
4
3
1
3

3
4
3
1
2
4
2
1
1
1
4
2
3
1
4
3
1
1
2
1
2
3

1
1
2
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
1
4
3
1
1
3
1
1
3

2
1
2
1
2
3
3
2
3
1
3
4
4
3
4
1
1
3
3
3
1
2

1
2
2
2
1
1
1
2
3
1
1
3
3
1
3
1
2
2
2
2
1
3

2
1
1
2
2
1
3
1
2
1
1
2
2
1
3
2
2
1
2
2
1
3

1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
3
2
3
2
2
2
2
1
1
2

2
3
2
2
2
3
1
2
1
2
3
1
2
2
3
2
1
1
2
1
1
2

1
2
2
1
3
2
2
4
3
2
3
3
2
2
2
2
3
1
3
2
3
2

1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
3
2
4
3
2
1
3
2
1
3

2
2
2
2
2
2
3
1
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
1
1
2

3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
1
3
1
4
4
1
2
3
2
1
4

R

II.
III.

I.
II.

III.

5

A

5

1. trditev
3. trditev
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7
8
9
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4
3
2
3
1
2
2
1
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8.6 Deskriptivna statistika: eksperimentalna skupina, otroci, rojeni v
letih 2007 in 2009
o RESPONZIVNOST
NAJVEČ – najvišje možno število točk
Preglednica 10: Prikaz rezultatov deskriptivne statistike za otroke z MAS, rojene v letih

Smiselna
povezanost s
temo
pogovora

Odzivati se na
zahteve

Odgovarjati
na vprašanja

Lestvica
responzivnosti

2007 in 2009 (responzivnost)
Letnik
rojstva

N

Povprečje

SD

Min

Max

NAJVEČ

2007

16

32,81

10,14

13

48

50

2009

16

22,75

7,88

12

44

50

2007

16

13,44

5,07

4

20

20

2009

16

10,19

4,39

4

20

20

2007

16

6,81

1,83

4

10

10

2009

16

4,25

1,34

2

7

10

2007

16

12,56

3,65

5

18

20

2009

16

8,31

3,55

4

19

20

V preglednici prvi dve vrstici prestavljata statistične vrednosti responzivnosti za vse
udeležene v raziskavi z MAS. Nadaljnje vrstice predstavljajo statistične vrednosti za
posamezne podskupine responzivnosti. V vseh trditvah v posamezni podskupini (I., II., III.) je
bilo mogoče doseči od ene do pet točk. Točke so bile seštete za vsakega otroka posebej (16
otrok) in iz teh rezultatov smo določili zgornje in spodnje statistične vrednosti. Pri prvi trditvi
(I.) je bilo skupno najnižje število doseženih točk štiri in najvišje 20 za obe letnici rojstva
otrok. Pri drugi trditvi (II.) so otroci, rojeni leta 2007, dosegli skupno najnižje število točk
45

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Maja Šulin; diplomsko delo

štiri in najvišje deset ter otroci, rojeni leta 2009, so dosegli najnižje skupno število točk dve in
najvišje sedem. V tretji trditvi (III.) so otroci, rojeni leta 2007, dosegli skupno najnižje število
točk pet in najvišje 18 in otroci, rojeni leta 2009, so dosegli skupno najnižje število točk štiri
in najvišje 19.
Otroci, rojeni leta 2007, so pri prvem sklopu trditev dosegli v povprečju 13,44 točke, okrog
tega povprečja pa variirajo vrednosti za 5,07 točke. Otroci, rojeni leta 2009, so pri prvem
sklopu trditev dosegli v povprečju 10,19 točke, okrog tega povprečja pa variirajo vrednosti za
4,39 točke. Pri drugem sklopu trditev so otroci, rojeni leta 2007, dosegli v povprečju 6,81
točke, vrednosti variirajo za 1,83 točke. Otroci, rojeni leta 2009, so dosegli v povprečju 4,25
točke in vrednosti variirajo za 1,34 točke. Pri tretjem sklopu trditev so otroci, rojeni leta 2007,
v povprečju dosegli 12,56 točke in vrednosti variirajo za 3,56 točke. Otroci, rojeni leta 2009,
pa so v poprečju dosegi 8,31 točke in vrednosti variirajo za 3,55 točke.

Graf 1: Prikaz spretnosti responzivnosti po posameznih sklopih
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o ASERTIVNOST
NAJVEČ. – najvišje možno število točk
Preglednica 11: Prikaz rezultatov deskriptivne statistike za otroke z MAS, rojene v letih
Letnik
rojstva

N

Povprečje

SD

Min

Max

NAJVEČ

Lestvica
asertivnosti

2007

16

47,25

11,29

28

65

75

2009

16

33,88

8,20

25

52

75

Spraševati

2007

16

9,75

3,38

4

15

15

2009

16

6,31

2,89

3

14

15

Izraziti želje,
zahteve,
potrebe

2007

16

20,06

4,96

12

29

30

2009

16

15,69

3,55

11

25

30

Predlagati

2007 in 2009 (asertivnost)

2007

16

17,44

4,05

10

23

30

2009

16

11,88

3,16

6

20

30

V preglednici prvi dve vrstici prestavljata statistične vrednosti asertivnosti za vse udeležene v
raziskavi z MAS. Nadaljnje vrstice predstavljajo statistične vrednosti za posamezne
podskupine asertivnosti. V vseh trditvah v posamezni podskupini (I., II., III.) je bilo mogoče
doseči od ene do pet točk. Točke so bile seštete za vsakega otroka posebej (16 otrok) in iz teh
rezultatov smo določili zgornje ter spodnje statistične vrednosti. Pri prvi trditvi (I.) je bilo
skupno najnižje število doseženih točk štiri in najvišje 15 za otroke, rojene leta 2007, otroci,
rojeni leta 2009, pa so dosegli najmanj tri točke in največ 14 točk. Pri drugi trditvi (II.) so
otroci, rojeni leta 2007, dosegli skupno najnižje število točk 12 in najvišje 29 in otroci, rojeni
leta 2009, so dosegli najnižje skupno število točk 11 ter najvišje 25. V tretji trditvi (III.) so
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otroci, rojeni leta 2007, dosegli skupno najnižje število točk deset in najvišje 23 in otroci,
rojeni leta 2009, so dosegli skupno najnižje število točk šest in najvišje 20.
Otroci, rojeni leta 2007, so pri prvem sklopu trditev dosegli v povprečju 47,25 točke, okrog
tega povprečja pa variirajo vrednosti za 11,29 točke. Otroci, rojeni leta 2009, so pri prvem
sklopu trditev dosegli v povprečju 33,88 točke, okrog tega povprečja pa variirajo vrednosti za
8,2 točke. Pri drugem sklopu trditev so otroci, rojeni leta 2007, dosegli v povprečju 20,06
točke, vrednosti variirajo za 4,96 točke. Otroci, rojeni leta 2009, so dosegli v povprečju 15,69
točke in vrednosti variirajo za 3,55 točke. Pri tretjem sklopu trditev so otroci, rojeni leta 2007,
v povprečju dosegli 17,44 točke in vrednosti variirajo za 4,05 točke. Otroci, rojeni leta 2009,
pa so v poprečju dosegi 11,88 točke in vrednosti variirajo za 3,16 točke.

Graf 2: Prikaz spretnosti asertivnosti po posameznih sklopih
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8.7 Zanesljivost in veljavnost testa
Pri statistični analizi sem kot koeficient zanesljivosti uporabila Cronbach Alpha. Koeficienti
zanesljivosti za posamezno skupino otrok znašajo:
Preglednica 12: Koeficient zanesljivosti za posamezno starostno skupino
SKUPINA OTROK

ZANESLJIVOST SPREMENLJIVK

Otroci z MAS, rojeni v letih 2007 in 2009

0,901

Tipični otroci, rojeni v letih 2007 in 2009

0,661

Preizkus se je izkazal za zanesljiv, saj je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa pri eni
skupini 0,661, pri drugi pa 0,901 (test je zanesljiv, če se vrednosti gibljejo od 0 do 1).

8.8 Testiranje normalne porazdelitve
Testiranje normalne porazdelitve smo izračunali s Kolmogorov-Smirnovim testom, ki je
pokazal, da je pri primerjavi celotnega števila točk pri ocenjevanju spretnosti responzivnosti v
obeh skupinah otrok (otroci z MAS, ki so rojeni v letih 2007 in 2009) vrednost p (tveganje)
večja od 0,05 (p > 0,05). Pri primerjavi celotnega števila točk pri ocenjevanju spretnosti
asertivnosti v obeh skupinah otrok (otroci z MAS, ki so rojeni v letih 2007 in 2009) pa je
vrednost p manjša kot 0,05 (p < 0,05), kar pomeni, da porazdelitev ni normalna. Zato smo
podatke normalizirali (z naravnim logaritmom).

8.9 Preverjanje hipotez
Postavili smo štiri hipoteze, ki se nanašajo na razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih
z MAS, ki so rojeni v letih 2007 in 2009. Za primerjavo pa smo uporabili rezultate,
pridobljene pri tipičnih otrocih, ki so prav tako rojeni v letih 2007 in 2009.
V nadaljevanju so navedeni rezultati za posamezno hipotezo.
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H1: Asertivnost in responzivnost se spreminjata glede na starost pri otrocih
z avtizmom.
Preglednica 13: Primerjava rezultatov za otroke z MAS in tipične otroke, rojene v letih

Lestvica
asertivnosti

Lestvica
responzivnosti

2007 in 2009
Eksperimentalna skupina
Min
Max

Kontrolna skupina
Min
Max

Letnik
rojstva

N

2007

16

13

48

40

49

2009

16

12

44

43

46

2007

16

28

65

60

75

2009

16

25

52

62

70

Preglednica prikazuje da se pri otrocih z MAS, rojenih v letih 2007 in leta 2009, največje
število doseženih točk responzivnosti zmanjša z 48 na 44, pri asertivnosti pa se največje
število doseženih točk zmanjša kar za 13 točk, s 65 točk na 52.
Če otroke iz eksperimentalne skupine primerjamo z otroki iz kontrolne skupine, ugotovimo,
da se pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, v primerjavi s tipičnimi otroki največje število
točk responzivnosti zmanjša za eno točko, z 49 na 48, medtem ko se število točk pri otrocih z
MAS, rojenih leta 2009, v primerjavi s tipičnimi otroki zmanjša za dve točki, s 46 na 44. Pri
največjem številu točk asertivnosti ugotovimo, da se pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, v
primerjavi s tipičnimi otroki število točk zmanjša za deset, s 75 na 65, medtem ko se pri
otrocih z MAS, rojenih leta 2009, v primerjavi s tipičnimi otroki število točk zmanjša za 18, s
70 na 52.
Iz tega lahko sklepamo, da se bistvene razlike pri točkah asertivnosti pojavijo med obema
starostnima obdobjema pri otrocih z MAS in v primerjavi z otroki iz kontrolne skupine.
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Graf 3: Primerjava rezultatov za otroke z MAS in tipične otroke, rojene v letih 2007 in
2009
Preglednica 14: Prikaz rezultatov asertivnosti za otroke z MAS in za tipične otroke,

Predlagati
(III.)

Izraziti želje,
zahteve,
potrebe (II.)

Spraševati
(I.)

Lestvica
asertivnosti

rojene v letih 2007 in 2009
Eksperimentalna skupina
Min
Max

Kontrolna skupina
Min
Max

Letnik
rojstva

N

2007

16

28

65

60

75

2009

16

25

52

62

70

2007

16

4

15

12

15

2009

16

3

14

14

15

2007

16

12

29

22

30

2009

16

11

25

26

29

2007

16

10

23

20

30

2009

16

6

20

22

26
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Preglednica prikazuje, da se pri otrocih z MAS, rojenih v letih 2007 in 2009, največje število
točk asertivnosti s 65 točk zmanjša na 52 točk. Pri trditvah v I. sklopu so otroci z MAS, rojeni
leta 2007, dosegli največ 15 točk in otroci z MAS, rojeni leta 2009, 14 točk. Število točk je
torej upadlo za eno točko. Pri trditvah v II. sklopu so otroci z MAS, rojeni leta 2007, dosegli
največ 29 točk in otroci z MAS, rojeni leta 2009, 25 točk, kar dokazuje, da se je število točk
zmanjšalo za štiri točke. Pri trditvah v III. sklopu so otroci z MAS, rojeni leta 2007, dosegli
največ 23 točk in otroci z MAS, rojeni leta 2009, 20 točk, kar dokazuje, da se je število točk
zmanjšalo za tri točke. Iz tega lahko sklepamo, da do največje razlike prihaja pri trditvah
II. sklopa, saj je tu razlika med točkami največja.
Če primerjamo rezultate eksperimentalne skupine z rezultati kontrolne skupine, ugotovimo,
da se največje število točk v I. sklopu pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, v primerjavi s
tipičnimi otroki ne spremeni, medtem ko se pri otrocih z MAS, rojenih leta 2009, število točk
v primerjavi s tipičnimi otroki zmanjša za eno točko. V II. sklopu se največje število točk pri
otrocih z MAS, rojenih leta 2007, v primerjavi s tipičnimi otroki zmanjša za eno točko,
medtem ko se pri otrocih z MAS, rojenih leta 2009, v primerjavi s tipičnimi otroki zmanjša za
štiri točke. V III. sklopu se največje število točk pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, v
primerjavi s tipičnimi otroki zmanjša za sedem točk, medtem ko se pri otrocih z MAS, rojenih
leta 2009, v primerjavi s tipičnimi otroki zmanjša za šest točk. Iz tega lahko sklepamo, da pri
primerjavi eksperimentalne in kontrolne skupine prihaja do največjih odstopanj pri trditvah
III. sklopa.
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Graf 4: Primerjava rezultatov asertivnosti za otroke z MAS in tipične otroke, rojene v
letih 2007 in 2009
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Preglednica 15: Prikaz rezultatov responzivnosti za otroke z MAS in za tipične otroke,
rojene v letih 2007 in 2009
N

2007

16

13

48

40

49

2009

16

12

44

43

46

Odgovarjati
na vprašanja
(I.)

2007

16

4

20

16

20

2009

16

4

20

17

18

2007

16

4

10

7

10

2009

16

2

7

8

10

2007

16

5

18

16

20

2009

16

4

19

16

19

Lestvica
responzivnosti

Letnik
rojstva

Odzivati se
na zahteve
(II.)

Kontrolna skupina
Min
Max

Smiselna
povezanost s
temo
pogovora
(III.)

Eksperimentalna skupina
Min
Max

Preglednica prikazuje, da se pri otrocih z MAS, rojenih v letih 2007 in 2009, največje število
točk responzivnosti z 48 točk zmanjša na 44 točk. Pri trditvah v I. sklopu so otroci z MAS,
rojeni tako leta 2007 kot leta 2009, dosegli 20 točk. Pri trditvah v II. sklopu so otroci z MAS,
rojeni leta 2007, dosegli največ deset točk in otroci z MAS, rojeni leta 2009, sedem točk, kar
dokazuje, da se je število točk zmanjšalo za tri točke. Pri trditvah v III. sklopu so otroci z
MAS, rojeni leta 2007, dosegli največ 18 točk in otroci z MAS, rojeni leta 2009, 19 točk, kar
dokazuje, da se je število točk povečalo za eno točko. Iz tega lahko sklepamo, da do največje
razlike prihaja v II. sklopu trditev, saj je tam razlika med točkami največja.
Če primerjamo rezultate eksperimentalne skupine z rezultati kontrolne skupine, ugotovimo,
da se največje število točk v I. sklopu pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, v primerjavi s
tipičnimi otroki ne spremeni, medtem ko se pri otrocih z MAS, rojenih leta 2009, v primerjavi
s tipičnimi otroki število točk zviša za dve točki. V II. sklopu se največje število točk pri
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otrocih z MAS, rojenih leta 2007, v primerjavi s tipičnimi otroki ne spremeni, medtem ko se
pri otrocih z MAS, rojenih leta 2009, v primerjavi s tipičnimi otroki zmanjša za tri točke. V
III. sklopu se največje število točk pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, v primerjavi s
tipičnimi otroki zmanjša za dve točki, medtem ko se pri otrocih z MAS, rojenih leta 2009, v
primerjavi s tipičnimi otroki ne spremeni. Iz tega lahko sklepamo, da do največjih odstopanj
prihaja v II. sklopu trditev, kjer je razlika v številu točk največja.

Graf 5: Primerjava rezultatov responzivnosti za otroke z MAS in tipične otroke, rojene
v letih 2007 in 2009

Kolmogorov-Smirnov test kaže, da se število točk pri spretnostih asertivnosti ni porazdelilo
normalno, zato smo podatke normalizirali z naravnim logaritmom. Tako je po transformaciji
pri obeh skupinah, tako pri asertivnosti in kot responzivnosti, vrednost p večja od 0,05 (p >
0,05). Statistično pomembnost smo izračunali z neodvisnim t-testom. Homogenost varianc pa
smo preverili z Levenovim testom.
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Preglednica 16: Prikaz aritmetičnih sredin in standardnega odklona za obe skupini
spremenljivk
SPRETNOSTI

LETO

VELIKOST

ARITMETIČNA

STANDARDNI

ROJSTVA

VZORCA

SREDINA

ODKLON

2007

16

32,81

10,14

2009

16

22,75

7,88

2007

16

47,25

11,29

2009

16

33,88

8,20

RESPONZIVNOST

ASERTIVNOST

Preglednica 17: Prikaz vrednosti t-testa in vrednosti Levenovega testa za obe
spremenljivki
SPRETNOSTI

Vrednost t-testa

Vrednost Levenovega testa

0,04

0,272

0,01

0,517

RESPONZIVNOST

ASERTIVNOST

Pri preverjanju homogenosti varianc za obe spremenljivki, asertivnost in responzivnost, smo
ugotovili, da je večja od 0,5. Rezultata neodvisnega t-testa za obe spremenljivki pa sta manjša
od 0,05, zato lahko govorimo o razlikah med obema skupinama. Zato potrdimo hipotezo:
»Asertivnost in responzivnost se spreminjata glede na starost otrok z MAS.« To pomeni, da
prihaja do razlik med stopnjo razvitosti spretnosti asertivnosti in responzivnosti pri otrocih z
MAS glede na starost.
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H2: Pri otrocih z avtizmom ni bistvene razlike v razvitosti spretnosti
asertivnosti in responzivnosti.
Pri izračunu medsebojne povezanosti med spremenljivkama smo uporabili Pearsonov
koeficient korelacije.
Preglednica 18: Korelacija med spretnostmi asertivnosti in spretnostmi responzivnosti
Korelacija med:

Pearsonov korelacijski

p - tveganje

koeficient (r)
povprečjem doseženih točk pri
spretnostih asertivnosti in povprečjem

0,849

0,000

doseženih točk pri spretnostih
responzivnosti
Pri otrocih z avtizmom je prisotna močna pozitivna korelacija med razvitostjo spretnosti
asertivnosti in responzivnosti, r = 0,849, kar kaže na povezanost obeh spremenljivk.
Hipotezo: »Pri otrocih z avtizmom ni bistvene razlike v razvitosti spretnosti asertivnosti in
responzivnosti,« potrdimo. Povezanost spremenljivk pa lahko potrdimo tudi s pomočjo
razsevnega grafikona (graf kaže na močno linearno in pozitivno povezanost).
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Graf 6: Prikaz povezanosti spremenljivk asertivnosti in responzivnosti

H3: Pri večini otrok z avtizmom gre za odsotno ali nefrektventno –
nepogosto veščino sociopragmatičnih spretnosti.
Pri analizi vprašalnikov sem na koncu izdelala profil otrokovih socialno-pogovornih
spretnosti. Določili smo nivo, na katerem se posameznik nahaja. Nivo I: točkovanje, ki je
nižje od 3,0, pomeni odsotno ali nefrekventno – nepogosto veščino. Nivo II: točkovanje od
3,0 do 4,4 pomeni porajajočo se ali slabo razvito veščino. Nivo III: točkovanje nad 4,5
pomeni dobro razvito veščino.
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Preglednica 19: Lestvica asertivnosti – nivo pri otrocih z MAS
LETNICA ROJSTVA
NIVO
Ne še
Porajajoča
Prisotna, razvita
SKUPAJ

LESTVICA ASERTIVNOSTI – NIVO
2007
2009
SKUPAJ
4
12
0
16

14
2
0
16

18
14
0
32

Preglednica prikazuje, da je pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, prisotna porajajoča se ali
slabo razvita veščina pri spretnostih asertivnosti, medtem ko je pri otrocih z MAS, rojenih leta
2009, veščina pri spretnostih asertivnosti odsotna ali je nefrekventna – nepogosta.

Graf 7: Razvitost veščin pri spretnostih asertivnosti pri otrocih z MAS
Preglednica 20: Lestvica responzivnosti – nivo pri otrocih z MAS
LETNICA ROJSTVA
NIVO
Ne še
Porajajoča
Prisotna, razvita
SKUPAJ

LESTVICA RESPONZIVNOSTI – NIVO
2007
2009
SKUPAJ
4
11
1
16

13
3
0
16

17
14
1
32

Preglednica prikazuje, da je pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, prisotna porajajoča se ali
slabo razvita veščina pri spretnostih responzivnosti, medtem ko je pri otrocih z MAS, rojenih
leta 2009, veščina pri spretnostih responzivnosti odsotna ali je nefrekventna – nepogosta. Pri
spretnostih responzivnosti pa ima en otrok z MAS, rojen leta 2007, dobro razvito veščino.
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Graf 8: Razvitost veščin pri spretnostih asertivnosti pri otrocih z MAS
Hipotezo: »Pri večini otrok z avtizmom gre za odsotno ali nefrektventno – nepogosto veščino
sociopragmatičnih spretnosti,« lahko delno potrdimo. To pomeni, da je pri otrocih z MAS,
rojenih leta 2007, prisotna porajajoča se ali slabo razvita veščina tako pri spretnostih
asertivnosti kot pri spretnostih responzivnosti. Pri otrocih z MAS, rojenih leta 2009, pa je tako
pri spretnostih asertivnosti kot spretnostih responzivnosti veščina odsotna ali je nefrektventna
– nepogosta. Hipotezo lahko delno potrdimo tudi s stolpičnim grafikonom.

Graf 9: Razvitost veščin pri spretnostih asertivnosti in responzivnosti pri otrocih z MAS
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H4: Pri otrocih v kontrolni skupini (tipični otroci) se pojavlja manj težav
pri razvoju sociopragmatičnih spretnosti kot pri otrocih iz eksperimentalne
skupine (otroci z avtizmom).
Za preverjanje hipoteze H4 smo uporabili analizo variance – ANOVA (Post Hoc, Hochberg).
Primerjali smo vse štiri skupine otrok, otroke z MAS, rojene leta 2007 in leta 2009, ter tipične
otroke, rojene leta 2007 in leta 2009. Podatkov nismo normalizirali, saj je pri primerjavi
povprečnega števila točk, osvojenih za spretnosti asertivnosti in spretnosti responzivnosti, pri
vsaki skupini enaka normalni.
Preglednica 21: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednost F-testa in
statistične pomembnosti za povprečno število točk asertivnosti
Standardni
SKUPINA

N

Povprečje

odklon

Eksperimentalna skupina 2007

16

47,25

11,29

Eksperimentalna skupina 2009

16

33,88

8,20

Kontrolna skupina 2007

16

66,44

4,76

Kontrolna skupina 2009

16

64,87

2,73

Skupaj

64

53,11

6,75

p - stopnja
F-test

tveganja

68,31

0,00

Pri povprečju doseženih točk spretnosti asertivnosti so razlike med eksperimentalno in
kontrolno skupino statistično pomembne, F = 68,31, p < 0,005.
Preglednica 22: Prikaz aritmetične sredine, standardnega odklona, vrednost F-testa in
statistične pomembnosti za povprečno število točk responzivnosti.
Standardni
SKUPINA

N

Povprečje

odklon

Eksperimentalna skupina 2007

16

32,81

10,14

Eksperimentalna skupina 2009

16

22,75

7,88

Kontrolna skupina 2007

16

44,87

3,56

Kontrolna skupina 2009

16

44,81

0,91

Skupaj

64

36,31

5,62

p - stopnja
F-test

tveganja

40,87

0,00

Pri povprečju doseženih točk spretnosti responzivnosti so razlike med eksperimentalno in
kontrolno skupino statistično pomembne, F = 40,87, p < 0,005.
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Hipotezo: »Pri otrocih v kontrolni skupini se pojavlja manj težav pri razvoju
sociopragmatičnih spretnosti kot pri otrocih iz eksperimentalne skupine,« potrdimo. To
pomeni, da so pri otrocih iz kontrolne skupine povprečne ocene mnogo višje kot pri otrocih v
eksperimentalni skupini. Zato se pri otrocih v kontrolni skupini pojavlja manj težav pri
razvoju sociopragmatičnih spretnosti kot pri otrocih v eksperimentalni skupini. Hipotezo
lahko potrdimo tudi z boxplot grafom.

Graf 10: Prikaz razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino pri razvoju
sociopragmatičnih spretnosti
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Prikaz hipotez

Preglednica 23: Prikaz sprejetih in delno sprejetih hipotez
H1: Asertivnost in responzivnost se spreminjata glede na starost otrok z Potrdimo.
avtizmom.
H2: Pri otrocih z avtizmom ni bistvene razlike v razvitosti spretnosti asertivnosti Potrdimo.
in responzivnosti.
H3: Pri večini otrok z avtizmom gre za odsotno ali nefrektventno – nepogosto Delno
veščino sociopragmatičnih spretnosti.
potrdimo.
H4: Pri otrocih v kontrolni skupini se pojavlja manj težav pri razvoju Potrdimo.
sociopragmatičnih spretnosti kot pri otrocih iz eksperimentalne skupine.
Postavili smo štiri hipoteze, od katerih so tri hipoteze potrjene, ena pa delno potrjena. Delno
drži hipoteza H3: »Pri večini otrok z avtizmom gre za odsotno ali nefrektventno – nepogosto
veščino sociopragmatičnih spretnosti.«
Rezultati pri hipotezah H1, H2 in H4 potrjujejo predvidevanja, ki smo jih postavili pred
raziskavo. Če pogledamo podrobneje pri hipotezi H1, se večina spretnosti asertivnosti in
spretnosti responzivnosti spreminja glede na starost otrok z MAS. Otroci z MAS, ki so rojeni
leta 2007, imajo razvitejše veščine sociopragmatičnih spretnosti kot otroci z MAS, rojeni leta
2009. Največje razlike nastanejo pri III. sklopu trditev (smiselna povezanost s temo pogovora)
pri spretnostih responzivnosti in prav tako pri III. sklopu trditev (predlagati) pri spretnostih
asertivnosti. Otroke iz eksperimentalne skupine (otroci z MAS) smo primerjali z otroki iz
kontrolne skupine (tipični otroci), kjer smo prav tako ugotovili, da prihaja do odstopanj pri
razvitosti sociopragmatičnih spretnosti na splošno in glede na starost. Tipični otroci imajo
bistveno razvitejše sociopragmatične spretnosti kot otroci z MAS. To lahko dokažemo s
črtnimi grafikoni. Prikazali bomo nekaj primerov, ki najbolj odstopajo med seboj.
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Pri otrocih z MAS in tipičnih otrocih, rojenih leta 2007, se pri spretnostih responzivnosti
največje razlike kažejo pri naslednjih trditvah:
• 12. trditev v III. sklopu (smiselna povezanost s temo pogovora)

Graf 11: Prikaz razlik pri 12. trditvi responzivnosti med obema skupinama
• 19. trditev v III. sklopu (smiselna povezanost s temo pogovora)

Graf 12: Prikaz razlik pri 19. trditvi responzivnosti med obema skupinama
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Največje razlike pri spretnostih asertivnosti pri otrocih z MAS in tipičnih otrocih, rojenih leta
2007, pa se kažejo pri naslednjih trditvah:
• 2. trditev v I. sklopu (spraševati)

Graf 13: Prikaz razlik pri 2. trditvi asertivnosti med obema skupinama
• 5. trditev v III. sklopu (predlagati)

Graf 14: Prikaz razlik pri 5. trditvi asertivnosti med obema skupinama
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• 14. trditev v III. sklopu (predlagati)

Graf 15: Prikaz razlik pri 14. trditvi asertivnosti med obema skupinama
Pri otrocih z MAS in tipičnih otrocih, rojenih leta 2009, se pri spretnostih responzivnosti
največje razlike kažejo pri naslednjih trditvah:
• 23. trditev v I. sklopu (odgovarjati na vprašanja)

Graf 16: Prikaz razlik pri 23. trditvi responzivnosti med obema skupinama
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• 20. trditev v II. sklopu (odzivati se na zahteve)

Graf 17: Prikaz razlik pri 20. trditvi responzivnosti med obema skupinama
• 12. trditev v III. sklopu (smiselna povezanost s temo pogovora)

Graf 18: Prikaz razlik pri 12. trditvi responzivnosti med obema skupinama
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Največje razlike pri spretnostih asertivnosti pri otrocih z MAS in tipičnih otrocih, rojenih leta
2009, pa se kažejo pri naslednjih trditvah:
• 21. trditev v I. sklopu (spraševati)

Graf 19: Prikaz razlik pri 21. trditvi asertivnosti med obema skupinama
• 7. trditev v II. sklopu (izraziti želje, zahteve, potrebe)

Graf 20: Prikaz razlik pri 7. trditvi asertivnosti med obema skupinama
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• 5. trditev v III. sklopu (predlagati)

Graf 21: Prikaz razlik pri 5. trditvi asertivnosti med obema skupinama
Raziskava je pokazala, da lahko potrdimo tudi hipotezi H2 in H4. Če podrobneje pogledamo
hipotezo H2, so povprečne ocene skupnega števila točk otrok z MAS za obe starostni skupini
približno enake, tako pri spretnostih asertivnosti kot pri spretnostih responzivnosti. S
preizkusom korelacije smo dokazali statistično pomembnost med obema spremenljivkama.
Pred računanjem statistične pomembnosti smo rezultate za potrditev te hipoteze dobili že z
izdelavo profila otrokovih socialno-pogovornih spretnosti. Pri tem smo ugotovili, da so si
povprečne ocene responzivnosti in asertivnosti med seboj zelo podobne in da njihove
vrednosti med seboj bistveno ne odstopajo.
Razliko med otroki z MAS in tipičnimi otroki smo dokazovali pri hipotezi H4. Že zgornji
grafikoni so pokazali razliko med razvitostjo sociopragmatičnih spretnostih pri otrocih z MAS
in pri tipičnih otrocih. Tipični otroci imajo bistveno razvitejše socialno-pogovorne spretnosti.
Njihove povprečne ocene se pri večini tipičnih otrok gibljejo okoli 4 ali nad 4, kar dokazuje
boljšo razvitost spretnosti asertivnosti in responzivnosti kot pri otrocih z MAS.
Hipotezo H3 pa smo potrdili le delno, saj gre pri razvoju sociopragmatičnih spretnostih pri
otrocih z MAS, rojenih leta 2009, za odsotno ali nefrekventno – nepogosto veščino, medtem
ko gre pri otrocih z MAS, rojenih leta 2007, za porajajočo se ali slabo razvito veščino
(vrednosti so na spodnji meji točkovanja). Če otroke z MAS primerjamo s tipičnimi otroki,
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gre pri tipičnih otrocih, rojenih leta 2009, za porajajočo se ali slabo razvito veščino, vendar so
vrednosti na zgornji meji točkovanja, pri tipičnih otrocih, rojenih leta 2007, gre delno za
porajajočo se ali slabo razvito veščino (vrednosti na zgornji meji točkovanja), delno pa gre pri
tipičnih otrocih, rojenih leta 2007, za dobro razvito veščino sociopragmatičnih spretnosti.

Graf 22: Prikaz razvitosti sociopragmatičnih spretnosti pri obeh skupinah otrok

8.11
Povprečni rezultati otrok z MAS in tipičnih otrok pri
posameznih sklopih asertivnosti in responzivnosti
Ocenjevalno lestvico sociopragmatičnih spretnosti delimo na spretnosti asertivnosti in
spretnosti responzivnosti. Posamezne spretnosti pa znotraj le-teh delimo še na tri sklope. V
nadaljevanju sledi analiza rezultatov po posameznih sklopih.
Prvi sklop (spraševati) spretnosti asertivnosti zajema 2., 4. in 21. trditev. Graf prikazuje
povprečno število doseženih točk pri oceni spretnosti asertivnosti v sklopu spraševati za
otroke z MAS in tipične otroke, rojene v letih 2007 in 2009.
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Graf 23: Prikaz povprečnega števila točk pri obeh skupinah otrok pri I. sklopu
spretnosti asertivnosti
Najslabše razvite spretnosti v I. sklopu spretnosti asertivnosti imajo otroci z MAS, rojeni leta
2009, medtem ko so pri tipičnih otrocih pri obeh starostnih skupinah približno enako dobro
razvite. Razlike med vsemi štirimi skupinami so kar velike, tudi pri otrocih z MAS, kjer je
bilo pričakovati, da bodo razlike manjše. Pri otrocih z MAS (2009) dobimo najboljše rezultate
pri 4. trditvi (Otrok sprašuje – z uporabo glasov/gibov/besed), pri tipičnih otrocih (2009)
dobimo najboljše rezultate pri 21. trditvi (Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj
gledava, me vpraša kaj je to), medtem ko pri otrocih z MAS (2007) dobimo najboljše rezultate
pri 4. trditvi, pri tipičnih otrocih (2007) pa pri 4. in 21. trditvi.
Drugi sklop (izraziti želje, zahteve, potrebe) spretnosti asertivnosti zajema 7., 9., 16., 17.,
18. in 22. trditev. Graf prikazuje povprečno število doseženih točk pri oceni spretnosti
asertivnosti v sklopu izraziti želje, zahteve, potrebe za otroke z MAS in tipične otroke, rojene
v letih 2007 in 2009.

71

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Maja Šulin; diplomsko delo

Graf 24: Prikaz povprečnega števila točk pri obeh skupinah otrok pri II. sklopu
spretnosti asertivnosti
Najslabše razvite spretnosti v II. sklopu spretnosti asertivnosti imajo otroci z MAS, rojeni leta
2009, medtem ko so pri tipičnih otrocih pri obeh starostnih skupinah približno enako dobro
razvite. Razlike med vsemi štirimi skupinami so kar velike, tudi pri otrocih z MAS, kjer je
bilo pričakovati, da bodo razlike manjše. Pri otrocih z MAS (2009) dobimo najboljše rezultate
pri 18. trditvi (Ko se igramo zabavno igrico, ki jo nenadoma prekinem, me otrok prosi naj
nadaljujem), pri tipičnih otrocih (2009) dobimo najboljše rezultate pri 7. trditvi (Otrok mi
pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva) in pri 17. trditvi (Če imam v
rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar), medtem ko pri otrocih z MAS
(2007) dobimo najboljše rezultate pri 22. trditvi (Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me
prosi za pomoč), pri tipičnih otrocih (2007) pa prav tako pri 22. trditvi.
Tretji sklop (predlagati) spretnosti asertivnosti zajema 5., 11., 13., 14., 24. in 25. trditev.
Graf prikazuje povprečno število doseženih točk pri oceni spretnosti asertivnosti v sklopu
predlagati za otroke z MAS in tipične otroke, rojene v letih 2007 in 2009.
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Graf 25: Prikaz povprečnega števila točk pri obeh skupinah otrok pri III. sklopu
spretnosti asertivnosti
Najslabše razvite spretnosti v III. sklopu spretnosti asertivnosti imajo otroci z MAS, rojeni
leta 2009. Razlike med vsemi štirimi skupinami so kar velike, tudi pri otrocih z MAS, kjer je
bilo pričakovati, da bodo razlike manjše. Pri otrocih z MAS (2009) dobimo najboljše rezultate
pri 25. trditvi (Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala), pri
tipičnih otrocih (2009) dobimo najboljše rezultate pri 5. trditvi (Ob vsakodnevnih opravilih
otrok začne pogovor z menoj), medtem ko pri otrocih z MAS (2007) dobimo najboljše
rezultate pri 13. trditvi (Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej), pri
tipičnih otrocih (2007) pa pri 5. trditvi.
Prvi sklop (odgovarjati na vprašanja) spretnosti responzivnosti zajema 1., 3., 6. in 23.
trditev. Graf prikazuje povprečno število doseženih točk pri oceni spretnosti responzivnosti v
sklopu odgovarjati na vprašanja za otroke z MAS in tipične otroke, rojene v letih 2007 in
2009.
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Graf 26: Prikaz povprečnega števila točk pri obeh skupinah otrok pri I. sklopu
spretnosti responzivnosti
Najslabše razvite spretnosti v I. sklopu spretnosti responzivnosti imajo otroci z MAS, rojeni
leta 2009. Razlike med vsemi štirimi skupinami so kar velike, razen pri otrocih v kontrolni
skupini. Pri tipičnih otrocih, rojenih leta 2009, so si bili rezultati tako podobni, da jih ni bilo
mogoče izrisati na grafu. Pri vseh štirih skupinah otrok smo najboljše rezultate dobili pri 1.
trditvi (Če otroku ponudimo možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad, otrok
pove ali pokaže, katero želi).
Drugi sklop (odzivati se na zahteve) spretnosti responzivnosti zajema 8. in 20. trditev. Graf
prikazuje povprečno število doseženih točk pri oceni spretnosti responzivnosti v sklopu
odzivati se na zahteve za otroke z MAS in tipične otroke, rojene v letih 2007 in 2009.
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Graf 27: Prikaz povprečnega števila točk pri obeh skupinah otrok pri II. sklopu
spretnosti responzivnosti
Najslabše razvite spretnosti v II. sklopu spretnosti responzivnosti imajo otroci z MAS, rojeni
leta 2009, medtem ko so pri tipičnih otrocih boljše rezultate dosegli otroci, rojeni leta 2009.
Razlike med vsemi štirimi skupinami so kar velike, tudi pri otrocih z MAS, kjer je bilo
pričakovati, da bodo razlike manjše. Pri otrocih z MAS (2009) dobimo najboljše rezultate pri
8. trditvi (Če vprašamo otroka, da ponovi nekaj, česar nisem razumel(a), otrok to stori in
ponovi), prav tako pri 8. trditvi dobimo najboljše rezultate pri tipičnih otrocih (2009), medtem
ko pri otrocih z MAS (2007) dobimo najboljše rezultate pri 20. trditvi (Če svojega otroka ne
razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi ga razumel(a)), pri tipičnih otrocih (2007) pa prav
tako pri 8. trditvi.
Tretji sklop (smiselna povezanost s temo pogovora) spretnosti responzivnosti zajema 10.,
12., 15. in 19. trditev. Graf prikazuje povprečno število doseženih točk pri oceni spretnosti
responzivnosti v sklopu smiselna povezanost s temo pogovora za otroke z MAS in tipične
otroke, rojene v letih 2007 in 2009.
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Graf 28: Prikaz povprečnega števila točk pri obeh skupinah otrok pri III. sklopu
spretnosti responzivnosti
Najslabše razvite spretnosti v III. sklopu spretnosti responzivnosti imajo otroci z MAS, rojeni
leta 2009, medtem ko so pri tipičnih otrocih boljše rezultate dosegli otroci, rojeni leta 2007.
Razlike med vsemi štirimi skupinami so kar velike, tudi pri otrocih z MAS, kjer je bilo
pričakovati, da bodo razlike manjše. Pri otrocih z MAS (2009) dobimo najboljše rezultate pri
12. trditvi (Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora), medtem ko pri otrocih z
MAS (2007) in pri tipičnih otrocih (2009 in 2007) dobimo najboljše rezultate pri 19. trditvi
(Glasovi/geste-gibi/besede otroka so primerne vsebini najinega pogovora).
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9 SKLEP
Otroci za avtizmom z jezikovnega vidika kažejo pomanjkanje določenega predznanja za
osvajanje osnovnih pojmov, potrebnih za normalen govorno-jezikovni razvoj. Zato otroci z
avtizmom ne morejo sprejemati in razumeti sveta okoli sebe, kaže se odsotnost simbolne igre
in ustreznega čustvenega odnosa. Informacije iz okolja sprejemajo brez razlikovanja
bistvenega od nebistvenega, kar ovira učinkovito analizo in osvajanje komunikacijske
lastnosti jezika, ki ponuja nove informacije in nudi učenje. Tisti otroci, ki osvojijo govor, ne
pokažejo vsesplošnega primanjkljaja znanja jezika v vseh vidikih govornega funkcioniranja.
Največje težave pa se pojavljajo v semantični in pragmatični uporabi jezika.
Zakasneli razvoj govora in pomanjkljiv govor ali njegov izostanek so lahko med prvimi znaki
avtizma. Nekateri otroci do tretjega leta starosti normalno razvijejo govor, vendar ob
nenadnem izbruhu bolezni popolnoma prenehajo govoriti ali je govor osiromašen. Ali pa
otrok zna govoriti, vendar govora ne uporablja starosti primerno ali se mu izogiba. Ti otroci se
pogosto obnašajo, kot da so gluhi, ne odzovejo se na pozive. Otroci z avtizmom dobro slišijo,
imajo zdrave periferne organe za sluh, a nekateri otroci imajo težave v razumevanju slušnih
dražljajev. Otroci z avtizmom imajo težave z razumevanjem govora drugih, obenem pa imajo
težave pri oblikovanju svojega govora.
Vse te težave pa ovirajo tudi nemoteno komunikacijo otrok z njihovo okolico. Osnovne
veščine komunikacije so ravno sociopragmatične spretnosti. Sklop trditev in vprašanj, ki so
del ocenjevalne lestvice sociopragmatičnih spretnosti, govori ravno o tem, kako otrok
komunicira, ali sprašuje, izrazi želje, zahteve, pohvale, ali zna predlagati, odgovarjati na
vprašanja, se odzivati na zahteve ter se smiselno povezati s temo pogovora. Nekateri otroci z
MAS so imeli zelo nizke povprečne ocene (na primer 1,2), medtem ko sem bila nad
nekaterimi ocenami presenečena, saj so bile kar visoke (na primer 3,5). Vendar skupek vseh
povprečnih ocen še vedno nakazuje na težave pri razvoju sociopragmatičnih spretnostih ter da
same spretnosti še niso dobro razvite ali pa nikoli ne bodo.
Med primerjavo rezultatov smo lahko potrdili hipoteze H1 (Asertivnost in responzivnost se
spreminjata glede na starost otrok z avtizmom), H2 (Pri otrocih z avtizmom ni bistvene
razlike v razvitosti spretnosti asertivnosti in responzivnosti) in H4 (Pri otrocih v kontrolni
skupini se pojavlja manj težav pri razvoju sociopragmatičnih spretnosti kot pri otrocih v
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kontrolni skupini). Rezultati povedo, da se raven razvitosti sociopragmatičnih spretnosti
spreminja glede na starost otrok, da so povprečne ocene pri obeh spremenljivkah (asertivnost,
responzivnost) približno enake, zato ni bistvene razlike med stopnjo razvitosti spretnosti
asertivnosti in spretnosti responzivnosti, ter da so sociopragmatične spretnosti razvitejše pri
tipičnih otrocih kot pri otrocih z MAS. Hipotezo H3 (Pri večini otrok z avtizmom gre za
odsotno ali nefrekventno – nepogosto veščino sociopragmatičnih spretnosti) pa smo lahko
potrdili le delno, saj gre pri otrocih z MAS (2007) za porajajočo se ali slabo razvito veščino.
Avtizem je motnja v razvoju osrednjega živčevja, ki ni ozdravljiva. Vendar to ne pomeni, da z
zgodnjo in dovolj intenzivno obravnavo ne bi bilo mogoče močno spremeniti tok delovanja
otrok z avtizmom na najpomembnejših področjih njihovega življenja. Intenzivna vedenjska
terapija, ki ponavadi vključuje tudi elemente govorno-jezikovne terapije ter učenje osnovnih
vzorcev komunikacije in socialnih spretnosti, naj bi se izvajala že v predšolskem obdobju, saj
je izjemno pomembna zgodnja obravnava otrok za izboljšanje njihovega stanja in kakovosti
življenja.
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