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IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 

 
Področje najzgodnejšega razvoja komunikacije je v slovenskem prostoru z vidika 
logopedije/surdopedagogike relativno neraziskano.  
 

V okviru najzgodnejšega razvoja komunikacije se v diplomskem delu omejujemo na 
prvo leto starosti, torej na obdobje novorojenčka in dojenčka. To obdobje zajema čas, 
preden otrok začne uporabljati govor. Morda je prav to razlog, da nekateri temu obdobju 
zmanjšujejo pomen - zlasti njegovo pomembnost z vidika vloge 
logopeda/surdopedagoga. To prepričanje nas vodi skozi pisanje in ga poskušamo s 
teoretičnim in praktičnim delom utemeljiti. Za področje logopedije in surdopedagogike je 
obdobje novorojenčka in dojenčka več kot samo pomembno,  saj predstavlja osnovo za 
izgradnjo komunikacijskih sposobnosti otroka. 
 

Cilj diplomskega dela je primerjati stališča o prenatalnem in zgodnjem postnatalnem 
obdobju v povezavi z razvojem komunikacijskih sposobnosti med tremi skupinami 
strokovnjakov: skupino logopedov in surdopedagogov, skupino strokovnjakov s 
področja medicine (fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, pedopsihiatri) ter skupino 
strokovnjakov s področja družboslovno-humanističnih ved (psihologi, socialni delavci, 
pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi).  
 

V vzorec raziskave je vključenih 158 strokovnjakov, ki delajo/prihajajo v stik z otroki: 75 
logopedov/surdopedagogov, 45 strokovnjakov družboslovno-humanistične stroke in 38 
strokovnjakov medicinske stroke. Za namen raziskave smo uporabili vprašalnik s pet-
stopenjsko Likertovo lestvico pomembnih lastnosti. Vprašalnik smo oblikovali na podlagi 
teoretičnega dela diplomske naloge (zgodnji razvoj komunikacije) in je avtorsko delo.  
 

Ugotovili smo statistično pomembno razliko v stališčih do razvoja komunikacijskih 
sposobnosti med logopedi/surdopedagogi in delavci družboslovno-humanistične stroke, 
medtem ko med logopedi/surdopedagogi in delavci medicinske stroke tega nismo mogli 
potrditi. Ugotovili smo tudi, da se stališča o zgodnjem razvoju komunikacje zaposlenih v 
šolstvu in zaposlenih v zdravstvu, ne glede na strokovni profil, statistično pomembno 
razlikujejo. Prav tako to velja znotraj skupine logopedov/surdopedagogov. Rezultati 
raziskave kažejo na močan vpliv na oblikovanje stališč o zgodnjem razvoju 
komunikacije glede na delovno mesto (zaposlitev v zdravstvu/šolstvu). Med 
logopedi/surdopedagogi in delavci medicinske stroke smo ugotovili statistično 
pomembne razlike v stališčih do predjezikovnih prediktorjev, medtem ko med 
logopedi/surdopedagogi in delavci v družboslovno-humanistični stroki tega nismo 
potrdili. Rezultati primerjav stališč glede aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti, sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka so pokazali statistično pomembne razlike med 
logopedi/surdopedagogi in strokovnjaki družboslovno-humanistične stroke, medtem ko 
med logopedi/surdopedagogi in strokovnjaki medicinske stroke rezultati teh razlik niso 
potrdili. 
 

Ključne besede:  
zgodnja komunikacija, prenatalni razvoj, postnatalni razvoj, dojenček, novorojenček, 
logoped/surdopedagog 

 

 



 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

 

The area of the earliest communication development in Slovenia is a relatively 
unresearched field from the logopedical/surdopedagogical point of view. 
 

We have bounded our research in the diploma work in the frame of the earliest 
communication development to the first year of age, to neonatal and infant period. This 
period covers the time before a child begins to use speech. Perhaps this is the reason 
that some are reducing the importance of this period, in particular its relevance of the 
role of the logopedist/surdopedagogue. This argumentation leads us through the writing 
and we are trying to establish it with theoretical and practical work. For the area of 
logopedics and surdopedagogics the neonatal and infant period is more than just 
important, because it represents a basis for development of communication ability of a 
child. 
 

The aim of the diploma work is to compare the standpoints on prenatal and early 
postnatal period, in conjunction with the development of communication abilities among 
three groups of specialists: a group of logopedists and surdopedagogues,  a group of 
medical specialists (physiotherapists, work therapists, pediatricians and 
pedopsychiatrists) and a group of specialist from the field of social sciences and 
humanities (psychologists, social workers, pedagogues, special and rehabilitation 
pedagogues).  
 

In the survey 158 specialists, who are working or are in contact with children took part 
in: 75 logopedists/surdopedagogues, 45 specialist from the field of social sciences and 
humanities and 38 medical specialists. For the purpose of research we have used a 
questionnaire with Likert-type five-step scale of important characteristics. The 
questionnaire was developed on the basis of theoretical part of the diploma work (Early 
development of communication) and is an original work of the author. 
 

We have found a statistically significant difference in standpoints towards the 
development of communication abilities between logopedists/surdopedagogues and 
specialist from the field of social sciences and humanities, while we could not confirm it 
between logopedists/surdopedagogues and medical specialists. We have also found 
that the standpoints on early communication development between employees in 
education and employees in medical services, regardless of the professional profile, are 
of statistically significant difference. The same applies within the group of 
logopedists/surdopedagogues. Regarding the working area (employment in medical 
services/education) the results of the research indicate a strong influence in shaping of 
the standpoints on the early communication development. We have found a statistically 
significant difference between logopedists/surdopedagogues and medical specialists in 
standpoints towards prelingual predictors, while we could not confirm it between 
logopedists/surdopedagogues and specialists in the field of social sciences and 
humanities. The results of the comparison of standpoints on activities, abilities, skills 
and capabilities of a neonatal/infant have shown a statistically significant difference 
between logopedists/surdopedagogues and specialists in the field of social sciences, 
while we could not confirm it between logopedists/surdopedagogues and medical 
specialists. 
 
 



 

Key words:  
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»Če otrok živi z grajo,  
se nauči obsojati. 

Če otrok živi s sovraštvom, 
se nauči tepsti. 

Če otrok živi s posmehovanjem, 
se nauči biti plašen. 

Če otrok živi s strpnostjo, 
se nauči biti potrpežljiv. 
Če otrok živi s pohvalo, 

se nauči ceniti. 
Če otrok živi s poštenostjo, 
se nauči pravičnosti. 

Če otrok živi z varnostjo, 
se nauči zaupati. 

Če otrok živi z odobravanjem, 
se nauči živeti sam. 

Če otrok živi s sprejemanjem 
in s prijateljstvom, 

se nauči poiskati ljubezen na svetu.« 
 

                 Neznan avtor                             (slika prevzeta iz http://www.faqs.org/photo -dict/   
phrase/899/pregnant.html) 

 

 
»Otroci so ogledalo. 

Če jih obdaja Ijubezen, jo odsevajo. 
Če Ijubezni ni, nimajo kaj odsevati.« 

 

Neznan avtor  
 

 
(slika prevzeta iz http://www.babytopsites.com/)
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1    UVOD 

 
 
Komunikacija, komunicirati ali izvorno comunicato, comunicare (latinsko) pomeni 
»sporočilo, sporočiti, napraviti nekaj skupnega ali delati nekaj, biti v medsebojni zvezi.« 
(Fifolt in Lesar, 2002, str. 122) 
 
Človeška komunikacija je tako »sporazumevanje, sporočanje, občevanje, oddajanje in 
sprejemanje obvestila; nekaj, kar je skupno dvema človekoma ali več ljudem.« (Fifolt in 
Lesar, 2002, str. 122) »Komunikacija je interakcija, izmenjava informacij, mišljenja, čustev 
in potreb med ljudmi. Realizira se skozi procese prehajanja, prenosa in sprejemanja 
sporočil.« (Bijelić, 2007, str. 3) 
 
Ne glede na to, katero definicijo uporabimo za razlago pojma človeške komunikacije, 
večina teh vključuje eno ali več naslednjih besed ali besednih zvez:  
 

sporočanje, sporočilo/informacija, posredovanje, sporazumevanje, izmenjava sporočil/ 
informacij, enosmerna/dvosmerna komunikacija (monolog/dialog), interakcija, socialno 
vedenje, vzpostavitev/prekinitev odnosa, besedno/nebesedno sporočanje. 
 

Te besede in besedne zveze so ključne in bistvene, kajti z njimi je mogoče povsem na 
kratko in na enostaven način opisati pojem človeške komunikacije. 
 
Bijelićeva (2007) piše, da med komunikacijska dejanja štejemo le tista, ki so usmerjena 
na komunikacijskega partnerja (odraslega/starša) in služijo zgolj komunikacijski funkciji. 
»Usmerjanje pogleda samo po sebi še ni komunikacijsko dejanje, enako velja za 
dejanja kot je na primer jemanje predmeta ali seganje po njem. Geste, vokalizacijo in 
besede lahko štejemo za komunikacijska dejanja, če so usmerjene na odraslega in 
uporabljene kot komunikacijski signal. Usmerjanje komunikacijskega dejanja na 
odraslega z usmerjenim pogledom pomeni, da otrok gleda odraslega tik pred, med ali 
po dejanju /…/.« (Bijelić, 2007, str. 27–28) 
 

 
 

(shema povzeta po Cepanec, 2010, ustna predstavitev na 4. Kongresu hrvatskih logopeda, Sveučilište u 
Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 22.–25. 9. 2010) 
 
 

Komunikacija je lahko besedna (verbalna) in nebesedna (neverbalna).  
 

Z verbalno mislimo na obliko komunikacije, ki se poslužuje besed tako v govorjeni kot v 
pisani (pisni) obliki. Verbalna komunikacija se tako udejanja preko govorjenega in 
pisanega jezika. Je simbolni sistem, saj so za njegovo uporabo potrebni kodificirani 

 

KOMUNIKACIJA 
=izmenjava sporočil, informacij 

JEZIK  
= izmenjava sporočil, informacij 

GOVOR 
= akustična realizacija jezika 

Shema št. 1:  Shematični prikaz pojmov 
komunikacija, govor in 
jezik 
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znaki - simboli (leksemi, grafemi), urejeni in organizirani s pravili (slovnica). Ti simboli 
predstavljajo temeljne enote verbalne komunikacije, ki omogočajo sporočanje. Jezik je 
mogoče opredeliti s petimi parametri: fonologija, morfologija, sintaksa, semantika in 
pragmatika (prevedeno iz http://en.wikipedia.org/wiki/Communication#Human_communication in 
prirejeno po Bijelić, 2007, str. 3–5) »Jezikovna komunikacija je najvišji nivo humane 
komunikacije« (Bijelić, 2007, str. 5)  
 

Nebesedna komunikacija zahteva fizično prisotnost. Mednjo uvrščamo govorico in držo 
telesa, obrazno mimiko, kretnje, geste, očesni stik, usmerjenost pogleda ter prozodične 
elemente govora (višina, barva, jakost in melodija glasu, poudarki) (prevedeno iz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Communication#Human_communication in prirejeno po Fifolt in Lesar, 2002, 
str. 122-123 in Bijelić, 2007, str. 3–5). 
Obe obliki sporočanja se medsebojno dopolnjujeta, dodatno pojasnjujeta ali ena drugo 
izpopolnjujeta, zato mora oseba, ki sporočilo sprejema, »biti sposobna integrirati vse 
sprejete senzorne informacije, da bo lahko razumela celotno sporočilo.« (Bijelić, 2007, str. 
3) 
 

»Razvoj jezika, komunikacije in govora je soodvisen in je nerazvezljivo prepleten z 
otrokovim celostnim razvojem« (Bijelić, 2007, str. 3). Komunikacijske veščine so izredno 
pomembne, da lahko v življenju sodelujemo in napredujemo; od sposobnosti 
obvladovanja le-teh je v veliki meri odvisna kvaliteta življenja.  
 
 

V diplomskem delu v ospredje postavljamo zgodnjo komunikacijo. Z zgodnjo 
komunikacijo smo se omejili na obdobje novorojenčka in dojenčka, torej čas do 
otrokovega dopolnjenega prvega leta. To obdobje zajema čas še preden otrok začne 
uporabljati verbalni govor. Morda je prav to razlog, da nekateri temu obdobju 
zmanjšujejo pomen - zlasti pomembnost z vidika vloge logopeda/surdopedagoga v tem 
času.  
Za nas pa je prav ta čas tisti, ki se nam zdi pomemben, saj predstavlja osnovo za 
izgradnjo komunikacijskih sposobnosti. To prepričanje nas vodi skozi pisanje in ga 
poskušamo tako s teoretičnim kot praktičnim delom diplomske naloge utemeljiti. Ob tem 
pa ne pozabljamo na prenatalno obdobje, torej čas, ki »položi« osnovne temelje, da se 
razvoj komunikacije sploh lahko začne.  
 
Novorojenček/dojenček nam s svojim »…vedenjem sporoča doživljanje sveta. Vedenje 
je njegova govorica, ki jo moramo vsi, ki imamo opravka z  novorojenčki, razumeti in s 
tem pomagati pri vzpostavljanju vezi s starši, saj je takšna vez najtrdnejši temelj za 
zdrav razvoj osebnosti. Znano je, da je obdobje novorojenčka dragoceni čas, ko imajo 
ukrepi, ki izhajajo iz prepoznavanja vedenja, dolgoročne posledice na razvoj otroka. In 
je tudi čas, ko so tako otroci kot tudi njihovi starši najbolj dovzetni za vzpostavljanje 
medsebojnih vezi« (Paro Panjan, 2010, str. 5). 
Razumevanje vedenjskih vzorcev novorojenčka/dojenčka je nujno potrebno za uspešno 
navezovanje, povezovanje in interakcijo z njim. Razumevanje vedenja, skupaj z 
ustreznimi reakcijami okolice, je tako ključno za dobro komunikacijo, razvoj 
komunikacijskih sposobnosti in s tem celovit otrokov razvoj. »Razvoj komunikacijskih 
veščin omogoči otroku, da vzpostavi kontrolo nad socialnim in čustvenim svetom in ima 
odnose z drugimi« (Bijelić, 2007, str. 3). 

V zadnjih letih je bilo opravljenih mnogo nevroznanstvenih raziskav, ki dokazujejo 
izjemen vpliv zgodnjega okolja in izkušenj na razvoj in zorenje možganov. Pri tem 
odigra glavno vlogo interakcija novorojenček/dojenček in njegovi bližnji, zlasti starši. 
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Le varno, ljubeče, skrbno in občutljivo domače okolje lahko zadovolji otrokove potrebe v 
tem najzgodnejšem obdobju. Na tak način se lahko otrok nemoteno razvija na vseh 
področjih razvoja: perceptivnem, emocionalnem, socialnem, motoričnem, 
intelektualnem in nenazadnje tudi na področju razvoja govora in jezika. Zgodnja 
komunikacija pri tem odigra glavno vlogo, saj predstavlja most med vsemi področji 
razvoja.  
 
»Za dober skok v življenje se moremo odriniti s trdega mesta,« pravi Mitscherlich, zato v 
nadaljevanju predstavljamo teoretična dejstva, ki so dobra podlaga za razumevanje 
novorojenčkovega/dojenčkovega vedenja. Le dobro poznavanje le-teh nam omogoči 
uspešno komunikacijo, interakcijo z dojenčkom/novorojenčkom. 
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1.1   PRENATALNI (PREDROJSTVENI) RAZVOJ 
 

 

»Obdobje prenatalnega razvoja, to je prvih devet mesecev od spočetja do rojstva, je 
najbolj dramatično in zelo zapleteno obdobje v razvoju človeškega bitja. V tem obdobju 
velja posebno pozornost nameniti razvoju možganov, ki v največji meri opredeljujejo 
posameznikov telesni in psihični razvoj ter njegovo delovanje« (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004, str. 146). 
 
Najnovejša dognanja znanstvenikov kažejo, da je predrojstveno oziroma prenatalno 
obdobje bistveno za otrokov razvoj. Plod že v času nosečnosti v maternici pridobiva 
izkušnje - sliši materin glas, čuti tresljaje in srčni utrip matere ter se celo na številne 
dražljaje odziva. »Učenje«, ki je posledica interakcije in pridobivanja izkušenj, se torej 
ne začne ob rojstvu otroka, ampak že dosti prej, kmalu po spočetju.  
Zelo pomembno je, da bodoča mati čustveno sprejme nosečnost in ima partnerja, ki ji 
nudi podporo in ljubezen, da lažje prenaša vse strahove, ki se pojavljajo v nosečnosti. 
Če je mati mirna, bo z ustreznim hormonskim ravnovesjem umirjeno vplivala tudi na 
otroka v maternici, ki je že dovzeten za vplive z okolja. Že v maternici se otrok začne 
pripravljati na svoje nadaljnje življenje po rojstvu. Iz tega razloga je zelo priporočljivo, da 
mati že v tem času komunicira s svojim otrokom - mu pripoveduje pravljice, se z njim 
pogovarja in z njim posluša umirjeno glasbo. Prisluhne naj tudi otrokovim gibom. Vse to 
otroka pomirja.  
Vsa materina skrb, ljubkovanje, nežnosti in poslušanje glasbe že v prenatalnem 
obdobju lahko do določene mere omogoča boljši oziroma spodbudnejši razvoj otroka. 

 

1.1.1 POTEK PRENATALNEGA RAZVOJA IN NAJZGODNEJŠI RAZVOJ 
KOMUNIKACIJE  

 

Shema št. 2: Delitev prenatalnega razvoja          

 

1.1.1 .1  PRED-
EMBRIONALNO 

OBDOBJE 
 

• od oploditve do 
2. tedna 
nosečnosti 

 

• v tem času je 
zametek  
izredno odporen 
na vplive iz 
okolja 

 

• multiplikacija 
celic 

1.1.1.2   OBDOBJE EMBRIA oz. 
ZARODKA 

 

• Od 2. (oz. 3.) tedna do konca 8. tedna 
nosečnosti 

 

• intenziven razvoj vseh organov in 
organskih sistemov 

 

• najbolj dovzetno obdobje za negativne 
vplive iz okolja (zdravila matere  
iz predembrionalega obdobja lahko 
kvarno vplivajo na razvoj embria v  tem 
obdobju) 

•  

1.1.1.3   OBDOBJE 
FETUSA  oz. PLODA 

 

• od konca 8. tedna 
nosečnosti do 
rojstva 

• intenzivna rast in 
diferenciacija 
tkiv, organskih 
sistemov 

 

• nekoliko 
zmanjšana 
verjetnost za 
nepravilni razvoj 

PRENATALNO  
(PREDROJSTVENO) 

OBDOBJE 
= čas od spočetja do rojstva 
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Intrauterino življenje in s tem razvoj zametka, zarodka in ploda v maternici (nosečnost) 
traja praviloma povprečno 38 oziroma 40 tednov (odvisno od štetja od oploditve ali 
prvega dneva zadnje menstruacije naprej). Prva dva tedna po oploditvi imenujemo 
predembrionalno obdobje. Od drugega (nekateri viri od tretjega) do osmega tedna 
govorimo o obdobju embria (zarodka), nato pa do rojstva o obdobju fetusa ali ploda.  
 
 
 

1.1.1.1 Predembrionalno obdobje 
 

 
Prva dva tedna 

Od ovulacije do trenutka, ko se oplojeno jajčece vraste v maternično sluznico, mine 
približno osem dni.  
Oploditvi sledi diferenciacija zigote, katere posledica je oblikovanje morule po približno 
treh do štirih dneh po oploditvi. Ta se zadržuje v jajcevodu in celice se medtem hitro 
množijo. Iz morule se nato razvije blastocista, ki se po petih do šestih dnevih ugnezdi v 
maternično sluznico (steno).   
V predembrionalnem obdobju se postopoma zasnujejo trije klični listi (lahko jih 
imenujemo tudi po plasteh - ektoderm, mezoderm, endoderm), ki so zametki vseh 
organskih sistemov. Iz teh že v prvih osmih tednih, torej do konca embrionalnega 
razvoja, nastanejo vsi zametki organov.  
Teža in velikost zarodka v predembrionalnem obdobju le minimalno naraste. V tem 
času je zametek  izredno odporen na vplive iz okolja (teratogeni vplivi).  
 

   Shema št. 3: Predembrionalni razvoj v sliki 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (prirejeno po http://thecaterpillardiaries.files.wordpress.com/2008/10/embryodevelopment.jpg) 
 

    Slika št. 1:  Zigota, morula in blastocista 
 

 zigota:         morula:       blastocista:   
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(slike prirejene po http://www.fertilitynz.org.nz/img/content/78/80/x-20081117143706703.jpg,  
http://www.regionalfertilityprogram.ca/assets/zygote.jpg in http://www.classicalvalues.com/Morula.jpg)  

 
 

 

1.1.1.2    Obdobje embria (zarodka) 
 
Od drugega (tretjega) tedna do konca osmega tedna nosečnosti 
 

Zarodek v tem obdobju imenujemo embrio. V tem času se zelo intenzivno razvija, saj se 
v tem obdobju razvijejo vsi ključni sistemi in organi. Embrio zelo hitro raste, z vsakim 
dnem približno za milimeter. V šestem tednu je embrio velik med 4 do 6 milimetrov, v 
sedmem tednu meri od 7 do 9 in v osmem med 8 in 11 milimetrov. Na koncu tega 
obdobja tehta le osem gramov.  
Razvijati se začne obraz (oči, nos, usta), grlo, notranje uho. Srce že utripa, kri pa začne 
svoj krvni obtok. Bitje srca lahko spremljamo z vaginalnim ultrazvokom. Razvijejo se že 
okončine, najprej roke, nato še noge. Proti koncu embrionalnega razvoja se razvijejo 
dlani in prsti na rokah in nogah. Takrat se pojavijo tudi zasnove notranjih organov - 
jetra, pljuča, trebušna slinavka, želodec in črevesje. Razvijati se začnejo skelet in sklepi. 
Razvije se tudi živčevje. Razvoj možganov je mogoče videti na ultrazvoku. Živčna 
vlakna segajo že v roke in noge in tako ob koncu obdobja omogočajo sprejemanje vseh 
čutnih dražljajev in premikanje embria. Iz tega razloga postane embrio, tik preden 
postane plod, živahen. Kljub temu pa nosečnica teh gibov še ne zazna zaradi majhnosti 
embria. Embrio po tako burnem razvoju začenja dobivati človeško podobo. 
Če je embrio v tem času izpostavljen škodljivim vplivom (teratogenim dejavnikom), 
obstaja velika možnost okvare, s čimer je povezana večja možnost spontanega splava. 
Več o teratogenih vplivih v poglavju 1.7.3. 
 

Slika št. 2:  Posnetek zgodnjega embria (četrti teden) 

 
                (privzeto in prevedeno po http://ponpesnurma.files.wordpress.com/2008/12/embrio.jpg) 
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1.1.1.3   Obdobje fetusa (ploda)                                                           

 
Od osmega tedna do konca nosečnosti 
 

Obdobje fetusa je izrednega pomena z vidika rasti in pridobivanja na teži. Plod na 
začetku fetalnega obdobja tehta zgolj 8 gramov, medtem ko ob koncu obdobja, torej ob 
porodu, tehta v povprečju okoli 3000 gramov, lahko tudi 3500 gramov in več.  
Velikost ploda predstavlja meritev od temena do zadka, v tem obdobju že v centimetrih.  
 
Slika št. 3:   
 

Ilustrativen 
prikaz 
primerjave 
rasti embria s 
fetusom ter 
prikaz hitre 
rasti fetusa 
 

 
 
Opomba k sliki št. 3: 
Številke pod ilustracijami embria/fetusa predstavljajo čas nosečnosti v tednih, šteto od ovulacije naprej. 
 

(slika povzeta, prevedena in prirejena po http://weill.cornell.edu/cms/health_library/images/ei_0128.jpg) 
 

Rast zavisi od skupka dejavnikov - dednosti, okolja in raznih bolezni fetusa. Pogosti 
»krivci« za zaostajanje v rasti, denimo za zahiranost so: podhranjenost, kajenje in 
droge pri nosečnici, pomanjkljivo delovanje posteljice in razni genski dejavniki (več o 
tem v poglavjih 1.2.1.1 in 1.7.3). 
 
V fetalnem obdobju poteče dokončna diferenciacija organskih sistemov, ki v tem času 
postanejo funkcionalni. Za njihovo izoblikovanje je potrebna vsaj petmesečna 
nosečnost. Le nekaj organov se dokončno razvije po rojstvu (živčni sistem, ledvica, 
jetra). 
 
 
 

V nadaljevanju opisujemo kronološki potek razvoja fetusa (ploda). 
 

Osmi teden do deseti teden 
 

Embrio postane plod ali fetus. Ima že vse zasnove organov. Oblikujeta se obe 
možganski hemisferi. Organi od konca osmega tedna še rastejo in pridobivajo svoje 
funkcije. Srce utripa že mesec dni. Mišice trupa, rok in nog plod že uporablja za gibanje. 
Gibanje omogoči že dovolj dozorelo živčevje. To mu omogoči tudi odzivanje na dotik z 
značilnim upogibanjem trupa, stegovanjem vratu in pomikanjem rok nazaj. Plod je ves 
čas v gibanju, zaspi le za kratek čas. Te aktivnosti nosečnica ne more zaznati zaradi 
majhnosti ploda. Plod se refleksno odziva na dražljaje po obrazu. Oči ima široko odprte, 
vendar se le-te kmalu zaprejo zaradi funkcije vek.  
 

Do desetega tedna nosečnosti se tako pojavijo prve oblike zgodnje komunikacije - 
gibanje in zaznavanje (nagel razvoj senzoričnih receptorjev v koži in sluznici od 
sedmega tedna naprej). 
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Dvanajsti teden 
 

Pojavljati se začnejo bolj zapleteni gibalni vzorci, kot so zehanje, pretegovanje, 
požiranje. Plod izvaja dihalne gibe – razvije se faringealno požiranje. Požirati začenja 
plodovnico, po 200-760 mililitrov na dan. Kmalu zatem se razvijejo receptorji za okus 
(13.-15. teden). To so ugotovili s poskusi vbrizgavanja različnih snovi v plodovnico. Plod 
se je na prijetno snov (sladko) znatno drugače odzival kot na neprijetno (grenko) snov. 
Na sladek okus se je odzval z bolj frekventnim požiranjem plodovnice kot v primeru 
vbrizgavanja grenke snovi. Z začetkom požiranja plodovnice se začnejo pospešeno 
razvijati organi za prebavljanje in požiranje. Pri plodu so že opazni refleksni gibi, zelo 
podobni tistim po rojstvu. Če se dotaknemo vek, zamežika. Ob draženju dlani le-to 
stisne skoraj v pest. Če se dotaknimo ustnic, začne sesati. Mogoče je že določiti spol 
ploda. 
 

Sedemnajsti teden 
 

Veke in očesne mišice so v tem času izoblikovane. Plod zapira oči, spočetka s 
počasnimi gibi. Zaradi intenzivnega razvoja mišic so refleksni gibi še intenzivnejši. V 
tem času nosečnica že zazna gibanje ploda.  
 

Osemnajsti teden 
 

Nosečnost je približno na polovici. Plod sedaj zelo hitro raste. Čutilni receptorji v koži in 
sluznici so vsi že bolj ali manj razviti. V srednjem ušesu začnejo okostenjevati koščice, 
hkrati se razvija tudi predel v možganih, ki sprejema in predeluje zvočne dražljaje. V 
tem času najverjetneje že sliši zunanje zvoke. Spremembe se dogajajo tudi na očesni 
mrežnici, očesi postajata občutljivi na svetlobo, ki prihaja od zunaj. Ocenjujejo, da skozi 
maternico prehaja okoli 2% svetlobe, ki je dolgovalovnega spektra, pretežno rdeče 
barve. Razvit je tudi vonjalni sistem, s čimer je plod že sposoben zaznati različne 
kemične dražljaje.  
 

Triindvajseti teden 
 

Plod pridobi na teži, tehta skoraj 500 gramov. Ne samo posluša, ampak se že odziva na 
glasbo in govor. Glasen zvok izzove odziv: gibanje in povišan srčni utrip ploda. Na 
zvoke, ki se ponavljajo, se navadi in ne reagira več z gibanjem. Odziva se na dražljaje 
po vsem telesu. Ima že dokaj ustaljen vzorec spanja in aktivnosti. Dihalni sistem 
praviloma še ni toliko razvit, da bi uspel preživeti.  
 

Petindvajseti teden 
 

Še vedno hitro pridobiva na teži, raste malce počasneje. Tehta skoraj 700 gramov, velik 
je približno 31 centimetrov. Njegova ušesa so razvita. Možno, da že odpre oči. Čutilni 
organi se začnejo pospešeno povezovati z možgansko skorjo (rast aksonov), 
pospešeno nastajajo možganske povezave. To pomeni pomemben premik v razvoju 
osrednjega živčnega sistema. 

 
Šestindvajseti teden 

 

Živčna vlakna v tem tednu povečini omogočijo, da plod oči odpre in začne mežikati. 
Mogoče je izzvati prve gibalne odzive na zvok. Za plod je t. i. notranje prenašanje zvoka 
pomembnejše od prenašanja preko stene maternice. Pomembnejša je torej kostna 
(lobanjska) prevodnost, kot pa samo razvito čutilo za sluh v ušesu. Plod je zaradi same 
stene maternice, posteljice in plodovnice dozdevno bolj izpostavljen in s tem 
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občutljivejši za tone nizkih frekvenc. Po rojstvu se najbrž iz tega razloga tudi bolj 
intenzivno odziva na zvoke, ki so podobni tistim, ki jih je bil vajen v maternici. 
 

Sedemindvajseti teden 
 

Razvoj osrednjega živčevja, zlasti možganske skorje, omogoči percepcijo bolečine in 
odpiranje oči. Otrokove oči in veke so zdaj že dobro razvite. Veke se odpirajo, zapirajo, 
mežikajo v rednih presledkih. Ob osvetlitvi zenice reagirajo z oženjem, veke pa z 
zapiranjem. Refleksni vzorci gibanja so povsem razviti.  
Verjetnost, da bo nedonošenček, rojen v tem času, preživel, je velika, sploh če uspe 
pridobiti na teži čez 1500 gramov.  
 

Trideseti teden 
 

Zdaj se plod že zelo dobro zaveda svoje okolice. Ne le, da sliši in vidi, tudi otipa vse kar 
se znajde v njegovi bližini. Sposoben je tudi okušanja, požira plodovnico. Pojavljajo se 
že hitri gibi oči. 
 

Dvaintrideseti teden 
 

Razvijati se začne koordinacija med sesanjem, požiranjem in dihanjem, zato te funkcije 
potekajo vse bolj usklajeno in koordinirano. 

 
Štiriintrideseti teden 

 

Še naprej pospešeno raste in pridobiva na teži. V maternici mu počasi zmanjkuje 
prostora in se zato giblje s težavo. 
 

Šestintrideseti teden 
 

Hitri gibi oči se povezujejo z določenimi vedenjskimi stanji ploda. 
 

Osemintrideseti teden - porod 
 

Normalno se porod začne 38 tednov po spočetju (gestacijska starost - šteto od 
oploditve naprej - dejanska starost ploda) oziroma pri 40 tednih (šteto od prvega dne 
zadnje menstruacije).  
 

Slika št. 4:   Prikaz hitrosti rasti embria, zgodnjega fetusa in fetusa v sredini nosečnosti 
 

 

 
 

 

(povzeto, prirejeno in prevedeno po  
http://nursingcrib.com/wp-content/uploads/fetal-development.jpg) 
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Slika št. 5:  Slikovni prikaz razvoja, rasti zametka, embria in fetusa 

 
Opombi k sliki št. 1: 
 

Vodoravni beli črti predstavljata mejo med obdobjem zametka in embria ter mejo med obdobjem embria 
in fetusa. 
 

Številke pod zametkom/zarodkom/plodom predstavljajo njihovo starost v dnevih (šteto od oploditve 
naprej). 
 
 

(povzeto, prevedeno in prirejeno po  http://embryology.med.unsw.edu.au/wwwhuman/Stages/Images/Cst800.jpg) 
 
 
 
 
 

Če povzamemo in naredimo povezavo prenatalni razvoj - razvoj komunikacije: 
 

Ključno dogajanje prenatalnega razvoja je razvoj osrednjega živčevja. Ta omogoči 
razvoj zgodnjega gibanja in zaznavanja, kot so koordinirani vzorci gibanja ploda in 
mnogotere senzorne informacije iz maternice (dotik popkovnice, peristaltika, srčni utrip, 
zvoki cirkulacije itn.) in zunaj nje (zvoki/glasovi iz okolja). 
 

Vse te zgodnje izkušnje so prve oblike interakcije, ki so obenem nujni temelj za kasnejši 
razvoj.  
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1.2     POSTNATALNI (POROJSTVENI) RAZVOJ 
 

 
 
Shema št. 4:  Delitev postnatalnega razvoja 

 
 

 
 

1.2.1     NEONATALNI (ZGODNJI POROJSTVENI) RAZVOJ 
 

 
Z rojstvom fetusa se začne neonatalno obdobje, ki traja od rojstva do dopolnjenega 
četrtega tedna starosti. Zajema torej prvi mesec življenja. Otroka v tem obdobju 
imenujemo novorojenček.  
 

1.2.1.1 Porod 

V ožjem pomenu pojmujemo porod kot proces, pri katerem je fetus,  kot  posledica 
sprožitve kompleksne interakcije različnih hormonov, izločen iz maternice skozi 
nožnico. Porod v širšem pomenu zajema vse od začetnih do končnih (pogostejših, 
močnejših) popadkov, s postopnim odpiranjem materničnega vratu, rojstvo ploda in 
rojstvo posteljice z ostankom popkovnice. 
 
»Rojstvo predstavlja za novorojenčka soočenje z drugačnim okoljem in izkušnje pred 
rojstvom imajo pomen pri njegovem spopadanju z novimi izzivi« (Paro Panjan, 2010, str. 13). 
 
Prva in hkrati odločilna naloga za preživetje ploda je preživetje ob pomanjkanju kisika. 
Na srečo so možgani v tej fazi razvoja evolucijsko dobro pripravljeni. Odrasel človek v 
tako ekstremnih pogojih, kot je porod, ne bi preživel, saj je padec kisika za odrasle 
možgane previsok (usoden). Plod se že v času nosečnosti prilagodi zmanjšani 
koncentraciji kisika. V normalnih razmerah, ob normalnem poteku razvoja, je raven 
kisika približno taka kot na vrhu Mount Everesta. Ob dodatnemu znižanju ravni kisika se 
zna plod na to tudi prilagoditi - kisik v tem primeru »nameni« preživetju vitalnih organov 

1.2.2   KASNEJŠE ZGODNJE 
POSTNATALNO OBDOBJE  

-  
OBDOBJE DOJENČKA 

 

• obdobje od dopolnjenega 1. 
meseca do 12. meseca starosti 

 

• otroka v tem obdobju imenujemo 
dojenček 

1.2.1   NEONATALNI (ZGODNJI 
POROJSTVENI) RAZVOJ 

- 
OBDOBJE NOVOROJENČKA 

 

• obdobje od rojstva do 
dopolnjenega 1. meseca starosti 

 

• otroka v tem obdobju imenujemo 
novorojenček 

POSTNATALNO (POROJSTVENO) OBDOBJE 
 

V najširšem smislu zajema čas od rojstva do odraslosti. Tukaj 
smo se omejili le na zgodnje postnatalno obdobje, ki obsega 

čas do dopolnjenega 12. meseca starosti. 
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na račun rasti. V času prehajanja skozi porodni kanal je ta sposobnost nujno potrebna, 
ključna za preživetje. Kljub temu je potrebno dodati, da je hipoksija ali dalj časa 
trajajoče »pomanjkanje kisika v krvi ob porodu eden najpogostejših vzrokov za 
obolevnost in smrt novorojenčkov« (Lorenčič, 2010). 
 
Ob rojstvu otrok izgubi primarno povezanost z materjo. Dovod kisika in hranil se 
prekine. Postati mora samostojen in se prilagoditi novemu okolju. Novorojenčkovi 
organski sistemi se morajo temu prilagoditi. Takoj po rojstvu mora novorojenček torej 
uspešno vzpostaviti nove, življenjsko pomembne funkcije.  
Prva življenjsko pomembna funkcija je vzpostavitev dihanja. Kasneje mora razviti še 
naslednje funkcije: termoregulacijo, prebavo, spremeniti krvni obtok in imunske funkcije 
(traja več mesecev). 
 
Vzrokov za začetek dihanja (prvi vdih) je več, vsi so povezani z nenadno izpostavitvijo 
novorojenčka zunanjemu svetu. Prsni koš se po porodu razširi, kar omogoči vdor zraka. 
Po normalno potekajočem porodu (brez anestezije) bi moral novorojenček zadihati po 
nekaj sekundah. 
 
Tabela št. 1: Primerjava prenatalnega in postnatalnega življenja 
  

 

značilnost 
 

 

prenatalno življenje 
 

 

postnatalno življenje 
 

okolje plodovna voda zrak 
temperatura dokaj nespremenljiva spremenljiva 
dražljaji dokaj neinvazivni in dokaj nemoteči maksimalna stimulacija vseh čutil 
hranjenje preko materine krvi odvisno od zunanje hrane in lastnega 

prebavnega sistema  
oskrba s 
kisikom 

preko popkovnice preko lastne vzpostavitve funkcije dihanja 

produkti 
presnove 

skozi popkovnico v materin krvni 
obtok 

s pomočjo kože, ledvic, pljuč in preko 
prebavnega trakta 

                

                                                            (povzeto po Papalia, Olds Wendkos in Feldman Duskin, 2003, str. 101) 
 
Otrokov postnatalni razvoj je v veliki meri odvisen od tega, v katerem tednu nosečnosti 
se je rodil in od telesne teže, ki jo je do tedaj uspel pridobiti. Po teh dveh kriterijih 
novorojenčke razvrščamo na: 
 

• donošenčke (maturus) => rojeni med dopolnjenim 37. in 42. tednom  
     (tehtajo 3000 do 3700 gramov); 
 

• nedonošenčke (prematurus) => rojeni od vključno 24. do vključno 36. tedna 
(tehtajo od 500 do 2500 gramov); 

 

• skrajno nezrele novorojenčke (immaturus) => rojeni do vključno 23. tedna 
(praviloma niso sposobni preživeti in tehtajo do 500 gramov); 

 

• prenošenčke (postmaturus) => rojeni od vključno 43. tedna;  
 

• zahirančke => novorojenčki, ki ne dosegajo povprečne rasti glede ne svojo 
starost. 

 

Nedonošenčki, prenošenčki in zahirančki spadajo v skupino novorojenčkov s 
povečanim tveganjem. To pomeni, da pri tej skupini otrok, zaradi neugodnega poteka 
nosečnosti in/ali poroda, obstaja večja verjetnost za razvojne motnje in določene 
bolezni.  
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»Tudi heterogena skupina zahirančkov predstavlja pogost problem v perinatalnem 
obdobju in nosi povečano tveganje za kasnejše posledice celo v odrasli dobi. Mnoge 
študije so potrdile znake minimalne možganske okvare, vključno s hiperaktivnostjo, 
večjo odkrenljivostjo, z učnimi problemi, slabo drobnogibalno koordinacijo in 
hiperrefleksijo. V eni od študij so ugotovili, da je imelo 30% zahirančkov pri petih letih 
probleme z govorom, vključno s poznim začetkom govora, nerazvitim besednjakom, s 
podaljšano infantilno artikulacijo ter slabe receptivne in ekspresivne sposobnosti. V 
ostali primerljivi populaciji je imelo govorne težave le 1,5% otrok«  (Bratanič, 2009, str. 165). 

 
 
1.2.1.2   Novorojenček 
 
»Novorojenčke so dolgo obravnavali le kot refleksna bitja, ki potrebujejo samo toplino, 
hrano in čistočo. Kmalu po drugi svetovni vojni so poglobljena proučevanja majhnih 
otrok tako mnenje precej spremenila. Pri dolgotrajnem opazovanju dojenčkov v 
naravnem vsakdanjem okolju so namreč strokovnjaki na svoje veliko začudenje 
ugotovili, da imajo otroci vrsto sposobnosti, ki jim omogočajo, da lahko že od prvega 
dne življenja dejavno sodelujejo pri dogajanju okoli sebe in vplivajo nanj« (Keller in 
Lohaus, 1998, str. 12). 
 

Ob rojstvu 

Takoj po rojstvu je novorojenček v svoji prvi uri (drugi viri prvi dve uri) zelo buden, 
pozoren in vsesplošno aktiven. Pozoren je na dogajanje v okolici, opazuje gibanje, 
posluša zvoke in se obrača v smeri govora. Zelo je dovzeten za telesni stik in 
pripravljen na prvi poskus dojenja. Po svoji prvi aktivni uri novorojenček trdno zaspi za 
nekaj ur. Tako je po prvem spancu ponovno pripravljen za pridobivanje novih izkustev. 
 

Nekaj ur po rojstvu  

Kljub temu, da novorojenček v primerjavi z novorojenimi živalmi daje zelo nebogljen 
vtis, ni temu čisto tako. Res je, da novorojenček v gibalnem smislu v primerjavi z 
nekaterimi živalskimi vrstami zelo zaostaja, vendar je v komunikacijskem smislu veliko 
zrelejši. Novorojenček ima dobro razvito zaznavanje, ki je poglavitnega pomena za 
razvoj komunikacije v najširšem smislu. Že takoj po rojstvu je sposoben usmerjati 
pozornost, kar je osnova in predpogoj za začetek komunikacije.  
Novorojenčkova pozornost je na začetku zelo odvisna od menjajočih se stanj budnosti. 
Pri donošenih novorojenčkih so cikli spanja in aktivnosti menjavajo dokaj enakomerno, 
približno na 45 do 50 minut, medtem ko so ti cikli pri nedonošenčkih in pri 
novorojenčkih, pri katerih je prišlo do motenj v zgodnjem obdobju razvoja, slabše 
opredeljeni, neenakomerni. Ali bo določen dražljaj novorojenčka pritegnil ali ne in ali se 
bo nanj odzval, zavisi od stanja budnosti oziroma vzburjenosti, kot navajajo nekateri 
avtorji. Novorojenček je že sposoben usmerjati in kontrolirati svojo pozornost do 
določene mere. Zmožen je usmerjanja na dražljaje, ki mu ugajajo, vendar je po drugi 
strani zmožen umika vase in privajanja na dražljaje, kadar so ti zanj neprijetni, 
(pre)močni ali (preveč) moteči.  
Usmerjanje pozornosti, sposobnost selekcije in adaptacije na dražljaje je podlaga, ki jo  
novorojenček potrebuje, da lahko začne komunikacijo s svojim okoljem.  
Zelo hitro se nauči uporabljati jok, da s tem opozori na svoje potrebe in počutje. O tem 
več v naslednjem odstavku.  
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Zgodnja komunikacijska sredstva - komunikacija v obdobju novorojenčka  

Obdobje novorojenčka je obdobje, ki traja od rojstva do konca prvega meseca starosti. 
Z rojstvom so ob normalnem razvoju novorojenčku dane že vse zaznavne sposobnosti. 
Zgodnje raziskave novorojenčkovih zaznavnih sposobnosti so pokazale, da začnejo 
prav vsa čutila funkcionalno delovati takoj ob rojstvu. Tako je novorojenček pripravljen 
na zaznavanje in obdelavo vseh vrst dražljajev v okolju. To lahko opazimo, ko se 
novorojenček spači ali nakremži, kadar pride v stik z neprijetnim okusom ali vonjem; ko 
bo občutil bolečino, lakoto ali strah, bo reagiral z jokom. Ker sprva še nima nikakršnih 
izkušenj, se na dražljaje odziva spontano, hitro in neposredno.  
Jok je tako prvo novorojenčkovo komunikacijsko sredstvo, preko katerega začne 
komunicirati z okoljem. Z jokom odreagira ob lakoti, bolečini, strahu, osamljenosti, kadar 
je utrujen ali si zaželi pozornosti. Jok uporablja tudi za sproščanje energije in 
organizacijo stanja budnosti. Z njim zna sporočati, kadar katera od temeljnih potreb ni 
zadovoljena (potreba po hrani, mokra plenica, želja po tesnem stiku z materjo itn.). Ker 
okolje na njegov jok vztrajno reagira z zadovoljitvijo potrebe, se novorojenček kmalu 
nauči, da mora zajokati, če želi zadovoljiti katero od svojih potreb. Starši se tako že po 
nekaj tednih naučijo ločevati med različnimi vrstami joka in se znajo glede na to 
ustrezno odzvati. Če novorojenček/dojenček joče, ker je lačen, ga nahranijo in če gre za 
jok iz »sitnobe«, ga znajo potolažiti. Vloga staršev je torej, da so pri tem subtilni in da 
znajo zadovoljiti novorojenčkovo potrebo, saj se novorojenčki le tako naučijo kasneje 
ustrezno vplivati na svoje življenje. V primerih, ko starši svojega novorojenčka niso znali 
potolažiti in odpraviti vzroka joka, so ti novorojenčki razvili neobičajen, »vztrajen jok«, 
kar je novorojenčke oviralo pri nadaljnjem razvoju (več o tem v poglavju 1.5). 
Kmalu po rojstvu znajo strokovnjaki z analizo vzorcev joka novorojenčka ugotoviti 
morebitne bolezni in razvojne nepravilnosti.  
Novorojenčkov jok je torej eno najzgodnejših sredstev, ki mu služi za komunikacijo z 
okoljem. 
V obdobju prvega meseca je novorojenčkovo odzivanje na dražljaje, kot smo to že 
zapisali, zelo odvisno od stanja budnosti. Pomembna je tudi njegova sposobnost 
adaptacije (prilagajanja), s čimer se zavaruje pred premočnimi dražljaji in tako ohrani 
energijo za ostale fiziološke potrebe.  
 
Berry Brazelton in njegovi kolegi so zaključili, da je novorojenček ob rojstvu opremljen s 
prirojenimi zmožnostmi za recipročno komunikacijo in prirojeno občutljivostjo za druga 
človeška bitja (prevedeno in povzeto po Nugent, 2010). 
 
 
 

1.2.2    KASNEJŠI ZGODNJI POSTNATALNI (POROJSTVENI) RAZVOJ  
 

 
Kasnejše zgodnje postnatalno obdobje zajema obdobje od dopolnjenega prvega 
meseca do dvanajstega  meseca starosti. Otroka v tem obdobju imenujemo dojenček.  
Ker je to obdobje nemogoče popolnoma ločiti od neonatalnega obdobja, bomo pod to 
točko povezovali obe obdobji pri razlagi razvoja komunikacije. 
 
Za razvoj komunikacijskih sposobnosti je nujno potreben dozorel živčni sistem in iz tega 
izhajajoče zaznavne in spoznavne sposobnosti. Prav te sposobnosti so novorojenčkovo 
/dojenčkovo okno v svet, temelj vsega nadaljnjega razvoja in tako seveda tudi 
predpogoj za komunikacijske sposobnosti. To je torej razlog, da se bomo v tem 
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poglavju osredotočili na razvoj komunikacije z vidika razvoja temeljnih zaznavnih 
sposobnosti - vida, sluha, tipa, vonja in okusa. 
 

Vid  

Kljub temu, da je oko novorojenčka ob rojstvu od vseh čutil najmanj razvito, mu 
omogoča dokaj dobro vidno zaznavanje in obdelavo vidnih dražljajev. V prvem mesecu 
novorojenčki veliko raje opazujejo bližnje predmete v oddaljenosti približno 20-30 
centimetrov (razdalja dojenja), pri čemer pa ne zmore videti podrobnosti. To je 
povezano z manjšo ostrino vida novorojenčkov za oddaljene predmete, ki se iz meseca 
v mesec izostruje. Tudi daljšega fokusiranja pogleda še ni sposoben, vendar se ta 
zmožnost sčasoma vse bolj podaljšuje. Bližnjim predmetom tako zmore za kratek čas s 
pogledom slediti, čez čas pa predmete izgubi iz svojega vidnega polja. Na premočne 
vidne dražljaje se novorojenček že zna prilagoditi (prirojena sposobnost adaptacije). Ob 
pretiranem stimuliranju se tako zenici skrčita in s tem zmanjšata vdor svetlobe v oko, 
veke se zaprejo, mišice obraza se stisnejo in novorojenček obrača glavo stran od izvora 
svetlobe. Ob močni luči/sončni svetlobi lahko opazimo, da novorojenčki/dojenčki 
pogosto mežikajo. Novorojenček že od vsega začetka rad sledi s pogledom in z 
obračanjem glave proti dražljaju, ki mu ugaja oziroma ga pritegne.  
Sposobnost vidnega zaznavanja se do drugega meseca starosti štirikratno izboljša. 
Dojenček do tretjega meseca starosti vse ostreje vidi tudi bolj oddaljene predmete, 
čeprav ga še zmeraj bolj pritegnejo močne barve, večji kontrasti in ostri robovi. Za to 
obdobje je značilen t. i. intenziven, dolg, raziskujoč pogled, s katerim predmete opazuje 
tudi več minut, če mu pritegne takšno pozornost. Dojenčki že od tretjega meseca naprej 
najraje opazujejo obraze in druge podobne ovalne predmete (lahko je to balon z 
narisanimi očmi, usti in nosom). Posebej jih pritegnejo srednje osvetljeni predmeti 
kontrastnih barv. Hiter napredek v razvoju perifernega vida in vse večja zrelost 
osrednjega živčevja omogočita dojenčku, da začne okoli tretjega meseca zelo rad 
opazovati premikajoče se oziroma gibljive predmete ter jim slediti s pogledom in glavo.  
Binokularni vid (izostritev pogleda z obema očesoma) se razvije v četrtem do petem 
mesecu. Dokončna mielinizacija vidnih poti traja vse do petega meseca. S tem se 
bistveno izboljšajo hitrost, tekočnost in kakovost vidnih dražljajev.  
Do konca prvega leta so dojenčkom zanimive tiste stvari, ki so v njihovem vidnem polju. 
Kar je zunaj njega, torej česar v tistem trenutku ne vidijo, zanje ne obstaja. Zavedanje o 
obstoju predmetov tudi takrat, ko izginejo z njihovega vidnega polja, se razvije okoli 
dopolnjenega prvega leta starosti. Takrat tudi prej intenzivni pogled zamenja 
instrumentalen pogled, s katerim malček preverja stanje (kje je mama, kdo mi prihaja 
naproti, kje leži medvedek, …). Še pred dopolnjenim prvim letom zmorejo dojenčki 
zaznavati tudi globino (ko se plazi se pred stopnicami ustavi, ne plazi se preko steklenih 
tal ipd.) 
 
 

Sluh 

V šestdesetih letih so proučevali deset minut stare novorojenčke in po reakciji oči 
ugotovili, da se že odzivajo na močan zvok, ki je bil izveden za njihovim hrbtom. To je 
mogoče, saj se mielinizacija slušnih poti začne razvijati že v prenatalnem obdobju (okoli 
petega meseca nosečnosti) in se nadaljuje še v postnatalnem času. Novorojenčki so 
torej sposobni zaznavati različne zvoke. Le-ti jih zelo pritegnejo, še posebej radi 
poslušajo kompleksne zvoke, veliko raje kot enostavne (čiste tone). Bolj jih pritegne 
človeški govor kot pa glasba. Ob zanimivem zvoku se novorojenček/dojenček celo 
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zbudi iz spanja. Komaj tri dni stari novorojenčki zmorejo ločiti mamin glas od glasu 
druge ženske. Po rojstvu se novorojenčki bolj intenzivno odzivajo na zvoke, ki so 
podobni tistim, ki so jih bili vajeni v maternici (toni nižjih frekvenc). Zvoki manjših 
intenzitet (35-45dB) zmanjšujejo nelagodje. Poskusi s predvajanjem posnetka 
materinega pripovedovanja, ki so ga bili deležni novorojenčki že v času pred rojstvom 
(nekaj tednov prej), so pokazali, da pri njih sproža ugodje. Ob predvajanju posnetka 
materinega pripovedovanja med dojenjem so ti novorojenčki bolj intenzivno sesali kot 
kontrolna skupina novorojenčkov, ki pripovedovanja v prenatalnem obdobju ni bila 
deležna. Neprijetne zvočne dražljaje in zvočne dražljaje premočnih intenzitet je 
novorojenček zmožen tudi zmanjšati (sposobnost adaptacije na premočne in nelagodne 
slušne dražljaje). Okoli tretjega meseca se začnejo razvijati slušno-vidne intersenzorne 
možganske zveze, zato začne dojenček obračati oči v smeri izvora zvoka. V stanju, ko 
je novorojenček popolnoma zbujen, pogosto obrača oči v smeri zvoka. Sposobnost 
lokalizacije zvoka se sčasoma izpopolnjuje. Dojenček je pri šestih mesecih sposoben 
presojati oddaljenost zvoka. Okoli šestega meseca tako že lokalizira izvor zvoka s 
pogledom in z obračanjem glave. Takšno vedenje imenujemo aktivno poslušanje.  
 
 

Vonj in okus 

Vonj in okus na tem mestu obravnavamo skupaj, saj novorojenček, kljub razvitima 
čutiloma za vonj in okus, med njima še ni sposoben ločevati. Okusa od vonja in obratno 
torej še ne zmore zaznavati ločeno, zato obe vrsti dražljajev zaznava skupaj kot enoten 
dražljaj. 
Sposobnost zaznavanja vonja ob rojstvu so dokazovali s poskusi. Ko so prsno 
bradavico premazali s smrdljivo snovjo, novorojenčki niso želeli niti poskusiti sesati 
mleka. Kljub temu, da človek nima tako izrazito razvitega vonja kot večina živali, so 
drugi poskusi pokazali, da je novorojenček že kmalu po rojstvu (okoli petega dneva) 
zmožen razlikovanja vonja matere od vonja drugih žensk.  
Tudi na okus se novorojenček že različno odziva. Znano je, da je novorojenčkom 
najprijetnejši sladek okus, medtem ko druge okuse zavračajo. Kot kaže, je nagnjenost k 
sladkemu prirojena. Do tega dejstva so znanstveniki prišli s ponujanjem različnih 
okusov pri sesanju. Kadar je bil novorojenčkom ponujen sladek okus, so sesali 
močneje, bolj frekventno in z manj odmori kot kadar so jim ponudili manj sladke okuse. 
Sladek okus so novorojenčki sprejemali z izrazom zadovoljstva, medtem ko so 
neprijetne okuse zavračali z različnimi grimasami, stiskanjem obraznih mišic in 
obračanjem glave stran od neprijetnega okusa. Vso to odzivanje je zelo podobno 
odzivanju odraslih ljudi ob enakem izkustvu. Okoli četrtega meseca je dojenček 
pripravljen sprejemati tudi drugo hrano kot mleko in skladno s tem se začnejo tudi 
drugače odzivati na nekatere okuse, ki so jih poprej zavračali (recimo slano, grenko).   
 
 

Tip, dotik 

Dotik je po rojstvu izjemno pomemben za navezovanje oziroma povezovanje s starši, 
po drugi strani je čutilo tipa prav tako pomembno za pridobivanje zgodnjih izkušenj in za 
nadzor mnogih vedenjskih stanj, ki jih dojenček sam še ne more obvladovati. 
 

Tip je najbolj zrelo čutilo, saj se kot prvo in edino dokončno razvije (mielinizira) do 
rojstva in je tudi zaradi tega »/…/ temelj za razvoj komunikacije pri človeku«  (Paro 
Panjan, 2010, str. 6). 
Novorojenčka začnejo kmalu po rojstvu zanimati stvari, ki se jih lahko dotakne, prime.  
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Sprva je prijemanje zgolj refleksno. Vse kar prime, hitro ponese v usta, saj so ta najbolj 
oživčen del telesa in mu zato omogočajo najboljše spoznavanje novih predmetov.  
Po tretjem mesecu, ko prijemanje ni več zgolj refleksno, se začne dojenček stvari 
pogosto dotikati. Najraje se dotika obrazov, ki ga začnejo močno zanimati. Tako 
dojenček napreduje od nezavednega, refleksnega prijemanja k hotnim, zavestnim 
dejanjem. V tem času (okoli treh mesecev) dojenček pomembneje nevrološko 
dozoreva. Tvoriti se začnejo pomembne intersenzorne možganske zveze med čutiloma 
za vid in tip, kar mu omogoča razvoj koordinacije oko-roka. Sprva dojenček prijema 
stvari, toda ker koordinacija med očesom in roko še ni dovolj razvita (intersenzorne 
možganske zveze še niso utrjene), je zapiranje in odpiranje dlani prehitro ali prepozno 
in tako mnogokrat »zamudi priložnost«. To lahko opazimo, ko dojenčku neka stvar, ki jo 
nekaj časa drži, kar naenkrat pade iz rok. Okoli šestega meseca to težavo premosti, saj 
se v tem času intesenzorne zveze utrdijo. 
V osmem mesecu otroci povečini že samostojno sedijo in takrat postane držanje in 
prijemanje samoumevno. Tako imajo odlično izhodišče za zlaganje kock ali dvigovanje 
iz sedečega položaja s pomočjo ponujenega prsta odraslega. Med devetim in 
štirinajstim mesecem usvojijo pincetni prijem (prijem s kazalcem in palcem).    
V najzgodnejšem obdobju je dotik z vidika komuniciranja izrednega pomena. Dotik je 
namreč v tem času vezan na starše, pri čemer je posebej pomembna vez mati - 
novorojenček. Tukaj ni pomemben zgolj zaznavni, ampak tudi emocionalni vidik. O 
slednjem bomo pisali kasneje, zato se bomo na tem mestu omejili le na zaznavni vidik, 
čustvenega pa zgolj omenili.  
Trepljanje novorojenčka lahko pomirja, vendar ga lahko ga tudi vzpodbuja. Učinek je 
odvisen od frekvence trepljanja. Počasnejše trepljanje (približno trikrat na sekundo) 
tako novorojenčka pomirja, medtem ko ga hitrejše trepljanje (pet do šestkrat na 
sekundo) vzpodbuja. Učinek umirjanja lahko ima tudi mirno položena roka na 
novorojenčkov trebuh. Tudi tesno povijanje, ki ga prakticirajo nekatere kulture, lahko 
ima učinek umirjanja, čeprav to ni nujno. To še posebej velja za novorojenčke s 
hiperaktivnim značajem, ki jim povijanje daje nadzor gibanja. Kadar so novorojenčki 
razburjeni, jih lahko umirimo s tesnim prijemom rok ali tesnim objemom celotnega 
telesa. Tako jim damo nadzor nad njihovim gibanjem, s čimer se umirijo in na ta način 
se izboljša njihova interakcija z okoljem.  
 

»Otroci zelo potrebujejo telesne stike, saj prav iz njih črpajo čustveno moč« (Keller in 

Lohaus, 1998, str. 133). 
 

»Masaža nedonošenčkov zmanjšuje stres, zato jo priporočajo kot metodo za izboljšanje 
rasti in razvoja. Vzpodbude z dotikanjem imajo ugoden učinek na otrokovo prebavo, 
globino spanca, spodbujajo jih k lažjemu dihanju, dvigajo nasičenost krvi s kisikom, 
umirjajo srčni utrip in celo pomagajo k hitrejšemu pridobivanju teže. Ena izmed metod, s 
katero se vzpodbuja dotik, je ˝metoda kangaroo˝. Dotik kože otroka s kožo materinih 
dojk ima pozitivne učinke, saj zvišuje raven hormona oksitocina, le-ta pa ima 
pomirjevalno in protibolečinsko delovanje« (http://www.mf.uni-mb.si/slike/Gradivo/ Fiziologija07/ 
Fetalna NeonatalnaFiziologija. Pdf).  
 

O delovanju oksitocina bomo še posebej pisali v poglavjih 1.4.2 in 1.5.2, o metodi 
kengaroo/kengurujčkanju pa v poglavju 1.5.3.  
 
 

Tip pomeni novorojenčku in dojenčku prvo obliko raziskovanja svojega okolja. Najprej 
imata pri tem primarno vlogo usta in jezik, kasneje ju vse bolj nadomeščata roki (okoli 
šestega meseca).  
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1.3 RAZVOJ VERBALNE KOMUNIKACIJE, GOVORA 
 

 
 

 
Otrokov nevrofiziološki sistem je v najzgodnejšem obdobju izrazito dovzeten za 
najrazličnejše vplive, med drugim tudi za učenje govora. Iz tega razloga je potrebno 
otrokovo aktivnost zgodaj vzpodbujati, jo motivirati in pravilno usmerjati. Pomembno je, 
da z otrokom pogosto in že v najzgodnejšem obdobju (tudi v zadnjih tednih nosečnosti) 
komuniciramo. Pri tem ni pomemben zgolj verbalni dialog, ampak komunikacija v 
najširšem smislu. Poleg govora, pesmic, branja, pripovedovanja in podobno je 
pomembno tudi vzpostavljanje čustvenega dialoga s stimulacijo z dotikom, božanjem, 
nasmehom in ostalimi oblikami neverbalne komunikacije. Le tako bo otrok razvil svoje 
sposobnosti za obvladovanje sebe in okolja. Poznani so primeri »divjih otrok«, ko le-ti 
do približno šestega leta niso bili deležni takšnih vzpodbud in vzorov, kar je privedlo do 
primanjkljajev, ki jih kasneje ni bilo več mogoče nadomestiti.  
 
»Hiter razvoj možganov, zlasti možganske skorje, sproži smejanje, čebljanje, plazenje, 
hojo in govor - vse najpomembnejše zaznavne, motorične in spoznavne mejnike v 
obdobju dojenčka in malčka« (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 124). 
Prav ti so fiziološki predpogoji, da se govor lahko začne razvijati. 
 
Za pravilen razvoj govora otrok nujno potrebuje zdrav živčni sistem in dobre povezave 
znotraj njega, pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, 
mišljenje, pomnjenje), razvita čutila (zlasti sluh in vid), zdrava govorila in ustrezne 
spodbude okolja. 
Vse to na kratko povzemajo Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldmanova: »Govorni 
napredek ponazarja medsebojno vplivanje vseh vidikov razvoja« (2003, str. 160). 
 
Da otrok začne govoriti morajo biti zagotovljeni tudi naslednji pogoji: 

•  dovolj priložnosti, da otrok govori; 
•  dober govorni model; 
•  čustvena toplina; 
•  doseči mora določeno stopnjo v umskem razvoju. 

 
Govor se razvija v neenakomernem tempu. Ko je otrok zaposlen s pridobivanjem kake 
druge spretnosti, nastane zastoj v razvoju govora. Vsi otroci ne začnejo govoriti ob isti 
starosti, nekateri napredujejo hitreje kot drugi. Predvsem je pomembno, da vemo, da bo 
otrok začel govoriti šele, ko bo dosegel določeno stopnjo v intelektualnem razvoju. 
 
Najpogostejše aktivnosti novorojenčka in dojenčka, ki so neposredno vezane na razvoj 
komunikacije so: jok, igra, hranjenje, dotikanje, očesni stik, posnemanje, izmenjava in 
prvi poskusi govora - vokalizacija/gruljenje/bebljanje/čebljanje. (Ogričevič, 2009)  
Vse te dejavnosti so oblike motoričnih aktivnostih. Govorno jezikovni razvoj in razvoj 
motorike sta neločljivo povezana. (Gec, 2002) Motorične aktivnosti tako kot prvi 
komunikacijski sistem predstavljajo temelj in osnovo za razvoj govora in jezika. 
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1.3.1   PRIPRAVLJALNA, PREDJEZIKOVNA ALI PREDFONEMATIČNA DOBA 
 

Pripravljalna, predjezikovna ali predfonematična doba je prva faza v razvoju govora. 
Obsega prvo leto starosti oziroma dobo novorojenčka in dojenčka.  
Poleg prej opisanega zaznavanja in splošnega razvoja sem štejemo jok, vokalizacijo, 
bebljanje in posnemanje glasov brez razumevanja njihovega pomena.  
Prvi krik novorojenčka je »znanilec« začetka najzgodnejšega obdobja razvoja govora. 
Je posledica adaptacije novorojenčka na izvenmaternično življenje in je pokazatelj 
dobrega funkcioniranja govornih organov. Pri prvem glasu dojenčka, torej prvem kriku, 
gre za prvo nihanje glasilk, ki nastane po vdoru zraka v pljuča, ki se iz pljuč vrne skozi 
grlo, žrelo in usta navzven. Nadaljnji glas dojenčka je jok, ki izraža različna čustvena 
stanja in potrebe. Prevelika količina joka lahko povzroči hripavost in druge motnje glasu 
zaradi trdne nastave glasilk pri joku. 
 

a) Vokalizacija (od 14. dne do 3. meseca)          
             

Pojavi se okoli štirinajstega dne in traja do tretjega meseca kot prevladujoča oblika 
oglašanja novorojenčka in dojenčka. K prvi vokalizaciji štejemo še prvi krik in jok, zato 
lahko po drugi strani trdimo tudi, da se zgodnja vokalizacija začne že takoj po rojstvu in 
se pojavlja tudi kasneje, torej po tretjem mesecu, skupaj z drugimi fazami v 
predjezikovni dobi razvoja govora. »Že v samem kriku se nahajajo akustični elementi, iz 
katerih se kasneje razvijejo prvi glasovi. Sčasoma postane krik jok in v tem obdobju 
dojenček vzpostavlja vezo med lastnim glasom in sluhom, avditivno percepcijo in 
kinestetičnimi gibi larinksa. Dojenček povezuje lastne avditivne signale s signali svoje 
okolice ter svoje še nedefinirane artikulacijske poizkuse z oblikovanjem prvih glasov.« 
(Gec, 2002, str. 36) Dojenček sprva producira glasove, ki jih je mnogo več kot jih kasneje 
potrebuje. To imenujemo glasovna ekspanzija ali širjenje. Ker teh glasov iz oklice 
dojenček ne sprejema (jih ne sliši), se sčasoma izgubljajo, medtem ko se utrjujejo tisti 
glasovi, ki jih sliši in se neprestano ponavljajo. Ta proces izgubljanja vokalov 
imenujemo glasovna kontrakcija in je posledica učenja določenega (maternega) jezika.  
Geceva ta proces opiše: dojenček »postopoma odvaja iz mase govornih stimulacij 
okolice tiste elemente, ki so za njega akustično najbolj dojemljivi in fiziološko najbolj 
sprejemljivi« (2002, str. 36),  
Fazo vokalizacije torej zaznamuje širok razpon nedefiniranih vokalov in drugih glasov, 
ki so proizvedeni s pomočjo ustnic in s korenom jezika (B, P, T, D). 
 

b) Gruljenje (konec 1. meseca)        
                              

Druga faza pripravljalnega obdobja se imenuje gruljenje. To je proizvajanje mehkobnih 
glasov, lahko tudi cvili, grgra ali spušča glasove, kot je »AAAAH«. S temi dojenček 
izraža, da je srečen, vesel in zadovoljen. 
 
Fazi vokalizacije in gruljenja se, ob siceršnjem normalnem razvoju, pojavljata tako pri 
slišečih kot pri gluhih in naglušnih otrocih, kajti težnja po oglašanju izvira iz otroka 
samega. Pojava začetnega oglašanja tako ne pogojuje okolje.  
 

c) Bebljanje (5.–6. mesec)    
                                                 

Med četrtim in šestim mesecem se govorna aktivnost zelo poveča. Bebljanje se pojavi 
po petem, v povprečju okoli šestega meseca starosti. Predstavlja samoglasnike in 
soglasnike in je tako prvo obdobje, ko dojenček povezuje obe vrsti glasov. Soglasnike in 
samoglasnike dojenček poveže v enozložne zloge (kot npr. MA, PA, GA, …). Pogosto se 
zgodi, da odrasli bebljanje zamenjajo za prvo besedo. V resnici dojenčku tvorjenje takih 
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besed pomeni le fiziološko igro ob kontroli govornega aparata, ki ga uspe v tem času že 
dobro kontrolirati. Ta faza je prehodna in zelo pomembna za naslednjo fazo razvoja 
govora. 
 

d) Čebljanje (6./7.–12. mesec)       
                                     

Čebljanje obsega obdobje približno od sedmega do dvanajstega meseca. Otrok 
producira dvo- in tudi večzložne produkte ter tako proizvaja celo serijo enostavnih 
zlogov (MAMAMA, BEBE, GUGU, …). Te dojenček izvaja hote, vendar to še ne pomeni 
prve prave besede, saj mu izgovorjene besede ne pomenijo nič stvarnega. Prav zaradi 
zavestnega produciranja zlogov se od prejšnjih faz čebljanje kvalitativno bistveno 
razlikuje. Predhodne faze (zgodnji jok, vokalizacija, gruljenje, zgodnje bebljanje) namreč 
odražajo otrokovo igre, počutje in čustva, medtem ko čebljanje predstavlja zavestno, 
hoteno oziroma namerno komunikacijo z okoljem. »S stalnim ponavljanjem glasovnih 
skupin se avtomatizirajo gibi govornih organov ter paralelno oblikujejo avditivne 
predstave glasov«  (2002, str. 36). 
  
S čebljanjem se predfonematična doba zaključi. V okviru te dobe se pojavi eholalija. To 
pomeni ponavljanje glasov in zvokov, ki so le slučajno oziroma naključno podobni 
besedam. To počne dojenček zaradi igre s svojimi organi, vendar odrasli zaradi 
navidezne podobnosti s kasnejšimi prvimi besedami to igro pogosto zamenjujejo za 
začetek govora. 
 
Tabela št. 2:  Mejniki govornega razvoja novorojenčka in dojenčka (pripravljalna/predfonematična/ 

predjezikovna doba)  
 

 

STAROST 
(meseci) 

 

 

ZNAČILNOST 

 
0 (rojstvo) 

 

razvita sesalni in požiralni refleks; zaznava govor; komunicira z jokom (sprva 
monoton); se odziva na zvoke (obrača oči); sposoben usmerjanja pozornosti, selekcije 
in adaptacije na slušne dražljaje; razvoj mielinizacije slušnih poti še poteka  
 

 

1,5–3 
 

v odgovor na vprašanja odraslih rahlo premika ustnice; vokalizira in gruli (tudi v 
odsotnosti staršev); jok pridobi na variabilnosti (pozornost, utrujenost, lakota, bolečina, 
strah); glasovna ekspanzija 
 

 

3 
 

poigrava se z glasovi, spušča mehurčke 
 

5–6 
 

pogosto se oglaša; že ločuje posamezne glasove in foneme maternega jezika; vokalno 
ponazori vzhičenje in razočaranje; se odziva na zvoke (obrača glavo) 
 

 

6–10 
 

beblja, čeblja in tudi aktivno posluša; posnema, kar sliši (čeprav besed sprva še ne 
razume); čebljanje postaja vse bolj podobno govoru; začne se odzivati na svoje ime 
(preneha z aktivnostjo, s pogledom poišče, kdo ga je poklical); prepozna domača 
imena (mami, oči); preneha z aktivnostjo, ko zasliši »ne« 
 

 
9–10 

 

posnema, kar in kot sliši (isti ton, višina in jakost); posnema enostavne naloge za 
odraslim (ploska, maha, udarja, stiska, vleče, mežika); začenja razumeti enostavne 
besede (pa-pa, am-am, čof-čof, medo ipd.) 
 

 
10–12 

 

po navodilu začne izpolnjevati enostavne naloge (daj, vzemi, ploskaj, mahaj, udarjaj, 
stiskaj, vleci, reči »pa-pa«), ne prepoznava in ne proizvaja več glasov, ki jih ni v 
njegovem okolju (glasovna kontrakcija) 
 

 

10–14 
 

izreče prvo pravo besedo (besedo s pomenom) 
 

 

(povzeto in prirejeno po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 161 in Apell in Masterson, 2004, 
str. 7, Buckley, 2009, str. 40–49, Einon, 1999, str.151-158) 
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Vsaka od faz pripravljalne dobe je izrednega pomena, saj vsaka predhodnja predstavlja 
osnovo, bazo za razvoj naslednje. Brez takšnega poteka razvoj kasnejših, artikulacijsko 
bolj zapletenih elementov ne bi bil mogoč. To lahko utemeljimo povsem na kratko: 
Prvi krik predstavlja osnovo, podlago za začetek usklajenega delovanja fonatornega in 
respiratornega sistema. Ta omogoči razvoj joka in začetne vokalizacije. Slednja se 
začne zaradi vpliva učenja jezika okolja postopoma krčiti ter diferencirati. Diferencirani 
glasovi nato omogočijo začetek bebljanja, torej ponavljanja enostavnih zlogov 
(konzonant + vokal). Bebljanje zatem omogoči razvoj naslednje faze, čebljanja, pri 
katerem gre za duplicirano bebljanje (podvajanje, spajanje enostavnih zlogov). Iz 
podvojenih/potrojenih enostavnih zlogov se nato razvijejo dvo- in večzložni sestavljeni 
zlogi (MAPAGA, GABA, GEBU, TIBE, …). Hkrati s tem napredkom v artikulaciji se pojavi 
eholalija (posnemanje glasov, zlogov, besed okolja).  
 
Opisane faze pripravljalne dobe tako predstavljajo potrebno podlago za (Farago, 2010) : 
 

• usklajenost, sinhronost, povezanost in izboljšanje delovanja respiratornega, 
fonacijskega in artikulacijskega sistema; 

 

• razvoj kompleksnejših artikulacijskih gibov, ki sledijo tej dobi; 
 

• razvoj prozodičnih elementov govora (melodija, intonacija, naglas, poudarki, 
odmori); 

 

• razvoj razumevanja govora (pasivni besednjak). 
 

Razvoj teh sposobnosti zavisi od izkušenj, pridobljenih z interakcijo z okoljem - torej s 
poslušanjem in učenjem govora, jezika okolja. Senzorične in motorične težave tako 
predstavljajo bodisi pomanjkljive bodisi drugačne izkušnje, ki bolj ali manj vplivajo na 
upočasnjenost govornega razvoja. Prav tako tudi znižani intelektualni potenciali (lažja, 
zmerna, težja motnja v duševnem razvoju) vplivajo na kasnejše doseganje mejnikov 
govornega razvoja, medtem ko ne vplivajo na drugačen razvojni potek pripravljalnega 
obdobja. O teh faktorjih, ki motijo razvoj komunikacije, pišemo tudi v poglavjih 1.7.5 in 
1.7.6. 
 
Zaključek pripravljalne faze predstavlja prva prava beseda. Pojavi se približno ob 
dopolnjenem prvem letu ali nekoliko kasneje. Prvo besedo lahko označimo ali, bolje 
rečeno, poimenujemo kot kodificiran znak. O prvi besedi namreč govorimo le takrat, ko 
je zveza med izgovorjeno besedo in predmetom, ki ga le-ta označuje, smiselna in 
stalna. Tukaj torej ne gre za naključje v izgovoru kot pri čebljanju in bebljanju.  
Prve besede so ponavadi skrajšane besede, ki jih uporabljajo odrasli. S tem se začne 
naslednja faza v razvoju govora - obdobje verbalnega (oralnega) govora in posledično 
seveda jezika (Košir, 2010, Farago, 2010). 
Pomembnost prve besede je velik napredek, saj nam pokaže, da je prišlo do integracije 
višjih, kognitivnih procesov (Farago, 2010). 
 
 
1.3.2   RAZUMEVANJE GOVORA 

 
 »Že štiri dni stari otroci, morda še prej, dajejo pri poslušanju prednost maternemu 
jeziku pred drugimi jeziki, čeravno še ne ločijo materinščine in drugih jezikov. Gre 
predvsem za ritem in, kot kaže, tudi za intonacijo in vzorce glasov. Ritem jezika, ki ga 
novorojenčki poslušajo, ni determiniran le z materinščino, saj nanj vpliva tudi specifičen 
način, kako odrasli govorijo otrokom. Matere v svoj govor vnašajo vzorce naglasov in pri 
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tem pri posameznih besedah in stavkih močno pretiravajo. V njihovem govoru je tako 
veliko samoglasnikov, ponavljanja, vprašanj z rastočo intonacijo, dvigovanja in 
spuščanja višine in moči glasu, premori so daljši kot pri govoru, ki je namenjen odraslim, 
same besede in njihov pomen pa v tem zgodnjem razvojnem obdobju niso pomembni«  
(Marjanovič Umek in Fekonja, 2009, str. 215–216). 
 

Neverbalna govorica je tako spočetka izrednega pomena za razumevanje verbalnega 
govora. Otrok s poslušanjem pridobiva izkušnje in spoznanja, še zlasti s pomočjo 
nebesedne govorice, ki spremlja govor. Mnoge vsakdanje, ponavljajoče se situacije, ki 
so spremljane z verbalnim govorom, si dojenček hitro vtisne v spomin. Ponavljanja istih 
besed v istih in različnih situacijah njegov spomin še okrepijo. Za razumevanje tega pa 
je pomembno izhodišče dobro zaznavanje govora oziroma človeškega glasu ali še bolj 
natančno - posameznih fonemov. Cookova in Williamsova (2000) povzemata tri bistvene 
sposobnosti, ki jih mora dojenček razviti, da bo lahko kasneje razumel povedano: 

• diskriminacija človeškega glasu od drugih zvokov okolja; 
• diskriminacija govora od drugih človeških glasov; 
• diskriminacija med dvema različnima govorcema. 

 

Pri starosti šestih mesecev dojenčki že ločujejo posamezne glasove in foneme v govoru 
oziroma jeziku, ki ga obdaja. »Pri pripravah na razumevanje in rabo govora dojenčki 
najprej spoznavajo, kako besede in besedne zveze zvenijo, šele nato jim začnejo 
pripisovati pomen«  (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 161). 
 

Do desetega meseca starosti dojenčki razumejo že kar nekaj besed, ki pa so 
razumljene le v okviru določenega (poznanega) konteksta. V tem času k razumevanju 
ogromno prispeva neverbalna govorica - geste, spreminjanje glasu, mimika in druge 
oblike neverbalnega izražanja staršev. Z neverbalnimi sredstvi in s pomočjo konteksta 
(znane situacije) torej začenja razumeti slišano, kot na primer:  

• »Daj mami.« (mama razpre roko - gesta dajanja/gesta odprte dlani, dojenček da 
mami igračo);  

• »Glej, kuža!« (mama s prstom kaže na psa, dojenček ga gleda); 
• »Kje je tvoj trebušček?!« (mama ga boža po trebuščku, dojenček se zadovoljno 

smehlja in zraven čeblja); 
• »Kako zaploskava?« (mama ploska, dojenček ponavlja); 
• »Poglej tvoje nove čevlje!« (mama ga drži za obute čevlje, dojenček cepeta z 

nogami) ipd. 
 
Ne glede na preferiranje različnih teorij - zgolj dednosti ali zgolj okolja - za razvoj in 
razumevanje verbalnega govora je zagotovo potrebno oboje: določena mera prirojenih 
sposobnosti (na primer dozorelost možganov, zlasti možganske skorje) in prava mera 
spodbud iz okolja.  
Kakorkoli že - vsekakor velja, da začenja dojenček govor razumeti veliko prej preden je 
sam sposoben povedati pravo besedo s pomenom. Ob tem je potrebno dodati še 
opozorilo Cookove in Wiliamsove (2000), da je zares pravo razumevanje verbalnega 
govora šele tisto, ki se nanaša na pripisovanje zmeraj istega pomena za isti predmet v 
mnogih različnih kontekstih.  
 
In končno: »Iz kliničnega in znanstvenega vidika je razumevanje jezika bistvenega 
pomena, saj napoveduje kasnejšo jezikovno kompetentnost« (prevedeno po Schoenhals,  
Zesiger, Gabriel Mounir in Friend,  2009). 
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1.4    RAZVOJ NEVERBALNE KOMUNIKACIJE  
 

 
 
 

 »Nekateri ljudje menijo, da dojenčki ne morejo zares začeti dialoga, dokler ne znajo 
hoditi in govoriti, v resnici pa je prvih šest mesecev eno najbolj družabnih obdobij v 
otrokovem življenju. V teh zgodnjih mesecih se dojenčki veliko bolj zanimajo za obraze 
kot za igrače in z vašim dojenčkom se lahko fantastično kaj pomenite že od njegovega 
tretjega meseca - z zvoki, z besedami ter najrazličnejšimi izrazi na obrazi in gibi. Na 
žalost nekateri starši v prvem letu otrokovega življenja ne izkoristijo priložnosti, da bi z 
njim vzpostavili pomembno komunikacijo z obrazom. Posledica tega je, da otrok zamudi 
priložnost za odločilni zgodnji razvoj možganov« (Sunderland, 2010, str. 92). 
 
Takoj po rojstvu novorojenček začne komunicirati s svojim okoljem. Na vsako aktivnost 
novorojenčka se začno odzivati starši; zasmeje se novorojenček in starš se zasmeje 
nazaj. To je začetek socialne interakcije in s tem zgodnji razvoj komunikacije. Sčasoma 
se le-ta spreminja, nadgrajuje in izpopolnjuje, skladno z razvojem drugih sposobnosti in 
kompetenc. Z razvojem dojenček začne zavzemati vse bolj aktivno vlogo v interakciji z 
drugimi.  
 
Z Bowblyjevo etološko teorijo lahko potrebo po socialni interakciji razložimo preko 
prirojene močne čustvene povezanosti med novorojenčkom in odraslimi (starši, 
skrbniki). Novorojenček ima močno potrebo po varnosti in sprejetosti, kar zadovoljuje 
preko recipročne odzivnosti. Sam »oddaja« prirojene signale, s katerimi prikliče odrasle 
v njegovo bližino, odrasli pa se nanje odzovejo s prav tako prirojenimi reakcijami 
odzivanja. Brez čustvene povezanosti oziroma navezanosti novorojenček ne bi 
zadovoljil osnovnih potreb po varnosti in sprejetosti, s čimer tudi recipročna odzivnost 
ne bi bila mogoča. S tem bi zastajal tudi razvoj komunikacije. 
Pri zagotavljanju varnosti in sprejetosti ima veliko vlogo dojenje, vonj in telesni stik s  
toploto, ki jo oddaja oseba, ki skrbi za novorojenčka/dojenčka. Ob takšnih dejavnostih 
se namreč sprošča izredno pomemben hormon oksitocin. Ta nas navdaja z občutkom 
zaupanja do ljudi in pomaga pri premagovanju občutka strahu in ogroženosti. 
Podrobneje bomo o oksitocinu pisali kasneje (poglavja 1.4.2.1, 1.5.2 in 1.5.4). 
 
Večji del komunikacije v najzgodnejšem obdobju (prvo leto življenja) pri novorojenčku in 
dojenčku predstavlja neverbalna komunikacija. V interakcijo z okoljem se začne 
dojenček še posebej intenzivno vključevati v drugem mesecu življenja. V prvem letu 
življenja uspejo dojenčki uskladiti vsa sredstva neverbalnega izražanja z namenom, da 
se lahko aktivno udeležujejo interakcij z drugimi. 
 
 

1.4.1 NEVERBALNA IZRAZNA SREDSTVA: GESTE, ČUSTVENI IZRAZI (MIMIKA), 
GIBI TELESA (DELA TELESA) IN  OČESNI STIK 

 

Za najzgodnejše sporazumevanje novorojenčka in dojenčka ni potrebno obvladovanje 
jezika. Za sporazumevanje s svojim okoljem mu v prvem letu življenja enako dobro 
služijo druga - neverbalna sredstva sporazumevanja. Z jokom, smehom in drugimi 



 24 

izraznimi potezami obraza in telesa prav spretno komunicira z okoljem, čeprav še ne 
pozna zapletenih pravil jezika. 
Pri neverbalni komunikaciji novorojenčki in dojenčki uporabljajo naslednja sredstva 
komuniciranja: očesni stik, sledenje s pogledom, brcanje, zvijanje, obračanje glave, 
stiskanje pesti, prijemanje, spuščanje, dotikanje, kazanje, nasmeh, različne izraze 
mimike in druga podobna neverbalna sredstva odzivanja in reagiranja. K tem štejemo 
tudi mirovanje, ki nam pogosto sporoča osredotočenost in usmerjanje pozornosti na nek 
dražljaj, ki dojenčka pritegne (recimo glasba). 
 
Shema št. 5: Izrazna sredstva neverbalne komunikacije  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za zgodnje obdobje je značilna tako imenovana komunikacija »obraz ob obraz« (angl. 
»face to face« ali hr. »lice na lice«), pri čemer je bistvenega pomena očesni stik tesno 
med komunikacijskima partnerjema, torej med staršem in novorojenčkom. V drugem 
mesecu starosti začne dojenček posebej aktivno vstopati v interakcijo z odraslimi, kar 
lahko opazimo zlasti po usmerjenosti pogleda in vzpostavljanju očesnega stika z želeno 
osebo. Kadar si zaželi pozornosti, najprej vzpostavi kontakt s fiksiranim pogledom, nato 
se očesni stik z želeno osebo ritmično (iz)menjuje v nekem zaporedju. Obenem je 
dojenček sposoben tudi prekiniti interakcijo tako, da pogled umakne, pogleda stran. To bi 
lahko označili za začetek, zametek dialoga. Po šestem mesecu dojenček že usmerja 
pogled v isto smer kot starš. Zaključevanje tega dokaj dolgega obdobja predstavlja 
razvoj združene pozornosti ali kot zasledimo v angleški literaturi »sharing attention«, 
»joint attention« in »shared focus« (Ljubešić, 2002, Kotorac in Kovačević, 2003, Buckley, 2009 in 
mnogi članki in analizirani video posnetki na spletni strani http://firstwords.fsu.edu/). Ob tipičnem 
poteku razvoja se združena pozornost pojavi nekje med osmim/devetim in dvanajstim 
mesecem starosti. Dojenček pride do spoznanja, da je mogoče manipulirati s 
pozornostjo drugega; spozna, da je njegov komunikacijski partner intencijsko bitje, na 
katero je mogoče vplivati. Združena pozornost konkretno pomeni, da dojenček svojo 
pozornost združuje s pozornostjo odraslega na istem predmetu, dogodku, osebi ali 
situaciji. To dosega z usmerjenim pogledom na komunikacijskega partnerja. Zelo hitro 
uspe združeno pozornost uskladiti z ostalimi izraznimi sredstvi neverbalne in verbalne 
komunikacije. Povezavo združene pozornosti in drugih oblik neverbalnega izražanja 
opisujemo kasneje (glej pod geste v tem poglavju). Takšno obliko dialoga (z očesnim 
stikom, usmerjenim pogledom) dojenček kasneje uporablja vse pogosteje. Pomembno 
pri tem je, da se združena pozornost razvija naprej in tako postaja vse bolj sofisticirana 
(Ljubešić, 2002). 

GESTE, KRETNJE 
 

• imperativne (izražanje želj) 
 

• deklerativne (želja po 
pridobivanju pozornosti odraslih) 

OČESNI STIK IN 
USMERJENOST POGLEDA 

 

• za vzpostavljanje in umik     
iz interakcije 

GIBI TELESA 
(porajajoča se govorica telesa ali EBL) 
 

• refleksno gibanje (prirojeno) 
 

• hotno, namerno gibanje (naučeno, 
vezano na določ. stopnjo razvoja) 

 
OBRAZNI IZRAZI/MIMIKA 

 

• spontano izražanje čustvenih stanj 
(prirojeno) 

 

• mimično posnemanje (naučeno) 

 

NEVERBALNA 
KOMUNIKACIJA 
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Tudi čustveni izrazi, ki jih odrasli razberemo kot obrazno mimiko, služijo novorojenčkovi 
in dojenčkovi komunikaciji z njegovim okoljem. Otrokovi čustveni izrazi vzbujajo 
pozornost drugih, da se nanje odzivajo, to pa spet sproži odzivnost 
novorojenčka/dojenčka, s čimer se vzpostavlja komunikacijski dialog. S tem, ko se 
odrasli odzivamo na sporočila, ki nam jih pošilja, krepimo njegov občutek povezanosti z 
ljudmi iz njegovega okolja. Tak proces, v katerem si dojenček in starš izmenjujeta 
čustvena stanja in se nanje vzajemno odzivata, imenujemo vzajemna regulacija. Ta je 
temeljna za uspešno, zdravo interakcijo (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003). 
Obliki najzgodnejše komunikacije že pri novorojenčku sta smeh in jok. S slednjim 
spočetka sporoča vse, kar je za novorojenčka/dojenčka v tem obdobju pomembno 
(neugodje, ker je lačen/moker/ob bolečini, ugodje ob sesanju/pestovanju ipd.). O joku 
smo podrobno pisali že v poglavju 1.2.1.2, zato se na tem mestu ne bomo ponavljali. 
V interakciji z novorojenčkom/dojenčkom kmalu po rojstvu opazimo nasmeh. Šibek 
nasmešek kot posledica dejavnosti možganske skorje se pojavi kmalu po rojstvu, pravi 
socialni nasmeh pa se pojavi med četrtim in šestim tednom. Tak nasmeh 
novorojenček/dojenček sprva namenja vsakemu odraslemu, ko od njih prejme prijetne 
dražljaje. S socialnim nasmehom nam sporoča, da je zadovoljen, srečen in da si želi 
interakcije z nami. »Etološka teorija spontani socialni nasmeh razlaga kot prirojeni 
signal, s pomočjo katerega dojenček vzdržuje ali povečuje socialno stimulacijo, ter 
nakazuje začetek faze oblikovanja navezanosti« (Zupančič, 2009, str. 256). Kasneje, zaradi 
razvoja sestavljenih čustev, dojenček socialni nasmeh namenja le poznanim osebam.  
Čustva novorojenčka so prirojena, zato jih spontano in brez nadzora izraža že od 
rojstva naprej. Ker so temeljna čustva prirojena, jih tako zlahka prepoznamo, saj so 
značilne poteze obraza ob izražanju teh čustev skupne vsem. Novorojenčki/dojenčki z 
značilno mimiko obraza izražajo naslednja temeljna čustva: veselje, žalost, gnus, 
presenečenje, strah, jezo, stisko in zanimanje. Na podlagi teh izrazov lahko neposredno 
sklepamo o čustvenem stanju dojenčka. V četrtim mesecu se začnejo smejati na glas, 
če jih na primer požgečkamo ali poljubimo na trebuh. Na bolečino in neugodje se poleg 
joka in gibov telesa odziva z značilnimi grimasami na obrazu, ki se jih odrasli naučimo 
prepoznavati. Mati novorojenčka se tako hitro nauči prepoznavati vse nianse njegove 
obrazne mimike, da zadovolji potrebe svojega otroka.  
Kot posledica učenja se že pri novorojenčku pojavi mimično posnemanje. Dokaz, da je 
takšno posnemanje res posledica učenja in ne refleksna dejavnost, je, da obstaja med 
dražljajem in posnemanjem vmesno obdobje latence (ne velja za reflekse). Pri 
mimičnem posnemanju gre torej za hoteno ponavljanje gibanja oziroma vedenja druge 
osebe, kot so na primer izplazenje jezika, šobljenje, vesel/žalosten izraz obraza, 
odpiranje ust in podobno. Več o socialni in komunikacijski vrednosti mimičnega 
posnemanja pišemo tudi v poglavju 1.4.3.  
 
Novorojenčkovo/dojenčkovo vedenje pogosto prepoznamo po gibanju celotnega telesa. 
Novorojenčki/dojenčki se odzivajo na dražljaje po eni strani s predvidljivimi oziroma 
refleksnimi reakcijami, po drugi strani pa s povsem samostojnimi dejavnostmi, ki jih s 
stalnim učenjem utrjujejo, dopolnjujejo in razvijajo na podlagi vse več izkušenj. To 
potrjuje tudi teorija Ruten-Saris (1992) o porajajoči se govorici telesa (Emerging Body 
Language ali EBL), ki razlaga, da se govorica telesa odvija na dveh ravneh. Prva, 
primitivna raven, je tista, ki je skupna vsem primatom. Ker je ta prirojena, se kaže na 
izrazih različnih stanj (strah, gnus, bolečina), ki jih vsi izražamo in razumemo na isti 
način. Druga raven porajajoče se govorice telesa zajema zaznavno-kognitivno raven, ki 
predvideva hotna, namerna gibanja.  
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Prva oblika samostojnega hotnega gibanja je otrokova igra z rokami in nogami, ki jih 
premika, ker ga to zabava. Že zelo hitro poskuša začeti dvigovati glavo. S ponavljanjem 
tega se sčasoma vratne mišice krepijo, kar mu postopoma omogoča samostojno 
držanje glave. Sčasoma usvoji tehniko prevračanja z ležečega položaja na hrbtu preko 
boka na trebuh. Ker že obvladuje držanje glave, se mu v novem položaju razširi vidno 
polje, hkrati mu tak položaj omogoča prvo samostojno premikanje po prostoru. Najprej 
se premika naprej le s pomočjo rok, ko uskladi koordinacijo rok in nog (med petim in 
dvanajstim mesecem), si pomaga z obojim. Takšnemu premikanju, kjer si otrok pomaga 
z rokami in nogami, pravimo kobacanje. S kobacanjem postanejo dojenčki pravi 
raziskovalci, saj se sami »priplazijo« do predmetov, ki jih zanimajo. S tem niso več 
pasivni in ne čakajo, da jim odrasli prinesejo, kar si želijo. Gibalni razvoj torej omogoči 
vse več hotnih gibalnih dejanj, ki dojenčku med drugim služijo tudi za komunikacijo z 
okoljem.  
Ugotovljena je bila tudi močna povezava med porajajočo se govorico telesa (EBL) in 
obrazno ekspresijo, pri čemer ima porajajoča se govorica telesa veliko večjo vrednost, 
kot so ji sprva pripisovali. Šele s pomočjo slednje je mogoče pravilno interpretirati 
čustva, ki jih izražamo z mimiko. Brez porajajoče se govorice telesa razumevanje 
čustvenih izrazov obraza ne bi bilo povsem ustrezno. Govorica telesa torej dopolnjuje 
mimične izraze, brez nje bi bilo naše vrednotenje nenatančno. Okoli šestega meseca 
dojenček uskladi vsa svoja neverbalna izražanja - mimiko obraza, ton, ritem in glasnost 
glasu z gibi telesa oziroma gibanjem dela telesa. Okoli devetega meseca se začne 
pojavljati tudi posnemanje vedenja, gibanja odraslega partnerja (podobno kot mimično 
posnemanje).  
 
Pri komuniciranju dojenček uporablja geste, kretnje. Deveti mesec predstavlja 
prelomnico v razvoju gest. Razvoj gest poteka dokaj hitro, pri dvanajstih, trinajstih 
mesecih dojenček obvladuje mnoge kretnje, kot so: dvig rok (»dvigni me«), dvig 
praznega kozarca (»žejen/žejna sem«), prikimavanje in odkimavanje z glavo (»da« in 
»ne«), mahanje z roko v slovo (»pa-pa«). Geste nastopijo še pred začetkom verbalnega 
govora in le-tega pogosto nadomeščajo, zato so izrednega pomena za govorni razvoj. 
Dojenčki, ki pogosteje uporabljajo kretnje, se govora lažje naučijo kot tisti, ki jih 
uporabljajo manj pogosto oziroma jih ne uporabljajo. To potrjujejo tudi opravljene 
raziskave. Malčki staršev, kateri so pri komunikaciji z otrokom ob oralnem govoru 
uporabljali tudi geste, so dosegali boljše rezultate pri preizkusih govornega razvoja kot 
tisti malčki, ki s strani staršev niso dobili kretalnih spodbud, temveč samo oralne 
(verbalne). V zgodnjem obdobju geste torej predstavljajo pomembne spodbude za 
govorni razvoj, obenem so za dojenčke odlična alternativa besedam.  
Geste predstavljajo zlasti gibi rok, ki imajo simbolni pomen - nosijo neko sporočilo v 
kontekstu interakcije. Zanje je značilno, da se pojavljajo v določenem času in prostoru 
ter so po vsebini in obliki zmeraj enake, konstantne. (Kotarac in Kovačević, 2003) Dojenčki 
geste uporabljajo najpogosteje v povezavi z drugimi neverbalnimi sredstvi izražanja, 
lahko so tudi pridružene verbalnemu sporočilu.  
Kotarac in Kovačević pravita, da  govorimo o gesti takrat, ko sta izpolnjena dva kriterija 
(po Goldin-Meadow in Mylander, 2003):  

• gib more biti usmerjen proti neki osebi; 
• gib more imeti izključno komunikacijsko funkcijo.  
 

Kotaraceva in Kovačevićeva (2003) ter drugi avtorji delijo geste glede na vrsto sporočila, 
ki ga prenašajo na imperativne (tudi protoimperativne) in deklerativne (tudi 
protodeklerativne) geste. Imperativne geste so tiste geste, s katerimi dojenček izraža 
svoje želje, zahteve (na primer sega proti steklenički in tako izraža, da bi jedel). 
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Deklerativne geste pa so tiste, s katerimi izraža svojo željo po pozornosti odraslih - željo 
po delitvi čustev, zanimanja in deljenja informacij z njimi (na primer brca, da pritegne 
pozornost). Podobno kot v najzgodnejšem obdobju dojenček uporablja imperativne in 
deklerativne geste, kasneje uporablja imperativne in deklerativne besede.  
 

Glede na razvojni potek pojavljanja gest jih razdeljujemo na: 

• zgodnje (pojavljajo se kmalu v obdobju dojenčka, še pred začetkom bebljanja); 
• predjezikovne (pojavljajo se pred začetkom govora); 
• kasnejše (geste spremljane z govorom) (Kotarac in Kovačević, 2003 po Goldin-Meadow 

in Morford). 
 

 

Kasnejše geste so lahko komplementarne ali suplementarne. O prvih govorimo, kadar 
geste dopolnjujejo govor tako, da pomenijo enako kot izgovorjena beseda (nosijo enako 
semantično vrednost). O komplementarni gesti govorimo, ko malček kaže na žogo in 
obenem reče »žoga«. Suplementarna gesta pa se po svoji sporočilnosti (semantični 
vrednosti) s povedanim ne ujema. Suplementarna gesta in verbalno sporočilo torej ne 
nosita enakega sporočila. Najbolje lahko to opišemo na primeru: malček kaže na škatlo 
in reče »ven«, s čimer želi sporočiti, da si želi žogo, ki je v škatli. Za suplementarno 
gesto je tako značilno, da z njo dosega nek drug cilj, ki po pomenu ni enak/skladen s 
samo gesto. 
 

Kotaraceva in Kovačevićeva (2003) razdeljujeta geste na deiktične, ikonične in 
simbolične.  
 

Le deiktične geste so zgodnje geste, torej se pojavljajo pred začetkom verbalnega 
govora, kot smo že zapisali. So geste kazanja in dojenčku služijo za poudarjanje ljudi, 
predmetov in dogodkov v neposrednem okolju. Vezane so na kontekst in zato same po 
sebi ne nosijo sporočila. Po tem se bistveno razlikujejo od ikoničnih in simboličnih gest, 
ki so tudi bistveno bolj kompleksne, saj skupaj z verbalnim sporočilom vnašajo še več 
pripovednega značaja. Kotaraceva in Kovačevićeva deiktične geste razdeljujeta na: 
 

• geste indiciranja (»indicating«) 
 

Geste te vrste so prve oblike gest. So predhodnice gest kazanja, zato 
predstavljajo nediferencirano obliko le-teh. Zanje je značilno, da dojenček z njimi 
nakazuje in opozarja na določeno stvar v njegovem okolju, tako da iztegne celo 
roko proti svojemu cilju (brez kazanja s kazalcem!).  
 

• geste kazanja (»pointing«) 
 

Geste kazanja so najpogostejše v najzgodnejšem obdobju in zato tudi 
najpogostejše izmed vseh vrst deiktičnih gest. Prepoznamo jih po iztegnjeni roki 
z iztegnjenim kazalcem in skrčenimi ostalim prsti, ki kažejo na izbran predmet, 
osebo ali dogodek v okolju. Cilj take geste je, da se prenese želeno sporočilo na 
odraslega (socialnega partnerja). Ob kazanju se pogosto pojavlja oglašanje 
(bebljanje, čebljanje), s katerim si želi dojenček še dodatno pridobiti pozornost 
odraslega.      
 

• geste doseganja (»reaching«) 
 

Geste doseganja imajo imperativno-instrumentalno funkcijo, služijo torej za 
postavljanje zahtev in izražanje želja ter interesov. Prepoznamo jih po točno 
izvedeni obliki gibanja: iztegnjena roka, z dlanjo obrnjeno navzdol in v položaju 
za doseganje. 

 

• geste dajanja (»giving«) 
 

Te vrste gest so namenjene podajanju stvari, ki jih dojenček že uspe držati v roki, 
komunikacijskemu partnerju.  
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• geste pokazanja (»showing«) 
 

Geste pokazanja so namenjene komunikacijskemu partnerju v smislu kazanja, 
kaj ima dojenček (v roki), vendar tega ne namerava predati, ampak želi obdržati 
zase. 

 

V okviru deiktičnih gest je za uspešno interakcijo zelo pomembna združena pozornost 
med dojenčkom in odraslim kot socialnim partnerjem. Za dojenčke in malčke je 
značilno, da s pogledom na partnerja v interakciji preverjajo, če je sprejel sporočilo 
(izvedeno gesto). Za otroke do 12. meseca starosti je značilno, da najpogosteje najprej 
izvedejo gesto in nato s pogledom preverijo partnerja v komunikacijskem odnosu, 
možno je tudi, da oboje napravijo hkrati. Za starejše otroke (malčke, stare 16 mesecev 
in več) velja, da najprej pogledajo komunikacijskega partnerja in nato izvedejo gesto.  
Pri otrocih z govorno jezikovnim težavami je tudi razvoj gest drugačen. Pri otrocih z 
motnjo v duševnem razvoju se pojavljajo geste kasneje in vztrajajo dlje časa, medtem 
ko pri otrocih z motnjo avtističnega spektra o gestovnem razvoju ne moremo govoriti 
(odsotnost gest). Več o tem pišemo še v poglavju 1.7.7. 
 
 
 
Tabela št. 3:  Mejniki neverbalne komunikacije v prvem letu  
 

 

STAROST 
(meseci) 

 

 

ZNAČILNOST 
 

0  
(rojstvo oz. 
kmalu po 
rojstvu) 

 

zaznava preko vseh čutil; dovzeten za dražljaje; sposoben usmerjanja pozornosti 
selekcije in adaptacije na dražljaje; odziva se na dražljaje z okolja; mielinizacija 
senzornih poti (z izjemo tipa) še poteka; komunicira z jokom (sprva monoton); čustva 
izraža spontano (prirojena); obrazna mimika že razvita; pojavi se že mimično 
posnemanje 
 

 

1–1, 5  
 

socialni nasmeh; radi opazujejo ljudi (posebej obraze); poslušajo govor (gledajo 
govorčev obraz); postanejo zelo radovedni; različen jok glede na to, kar izraža 
(utrujenost, želja po pozornosti, lakota); uskladijo dihanje z gibanjem (npr. brcanje) 
 

 

2–3 
 

posebej intenzivno se vključuje v interakcijo (vzpostavlja očesni sik, začenja dialog in se  
iz njega umakne); z očmi in premikom glave sledi zanimivim vidnim, slušnim dražljajem; 
postopoma se razvija interakcija v smislu izmenjave vlog 
 

 
 
 

5–6 

 

zainteresiran (s pogledom sledi in opazuje) v to, kar počnejo odrasli; opazuje ali se 
odrasel odziva; spozna, da lahko vpliva na okolje (razumevanje koncepta vzrok-
posledica); zelo rad prijema razne predmete - vključuje jih v dialog in igro; uskladi 
sredstva neverbalnega izražanja (npr. mimiko z gibi telesa); socialni nasmeh namenjen 
le še znanim osebam in dogodkom (razvoj strahu); obrača glavo v smeri zvoka (lokalizira 
zvok); pojavijo se različne kvalitete joka; ob bebljanju začenja spreminjati višino glasu in 
uporablja različen ritem bebljanja; začne se kontrola salivacije; velik napredek pri 
hranjenju (odgrizne in vali po ustih -priprava na žvečenje); usmerja pogled v isto smer  
kot odrasla oseba 
 

 
8/9–10 

 

nima težav s salivacijo in z žvečenjem hrane; odziva se na svoje ime; ob čebljanju razvije 
intonacijo podobno normalnemu govoru; išče poznane osebe in igrač; pomemben premik 
v razvoju gest - odziva se na geste odraslega (da igračo ob gesti odprte dlani odraslega, 
gleda v smeri kot kaže odrasel) in jih tudi sam uporablja (npr. socialne geste-»pa-pa«, 
poljubček, ploskanje, cukanje za hlače/krilo ali dvig rok, ko bi rad, da se ga dvigne v 
naročje, dvig stekleničke za pijačo ipd.) 
 

 

9–13 
 

uporaba prvih protodeklarativnih in protoimperativnih gest, s pogledom preverja svojega 
komunikacijskega partnerja 
 

 
 

12–13 
 

geste so pogosto sredstvo sporazumevanja 
 

 

(delno povzeto po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 161, Apell in Masterson, 2004,  
str. 6 in prirejeno po Kodre, 2003, str. 62-63, Ogričevič 2009, str. 1-2, Bijelić, 2007, str. 7-8, Buckley, 
2009, str. 30-38, 45-49 in Einon, 1999, str. 15,96-97, 152-154) 
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1.4.2    NAVEZANOST - ATTACHMENT - BONDING 
 

»Navezovanje (attachment, bonding) je poseben odnos med staršem oziroma drugim 
pomembnim odraslim in otrokom, ki se v optimalnih okoliščinah oblikuje in krepi v 
nosečnosti, v času rojstva, še posebej pa v ključnem obdobju novorojenčka in 
dojenčka« (Trden Dobrin, Mihevc Ponikvar in Drglin, 2010, str. 30–31). 
»Navezanost je obojestranska, trajna čustvena vez med dojenčkom in staršem 
(skrbnikom), k njeni kakovosti pa prispevata oba. Navezanost dojenčkom pomaga pri 
prilagajanju, saj jim zagotavlja, da bodo starši zagotovili njihove psihosocialne in telesne 
potrebe. Po etološki teoriji so dojenčki in starši biološko nagnjeni k navezovanju drug na 
drugega, navezanost pa povečuje dojenčkove možnosti za preživetje« (Papalia, Wendkos 
Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 187). 
»K varnosti navezanosti prispevata mati in otrok. To počneta tako, da se odzivata drug 
na drugega. Vedenje, ki spodbuja navezanost, so na primer skoraj vse dojenčkove 
dejavnosti, ki izzovejo odziv odraslega: sesanje, jok, smeh, oprijemanje in gledanje 
starša v oči. Dojenčki že pri osmih tednih nekatera vedenja bolj usmerjajo k materam 
kot k drugim ljudem. Poskusi zbliževanja so uspešni, če se mati nanje toplo odzove, 
izraža navdušenje, ima z dojenčkom pogoste telesne stike in mu omogoča svobodno 
razlikovanje okolja« (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 189). 
 
Navezanost, attachment in bonding - ta poimenovanja so sorodna, med seboj podobna, 
a ne povsem zamenljiva. Odvisna so od teorije, ki je vpeljala posamezen izraz. 
Razlikovanje med navezanostjo, attachmentom in bondingom je za nas preveč 
podrobno in ker ne spremeni namena našega pisanja, v nadaljevanju najpogosteje 
uporabljamo navezanost (zgolj iz razloga, ker je to poimenovanje edino slovensko). 
 
 
1.4.2.1    Navezanost in oksitocin 
 

Navezanost je izrednega pomena - v prvi vrsti zato, ker novorojenčku omogoča 
preživetje in mu kasneje služi za uspešno interakcijo z okoljem. Je torej temelj za razvoj 
komunikacije. Ključno vlogo pri navezovanju ima hormon oksitocin. Več o vlogi tega in 
ostalih hormonov (hormonskem ravnovesju in neravnovesju) pišemo še v nadaljevanju 
(poglavje 1.5, zlasti 1.5.2 in 1.5.3), na tem mestu pa se lotevamo le razlage, vezane na 
hormon oksitocin in teorijo navezanosti.     
 

Sproščanje hormona oksitocina, ki je, poenostavljeno povedano, pomirjevalna 
nevrokemična snov, ki preplavlja možgane, ima glavno nalogo pri uravnavanju 
(zmanjševanju) stresnih nevrokemičnih snovi - hormonov, kot so adrenalin, 
noradrenalin, zlasti pa kortizol. Uvnas Mobergova, znanstvenica, ki je napisala mnogo 
del o oksitocinu, povzema in opisuje njegove učinke (Sunderland, 2010, str. 260): 

- »deluje proti anksioznosti,  
- znižuje krvni tlak in upočasnjuje srčni utrip,  
- preprečuje, da bi krvni obtok preplavili stresni hormoni, 
- pomaga telesu učinkovito presnavljati hrano, 
- zmanjšuje vznemirjenost, 
- povečuje družabnost.«  
 

Posredno ima oksitocin velik vpliv na komuniciranje med ljudmi. Ima namreč pomembno 
vlogo pri razvijanju materinskega čuta (pripomore pri navezovanju mati-otrok) in pri 
dojenju ter spolnih odnosih (takrat se sprošča). Izredno pomemben je tudi zaradi svojih 
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drugih učinkov. Ima to moč, da zmanjšuje anksioznost in olajšuje fobije ter pomaga pri 
krepitvi imunskega sistema. Pomaga tudi pri premagovanju sramežljivosti, vračanju 
zaupljivosti do ljudi in zmanjševanju občutka strahu ter ogroženosti.  
Raziskovalci v Zürichu so ugotovili, da je oksitocin pri osebah, ki so bile žrtve goljufov, 
povrnil zaupanje v ljudi: »Poskusi s sprejem, v katerem je hormon oksitocin, so dali 
spodbudne rezultate. Študijo so izvedli tako, da so testne osebe razdelili v dve skupini. 
Obe sta svoj denar dali borznim posrednikom, ki so jim obljubili, da ga bodo investirali in 
jim ga »oplemenitenega« vrnili. Del oseb je denar dobil, drugi del pa ne. Skupina, ki je 
vdihavala oksitocin, je zaupanje v brokerje obdržala kljub temu, da je vedela, da je bila 
ogoljufana. Tisti, ki so vdihovali placebo, za lažnive brokerje niti slišati niso več hoteli. 
Slikanje možganov testnih oseb je pokazalo, da oksitocin zmanjšuje aktivnost amigdale, 
dela možganov, ki je posebej aktiven pri sociofobih in osebah, ki so doživeli travmo. 
Amigdala sicer regulira občutek strahu in nevarnosti. Drugo področje, na katerega 
vpliva omenjeni hormon, je striatum, ki »kroji« obnašanje človeka v prihodnosti glede na 
izkušnje iz preteklosti«  (http://www.dnevnik.si/novice/zdravje/321622). 
O podobnih rezultatih mnogih drugih nevroznanstvenih raziskav lahko beremo skozi 
celotno knjigo Sunderlandove, ki vse zgoraj zapisano potrjuje, a kljub temu, zaradi 
zanimivosti in večje verodostojnosti, eno izmed teh še posebej navajamo: »Opravili so 
nekaj pionirskih raziskav o kemičnih procesih v možganih, ki sprožajo povezovanje z 
drugimi. Sesalce, pri katerih oksitocin ni bil zelo dejaven, so primerjali s sesalci, pri 
katerih je bil zelo dejaven. Živali, pri katerih se oksitocin ni zelo aktiviral, niso imele 
tesnih odnosov in so raje živele same. Po paritvi so partnerje zapustile. Drugi sesalci, 
pri katerih se je oksitocin v možganih veliko bolj aktiviral, so bili zelo naklonjeni samo 
enemu partnerju. Uživali so v socialnih stikih in so bili veliko manj agresivni. Ko so 
oksitocin vbrizgali v možgane agresivnih, samskih sesalcev, se je njihova agresivnost 
občutno zmanjšala. Ni pomembno ali ste veverica, zajec ali velika mačka. Vsi sesalci 
imamo čudovit opioidni sistem. Zato nas vse lahko prevzame izjemni občutek dobrega 
počutja in zadovoljstva« (Sunderland, 2010, str. 188). 
 

Številni znanstveniki po svetu (v ZDA, Evropi in Avstraliji) hitijo z razvijanjem hormona v 
različnih oblikah za komercialne namene, recimo v obliki pršila za nos. Bistvo tega je, 
da bi lahko v prihodnosti s kontroliranim dovajanjem hormona oksitocina zdravili ali vsaj 
omilili celo vrsto duševnih, osebnostnih in razvojnih motenj, kot so denimo avtizem, 
obsesivne, kompulzivne motnje, depresija, fobije in anksioznost.  
Ob tem pa je potrebno dodati opozorilo Sunderlandove: »Težava je v tem, da otrokom 
ali odraslim oksitocina ne moremo preprosto vbrizgati v telo, ker ne potuje v možgane. 
Pa tudi zaužiti ga ne moremo, ker ga telo ne prebavi. To kemično snov lahko v 
možganih močno aktivira samo ljubeč človeški stik« (2010, str. 88).  
 
 
1.4.2.2    Vrste navezanosti  
 

Ainsworthova (Bowlbyjeva asistentka) je preko opazovanja dvanajst mesecev starih 
ugandskih in ameriških  otrok ugotovila, da je mogoče dojenčke in malčke glede na 
način odzivanja razvrstiti na tri skupine (tri poglavitne tipe navezanosti): varna, 
negotova/ambivalentna in negotova/izogibajoča se. Te so z značilnim vedenjem 
opisane v tabeli št. 4. Pomembnost te raziskave se kaže zlasti v tem, da je glede na 
vrsto navezanosti mogoče dokaj uspešno napovedati njene dolgoročne učinke. 
Konkretno to pomeni, da je možno predvidevati bodoča vedenja - razvoj spoznavnih, 
socialnih in s tem torej tudi komunikacijskih kompetenc. Tudi te so opisane v sledeči 
tabeli. 
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Raziskava Ainsworthove je povzročila številne nadaljnje raziskave, pri katerih so se 
osnovni trije vzorci navezanosti potrdili (opazovali so še otroke iz drugih celin in kultur) 
in se kmalu razširili (dodana je bila skupina otrok z neorganiziranim/zmedenim tipom 
navezanosti). Rezultati novih raziskav so se razlikovali le v različnih odstotkih 
(zastopanosti) otrok glede na posamezen tip navezanosti.   
 
Tabela št. 4:   Vrsta navezanosti z značilnim vedenjem, pogostostjo pojavljanja posameznega tipa pri 

ameriških otrocih ter napovedjo razvoja kompetenc glede na vrsto navezanosti 
 

 
 

VRSTA NAVEZA-
NOSTI in 

POGOSTOST  
 

 
 

ZNAČILNO VEDENJE 

 
 

NAPOVED BODOČIH KOMPETENC 

 
VARNA  

navezanost 
 

66 % ameriških 
otrok 

 

 

- dojenček joče ali protestira ob 
ločitvi od matere 

- ob vrnitvi jo dejavno poišče            
(npr. se navdušeno odzove), 
vzpostavi se telesni stik 

- aktivno raziskuje okolico, 
občasno išče materino potrditev 

- pripravljen je sodelovati 
- malokdaj se razburi 
- matere so senzibilne  

 

- lažje postane samostojen 
- je družaben 
- razvija dobre odnose z drugimi (vrstniki, 

vzgojitelji, starši, drugimi odraslimi - jih 
sprejema in je sprejet) 

- zna sodelovati, reševati spore 
- ima pozitivne izkušnje z ljudmi 
- radoveden, empatičen, odporen, vztrajen, 

samozavesten in z dobro razvito 
samopodobo 

- ima bolj razvit, raznolik besednjak 
 

 
NEGOTOVA/ 

IZOGIBAJOČA SE 
navezanost 

 
20 % ameriških 

otrok 

 
 

- dojenček ob ločitvi od matere 
redko joka, pogosto sploh ne 
reagira (navidezno neodvisen) 

- ob vrnitvi se izogiba stiku z njo, 
brez reakcije ob vrnitvi (mamo 
ignorira)  

- je pogosto jezen in se zateče k 
mami, ko kaj potrebuje 

- upira se pestovanju in prav tako, 
če se ga odloži 

- kaže emocionalne težave 

 
 

- težje postane samostojen 
- je manj družaben 
- težje razvija dobre odnose z drugimi 

(vrstniki, vzgojitelji, starši) 
- med vrstniki manj sprejet, s slabšimi 

izkušnjami z njimi 
- težje uspešno sodeluje in rešuje spore 
- manj empatičen, odporen, samozavesten 

in s slabše razvito samopodobo (negativne 
izkušnje) 

- ima manj razvito in raznoliko besedišče 
 

 
NEGOTOVA/ 

AMBIVALENTNA 
navezanost 

 
 

12 % ameriških 
otrok 

 

 

- strah ga je že pred ločitvijo od 
matere, ko ga zapusti, je zelo 
razburjen 

- ob vrnitvi si želi stika, ampak se 
temu upira (brca, poskuša se 
izviti iz objema) 

- težko ga je potolažiti 
- ne raziskuje okolice, zadržuje se 

v bližini matere 
- pogosta ambivalentnost, nedo-

slednost tudi pri vzgojnih prijemih 

 

- težje postane samostojen 
- je manj družaben 
- težje razvija dobre odnose z drugimi 

(vrstniki, vzgojitelji, starš) 
- med vrstniki manj sprejet in s slabšimi 

izkušnjami z njimi 
- težje uspešno sodeluje in rešuje spore 
- pomanjkljivo radoveden, odporen, 

empatičen, samozavesten in s slabše 
razvito samopodobo (negativne izkušnje) 

- pogosto anksiozen 
- ima manj razvito in raznoliko besedišče 

 

 
NEORGANIZIRANA 

/ZMEDENA 
navezanost 

 
(raziskava 

Ainsworthove ni 
vključevala tega 

tipa) 
 

 
- njegovo vedenje je nedosledno, 

protislovno, nepredvidljivo 
- pogosto zmeden in prestrašen 
- dojenček lahko joče, protestira 

ali pa reagira povsem mirno ob 
ločitvi od matere; ob vrnitvi jo 
lahko navdušeno pozdravi, a jo 
takoj zatem ignorira 

 

- težje postane samostojen 
- včasih družaben, včasih odklanja odnose 

z drugimi 
- težje razvija dobre odnose z drugimi 

(vrstniki, vzgojitelji, starši) 
- s slabšimi izkušnjami z vrstniki 
- težje sodeluje in rešuje spore 
- včasih pomanjkljivo radoveden, odporen, 

empatičen 
- z neorganiziranim, zmedenim besediščem 
 

 

(povzeto, prirejeno in dopolnjeno po Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 188 ter Batistič-
Zorec, 2000, str. 82) 
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Mnoge študije potrjujejo, da otrokov temperament vpliva na razvoj navezanosti. Na tem 
mestu se poraja pomembno vprašanje - kako torej preprečiti, omiliti določene težave 
oziroma omogočiti otroku čim bolj ugoden razvoj, če vemo, da je otroku težaven in 
razdražljiv temperament prirojen? 
»/…/ Razdražljivi dojenčki, katerih materam z večino nizkim družbenoekonomskim 
statusom so pomagali z obiski na domu in navodili, kako naj potolažijo otroka, so se 
navezali enako kot nerazdražljivi dojenčki. Zdi se torej, da razdražljivost dojenčka 
preprečuje razvoj varne navezanosti, če se mati ne zna spopasti z dojenčkovim 
temperamentom« (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 2003, str. 190). 
Teorije pomena zgodnjih izkušenj in stabilnosti lastnosti skozi čas tako vlivajo upanje 
Bowlbyjevi (Ainsworthovi) etološki teoriji, po drugi strani pa jo postavljajo pred novo 
vprašanje. Omenjene teorije namreč »/…/ zagovarjajo plastičnost razvoja, ki pomeni, da 
je možno težavne zgodnje izkušnje preseči in nadomestiti, po drugi strani pa tudi 
najboljši začetek življenja ne jamči, da negativni dogodki kasneje ne bodo imeli 
negativnih posledic, čeprav lahko poveča posameznikovo sposobnost, da se sooča s 
problemi« (Batistič-Zorec, 2000, str. 104). 

 
 
1.4.3    KOMUNIKACIJA - INTERAKCIJA - DIALOG 
 

»Novorojenček je socialno bitje. To je razvidno iz njegovih preferenc do dražljajev, ki 
prihajajo od ljudi - raje posluša človekov glas kot druge zvočne dražljaje, raje gleda 
človekov obraz kot katerekoli druge vidne dražljaje. Na obrazih prepoznava nekaj 
temeljnih čustvenih izrazov in razlikuje med njimi, prav tako razlikuje med različnimi 
obrazi«  (Zupančič, 2009, str. 255). 
 

Mnogo preden je dojenček zmožen verbalne komunikacije, uporablja neverbalna 
sredstva za komuniciranje z okoljem. Ta uporablja tako za zadovoljevanje 
najosnovnejših potreb kot za interakcijo z okoljem in s tem za vodenje dialoga.  
V okviru najzgodnejšega razvoja dialoga (prvi trije meseci) Nugent (2010) loči dve 
fazi/obdobji. Prvo fazo poimenuje »občutljiva faza v razvoju komunikacije novorojenček/ 
dojenček-starši«. Zanjo je značilno: učenje prepoznavanja komunikacijskih signalov 
svojega »sogovornika«, prvi poskusi komunikacijskih izmenjav (torej dialoga) in s tem 
tudi vse bolj učinkovito uglaševanje med novorojenčkom in starši. Naslednje obdobje 
razvoja dialoga Nugent (2010) poimenuje s »hitrim razvojem izmenjav«. Zanj je značilno 
bolj suvereno sporazumevanje med dojenčkom in starši, saj so se oboji naučili dobro 
prepoznavati komunikacijske znake. 
 

Novorojenček/dojenček se torej zelo hitro nauči komunicirati - vzpostavljati, voditi in 
končati dialog. Ko si zaželi komunikacijskega odnosa, na to opozori z značilnim 
vedenjem - usmerjanje in iskanje partnerja s pogledom (očesni stik), nasmeh, brcanje z 
nogami in oglašanje (vokalizacija). Tudi v primeru, kadar se novorojenčku/dojenčku 
partner umakne, sam pa želi interakcijo nadaljevati, se bo odzival podobno kot na 
začetku vzpostavljanja dialoga. Po drugi strani se zna novorojenček/dojenček iz 
komunikacijskega dialoga tudi umakniti. V primerih, ko postane utrujen ali je 
komunikacija za novorojenčka/dojenčka moteča (neugodne ali premočne stimulacije), 
se umakne in dialog prekine - umakne pogled, obrne glavo stran od partnerja in v 
skrajnem primeru zajoka.  
Že novorojenček/dojenček ima željo po socialnem stiku z odraslo osebo. To željo 
izkazuje kmalu po rojstvu v obliki že omenjenega mimičnega posnemanja. 
Novorojenček/dojenček namerno ponavlja vedenje druge osebe, da vzpostavi in/ali 
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nadaljuje komunikacijo s to osebo. Tako že »najpreprostejša oblika posnemanja 
predstavlja učinkovito sredstvo, s katerim novorojenček začenja raziskovati socialni svet 
in vzpostavljati socialne odnose z ljudmi, ki skrbijo zanj, tako da si z njimi deli čustvena 
stanja in vedenje« (Zupančič, 2009, str. 255). 
Med sedmim in osmim mesecem se v interakcijo med odraslim in dojenčkom pogosto 
vpleta še predmet (na primer igrača). Dojenček se rad igra igrico »dam-daš«. S 
pogledom, iztegom roke, vokalizacijo ali gibanjem celotnega telesa pokaže svojemu 
»sogovorniku«, da bi rad imel njegovo igračo in obratno - igračo, ki jo drži, izroča 
odraslemu. Takšna dejanja omogoči razvoj združene pozornosti. Med devetim in 
petnajstim mesecem se namreč zgodi velik napredek v razvoju interakcije. Ta napredek 
nekateri avtorji poimenujejo »revolucija v devetem mesecu«. Dojenčki takrat zmorejo 
usklajevati pozornost na partnerja v socialni interakciji in na dodatne, nove, neznane 
dražljaje (dogodke in predmete). Naj pojasnimo to na primeru. Med interakcijo 
dojenček-odrasel odrasla oseba dojenčku ponudi novo, neznano igračo. Dojenček 
nanjo odreagira v skladu z reakcijo, ki jo išče pri odraslem. S pogledom usmeri 
pozornost na reakcijo odraslega in glede na odziv odraslega in v skladu s tem odregira 
tudi sam. Če pri odraslem zazna odobravanje v zvezi z neznanim predmetom (kimanje 
odraslega, miren ton glasu, pozitivne govorne spodbude, nasmeh in splošen izraz 
obraza), bo tudi sam na novo igračo odreagiral z odobravanjem (brez strahu jo vzame v 
roke). Ob neodobravanju novega predmeta ali situacije s strani odraslega se tako zgodi 
prav obratno. Dojenček novega predmeta ali situacije zaradi negativne reakcije oziroma 
zaradi neodobravanja odraslega ne sprejme oziroma ga/jo zavrača.  
 

Na tem mestu je smiselno omeniti še principe porajajoče se govorice telesa (Ruten-Saris, 
1992), saj se ti principi nanašajo na dialog oziroma na interakcijo med 
dojenčkom/novorojenčkom in njegovimi starši. Ti principi še posebej veljajo za prvo leto 
starosti. Slonijo na interakciji petih elementov:  
 

• uglaševanje/usklajevanje => dojenček in starš se hkrati gibata enako; 
• medsebojno menjavanje vlog => dojenček posnema gibe starša (in obratno); 
• izmenjevanje => med izmenjevanjem vlog dojenček ali starš doda nov gib; 
• igranje dialoga => pričakovanje odziva (prihodnjega giba) glede na pretekli gib; 
• izvrševanje/igranje => izvrševanje gibalne naloge in izkoriščanje nekega                  

prejšnjega odziva za kasnejši gib. 
 

Medsebojno izmenjavanje vlog, ki temelji na zgornjih principih najbolje opisujeta 
spodnja dva primera dialogov.  
 

DIALOG ŠT. 1: 
»Mama: Ja, seveda lačna si, kajne. (Novorojenka brca.) 
Mama: Ja, lačna si. Dala ti bom malo  
mleka in bo dobro. (Novorojenka gruli). 
Mama: Ah, vidiš, mami je imela prav. Hotela si mleko. Bova najprej zamenjali pleničko? 
(Novorojenka brca.) 
Mama: Vse je v redu. Imaš čisto pleničko. To je to, kar si želela. Pridna punčka. 
 

DIALOG ŠT. 2: 
Mama: Živijo. Se mi boš nasmejal? (Nežno se ga dotika po trebuščku.) (Dojenček zeha.) 
Mama: Si zaspan? Danes si se hitro zbudil. (Dojenček odpre pest.) 
Mama: (Se dotakne dojenčkove roke.) Kaj iščeš? Si kaj videl? (Dojenček zgrabi mamin 
prst.) 
Mama: A, to si hotel. Midva sva prijatelja. Daj, nasmej se mi.«  
 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2009, str. 216)
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Večina iger (interakcij) med novorojenčkom/dojenčkom in odraslim (staršem) je 
recipročnih in/ali imitativnih. Vse takšne aktivnosti, igre oblikujejo in podpirajo 
komunikacijski razvoj. (Ljubešič, 2002) Opisani poskusi vodenja dialoga so pravzaprav 
nujno potrebna »neverbalna podlaga«, ki omogoča pojav kasnejše verbalne 
komunikacije. Pogovor otrok-starš se bo razvil le na podlagi mnogoterih izkušenj 
vzpostavljanja dialoga na neverbalni ravni.  
 

NBAS (Neonatal Behavioral Assesment Scale) in »mlajši«, novejši NBO (Newborn 
Behavioral Observation) sta lahko ključna pripomočka pri razumevanju-branju-
prepoznavanju-interpretiranju in odzivanju na neverbalne komunikacijske znake 
novorojenčka/dojenčka. NBO in NBAS sta torej pripomočka za razumevanje 
novorojenčkovega/dojenčkovega vedenja in s tem razumevanje njihovega jezika. Več o 
NBAS in NBO pišemo v poglavju 1.6.2.2.  
 
V okviru vodenja zgodnjega dialoga navajamo še opozorilo Sunderlandove (2010, str. 93): 
»Beatrice Beebe, raziskovalka, ki se je ukvarjala z dojenčki, je ugotovila, da so nekateri 
starši spregledali znamenja, da hoče dojenček odmor, in so si prizadevali, da bi jih še 
naprej gledal in se sporazumeval z njimi. Dojenčki so začeli umikati pogled in obračati 
glavo z ene strani na drugo, na koncu pa so očesni stik pretrgali, obmirovali in se 
zastrmeli v prostor. To ne samo ustavi tok pozitivnih kemičnih snovi, ki so se aktivirale v 
možganih, ampak tudi v tok požene veliko stresnih hormonov«  
Več o t. i. pozitivnih/dobrih/ustreznih poskusih interakcije in temu nasprotnih neustrenih/ 
negativnih/slabih pišemo podrobneje v poglavju 1.5.3.   
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1.5   VPLIV RAZVOJA IN ZORENJA MOŽGANOV NA 
RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH SPOSOBNOSTI 

 

 

 
 
V najzgodnejšem obdobju, tako prenatalnemu kot zgodnjemu postnatalnemu »/…/ velja 
posebno pozornost nameniti razvoju možganov, ki v največji meri opredeljujejo 
posameznikov telesni in psihični razvoj ter njegovo delovanje« (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004, str. 146). 
Napredek nevroznanosti je omogočil ne samo uvideti, temveč tudi znanstveno podpreti, 
da imajo naša dejanja neposreden učinek na razvoj in zorenje otroških možganov. 
»Zdaj vemo, da ima lahko način, na katerega starši komunicirajo z otrokom, dolgoročne 
posledice na njegove možganske funkcije in na kemično ravnovesje v njegovih 
možgani.« (Sunderland, 2010, str. 20). 
 

Mnoga raziskovanja s področja nevroznanosti so pokazala, kako močno vsakdanja 
komunikacija med otroki in starši ter drugimi pomembnimi osebami iz njegovega okolja 
vpliva na razvoj in zorenje otrokovih možganov. Pri tem mislimo na dognanja raziskav, 
ki so relativno nova, saj gre za vrsto raziskovanj zadnjega desetletja, ki dajejo osupljive 
rezultate, ki eden drugega potrjujejo in/ali izpopolnjujejo. Mnogoterost rezultatov takšnih 
raziskovanj je gnala Sunderlandovo, da je vidnejše, pomembnejše in bistvenejše zbrala, 
uredila in organizirala v svoji knjigi (2010). V tem poglavju predstavljamo bistvene 
izsledke raziskav o delovanju, organiziranju ter zlasti zorenju in razvoju otroških 
možganov - seveda v povezavi z zgodnjim razvojem komunikacije. 
 
 
1.5.1   TERMINOLOGIJA IN KLJUČNA TEORIJA O OTROŠKIH MOŽGANIH  
 
Na začetku je potrebno razjasniti nekaj osnovnih pojmov in ključne teorije - dejstev o 
možganih. Le tako je mogoče razumeti povezavo med razvojem/zorenjem možganov in 
vplivom le-tega na komunikacijske sposobnosti. 
 

Sunderlandova razlikuje dva temeljna pojma v povezavi z izgradnjo živčnega sistema: 
razvoj in zorenje možganov. S prvim terminom, torej razvojem živčnega sistema, 
označuje zlasti prenatalno obdobje, saj poteka razvoj možganov zlasti v obdobju pred 
rojstvom, medtem ko zorenje poteka postnatalno, torej zlasti po rojstvu. Z razvojem tako 
označuje predvsem nastanek možganskih celic (izgradnja možganov v anatomskem 
smislu), medtem ko z zorenjem misli na tvorbo njihovih povezav (organiziranje, 
fiziologija). 
Zaradi tega ob »normalnem poteku« razvoja ne moremo govorimo o nerazvitih možga-
nih, saj so ti za svojo starost povsem razviti, so pa nezreli, saj zorenje (tvorjenje) 
povezav še poteka. V primeru drugačnega razvoja, razvoja z večjimi ali manjšimi 
odstopanji kot so prirojene ali razvojne motnje, lahko govorimo o nerazvitosti možganov.  
                                            

Bistvena za razumevanje otroških možganov je tridelnost le-teh. Zmotno mišljenje je, da 
ima otrok samo ene možgane. Novorojenček se namreč rodi s tremi možganskimi 
sistemi, ki so sprva ločeni eden od drugega ali, bolje rečeno, med seboj nepovezani. 
Šele z zorenjem se začnejo ti sistemi med seboj povezovati in usklajevati - komunicirati.  
Sunderlandova uporablja za poimenovanje te tridelnosti izraze: plazilski, sesalski in 
racionalni možgani. Poimenovanja so sicer že stara in tudi sila poenostavljena, vendar 
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se kljub temu naslanjamo nanje, saj nam bodo dobro služila za razlago vpliva 
razvoja/zorenja otroških možganov na razvoj komunikacije. 

Slika št. 6: Evolucijski razvoj   
možganov 

Na sliki desno so predstavljeni sistemi možganov, kot so se 
ti evolucijsko razvili: v osrčju je evolucijsko najstarejši del - 
plazilski možgani (roza), le-tega obdajajo mlajši - sesalski 
možgani (roza-rdeče) in nato najmlajši, najobsežnejši 
sistem, ki obdaja oba - racionalni del možganov (oranžno). 
Racionalni del možganov, ki je izrazito značilen za človeka, 
Sunderlandova poimenuje tudi z besednima zvezama višji  
in zgornji možgani. V anatomskem smislu višji/zgornji 
možgani obsegajo obe polobli velikih možganov in male 
možgane. Z nižjimi ali spodnjimi možgani Sunderlandova 
označuje sesalske in plazilske možgane. Te v anatomskem smislu zajemajo 
možgansko deblo, podaljšano hrbtenjačo, medmožgane (diencefalon s talamusom, 
epitalamusom, hipotalamusom in hipofizo) in limbični sistem (amigdala, hipokampus). 
 
  Tabela št. 5:   Tridelnost otroških možganov 
 

 Plazilski možgani 

 
 

(http://miprimerzarzablog.blog
ia.com/temas/science.php) 

Sesalski možgani 

 
 

(http://true-wildlife.blog 
spot.com/2011/02/chimpanzee.html) 

Racionalni možgani 

 
(http://www.everythingbaby. 

com.au/) 
Druga 
poimenovanja 
(odvisna od 
avtorjev) 

• plazilski del možganov 
• spodnji možgani 
• nižji možgani 
• primitivni možgani 
• impulzivni, nagonski 

možgani 

 

• sesalski del možganov  
• spodnji možgani 
• nižji možgani 
• limbični sistem 
• čustveni možgani 

• višji možgani 
• zgornji možgani 
•  neokorteks  

 (možganska skorja) 
• človeški možgani 
• (čelna režnja) 

 

Filogenetska 
starost 
 

 

300 milijonov let 
 

200 milijonov let 
 

200 000 let 
 

Posebnosti  Je evolucijsko najstarejši 
del, ki je ostal nespreme-
njen in je enak vsem vre-
tenčarjem. Je prevladujoč 
del možganov pri plazilcih. 

Človeški sesalski del 
možganov ima povsem enako 
zgradbo in zanj velja enako 
kemično funkcioniranje kot pri 
ostalih sesalcih. 

 

Racionalni možgani 
obsegajo 85 % 
celotne mase centralnega 
živčnega sistema. 

Glavne naloge Nadzor življenjsko 
pomembnih telesnih 
funkcij: 
• lakota, žeja 
• dihanje 
• prebava in izločanje 
• krvni tlak in srčni utrip 
• telesna temperatura 
• gibanje, drža, mišični 

tonus, ravnotežje 
• nagoni 
• teritorialni instinkti 
• instinkt »boj ali beg« 

Čustvovanje in socialno 
vedenje: 
• aktivacija močnih čustev: 

bes, strah, ljubezen, 
ločitvena stiska 

• pomoč 
• sočutje, empatija 
• pozornost do sočloveka 
• igrivost 
• povezovanje, navezovanje 
• potreba po raziskovanju 
• motivacija 
• spolna sla (odrasli) 
• nadzor primitivnih impulzov 

plazilskih možganov 

Zapleteni procesi, zlasti 
kognitivni: 
• razmišljanje, mišljenje 
• reševanje problemov 
• sklepanje 
• odločanje 
• refleksija ,notranji govor 
• samozavedanje 
• introspekcija 
• ustvarjalnost, domišljija 
• prijaznost, pozornost 
• spomin 
• nadzor in uravnavanje 

plazilskega in sesalskega 
dela možganov 
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1.5.2    VPLIV ZGODNJIH IZKUŠENJ NA ZORENJE MOŽGANOV 

 
Novorojenček/dojenček potrebuje izkušnje, ki mu omogočajo zorenje možganskih 
sistemov ali, povedano drugače, da lahko razvojno napreduje. Izkušnje si je mogoče 
pridobiti le z interakcijo in komunikacijo z okoljem. To pomembno vpliva na ustvarjanje 
povezav med tremi možganskimi sistemi: plazilskimi, sesalskimi in racionalnimi 
možgani.  
 

Vsi, ki se vključujejo v interakcijo z otrokom v najzgodnejšem obdobju, ključno 
prispevajo k oblikovanju funkcij posameznih možganskih sistemov in obenem tudi k 
temu, kako bodo možganski sistemi med seboj komunicirali. Največjo vlogo v času 
najzgodnejšega otrokovega razvoja razumljivo odigrajo starši, saj v tem času z 
novorojenčkom/dojenčkom preživijo največ časa.  
 

Ključni čas za zorenje možganov so prva leta življenja, torej prav čas, ki ga 
obravnavamo. Ob tem je potrebno poudariti, da je od interakcije oziroma otrokovih 
izkušenj odvisno, ali so ti vplivi pozitivni ali negativni za zorenje možganov.  
V splošnem bi veljalo, da je ravnovesje med kemičnimi snovmi v možganih posledica 
pozitivnih, torej dobrih/ustreznih izkušenj, medtem ko je porušeno ravnovesje posledica 
negativnih/slabih/neustreznih izkušenj. Kaj konkretno predstavljajo te kemične snovi, 
kako so v možganih zastopane in uravnotežene ali porušene ter kako se vse to 
povezuje z interakcijo, komunikacijo in vzgojnimi metodami, skušamo razložiti v 
nadaljevanju. 
 

Zgodnja interakcija z okoljem je ključen dejavnik, ki oblikuje otroške možgane. Zgodnje 
izkušnje, povezane z vzgojnimi prijemi, vplivajo na zorenje možganov na dva načina: 
 

a) neposreden vpliv na ustvarjanje možganskih povezav (sinaps) 

   Slika št. 7: Povečevanje števila sinaps            Kljub temu, da se novorojenček rodi s                    
skoraj končnim številom možganskih celic 
ali nevronov (po rojstvu ne nastajajo več), 
je med njimi le malo povezav ali sinaps. Ob 
rojstvu je še posebej malo povezav med 
zgornjimi (višjimi) možgani in spodnjimi 
(nižjimi). Kar 90 % sinaps nastane v prvih 
petih letih življenja, največ od tega do 
dopolnjenega drugega leta. 
Od izkušenj, ki jih otrok dobiva v interakciji 
z okoljem, je torej odvisna izgradnja možga-
nskih povezav in s tem nevronske mreže. 
  

Slika prevzeta iz:   izročki predavanj za študente  
                              SRP, s-l (Bregant, 2010) 

 

Pomembnost interakcije na zorenje možganov potrjujejo raziskave, opravljene na 
romunskih sirotah. Posnetki možganov več tisoč romunskih sirot, ki so bile sicer 
deležne osnovne telesne preskrbe, vendar so odraščale brez ljubezni, topline, 
naklonjenosti, tolažbe in pristne človeške bližine, kažejo na velika nedejavna področja 
zgornjih možganov (čelna režnja). Neaktivnost teh področij pomeni nesposobnost 
predelovanja in uravnovešenja čustev ter primitivnih impulzov - vse to zaradi 
neustvarjenih povezav med zgornjimi in spodnjimi možgani. Posledice tega so resne, 
saj se prikrajšanosti kasneje ne da nadomestiti.  
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Zaradi nezrelosti (neizoblikovanosti) zgornjih možganov je normalno, da v času 
zgodnjega razvoja ti povsem nadvladajo zgornje možgane. Primitivni in čustveni 
impulzi, značilni za spodnje možgane, tako popolnoma nadvladajo zgornje. To je razlog, 
da prihaja pri novorojenčku/dojenčku do intenzivnih izbruhov jeze, besa, joka, stiske in 
podobnih občutij, saj zgornji možgani še niso dovolj zreli, da bi se lahko z njihovo 
pomočjo sam uspel pomiriti. Naloga odraslih v tej fazi je nujno upoštevanje in odzivanje 
na otrokove izvorne in čustvene potrebe, saj je v nasprotnem primeru zorenje zgornjih 
možganov onemogočeno.  
 

b) neposreden vpliv na kemične procese v možganih 
 

Možgane preplavljajo naravne kemične snovi, ki bodisi pozitivno bodisi negativno 
aktivirajo možganske celice in vplivajo na njihove povezave. Govorimo torej o hormonih, 
ki vplivajo na nas na različne načine - na naše zaznavanje, občutenje in vedenje.  
Na eni strani imamo pozitivne hormone, kamor uvrščamo oksitocin, prolaktin in opioide. 
Kadar so ti v prevladi in preplavljajo naše možgane, se počutimo na splošno dobro, 
prijetno, čutimo se sposobne, kompetentne, smo motivirani, varni, sprejeti, ljubljeni in 
sposobni ljubiti, skratka srečni smo. Sunderlandova prevlado teh hormonov poimenuje z 
oznako hormonska nebesa. Oksitocin in opioidi imajo zato ključno vlogo pri omogočanju 
zorenja možganov, saj z zmanjševanjem delovanja t. i. stresnih hormonov omogočajo 
ustvarjanje novih sinaps. Med stresne hormone štejemo adrenalin, noradrenalin ter 
zlasti kortizol. Prevlado teh hormonov Sunderlandova označuje z oznako hormonski 
pekel.  
Poenostavljeni poimenovanji hormonski pekel in hormonska nebesa sta smiselni, če 
upoštevamo učinkovanje obeh stanj. To je obrazloženo v spodnji tabeli. 
 

    Tabela št. 6: Učinek hormonskih nebes in hormonskega pekla 
 

HORMONSKA NEBESA 
 

 
 

HORMONI: oksitocin, prolaktin, opioidi 
 

HORMONSKI PEKEL 
 

 
 
 
 
 
 

HORMONI: kortizol, adrenalin, noradrenalin, 
acetilholin (ob povečani koncentraciji) 

 
 

SPROŽAJO/OMOGOČAJO: splošno dobro počut-
je, zadovoljstvo, notranji mir, pozitivnost, varnost, 
zaupanje, prijaznost, toplino, ljubezen (sprejeman-
je, dajanje), občutek lastne vrednosti, visoko 
psihološko moč (kompetentnost, motiviranost, 
odločnost, samozavest), sposobnost prenašanja 
stresnih situacij in iskanja rešitev, sposobnost 
empatije, navezovanje, povezovanje in sodelova-
nje z drugimi, iskanje telesnih in socialnih stikov, 
socialno občutljivost (pomoč, naklonjenost do 
sočloveka, hvaležnost, velikodušnost), domišljijo, 
ustvarjalnost        => živeti SREČNO ☺    

 
 

SPROŽAJO/VPLIVAJO NA: splošno slabo počutje, 
nezadovoljstvo, nezaupanje, občutke negotovosti, 
notranji nemir, anksioznost, depresivnost, občutek 
nesprejetosti, konfliktnost, sprožanje instinkta »boj ali 
beg« (neuspešno spopadanje s stresom in reševanje 
problemov), nizko psihološko moč (pomanjkanje 
motivacije, pozornosti, občutek nekompetentnosti), 
pesimizem, ranljivost, pomanjkanje ustvarjalnosti in 
domišljije, izolacijo ali neustrezne socialne stike, 
pomanjkanje sočutja/občutka za druge, neustrezne 
partnerske odnose, agresivnost, razdražljivost, asoci-
alnost, odvisnost      => živeti NESREČNO � 

 

VPLIV NA ZORENJE MOŽGANOV - pozitiven: 
- omogočanje ustvarjanja sinaps, zlasti med 

zgornjimi in spodnjimi možgani  
- vzpostavitev uravnoteženega hormonskega 

sistema (če se kot takšno utrdi- trajna posledica) 
 

 

VPLIV NA ZORENJE MOŽGANOV - negativen:  
- zaviranje ustvarjanja sinaps, zlasti med zgornjimi in 

spodnjimi možgani 
- neuravnoteženo hormonsko ravnovesje (lahko se 

utrdi in vztraja v odraslo dobo) 
 

 

(Slika nebes prevzeta iz http://www.ozadja.si/Heaven_Stairs-4567.html) 
 

 (Slika pekla prevzeta iz http://www.rtvslo.si/slike/photo/84764) 
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Stresni hormoni se sproščajo, kot pove že ime samo, v stresnih situacijah (strah, ločitev, 
razne stiske, bes in podobna negativna občutja). Neverjetno pri tem je, da je mogoče s 
preprostimi prijemi, kot so tolažba, pozornost do otroka, objem in podobne reakcije 
odraslih, vpliv negativnih hormonov omiliti ali v celoti odpraviti. Kadar uspemo otroka 
pomiriti, se namreč nivo stresnih hormonov zniža in s tem omogočimo, da lahko 
pozitivni hormoni znova preplavijo možgane in zavladajo nad stresnimi. V nasprotnem 
primeru, torej ob neustreznih reakcijah odraslega (otroka pustimo jokati, ne namenimo 
pozornosti, ko nas na to opozori in podobne situacije), pride do nadvlade stresnih 
hormonov. S preplavo teh je zavrto delovanje opioidov, oksitocina in prolaktina, kar 
povzroči pretirano aktivacijo spodnjih možganov in zavrto delovanje zgornjih, saj je 
povezava med njima zaradi porušenega ravnovesja otežena ali popolnoma 
onemogočena.  
 
Najpomembnejše spoznanje, ki izhaja iz tega je, da pogosto prevladovanje stresnih 
hormonov (pogosto porušeno hormonsko ravnovesje) v zgodnjem otroštvu lahko 
pripelje do trajne prekomerne aktivacije sistemov, ki sproščajo te hormone (opioidi-
hipotalamus, prolaktin, oksitocin-hipofiza). Ker otrok teh sistemov sam ne zmore 
obvladovati (vršenje nadzora zgornjih nad spodnjimi možgani je povezano z zorenjem) 
in če mu pri tem dosledno ne pomagajo starši, kasneje teh negativnih/pomanjkljivih 
izkušenj ni mogoče več spremeniti. Tako se zgodi, da se v odrasli dobi v vsaki stresni 
situaciji odzove s spodnjimi deli možganov, namesto zgornjimi in zato odreagira 
neprimerno. 

 
 
1.5.3  VPLIV DOBRIH IN SLABIH INTERAKCIJ -   DOBRA IN SLABA KOMUNIKACIJA  

 
»Otroka ni mogoče naučiti, da ga bo ganila stiska drugega - otroka stiska drugega gane 
ali pa ne. Otroka ni mogoče naučiti, kako naj bo čustveno topel - ali je čustveno topel ali 
pa ni. Otroka ni mogoče naučiti naravne radovednosti glede druge osebe in izražanja te 
radovednosti na način, zaradi katerega bo imela druga oseba občutek, da je cenjena in 
zanimiva. Otroka ni mogoče naučiti sposobnosti, da bo osebo, ki je v stiski, pomiril in 
potolažil. Vse te čudovite višje človeške funkcije so možne samo, če so se človeku v 
možganih razvile potrebne povezave in lahko nastanejo kompleksne kemične reakcije, 
poleg tega pa se mora znati tudi primerno telesno odzvati. Ta razvoj je možen samo na 
podlagi posebnih izkušenj z medčloveškimi stiki - pri tem so otrokovo izhodišče starši«  

(Sunderland, 2010, str. 218–219). 
 

Na tem mestu se moramo torej vprašati, kateri so tisti vzgojni prijemi, ki bodo 
novorojenčku/dojenčku omogočili bolj ali manj stalno pozitivno hormonsko ravnovesje, 
kar bo ugodno vplivalo na zorenje možganov in s tem napredek v razvoju. 
Strokovno bi lahko poimenovali ponavljajoče se aktivnosti za »vzgojne metode« ali 
»prijeme«. Ker pa so ti umetno ustvarjeni, predvidljivi, načrtovani, utemeljeni/predpisani, 
neprilagodljivi in zato nespremenljivi, namesto »vzgojnih prijemov/metod« za aktivnosti 
z otrokom raje uporabimo kar izraza »interakcija« ali »komunikacija«.  
»Interakcija/komunikacija« je sicer zelo obširen izraz, vendar se nam zdi kljub temu 
ustreznejši in bolj smiseln, saj z njim označujemo aktivnosti, ki so življenjske, vsakdanje,  
nenačrtovane, spremenljive in prilagodljive, kar za metode/prijeme ne velja. Kakšna naj 
bo torej »dobra« komunikacija/interakcija odraslega z novorojenčkom-dojenčkom za 
njegov optimalni razvoj, opisujemo v nadaljevanju. 
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• Ko se novorojenček/dojenček znajde v stresu, se na njegovo doživljanje 
zmeraj odzovimo. 

 

Namenimo mu torej pozornost z dotikom, ga potolažimo, vzamemo v naročje, mu 
zapojemo, se z njim pogovorimo, ponudimo dudo ali igračo, ga masiramo, zibamo, 
peljemo v vozičku, predvajamo otroško glasbo, poskrbimo za dovolj stimulacij ali le-te 
odvzemamo (če so premočne, moteče in/ali jih je preveč). Pri starejših dojenčkih 
učinkuje tudi preusmerjanje pozornosti od stresorja k drugemu, prijetnemu dražljaju.  
Naj ponovimo - zgornji možgani so pri dojenčku še nezreli, zato se sam ne more 
pomiriti; posredovanje odraslega je torej nujno, da njegovih možganov ne preplavijo 
»strupeni« stresni hormoni.  

 

Slika št. 8: Primer stresne situacije - vedenje pred in po tolažbi 
 

 
                                               

  Fotografija privzeta iz:  Znanost o vzgoji (2010) 

 
• Zagotovimo mnogo telesnih stikov z novorojenčkom/dojenčkom. 
 

 

Objem, žgečkanje, poljubčki, dotikanje, božanje, masaža dojenčka, pihanje zraka na 
trebušček ali druge dele telesa in podobni telesni stiki - vsi ti sprožajo sproščanje 
oksitocina in prolaktina. Telesni stik posebne vrste je metoda kenguru ali »kenguruj-
čkanje«. Je zelo dostopna in čisto preprosta metoda, ki se je prvenstveno razvila kot 
intervencija in pomoč nedonošenim otrokom, saj je pripomogla k hitrejši rasti in razvoju 
otroka. Sedaj se je poslužujejo tako za nedonošene kot tudi za donošene otroke. Pri 
»kengurujčkanju« gre za tri ključne stvari - tesni stik kože s kožo, omogočanje dojenja 
kadarkoli in nudenje podpore materi. Pri tesnem stiku materine kože (lahko jo 
nadomesti kdo drug, na primer oče) s kožo novorojenčka/dojenčka je priporočljivo čim 
več kože s čim več kože, najbolje neprekinjeno (nedonošenčki) oziroma čim dlje časa 
(donošenčki). Na tak način je dojenje omogočeno, kadarkoli si otrok to zaželi (takoj se 
zadovolji otrokova potreba). Ob tem pa ta metoda vključuje še vso potrebno podporo 
materi - medicinsko, psihološko, čustveno in fizično, ki ji omogoči dobro počutje brez 
stresa.    

 

Slika št 9: Masaža dojenčka 
 
 

       

     Fotografija privzeta iz:  Znanost o vzgoji (2010) 
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• Zagotovimo čim več intenzivnih skupnih trenutkov. 
 
 

Skupni trenutki so vse tiste dejavnosti, ki jih počnemo skupaj z novorojenčkom/ 
dojenčkom in niso vezane na vsakodnevno rutino, ampak se porodijo čisto spontano. S 
tem mislimo na razne igrice, ki se jih igramo z otrokom: bibarije, igra skrivanja-
odkrivanja (»ku-ku«, »kje si«), rime, pesmice, otroške izštevanke, dialogi in monologi z 
dojenčkom, pihanje milnih mehurčkov, posnemanje izrazov obraza, naprstne lutke, ipd.  
Pri teh igrah ni najpomembnejše le to, da si vzamemo čas, temveč da ta čas resnično 
posvetimo otroku. Otrok naj bo deležen naše sreče, entuziazma in iskreno veselega 
tona naših sporočil. Le takšna interakcija je tudi intenzivna! Če bomo namesto na igro z 
otrokom razmišljali o težavah in opravilih, ki jih še moremo postoriti ali se pretvarjali, da 
smo srečni in veseli, bomo negativno vplivali na hormonsko ravnovesje otroka.  
 

   Slika št. 10: Zgodnja komunikacija z dojenčkom 
 

 
    Fotografija privzeta iz:  Znanost o vzgoji (2010) 
 

                                                                                      Slika št. 11: Spodbujanje k igri 

• Prepustimo vodenje igre 
novorojenčku/ dojenčku. 

 

Zlasti za kasnejša obdobja je značilno, da 
ob igri z otrokom prevzamejo vodilno vlogo 
starši, vzgojitelji, skrbniki oziroma drugi 
pomembni odrasli. Med prevzemanje 
glavne vloge odraslega štejemo naslednje 
oblike igrivih aktivnosti: poučevanje (»Ah, 
konj je pač večji od muce!«), ukaze (»Ne, 
takole naredi!«), kritike (»Ne bodi 
neroden!«), preglasovanje (čebljanje 
zatremo z našim govorom) in negativno 
nastrojena nebesedna sporočila (»Packa 
mala!« - dopolnjeno z mrščenjem čela, 
zavijanjem z očmi in tonom glasu, ki 
sporoča, da ni uspešen).  
Otroku moramo dopustiti, da prevzame pobudo, da začne aktivnost, si vzame odmor in 
nadaljuje z igro, sami pa se raje spontano prepustimo toku igre. Če bomo spontani, 
bomo tako tudi lažje prepoznali temeljne znake interakcije: začenjanje in vodenje igre 
(dialoga), izmenjavanje vlog, odmor, vračanje v igro, igra s samim sabo (monolog) in 
končevanje igre. Otroku je torej treba slediti, ne ga usmerjati in ga poučevati, kritizirati, 
ukazovati, zmanjšati njegovo vlogo ali ga preglasiti! 
 

 

Fotografija prevzeta iz:  
http://www.herdaily.com/parenting/1812/play-
with-your-toddler-its-a-world.html) 
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1.5.4  PRENATALNI VPLIVI HORMONSKEGA (NE)RAVNOVESJA NA RAZVOJ 
MOŽGANOV 

 
 
»Dokazano je, da ima duševno zdravje matere pomemben vpliv na razvoj otroka. 
Duševne motnje matere naj bi se tako izražale tako v otrokovem duševnem kot tudi 
telesnem zdravju« (Trden Dobrin, Mihevec Ponikvar in Drglin, 2010, str. 28).  
 
Zadnje tri mesece nosečnosti zaznamuje najhitrejša rast in razvoj osrednjega živčevja 
(glej shemo št. 7 - poglavje 1.7.3). V tem času je plod izjemno dovzeten za velike 
količine stresnih hormonov, ki od matere »/…/ prek posteljice prehajajo v možgane na 
nerojenega otroka«  (Sunderland, 2010,  str. 246) . 
 
Sunderlandova (2010) povzema znanstvene raziskave s posledicami prevladovanja 
stresa v prenatalnem času na kasnejši razvoj otroka: 
 

• nemirnost, »težavnost« 
 

Tisti novorojenčki/dojenčki, ki so bili tekom nosečnosti pogosto podvrženi stresu 
matere, so se izkazali za bolj nemirne, težje jih je bilo potolažiti, več težav so imeli 
pri sesanju/hranjenju in težje so vzpostavili bioritem (neenakomerni cikli spanja in 
budnosti).  

 

• zmanjšana sposobnost / nezmožnost obvladovanja stresa  
 

V primeru, da otroku ne nudimo vse potrebne podpore in ne zadovoljimo njegovih 
telesnih in čustvenih potreb v zgodnem otroštvu, otrok v celoti ali vsaj delno ne 
razvije potrebnih kompetenc za obvladovanje stresa (o tem smo že pisali v poglavjih 
1.5.2 in 1.5.3).   

 

• težave s čustvovanjem, čustvenim razvojem 
 

Prevelika količina stresa v času nosečnosti »/…/ prizadene gensko pogojeno 
sproščanje kemičnih snovi in hormonov, ki so odločilni za čustvovanje. To pomeni, 
da nekateri ključni geni ne opravljajo naloge, ki bi jo morali; ne premaknejo se na 
pravo mesto v možganih« (Sunderland, 2010, str. 246–247). 

 
Za optimalen razvoj otroka je potrebno posvečati skrb tako za telesno kot za duševno 
zdravje in to že precej časa preden se otrok rodi. Nosečnica bi zato morala narediti vse, 
da zmanjša svoj stres: si privoščiti oddih, zmanjšati opravila/delo, si zagotoviti čustveno 
podporo (partner, prijatelji, sorodniki). Na drugi strani si je za izboljšanje hormonskega 
ravnovesja pomembno zagotoviti aktivnosti/dejavnosti, ki poskrbijo za izboljšanje 
razpoloženja: ukvarjanje s hobiji in dejavnostmi, ki nosečnico veselijo, obisk prijateljev in 
druga prijetna družabna srečanja, sprehodi in podobna lažja fizična aktivnost (še 
posebej v naravi), masaža telesa, refleksna masaža stopal, akupunktura, joga, spolni 
odnosi (sproščanje oksitocina, prolaktina, dopamina). 
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Če povzamemo bistvo tega poglavja:  
Naloga tistega/ih, ki skrbi/jo za dojenčka/novorojenčka oziroma z njim preživijo največ 
časa, je, da ga, kolikor je mogoče, čustveno uravnovešajo. Le tako mu lahko pomagajo 
pri spoprijemanju z neobvladljivo čustveno intenzivnostjo, da le-ta postane zanj znosna. 
S takšnim načinom je mogoče prispevati k ustvarjanju možganskih povezav in s tem 
zorenju možganskih sistemov, ki mu bodo kasneje omogočili, da bo silovita čustva 
obvladoval sam. Otrokom, ki stalnega, sprotnega in pogostega čustvenega 
uravnovešanja niso bili deležni v svojem zgodnjem otroštvu, je kasneje v življenju zelo 
težko. 
 
Kljub temu je potrebno ozavestiti dejstvo, da starši, ki odigrajo ključno vlogo pri vodenju 
zgodnje interakcije z novorojenčkom/dojenčkom, »/…/ niso čarovniki. Ne morejo 
zagotoviti, da bodo njihovi otroci pozneje v življenju zadovoljni, niti jih ne morejo 
zavarovati pred izgubo in zavrnitvijo. Lahko pa odločilno vplivajo na sisteme v 
možganih, ki so ključni za res zadovoljivo življenje« (Sunderland, 2010, str. 15). 
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1.6 TESTI, OCENJEVALNE LESTVICE, METODE IN 
TEHNIKE ZA PREVERJANJE USTREZNOSTI RAZVOJA 
V PRENATALNEM IN ZGODNJEM POSTNATALNEM 
OBDOBJU 

 

 
 

»Obstaja zelo veliko dokazov, da ima intervencija, ki jo začnemo izvajati v obdobju 
dojenčka in malčka, velik vpliv na otroke in njihove družine. V Ameriki so ugotovili, da 
vsak dolar, porabljen za zgodnjo intervencijo, kasneje prihrani 16 dolarjev pri specialni 
pedagoški pomoči in rehabilitaciji. Letno poročilo ameriškega kongresa navaja, da je 11 
% šolajočih otrok imelo specialno pomoč, predšolskih je bilo samo 4,4 %, dojenčkov pa 
le 1,4 %. Ti podatki govorijo o veliki potrebi, da bi se izboljšalo zgodnje odkrivanje otrok, 
ki bodo v šolskem obdobju potrebovali specialno pomoč. Zgodnja intervencija lahko 
prepreči ali zmanjša obseg jezikovnega zaostajanja pri predšolskih otrocih, poveča 
pripravljenost za šolo in vpliva na kasnejšo akademsko uspešnost« (Bijelić, 2007, str. 15). 
 

Odstopanja v smislu resnih zdravstvenih težav in telesnih bolezni je z vrsto medicinskih 
preiskav in testov dokaj lahko odkriti že zelo zgodaj v razvoju, medtem ko je odstopanja 
in zaostajanje v komunikacijskem in jezikovnemu razvoju prepoznati zgodaj mnogo 
težje. Slednjemu namenjamo posebno mesto, t.j. zadnje podpoglavje (1.6.2.6). 
 
Zgodnji gibalni razvoj se prične že v prenatalni dobi (gibanje in odzivnost zarodka). 
Gibalni razvoj je dober in zanesljiv pokazatelj ocene in napovedi celotnega psihičnega 
razvoja in s tem komunikacijskih zmožnosti. Otrok, ki se hitreje gibalno razvija, ima 
večje možnosti za komunikacijo z okoljem, kar predstavlja osnovo za uspešen čustveni 
in socialni razvoj. Prav tako gibalne aktivnosti vplivajo na intelektualni razvoj 
posameznika, saj novorojenček/dojenček v tem obdobju pridobi večino informacij z 
zaznavanjem in gibanjem. Gibalno sposobnejši otroci hitreje pridejo do večjega števila 
informacij in tako s samodejavnostjo dodatno vplivajo na ugoden psihični razvoj.  
Motorični razvoj je torej najbolj izrazita oblika psihofizičnega razvoja. Razvija se po 
določenih zakonitostih, ki so povezane predvsem z razvojem osrednjega živčnega 
sistema. Iz tega razloga skoraj vsi testi vključujejo preverjanje gibalnih aktivnosti. 
 
 
 
1.6.1    PRENATALNI TESTI, METODE IN TEHNIKE 

»Predporodni presejalni testi za ugotavljanje ozdravljivih okvar in bolezni so samo en 
razlog, ki utemeljuje pomembnost predporodnega varstva« (Papalia, Wendkos Olds in Duskin 
Feldman, 2003, str. 88). 
Pri nas se z namenom spremljanja prenatalnega poteka razvoja ploda uporabljajo 
spodaj opisane preiskave, testi oziroma postopki:  
 

a) Genetsko diagnosticiranje  
 

S tem postopkom se pregleda genetska kakovost celic še pred umetno oploditvijo. Na 
ta način se odkrijejo morebitne genetske nepravilnosti, ki bi lahko bile ogrožujoče tako 
za plod kot za nosečnico. 
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b) Embrioskopija  
 

Embrioskopija je postopek za najzgodnejše odkrivanje nepravilnosti v nosečnosti - že v 
dobi embria (približno v 6. tednu). 
 

c) Analiza vzorca horionskih resic 
 

Ta preiskava je invazivna metoda, ki se opravlja med 11. in 14. tednom ob povišanem 
tveganju (en otrok s kromosomsko napako). Z njo se odkriva morebitne prirojene motnje 
in okvare. 
 

d) Amniocenteza  
 

Je invazivna preiskovalna metoda, pri kateri se v 15.–18. tednu nosečnosti odvzame 
vzorec plodovnice (v njej so odluščene celice ploda) s pomočjo injekcijske igle. Na tak 
način se ugotavlja nepravilnosti in obolenja, kot so anemija srpastih celic, Downov 
sindrom, spina bifida, neskladnost Rh-faktorja, mišična distrofija, Tay-Sachova bolezen.  
 

e) Laboratorijske preiskave 
 

Laboratorijske preiskave, ki jih je opravi vsaka nosečnica:  
krvna skupina in Rh- faktor, posredni Coombsov test (ICT), hemogram (prikaže vnetja, 
pomanjkanje železa, redkejše bolezni), urin (okužbe sečil), test na sifilis, test za 
sladkorno bolezen, test na povzročitelja toksoplazmoze, test za rdečke (le, če 
nosečnica ni bila cepljena), test na patogene bakterije (streptokok skupine B). 
 

Zaradi povišanega tveganja, nenormalnega poteka nosečnosti, odstopanja v razvoju 
ploda ali drugih vzrokov opravijo nekatere nosečnice še nekatere dodatne laboratorijske 
preiskave: dvojni, trojni ali četverni hormonski test, PAP test,  test za sladkorno bolezen 
(enourni OGTT test) in še mnogo drugih, ki so odvisni od samih zapletov in obstoja 
tveganj pri nosečnosti. 
 

f) Ultrazvočni pregledi  
 

Služijo za spremljanje rasti ploda, določanje starosti ploda, ugotavljanje večplodne 
nosečnosti, ocenjevanje nepravilnosti maternice, odkrivanje telesnih nepravilnosti ploda, 
vitalnosti ploda in ugotavljanje, ali je plod še živ. V obdobju nosečnosti je v Sloveniji 
vsaka nosečnica ob normalnem poteku nosečnosti deležna dveh ultrazvočnih preiskav. 
Prva se izvede v prvi tretjini nosečnosti, praviloma med 8. in 12. tednom (potrditev 
nosečnosti in opazovanje gibanja ploda) ter druga med 20. in 22. tednom (morfologija - 
odkrivanje morebitnih razvojnih napak). Ob zapletih so potrebni tudi dodatni pregledi; 
kljub normalnemu poteku nosečnosti ginekologi svetujejo še dva dodatna, 
samoplačniška, ultrazvočna pregleda (nuhalna svetlina med 8. in 14. tednom in kontrola 
rasti v 28. do 32. tednu). 
Za ocenjevanje razvoja osrednjega živčevja je z ultrazvokom mogoče opazovati in 
ocenjevati: 

- spontano in izzvano gibanje ploda (8.–9. teden), 
- zametke požiranja, sesanja (12.–14. teden), 
- dihalne gibe (10.–11. teden). 

V zadnjih treh mesecih nosečnosti se začnejo prve aktivnosti ploda, kot so požiranje, 
zehanje, kolcanje, gubanje čela, pačenje obraza, premikanje rok in nog. Vse te se 
pojavljajo tudi kasneje, po rojstvu, torej pri novorojenčku. Z opazovanjem pogostosti teh 
aktivnosti pred in po porodu lahko strokovnjaki že zelo zgodaj diagnosticirajo morebitne 
nevrološke poškodbe in prizadetosti, kar je izrednega pomena za zgodnjo obravnavo in 
terapijo. Od 26. tedna nosečnosti je fetus sposoben zaznavati govor. V zadnjih tednih 
nosečnosti je mogoče to zaznavanje pri plodu diagnosticirati, saj se fetus na zvok 
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odziva. S pomočjo ultrazvoka je tako mogoče preučevati zgodnje govorno zaznavanje. 
Ker je metoda preiskovanja z ultrazvokom neinvazivna medicinska tehnika, je zelo 
primerna za preučevanje in diagnosticiranje. Za namen preiskovanja in/ali diagnostike 
se uporabljajo naslednje tehnike: 
 

• Metoda videosnemanja gibanja 
»S pomočjo ultrazvočne preiskovalne metode in videosnemanja gibanja je mogoče ločiti 
med gibanjem zdravih in možgansko okvarjenih plodov in kasneje novorojenčkov« 
(Bratanič, 2009, str. 159). Prevladovanje monotonega gibanja in nenavadnih, sunkovitih 
gibov je prenatalni pokazatelj motnje v razvoju osrednjega živčnega ali živčno-
mišičnega sistema. 
 

• Metoda merjenja sprememb gibanja fetusa 
Za preverjanje sposobnosti zaznavanja govora pri plodu se uporablja tudi merjenje 
sprememb gibanja, natančneje frekvence brcanja. Merjenje poteka tako, da se plod 
izpostavi glasovnim dražljajem, nato se s pomočjo ultrazvoka meri njegov odziv 
(frekvenca brcanja).  
 

• Metoda merjenja sprememb v bitju srca fetusa 
Podobno kot merjenje sprememb gibanja se s pomočjo ultrazvoka merijo spremembe v 
bitju srca ob izpostavitvi ploda glasovnim dražljajem.  
 

Opisani testi, tehnike in preiskave niso namenjeni direktnemu odkrivanju težav v 
komunikaciji, vendar lahko iz teh ugotovitev posredno sklepamo in težave pričakujemo, 
kadar je šlo za neugodnem potek nosečnosti z zapleti. Tako na primer razne ugotovitve 
preiskav, kot so kromosomske napake (denimo Downov sindrom), morfološke 
nepravilnosti (denimo zajčja ustnica, zaprt sluhovod ali nerazvit uhelj) in druge 
ugotovitve, dokaj zanesljivo napovedujejo težave v razvoju komunikacije. 
V nadaljevanju bomo predstavili še metode, s katerimi je mogoče dokaj zanesljivo 
napovedati možne težave na področju komunikacije. 
 
 
 
1.6.2   POSTNATALNI TESTI, METODE IN TEHNIKE 
 

Za ocenjevanje normalnega poteka razvoja oziroma morebitnih razvojnih težav in 
odstopanj v razvoju se uporabljajo presejalni in razvojni testi. 
 

 

1.6.2.1   Presejalni testi 

Sestavljeni so iz majhnega števila testnih nalog. Njihova uporaba je preprosta, saj ne 
zahtevajo specifičnih znanj in posebne usposobljenosti testatorja. Presejalni testi dajejo 
hitre rezultate. Njihov cilj je identifikacija otrok, ki odstopajo od normalnega razvoja in 
zato potrebujejo natančnejši pregled in diagnosticiranje z drugimi testi (razvojnimi). 
Spodaj so opisani presejalni testi, ki se uporabljajo v Sloveniji v najzgodnejšem 
obdobju, torej obdobju novorojenčka in dojenčka. 
 

a) Lestvica APGAR  
 

Lestvico je oblikovala dr. Virginia Apgar in se uporablja za oceno fiziološkega statusa 
novorojenčka. Ta se meri eno in pet minut po rojstvu novorojenčka po tabeli, ki sledi 
(tabela št. 7). 
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Tabela št. 7: Ocena novorojenčkove vitalnosti po Apgarjevi  
 

 

OCENA  
VARIABLA  

0 
 
 

1 
 

2 
 

videz  
(telesna barva) 
 

 

 

modrikast, bled 
 

telo bledo rožnato in 
modrikaste okončine 
 

 

popolnoma bledo rožnat 
 

srčni utrip 
(na minuto) 
 

 

odsoten 
 

počasen (pod 100) 
 

hiter (med 100 in 140) 
 

vzdražljivost 
refleksov 
 

 

neodzivnost 
 

grimase, šibak refleksni 
odziv 

 

jok, kihanje, kašljanje, 
močan refleksni odziv 

 

aktivnost  
(mišični tonus) 
 

 

popolnoma 
mlahav 
 

 

šibak, neaktiven (šibki gibi 
okončin) 
 

 

močan, aktiven 
(močni gibi okončin) 
 

 

dihanje 
(št. vdihov na min) 
 

 

odsotno 60 
sekund 
 

 

neredno, počasno, plitvo 
 

dobro, navadno z jokom 

 

 
Najvišji možni rezultat je 10 točk. Približno 90 % novorojenčkov dosega rezultat, ki je 
enak ali višji od 7. Rezultat pod 7 največkrat pomeni, da novorojenček potrebuje 
medicinsko pomoč pri vzpostavitvi dihanja. Rezultat pod 4 pomeni, da je novorojenček 
v življenjski nevarnosti in potrebuje takojšnjo medicinsko pomoč pri vzpostavitvi več 
življenjskih funkcij. Nizek rezultat je lahko faktor tveganja za otrokov nadaljnji razvoj.  

 
b) Preizkus razvoja psihomotorike (test RPM) 

 

RPM preizkus avtorice N. Čuturić (1977) je preizkus, namenjen grobi oceni 
psihomotoričnega razvoja donošenčkov. Primeren je za preizkušanje donošenih 
dojenčkov od tretjega meseca starosti do malčkov starosti treh let. Pri testu je 
predvideno preverjanje točno ob določeni starosti, in sicer v časovnih razmikih po tri 
mesece (testiranje točno pri dopolnjenih treh, šestih, devetih mesecih itn.). Preizkus je 
sestavljen iz vprašanj staršem in preizkušanju sposobnosti otroka. Pri tem se preverjajo 
štiri področja: motorika, senzomotorika, sodelovanje z okolico in govor. Pri izvajanju je 
potrebno upoštevati predvidene pripomočke, ki so priloženi preizkusu. 
 

c) Denverski razvojni presejalni test  
 

Je v primerjavi s testom RPM dokaj podoben, vendar novejši, bolj natančen in zato tudi 
obsežnejši. Je tudi bolj fleksibilen, saj se lahko novorojenčka/dojenčka/malčka testira 
kadarkoli v starosti od enega meseca do šestega leta ter hkrati ni potrebno izvesti vseh 
nalog. Navadno se opravi dvajset nalog. Primeren je tako za donošenčke kot 
nedonošenčke, saj se slednje pri rezultatih upošteva.  
Denver test preverja štiri področja otrokovega razvoja: groba in fina motorika, razvoj 
govora in socialni razvoj. Test je bil standariziran na vzorcu slovenskih otrok in ima zato 
ustrezne merske karakteristike.   
 
 

1.6.2.2 Razvojni testi 
 

Razvojni testi so v primerjavi s presejalnimi testi bolj občutljivi, bolj kompleksni, 
vsebujejo več nalog in zato zahtevajo več časa. Izvajajo jih lahko le usposobljeni 
psihologi. Namen razvojnih testov je natančno ugotoviti razvojni status posameznega 
novorojenčka/dojenčka/malčka glede na njegove vrstnike. Rezultati testiranja imajo 
nizko napovedno vrednost glede nadaljnjega razvoja novorojenčka/dojenčka/malčka, 
torej prav obratno kot to napovedujejo testi inteligentnosti. Delno pri tem izstopa 
Bayleyev test.  
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Rezultat testiranja se predstavi z razvojnim količnikom, ki pove, ali je otrokov razvoj 
upočasnjen, ustrezen ali prehitevajoč.  
 

Razvojni testi, ki se v Sloveniji uporabljajo v najzgodnejšem obdobju so: 
  

a) Brazeltonova lestvica za ocenjevanje novorojenčkovega vedenja  
 

      (= NBAS - Neonatal Behavior Assessment Scale) 
 

Z NBAS oziroma Brazeltonovo lestvico (1973) se ocenjuje nevrološko-vedenjski status 
novorojenčkov/dojenčkov do drugega meseca starosti. »Uporablja se za merjenje 
novorojenčkovih odzivov na fizično in socialno okolje, s čimer iščemo morebitne težave 
v delovanju živčnega sistema in napovedujemo dojenčkov razvoj.« (Papalia, Wendkos Olds 
in Duskin Feldman, 2003, str. 128) Test traja približno 30 minut in zajema preverjanje 
motorike, sprememb stanja, pozornosti in odzivnosti ter iskanje znakov (ne)stabilnosti 
živčnega sistema. Rezultat ocenjevanja je opis dojenčkovega vedenja: njegove 
zmožnosti, sposobnosti, prilagodljivost v odzivanju in morebitna ranljiva področja.  
Kljub medicinskemu pristopu lestvica omogoča in prispeva k boljšemu razumevanju 
novorojenčkovega/dojenčkovega vedenja, njegovega govora in jezika vsem tistim, ki 
vstopajo v interakcijo z njim. 
 

b) Razvojni test Brunet-Lezine  
 

Ta test se uporablja za preučevanje psihomotoričnega razvoja dojenčka/malčka od 1. 
do 30. meseca. N. Čuturić je test priredila (1973) in ga standarizirala na otrocih iz 
Zagreba. Testne naloge so sestavljene iz istih štirih skupin kot oba opisana presejalna 
preizkusa. Test predvideva 16 starostnih skupin, za vsako po 6 testnih nalog in po 4 
vprašanja za starše.  
 

c) Lestvice zgodnjega razvoja Bayley II (1993) 
 

»Velja za najbolj sodobno mero zgodnjega razvoja od starosti enega do dvainštirideset 
mesecev.« (Zupančič, 2009, str. 207) Test sestavljajo tri lestvice - mentalna, motorična in 
lestvica za ocenjevanje vedenja. Prva meri habituacijo, spomin, reševanje problemov, 
zgodnji pojem števila, posploševanje, razvrščanje, govor in sociokognitivne spretnosti. 
Motorična lestvica meri fino in grobo motoriko, lestvica vedenja kakovostne vidike 
otrokovega vedenja. Bayleyev test predvideva 17 starostnih skupin, v vsaki svoj niz 
nalog. Težavnost nalog v posameznem starostnem nizu narašča, po čemer se 
Bayleyev test razlikuje od drugih testov. Razlikuje se tudi po tem, da otrok naloge izvaja 
sam. Ni nujno začeti pri nalogah, ki ustrezajo otrokovi kronološki starosti, lahko se 
izvajajo naloge, ki ustrezajo pospešenemu ali upočasnjenemu razvoju, seveda v skladu 
s podatki, ki jih že imamo ali smo jih dobili o otroku. Na podlagi opaženih in zabeleženih 
dosežkov otroka se razvoj ovrednoti z oznako: pospešen, v mejah normale, blago 
zaostajanje ali pomembno zaostajanje.  

 
d) Sistem za ocenjevanje novorojenčkovega/dojenčkovega vedenja 
   

      (NBO = Newborn Behavioral Observation system) 
 

NBO je nastal na podlagi kliničnih izkušenj in petindvajset let raziskav NBAS. Uporablja 
se za novorojenčke oziroma dojenčke do treh mesecev starosti. NBO predstavlja 
strukturiran niz (osemnajst postavk) za opazovanje novorojenčkovega/dojenčkovega 
vedenja na naslednjih področjih: mišični tonus in stopnja aktivnosti, zmožnost 
habituacije na vizualne in avditivne dražljaje, odzivnost na vizualne in avditivne 
dražljaje, zmožnost samouravnavanja, odziv na stres. 
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Rezultat opazovanja je značilno vedenje, prilagajanje in odzivanje na omenjenih 
področjih. Rezultati so predstavljeni v obliki opisov novorojenčkovih/dojenčkovih 
zmožnosti in njegovih individualnih posebnosti. Ti pomagajo zdravniku in staršem 
ugotoviti potrebno podporo, ki jo novorojenček/dojenček potrebuje za zagotovitev 
uspešne rasti in nadaljnjega razvoja.  
Za NBAS je značilno ocenjevanje in diagnostika, medtem ko je namen NBO veliko bolj 
terapevtsko usmerjen. Za razliko od NBAS in drugih diagnostičnih metod, pristopov in 
tehnik, NBO obenem nudi podporo tako za starše kot za zdravnika. Ključno pri NBO je 
vzpostavljanje odnosov. Iz tega izhajajo prioritetni cilji NBO, ki so: 

- povečati občutljivost staršev za zmožnosti novorojenčka/dojenčka kot tudi za 
njegove individualne posebnosti, 

- spodbujati k pozitivni vezi med starši in novorojenčkom/dojenčkom, 
- partnerski odnos med zdravnikom in družino z novorojenčkom/dojenčkom. 

NBO omogoča osredotočenje na novorojenčkove/dojenčkove potenciale in zmožnosti, 
ki jih postavlja v kontekst interakcije z vsemi pomembnimi ljudmi iz njegovega okolja 
(starši/skrbniki, stari starši, prijatelji, sorojenci in drugi sorodniki). Povedano na kratko - 
NBO omogoči staršem učenje jezika novorojenčka/dojenčka in obratno ter obenem 
pozitivno vpliva na vzpostavitev pozitivnega odnosa med starši in otrokom.  
 
Ker logopedi/surdopedagogi nis(m)o usposobljeni za diagnosticiranje težav z razvojnimi 
testi, prav tako razvojni testi niso poglavitna tema tega dela, jih na tem mestu ne bomo 
obravnavali v podrobnosti. Rezultati teh testov so seveda dobro izhodišče in/ali 
dopolnitev v logopedskem diagnostičnem procesu, zato je sodelovanje s psihologom v 
ekipi izrednega pomena.  
 
 

1.6.2.3 Mere zgodnje spoznavne učinkovitosti 

  
»Dojenčki se v prvem letu med seboj v precejšnji meri razlikujejo v  hitrosti habituacije 
na vidne in slišne dražljaje ter v hitrosti obnovitve pozornosti na nov dražljaj. Ta dva 
pokazatelja učinkovitosti procesiranja informacij sta tudi primerno zanesljiva in zmerno 
napovedujeta rezultate na testih inteligentnosti v kasnejših obdobjih otroštva« (Zupančič, 
2009, str. 208). 

 
a) Hitrosti habituacije 
 

Novorojenčka/dojenčka/malčka izpostavimo vidnemu (manj pogosto slišnemu) 
dražljaju, ki ga nato ponovimo. »Hitrejši in večji upad pozornosti ali krajši čas 
kumulativnega gledanja izražata učinkovitejše načine procesiranja informacij.« (Zupančič, 
2009, str. 209) 
Upad pozornosti raziskovalci beležijo na različne načine, lahko je to srčni utrip, sesanje, 
gibi oči ali merjenje možganske dejavnosti. 
 

b) Hitrosti dishabituacije 
 

Novorojenčka/dojenčka/malčka večkrat izpostavimo vidnemu (manj pogosto slišnemu) 
dražljaju, vse do tedaj, dokler se ga ne navadi. Ko to dosežemo, ga izpostavimo 
novemu dražljaju. Ponovno lahko opazimo povečan odziv 
novorojenčka/dojenčka/malčka. Meritev upadanja pozornosti se opravi na enak način 
kot pri merjenju habituacije, le da se  pri merjenju dishabituacije meri tudi čas upadanja 
pozornosti na prvotni dražljaj. 
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c) Hitrosti obnovitve pozornosti 
 

Novorojenčka/dojenčka/malčka izpostavimo dvema dražljajema, ki ju lahko prikažemo 
sočasno ali zaporedno. Pri tem je en od dražljajev novorojenčku/dojenčku/malčku znan, 
medtem ko je drugi zanj popolnoma nov. Opazujemo pozornost, ki jo nameni enemu in 
drugemu dražljaju. »Dojenčki, ki bolj preferirajo nove dražljaje in se nanje hitreje 
odzovejo, dosegajo v kasnejših obdobjih višje rezultate pri testih inteligentnostih. 
Nedonošeni dojenčki in dojenčki z motnjami v razvoju v primerjavi z normativnimi 
skupinami kažejo manjšo preferenco novega in potrebujejo dlje časa, da se odzivajo na 
nov dražljaj« (Zupančič, 2009, str. 209). 

 
d) Metoda »togega obraza« 
 

S to raziskovalno metodo merimo vzajemno regulacijo (glej poglavje 1.4.1 - čustveni 
izrazi in mimika) dojenčkov, starih med dvema in devetimi meseci. Potrebna je pristna 
interakcija med mamo (staršem, skrbnikom) in otrokom. Odrasel med dialogom 
naenkrat »zamrzne« - utihne, mimika je neizrazna, toga in se ne premika. Čez nekaj 
časa nato normalno nadaljuje interakcijo z otrokom. Raziskovalec je pozoren na oba 
vidika odzivanje dojenčka. Najprej so pomembne reakcije ob »zamrznitvi« in nato 
reakcije ob nadaljevanju dialoga. 
Normalni in pričakovani odzivi ob »zamrznitvi« so: prenehanje smejanja, zastrmenje v 
odraslega, brcanje, grimase (pačenje), mahanje z rokami, dotikanje sebe in prijemanje 
dosegljivih predmetov iz svojega okolja. 
Normalni in pričakovani odzivi ob nadaljevanju interakcije so razdeljeni v dve skupini. 
Prva skupina odzivov je pozitivnejša kar se tiče napovedovanja kompetenc in 
uspešnosti komunikacije. Takšne odzive pri dojenčku opazimo kot pozitivno vedenje ob 
ponovnem snidenju in nadaljevanju dialoga - veselje, zanimanje, stegovanje rok, veselo 
oglašanje, nasmeh, pogled, usmerjen k »sogovorniku«. Druga skupina odzivov pomeni 
negativno vedenje ob nadaljevanju dialoga. Tega opazimo kot nadaljevanje protesta, ki 
ga je dojenček izvajal že prej (med »zamrznitvijo«), le da se ta ob poskusu nadaljevanja 
za odtenek spremeni ali celo poglobi, tako na primer začne jokati in močneje brcati ali le 
odvrne pogled in se tako umakne iz interakcije.  
 
 

1.6.2.4 Metode za preučevanje govornega razumevanja 
 

Spodaj opisane metode so primerne za preučevanje razumevanja govora v 
najzgodnejšem razvoju, ko dojenček/malček še ne govori (pripravljalna faza). 
 

a) Tehnika gledanja preferiranega dražljaja 
 

Hkrati se dojenčku/malčku predstavi troje dražljajev -  dva vidna na zaslonu in hkrati en 
glasovni dražljaj, ki ustreza enemu od vidnih dražljajev. Beleži se trajanje gledanja 
posameznega vidnega dražljaja, s čimer se ugotavlja razumevanje slišanega. Preverja 
se razumevanje posameznih besed in tudi preprostih slovničnih struktur, kot na  primer: 
»Deklica kliče dečka« (Marjanovič Umek in Fekonja, 2009, str. 230). 
 

b) Tehnika odigravanja izjav 
 

Testator da navodilo (izjavo), otrok po tem navodilu odigra/izvede neko aktivnost. 
Možno je tudi, da testator predloži otroku slikovno predlogo s štirimi slikami. Ob tej 
predstavi izjavo, otrok pa izbere pravo.  
 

c) Tehnika sočasnega odzivanja 
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»Omogoča preučevanje procesa otrokovega govornega razumevanja med samim 
poslušanjem izjav in ne po njem.« (Marjanovič Umek in Fekonja, 2009, str. 230) 
 
 

1.6.2.5 Ocenjevanje vpliva domačega okolja 
 

»Odzivno in spodbudno domače okolje lahko premosti težave iz obdobja dojenčka; 
možnosti za ugoden miselni razvoj pa se močno zmanjšajo, če sta skromna tako 
zgodnji razvoj kot tudi zgodnje domače okolje« (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 
2003, str. 146). 
 

Z namenom preverjanja teh spodbud se je oblikoval vprašalnik HOME - vprašalnik za 
merjenje vplivov domačega okolja. Ta zajema odzivnost staršev (dajanje spontanih 
pohval, telesni stiki z otrokom, pogovor z novorojenčkom/dojenčkom/malčkom, 
odzivanje na potrebe otroka, sodelovanje in igra z otrokom ipd.) in materialne dobrine v 
okolju (kakovost in količina igrač, dostop do predmetov za igro, število knjig doma in 
podobno). 
 
 

1.6.2.6 Ocenjevanje zgodnjega razvoja komunikacije 
 

Pod posebnim poglavjem opisujemo dva testa, ki že v predjezikovni fazi razvoja 
omogočata ocenjevanje komunikacijskih zmožnosti. V logopediji imata vprašalnika 
poseben pomen, posebno težo, zato smo ju ločili od ostalih testov, preverjanj, metod, 
tehnik in ocenjevanj ter jima iz tega razloga namenili posebno poglavje. 
Pomembnost testov, ki ju opisujemo v nadaljevanju, je prav v njuni veljavnosti - oba 
imata visoko napovedno vrednost pri odkrivanju možnih odstopanj v razvoju 
komunikacije. 
 

a) Lestvica komunikacije in simbolnega vedenja - razvojni profil 
 

(CSBS DP = Communication and Symbolic Behavior Scales Development 
Profile; Amy M. Wetherby in Barry M. Prizant) 

  

Posebnost CSBS DP je, da je mogoče na osnovi predjezikovnih sposobnosti hitro in že 
zelo zgodaj identificirati dojenčke/malčke, pri katerih obstaja tveganje za motnje v 
komunikaciji. Namenjen je dojenčkom in malčkom med 6. in 24. mesecem starosti. S 
specialistično nalogo je Bijelićeva prevedla in priredila lestvice v slovenščino. 
 

CSBS DP lahko v grobem ločimo na dva dela, prvi predstavlja presejalni del, z drugim 
pa je mogoče s hitro evalvacijo napovedati »… ali je potrebna nadaljnja diagnostika ali 
obravnava.« (Bijelić, 2007, str. 1) Prvi del zajema Vprašalnik I - vprašalnik za starše 
dojenčkov in malčkov. Drugi del pa zajema Vprašalnik II - vprašalnik za starše 
dojenčkov in malčkov in Oceno otrokovega vedenja med pregledom - polurni pregled 
otrokove interakcije v ambulanti ob prisotnosti staršev. 
Ne glede na to, ali gre za Vprašalnik I, Vprašalnik II ali Oceno otrokovega vedenja med 
pregledom, vsi obsegajo tri temeljna področja, ki so opredeljena še s posameznimi 
kategorijami:  
 

• socialno: 
- čustvovanje, usmerjanje pogleda 
- komunikacija 
- geste 

• govorno:  
-  glasovi 
-  besede 
 

• simbolno  
-  razumevanje 
-  (upo)raba predmetov 
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»S pomočjo Vprašalnika I in II dobimo od staršev pomembno informacijo o otrokovih 
dosežkih« (Bijelić, 2007, str. 20).  
 
Pri vprašalniku I imajo kot ocenjevalci aktivno vlogo starši, ki otroka najbolje poznajo, z 
njim preživijo največ časa in ga tako najlažje ocenijo. Na vprašanja/trditve v 
vprašalniku, skupaj jih je 24, odgovarjajo z »včasih«, »pogosto« in z »ne še« oziroma s 
številkami (odvisno koliko stvari opazijo pri svojem otroku). Izpolnjevanje traja 5 – 10 
minut. Vsak odgovor je ovrednoten s točkami, ki se jih na koncu sešteje. K vprašalniku 
sta priloženi še tabeli. Prva služi za vpisovanju rezultatov (dosežene točke v sedmih 
kategorijah in dosežene točke na treh področjih), druga tabela pa omogoči vrednotenje 
vpisanih rezultatov. Končno vrednotenje predstavlja rezultate, ali je posamezno 
področje skladno s pričakovanim razvojem (rezultat ni zaskrbljujoč) ali gre za 
odstopanja (rezultat zaskrbljujoč). Kadar je izid vprašalnika zaskrbljujoč samo na 
govornem področju, se dojenčka/malčka pozorno spremlja in se po treh mesecih test 
ponovi. Če je po ponovnem testiranju rezultat še zmeraj zaskrbljujoč, je potrebna 
nadaljnja evalvacija. V primeru izida vprašalnika zaskrbljujoče na področju socialnega 
vedenja ali na področju simbolnega mišljenja ali pri skupnem seštevku točk je potrebno 
takojšnje nadaljnjo testiranje, evalviranje. 
Nove komunikacijske sposobnosti se pridobivajo in izpopolnjujejo zelo hitro; spreminjajo 
se iz dneva v dan, iz meseca v mesec. Kljub ugodnemu rezultatu prvega testiranja zato 
avtorji testa priporočajo ponavljanje testiranja vsake tri mesece, torej testiranje na tri 
mesece med 6. in 24. mesecem starosti. 
Vprašalnik I nam pomaga odločiti se o  tem, ali je potrebna nadaljnja razvojna 
evalvacija ali ne. Ima torej presejalno funkcijo in predstavlja le del celotnega CSBS DP. 
Lahko se uporabi samostojno ali v sklopu celotnega CSBS DP, torej skupaj z 
Vprašalnikom II in Oceno otrokovega vedenja med pregledom. Vprašalnik I naj bi dobili 
starši ob preventivnemu pregledu pri pediatru, ne glede na to, ali opažajo težave ali ne, 
mogoče pa ga je pridobiti tudi na spletu:  
http://firstwords.fsu.edu/pdf/CSBS_vprasalnik_01a.pdf (slovenska različica: Bijelić in Mikuž, 2007) 
http://www.brookespublishing.com/store/books/wetherby-csbsdp/CSBSDP_Checklist.pdf (angl. različica). 
Ker je rezultat Vprašalnika I odvisen od ocene staršev, je zmeraj subjektiven, a kljub 
temu najpogosteje velja za dober »screening« za detekcijo otrok z obstoječim 
tveganjem za motnje v komunikaciji. Vprašalnik I je torej namenjen odločitvi, ali je 
nadaljnje testiranje potrebno ali ne, vendar nikakor ne more biti sredstvo za 
(diferencialno) diagnostiko.  
 

Vprašalnik II se uporablja, kadar obstajajo argumenti za možnost težav v razvoju 
komunikacije (zaskrbljujoč izid Vprašalnika I, pritožbe staršev, napotitev pediatra ipd.). 
Vprašalnik II se zmeraj uporablja skupaj z Oceno otrokovega vedenja med pregledom 
(polurni pregled otrokove interakcije v ambulanti ob prisotnosti staršev). Vprašalnika I in 
II sta po strukturi, vsebini in načinu izpolnjevanja ter vrednotenja zelo podobna. Oba 
zajemata ista področja in kategorije in oba izpolnjujejo ter vrednotijo starši. Razlikujeta 
se po tem, da je vprašalnik II bistveno bolj obsežen in poglobljen. Zajema namreč 41 
vprašanj/trditev, za reševanje pa je potrebnih 15 do 20 minut. Kar se tiče končnega 
vrednotenja - rezultat zaskrbljujoče v najmanj treh kategorijah (katerokoli področje) ali 
rezultat zaskrbljujoče pri skupnem dosežku pomeni tveganje za razvojni zaostanek. 
(Bijelić, 2007) 
  

V sklopu reševanja Vprašalnika II se uporabi še Ocena otrokovega vedenja med 
pregledom. Ta pripomoček vsebuje dve lestvici, lestvico komunikacije in lestvico 
simbolnega vedenja. Z njima se ocenjujejo komunikacijska dejanja v že znanih 
kategorijah, enakih kot pri Vprašalniku I in II: čustvovanje in usmerjanje pogleda, 
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komunikacija, geste, glasovi, besede, razumevanje in uporaba predmetov. Beležijo se 
interakcije starš(i) - dojenček/malček in dojenček/malček - ocenjevalec. Komunikacijska 
dejanja se beležijo sproti ali kasneje po pregledu (analiza video posnetka). Med 
pregledom so starši ves čas prisotni. »Prosimo jih, da se čim bolj sproščeno odzivajo na 
otroka, naj mu ne dajejo neposrednih navodil in naj mu ne zastavljajo vprašanj, razen 
takrat, ko je potrebno kaj razjasniti.« (Bijelić, 2007, str. 24) Bijelićeva opisuje strukturo 
polurnega pregleda: sproščeno, prijetno vzdušje in priprava otroka (2-10 minut), 
komunikacijske priložnosti (5-10 minut), ogledovanje knjig (2 minuti), preizkus simbolne 
igre (5 minut), preizkus razumevanja jezika (2 minuti), preizkus konstrukcijske igre (1 
minuta). Oceno otrokovega vedenja med pregledom je mogoče uporabljati med 12. in 
24. mesecem starosti, po čemer se ta razlikuje od Vprašalnika I in II. 
Ob koncu pregleda dobijo starši še lestvico za ocenjevanje vedenja otroka ob pregledu 
- Ocena staršev o otrokovem vedenju med pregledom. Ta lestvica je opisna, 
tristopenjska, s pomočjo katere ocenjujejo vedenje otroka v sedmih kategorijah: 
budnost/živahnost, čustveno odzivanje, zanimanje in pozornost, počutje, aktivnost, 
komunikacija in igra. Starši lahko na koncu zapišejo še vsa druga opažanja.  
 

»Vprašalnik II in Ocena otrokovega vedenja med pregledom se lahko uporabljata le za 
postavitev odločitve, ali ima otrok razvojni zaostanek. Nista mišljenja kot diagnostični 
test in naj ju ne bi uporabljali kot edini vir informacij za diferencialno diagnozo. Avtorja 
priporočata, da bi morali vsakega otroka, ki se uvrsti na dno 16. percentila na govornem 
področju, bodisi na Vprašalniku II ali Oceni otrokovega vedenja med pregledom, oceniti 
še z enim od standariziranih testov« (Bijelić, 2007, str. 33). Takšni testi so denimo CDI 
(MacArthur-Bates, opisan v naslednji točki tega poglavja) ali LSD (Language 
Development Survey). 
 

Na koncu naj omenimo še slabosti, pomanjkljivosti CSBS DP, na katere opozarjajo 
avtorji. Precenjevanje ali podcenjenjevanje otrokovih sposobnosti s strani staršev lahko 
zmanjša veljavnost Vprašalnika I in II. Po drugi strani pa je tudi Ocenjevanje otrokovega 
vedenja med pregledom lahko povsem neuporabno, kadar otrok ne sodeluje. Kljub 
temu Bijelićeva zaključuje, da je CSBS DP ustrezen presejalni test kot tudi ustrezen test 
za zgodnjo evalvacijo otrok, ki imajo težave v razvoju komunikacijskih sposobnosti. 
 

b) Komunikacijska razvojna lestvica MacArthur Bates (CDIs: MacArthur-Bates 
Communicative Development Inventories; Larry Fenson, Virginia A. Marchman, 
Donna J. Thal, Philip S. Dale, Steven Reznick in Elizabeth Bates) 

 

Priznani raziskovalci so razvili CDI, ki je namenjen ocenjevanju jezikovnih in 
komunikacijskih sposobnosti. Vprašalnik izpolnjujejo starši oziroma skrbniki, ki otroka 
najbolje poznajo, rezultate (dosežene točke) vrednotijo strokovnjaki. 
 

CDI obsega dva dela. Prvi del ustreza preverjanju sposobnosti dojenčkov in malčkov 
med 8. in 16. mesecem, medtem ko je drugi del namenjen malčkom med 16. in 30. 
mesecem starosti. Možno je ocenjevanje po tej lestvici tudi za starejše otroke, ki kasnijo 
v razvoju. Mi se bomo osredotočili le na opisovanje prvega dela lestvice, ki ustreza 
populaciji, ki jo obravnavamo. 
 

Prvi del CDI, namenjen dojenčkom in malčkom med 8. in 16. mesecem starosti, 
preverja področje razumevanja besed ter ocenjevanje dejanj in uporaba gest.  
Razumevanje besed obsega naslednjih 19 kategorij:  
 

- zvočni efekti in zvoki 
živali 

- živali  
(resnične ali igrače) 

- vozila  
(resnična ali igrače) 

- igrače 
- hrana in pijača 

- oblačila 
- deli telesa 
- deli stanovanja/hiše in 

pohištvo 



 54 

- manjši vsakdanji 
predmeti 

- stvari in kraji v zunanjem 
svetu 

- ljudje 
- igre in vsakodnevne 

rutine 

- glagolske besede 
- besede, ki označujejo 

čas 
- opisne besede 

(pridevniki) 
- zaimki 
- vprašalnice 

- predlogi in besede za 
določitev položaja 

- besede, ki določajo 
število (količino, velikost) 

 

V vsaki od naštetih kategoriji je nabor besed, ki jih starši/skrbniki ocenijo tako, da v 
vprašalniku ob besedah označijo z »razume«, »ne razume« ali »razume in pove«. 
Reševanje tega dela vprašalnika traja 20-40 minut. 
 

V okviru ocenjevanja dejanj in gest vprašalnik zajema naslednje kategorije: 
- prve komunikacijske geste  
- igre in spretnosti 
- dejanja s predmeti 
- otrok se pretvarja, da je starš 

- posnemanje ostalih dejavnosti 
odraslih 

- domišljija pri uporabi predmetov 

 

V vsaki kategoriji je več trditev, ki jih starši/skrbniki ocenijo z »ne še«, »včasih« ali s 
»pogosto«, odvisno od tega, kar opažajo/ne opažajo pri svojem otroku. Reševanje tega 
dela vprašalnika traja enako kot reševanje razumevanja besed, nekje med dvajsetimi in 
štiridesetimi minutami. 
 

CDI lestvica ima zelo visoko veljavnost. Testiranje v laboratorijskih pogojih je dalo 
enake rezultate kot so jih z reševanjem vprašalnika dobili s pomočjo staršev/skrbnikov 
(Kuvač, Palmović, 2007).  
 

CDI lestvice zaenkrat še nimamo prevedene in prirejene v slovenščino, vendar se 
trenutno (29. 9. 2010) na tem področju stvari spreminjajo. Penkova na to temo piše 
magisterij, v decembru 2010 pa je predviden izid uradne slovenske verzije CDI lestvice 
v avtorstvu Marjanovič Umek s sodelavci.  
 
 
 
Vsi opisani testi, preiskave, ocenjevalne lestvice, posebne metode in tehnike, opisani v 
poglavju 1.6, služijo istemu namenu, to je zgodnji diagnostiki morebitnih težav v 
razvoju. Zavedati se moramo, da logopedi/surdopedagogi nis(m)o usposobljeni in 
kvalificirani za izvajanje mnogih naštetih testov, metod in preiskovalnih postopkov. Kljub 
temu pomena teh rezultatov ne smemo prezreti. To naj bo le dodatna spodbuda za 
povezovanje z drugimi strokovnjaki in spodbuda za uspešno timsko delo. Rezultati 
omenjenih preiskav, metod in testov so vsekakor pomembni v procesu diagnostike. Le 
z zgodnjo in temeljito diagnostiko je mogoča zgodnja intervencija, terapija, obravnava, 
ki bo spodbujala, razvijala, krepila in usmerjala otrokov razvoj v pravo smer.  
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1.7    ODSTOPANJA V RAZVOJU 

 
 
1.7.1    EPIDEMIOLOGIJA RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTI 
 

Nepravilnosti ali anomalije sta termina, ki označujeta napako, defekt oziroma odklon od 
normalnega. V  tem poglavju se ta termina nanašata zlasti na prirojene ali kongenitalne 
nepravilnosti ali anomalije, ki so posledica motenega razvoja oziroma razvojnih napak. 
 
Prirojene nepravilnosti so glavni vzrok za smrt novorojenčkov, predstavljajo kar 21 % 
vseh vzrokov smrti novorojenčkov.  
Incidenca večjih razvojnih nepravilnosti je 2–3 % ob rojstvu in dodatna 2–3 % kasneje 
(do starosti petih let). 
 

Incidenca manjših razvojnih nepravilnosti (na primer pigmentirana področja ali mikrotija 
- majhni uhlji) je 15 %. Manjše razvojne nepravilnost sicer niso nevarne/škodljive za 
zdravje, vendar so lahko indikator morebitnih večjih razvojnih nepravilnosti, ki so prikrite 
(na primer srčne napake). Pri novorojenčkih/dojenčkih z eno manjšo prirojeno 
nepravilnostjo obstaja 3 % večja verjetnost za večjo prirojeno nepravilnost, pri tistih z 
dvema manjšima nepravilnostima tudi do 10 %.  
 
Slika št. 12:   Primer večje razvojne   

nepravilnosti - anancefalija 

                     
 

(slika prevzeta iz: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Anencephaly_front.
jpg) 
 
 
 
 
 

    Slika št. 13 :  Primer manjše razvojne 
nepravilnosti - mikrotija 

                  
 

(slika prevzeta iz: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Microtia_lvl3.jpg) 

 
1.7.2    VRSTE RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTI 
 

Poznamo več vrst razvojnih nepravilnosti: malformacije, disrupcije, deformacije in 
sindrome. Zaradi potrebe po poznavanju teh terminov in potrebe po razlikovanju med 
njimi, jih v nadaljevanju posebej izpostavljamo in opredeljujemo. 
 

Malformacije so vrste razvojnih nepravilnosti, ki nastanejo zlasti med 3. in 8. tednom po 
oploditvi, ko poteka razvoj struktur (na primer razvoj organov - organogeneza). 
Posledica nepravilnosti v razvoju struktur je delna ali popolna odsotnost strukture ali 
spremembe v delovanju strukture.  
 

Disrupcije so posledica zunanjih dejavnikov, ki povzročijo morfološke spremembe že 
razvitih struktur organov ali tkiv (na primer motnje prekrvavitve - poškodbe žil zaradi 
zasuka črevesja).  
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Deformacije so razvojne nepravilnosti zaradi učinka mehaničnih sil na plod skozi daljše 
časovno obdobje. Te so najpogosteje odražajo na mišično-skeletnem sistemu (na 
primer deformacija stopala: dvignjena peta in zvrnjena navzven iz središčne linije). 
Deformacije se lahko v celoti ali vsaj delno popravijo in povrnejo v normalno stanje po 
rojstvu. 
 

Sindrom predstavlja »seštevek« več razvojnih nepravilnosti (anomalij) s skupnim 
povzročiteljem oziroma istim vzrokom. 
 
 

1.7.3    TERATOGENI DEJAVNIKI 
 

Teratogeni dejavniki so tisti dejavniki, ki s svojim učinkom v času nosečnosti povzročajo 
anomalije: strukturne, funkcijske in metabolne razvojne nepravilnosti.  
Za teratogene učinke je plod še posebej dovzeten med 3. in 8. tednom po oploditvi, 
medtem ko je v prvih dveh tednih nanje izredno odporen. Kljub tej zgodnji odpornosti (1. 
- 2. teden) se teratogeni učinki lahko pokažejo v naslednjem obdobju (3. - 8.  teden). 
 

Tetratogeni dejavniki uničujoče delujejo na razvoj ploda na različne načine: 
- odsotnost apoptoze (programirane celične smrti), 
- motnje v migraciji (selitvi) celic, 
- nezadostna ali prevelika proliferacija - rast celic (hipoplazija - zmanjšan volumen 

tkiva ali hiperplazija - povečanje tkiva), 
- odsotnost določenih receptorjev (na primer odsotnost receptorjev za testosteron 

povzroči ženski fenotip in moški genotip). 
 

Teratogeni so navidezno podobni karcinogenom in mutagenom, a se po svojem 
mehanizmu delovanja bistveno razlikujejo od njih. Teratogeni, za razliko od mutagenov 
in karcinogenov, spremenijo izražanje genov brez poseganja v strukturo DNK.  
 
Teratogene vplive glede na njihov izvor delimo na genetske in okoljske.  
Pogosto ostaja vzrok za prirojene nepravilnosti neznan (45 do 60 %). Le v 15 % 
primerov razvojnih nepravilnosti lahko te opredelimo kot posledico genetskih in v 10 % 
kot posledico okoljskih teratogenih dejavnikov. V 20 - 25 % je vzrok zanje kombinacija 
genetskih in okoljskih teratogenih dejavnikov.   
 

Shema št. 6: Razlikovanje teratogenih dejavnikov in pogostost le-teh 

     
 
 
 

 

RAZVOJNE 
NEPRAVILNOSTI 

genetski  
teratogeni 

vplivi (15 %) 

kombinacija  okolj-
skih in genetskih 

teratogenih vplivov 
(15 %) 

neznani vplivi 
(45 - 66 %) 

okoljski 
teratogeni 

vplivi (15 %) 
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a)  
 
Pod genetske teratogene dejavnike uvrščamo monogenske bolezni in kromosomske 
nepravilnosti.  
 

Tabela št. 8 : Genetski teratogeni dejavniki 
 

 

MONOGENSKE BOLEZNI 
 

 

KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI 
 
 

- hemofilija,  
- mišična distrofija,  
- cistična fibroza,  
- Lesch-Nyhanov sindrom. 

 
 

Napaka v številu kromosomov:  
- poliploidija,  
- monosomija (Turnerjev 

sindrom),  
- trisomija (Downov sindrom). 
 

 

Napaka v strukturi kromosomov: 
- translokacije,  
- podvojitve, 
- delecije (Cri du Chat sindrom, 

Prader Willi sindrom). 
 

 

 

 

b) 
 

Med okoljske teratogene dejavnike uvrščamo tiste dejavnike, ki bolj ali manj uničujoče 
delujejo v prenatalnem času, torej v času razvoja ploda, vendar se lahko posledice 
teratogenih vplivov pokažejo šele kasneje, torej postnatalno. V nadaljevanju tako 
opisujemo posledice teratogenih dejavnikov, kot se te kažejo - prednatalno in 
postnatalno. Zaradi večje nazornosti smo jih razvrstili v naslednje skupine teratogenih 
okoljskih dejavnikov: patogeni mikrobi, kemične snovi, fizikalni teratogeni dejavniki in 
drugi teratogeni dejavniki. 
 

• Patogeni mikrobi 
 

Tabela št. 9 : Teratogeni vpliv mikrobov na pojav razvojnih nepravilnosti 
 

 

MIKROBI 
 

 

TERATOGENI UČINEK MIKROBOV 
 

virus hepatitisa B 
(HBV),  
virus mumpsa 
in virus ošpic 

 

povzročajo povišano telesno temperaturo (so pirogenični) in posledično različne 
razvojne nepravilnosti: anencefalijo (nerazvitost možganov s sočasno 
nerazvitostjo možganske lobanje), spino bifido (odprta nevralna cev), mikroftalmijo
(nenormalno majhni zrkli) in motnjo v duševnem razvoju 
 

 
citomegalovirus 

 

če je nosečnica že prebolela virusno okužbo s citomegalovirusom, ni 
teratogenega učinka, sicer pa je le-ta smrtonosen za plod ali pa povzroči motnjo v 
duševnem razvoju (pokaže se postnatalno)   
 

 
pražival vrste 
Toxoplasma gondii 

 

horioretinitis (vnetje mrežnice in horoidee), hidrocefalus, mikrocefalija (majhnost 
glave), psihomotorična zapoznelost in poapnitve možganov, postnatalno še: 
povečana jetra in vranica, zlatenica, pljučnica, anemija  
 

*pri nas so nosečnice za toksoplazmozo testirane 
 

 
virus rdečk 

nevarno vplivajo na prirojene nepravilnosti pri plodu zlasti ob okužbi matere v 
prvih mesecih nosečnosti: gluhota, slepota, motnja v duševnem razvoju 
 

*pri nas je uvedeno obvezno cepljenje deklet med 10. in 14. letom 
 

 

virus noric  (vodene 
koze ali 5. bolezen) 
 

 

nevarno vplivajo na prirojene nepravilnosti pri plodu v prvih mesecih nosečnosti 

 

virus herpesa 
simpleksa 
 

 
povzroča lahko nevarno vnetje možganskih ovojnic (meningoencefalitis) 

 

bakterija 
Treponema 
pallidum  
 

 

okužba matere (sifilis) in s tem ploda povzroča prirojene nepravilnosti srca in 
drugih organov, motnje živčevja 
 

*pri nas je uveljavljeno obvezno testiranje nosečnic  
 

virus humane imun-
ske pomanjkljivosti 
 

 

virus HIV ima širok spekter možnega vplivanja na razvojne nepravilnosti 

  Genetski teratogeni dejavniki 

  Okoljski teratogeni dejavniki 
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• Fizikalni dejavniki 
 

Med fizikalne dejavnike uvrščamo naslednje: 
 

-  ionizirajoče sevanje 
Sevanje je močan teratogeni dejavnik. Povzroča širok spekter razvojnih nepravilnosti. 
Učinek je odvisen od odmerka in stopnje izpostavljenosti. 

 

-  vnos radioaktivnih izotopov 
Ti so, za razliko od klasičnih diagnostičnih radioloških postopkov diagnosticiranja, lahko 
močno teratogeni. 

 

-  hipertermija (povišana telesna temperatura) 
Povzročajo jo že omenjeni virusi (na primer mumps, ošpice, hepatitis B). Zaradi 
povišanja temperature v času nosečnosti je nevarna tudi uporaba jacuzzija in savne.  

 
• Kemične snovi 

 

Kemične snovi so najpogostejši okoljski teratogeni dejavnik. Mednje uvrščamo zdravila, 
droge, hormone in težke kovine, ki kvarno vplivajo na razvoj ploda. Predstavljamo jih v 
tabelah v nadaljevanju (vse so delno povzete in prirejene iz http://www.merck.com/mmhe/sec 
22/ch259/ch259a.html in http://sl.wikipedia.org/wiki/Teratogenost ter dopolnjene z viri navedenimi pod 
literaturo). 
 
Tabela št. 10:   Teratogeni vplivi legaliziranih in prepovedanih drog na pojav razvojnih nepravilnosti 
 

KEMIČNA SNOV 

 

VRSTA 
KEMIKALIJE 

 

UČINEK 

alkohol 

   

legalizirana 
droga 

alkohol v večjih količinah skozi daljši čas (fetalni alkoholni sindrom): 
blažja do huda motnja v duševnem razvoju, nizka porodna teža, 
majhna glava, motnje v delovanju živčevja, zapoznel razvoj 
motoričnih spretnosti in govora, obrazne nepravilnosti  alkohol v 
manjših količinah skozi daljši čas: vedenjske motnje (asocialno ved-
enje), učne težave, pozornost, brez očitnih fizičnih okvar pri plodu 

tobak (nikotin) 

 
 

legalizirana 
droga 

moti rast ploda (zmanjšana teža), prezgodnji porod, postnatalni 
pokazatelji: znaki abstinence, pogostejši respiratorni infekti, trajno 
slabše delovanje pljuč, vedenjske motnje 

marihuana 

 
 

prepovedana 
droga 

težave v nevrološkem razvoju - pokažejo se postnatalno: moteno 
odzivanje na vidne dražljaje, pogosto tresenje, vzemirjen jok,  
motnje spomina, motnje pozornosti  

kokain 

 
 

prepovedana 
droga 

upočasnjena rast, nepravilnosti organov (ledvic, spolnih organov, 
možganov), motnje v duševnem razvoju, možganske poškodbe, 
moteno delovanje možganskih nevrotransmiterskih sistemov, nizka 
porodna teža, nedonošenost; postnatalni pokazatelji: vedenjske 
težave - razdražljivost, učne težave  -motnja pozornosti, 
koncentracije  

amfetamini  

 

 

prepovedana 
droga  

(ekstazi, 
speed, LSD, 
deksedrin) 

 

upočasnjena rast, nepravilnosti organov (ledvic, spolnih organov, 
možganov), srčne napake, motnja v duševnem razvoju, 
možganske poškodbe, nizka porodna teža, nedonošenost, 
heiloshiza (zajčja ustnica)  

 

heroin 
 

prepovedana 
droga 
 

postnatalni pokazatelji: abstinenčni sindrom, težave z dihanjem, 
možganske krvavitve 
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Tabela št. 11:  Teratogeni vplivi zdravil na pojav razvojnih nepravilnosti 
 

 

KEMIČNA SNOV 
 

VRSTA ZDRAVILA 
 

UČINEK 
 

 

fenitoin 
(difenilhidantoin) 
 

antiepileptik 

 

motnja v duševnem razvoju, nepravilnosti v razvoju 
obraza 

 

valproična kislina 
 

antikonvulziv 
(pomirjevalo) 
 

malformacije nevralne cevi, okvare srca, glave in udov 

tegretol -
karbamazepin, 
luminal-fenobarbital, 
fenitoin-dilantin 

antikonvulziv 
(preprečevanje krčev) 

tveganje za prirojene okvare, krvavitve pri novorojenčku 
(možno preprečiti z injiciranjem vitamina K en mesec 
pred porodom in takoj po porodu) 

 

tridione -
trimethadione 
(trimetadion) 
 
 

 
 

antikonvulziv 

 

70 % možnost za: palatoshizo, anomalije srca, obraza, 
sečil, spolovil, okostja (lobanjske kosti, udi), trebuha in 
drugih organov 
 

 

beta blokatorji -
tiazidni diuretiki 
 

 

antihipertenziv možna je upočasnjena rast 

angiotentijske 
konvertaze 

 

antihipertenziv anomalije obraza, udov, pljuč 
 

diazepam -
diastatvalium 
 

 

antidepresiv pretirani refleksi novorojenčka 
 

litij - lithobid 
 
 

zdravilo za izboljšanje 
razpoloženja 
 

 

letargija (stanje, podobno globokemu spanju), anomalije 
srca, slabo hranjenje 
 

 
 

azulfidin 
 
 

antibiotik možganske poškodbe 
 

kanamicin, 
streptomicin 
 
 

antibiotik nepravilnosti ušesa - gluhost 
 
 

tetraciklin, sumycin 
 

antibiotik upočasnjena rast kosti 

varfarin 

 

antikoagulans 
(antagonist vitamina K) 

 

mikrocefalija, hondrodistrofija (moten razvoj hrustanca 
dolgih kosti, ki vodi v pritlikavost) 
 

izotretinoin 

 

za zdravljenje kože  
(analog vitamina A) 
 

 

mikrotija, nepopolno razvita spodnja čeljustnica, okvare 
srca 

 

etritinate 
 

za zdravljenje kože   
 

 

srčne napake, mikrotija, hidrocefalus 
 

 

talidomid 

 
pomirjevalo, uspavalo 

amelija (nerazvitost celotnega uda) ali meromelija 
(nerazvitost dela uda ali telesa) 
 

 

myleran - busulfan, 
leukeran -klorambucil, 
ciklofosfamit - 
liofilizirani cytoxan, 
merkaptopurinom - 
purinenthol, 
metotreksatom -trexall
 

kemoterapija 
prirojene okvare: anomalije spodnje čeljusti, palatoshiza, 
nenormalen razvoj kosti lobanje in hrbtenice, napake 
ušesa, upočasnjena rast 

 

danazol 
 

androgeni hormon 
 

maskulinizacija ženskih spolovil 
 

 
 

dietilstilbestrol (DES) 
 
 

 

sintetični  estrogen 
 

okvara spolovila pri moškem plodu 
 

 

 

 

 

Tabela št. 12:  Teratogeni vpliv (težkih) kovin na pojav razvojnih nepravilnosti 
 

 

KEMIČNA SNOV 
 

VRSTA KEMIKALIJE 
 

UČINEK 
 

 

svinec 
 

 

težka kovina 
 

zavrta rast, okvare živčevja 
živo srebro 
 

 

težka kovina 
 

podobni simptomi kot pri možganski paralizi 
 

litij 
 

 

kovina 
 

okvare srca 

osiromašeni uran  kovina 

 

okvare osrednjega živčevja, nepravilnosti ledvic in pljuč  
 

*vojaško orožje, strelivo (npr. Zalivska vojna, Basra - Irak)  
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• Drugi dejavniki  
 
Med druge okoljske dejavnike uvrščamo vse tiste, ki jih ne moremo razvrstiti v druge 
vpeljane kategorije. Takšni dejavniki so na primer nekatere bolezni matere, 
pomanjkanje določenih snovi v telesu nosečnice, raven kisika v krvi nosečnice, prav 
tako ne smemo zanemariti tudi negativnih vplivov očeta. Takšne dejavnike z njihovim 
teratogenim učinkom predstavljamo v spodnji  tabeli. 
 
Tabela št. 13: Teratogeni vpliv drugih okoljskih dejavnikov na razvojne nepravilnosti 
 

 

DEJAVNIK 
 

VRSTA DEJAVNIKA 
 

 

UČINEK 
 
 
bolezen matere sladkorna bolezen (moteno 

metabolično okolje v najbolj 
občutljivem času razvoja)  

 
 

ob slabo zdravljenemu/nenadzorovanemu 
visokemu krvnemu sladkorju obstaja verjetnost za 
prirojene nepravilnosti: previsoka porodna teža 
(macrosoma), srčne napake, nezrelost pljuč, 
hiperbilirubinemija, zavrta rast in premajhna teža, 
nedonošenost (prezgodnji porod) 
 

 

bolezen matere 

 

nosečniška (gestacijska) 
sladkorna bolezen 
 

 
 

ob nezdravljeni/nenenadzorovani bolezni: 
prevelika porodna teža (macrosoma) 
 

 
 

bolezen matere fenilketonurija 

 
 

ob nezdravljeni/nenadzorovani bolezni - zvišanje 
vrednosti fenilalamina, ki povzroči: zastoj rasti, 
okvaro živčevja, srčne napake, premajhna glava, 
motnja v duševnem razvoju  
 

 
bolezen matere debelost (ITM - indeks 

telesne mase je večji od 30) 

 

zaradi debelosti dvo do tri krat večje tveganje za 
nastanek prirojenih nepravilnosti: srčne napake, 
spina bifida (odprt hrbtenični kanal), palatoshiza 
 
 

 
bolezen matere bolezni ščitnice  

(zlasti hipotiroidizem) 

 
 

ob nenadzorovani/slabo zdravljeni bolezni obstaja 
štiri krat večja verjetnost za: motnjo v duševnem 
razvoju, preeklampsija (omejen dotok krvi v 
placento), mrtvorojenost 
 

 
bolezen matere Hughes sindrom (bolezen 

»lepljive« krvi) 

 

krvni strdki ovirajo dotok krvi, možganski infarkt, 
srčna kap, slepota, preeklampsija, prezgodnji porod 
(nedonošenost) 
 

 
 

pomanjkanje 
hranilnih snovi 
 

 

pomanjkanje joda (golša-
ovirano delovanje ščitnice) motnja v duševnem razvoju 

 

pomanjkanje 
hranilnih snovi 
 

 

pomanjkanje folne kisline 
(vitamin B9)  
 

anencefalija, spina bifida in druge okvare živčevja 
 
 

koncentracija 
kisika v krvi 
nosečnice 
 
 

vdihovanje (zdravljenje) 
visokih koncentracij kisika  

 

retrolentalna fibroplazija (razraščanje fibroznega 
tkiva za očesno lečo, odstop mrežnice in zastoj 
rasti očes pri nedonošenčkih) 
 

starost matere 

 

nosečnost pred 18. letom in 
po 35. letu  
 

povečana verjetnost za razvojne napake 
 

starost očeta 
 

 

nad 40 let in pod 20 let 
 

večja verjetnost za pojav genetskih nepravilnosti  

vplivi očeta 

 

prenos teratogenih vplivov 
preko semenske tekočine  
(na primer težke kovine) 
 

 

učinek odvisen od vrste teratogenega dejavnika 
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Zametek, zarodek (embrio) in plod (fetus) so različno občutljivi na teratogene dejavnike.  
 

Za zametek je značilno, da je izredno odporen na negativne učinke teratogenov, 
medtem ko sta zarodek in plod zanje zelo dovzetna. Kljub temu ne moremo reči, da je 
obdobje zametka nenevarno za teratogene vplive. Ti sicer v času zametka res nimajo 
negativnega učinka, vendar se ti negativni vplivi običajno pokažejo v kasnejšem času - 
obdobju zarodka.  
Obdobje zarodka (embria) je še posebej občutljivo za teratogene dejavnike. V tem času 
poteka ključna organogeneza (razvoj organov) in zato imajo teratogeni dejavniki v tem 
času uničujočo moč: vplivajo na nastanek večjih razvojnih nepravilnosti ali so za 
zarodek usodni.  
Obdobju zarodka sledi daljše obdobje, obdobje ploda (fetusa). V tem času se posledice 
teratogenih dejavnikov pokažejo zlasti na organih, ki se bolj diferencirano razvijajo dalj 
časa oziroma kasneje (na primer zunanji deli spolovil, oči, čeljusti, uho, trdo nebo) in 
organih, ki so tako zapleteni, da se v času embria ne morejo zadovoljivo razviti (na 
primer možgani). 
 

Za lažjo in boljšo predstavljivost zgoraj zapisanega uvajamo spodnjo shemo. 
 
 

Shema št. 7:  Shematski prikaz kritičnega časa možnega teratogenega delovanja na organogenezo 

 
(shema prevzeta in po http://www.faslink.org/teratogens.jpg, prevedena in delno prirejena) 

 
Na koncu je potrebno dodati še, da teratogeni dejavniki različno učinkujejo v različnih 
obdobjih razvoja. V kakšni fazi razvoja tako ni nujno, da teratogeni sploh imajo kak 
kvaren učinek, medtem ko so lahko v drugem času usodni. Gre torej za povezavo med 
organogenezo in značilnostjo učinkovanja posameznega teratogenega dejavnika.   
Nenazadnje pa je potrebno dodati še, da resnost prirojenih nepravilnosti zavisi od časa 
(kdaj), trajanja (kako dolgo) in od količine (kako močno) delovanja teratogena. 
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1.7.4    TERATOGENI DEJAVNIKI IN LOGOPEDSKA OBRAVNAVA 
 
 
Najpogostejše težave za obisk logopeda so motnje izgovorjave ali artikulacijske motnje. 
Sledijo jim zakasnel govorno jezikovni razvoj, jezikovne motnje, disfazije in motnje 
fluentnosti. Manj pogosto se v logopedskih ambulantah obravnava otroke, ki imajo 
težave v komunikaciji, ki so posledica teratogenih dejavnikov: 
 

• gluhota/naglušnost 
• heiloshiza (zajčja ustnica) 
• palatoshiza (volčje žrelo) 
• motnja v duševnem razvoju 
• Downov sindrom 
• Prader Willijev sindrom 
• Cri du Chat sindrom 
• Turnerjev sindrom 
• mišična distrofija 
 

Naštete skupine že same po sebi »kličejo« po obravnavi. Logopedska obravnava je 
zanje nujna, a kljub vsemu manj pogosta. Nenazadnje gre za skupine otrok, ki so manj 
zastopane. Odločili smo se, da jih posebej izpostavimo in jih, kljub manj pogostemu 
pojavljanju, ravno zato poudarimo in nanje opozorimo.  
 
 
Za boljšo predstavljivost naštetih skupin otrok v nadaljevanju nekatere od teh skupin 
predstavljamo s pomočjo slik in ilustracij. 
 
 
 
 
 

Slika št. 14 (desno):  Vrste razcepov 
 
 
 

Slika št. 15 (spodaj):  Fotografija dojenčka 
s heiloshizo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fotografija prevzeta iz: 
 

http://www.davaobase.com/blog/wp-
content/uploads/2009/02/cleft-lip-and-
palate-285x300.jpg) 
 

     (Fotografija prevzeta, prevedena in prirejena po: 
     http://nursingcrib.com/wp-content/uploads/cleftlipandpalate1.jpg) 
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Slika št. 16: Dojenček z Downovim sindromom   
 

 

Glavne značilnosti otrok z Downovim sindromom: 
 

- hipotonija mišic 
- motnja v duševnem razvoju 
- nižja rast 
- čokata postava 
- okrogla glava 
- značilni (poševni) videz oči 
- kratek, majhen nos 
- zadebeljen jezik (pogosto moli iz ust) 
- kratek, zadebeljen vrat 
- kratki prsti 
- redki lasje 
- hiperfleksibilnost sklepov (prevelika gibljivost) 
- pogosto pridružene senzorne težave (slabovidnost, okvare sluha, preobčutljivost ali 

zmanjšana občutljivost na dotik) 
- pogoste so napake, okvare notranjih organov (zlasti srce, prebavila, ščitnica) 
 

 

Slika št. 17:  Otrok s Cri du Chat sindromom 
 

A - starost 8 mesecev 
B - starost 2 leti 
C - starost 4 leta 
D - starost 9 let 

 

 

Glavne značilnosti otrok s Cri du Chat 
sindromom: 
 

- nizka porodna teža in dolžina 
- mikrocefalus 
- hipotonija 
- zastoj rasti, slabša rast 
- obsežne težave v intelektualnem, 

motoričnem, govornemu razvoju 
- težave s hranjenjem  

(slabo sesanje in težave s požiranjem) 
- salivacija 
- kratki prsti 
- nenavadne obrazne poteze, ki se lahko 

sčasoma spremenijo 
- obsežna malokluzija 
- srčne napake 
- vedenjske težave (hiperaktivnost, agresivnost, stereotipno vedenje) 
 
 
 
 
 
 
 

(Fotografija prevzeta iz:  
 http://dna-laboratories. com/blog/wp-
content/ uploads/ 2008/03/photo3.jpg) 

(Fotografija prevzeta iz: http://en.academic.ru/ 
pictures/enwiki/67/Criduchat.jpg) 
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Slika št. 18:  Otrok s Prader Willi sindromom 
 

Glavne značilnosti otrok s Prader Willi sindromom: 
 

- hipotonija 
- počasnejša rast 
- nižja rast 
- značilne poteze obraza  

(mandljaste oči, podolgovat obraz, izrazit nos, 
tanka zgornja ustnica, ustni kotički obrnjeni 
navzdol) 

- majhna stopala in dlani 
- obdobje novorojenčka: težave z vzpostavljanjem 

dihanja, letargija 
- težave s hranjenjem v prvem letu (povezano s 

hipotonusom in slabim sesalnim refleksom) 
- čas malčka in kasneje značilna hiperfagija 

(prenajedanje) 
- mejnike dosegajo z zamudo, kasnitev v 

intelektualnem razvoju, najpogosteje pa gre za motnjo v duševnem razvoju 
 
 
Slika št. 19:  Deklica s Turnerjevimi sindromom 
 

 

Glavne značilnosti otrok s  
Turnerjevim sindromom: 
 

- samo deklice (okvara X kromosoma) 
- značilna kožna guba na vratu 
- nižja rast 
- lymphedem (otekanje) 
- široke prsi 
- nižje raščena ušesa 
- nizko lasišče 
- majhni nohti 
- pridružene napake, okvare, bolezni (resne nepravilnosti srca in ožilja, hipotiroidizem, 

diabetes, številne avtoimune bolezni) 
- senzorne težave (vid, sluh) 
- težave s koncentracijo, pozornostjo in spominom 
- motnja v duševnem razvoju ni značilna, značilne so neverbalne učne težave 

(matematika, prostorski odnosi, socialna nespretnost) 
- disfunkcija jajčnikov (amenoreja, neplodnost) 
 
Slika št. 20:   Lymphedem noge dojenčice s    

Turnerjevim Sindromom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fotografija prevzeta iz: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Neck_Turner.JPG

(Fotografija prevzeta iz: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Puffy_feet.JPG 

(Fotografija prevzeta iz: http://en.wikipedia.org/ 
wiki/ File:Prader_Willi_Syndrome2.jpg 
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1.7.5    ZGODNJA MOŽGANSKA OŠKODOVANOST 
 
 
V sklopu odstopanj v razvoju komunikacije ne moremo mimo zgodnje možganske 
oškodovanosti. Zaradi specifičnosti te skupine zgodnjo možgansko oškodovanost 
obravnavamo ločeno. 
 
O zgodnji možganski oškodovanosti govorimo, kadar je vzrok zanjo (Cepanec, 2005, Hojs, 
2002): 
 

• hemiplegija ali hemipareza (mišična oslabelost ali paraliza) 
 

• nevrološki inzult (ishemični ali hemoragični) 
 

• komplikacije ob porodu (na primer intraventrikularna krvavitev) 
 

• prezgodnji porod in/ali prenizka porodna teža (nevrološka nezrelost) 
 

• hipoksija 
g 

• bolezen (na primer bakterijski meningitis, encefalitis, fetalni alkoholni sindrom, 
tumor, epilepsija) 

 
Kljub veliki plastičnosti možganov terjajo poškodbe in bolezni možganov svoj davek tudi 
pri novorojenčkih/dojenčkih. V splošnem bi lahko trdili, da govorno jezikovni razvoj 
poteka relativno dobro v večini primerov, a ta v vsakem primeru ni nikoli optimalen 
(Cepanec, 2005). 
 
Posebno velik vpliv ima na razvoj komunikacije pri možganski oškodovanosti mesto 
lezije. Velik riziko predstavljajo novorojenčki/dojenčki z lezijo v levi hemisferi, saj vemo, 
da ima leva hemisfera za večino ljudi priviligirano vlogo pri govoru in usvajanju jezika. 
Pri novorojenčkih/dojenčkih z oškodovanostjo leve možganske hemisferi je tako 
mogoče pričakovati resne težave pri pridobivanju govornih sposobnosti in pri usvajanju 
jezika. Poškodba/bolezen v levi hemisferi tako predstavlja resno tveganje zlasti za 
zaostajanje v razvoju izražanja in verbalne produkcije. Na drugi strani desna hemisfera 
odigra pomembno (a ne edino!) vlogo pri razumevanju in interpretiranju komunikacijskih 
znakov. V najzgodnejšem obdobju razvoja novorojenčka in dojenčka je razumevanje 
bilateralno distribuirani proces, ki zahteva aktivnost obeh možganskih polobel. Iz tega 
razloga ni važno mesto lezije - v vsakem primeru bo zgodnja možganska oškodovanost 
vplivala na težave v razvoju razumevanja. To potrjujejo tudi raziskave testiranj 
razumevanja in jezikovne produkcije v najzgodnejšem razvoju komunikacije  (8. - 16. 
mesec starosti). Vsi dojenčki in malčki so v zgodnjem razvoju komunikacije odstopali. 
Dosegali so nižje rezultate od vrstnikov, pri čemer so bile sposobnosti ekspresije znatno 
boljše od razumevanja (Cepanec, 2005). 
 
V splošnem velja, da je plastičnost odvisna od časa nastanka - bolj zgodaj je do 
poškodbe prišlo, večja je plastičnost.  
Posledice, ki jih zgodnja možganska oškodovanost pušča na področju govora in jezika, 
so najbolj vidne, opazne v začetnem razvoju komunikacije, a so vseeno prepogosto 
prezrte. Opazimo jih lahko kot kasnitev pripravljalne faze govora (bebljanje in čebljanje 
kasni) in kasnejši začetek govora (prve besede se pojavijo po 18. mesecu) (Ljubešić, 
Cepanec, Ivšac Pavliša, Šimleša, 2009 in Cepanec, 2005). V primerjavi z vrstniki je 
predjezikovna komunikacija teh dojenčkov enostavnejša, kvalitativno drugačna. Bolj 
pogosto se poslužujejo enostavnejših komunikacijskih sredstev, kot so komunikacijski 
signali (emocionalne reakcije: jok, cviljenje, usmerjenost pogleda ipd.). Geste se pri 
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dojenčkih z možgansko oškodovanostjo v splošnem pojavljajo enako pogosto, vendar 
so prav tako kot komunikacijski signali, mnogo manj intencijski kot pri vrstikih (Ljubešić, 
Cepanec, Ivšac Pavliša, Šimleša, 2009). 
Zgodnja možganska oškodovanost torej resno vpliva na težave zlasti v začetnem 
razvoju komunikacije, medtem ko v nadaljnjem razvoju postanejo te vse manj očitne, 
vse manj vidne. Veliko število dojenčkov z možgansko oškodovanostjo ima kasneje v 
razvoju govora in jezika relativno malo težav (dosegajo norme), zato pogosto velja, da 
dohitijo svoje vrstnike. Kljub vsemu pa njihov kasnejši jezikovni razvoj poteka drugače. 
Čeprav pogosto izkazujejo kompetentnost glede na svoje vrstnike, se jezikovne težave 
pojavijo vsakokrat, ko so soočeni z novim jezikovnim problemom. Težave se torej 
pojavljajo tudi kasneje v razvoju, a zmeraj na nekem drugem, novem področju in na 
nov, drugačen način (Cepanec, 2005).  
 
 
 
1.7.6    DEJAVNIKI POVEČANEGA TVEGANJA 
 
 
Pisali mo že o pričakovanem razvoju, tako prenatalnemu in postnatalnemu, mejnikih 
neverbalne in verbalne komunikacije, razvoju in zorenju možganov v povezavi s 
sposobnostjo komunikacije, teratogenih dejavnikih - vsa ta dejstva in teoretična 
izhodišča nam pomagajo pri razumevanju in odkrivanju možnih odstopanj v razvoju. 
Kljub temu, da smo t. i. dejavnike tveganja vpletali skozi vsa prejšnja poglavja, jih nismo 
posebej izpostavljali in jih razlagali. Zaradi njihove pomembnosti jih ne smemo izpustiti 
in jih prav zato na tem mestu predstavljamo bolj strnjeno in sistematično. Še posebej jih 
razlagamo z vidika pomembnosti dejavnikov tveganja za logopeda/surdopedagoga. 
 

»Dejavniki tveganja so vsi tisti rizični faktorji, ki so lahko potencialni vzroki 
nevrorazvojnih oškodovanosti. Lahko so prenatalni, perinatalni ali postnatalni. Obstajajo 
številne raziskave, ki poudarjajo pomen dejavnikov tveganja za nastanek razvojnih 
motenj v komunikaciji. Dejavniki tveganja pa so lahko relevantni ne le za verbalne 
temveč tudi za motorne, kognitivne in socialne agense zaostajanja v razvoju« (Žnidarič, 
2003, str. 18). 
 
Najpogostejši dejavniki tveganja za nastanek oziroma razvoj motenj v govorno-jezikovni 
komunikaciji so predstavljeni v spodnji tabeli. 
 

Tabela št. 14: Najpogostejši dejavniki tveganja po posameznih razvojnih obdobjih 
 

 

PRENATALNO OBDOBJE 
 

 

PERINATALNO OBDOBJE 

 

POSTNATALNO OBDOBJE 

 

- rizična nosečnost 
- infekcije matere 
- nedonošenost 
 
 

 

- prolongiran (težak) porod 
- asfiksija (pomanjkanje kisika) 
- ovita popkovnica 
- hemoragije (krvavitve) 
- nizka porodna teža 
- nizka ocena po Apgarjevi 
 
 

 

- hiperbilirubinemija 
(zlatenica) 

- razne akutne infekcije 
- pogoste bolezni 
- respiratorni sindrom 
- odstopanja v nevrološkem 

statusu (zlasti motnje 
sesanja, požiranja) 

- (pogosta) vnetja srednjega 
ušesa 

- nejasna stanja 
 

 

(povzeto po Žnidarič, 2003, str. 18–21) 
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Podatke o dejavnikih tveganja si lahko logoped/surdopedagog dokaj enostavno in hitro 
pridobi. Pogosto jih pridobimo že z anamnezo in uvodnim pogovorom s starši. Ob tem 
se moramo zavedati, da tako pridobljeni podatki niso objektivni in torej niso popolnoma 
zanesljivi. Vendar so kljub temu dobro izhodišče za odkrivanje možnih težav in 
nadaljnjo diagnostiko in svetovanje.  
V okviru dejavnikov tveganja za nastanek govorno jezikovnih motenj je potrebno 
omeniti še raziskavo Holnthanerja in Gosarja (2007). Ta temelji na populaciji 1146 
slovenskih otrok, triletnikov. Kljub temu, da velik vzorec ni reprezentativen za slovensko 
populacijo, ti rezultati niso zanemarljivi. Predstavljamo jih v tabeli v nadaljevanju. 
 
Tabela št. 15:     Ugotovljeni dejavniki tveganja za razvojno zatikanje, motnjo izgovorjave in zapoznel razvoj 

govora  
 

 

RAZVOJNO ZATIKANJE 
 

MOTNJE IZGOVORJAVE 
 

ZAPOZNEL RAZVOJ GOVORA 
 

- kulturna prikrajšanost 
(sedemkrat bolj pogosto) 

- neugodna vzgoja  
   (trikrat bolj pogosto) 
- organska cerebralna 

prizadetost 
- ogrožen osebnostni 

razvoj 
- pospešen razvoj 
- motnje pozornosti 
- višji razvojni količnik 

 

- obporodne težave 
- somatske bolezni 
- dekleta (dvakrat bolj 

pogosto: druge raziskave 
kažejo prav nasprotno!) 

- nižji razvojni količnik 
- motnje pozornosti 
- »organska podlaga« 

 

- upočasnjen celostni razvoj 
- kulturna prikrajšanost 
- neugodna vzgoja 
- ogrožen osebnostni razvoj 
- obporodne težave 
- fantje (štirikrat pogosteje) 
- nedonošeni otroci 
- težave z zadrževanjem blata 
- nižji razvojni količnik 
- motnje pozornosti 
- otroci z nižjim razvojnim količnikom 
 

 

(podatki zbrani v tabelo po Holnthanerju in Gosarju, 2007, str. 51–60) 
 

Opomba k tabeli št. 15:  
V tabeli smo ohranili izvirne izraze avtorjev: razvojno zatikanje, motnje izgovorjave, zapoznel razvoj 
govora. Kot logopedi bi razvojno zatikanje poimenovali razvojno jecljanje in zapoznel razvoj govora 
upočasnjen govorni razvoj. 
 

Pomemben rezultat te raziskave je tudi, da predstavljajo otroci z nižjim razvojnim 
količnikom in hkratno motnjo pozornosti dokaj zanesljiv napovednik tveganja za 
govorno jezikovne motnje. Na velik vpliv motnje pozornosti na razvoj komunikacijskih 
spretnosti opozarjata tudi Cookova in Williamsova (2000), še zlasti na vpliv motnje 
pozornosti na upočasnjen govorno jezikovni razvoj. 
Na osnovi zbranih informacij o dejavnikih tveganja je najlažje in z večjo verjetnostjo kot 
za razvojno zatikanje in motnjo izgovorjave mogoče napovedovati zapoznel razvoj 
govora (Holnthaner in Gosar 2007). 
 

Mnoge dejavnike tveganja, kot sta na primer razvojni količnik in neugodna vzgoja, si 
logopedi sami ne morejo pridobiti (ni domena logopeda, ni v njegovi pristojnosti in je 
brez kompetenc za detekcijo). To je tudi eden izmed razlogov za potrebo po timskem 
delovanju in sodelovanju. 
 
Cookova in Williamsova (2000) v svojem delu opisujeta šest poglavitnih faktorjev, ki 
vplivajo na zgodnji razvoj komunikacije. Ti faktorji posredno vplivajo na pojav motenj v 
komunikaciji, zato je komunikacijski problem sekundaren. Faktorje povzemamo v tabeli 
na naslednji strani. 
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Tabela št. 16: Faktorji motenega razvoja komunikacije 
 

 

FAKTOR 
 

 

NJEGOV UČINEK NA RAZVOJ KOMUNIKACIJE 
 

motnja v 
duševnem razvoju  

 

zaostajanje v razvoju bazičnih sposobnosti (npr. pozornost, zavedanje stalnosti 
objektov, razumevanje vzroka - posledice) ovira tudi razvoj komunikacije 

 

gibalna oviranost  
 

zmanjšane/ovirane/onemogočene možnosti za izkušnje in raziskovanje okolja  
 
senzorične težave 

 

naglušnost/gluhota, slabovidnost/slepota in okvara drugič čutov - vpliv na 
pomanjkljive izkušenj in moten kognitivni razvoj ter razvoj komunikacije 

 

emocionalna 
deprivacija 

 
 
 

neuspešna navezanost onemogoča razvoj komunikativnih spretnosti    
 

materialna 
deprivacija 

 

pomanjkanje igrač in zanimivih stvari v okolju je lahko vzrok za počasnejši 
razvoj (nujno potrebujejo spodbude odraslih) 

 

pomanjkanje 
stimulacij 

 

če je otrok prepuščen samemu sebi, ne more primerno razviti komunikacijskih 
sposobnosti 

 

kronične bolezni 
 

pogoste hospitalizacije, ločitve, zlasti bolezen/bolezni vplivajo na sposobnosti 
otroka: zmanjšana odzivnost in pripravljenost za učenje, pridobivanje izkušenj 
in interakcijo ter utrujenost 

 
 
 
 
1.7.7    PREDJEZIKOVNI PREDIKTORJI TEŽAV V RAZVOJU KOMUNIKACIJE 
 
 
V nasprotju s teratogenimi dejavniki, ki že s samo medicinsko diagnozo kličejo po 
logopedski obravnavi, to ne moremo trditi za najzgodnejše prediktorje. Ti ostajajo 
pogosto prezrti, zato jih posebej izpostavljamo in jim namenjamo posebno pozornost. 
Pri opisovanju le-teh se omejujemo na obdobje dojenčka, torej pripravljalno dobo v 
razvoju govora in jezika.  
 

V nadaljevanju predstavljamo predjezikovne zgodnje prediktorje različnih avtorjev, ki 
imajo dokazano visoko prognostično veljavnost za kasnejši govorno jezikovni razvoj 
(Bijelić (2007); Buckley (2009); Gavranovič, Hercog in Jelnikar (2003); Ljubešić (2002 in 2005); 
Morgan,L., Wetherby, A., in Allen L. (2005); Kotarac in Kovačevič (2003); Wetherby, A., Morgan, L., Watt, 
N., Shumway, S. in Woods J. (2004); Wetherby, A., Lonigan, C., Curran, T., Easterly, G., Scott Trautman, 
L. in Ziolkowski R. (2003); Wetherby, A., in Woods J. (2004);  Wetherby, A., Woods, J., Allen, L., Cleary, 
J., Dickinson, H. in Lord, C. (2004); Wetherby, A. (1999); Woods, J. in Wetherby, A. (2000). 
Ti prediktorji so tesno povezani s pojmi socialna interakcija, usmerjena pozornost na 
komunikacijskega partnerja (ne na predmet!), združena pozornost, recipročna 
interakcija, razvoj gest, raziskovalna igra, vokaliziranje/bebljanje/čebljanje, usmerjen 
pogled in očesni stik, posnemanje vedenja odraslega, mimično posnemanje in s še 
katerim pojmom, ki smo jih razlagali skozi prejšnja poglavja. 
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Tabela št. 17: Prediktorji za pojav komunikacijskih težav 
 

 

PREDIKTOR 
 

 

PRIMER 
 

 

 
uporaba gest 

 

 

 

- geste se pojavijo kasneje in vztrajajo dlje časa   
 

- pomanjkanje uporabe gest 
 

- odsotnost gest  
 

 

 
količina, kompleksnost in pravočasnost 

čebljanja 
 

-  

 

- redko ali zelo redko čebljanje 
 

- nediferencirano čebljanje (slabo oblikovan zlog: 
počasen prehod iz soglasnika na samoglasnik)  

- čebljanje kasni, razvojno zaostaja (pojavlja se po 
11./12. mesecu starosti ali še kasneje) 

 

- odsotnost čebljanja 
 

 

 
razvoj združene pozornosti  
(angl. »sharing attention« in  

»joint attention«) 
 

 
 

 

- zaostaja (pojavlja se po 14. mesecu in kasneje) 
 
 

- odsotnost združene pozornosti 
 

- ni spremljana z gesto ali čebljanjem ali je spremljana 
zelo redko 

- združena pozornost med otrokom in komunikacijskim 
partnerjem se pojavlja le redko ali zelo redko 

 

 

razvoj jezikovnega razumevanja  
(ni enako situacijskemu razumevanju!) 

 

 

- ne razume pomena slišanega v času še preden 
spregovori (ne razume enostavnih besed, ki jih sliši, 
denimo pa-pa, žoga, mama in podobno) 

 

 

 
razvoj igre 

 

 

- raziskovalna igra (udarjanje, prijemanje, spuščanje, 
vlečenje, vtikanje in druga manipulacija s predmeti) 
vztraja predolgo, nadaljuje se še po dopolnjenemu 1. 
letu 

 

- raziskovalne igre ob dopolnjenemu 1. letu ne 
nadomesti/dopolni kombinatorična igra, ki postavlja 
predmete v neko funkcijo, medsebojne odnose (zlaganje 
kock, gradnja stolpa, v avtomobilček posedemo voznika) 

 

- odsotnost raziskovalne in kombinatorične igre 
 

 

(povzeto po Buckley, 2009, str. 48-49; Kotarac in Kovačevič, 2003, str. 105-115; Gavranovič, Hercog in 
Jelnikar, 2003, str. 167-175; Ljubešić, 2002, str. 19-23; Ljubešič 2005, str. 103-108; Bijelić, 2007, str. 6-
10, 13, 15-18, 25-30; Wetherby, A., Morgan, L., Watt, N., Shumway, S. in Woods J. (2004); Wetherby, A., 
Lonigan, C., Curran, T., Easterly, G., Scott Trautman, L. in Ziolkowski R. (2003); Morgan,L., Wetherby, A.. 
in Allen L. (2005) in Wetherby, A. (1999)) 
 
 
Mnogi otroci kasnijo v razvoju govora. Nekateri svoje vrstnike dohitijo, drugi ne. Potreba 
po intervenciji je nujna, kadar so odstopanja obsežnejša kot samo v kasnitvi razvoja 
verbalnega govora (pojav prvih besed po 18. mesecu) in so obenem opazna odstopanja 
še na vsaj nekaj od naslednjih področjih, ki napovedujejo komunikacijske kompetence: 
čustva, očesni stik in usmerjenost pogleda, vokaliziranje/bebljanje/čebljanje, raba gest, 
razumevanje besed, razumevanje funkcij enostavnih vsakodnevnih predmetov, igra in 
združena pozornost. 
 

Wetherby, A., Morgan, L., Watt, N., Shumway, S. in Woods J. (2004) so mnenja, da so 
usmerjenost pogleda, zmožnost samoregulacije vedenja, združena pozornost, raba gest 
in predverbalne oblike oglašanja ključni predjezikovni prediktorji, ki že zelo zgodaj 
napovedujejo bodoče jezikovne kompetence. 
Sodelavci projekta »First Words« (angl. First Words Project Staff) so opredelili tri 
ključne vzorce, po katerih lahko prepoznamo odstopanja v razvoju komunikacijskih 
sposobnosti. Mi jih povzemamo v naslednji shemi in razlagamo v nadaljevanju. 
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Shema št. 8:  Ključni trije vzorci prediktorjev tveganja za zaostajanje v razvoju, govorne motnje in slabše 
zmožnosti poslušanja 

 
 

(prevedeno in prirejeno po http://firstwords.fsu.edu/concernedAbout.html) 
 
 
 

Prvi vzorec predstavljajo dojenčki, pri katerih opazimo zaostajanje v predjezikovni fazi 
razvoja govora in kasneje, pri malčkih, pri rabi besed. Zanje je značilno, da kljub 
odstopanju v verbalnem razvoju dobro komunicirajo z neverbalnimi sredstvi (geste),  
razumejo enostavne besede odraslih in primerno uporabljajo predmete (igra s 
predmeti). Pri tej skupini otrok lahko pričakujemo govorne motnje, zato moramo biti 
nanje pozorni in jih skrbno spremljati in ocenjevati. V primeru opažanj, da odstopanja v 
razvoju govora vztrajajo skozi čas še naprej, je potrebna logopedska intervencija. Ob 
primerni intervenciji ti otroci lahko premostijo govorne primanjkljaje v celoti in kasneje v 
šoli praviloma nimajo učnih težav. 
 

 
 

Drugi vzorec je zelo podoben prvemu. Ti dojenčki značilno zaostajajo v razvoju govora, 
podobno kot otroci s povečanim tveganjem za govorne motnje, a je zanje značilno še 
pomembno odstopanje v razumevanju besed, saj jih ne slišijo oziroma slišijo 
kvalitativno drugače. Slednje mora biti nujno prisotno, da lahko govorimo o otrocih, pri 
katerih sumimo, da gre za slušno motnjo. Ti otroci imajo ustrezen razvoj čustev, 
pozitivna čustva delijo s starši, vzdržujejo očesni stik, usmerjajo pogled na geste 
odraslih, imajo bogat repertoar neverbalnih komunikacijskih sredstev in primeren razvoj 
združene pozornosti in manipuliranje s predmeti. Kadar opazimo tak vzorec odstopanj v 
razvoju komunikacije, moramo te otroke pozorno spremljati naprej, jih napotiti na 
nadaljnje diagnostične preglede pri drugih strokovnjakih in v skladu z ugotovljenim 
začeti s terapijo. Na tem mestu naj dodamo še dva podatka, sicer značilna za ameriška 
tla, da je povprečna starost detekcije otrok s slušno motnjo med dvanajstimi in 
petindvajsetimi meseci, kljub temu, da je mogoče večje izgube sluha zaznati že ob 
rojstvu. Obenem je potrebno opozoriti, da je optimalna starost za ustrezen govorno 
jezikovni razvoj šest mesecev. Iz tega je nujno prepoznati odstopanja in jih čim prej 
diagnosticirati (bodisi potrditi sum, bodisi ga ovreči).  
 

 

ZGODNJI PREDIKTORJI 

Odstopanja na mnogih ali večini od 
področij: 

 

• čustvovanja in usmerjenosti pogleda 
 

• razvoja komunikacije 
 

• razvoja in rabe gest 
 

• razvoja govora 
 

• rabe besed 
 

• razumevanja besed 
 

• (upo)rabe predmetov 
 
 

 

ZAOSTAJANJE  V  RAZVOJU 

Odstopanja na 
področjih: 

 
 

• razvoja govora 
 

• rabe besed 
 

  
 

 

GOVORNE MOTNJE 

Odstopanja na 
področjih: 

 
 

• razvoja govora 
 

• rabe besed 
 

• razumevanja 
besed 

  
 

SLUŠNE MOTNJE 

GOVORNE MOTNJE 

SLUŠNE MOTNJE 
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Zadnji, tretji, vzorec predstavljajo otroci, ki za svojo starost odstopajo/zaostajajo na več 
oziroma mnogih od področij: razvoj čustev in usmerjanje pogleda, manipulacija s 
predmeti, razvoj komunikacije, razvoj in raba gest, razvoj govora in raba besed ter 
razumevanje enostavnih besed. Otroci te skupine lahko nakazujejo na raznovrstne 
težave. Te so lahko motorične, kognitivne, socio-emocionalne in jezikovne ali splošne 
oziroma generalizirane, saj zajemajo zaostajanje na večini ali vseh od naštetih 
področjih razvoja. Pri tej skupini otrok obstaja tveganje za jezikovne motnje, učne 
težave, vedenjske težave, motnjo avtističnega spektra ali motnjo v duševnem razvoju. 
Podoben vzorec lahko zasledimo pri otrocih, ki izhajajo iz nestimulativnega okolja, kar 
lahko privede do razvojnega zaostajanja. Za to skupino otrok je malo verjetno, da bi 
samostojno dohiteli svoje vrstnike, zato je potrebna takojšna intervencija. Več kot je 
odstopanj na naštetih področjih in bolj kot so te izražene, večja je potreba po 
raznovrstnih intervencijah (logopedska je le ena izmed) in pogostosti intervencij. Kljub 
zgodnji in kvalitetni intervenciji je pri skupini s takšnim vzorcem zaostajanj v razvoju 
mogoče pričakovati stalne učne težave.  
 
Ne glede na vrsto/tip/vzorec komunikacijskih težav je za vse značilno, da lahko 
neučinkovite oziroma slabše komunikacijske zmožnosti obenem pomenijo tudi večje 
tveganje za nastanek vedenjskih težav. To je torej le še razlog več za zgodnjo 
intervencijo - diagnostiko in terapijo.   
 
 
Mnogi avtorji so prepričani, da je mogoče na osnovi predjezikovnih prediktorjev že v 
najzgodnejšemu obdobju prepoznati otroke z motnjo avtističnega spektra.  
 
Avtorice Kotarac in Kovačevič (2003), Bijelić (2007), Ljubešić (2002 in 2005), Gavranovič, 
Hercog in Jelnikar (2003) razlagajo motnjo avtističnega spektra preko pomanjkljivega 
reagiranja na socialne dražljaje: 
 

• do 12. meseca in dlje ne reagira ali le redko reagira na človeški glas; 
 

• do 12. meseca in dlje ne reagira ali le redko reagira na svoje ime;  
 

• ne razume/napačno razume verbalna in neverbalna sporočila (mimika, geste, 
usmerjenost pogleda); 

 

• odsotnost situacijskega razumevanja; 
 

• ne uporablja gest (imperativne sicer prisotne, ampak kvalitativno drugačne); 
 

• ne reagira ali redko reagira (odgovarja) na druge socialne dražljaje;  
 

• ne sledi s pogledom gestam in drugim neverbalnim in verbalnim znakom, ki jih 
naredi komunikacijski partner (npr. ne pogleda za igračo, na katero s prstom kaže 
odrasel); 

 

• odsotnost in pomanjkljivost socialne recipročnosti;  
 

• ne vzdržuje, vzpostavlja očesnega kontakta  in ne sledi s pogledom; 
• pri t. i. komunikaciji »obraz ob obrazu« izmika pozornost; 

 

• odsotnost združene pozornosti; 
 

• usmerjenost le na aktivnosti, ki so v njihovem interesu; 
 

• odsotnost imitacije; 
 

• vzpostavlja komunikacijo le kadar nekaj močno potrebuje in tega sam ne more 
pridobiti/zadovoljiti; 

• potrebe/težave poskuša zadovoljevati/reševati sam, zato ga okolje pogosto vidi 
kot samostojnega/neodvisnega/samovoljnega. 

ZAOSTAJANJE  V  RAZVOJU 
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Podobno lahko beremo na spletnih straneh »First Words Project« (http://firstwords.fsu.edu), 
kjer avtorji Wetherby, A., Morgan, L., Watt, N., Shumway, S. in Woods J. (2004), 
Wetherby, A., in Woods J. (2004),  Woods, J. in Wetherby, A. (2000) in Wetherby, A., 
Woods, J., Allen, L., Cleary, J., Dickinson, H. in Lord, C. (2004) še podrobneje pišejo o 
prediktorjih, ki nakazujejo na motnjo avtističnega spektra že zelo zgodaj v otrokovemu 
razvoju. Ključne znake (prediktorje) teh avtorjev povzemamo v spodnji tabeli.  
 
Tabela št. 18: Prediktorji motnje avtističnega spektra 
 

 

PREDIKTOR 
 

 

PRIMER / RAZLAGA 
 

 

 
 

socialne preference 

 

- prednost daje predmetom in ne odraslim 
- ne obrača in ne išče izvora glasov odraslih  
- ne gleda govorca, čeprav ga lahko posluša 
- ni zainteresiran za socialne igre (npr. igra skrivanja/odkrivanja »ku-ku«) in 

telesne stike 
 

 

obrazna mimika 

 

- ne opazimo socialnega nasmeha 
- starši ne prepoznajo, kdaj je otrok srečen in zadovoljen 
 

 
jok 

 

- ne jočejo, da bi izrazili svoje potrebe (npr. ko so lačni, utrujeni, mokri) 
- starši jih ob joku ne morejo potolažiti (ali jih zelo težko potolažijo) 
- starši le težko ugotovijo vzrok za otrokov jok 
 

 

imitacija vedenja 
odraslega 

 

 

- ni mimičnega posnemanja (ne smeji se, šobi, pači ipd. kot odrasel) 
 

 

odzivanje na svoje ime 
 

 

- na svoje ime se do 12. meseca ali še kasneje ne odziva, ne reagira 
 

 
socialna recipročnost 

 

- ni prave konverzacije z vsemi njenimi elementi: začenjanje, vztrajanje, odmor 
in umikanje iz dialoga 

- ni konverzacije v smislu izmenjevanja vlog oz. sporočil  
 

 

ponavljajoča se 
vedenja 

 

- pogosto vklaplja/izklaplja stikalo/a  
- zmeraj odpre in zapre omaro na hodniku (vsakokrat, ko gre mimo jo zapre in 

odpre) 
- druga podobna ponavljajoča se vedenja 
 

 
nenavaden interes in 
vedenje 

 

- zlaganje igrač zmeraj v isto linijo 
- igranje s kapljicami ali s curkom vode 
- vlečenje škatle na vrvi, kamorkoli gre 
- kotaljenje posode 
- prevračanje zmeraj istega predmeta/igrače 
- drugi podobni nenavadni interesi in vedenja 
 

 
ponavljajoči motorični 
gibi 

 

- nihanje/zibanje celega telesa 
- hoja ob ograji zibke/stajice sem in tja 
- gledanje skozi špranje razprtih prstov na roki 
- zvijanje prstov 
- drgnjenje dlani ob steno 
- drugi ponavljajoči se motorični gibi 
 

 
omejen interes 

 

- pritegne ga le malo stvari 
- pritegnejo ga stvari, ki jih odkrije sam in ne tiste, ki mu jih ponudi okolje 
 

 
preokupiranost 

 

 

- ozek spekter interesov, ki pa ga popolnoma okupirajo  
izbere le enega izmed mnogih predmetov ali le del nekega predmeta; tem 
nameni vso pozornost, vse drugo v okolici ga ne zanima  

 
strah in neugodje pred 
novim 

 

- boji se in se nenavadno odziva na nove predmete in ljudi 
- s težavo sprejema spremembe v vsakdanjih aktivnostih (npr. hranjenje po 

kopanju, če je bil prej vajen obratnega vrstnega reda) 
- s težavo se prilagaja vsem novim senzornim dražljajem (razburi ga nov zvok, 

zavrača nov okus, neprijeten mu je dotik nove vrste - denimo masaža, 
preobčutljiv je lahko na temperaturne spremembe)  
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čebljanje/bebljanje 
 

- odsotno ali z veliki odstopanji (pomanjkljivo, nenavadno) 
 

 

ponavljajoč govor 
(eholalija) 

 

- ponavlja besede, fraze, stavke, zvoke ali intonacijo po nekem vzoru 
- lahko je direktna eholalija (ponavljanje neposredno za slišanim) ali odložena 

eholalija (ponavljanje slišanega s časovnim zamikom) 
 

 

združena pozornost 
 

- med igro, raziskovanjem in drugimi aktivnostmi ne pogleduje k odraslemu in 
s tem ne preverja, ali ga opazuje in odobrava njegovo aktivnost 

 

raba gest 
 

- ne poslužujejo se gest (kazanje, dajanje, mahanje »pa-pa« ipd.) 
 

 
reagiranje na geste 
odraslih 

 

- ne pogleda za gesto, ki jo napravi odrasel (ne pogleda v smeri kot kaže prst 
odraslega) 

- ne odzove se na gesto odprte dlani (ne da zahtevanega predmeta odraslemu 
na dlan) 

 

 
hiperresponzivnost   

 

- preveč občutljivi in odzivni na avditivne, vizualne, taktilne, olfaktorne in 
gustativne dražljaje 

- zelo nizek prag bolečine  
- odzivanje z nenavadno intonacijo (vriskanje) ob povsem navadni aktivnosti 

(preoblačenje) 
 

 
hiporesponzivnost 

 

- premalo ali celo popolnoma neodzivni na avditivne, vizualne, taktilne, 
olfaktorne in gustativne dražljaje 

- (zelo) visok prag bolečine  
- neodzivanje na klice/prigovarjanje staršev 
 

 

nenavadno odzivanje 
na senzorne dražljaje 

 

- raziskuje igrače z lizanjem (običajno je dajanje v usta) 
- vriskanje ob zaganjanju avta 
- gledanje skozi razprte prste, kadar opazi kaj zanimivega 
 

 

igra 
 

- med igro, raziskovanjem in drugimi aktivnostmi ne pogleduje k odraslemu in 
s tem preverja, ali ga opazujejo in odobravajo njihovo aktivnost 

 

(povzeto po Buckley, 2009, str. 8-49; Kotarac in Kovačevič, 2003, str. 105-115; Gavranovič, Hercog in 
Jelnikar, 2003 str. 167-175; Ljubešić, 2002, str. 19-23; Ljubešič 2005, str. 103-108; Wetherby, A., 
Morgan, L., Watt, N., Shumway, S. in Woods J. (2004); Wetherby, A., in Woods J. (2004);  Woods, J. in 
Wetherby, A. (2000) in Wetherby, A., Woods, J., Allen, L., Cleary, J., Dickinson, H. in Lord, C. (2004)) 
 

Kotarac in Kovačevič (2003) in Ljubešićeva (2005) zaključujejo, da je za dojenčke z 
motnjo avtističnega spektra značilno redko vzpostavljanje komunikacije, ki obenem 
pomembneje odstopa od pričakovanega razvoja. Namesto verbalnega in/ali 
neverbalnega sporočila (vokalizacija, geste, mimika, očesni stik itd.) ti otroci izkoristijo 
druge osebe kot objekte za dosego svojih ciljev in zadovoljevanje lastnih potreb. 
Ljubešićeva (2002, 2005) še dodaja, da je skupna značilnost vseh otrok z motnjo 
avtističnega spektra prav odsotnost združene pozornosti. To je torej poglaviten znak, ki 
ga morajo(mo) strokovnjaki prepoznati - to je mogoče že zelo zgodaj (med 9. in 12. 
mesecem). Wetherby, A., Morgan, L., Watt, N., Shumway, S. in Woods J. (2004) v svoji 
poglobljeni raziskavi zelo podobno zaključujejo. Skupina otrok z motnjo avtističnega 
spektra se po njihovem najpomembneje razlikuje od svojih vrstnikov v treh vidikih. Prvi 
opazni vidik je, da svojega veselja ne delijo in ne kažejo drugim, nadalje ni združene 
pozornosti oziroma je le-ta prisotna, ampak s pomembnimi odstopanji. Kot zadnje 
navajajo še odstopanja pri očesnem stiku in usmerjenosti pogleda. Imenovani avtorji so 
na podlagi rezultatov raziskave oblikovali opozorilne znake (angl. »Red Flags«), po 
katerih je mogoče prepoznati otroke z motnjo avtističnega spektra že zelo zgodaj, 
obenem so na podlagi teh značilnosti tudi razmejili med otroci z motnjo avtističnega 
spektra in med otroci z motnjo avtističnega spektra z istočasnim razvojnim 
zaostajanjem. Te opozorilne znake povzemamo v naslednjih tabelah. 
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Tabela št. 20:  Zgodnji opozorilni znaki za  motnjo avtističnega spektra 

 
 
 

 

• nenavadna prozodija 
• pomanjkanje/odsotnost geste kazanja 

 

• pomanjkanje/odsotnost čustev veselja in ugodja (mimika) 
 

• pomanjkanje/odsotnost očesnega stika, usmerjenosti pogleda 
 

• pomanjkanje koordiniranosti neverbalnih komunikacijskih sredstev 
 

• ponavljajoča vedenja, gibanja in manipuliranja s predmeti 
 

• nenavadno vedenje, oglašanje, gibanje in telesna drža 
 

• pomanjkanje/odsotnost deljenja čustev in interesov 
 

• neodzivanje na svoje ime 
 

 

 

Kasnejše raziskave istih avtorjev so pokazale visoko korelacijo med zgodnjimi 
opozorilnimi znaki in kasneje diagnosticiranimi otroci z motnjo avtističnega spektra pri 
treh letih in statistično pomembnost pri otrocih z motnjo avtističnega spektra pri štirih 
letih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela št. 19: Zgodnji opozorilni znaki za motnjo avtističnega spektra z razvojnim zaostajanjem 
 

 
 

• pomanjkanje/odsotnost vokaliziranja 
 

• pomanjkanje/odsotnost geste kazanja 
 

• pomanjkanje igranja z različnimi predeti 
 

• pomanjkanje/neprimerno odzivanje v različnih situacijah 
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Cilj našega raziskovanja je primerjati stališča o prenatalnem in zgodnjem postnatalnem 
času v povezavi z razvojem komunikacijskih sposobnosti med tremi skupinami 
strokovnjakov: 
 

a) skupina logopedov in surdopedagogov, 
 

b) strokovnjaki s področja medicine (fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, 
pedopsihiatri), 

 

c) strokovnjaki družboslovno-humanistične smeri (psihologi, socialni delavci, 
pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi). 

 
Glede na zastavljen cilj raziskovanja smo oblikovali naslednje hipoteze: 
   

H1    Stališča logopedov/surdopedagogov o razvoju komunikacijskih sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka/še nerojenega otroka se statistično pomembno razlikujejo 
od stališč delavcev v medicinski stroki (fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, 
pedopsihiatri). 

 

H2    Stališča logopedov/surdopedagogov o razvoju komunikacijskih sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka/še nerojenega otroka se statistično pomembno razlikujejo 
od stališč delavcev v družboslovno-humanističnih strokah (psihologi, socialni 
delavci, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi). 

 

H3  Obstaja statistično pomembna razlika v stališčih o razvoju zgodnje komunikacije 
med strokovnjaki, ki delajo v šolstvu in strokovnjaki, ki delajo v zdravstvu.   

 

H4  Obstaja statistično pomembna razlika v stališčih o razvoju zgodnje komunikacije med 
logopedi/surdopedagogi, ki delajo v šolstvu in logopedi/surdopedagogi, ki delajo v 
zdravstvu.   

 

H5   Obstaja statistično pomembna razlika med stališči logopedov/surdopedagogov in 
stališči delavcev v medicinski stroki (fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, 
pedopsihiatri) o predjezikovnih prediktorjih težav v razvoju komunikacijskih 
sposobnosti. 

 

H6   Obstaja statistično pomembna razlika med stališči logopedov/surdopedagogov in 
stališči delavcev v družboslovno-humanističnih strokah (psihologi, socialni delavci, 
pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi) o predjezikovnih prediktorjih težav 
v razvoju komunikacijskih sposobnosti. 

  

 H7  Stališča logopedov/surdopedagogov do komunikacijskih sposobnosti novorojenčka/ 
dojenčka (aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti, sposobnosti) se statistično pomembno 
razlikujejo od stališč delavcev v medicinski stroki (fizioterapevti, delovni terapevti, 
pediatri, pedopsihiatri). 

 

 H8  Stališča logopedov/surdopedagogov do komunikacijskih sposobnosti novorojenčka/ 
dojenčka (aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti, sposobnosti) se statistično pomembno 
razlikujejo od stališč delavcev v družboslovno-humanističnih strokah (psihologi, 
socialni delavci, pedagogi, specialni in in rehabilitacijski pedagogi). 

 

2 PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA 
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3.1    VZOREC  
 
Vzorec predstavlja 158 strokovnjakov različnih strokovnih profilov: 
logopedi/surdopedagogi (75), specialni in rehabilitacijski pedagogi (25), 
pediatri/pedopsihiatri (7), psihologi (15), fizioterapevti/delovni terapevti (35), socialni 
delavci/pedogogi (5).  
 
 

Cilj raziskovanja in oblikovane raziskovalne hipoteze zadevajo tri ključne skupine 
strokovnjakov:  
 

a) skupina logopedov in surdopedagogov,  
 

b) strokovnjaki družboslovno-humanistične smeri (specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, pedagogi, psihologi, socialni delavci), 

 

c) strokovnjaki s področja medicine (fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, 
pedopsihiatri). 

 

 
Tabela št. 21:  Vzorec glede na sodelujoče strokovnjake, porazdeljene v tri poglavitne skupine 
 

 
 

 

POKLICNA USMERJENOST 
 

 
 

ŠTEVILO 
SODELUJOČIH 

 
 

DELEŽ GLEDE NA CELOTNI 
VZOREC  

 

 

• logopedi/surdopedagogi 
 

 

 

75 
 

47, 47 % 
 

• strokovnjaki družboslovno-
humanistične smeri:  
psihologi, socialni delavci, pedagogi, 
specialni in rehabilitacijski pedagogi 

 

 

 
45 

 

 
28, 48 % 

 

• strokovnjaki s področja medicine: 
fizioterapevti, delovni terapevti, 
pediatri, pedopsihiatri 

 

 

 
38 

 

 
23, 42 % 

 

SKUPAJ: 
 

 

158 
 

100 % 
 
Graf št. 1:  Grafični prikaz sodelujočih strokovnjakov, porazdeljenih v tri poglavitne skupine  
 

23%

29%

46%

logopedi/surdopedagogi

strokovnjaki družboslovno-humanistične
smeri

strokovnjaki s področja medicine

 
  

 

3   METODOLOGIJA 
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3.2     SPREMENLJIVKE 
 
Oblikovali smo odvisne in kriterijske spremeljivke (razvidno v prilogah št. 2 in 3). 
 

Kriterijske spremenljivke so: 
 

• strokovni profil. 
 

Odvisne spremenljivke so: 
 

• prenatalni čas je kompozitna spremenljivka stališč, ki jo tvori sedem stališč 
 

- stališče o vplivu prenatalnih izkušenj na razvoj in zorenje možganov,  
- stališče o sposobnosti poslušanja,  
- stališče o sposobnosti odzivanja na zvoke,  
- stališče o možnosti izzivanja odziva ploda z zvočnimi dražljaji,  
- stališče o komuniciranju s plodom,  
- stališče o dovzetnosti ploda za stres matere in  
- stališče o poteku nosečnosti brez zapletov. 
 

• perinatalni čas je kompozitna spremenljivka stališč, sestavljena iz štirih stališč 
 

- stališče o poteku poroda brez zapletov,  
- stališče o skrbnem, varnem,  ljubečem in na novorojenčkove potrebe 

naravnano okolje,  
- zahiranost/nedonošenost/prenošenost kot povečano tveganje za razvojne 

motnje in bolezni ter  
- ustrezno funkcioniranje čutil ob rojstvu. 

 

• postnatalni čas je kompozitna spremenljivka štirinajstih stališč   

- stališče do sposobnosti odreagiranja z jokom ob nezadovoljenih potrebah in 
neprijetnih dražljajih,  

- stališče o pomembnosti igre, joka, hranjenja, dotika, očesnega stika, 
posnemanja za razvoj komunikacije,  

- stališče o interakciji v smislu izmenjavanja,  
- stališče o uporabi gest za razvoj govora,  
- stališče o navezanosti otrok-mati (oziroma drug pomemben odrasel),  
- stališče o pogostosti telesnega stika z novorojenčkom/dojenčkom,  
- stališče do glasnega branja novorojenčku/dojenčku,  
- stališče do poslušanja umirjene glasbe,  
- stališče do dojenja brez težav,  
- stališče o sposobnosti žvečenja hrane,  
- stališče o možnosti ocenjevanja težav v razvoju komunikacije s pomočjo 

predjezikovnih sposobnosti,  
- stališče o vlogi logopeda pri zgodnji intervenciji,  
- stališče o zgodnji logopedski diagnostiki in  
- stališče o zgodnji logopedski obravnavi.   

 
 
 

• predjezikovni prediktorji težav v razvoju komunikacijskih sposobnosti so 
kompozitna spremenljivka devetnajstih stališč  

- stališče o preferiranju človeškega glasu pred ostalimi zvoki,  
- stališče o preferiranju človeškega obraza pred ostalimi vidnimi dražljaji,  
- stališče o pozornosti novorojenčka/dojenčka, ki je pogosto osredotočena na 

človeške obraze,  
- stališče do uživanja ob igri “ku-ku”,  
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- stališče do pojava socialnega nasmeha,  
- stališče o vzpostavljanju očesnega stika s pomembnimi odraslimi,  
- stališče o obračanju glave v smeri zvoka,  
- stališče o obračanju oči v smeri zvoka,  
- stališče o mimičnem posnemanju,  
- stališče o posluževanju gest,  
- stališče o pogosotosti rabe gest,  
- stališče o najprej izvedeni gesti, nato preverjanje s pogledom,  
- stališče o gesti in sočasnem preverjanju s pogledom,  
- stališče o posnemanju tega, kar in kot sliši dojenček,  
- stališče do zgodnje vokalizacije,  
- stališče do pojava “gruljenja”,  
- stališče do pojav bebljanja, čebljanja,  
- stališče o pogostosti čebljanja, bebljanja in  
- stališče o odzivanju na svoje ime. 

 
 

• aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti in sposobnosti novorojenčka/dojenčka so 
kompozitna spremenljivka sestavljena iz dvanajstih stališč 
- stališče o prvem letu kot ključnim za ustrezen začetek razvoja komunikacije,  
- stališče o tem, da za komuniciranje novorojenčku/dojenčku ni potrebno 

obvladovanje jezika, 
- stališče o tem, da je dojenček jsposoben dialoga,  
- stališče o tem, da je za ustrezen razvoj komunikacijskih spoosobnosti 

potreben skladen razvoj več področij (gibalno, čutilno, psihološko, socialno),  
- stališče o tem, da so težave v razvoju komunikacije prikrite in težje 

prepoznane (v primerjavi z vidnimi/fizičnimi primanjkljaji),  
- stališče o pomembnosti poznavanja rizičnih faktorjev (dejavnikov povečanega 

tveganja ) za prepoznavanje težav v razvoju komunikacijskih sposobnosti,  
- stališče o tem, da je povedana beseda pomembnejša od geste,  
- stališče o pomembnosti govorice telesa v primerjavi z obrazno mimiko,  
- stališče o pomembnosti geste kazanja z odprto dlanjo v primerjavi z gesto 

kazanja s kazalcem,  
- stališče o vplivu vsakdanjega komuniciranja z novorojenčkom/dojenčkom na 

razvoj in zorenje njegovih možganov,  
- stališče o tolažnju vsakokrat, ko je novorojenček/dojenček razburjen in  
- stališče o kvalitetni interakciji kot ključni za razvoj in napredek 

novorojenčka/dojenčka. 
 

• zgodnji razvoj komunikacije je kompozitna spremenljivka stališč, ki jo tvorijo tri 
stališča (stališča o prentalnem, perinatalnem, postnatalnem času) 
 

 
3.3     INSTRUMENTARIJ 
 
Teoretični del naloge nam je služil kot izhodišče in vir, od koder smo črpali vsebino za 
oblikovanje empiričnega dela naloge. Na podlagi teoretičnih spoznanj smo tako za 
namen raziskave avtorsko oblikovali dva vprašalnika - vprašalnik za 
logopede/surdopedagoge (priloga št. 2) in vprašalnik za strokovnjake drugih strok, ki 
sodelujejo z logopedi/surdopedagogi: specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni 
delavci, pedagogi, psihologi, fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, pedopsihiatri 
(priloga št. 3). 
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V vprašalniku smo zajeli pet področij oziroma kompozitov, ki so nadalje opredeljeni z 
več postavkami (vsa področja in postavke razvidne v prilogah št. 2 in 3). Slednje so v 
skladu s svojimi stališči ocenjevali različni strokovnjaki. 
 
 

3.4 NAČIN VREDNOTENJA  
 
Strokovni profil ima tri opisne vrednosti – logopedi/surdopedagogi, strokovnjaki 
družboslovno-humanistične smeri in strokovnjaki s področja medicine. 
Ocenjevalci so svoje stališče do posamezne trditve (postavke) znotraj posameznega 
kompozita izrazili tako, da so na pet-stopenjski Likertovi lestvici obkrožili ustrezno 
števko. Za lažje in natančnejše ocenjevanje smo vprašalniku dodali opisni legendi za 
ocenjevanje pomembnosti stališč.  
 

V sklopu kompozitnih spremenljivk A1, A2, A3 in B smo uporabili lestvico pomembnih 
lastnosti. Za ocenjevanje pomembnosti posamezne postavke velja:  
 

5 = zelo pomembno,  
4 = pomembno,  
3 = niti pomembno, niti nepomembno,  
2 = ne posebej pomembno in  
1 = nepomembno.   

 

Za ocenjevanje kompozitne spremenljivke C smo uporabili Likertovo lestvico, s katero 
so ocenjevalci izrazili stopnjo strinjanja po naslednji opisni legendi:  
 

5 = popolnoma se strinjam,  
4 = strinjam se,  
3 = delno se strinjam, delno se ne strinjam,  
2 = ne strinjam se in  
1 = se nikakor ne strinjam.  
 

Vrednotenje je potekalo po posameznih segmentih (kompozitnih spremenljivkah). 
Osnovo za vrednotenje predstavljajo razlike v doseženih točkah med 
logopedi/surdopedagogi in (so)delavci ostalih strokovnih profilov.  
 

Kompozitna spremenljivka A1 (prenatalni čas) vsebuje sedem postavk za ocenjevanje. 
V sklopu kompozita A1 je tako mogoče doseči maksimalno 35 in minimalno 7 točk. 
Kompozitna spremenljivka A2 (perinatalni čas) vsebuje ocenjevanje štirih postavk, pri 
čemer je mogoča maksimalna vrednost 20 in minimalna vrednost 4 točke. Kompozitna 
spremenljivka A3 (postnatalni čas) vsebuje ocenjevanje štirinajstih postavk, pri čemer je 
mogoče doseči maksimalno vrednost 70 in minimalno vrednost 14 točk. V sklopu 
kompozitne spremenljivke B (aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti in sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka) se ocenjuje 19 postavk, pri čemer je mogoče doseči 
maksimalno vrednost 95 in minimalno vrednost 19 točk. Zadnja kompozitna 
spremenljivka C (komunikacijske sposobnosti novorojenčka/dojenčka) je oblikovana z 
dvanajstimi postavkami, pri čemer je mogoča maksimalna vrednost 60 in minimalna 
vrednost 12 točk.   
 
 

3.5      NAČIN IZVEDBE 
 
Organizacija zbiranja podatkov je potekala na več ravneh.  
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Najprej smo si pomagali z iskanjem logopedov. V veliko pomoč nam je bila interna baza 
logopedov Pedagoške fakultete, Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko in 
mreža logopedov Društva logopedov Slovenije (http://www.dlogs.org/index.php?option 
=com_content&task=view&id=59&Itemid=240). Pomagali smo si tudi s spletnimi stranmi samih 
institucij (osnovne šole, vrtci, zdravstveni domovi, bolnišnice, univerzitetni centri/klinike, 
centri in zavodi za sluh in govor oz. za usposabljanje ter privatna praksa), z namenom, 
vzpostaviti stik z logopedi po vsej Sloveniji. Večino od naštetih institucij smo poklicali po 
telefonu, preverili, ali podatki o zaposlenih logopedih držijo in logopede preko telefona 
povabili k sodelovanju. V primeru, da so se slednji strinjali, smo le-tem po pošti 
posredovali vprašalnike. Večje težave smo imeli pri logopedih v šolah in vrtcih. Težje jih 
je bilo namreč osebno priklicati in tako prositi za sodelovanje (čas počitnic, mnogi 
nimajo službenega telefona, kjer delajo ipd.). Iz tega razloga smo v vrtce/šole v mnogih 
primerih posredovali vprašalnik(e) na njihov  službeni naslov, v primerih, ko so nam v 
šoli/vrtcu potrdili, da podatki o zaposlenih držijo. 
 

Naslednji korak je bil vzpostavitev stika z ostalimi strokovnjaki, ki sodelujejo z logopedi: 
pediatri, pedopsihiatri, psihologi, fizioterapevti, delovni terapevti, defektologi, socialni 
delavci, pedagogi, otorinolaringologi, ortodonti in drugimi sodelavci. Ker je bilo 
nemogoče, da bi osebno poklicali ali se osebno oglasili v vseh šolah, vrtcih, klinikah, 
ambulantah in drugih ustanovah po Sloveniji, kjer so zaposleni logopedi, smo se po 
pomoč obrnili na logopede, s katerimi smo že bili v stiku. Tiste logopede, ki imajo 
možnost sodelovanja in povezovanja s sodelavci drugih strok, smo poprosili, če bi lahko 
posredovali vprašalnike tudi njim. S tem smo jim naložili kar nekaj bremena, a večina 
nas je prijetno presenetila, saj so najpogosteje odreagirali z veliko pripravljenostjo 
pomagati. Glede na mnenje logopedov, koliko sodelavcev bo pripravljeno rešiti 
vprašalnik, smo posredovali ustrezno število vprašalnikov tudi za strokovnjake drugih 
strok.  
 

Vsaka pošiljka je bila odposlana z ustreznim številom vprašalnikov za logopede/ 
surdopedagoge (glede na predhodni telefonski pogovor ali osebni razgovor) in z 
ustreznim številom vprašalnikov za ostale strokovnjake, sodelavce logopedov (prav tako 
glede na predhodni telefonski pogovor ali osebni razgovor). Poleg vprašalnikov smo 
posredovali tudi dodatno ovojnico z naslovom za vrnitev pošiljke ter znamko, ki je bila 
vložena v priloženo ovojnico. Vsaka pošiljka je bila opremljena z uvodnim besedilom 
(priloga št. 1): osebno predstavitvijo, predstavitvijo teme in vsebine pošiljke, seznanitvijo 
z namenom raziskave in organizacijskim vidikom (časovni rok za reševanje vprašalnika 
in način vračanja rešenih vprašalnikov).  
 

Ocenjevalci so vprašalnike reševali individualno. Razen časovne omejitve za vrnitev 
vprašalnikov jim nismo naložili dodatnih omejitev, tako da so lahko vprašalnike reševali 
na delovnem mestu ali v domačem okolju, če so tako želeli. 
 

Vprašalniki so bili poslani ali vročeni v vse konce Slovenije: 
Ajdovščina, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črni vrh nad Idrijo, Domžale, Dornava, 
Gornja Radgona, Ig, Ivančna Gorica, Jesenice, Kamnik, Kobarid, Kočevje, Kranj, Krško, 
Litija, Ljubljana, Luče, Maribor, Mengeš, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo 
mesto, Ormož, Portorož, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radomlje, Radovljica, Ravne na 
Koroškem, Radlje ob Dravi, Ribnica, Rogaška Slatina, Slovenj Gradec, Slovenske 
Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmartno pri Litiji, 
Tolmin, Trebnje, Trbovlje, Velenje, Vipava, Zagorje, Zagorje ob Savi, Žalec. 
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Primerjava posredovanih (poslanih in vročenih) s prejetimi vprašalniki (vrnjenimi) je 
zajeta v tabeli št. 22. 
 

Tabela št. 22:  Primerjava števila poslanih ali vročenih vprašalnikov s številom vrnjenih vprašalnikov 
 

 
 

VRSTA VPRAŠALNIKA 
 

 

POSLANI/VROČENI 
VPRAŠALNIKI  

 

 

VRNJENI 
VPRAŠALNIKI 

 

 

vprašalniki za logopede/surdopedagoge 
 

 

119 
 

 

75 
 

 
 

vprašalniki za ostale strokovnjake 
(specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
psihologi, socialni delavci, pedagogi, 
fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, 
pedopsihiatri) 
 

 

 
185 

 

 

 
83  
 

 

Iz podatkov, zbranih v tabeli št. 22, lahko sklepamo, da so se vprašalniki za 
logopede/surdopedagoge vračali v znatno večjem številu kot vprašalniki za strokovnjake 
ostalih strok.  
  
Tabela št. 23:   Primerjava števila poslanih ali vročenih vprašalnikov za logopede/surdopedagoge s številom 

vrnjenih glede na delovno mesto logopeda/surdopedagoga  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabele št. 23 nas prepriča v to, da so se v nezanemarljivo večjem odstotku vračali 
vprašalniki za logopede/surdopedagoge tistih, ki so zaposleni v zdravstvenemu sektorju.   
 
Vrnjenih je bilo tudi 17 neveljavnih vprašalnikov: 
 

- 3 neveljavni vprašalniki iz stroke specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 
 

- 5 neveljavnih vprašalnikov iz stroke logopedov/surdopedagogov, 
 

- 1 neveljavni vprašalnik iz stroke delovnih terapevtov, 
 

- 2 neveljavna vprašalnika iz stroke socialnih delavcev in 
 

- 6 ustrezno obkroženih vprašalnikov, kjer niso bili zapisani podatki o strokovnem 
naslovu. 

 

Med neveljavne vprašalnike smo morali uvrstiti vse tiste, kjer je bil neobkrožen 
(pozabljen) en odgovor ali več, kjer je bilo pri enem vprašanju obkroženih več 
odgovorov in tiste, kjer se posamezniki po strokovnem naslovu niso opredelili. Te 
vprašalnike v nadaljnjih analizah, obdelavi podatkov in interpretaciji seveda nismo 
upoštevali.  
 
 
3.6   STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 
Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Excell, SPSS 18.0 
(Statistical Package for the Social Sciences).  
 

Uporabljene so bile naslednje statistične metode: 
 

 

DELOVNO MESTO  
LOGOPEDA 

 

 

POSLANI 
VPRAŠALNIKI 

 

 

VRNJENI 
VPRAŠALNIKI 

 

 
 

delovno mesto v šolstvu 
 

 

 

47 
 

 

22 (46, 81 %)  
 

delovno mesto v zdravstvu 
 

 

71 
 

 

51 (71, 83 %)  
 

zasebna praksa 
 

 

1 
 

 

-  
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• opisna oziroma deskriptivna statistika (numerus, maksimalna in minimalna 
vrednost,  povprečna vrednost, standardna napaka, standardni odklon), 

 

• t-test za ugotavljanje razlik med stališči med dvema skupinama, 
 

• enosmerni test analize variance – ANOVA za ugotavljanje razlik med tremi 
skupinami (strokovnimi profili), 

 

• POST HOC Bonferroni test enakosti varianc za natančnejšo primerjavo 
obstoječih razlik med skupinami (strokovnimi profili) in 

 

• F-test - Levenov test za ugotavljanje/potrjevanje homogenosti varianc. 
 

Hipoteze smo preverjali na stopnji tveganja 5 % (p = 0, 05). 
 

Rezultati z interpretacijo so v nadaljevanju predstavljeni tabelarno in opisno (poglavje 
4).  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 
Za boljše razumevanje predstavljenih rezultatov in posledično lažje spremljanje 
interpretacije rezultatov v nadaljevanju je v veliko pomoč sočasno spremljanje 
vprašalnikov (priloga št. 2 in 3).  
 
 

4.1    SPLOŠEN PREGLED REZULTATOV 
 
Tabela št. 24: Podatki opisne statistike ocenjevanja celotnega vprašalnika o zgodnjem razvoju   

komunikacije za vse skupine strokovnjakov  
 

 
 

N 
 

x  
 

Min 
 

Max s 
 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 

 
 

75 
 

 
 

4, 22 
 

 
 

2 
 
 

5 
 
 

0, 556 

 
 

medicinska stroka 
 

 
 

38 
 

 
 

4, 23 
 

 
 

3 
 
 

5 
 
 

0, 585 
 

 
 
 
 

 

Stališča do 
prenatalnega 

časa 
 
 

 

družboslovno- 
humanistična 

stroka 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4, 03 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0, 607 

 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 

 
 

75 
 

 
 

4, 72 
 

 
 

4 
 
 

5 
 
 

0, 286 

 
 

medicinska stroka 
 

 
 

38 
 

 
 

4, 61 
 

 
 

4 
 
 

5 
 
 

0, 430 
 

 
 

Stališča do 
perinatalnega 

časa 
 

 

družboslovno 
humanistična- 

stroka 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4, 68 
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0, 330 

 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 

 
 

75 
 

 
 

4, 50 
 

 

3 
 
 

5 
 
 

0, 367 

 
 

medicinska stroka 
 

 
 

38 
 

 
 

4, 38 
 

 
 

3 
 
 

5 
 
 

0, 458 
 

 
 

Stališča do 
postnatalnega 

časa  

 

družboslovno- 
humanistična 

stroka 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4, 26 
 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

0, 442 

 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 

 
 

75 
 

 
 

4, 51 
 

 
 

3 
 
 

5 
 
 

0, 372 

 
 

medicinska stroka 
 

 
 

38 
 

 
 

4, 24 
 

 
 

3 
 
 

5 
 
 

0, 413 
 

 
 
 

Stališča do 
predjezikovnih 

prediktorjev težav 
v razvoju 

komunikacijskih 
sposobnosti 

 
 

 

družboslovno- 
humanistična 

stroka 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4, 36 
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0, 388 

 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 

 
 

75 
 

 
 

4, 26 
 

 
 

3 
 
 

5 
 
 

0, 386 

 
 

medicinska stroka 
 

 
 

38 
 

 
 

4, 13 
 

 
 

3 
 
 

5 
 
 

0, 425 
 

 
 

Stališča do 
aktivnosti, 
zmožnosti, 

dejavnosti in 
sposobnosti 

novorojenčka/ 
dojenčka   

 
 
 

 
 

družboslovno- 
humanistična 

stroka 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4, 09 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0, 452 

 
Zgornja tabela nas seznanja s ključno opisno statistiko.  
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Vse tri skupine strokovnjakov najvišje ocenjujejo perinatalni čas kot zelo pomembno 
obdobje za zgodnji razvoj komunikacije. Povprečna ocena med logopedi/surdopedagogi 
znaša 4, 72, s povprečno vrednostjo ocen 4, 68 sledijo strokovnjaki družboslovno-
humanistične smeri in na koncu, z nekoliko manjšo povprečno vrednostjo ocen stališč 
(4, 61), delavci medicinske stroke. Za vse skupine je obenem značilna še velika 
homogenost - enotnost v ocenjevanju. To lahko opazimo po najmanjših standardnih 
odklonih od povprečne vrednosti pri vseh skupinah strokovnjakov.  
 

Trend enotnosti med skupinami strokovnjakov pri najvišjih ocenah se ponovi kot 
enotnost ocenjevanja stališč tudi pri najnižjih ocenah. Prav vse skupine strokovnjakov 
so namreč z najnižjimi ocenami stališč ocenjevale prentalni čas. Tega po podatkih 
sodeč vse skupine smatrajo za manj pomembnega v primerjavi z drugimi 
področji/obdobji. Za najnižje ocene so se najpogosteje odločali delavci družboslovno-
humanistične stroke, kar lahko razberemo iz najnižje povprečne ocene nasploh (4, 03). 
Delavci medicinske stroke in logopedi/surdopedagogi so svoja stališča glede 
prenatalnega razvoja komunikacije ocenjevali nekoliko višje (povprečna ocena 4, 22 
oziroma 4, 23), vendar še zmeraj znatno nižje v primerjavi z drugimi področji, ki so jih 
ocenjevali. Zanimiv podatek ob ocenjevanju stališč o prenatalnem razvoju komunikacije 
so standardni odkloni. Pri vseh skupinah strokovnjakov se tukaj pojavljajo največja 
odstopanja – pri vseh skupinah za več kot polovico ocene. Ta podatek tako kaže na 
največjo neenotnost stališč do prenatalnega razvoja komunikacije in sicer znotraj vseh 
skupin strokovnjakov.  
 

Nenazadnje je potrebno opozoriti na enotnost v podanih stališčih znotraj skupin 
strokovnjakov. Ta je največja znotraj skupine logopedov/surdopedagogov, medtem ko 
tega pri drugih dveh skupinah ni mogoče opaziti. O enotnosti stališč znotraj skupine 
logopedov/surdopedagogov pričajo najmanjši standardni odkloni prav na vseh 
področjih, ki so jih ocenjevali.  

 

4.2   REZULTATI PO POSAMEZNIH PODROČJIH 
 
4.2.1   Razlike v stališčih o razvoju komunikacijskih sposobnosti med tremi 

skupinami strokovnjakov 
 

Tukaj nas je zanimal globalni uvid - splošna stališča različnih strok do razvoja 
komunikacijskih sposobnosti novorojenčka/dojenčka/še nerojenega otroka.  
 

Tabela št. 25: Podatki opisne statistike ocenjevanja zgodnjega razvoja komunikacije za vse skupine 
strokovnjakov  

 

 
 

N 
 

x  
 

Min 
 

Max 
 

s 

 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 

 
 

75 
 

 
 

4, 44 
 

 
 

4 
 
 

5 
 
 

0, 291 

 

medicinska 
stroka 

 

 
 
 

38 
 

 
 
 

4, 32 
 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

0, 346 

 
 
 
 

Ocene o zgodnjem 
razvoju 

komunikacije vseh 
sodelujočih 

strokovnjakov  
 
 

 

družboslovno- 
humanistična 

stroka 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4, 29 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0, 325 

 

Tabela št. 25 priča o tem, da so logopedi/surdopedagogi v primerjavi s strokovnjaki 
družboslovno-humanistične smeri in delavci medicinske stroke podajali najvišje ocene o 
zgodnjem razvoju komunikacije na splošno. Najnižja ocena posameznega stališča je 
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znašala 4 točke, maksimalna pa 5 točk. Dokončno nas v najvišje ocenjevanje skupine 
logopedov/surdopedagogov prepriča najvišja izračunana povprečna vrednost (4, 44) in 
obenem najmanjši standardni odklon (0, 29).  Pri preostalih dveh skupinah so bile 
ocene stališč o zgodnjem razvoju komunikacije na splošno pomembno nižje (povprečni 
vrednosti 4, 29 in 4, 32), večja standardna odklona pa pričata o večji neenotnosti v 
stališčih znotraj skupin.  
 

4.2.2 Razlike v stališčih o zgodnjemu razvoju komunikacije glede na mesto 
zaposlitve (zdravstvo/šolstvo) 

 

Želeli smo raziskati, ali mesto zaposlitve – zdravstvo/šolstvo vpliva na oblikovanje 
stališč o zgodnjemu razvoju komunikacije. Vpliv delovnega mesta smo raziskali tako 
med vsemi sodelujočimi kot tudi znotraj skupine logopedov/surdopedagovov.  
Hiter pregled rezultatov opisne statistike o vplivu delovnega mesta (zaposlenosti v 
šolstvu/zdravstvu) je predstavljen v tabelah št. 26 in 27.   
 

Tabela št. 26:   Podatki opisne statistike ocenjevanja zgodnjega razvoja komunikacije vseh sodelujočih 
strokovnjakov glede na delovno mesto  

 

 
 

N 
 

x  
 

s 
 

Std. Error  
 
 

zdravstvo 
 

 
 

119 
 

 
 

4, 35 
 

 
 

0, 340 
 
 

0, 031 
 
 
 
 
 
 
 

Stališča o zgodnjem razvoju 
komunikacije glede na zaposlitev  

 

 
 

šolstvo 
 

 
 

32 
 

 
 

4, 44 
 

 
 

0, 208 
 
 

0, 037 
 

Opazimo lahko diskrepanco v povprečnih ocenah in standardnemu odklonu med 
sodelujočimi strokovnjaki, zaposlenimi v šolstvu in sodelujočimi strokovnjaki, 
zaposlenimi v zdravstvu. Da je ta razlika tudi statistično pomembna, je potrebno 
dodatno potrditi in utemeljiti z ustreznimi metodami oziroma postopki statistične 
obdelave podatkov (sledi v poglavju 4.3). 
 

Tabela št. 27:   Podatki opisne statistike ocenjevanja zgodnjega razvoja komunikacije logopedov/     
surdopedagogov v zdravstvu in logopedov/surdopedagogov v šolstvu  

 

 
 

N 
 

x  
 

s 
 

Std. Error 
 
 

zdravstvo 
 

 
 

51 
 

 
 

4, 42 
 

 
 

0,  326 
 
 

0, 046 
 
 
 

Ocene logopedov/surdopedagogov o 
zgodnjem razvoju komunikacije glede 
na zaposlitev v šolstvu ali zdravstvu 

 
 

 
 
 

šolstvo 
 

 
 
 

22 
 

 
 
 

4, 47 
 

 
 
 

0, 193 

 
 
 

0, 041 
 

 

Podobno kot v tabeli št. 26 lahko tudi v tabeli št. 27 opazimo diskrepanco – majhno, a 
vendar - v povprečnih ocenah in standardnemu odklonu med logopedi/surdopedagogi, 
zaposlenimi v šolstvu in med logopedi/surdopedagogi, zaposlenimi v zdravstvu. To 
razliko je potrebno nadalje dodatno potrditi in utemeljiti z ustreznimi metodami oziroma 
postopki statistične obdelave podatkov (sledi v poglavju 4.3). 
 

4.2.3 Razlike med skupinami v stališčih o predjezikovnih prediktorjih težav v 
razvoju komunikacijskih sposobnosti 

 

Prvi korak in obenem predpogoj za ugotavljanje razlik v stališčih o predjezikovnih 
prediktorjih težav v razvoju komunikacijskih sposobnosti je zbrana in urejena opisna 
statistika (tabela št. 28). 
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Tabela št. 28:    Podatki opisne statistike ocenjevanja predjezikovnih prediktorjev težav v razvoju 
komunikacije za vse skupine strokovnjakov  

  

 
 

N 
 

x  
 

Min 
 

Max 
 

s 

 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 

 
 

75 
 

 
 

4, 51 
 

 
 

3 
 
 

5 
 
 

0, 372 

 

medicinska 
stroka 

 

 
 
 

38 
 

 
 
 

4, 24 
 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

0, 413 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stališča o 
predjezikovnih 

prediktorjih  
 

 

družboslovno- 
humanistična 

stroka 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4, 36 
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0, 388 

 

Med tremi skupinami sodelujočih strokovnjakov je opazna razlika v ocenah stališč o 
predjezikovnih prediktorjih težav v razvoju komunikacijskih sposobnosti. Največja razlika 
je v povprečnih vrednostih ocen stališč med skupino logopedov/surdopedagogov (4, 51) 
in skupino strokovnjakov medicinske stroke (4, 24). Opazna je tudi razlika v povprečnih 
vrednostih ocen stališč med logopedi/surdopedagogi in strokovnjaki družboslovno-
humanistične smeri (4, 36), ki pa je bistveno manjša. 
Za potrditev statistične pomembnosti teh razlik smo vpeljali dodatne statistične metode 
(v poglavju 4.3). 
 

4.2.4 Razlike med skupinami v stališčih do komunikacijskih sposobnostih 
novorojenčka/dojenčka 

 

Tabela št. 29:    Podatki opisne statistike ocenjevanja novorojenčkovih/dojenčkovih komunikacijskih 
sposobnosti za vse skupine strokovnjakov  

  

 
 

N 
 

 x  
 

Min 
 

Max 
 

s 

 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 

 
 

75 
 

 
 

4, 50 
 

 
 

3 
 
 

5 
 
 

0, 367 

 

medicinska 
stroka 

 

 
 
 

38 
 

 
 
 

4, 38 
 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

0, 458 

 
 
 
 

Ocenjevanje 
novorojenčkovih/ 

dojenčkovih 
komunikacijskih 

sposobnosti  
 
 

 

družboslovno- 
humanistična 

stroka 
 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

4, 26 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0, 442 

 

V tabeli št. 29 lahko opazimo razlike v stališčih do komunikacijskih sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka. Največja razlika je opazna med ocenami stališč logopedov/ 
surdopedagogov (povprečna vrednost 4, 50) in med strokovnjaki družboslovno 
humanistične stroke (povprečna ocena 4, 26). Obstaja tudi razlika med 
logopedi/surdopedagogi in med delavci medicinske stroke (povprečna ocena 4, 38), 
vendar je ta razlika dokaj majhna.  
Za ugotovitev dejanske (statistične) pomembnosti razlik v stališčih do komunikacijskih 
sposobnosti novorojenčka/dojenčka med skupinami smo uporabili več različnih 
statističnih metod (poglavje 4.3). 
 
 
4.3   PREVERJANJE HIPOTEZ  
 
Zaradi medsebojne povezanosti raziskovalnih hipotez (povezanost po vsebini, statistični 
obdelavi podatkov in analizi) pri predstavljanju končnih rezultatov in njihovi interpretaciji, 
logično sledimo takšnemu poteku in jih tudi zato predstavljamo v parih.  
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  H1   Stališča logopedov/surdopedagogov o razvoju komunikacijskih sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka/še nerojenega otroka se statistično pomembno 
razlikujejo od stališč delavcev v medicinski stroki (fizioterapevti, delovni 
terapevti, pediatri, pedopsihiatri). 

 

H2    Stališča logopedov/surdopedagogov o razvoju komunikacijskih sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka/še nerojenega otroka se statistično pomembno 
razlikujejo od stališč delavcev v družboslovno-humanističnih strokah (psihologi, 
socialni delavci, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi). 

 

H1 in H2 sta hipotezi, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v stališčih o 
razvoju komunikacijskih sposobnosti med tremi skupinami strokovnjakov 
(logopedi/surdopedagogi, medicinska stroka, družboslovno humanistična stroka). Tukaj 
nas je zanimal globalni uvid - splošna stališča različnih strok do razvoja komunikacijskih 
sposobnosti novorojenčka/dojenčka/še nerojenega otroka. Pri tem smo ugotavljali, ali 
glede na strokovni profil med skupinami obstajajo statistično pomembne razlike v 
stališčih do zgodnjega razvoja komunikacije. 
 

Poglavitni postopki statistične obdelave in analiza z interpretacijo sledijo v/ob tabelah št. 
30 - 32.  
 

Tabela št. 30:  Test homogenosti varianc (potrebno za analizo in interpretacijo H1 in H2) 
 

 
 

Levenov test 
 

df1 
 

df2 
 

Sig. 
 

Ocene o zgodnjem razvoju komunikacije 
vseh sodelujočih strokovnjakov  

 

 
 
 

0, 982 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

155 
 

 
 
 

0, 377 
 

 

Rezultat tabele št. 30 potrjuje, da se variance med skupinami ne razlikujejo statistično 
značilno – variance med skupinami so enake oziroma homogene (Levenov test: 
p>0,05). Homogenost varianc kot predpogoj za nadaljevanje analize tako omogoči 
računanje enosmerne analize variance - ANOVE.   
 

Tabela št. 31:  Enosmerna analiza variance – ANOVA (potrebno za analizo in interpretacijo H1 in H2) 
 

 
 

Sum of  
Squares 

 

df 
 

Mean 
Square 

 

F 
 

Sig. 

 
 
 
 
 
 

Ocene o zgodnjem 
razvoju komunikacije 

vseh sodelujočih 
strokovnjakov  

 

 

med 
skupinami 

 
 

znotraj skupin 
 

skupaj 

 
 

0, 815 
 

 
 

15, 336 
 

16, 152 

 
 

2 
 
 
 

 

155 
 

157 
 

 
 

0, 408 
 

 
 

0, 099 
 
 

 
 

4, 120 
 

 
 

0, 018 

 

Na podlagi rezultatov izračuna enosmerne analize variance - ANOVA, ki so prikazani v 
zgornji tabeli lahko potrdimo, da med skupinami obstajajo statistično pomembne razlike 
(p < 0, 05).  
Enosmerna analiza variance poda podatke o tem, ali med skupinami obstojijo statistično 
pomembne razlike, vendar ne definira, kje so te razlike. Da lahko definiramo, kje te 
razlike obstajajo, smo uporabili POST HOC test za enake variance - Bonferroni (p < 
0,05).     
 

Tabela št. 32:   POST HOC Bonferroni test za multiplo primerjavo (potrebno za analizo in interpretacijo 
H1  in H2) 

 

 
 

Stroka  
(skupina) 

 

Stroka 
(skupina) 

 

Mean 
Difference 

 

Std. 
Error 

 

Sig. 

 

medicina 
 

 

0, 125 
 

0, 063 
 

0, 142 
 
 
 

Stališča o zgodnjem 
razvoju komunikacije 

 

 

 
logopedi/surdopedagogi 

 
 

 

družboslovno-
humanistična 

 
 

0, 156 
 
 

0, 059 
 
 

0, 028 
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Po podatkih iz tabele št. 32  lahko zaključimo, da obstaja statistično pomembna razlika 
med stališči o razvoju komunikacijskih sposobnosti med logopedi/surdopedagogi in med 
delavci družboslovno-humanistične stroke (p<0,05), medtem ko med logopedi/ 
surdopedagogi in delavci medicinske stroke statistično pomembne razlike ne moremo 
potrditi. Iz tega sledi, da H2 potrdimo, medtem ko H1 zavrnemo.  
Razliko v stališčih o zgodnjem razvoju komunikacije med logopedi/surdopedagogi in 
strokovnjaki družboslovno-humanistične smeri in obenem enotnost v stališčih 
logopedov/surdopedagogov s strokovnjaki medicinske stroke pripisujemo dejstvu, da je 
logoped/surdopedagog veliko pogostejši sodelavec delavcev v medicinski stroki in v 
manjši meri sodelavec delavcev v družboslovno-humanistični stroki. 
 

H3    Obstaja statistično pomembna razlika v stališčih o razvoju zgodnje komunikacije 
med strokovnjaki, ki delajo v šolstvu in strokovnjaki, ki delajo v zdravstvu.   

 

H4    Obstaja statistično pomembna razlika v stališčih o razvoju zgodnje komunikacije 
med logopedi/surdopedagogi, ki delajo v šolstvu in logopedi/surdopedagogi, ki 
delajo v zdravstvu.   

 

S H3 in H4 smo želeli dobiti odgovor, ali obstajajo razlike v mnenjih o zgodnjemu 
razvoju komunikacije glede na mesto zaposlitve – zdravstvo/šolstvo.  
 

Najprej nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v stališčih o zgodjem razvoju komunikacije 
med delavci v zdravstvu in med delavci v šolstvu - ne glede na strokovni profil (H3). 
Postopek statistične obdelave in analiza z interpretacijo sledijo v/ob tabeli št. 33.  
 

Tabela št. 33:   Tetst homogenosti varianc (zaposlitev v šolstvu/zdravstvu) ne glede na strokovni profil 
(potrebno za analizo in interpretacijo H3) 

 
 

Levenov test enakosti 
varianc 

 

 

F 
 

Sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stališča o zgodnjem razvoju 
komunikacije glede na zaposlitev v 

šolstvu ali zdravstvu 
 
 

 
 

homogenost 
varianc 

 

nehomogenost 
varianc 

 
 

12, 058 
 

 
 

0, 001 

 

Po podatkih predstavljenih v tabeli lahko zaključimo, da varianci ne pripadata isti 
populaciji (p>0,05), torej sta statistično značilni. Levenov test je pokazal nehomogenost 
varianc, kar pomeni, da so stališča o zgodnjem razvoju komunikacje zaposlenih v 
šolstvu in zaposlenih v zdravstvu statistično značilno razlikujejo.  
 
Nadalje nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v stališčih o zgodnjem razvoju 
komunikacije  znotraj skupine logopedov/surdopedagogov. Zanimalo nas je torej, ali 
obstajajo razlike med zaposlenimi logopedi/surdopedagogi v zdravstvu in zaposlenimi 
logopedi/ surdopedagogi v šolstvu (H4).  
Rezultati opisne statistike in statistična obdelava podatkov s kratko interpretacijo sledijo 
v/ob tabeli št. 34.  
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Tabela št. 34:   Tetst homogenosti varianc za logopede/surdopedagoge glede na zaposlitev v zdravstvu 
ali šolstvu (potrebno za analizo in interpretacijo H4) 

 
 

Levenov test enakosti 
varianc 

 

 

F 
 

Sig. 
 
 
 
 

Stališča logopedov/surdopedagogov o 
zgodnjem razvoju komunikacije glede na 

zaposlitev v šolstvu ali zdravstvu 
 
 

 
 

homogenost 
varianc 

 
 

nehomogenost 
varianc 

 
 

9, 411 
 

 
 

0, 003 

 

Po podatkih, predstavljenih v zgornji tabeli, lahko zaključimo, da varianci ne pripadata 
isti populaciji (p>0,05), torej sta statistično značilni. Levenov test je pokazal 
nehomogenost varianc, kar pomeni, da se stališča o zgodnjem razvoju komunikacje 
med logopedi/surdopedagogi, zaposlenimi v šolstvu in logopedi/surdopedagogi, 
zaposlenimi v zdravstvu, statistično značilno razlikujejo.  
 

Stališča o zgodnjem razvoju komunikacje zaposlenih v šolstvu in zaposlenih v zdravstvu 
se, ne glede na strokovni profil, statistično značilno razlikujejo. Iz tega razloga H3 
potrdimo. Tudi stališča o zgodnjem razvoju komunikacje znotraj skupine 
logopedov/surdopedagogov zaposlenih v šolstvu in zaposlenih v zdravstvu se 
statistično značilno razlikujejo, zato lahko tudi H4 potrdimo.  
Rezultati raziskave torej kažejo na to, da delovno mesto - zaposlitev bodisi v zdravstvu, 
bodisi v šolstvu, vpliva na oblikovanje stališč o zgodnjem razvoju komunikacije. 
 

H5    Obstaja statistično pomembna razlika med stališči logopedov/surdopedagogov in 
stališči delavcev v medicinski stroki (fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, 
pedopsihiatri) o predjezikovnih prediktorjih težav v razvoju komunikacijskih 
sposobnosti. 

 

  H6   Obstaja statistično pomembna razlika med stališči logopedov/surdopedagogov in 
stališči delavcev v družboslovno-humanističnih strokah (psihologi, socialni 
delavci, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi) o predjezikovnih 
prediktorjih težav v razvoju komunikacijskih sposobnosti. 

 

S pomočjo analize H5 in H6 lahko odgovorimo na vprašanje, ali se ocenjevanje 
predjezikovnih prediktorjev, ki omogočajo prepoznavanje težav v razvoju 
komunikacijskih sposobnosti, med strokovnjaki različnih strok razlikuje ali ne. 
Postopki statistične obdelave in analiza z interpretacijo sledijo v/ob tabelah št. 35 - 37. 
 

Tabela št. 35: Test homogenosti varianc (potrebno za analizo in interpretacijo H5 in H6) 
 

 
 

Levenov test 
 

 

 df1 
 

df2 
 

Sig. 
 

Stališča o predjezikovnih 
prediktorjih  

 
 

 
 
 

0, 775 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

155 
 

 
 
 

0, 462 
 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da se variance med skupinami ne razlikujejo statistično 
značilno – variance med skupinami so enake oziroma homogene (Levenov test: 
p>0,05). Homogenosti varianc kot predpogoj za nadaljevanje analize omogoči 
računanje enosmerne analize variance - ANOVE.   
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Tabela št. 36: Enosmerna analiza variance – ANOVA (potrebno za analizo in interpretacijo H5 in H6) 
 

 
 

Sum of  
Squares 

 

df 
 

Mean 
Square 

 

F 
 

Sig. 

 
 
 
 

Stališča o 
predjezikovnih 

prediktorjih  
 

 

med 
skupinami 

 

znotraj 
skupin 

 

skupaj 

 
 

1, 971 
 

 
23, 194 

 
 

25, 165 
 

 
 

2 
 

 
155 

 
 

157 
 

 
 

0, 985 
 

 
0, 150 

 
 

 
 

6, 586 
 

 
 

0, 002 

 

Na podlagi rezultatov izračuna enosmerne analize variance - ANOVA, ki so prikazani v 
tabeli št. 36, lahko potrdimo, da med skupinami obstajajo statistično pomembne razlike 
(p<0,05).  
 

Za definiranje razlik med skupinami smo uporabili POST HOC test za enake variance -  
Bonferroni (p<0,05).    
 

Tabela št. 37:   POST HOC Bonferroni test za multiplo primerjavo (potrebno za analizo in interpretacijo H5 
in H6) 

 

 
 

Stroka 
(skupina) 

 

Stroka (skupina) 
 

Mean 
Difference 

 

Std. 
Error 

 

Sig. 

 

medicina 
 

 

0, 273 
 

0, 077 
 

0, 002 
 

Stališča o predjezikovnih 
prediktorjih  

 

 

logopedi/ 
surdopedagogi 

 
 

 

družb.-humanistična 
 

0, 144 
 

0, 073 
 

0, 151 
 

Po podatkih iz tabele št. 37  lahko zaključimo, da obstaja statistično pomembna razlika 
v ocenah predjezikovnih prediktorjev med logopedi/surdopedagogi in med delavci iz 
medicinske stroke (p<0,05), medtem ko med logopedi/surdopedagogi in delavci 
družboslovno-humanistične stroke statistično pomembne razlike ne moremo potrditi.  
Iz tega torej sledi, da H5 potrdimo, medtem ko H6 zavrnemo. 
Enotnost stališč med logopedi/surdopedagogi in delavci družboslovno-humanistične 
stroke pripisujemo večji občutljivosti in manjši toleranci za odstopanja v razvoju v 
primerjavi z delavci medicinske stroke. 
 
H7    Stališča logopedov/surdopedagogov do komunikacijskih sposobnosti 

novorojenčka/dojenčka (aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti, sposobnosti) se 
statistično pomembno razlikujejo od stališč delavcev v medicinski stroki 
(fizioterapevti, delovni terapevti, pediatri, pedopsihiatri). 

H8   Stališča logopedov/surdopedagogov do komunikacijskih sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka (aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti, sposobnosti) se 
statistično pomembno razlikujejo od stališč delavcev v družboslovno- 
humanističnih strokah (psihologi, socialni delavci, pedagogi, specialni in 
rehabilitacijski pedagogi) 

 

Pri H7 in H8 nas je zanimalo, ali se ocenjevanje komunikacijkskih sposobnosti 
novorojenčka/dojenčka med strokovnjaki različnih strok razlikuje ali ne. 
 

Postopki statistične obdelave in analiza z interpretacijo sledijo v/ob tabelah št. 38 - 40. 
 

Tabela št. 38: Test homogenosti varianc (potrebno za analizo in interpretacijo H7 in H8) 
 

 
 

Levenov test 
 

 df1 
 

df2 
 

Sig. 
 

Ocenjevanje 
novorojenčkovih/ 

dojenčkovih komunikacijskih sposobnosti  
 

 
 
 

1, 063 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 

155 
 

 
 
 

0, 348 
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Iz tabele št. 38 lahko razberemo, da se variance med skupinami ne razlikujejo 
statistično značilno – variance med skupinami so enake oziroma homogene (Levenov 
test: p>0,05).  
Homogenost varianc kot predpogoj za nadaljevanje analize tako omogoči računanje 
enosmerne analize variance - ANOVE.   
 

Tabela št. 39: Enosmerna analiza variance – ANOVA (potrebno za analizo in interpretacijo H7 in H8) 
 

 
 

Sum of  
Squares 

 

df 

 

Mean 
Square 

 

F 
 

Sig. 

 

Ocenjevanje 
novorojenčkovih/ 

dojenčkovih komunikacijskih 
sposobnosti  

 

 

med 
skupinami 

 

znotraj 
skupin 

 
 

skupaj 
 

 

1, 692 
 
 

26, 301 
 
 

27, 993 
 

 

2 
 
 
 
 

 

155 
 
 

 

157 
 

 

0, 846 
 
 
 
 
 

0, 170 
 
 
 
 

 
 

4, 985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0, 008 
 
 
 
 

 

Na podlagi rezultatov izračuna enosmerne analize variance - ANOVA, ki so prikazani v 
zgornji tabel,i lahko potrdimo, da med skupinami obstajajo statistično pomembne razlike 
(p<0,05).  
Za definiranje razlik med skupinami smo uporabili POST HOC test za enake variance -  
Bonferroni (p<0,05). Te so prikazane v naslednji tabeli (tabela št. 40). 
 

Tabela št. 40:   POST HOC Bonferroni test za multiplo primerjavo (potrebno za analizo in interpretacijo H7 
in H8) 

 

 
 

Stroka (skupina) 
 

Stroka 
(skupina) 

 

Mean 
Difference 

 

Std. Error 
 

Sig. 

 

medicina 
 

 

0, 120 
 

0, 082 
 

0, 443 
 

Stališča do 
novorojenčkovih/ 

dojenčkovih 
komunikacijskih 

sposobnosti  
 

 

 
logopedi/ 

surdopedagogi 
 
 

 

družboslovno-
humanistična 

 
 

0, 243 
 
 

0, 078 
 
 

0, 006 

 

 

Rezultati Bonferonni testa kažejo na statistično pomembne razlike med ocenami 
aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti, sposobnosti novorojenčka/dojenčka 
logopedov/surdopedagogov v primerjavi z ocenami strokovnjakov družboslovno-
humanistične stroke. Na drugi strani je Bonferroni preizkus pokazal, da med ocenami 
logopedov/surdopedagogov o aktivnostih, zmožnostih, dejavnostih, sposobnostih 
novorojenčka/dojenčka v primerjavi z ocenami strokovnjakov medicinske stroke ni  
statistično pomembnih razlik.   
Iz tega sledi, da H7 zavrnemo, medtem ko H8 potrdimo. 
Le logopedi/surdopedagogi in medicinski kader sta si torej enotna v stališčih o 
konkretnih aktivnostih, dejavnostih, zmožnostih, sposobnostih novorojenčka/dojenčka v 
povezavi z razvojem komunikacije, medtem ko enotnosti v stališčih med 
logopedi/surdopedagogi in strokovnjaki družboslovno-humanistične smeri nismo potrdili. 
Enotnost (logopedi/surdopedagogi in medicinska stroka) oziroma neenotnost 
(logopedi/surdopedagogi in družboslovno-humanistična stroka) pripisujemo delovnemu 
mestu in večji povezanosti logopedov/surdopedagogov z zdravstveno stroko v 
primerjavi s šolsko stroko.  
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Ob zaključku želimo rezultate raziskave smiselno povezati in jih sistematično urediti. Iz 
tega razloga jih posebej izpostavljamo in jih obenem povsem na kratko in strnjeno 
predstavljamo (tabela št. 41).  
 
Tabela št. 41: Hiter pregled potrjenih in ovrženih hipotez  
 

 
 

HIPOTEZA POTRJENA 
 

 

HIPOTEZE 
 

HIPOTEZA OVRŽENA 
 

H2: med L/S in 
DHS obstajajo stat. 
pomembne razlike 

 
 

H1  Stališča L/S o razvoju komunikacijskih 
sposobnosti novorojenčka/dojenčka/še 
nerojenega otroka se statistično 
pomembno razlikujejo od stališč delavcev 
MS. 

 

H2  Stališča L/S o razvoju komunikacijskih 
sposobnosti novorojenčka/dojenčka/še 
nerojenega otroka se statistično 
pomembno razlikujejo od stališč delavcev 
v DHS. 

 

 

 H1: med L/S in MS 
nismo ugotovili statist. 
pomembnih razlik 

 

H3: obstajajo stat. 
pomembne razlike 
v stališčih glede na 
mesto zaposlitve 
(ne glede na 
strokovni profil) 

 

 
 
 

H3  Obstaja statistično pomembna razlika v 
stališčih o razvoju zgodnje komunikacije 
med strokovnjaki, ki delajo v šolstvu in 
strokovnjaki, ki delajo v zdravstvu.   

 
 

 

 

 

H4: med L/S 
zaposlenimi v 
šolstvu  in L/S 
zaposlenimi v 
zdravstvu obstojijo 
stat. pomembne 
razlike 

 
 

 

H4  Obstaja statistično pomembna razlika v 
stališčih o razvoju zgodnje komunikacije 
med L/S, ki delajo v šolstvu in L/S, ki delajo 
v zdravstvu.   

 

 

 

 

H5: med L/S in MS 
obstajajo statistično 
pomembne razlike 

 

 

H5   Obstaja statistično pomembna razlika med 
stališči L/S in stališči delavcev v MS o 
predjezikovnih prediktorjih težav v razvoju 
komunikacijskih sposobnosti. 

 

H6   Obstaja statistično pomembna razlika med 
stališči L/S in stališči delavcev v DHS o 
predjezikovnih prediktorjih težav v razvoju 
komunikacijskih sposobnosti. 

 

 

 H6: med L/S in 
DHS nismo ugotovili 
statist. pomembnih 
razlik 

 

H8: med L/S in 
DHS obstajajo 
statistično 

   pomembne razlike 

 
 

H7   Stališča L/S do komunikacijskih 
sposobnosti novorojenčka/ dojenčka 
(aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti, 
sposobnosti) se statistično pomembno 
razlikujejo od stališč delavcev v MS. 

 

 H8   Stališča L/S do komunikacijskih 
sposobnosti novorojenčka/ dojenčka 
(aktivnosti, zmožnosti, dejavnosti, 
sposobnosti) se statistično pomembno 
razlikujejo od stališč delavcev v DHS. 

 

 

 H7: med L/S in MS 
nismo ugotovili statist. 
pomembnih razlik 
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5 ZAKLJUČEK  

 
 
V okviru najzgodnejšega razvoja komunikacije predstavlja diplomsko delo svojevrsten 
prispevek k stroki. Obravnavamo namreč področje, ki je dokaj neraziskano – tako v 
Sloveniji kot v tujini.  
 
Verjamemo, da bržkone obstoji kak prispevek na temo zgodnjega razvoja komunikacije, 
a obenem smo prepričani, da smo edini, ki smo se teme lotili na drugačen način - 
sistematično, usmerjeno, zbrali smo dejstva iz velikega števila različnih pomembnih 
virov in jih smiselno razvrstili, uredili ter nenazadnje - vsaj del teorije smo lahko 
podkrepili z opravljeno raziskavo, ki je prav tako edinstvena na področju naše stroke. 
 
Cilj diplomskega dela je bil primerjati stališča o prenatalnem in zgodnjem postnatalnem 
času v povezavi z razvojem komunikacijskih sposobnosti med tremi skupinami 
strokovnjakov: logopedi/surdopedagogi, strokovnjaki s področja medicine (fizioterapevti, 
delovni terapevti, pediatri, pedopsihiatri) in strokovnjaki družboslovno-humanistične 
smeri (psihologi, socialni delavci, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi). 
Z anketnimi vprašalniki in s sodelovanjem mnogih strokovnjakov omenjenih strok smo 
pridobili podatke o njihovih stališčih o zgodnjemu razvoju komunikacije. 
  

Rezultati raziskave so zanimivi – potrdili smo pet hipotez (H2, H3, H4, H5 in H8), 
medtem ko smo tri ovrgli (H1, H6, H7). 
 

Ugotovili smo, da se stališča o zgodnjemu razvoju komunikacijskih sposobnosti na 
splošno med logopedi in strokovnjaki družboslovno-humanistične smeri razlikujejo 
(potrjena H2), medtem ko se stališča med logopedi/surdopedagogi in delavci, 
strokovnjaki medicinske stroke ne razlikujejo (ovržena H1).  
Vrnjeni vprašalniki kažejo na to, da so logopedi v večji meri zaposleni v zdravstvu (72 
%), kar pomeni tudi večjo povezanost s sodelavci v medicinski stroki v primerjavi z 
družboslovno-humanistično stroko (pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi,  
psihologi, socialni delavci). Slednja je, sodeč po analizi vrnjenih vprašalnikov, v večji 
meri domena zaposlenih v šolstvu.  
Razliko v stališčih med logopedi/surdopedagogi in strokovnjaki družboslovno-
humanistične smeri in obenem enotnost v stališčih logopedov/surdopedagogov s 
strokovnjaki medicinske stroke tako pripisujemo dejstvu, da je logoped/surdopedagog 
veliko pogostejši sodelavec delavcev v medicinski stroki in v manjši meri sodelavec 
delavcev v družboslovno-humanistični stroki, kar se pozna v večji enotnosti stališč med 
logopedi/surdopedagogi in medicinskimi delavci (pogosti sodelavci) in neenotnosti 
stališč med logopedi/surdopedagogi in delavci družboslovno-humanistične stroke 
(redkeje sodelavci). V ta argument nas prepriča tudi potrjena H3. 
 

Rezultati ankete so pokazali, da so stališča (ne glede na strokovni profil) o zgodnjemu 
razvoju komunikacije odvisna od delovnega mesta (potrjena H3).  Zaposleni v šolskem 
sektorju namreč, v primerjavi s strokovnimi delavci v zdravstvenem sektorju, 
opredeljujejo svoja stališča s statistično pomembno drugačnimi ocenami in obratno.  
Glede na zapisano lahko zaključimo, da je torej delovno mesto tisto, ki ne glede na 
strokovni profil vpliva na oblikovanje stališč o zgodnjemu razvoju komunikacije. 
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O vplivu zaposlitve (šolstvo/zdravstvo) nas, sicer ožje usmerjeno, a vendar, prepriča 
tudi potrjena H4. Ta potrjuje vpliv delovnega mesta znotraj skupine 
logopedov/surdopedagogov. Torej, trdimo lahko, da na stališča 
logopedov/surdopedagogov o zgodnjemu razvoju komunikacijskih sposobnosti vpliva 
mesto zaposlitve: stališča logopedov/surdopedagogov, zaposlenih v šolstvu, se namreč 
statistično pomembno razlikujejo od mnenj logopedov/surdopedagogov, zaposlenih v 
zdravstvu. 
 

Zanimiv rezultat anketnega vprašalnika so stališča o predjezikovnih prediktorjih težav v 
razvoju komunikacije. Tukaj se je pokazalo, da so stališča med logopedi/surdopedagogi 
in delavci v družboslovno-humanistični stroki dokaj enotna oziroma podobna (ovržena 
H6), medtem ko se stališča med logopedi/surdopedagogi in delavci v medicinski stroki 
statistično pomembno razlikujejo (potrjena H5). Enotnost stališč o predjezikovnih 
prediktorjih med logopedi/surdopedagogi in delavci družboslovno-humanistične stroke 
pripisujemo večji subtilnosti, občutljivosti in manjši toleranci za odstopanja v razvoju v 
primerjavi z delavci medicinske stroke.  
V potrjeni H5 in ovrženi H6 opažamo dobro izhodišče za katero od bodočih, prihodnjih 
raziskav, s čimer bi lahko potrdili, ali naš zaključek drži ali ne.  
Ne glede na enotnost ali neenotnost med skupinami velja opozoriti, da v raziskavi nismo 
vrednotili stališč o predjezikovnih prediktorjih težav v razvoju komunikacije kot dobre ali 
boljše, višje ali nižje, zato ne moremo interpretirati, ali ocene, ki so jih podali 
strokovnjaki, zadostujejo za prepoznavanje ključnih prediktorjev, po katerih je mogoče 
prepoznati možna odstopanja v razvoju komunikacije zelo zgodaj. To spoznanje nas 
vodi k razmišljanju o novi raziskavi, s katero bi ugotavljali, kako dobro znamo 
logopedi/surdopedagogi prepoznavati predjezikovne prediktorje možnih odstopanj v 
razvoju komunikacije in obenem tudi, kako dobro znajo prepoznavati predjezikovne 
prediktorje možnih odstopanj v razvoju komunikacije drugi strokovnjaki. 
 

Pri ocenjevanju komunikacijskih zmožnosti novorojenčka in dojenčka so stališča med 
logopedi/surdopedagogi in delavci v medicinski stroki dokaj poenotena (ovržena H7), 
medtem ko se stališča med logopedi/surdopedagogi in delavci v družboslovno-
humanistični stroki statistično pomembno razlikujejo (potrjena H8). 
Če pogledamo rezultate H5 in H6 ter jih brez poglabljanja primerjamo s H7 in H8, nas 
prvi vtis, nasprotje rezultatov, lahko hitro zavede. Le če se v rezultate poglobimo, jih 
lahko zares razumemo: samo logopedi/surdopedagogi in medicinski kader sta si enotna 
v stališčih o konkretnih aktivnostih, dejavnostih, zmožnostih, sposobnostih 
novorojenčka/dojenčka v povezavi z razvojem komunikacije, medtem ko o enotnosti v 
stališčih med logopedi/surdopedagogi in strokovnjaki družboslovno-humanistične smeri 
ne moremo govoriti. Razlog za bodisi enotnost (logopedi/surdopedagogi in medicinska 
stroka) bodisi neenotnost (logopedi/surdopedagogi in družboslovno-humanistična 
stroka) ponovno pripisujemo delovnemu mestu in večji povezanosti zdravstvenega 
kadra kot prevladujočega v primerjavi s šolskim.  
Ne glede na enotnost oziroma neenotnost med skupinami moramo ob H7 in H8 
opozoriti, da v raziskavi stališč o komunikacijskih zmožnosti novorojenčka in dojenčka 
(aktivnostih, dejavnostih, zmožnostih, sposobnostih v povezavi z razvojem 
komunikacije), le-teh nismo vrednotili kot slabe, dobre ali boljše ipd., cilj je bil ugotoviti, 
ali med skupinami obstajajo razlike. Iz tega razloga ne moremo interpretirati kakovosti 
ocenjevanja (npr. logopedi/surdopedagogi so bolje ocenjevali/prepoznavali 
komunikacijske zmožnosti novorenčka/dojenčka kot medicinska stroka ali obratno). To 
spoznanje bi bilo prav tako smiselno uporabiti v namen kakšne druge, bodoče raziskave 
na to temo. 



 95

 

Ob obdelovanju podatkov smo prišli še do enega spoznanja, ki si ga velja zapomniti za 
vključitev v katero od nadaljnih raziskovanj o zgodnji komunikaciji. Zelo zanimivo bi bilo 
primerjati stališča do prenatalnega in do postnatalnega časa. V rešenih vprašalnikih 
smo namreč zasledili opazno višje ocenjevanje postnatalnega časa v primerjavi s 
prenatalnim. Žal nam zastavljena raziskava ni omogočila, da bi lahko z ustrezno 
statistično obdelavo to potrdili, zato je potrjevanje tega toliko večji izziv za v bodoče. 
Šele potrditev tega z usrezno zastavljeno raziskavo bo namreč »prižgalo pravi alarm«, 
da bomo lahko »na glas« utemeljevali pomembnost ne samo postnatalnega, temveč 
tudi prenatalnega časa. Slednjemu namreč po našem mnenju ne pripisujemo dovolj 
velikega pomena, prav zato smo o tem veliko pisali v teoretičnem delu. Pa naj vseeno 
na kratko spomnimo: Le z dobrim poznavanjem prenatalnega in zgodnjega 
postnatalnega razvoja je mogoče razumeti in prepoznati komunikacijske težave 
še preden uspe otrok spregovoriti. Usvajanje govorno jezikovnih sposobnosti je 
kontinuiran proces. Začne se v prenatalnem času in zelo zgodaj, dokaj hitro po 
rojstvu, je mogoče določena odstopanja v razvoju komunikacije zaznati, jih 
prepoznati. 
 
Z izbrano temo diplomskega dela smo si gotovo upali tja, kamor si mnogi (še) niso. 
Verjamemo, da bo večina po prebranemu delu sprejela dejstvo, da je prav zgodnje 
obdobje temelj za razvoj komunikacije. Še bolj si želimo (in v to tudi verjamemo), da bi 
logopedi/surdopedagi začutili svoje mesto tudi v tem najzgodnejšemu času, ne glede na 
dejstvo, da novorojenček/dojenček (še) ne govori. 
 
Namen diplomskega dela ni dajanje napotkov, temveč razsvetlitev problema 
najzgodnejšega razvoja komunikacije v vsej svoji širini. Bralcu želimo ponuditi  strnjena, 
a sistematično podana (naj)novejša spoznanja in ga na podlagi le-teh spodbuditi, da 
sam najde rešitve in si izoblikuje mnenje o komunikacijskem razvoju 
novorojenčka/dojenčka/še nerojenega otroka. Vseeno ne more škoditi nasvet Harriet 
Segal (Življenje je kot reka): …»Ne morem ti predpisovati, kako moraš živeti. Tega ne 
more nihče. Edino, kar vem, je to, da vsi potrebujemo ljubezen, ne glede na to, kar 
imamo…« 
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http://www.babytopsites.com/ (pridobljeno 5.6.2011)  
 
Slika nosečnice na uvodni strani:   

http://www.faqs.org/photo-dict/phrase/899/pregnant.html  (pridobljeno 5.6.2011)  
 
Slika blastociste (slika št. 1):  

http://www.fertilitynz.org.nz/img/content/78/80/x-20081117143706703.jpg 
(pridobljeno 23.7.2010) 
 

Slika zigote (slika št. 1):  http://www.regionalfertilityprogram.ca/assets/zygote.jpg  
(pridobljeno 23.7.2010) 
 

Slika morule (slika št. 1): http://www.classicalvalues.com/Morula.jpg (pridobljeno 23.7.2010) 
 
Posnetek zgodnjega embria - četrti teden (slika št. 2): 

http://ponpesnurma.files.wordpress.com/2008/12/embrio.jpg (pridobljeno 11.8.2010) 
 
Ilustrativen prikaz primerjave rasti embria s fetusom ter prikaz hitre rasti fetusa (slika št. 3): 

http://weill.cornell.edu/cms/health_library/images/ei_0128.jpg (pridobljeno 11.8.2010) 
 

Prikaz hitrosti rasti embria, zgodnjega fetusa in fetusa v sredini nosečnosti (slika št. 4): 
http://nursingcrib.com/wp-content/uploads/fetal-development.jpg (pridobljeno 11.8.2010) 

 
Slikovni prikaz razvoja, rasti zametka, embria in fetusa (slika št. 5): 

http://embryology.med.unsw.edu.au/wwwhuman/Stages/Images/Cst800.jpg 
(pridobljeno 11.8.2010) 

 
Evolucijski razvoj možganov (slika št. 6) - prirejena po: 

http://northernutahhypnosis.com/wp-content/uploads/2009/12/Brain-Triune_2.gif 
(pridobljeno 11.10.2010) 

 
Fotografija spodbujanja otroka k igri (slika št. 11): http://www.herdaily.com/parenting/1812/play-with-

your-toddler-its-a-world.html (pridobljeno 5.6.2011) 
 
Slika anancefalije (slika št. 12): http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Anencephaly_front.jpg 



  

(pridobljeno 31.6.2010) 
 
Slika mikrotije (slika št. 13):  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Microtia_lvl3.jpg  (pridobljeno 31.6.2010) 
 
Vrste razcepov (slika št. 14): http://nursingcrib.com/wp-content/uploads/cleftlipandpalate1.jpg 

(pridobljeno 3.8.2010) 
 
Dojenček z razcepom (slika št. 15):  

http://www.davaobase.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/cleft-lip-and-palate-285x300.jpg 
(pridobljeno 3.8.2010) 

 
Otrok z downovim sindromom (slika št. 16):  

http://dna-laboratories.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/photo3.jpg   
(pridobljeno 3.8.2010) 

 
Otrok s cri du chat sindromom (slika št. 17): http://en.academic.ru/pictures/enwiki/67/Criduchat.jpg 

(pridobljeno 3.8.2010) 
 
Otrok z Prader Willi sindromom (slika št. 18): 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prader_Willi_Syndrome2.jpg (pridobljeno 3.8.2010) 
 
Značilna kožna guba pri deklici s turnerjevim sindromom (slika št. 19): 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Neck_Turner.JPG (pridobljeno 3.8.2010) 
 
Limfeden nog pri osebi s turnerjevim sindromom (slika št. 20):  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Puffy_feet.JPG (pridobljeno 3.8.2010) 
 
Predembrionalni razvoj v sliki (shema št. 2): 

http://thecaterpillardiaries.files.wordpress.com/2008/10/embryodevelopment.jpg 
(pridobljeno 23.7.2010) 
 

Vpliv teratogenih dejavnikov (shema št. 6): http://www.faslink.org/teratogens.jpg  
(pridobljeno 23.7.2010) 

 
Slika šimpanza ob tabeli št. 5: http://true-wildlife.blogspot.com/2011/02/chimpanzee.html 

(pridobljeno 6.6.2011) 
 

Slika plazilca ob tabeli št. 5: http://miprimerzarzablog.blogia.com/temas/science.php 
(pridobljeno 6.6.2011) 

 
Slika dojenčka ob tabeli št. 5: http://www.everythingbaby.com.au/ (pridobljeno 6.6.2011) 
 
Slika »hormonskih nebes« ob tabeli št. 6: http://www.ozadja.si/Heaven_Stairs-4567.html 

 (pridobljeno 6.6.2011) 
 

Slika »hormonskega pekla« ob tabeli št. 6: http://www.rtvslo.si/slike/photo/84764  
(pridobljeno 6.6.2011) 
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PRILOGA ŠT. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Spoštovani! 

 
 
Sem Daša Popenko, prof. defektologije in študentka specialne in rehabilitacijske 
pedagogike na smeri surdo-logo. Potrebujem vašo pomoč pri raziskavi v okviru 
diplomske naloge, ki mi bo pomagala dokončati študij. Anketa je prostovoljna in 
anonimna. Reševanje vam bo vzelo 10 minut. 
 
Z vašo pomočjo bomo poskušali prodreti na področje prenatalnega in zgodnjega 
postnatalnega razvoja komunikacije in tako prispevati k slovenski logopediji/ 
surdopedagogiki.  
 
Zgodnji razvoj komunikacije je mlado in s strani logopedije/surdopedagogike še 
zelo neraziskano področje - tako v Sloveniji kot v svetu. Namen vprašalnika zato ni 
preverjanje vašega znanja s tega področja, želimo si le primerjati mnenja, stališča 
o prenatalnem in zgodnjem postnatalnem času v povezavi z razvojem 
komunikacijskih sposobnosti s strani različnih strokovnjakov: logopedov/ 
surdopedagogov, pediatrov, pedopsihiatrov, psihologov, fizioterapevtov, delovnih 
terapevtov, defektologov, socialnih delavcev, pedagogov, otorinolaringologov, 
ortodontov in drugih strokovnih sodelavcev logopedov/surdopedagogov, ki prihajajo 
v stik z otroki. 
 
Drznila sem si posredovati vprašalnik na vaš delovni naslov, saj z nekoliko bolj 
osebnim pristopom upam na čim več vrnjenih anket.  
Izredno hvaležna bom, če si boste vzeli čas, izpolnili vprašalnik in mi ga nato z 
navadno pisemsko pošiljko vrnili. Da ne boste imeli stroškov sta pisemska ovojnica z 
naslovom in znamko priloženi. Naprošam vas, če mi rešene vprašalnike vrnete 
najkasneje do 26.11.2010, saj bom morala po tem datumu začeti z obdelavo 
podatkov. 
 
V primeru, da želite biti obveščeni o rezultatih raziskave, lahko to navedete na koncu 
rešenega vprašalnika, kjer je za to predviden prostor. 
Hvala za razumevanje in vložen trud ter čas. 
 
 
 
Prisrčno vas pozdravljam, 
 

Daša Popenko 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



  

PRILOGA ŠT. 2 

 



  

VPRAŠALNIK ZA LOGOPEDE/SURDOPEDAGOGE 
 

Prosimo, odgovorite na nekaj osnovnih vprašanj. 
 

 

Starost  
(ustrezno obkrožite) 
 

• do vključno 35 
 

• 36 do vključno 45 
 

• nad 46 
 

• ne želim odgovoriti  

 

Zaposlen/a v (ustrezno obkrožite in dopolnite): 
 

 zdravstvu 
 

 šolstvu 
 

 ustanovi*:  
 

___________________________________________ 
        (*zaradi anonimnosti lahko pustite polje prazno) 
 

 

Vaš strokovni naslov: 
 
 

 

 
Poskusite oceniti, kako pomembne se vam zdijo spodnje postavke za dober razvoj  
komunikacijskih sposobnosti novorojenčka/dojenčka.  
 

Ocenjujte tako, da obkrožite le eno števko med 1 in 5, ki najbolje opiše vaše  
mnenje. Pomagajte si z legendo v okvirčku na desni.  

              

A1:  PRENATALNI (PREDROJSTVENI) ČAS 
 

1 
 

vpliv prenatalnih izkušenj na razvoj in zorenje osrednjega živčevja (možganov) 
 

1 2 3 4 5 

2 
 

sposobnost poslušanja že v prenatalnem času 
 

1 2 3 4 5 

3 
 

sposobnost odzivanja na zvoke v prenatalnem času 
 

1 2 3 4 5 

4 
 

možnost izzvati odzivanje ploda (gibanje) z zvočnimi dražljaji 
 

1 2 3 4 5 

5 
 

komuniciranje s še nerojenim otrokom  
(npr. branje zgodbic, poslušanje pesmic in umirjene glasbe,  pogovarjanje itd.) 
 

1 2 3 4 5 

6 
 

dovzetnost ploda za stres, ki ga doživlja mati 
 

1 2 3 4 5 

7 
 

potek nosečnosti brez zapletov 
 

1 2 3 4 5 
              

 A2: PERINATALNI (OBROJSTVENI) ČAS 
 

8 
 

potek poroda brez komplikacij (kot npr. dolgotrajen porod, otrok ob rojstvu ne zadiha ipd.) 
 

1 2 3 4 5 

9 
 

skrbno, varno, ljubeče in na novorojenčkove/dojenčkove potrebe naravnano okolje 
 

1 2 3 4  5 

5 = zelo pomembno 
4 = pomembno 
3 = niti pomembno, niti nepomembno 
2 = ne posebej pomembno 
1 = nepomembno  
 



  

10 
 

prenošenost, nedonošenost in zahiranost kot večja možnost (povečano tveganje) za  razvojne 
motnje in določene bolezni (npr. motnja pozornosti, hiperaktivnost, učne težave, možganske 
okvare, govorno jezikovne motnje 
 

1 2 3 4 5 

11 
 

ustrezno funkcioniranje vseh čutil že takoj ob rojstvu  
 

1 2 3 4 5 
 

A3:  POSTNATALNI (POROJSTVENI) ČAS 
 

12 sposobnost odreagiranja z jokom na neprijetne dražljaje ali na nezadovoljene potrebe 
 

1 2 3 4 5 
13 

 

dejavnosti kot so jok, igra, hranjenje, dotikanje, očesni stik in posnemanje za razvoj komunikacijskih 
sposobnosti 
 

1 2 3 4 5 

14 
 

interakcija v smislu izmenjavanja: pogleda-očesnega stika, obrazne mimike, nasmeha, oglašanja 
ipd. 
 

1 2 3 4 5 

15 
 

uporaba gest za razvoj govora pri dojenčku 
 

1 2 3 4 5 

16 
 

navezanost otrok-mati (ali drug pomemben odrasel-oče, skrbnik) 
 

1 2 3 4 5 

17 
 

pogost telesni stik z novorojenčkom/dojenčkom 
 

1 2 3 4 5 

18 
 

branje zgodbic na glas 
 

1 2 3 4 5 

19 
 

poslušanje umirjene glasbe 
 

1 2 3 4 5 

20 
 

brez težav pri vzpostavljanju dojenja 
 

1 2 3 4 5 

21 
 

sposobnost žvečenja hrane (katerekoli hrana, ki je dojenčku všeč in jo je potrebno gristi; npr. 
piškoti, žemlja) 
 

1 2 3 4 5 

22 
 

možnost ocenjevanja morebitnih težav v razvoju komunikacije s pomočjo predjezikovnih 
sposobnosti (vedenja dojenčka še preden se pojavi prva beseda) 
 

1 2 3 4 5 

23 
 

vloga logopeda pri zgodnji intervenciji pri dojenčkih z odstopanjem v razvoju 
 

1 2 3 4 5 

24 
 

zgodnja logopedska diagnostika (ugotovitev odstopanj v razvoju komunikacijskih sposobnosti) 
 

1 2 3 4 5 

25 
 

zgodnja logopedska obravnava (pomoč staršem in terapija za dojenčke, pri katerih se ugotovi 
odstopanje v razvoju) 
 

1 2 3 4 5 

 

B:    AKTIVNOSTI, DEJAVNOSTI, ZMOŽNOSTI, SPOSOBNOSTI NOVOROJENČKA IN DOJENČKA 
 

26 
 

raje posluša človeški glas kot druge zvoke 
 

1 2 3 4 5 

27 
 

raje gleda človeški obraz kot druge vidne dražljaje 
 

1 2 3 4 5 

28 
 

pozornost novorojenčka/dojenčka pogosto osredotočena na človeške obraze  
 

1 2 3 4 5 

29 
 

uživanje ob igri »ku-ku« (skrivanje-odkrivanje) 
 

1 2 3 4 5 

30 
 

socialni nasmeh - smeh namenjen odraslemu 
 

1 2 3 4 5 



  

31 
 

očesni stik z odraslim (staršem, skrbnikom) 
 

1 2 3 4 5 

32 
 

obračanje glave v smeri zvoka 
 

1 2 3 4 5 

33 
 

obračanje oči v smeri zvoka 
 

1 2 3 4 5 

34 mimično posnemanje - posnemanje mimike odraslega (dojenček mežika, se kremži, smeji, šobi, 
izplazi jezik ipd. kot odrasel) 
 

1 2 3 4 5 

35 posluževanje gest 1 2 3 4 5 
36 

 

pogostost rabe gest 
 

1 2 3 4 5 

37 
 

najprej gesta in nato preverjanje s pogledom, ali je odrasel sprejel sporočilo 
 

1 2 3 4 5 

38 
 

uporabljena gesta in sočasno preverjanje s pogledom, ali je odrasel sprejel sporočilo 
 

1 2 3 4 5 

39 
 

posnemanje kar in kot sliši (besede posnemane z istim tonom, melodijo, višino, jakostjo, besednimi 
poudarki in odmori) 
 

1 2 3 4 5 

40 
 

zgodnja vokalizacija dojenčka (širok razpon vokalov in drugih glasov proizvedenih s pomočjo ustnic 
in s korenom jezika kot npr. B, P, T, D) 
 

1 2 3 4 5 

41 
 

pojav »gruljenja« (proizvajanje mehkobnih glasov za sporočanje ugodja) 
 

1 2 3 4 5 

42 pojav bebljanja, čebljanja (en, dva ali več zlogov kot npr.: MA, PA, GA, MAMEME, BIBI, GUGE, GABA, 
MAPAGA ipd.) 

1 2 3 4 5 

43 
 

pogostost bebljanja, čebljanja 
 

1 2 3 4 5 

44 
 

odzivanje na svoje ime 
 

1 2 3 4 5 
 

 

 

Spodaj so naštete trditve, ki so povezane z vašim stališčem do komunikacijskih  
sposobnosti novorojenčka/dojenčka.  
 

Ocenjujte tako, da obkrožite le eno števko med 1 in 5, ki najbolje opiše vaše  
stališče - bodisi strinjanje, bodisi nestrinjanje s spodnjimi trditvami.  
Pri ocenjevanju si pomagajte z legendo v okvirčku na desni.  

 
 

 C:    STRINJANJE / NESTRINJANJE 
 

1 
 

Zgodnje obdobje (prvo leto starosti) je ključno za ustrezen začetek razvoja komunikacijskih zmožnosti 
otroka. 
komunikaci 

1 2 3 4 5 

2 
 

Za komuniciranje z okoljem novorojenčku/dojenčku ni potrebno obvladovanje zapletenih pravil 
jezika. 
 

1 2 3 4 5 

 

5 = popolnoma se strinjam 
4 = strinjam se 
3 = delno se strinjam, delno se ne strinjam  
2 = ne strinjam se 
1 = se nikakor ne strinjam 
 



  

3 
 

Že dojenček je sposoben dialoga: ga začeti-vzpostaviti, v njem vztrajati, napraviti odmor ali se 
dokončno iz dialoga umakniti. 
 

1 2 3 4 5 

4 
 

Za  ustrezen razvoj komunikacijskih sposobnosti je potreben skladen razvoj več področij: gibalno, 
čutilno, psihološko, socialno. 
 

1 2 3 4 5 

5 
 

Težave v razvoju komunikacije so v primerjavi z vidnimi, fizičnimi primanjkljaji (npr. odstopanje v 
gibalnem razvoju, razne telesne bolezni) prikrite in težje prepoznane. 
 

1 2 3 4 5 

6 
 

Poznavanje rizičnih faktorjev (dejavnikov povečanega tveganja) za težave v razvoju komunikacijskih 
sposobnosti je zelo pomembno. 

1 2 3 4 5 

7 
 
 

Povedana beseda je pomembnejša od gest, ki jih otrok uporablja (npr. kazanje na igračo). 
 

1 2 3 4 5 

8 
 

Govorica telesa ima vsaj tolikšno vrednost kot obrazna mimika. 
 

1 2 3 4 5 

9 
 

Gesta kazanja z odprto dlanjo je enako pomembna kot gesta, ki je proizvedena s kazanjem s 
kazalcem. 
 

1 2 3 4 5 

10 
 

Vsakdanje komuniciranje z novorojenčkom/dojenčkom močno vpliva na razvoj in zorenje možganov. 
 

1 2 3 4 5 

11 
 

Vsakokrat ko je novorojenček/dojenček razburjen, ga moramo potolažiti. 
 

1 2 3 4 5 

12 
 

Kvalitetna interakcija ključno prispeva k razvoju in napredku novorojenčka/dojenčka. 
 

1 2 3 4 5 

 
ISKRENO SE VAM ZAHVALJUJEM ZA ČAS IN TRUD, KI STE SI GA VZELI IN TAKO POMAGALI PRI RAZISKAVI! 

 
 
V primeru, da želite biti obveščeni o rezultatih raziskave,  
vas prosim, da navedete svoj elektronski naslov*:          ______________________________________________________________ 
 

*Zaradi težnje po anonimnosti, svetujem, da navedete elektronski naslov partnerja, sorodnika ali prijatelja. 
 
 
V primeru, da želite dodati kak komentar na vprašalnik ali tematiko zgodnjega razvoja komunikacije, lahko izkoristite prostor 
spodaj: 
 
 
 
 
 
 



  

 

PRILOGA ŠT. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VPRAŠALNIK 
ZA PSIHOLOGE, PEDIATRE, PEDOPSIHIATRE, FIZIOTERAPEVTE, DELOVNE TERAPEVTE, DEFEKTOLOGE, 

SOCIALNE DELAVCE, PEDAGOGE, ORTODONTE, OTORINOLARINGOLOGE 
in druge strokovne sodelavce logopedov, ki prihajajo v stik z otroki 

 
 
Prosimo, odgovorite na nekaj osnovnih vprašanj. 

 
 

Starost  
(ustrezno obkrožite) 
 

• do vključno 35 
 

• 36 do vključno 45 
 

• nad 46 
 

• ne želim odgovoriti  
 

 

Zaposlen/a v (ustrezno dopolnite): 
 

 
 
 
 

______________________________________________ 
 

        (*zaradi anonimnosti lahko pustite polje prazno) 
 

 

Vaš strokovni naslov: 
 
 

 

 
Poskusite oceniti, kako pomembne se vam zdijo spodnje postavke za dober razvoj  
komunikacijskih sposobnosti novorojenčka/dojenčka.  
 

Ocenjujte tako, da obkrožite le eno števko med 1 in 5, ki najbolje opiše vaše  
mnenje. Pomagajte si z legendo v okvirčku na desni.  

              

A1:  PRENATALNI (PREDROJSTVENI) ČAS 
 

1 
 

vpliv prenatalnih izkušenj na razvoj in zorenje osrednjega živčevja (možganov) 
 

1 2 3 4 5 

2 
 

sposobnost poslušanja že v prenatalnem času 
 

1 2 3 4 5 

3 
 

sposobnost odzivanja na zvoke v prenatalnem času 
 

1 2 3 4 5 

4 
 

možnost izvati odzivanje ploda (gibanje) z zvočnimi dražljaji 
 

1 2 3 4 5 

5 
 

komuniciranje s še nerojenim otrokom  
(npr. branje zgodbic, poslušanje pesmic in umirjene glasbe,  pogovarjanje itd.) 
 

1 2 3 4 5 

6 
 

dovzetnost ploda za stres, ki ga doživlja mati 
 

1 2 3 4 5 

7 
 

potek nosečnosti brez zapletov 
 

1 2 3 4 5 

5 = zelo pomembno 
4 = pomembno 
3 = niti pomembno, niti nepomembno 
2 = ne posebej pomembno 
1 = nepomembno  
 



  

              

 A2: PERINATALNI (OBROJSTVENI) ČAS 
 

8 
 

potek poroda brez komplikacij (kot npr. dolgotrajen porod, otrok ob rojstvu ne zadiha ipd.) 
 

1 2 3 4 5 

9 
 

skrbno, varno, ljubeče in na novorojenčkove/dojenčkove potrebe naravnano okolje 
 

1 2 3 4  5 

10 
 

prenošenost, nedonošenost in zahiranost kot večja možnost (povečano tveganje) za  razvojne 
motnje in določene bolezni (npr. motnja pozornosti, hiperaktivnost, učne težave, možganske 
okvare, govorno jezikovne motnje 
 

1 2 3 4 5 

11 
 

ustrezno funkcioniranje vseh čutil že takoj ob rojstvu  
 

1 2 3 4 5 
 

A3:  POSTNATALNI (POROJSTVENI) ČAS 
 

12 
 

sposobnost odreagiranja z jokom na neprijetne dražljaje ali na nezadovoljene potrebe 
 

1 2 3 4 5 

13 
 

dejavnosti kot so jok, igra, hranjenje, dotikanje, očesni stik in posnemanje za razvoj komunikacijskih 
sposobnosti 
 

1 2 3 4 5 

14 
 

interakcija v smislu izmenjavanja: pogleda-očesnega stika, obrazne mimike, nasmeha, oglašanja 
ipd. 
 

1 2 3 4 5 

15 
 

uporaba gest za razvoj govora pri dojenčku 
 

1 2 3 4 5 

16 
 

navezanost otrok-mati (ali drug pomemben odrasel-oče, skrbnik) 
 

1 2 3 4 5 

17 
 

pogost telesni stik z novorojenčkom/dojenčkom 
 

1 2 3 4 5 

18 
 

branje zgodbic na glas 
 

1 2 3 4 5 

19 
 

poslušanje umirjene glasbe 
 

1 2 3 4 5 

20 
 

brez težav pri vzpostavljanju dojenja 
 

1 2 3 4 5 

21 
 

sposobnost žvečenja hrane (katerekoli hrana, ki je dojenčku všeč in jo je potrebno gristi; npr. 
piškoti, žemlja) 
 

1 2 3 4 5 

22 
 

možnost ocenjevanja morebitnih težav v razvoju komunikacije s pomočjo predjezikovnih 
sposobnosti (vedenja dojenčka še preden se pojavi prva beseda) 
 

1 2 3 4 5 

23 
 

vloga logopeda pri zgodnji intervenciji pri dojenčkih z odstopanjem v razvoju 
 

1 2 3 4 5 

24 
 

zgodnja logopedska diagnostika (ugotovitev odstopanj v razvoju komunikacijskih sposobnosti) 
 

1 2 3 4 5 

25 
 

zgodnja logopedska obravnava (pomoč staršem in terapija za dojenčke, pri katerih se ugotovi 
odstopanje v razvoju) 
 

1 2 3 4 5 

 

B:    AKTIVNOSTI, DEJAVNOSTI, ZMOŽNOSTI, SPOSOBNOSTI NOVOROJENČKA IN DOJENČKA 
 

26 
 

raje posluša človeški glas kot druge zvoke 
 

1 2 3 4 5 

27 
 

raje gleda človeški obraz kot druge vidne dražljaje 
 

1 2 3 4 5 



  

28 
 

pozornost novorojenčka/dojenčka pogosto osredotočena na človeške obraze  
 

1 2 3 4 5 

29 
 

uživanje ob igri »ku-ku« (skrivanje-odkrivanje) 
 

1 2 3 4 5 

30 
 

socialni nasmeh - smeh namenjen odraslemu 
 

1 2 3 4 5 

31 
 

očesni stik z odraslim (staršem, skrbnikom) 
 

1 2 3 4 5 

32 
 

obračanje glave v smeri zvoka 
 

1 2 3 4 5 

33 
 

obračanje oči v smeri zvoka 
 

1 2 3 4 5 

34 mimično posnemanje - posnemanje mimike odraslega (dojenček mežika, se kremži, smeji, šobi, 
izplazi jezik ipd. kot odrasel) 
 

1 2 3 4 5 

35 posluževanje gest 1 2 3 4 5 
36 

 

pogostost rabe gest 
 

1 2 3 4 5 

37 
 

najprej gesta in nato preverjanje s pogledom, ali je odrasel sprejel sporočilo 
 

1 2 3 4 5 

38 
 

uporabljena gesta in sočasno preverjanje s pogledom, ali je odrasel sprejel sporočilo 
 

1 2 3 4 5 

39 
 

posnemanje kar in kot sliši (besede posnemane z istim tonom, melodijo, višino, jakostjo, besednimi 
poudarki in odmori) 
 

1 2 3 4 5 

40 
 

zgodnja vokalizacija dojenčka (širok razpon vokalov in drugih glasov proizvedenih s pomočjo ustnic 
in s korenom jezika kot npr. B, P, T, D) 
 

1 2 3 4 5 

41 
 

pojav »gruljenja« (proizvajanje mehkobnih glasov za sporočanje ugodja) 
 

1 2 3 4 5 

42 pojav bebljanja, čebljanja (en, dva ali več zlogov kot npr.: MA, PA, GA, MAMEME, BIBI, GUGE, GABA, 
MAPAGA ipd.) 

1 2 3 4 5 

43 
 

pogostost bebljanja, čebljanja 
 

1 2 3 4 5 

44 
 

odzivanje na svoje ime 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Spodaj so naštete trditve, ki so povezane z vašim stališčem do komunikacijskih  
sposobnosti novorojenčka/dojenčka.  
 

Ocenjujte tako, da obkrožite le eno števko med 1 in 5, ki najbolje opiše vaše  
stališče - bodisi strinjanje, bodisi nestrinjanje s spodnjimi trditvami.  
Pri ocenjevanju si pomagajte z legendo v okvirčku na desni.  
 

 

 C:    STRINJANJE / NESTRINJANJE 
 

1 
 

Zgodnje obdobje (prvo leto starosti) je ključno za ustrezen začetek razvoja komunikacijskih zmožnosti 
otroka. 
komunikaci 

1 2 3 4 5 

 

5 = popolnoma se strinjam 
4 = strinjam se 
3 = delno se strinjam, delno se ne strinjam  
2 = ne strinjam se 
1 = se nikakor ne strinjam 
 



  

2 
 

Za komuniciranje z okoljem novorojenčku/dojenčku ni potrebno obvladovanje zapletenih pravil 
jezika. 
 

1 2 3 4 5 

3 
 

Že dojenček je sposoben dialoga: ga začeti-vzpostaviti, v njem vztrajati, napraviti odmor ali se 
dokončno iz dialoga umakniti. 
 

1 2 3 4 5 

4 
 

Za  ustrezen razvoj komunikacijskih sposobnosti je potreben skladen razvoj več področij: gibalno, 
čutilno, psihološko, socialno. 
 

1 2 3 4 5 

5 
 

Težave v razvoju komunikacije so v primerjavi z vidnimi, fizičnimi primanjkljaji (npr. odstopanje v 
gibalnem razvoju, razne telesne bolezni) prikrite in težje prepoznane. 
 

1 2 3 4 5 

6 
 

Poznavanje rizičnih faktorjev (dejavnikov povečanega tveganja) za težave v razvoju komunikacijskih 
sposobnosti je zelo pomembno. 

1 2 3 4 5 

7 
 
 

Povedana beseda je pomembnejša od gest, ki jih otrok uporablja (npr. kazanje na igračo). 
 

1 2 3 4 5 

8 
 

Govorica telesa ima vsaj tolikšno vrednost kot obrazna mimika. 
 

1 2 3 4 5 

9 
 

Gesta kazanja z odprto dlanjo je enako pomembna kot gesta, ki je proizvedena s kazanjem s 
kazalcem. 
 

1 2 3 4 5 

10 
 

Vsakdanje komuniciranje z novorojenčkom/dojenčkom močno vpliva na razvoj in zorenje možganov. 
 

1 2 3 4 5 

11 
 

Vsakokrat ko je novorojenček/dojenček razburjen, ga moramo potolažiti. 
 

1 2 3 4 5 

12 
 

Kvalitetna interakcija ključno prispeva k razvoju in napredku novorojenčka/dojenčka. 
 

1 2 3 4 5 

 
ISKRENO SE VAM ZAHVALJUJEM ZA ČAS IN TRUD, KI STE SI GA VZELI IN TAKO POMAGALI PRI RAZISKAVI! 

 
 
V primeru, da želite biti obveščeni o rezultatih raziskave,  
vas prosim, da navedete svoj elektronski naslov*:          ______________________________________________________________ 
 

*Zaradi težnje po anonimnosti, svetujem, da navedete elektronski naslov partnerja, sorodnika ali prijatelja. 
 
 

V primeru, da želite dodati kak komentar na vprašalnik ali tematiko zgodnjega razvoja komunikacije, lahko izkoristite prostor 
spodaj: 


