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Povzetek 

 

 

Williams-Beuren sindrom je redka genska motnja s prevalenco 1:10.000. Mikrodelecija na 

področju 7q11.23 prinese tako fizične spremembe, kot tudi mnoge druge zaplete, ki vplivajo 

na posameznikovo funkcioniranje. 

Cilj moje raziskave je bilo analizirati govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom 

Williams-Beuren in ju glede na rezultate primerjati med seboj. V raziskavo sta bili vključeni 

enojajčni dvojčici, ki sta bili v času moje raziskave stari 8 let in 5 – 7 mesecev. Pri deklicah 

sem ocenila in primerjala izgled njune ustne votline ter sposobnost izvajanja različnih 

miofunkcionalnih vaj, njuno sposobnost fonacije glasov /a/, /s/ in /z/ ter izračunala količnik 

razmerja med zvenečim in nezvenečim glasom, hitrost diadohokinetičnega zlogovanja, 

artikulacijo, fonološko zavedanje, priklic besed, ritem in spomin, povprečno dolžino povedi 

in razmerje med polnopomenskimi ter nepolnopomenskimi besedami, razumevanje govora, 

govorno razumljivost, neverbalne in verbalne pragmatične značilnosti ter sociopragmatiko. 

Ugotovila sem, da se deklici, kljub temu, da sta enojajčni dvojčici, po govorno-jezikovnih 

sposobnostih v marsikaterem vidiku med seboj razlikujeta. Rezultati izvajanja različnih nalog 

in testov so pokazali, da njune govorno-jezikovne sposobnosti odstopajo od sposobnosti 

njunih vrstnikov brez motenj v razvoju. 

 

Ključne besede 

Williams-Beuren sindrom, govor, jezik, fonacija, diadohokineza, fonološko zavedanje, 

artikulacija, priklic besed, ritem, spomin, povprečna dolžina povedi, razumevanje, 

pripovedovanje, spontani govor, govorna razumljivost, pragmatika, dvojčica A, dvojčica B. 

 

 



 

Abstract 

 

“SPEECH AND LANGUAGE SKILLS OF TWIN GIRLS WITH 

WILLIAMS-BEUREN SYNDROME.” 

 

 

Williams-Beuren syndrome is a rare genetic disorder with prevalence 1:10.000. 

Microdeletion on chromosome 7q11.23 results in major physical changes and many other 

impairments which effect individual’s functioning. 

The research aimed to analyze speech and language skills of twin girls with Williams-Beuren 

syndrome and to compare them to each other according to the results. The subjects of the 

research were 8 years old and 5 – 7 months old identical twin girls. I have evaluated and 

compared the appearance of their oral cavity and their ability to perform a variety of orofacial 

myology exercises, their maximum phonation time of speech sounds /a/, /s/ and /z/ and then 

calculated the ratio between unvoiced and voiced sound, the speed of their performing 

repetitions of diadohokinesis syllables, their articulation, fonological awareness, word recall, 

rythem and memory, mean utterance length and the word formation ratio, receptive speech, 

intelligibility in context, nonverbal and verbal pragmatic features and their social-

conversational skills. 

The results indicated many differences between certain aspects of speech and language skills, 

despite the fact I was comparing identical twin girls. The results of the implementation of the 

various tasks and tests indicated that their speech and language skills deviate from ability of 

their peers without disabilities. 

 

Key words 

Williams-Beuren syndrom, speech, language, phonation time, diadochokinesis, phonological 

awareness, articulation, word recall, rythem, memory, mean utterance lenght, receptive 

speech, ekspresive speech, spontaneous speech, intelligibility in contexts, pragmatics, twin 

girl A, twin girl B. 
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1. UVOD

1.1. WILLIAMS-BEUREN SINDROM 

 

Williams-Beuren sindrom (v nadaljevanju WBS) je redka genska motnja. Gre za razvojno – 

nevrološko motnjo, za katero so značilne tako zdravstvene, kognitivne, socialne in vedenjske 

težave (Hoffmann, 2011).  

WBS je posledica mikrodelecije kromosoma 7, natančneje področja 7q11.23. Unikatna 

genetska arhitektura te regije povzroči tipične značilnosti WBS. Je sindrom z multiplimi 

anomalijami in motnjo v duševnem razvoju. Prepoznamo ga po značilnih potezah obraza 

(kratek, širok nos, izbočena brada, odebeljene ustnice, odprta usta, štrleča ušesa, zvezdasta 

šarenica), ki spominjajo na palčka, motnji v duševnem razvoju, blagem zaostanku v rasti, 

kardiovaskularnih in drugih anomalijah, po rojstvu se lahko pojavi še hiperkalcemija (Mazić, 

Bidovec, Kokalj – Vokač, 2000). 

WBS ni otroška bolezen, otroci je ne bodo »prerastli«, za njo ni zdravila, ampak je 

zdravljenje simptomatsko in podporno. Osebe z WBS potrebujejo tudi redno in doživljenjsko 

spremljanje zdravstvenih težav. Priporočene so posebne terapije, ki pomagajo posameznikom 

z WBS maksimalno razviti svoj potencial (http://www.williams-syndrome.org.uk). 

 

Če pogledamo govorno-jezikovne sposobnosti oseb z WBS, mnogi avtorji trdijo, da so te 

relativno močne v primerjavi z njihovim kognitivnimi zmožnostmi. Te trditve so razburile 

mnoge strokovnjake, ki so predvsem v zadnjih 20 letih, začeli izvajati mnoge raziskave na 

različnih področjih in modalitetah jezika oseb z WBS. Zanimanje je sprožalo predvsem 

vprašanje povezanosti jezika in kognicije, ali mogoče atipičnosti v kognitivnem in 

jezikovnem razvoju teh oseb. Natančnejši vpogled različnih raziskovalcev v fonološke, 

morfo-sintaksične, semantične in pragmatične jezikovne sposobnosti oseb z WBS, v zadnjih 

letih podaja vrsto novih ugotovitev in razširja znanje iz tega področja. 

Nekateri strokovnjaki so v preteklosti trdili, da so govorno-jezikovne sposobnosti teh oseb 

precej boljše, kot pri njihovih vrstnikih. Danes je vedno več dokazov proti tej trditvi, 

potrebno je biti pozoren predvsem s katerimi populacijami osebe z WBS primerjamo.  
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1.1.1.  ZAČETKI ODKRIVANJA WBS 

Prvi primeri sindromov Williams-Beuren so bili opisani kot dve na videz nepovezani motnji. 

Opisala sta ga dr. J. C. P. Williams leta 1961 in dr. A. J. Beuren leta 1962. Prvi avtor je 

obravnaval štiri paciente in jih opisal z lastnostmi, kot so hiperkalcemija s persistentnim 

rastnim zaostankom, značilen videz obraza, motnja v duševnem razvoju, šum na srcu in 

hipertenzija. Leto kasneje je isto motnjo opisal še A. J. Beuren. Obravnaval je tri paciente, za 

njihovo motnjo je bila značilna zožena pljučna arterija skupaj z značilnim videzom obraza, 

motnjo v duševnem razvoju, »prijazno« osebnostjo in rastnim zaostankom.  

Kasnejši opis pacienta z značilnostmi obeh fenotipov je pokazal, da so to variacije iste 

motnje, zdaj imenovane Williams-Beuren sindrom. Manjkajoči gen, ki je vzrok za nastanek 

WBS, je bil odkrit približno 30 let kasneje, danes pa je zelo pomemben predvsem za zgodnjo 

identifikacijo sindroma (Pober, 2010). 

 

Odkritje obeh avtorjev tudi vodi do polnega imena sindroma, torej Williams-Beuren. V 

strokovni literaturi se precej pogosto zasledi ime v celotni obliki, medtem ko ga predvsem v 

nestrokovni literaturi najpogosteje poimenujejo le po prvem odkritelju, torej Williams 

sindrom. V literaturi pa se poleg teh dveh imen sindroma, zasledijo še mnoga druga: Beuren 

sindrom, Sindrom z vilinskim obrazom (Elfin Facies sindrom), Vilinski obraz s 

hiperkalcemijo, Hiperkalcemija – supravalvarna aortna stenoza, Otroška hiperkalcemija, 

Sindrom supravalvarne aortne stenoze, WBS, WMS in WS 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_syndrome). 

 

Sindrom je bil sprva prepoznan le na osnovi medicinskih in fizičnih značilnostih. Leta 1975 

pa sta Jones in Smith izvedla obsežno raziskavo s številnimi pacienti z Williams-Beuren 

sindromom. Bili so različnih starosti, od zgodnjega otroštva do odraslosti. S tem sta 

podrobneje, kot je bilo do sedaj zabeleženo, opisala tako njihove fizične, kot tudi vedenjske 

značilnosti (http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_syndrome). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_syndrome
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1.1.2.  POGOSTOST 

V literaturi je pogostost WBS različno navedena. Najpogosteje je omenjena, tako v strokovni 

literaturi kot v znanstvenih prispevkih, incidenca 1 na 10.000 živorojenih otrok. V različnih 

literaturah pa se pojavljajo različne incidence, in sicer med 1 na 7.500 do 1 na 80.000. 

Tassabehji (2003) navaja pogostost od 1 na 20.000 do 1 na 50.000, Hoffmann (2011) in 

Brock (2007) pa 1 na 7.500. WBS se pojavlja v enakem razmerju med obema spoloma in v 

vseh kulturah. 

 

Vse več je dokazov, da je WBS pogostejši (približno 6% genetsko pogojenih razvojnih 

motenj), kot je bilo prvotno navedeno. Raziskovalci ob preiskovanju preteklega 

diagnosticiranja tega sindroma ugotavljajo, da takrat diagnoza ni bila postavljena zadostnemu 

številu posameznikov. Eden izmed vzrokov za to je tudi ta, da obstaja znatna manjšina 

posameznikov z genetskimi markerji sindroma WBS, ki nimajo tipičnih obraznih potez in 

zmanjšanih intelektualnih sposobnosti. Ti se sicer smatrajo kot diagnosticirani z WBS, 

vendar pogosto niso takoj prepoznani  (http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_syndrome). 

 

  1.1.3.  FENOTIPSKE ZNAČILNOSTI 

1.1.3.1.  Obrazne in telesne značilnosti 

Večina oseb z WBS je prepoznana po značilnih, med seboj podobnih obraznih potezah. Te 

vključujejo: 

 kratek, širok, privihan nos,  

 podaljšano zgornjo ustnico z izrazito jamico,  

 široka (pogosto odprta) usta,  

 polne ustnice,  

 polna lica, 

 majhno brado, 

 zabuhlost okoli oči. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Williams_syndrome
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Zeleno in modrooki otroci z WBS, imajo pogosto izrazit zvezdast vzorec v šarenici 

(http://www.williams-syndrome.org/what-is-williams-syndrome). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Obrazne značilnosti 

WBS (vir: http://5minute 

consult.com/ViewImage/20272

66) 

 

Slika 2: Zvezdast vzorec v šarenici, značilen za WBS 

(vir: http://5minuteconsult.com/ViewImage/2027266) 

 

 

Pogosto je opažena tudi čezmerna telesna teža, nizka rast, gladki nohti, mikrocefalija in 

druge kraniofacialne anomalije ter prezgodnje staranje kože. 

Pober (2010) omenja še majhne in nenavadno oblikovane zobe, malokluzije in hipodontijo. 

Koža oseb z WBS je mehka na otip, manj elastična in se hitreje stara. Prav tako te osebe 

hitreje osivijo. 

Obrazne poteze oseb z WBS postanejo bolj očitne v starosti (Pober, 2010). 

 

http://www.williams-syndrome.org/what-is-williams-syndrome
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Slika 3: Otrok z WBS 

(vir: 

http://www.scielo.br/scielo.

php?pid=S0066-

782X2003001300003&scri

pt=sci_arttext) 

 

Slika 4: Mladostnik z WBS  

(vir: http://www.williams-

syndrome.org/doctor/medical-resources) 

 

Slika 5: Odrasla oseba z 

WBS  

(vir: http://www.williams-

france.org/fr/fiche-

williams.php?fa=386) 

 

 

1.1.3.2.  Neurofiziološke značilnosti in zdravstvene težave 

Splošen možganski volumen je pri WBS zmanjšan. Raziskave slikanja možganov so 

identificirale specifično zmanjšan parietaleni reženj, korpus kalosum in možgansko deblo, ter 

relativno povečano avditivno področje in področje malih možganov. Nekatere študije 

omenjajo še poglobljene in kompleksnejše možganske brazde ter abnormalno obliko 

hipokampusa (Brock, 2007). 

 

Mazić (2000) pravi, da kar pri 75% oseb z WBS zasledijo okvare kardiovaskularnega 

sistema. Najpogostejša napaka je nadaortna stenoza, pogosteje zasledijo še periferne zožitve 

pljučne arterije, stenozo pljučne zaklopke, bikuspidno aortno zaklopko in prolaps mitralne 

zaklopke, redkeje pa defekt preddvornega ali prekatnega pretina. Za bolnike z WBS so 

značilne tudi stenoze perifernih arterij, najpogosteje stenoze renalne arterije, koarktacija aorte 

in difuzne zožitve aorte, ki povzročajo povišan krvni tlak. Opisani so tudi primeri nenadne 

srčne smrti, predvsem pri srčnih kateterizacijah, ki so posledica srčnega infarkta zaradi 

stenoz koronarnih arterij (Mazić, Bidovec, Kokalj – Vokač, 2000). 
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Pri približno 50% oseb z WBS se občasno že v otroštvu razvije hipertenzija. Vzrok za to 

večinoma ni poznan, kirurško popravljene lezije so redke (Pober, 2010). 

Napake kardiovaskularnega sistema so najpogostejši vzrok smrti pri osebah z WBS (Pober, 

2010). 

 

Pri osebah z WBS se pogosto pojavlja prizadetost ledvic. Najpogosteje najdejo arterijsko 

hipertenzijo, ki jo ima okoli 60% vseh bolnikov z WBS in s starostjo še narašča. Pri 

renovaskularnih vzrokih je posebno visok krvni tlak. Okoli 25% bolnikov ima proteinurijo. 

S slikovnimi preiskavami odkrijejo v 40% anomalije sečil, in sicer solitarno ledvico, 

podkvasto ledvico, ektopijo, kros – ektopijo in displazijo. Dalj časa trajajoča hiperkalcemija 

povzroča nefrokalcinozo. Včasih so opazne tudi spremembe na mehurju kot divertikle, 

vezikoureteralni refluks oziroma simptomi, kot so motnja uriniranja, dnevna inkontinenca in 

nočna enureza (Mazić, Bidovec, Kokalj – Vokač, 2000). 

 

V prvem letu starosti lahko bolniki bruhajo, so obstipirani, imajo trebušne kolike, slabši tek 

in slabo napredujejo. Večkrat odkrijejo popkovno ali dimeljsko kilo. Pogosto je opažena tudi 

hipotonija in hipermobilnost sklepov. Otroci običajno shodijo šele po 20. mesecu. Kasneje se 

pogosto razvije še hipotonija mišic in kontrakture sklepov. Te se z leti slabšajo in motijo hojo 

(Mazić, Bidovec, Kokalj – Vokač, 2000). 

V otroštvu Pober (2010) navaja še pogosta, ponavljajoča se vnetja srednjega ušesa, ki so 

lahko vzrok blagi do težji izgubi sluha v adolescenci in odrasli dobi. Prav tako pri teh otrocih 

ni redka slabovidnost, pogost pojav je tudi strabizem in zoženost solznega kanala. 

Prav tako so pri otrocih pogoste težave s hranjenjem, osebe z WBS imajo pogosto težave z 

gastroezofagealnim refluksom, pojavljajo se bolečine v trebuhu iz nejasnega vzroka, več je 

tudi bolnikov s celiakijo. Omenjen je tudi pogost diabetes in hiperkalcemija (Pober, 2010). 

 

1.1.3.3.  Kognitivne sposobnosti 

Praktično je pri skoraj vseh dojenčkih in majhnih otrocih z WBS dokazan razvojni zaostanek. 

Posamezniki imajo motnjo v duševnem razvoju, ki je lahko lažje do težje izražena. Pober 

(2010) pri tej populaciji navaja inteligenčni kvocient (IQ) od 40 do 100, obstajajo tudi osebe 

z WBS, ki imajo IQ v mejah povprečnih vrednosti. Temu so pridruženi tudi težki deficiti pri 
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konceptualnem mišljenju, reševanju problemov, motorični kontroli, aritmetiki in prostorskih 

predstavah (Tassabehji, 2003).  

V splošnem pregledu študij intelektualnih sposobnosti posamezniki z WBS na področju 

kognitivnih sposobnosti kažejo tako močna področja kot tudi šibka (Mervis, 2000). 

Najpomembnejša značilnost kognitivnega profila oseb z WBS je izredno dober slušni 

spomin, dobre jezikovne sposobnosti ter izredno šibke vidno - prostorske sposobnosti v 

primerjavi z njihovimi intelektualnimi sposobnostmi. To so tudi ene izmed pomembnejših 

specifik sindroma Williams - Beuren (Mervis, Klein – Tasman, 2000). 

Mnogo študij opisuje vidno – prostorske sposobnosti oseb z WBS, kot enega najšibkejših 

področij teh oseb. Prav tako pogosto omenjajo nerazvite številske predstave. Oba področja 

sta pri teh osebah precej šibkejša, kot bi bilo pričakovati glede na njihove splošne kognitivne 

sposobnosti (Brock, 2007). 

Govorno-jezikovne sposobnosti oseb z WBS bodo podrobneje opisane v posebnem poglavju. 

 

1.1.3.4.  Motorični in perceptivni razvoj 

Mnogi otroci z WBS imajo težave s koordinacijo grobih in finih motoričnih gibov, z vidnim 

razlikovanjem, z orientacijo na telesu in v prostoru ter s presojanjem razdalj in smeri. 

Običajen je strah pred višino in nestanovitnimi površinami. Že prečkanje ceste je lahko pri 

osebah z WBS velik problem, saj težko ocenijo hitrost in oddaljenost avtomobila. 

Zaradi motenj fine motorike in koordinacije teh gibov se pogosto zdijo nerodni in počasni, 

medtem ko na primer zapenjajo gumbe ali skušajo prijeti šivanko. Pri nekaterih 

posameznikih je pri takšnih dejavnostih prisoten tremor rok. Vse to jim povzroča velike 

težave pri pisanju. 

Aktivnosti kot so plavanje, jahanje in telovadba so pri otrocih z WBS zelo priljubljene ter 

pomagajo okrepiti in izboljšati tako koordinacijo telesa kot vidno-motorične spretnosti 

(http://www.williams-syndrome.org.uk). 

 

Hiperakuzija se nanaša na pretirano občutljivost na posamezne zvoke, ki ne povzročijo 

neprijetnosti pri večini ljudi. Posamezniki z WBS trpijo za pretirano občutljivostjo na 

določene zvočne frekvence in imajo zato značilne močne čustvene odzive na glasbo in hrup. 

Ti odzivi so lahko pozitivni ali negativni, to pomeni, da nekatere izmed njih glasba in hrup 
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privlačita, drugi pa čutijo močan odpor. Študije slikanja možganov oseb z WBS kažejo na 

pomembne razlike v primerjavi z možgani polnočutnih oseb v nevrološkem procesiranju 

glasbe in hrupa. Ugotovili so, da je mreža aktivacije pri osebah z WBS med procesiranjem 

glasbe razpršena po celih možganih. Te študije nakazujejo, da slušno procesiranje poteka 

drugače pri osebah z WBS v primerjavi s procesiranjem pri polnočutnih osebah, kar lahko 

pojasni njihove netipične reakcije na zvok (Tassabehji, 2003). 

Tudi druge raziskave so potrdile, da vsaj 90% oseb z WBS kaže večjo občutljivost za 

določene zvoke. Te zvoke bi lahko razdelili v dve kategoriji: nenadne eksplozivne zvoke 

(poke) in mehanske ali električne zvoke (različne šume). V določenih primerih jih lahko k 

vznemirjenju in anksioznosti spravijo že glasovi in smeh ljudi okoli njih. Pri nekaterih 

posameznikih so zaradi neprijetnosti ob zvokih opazili celo napade panike in agresivnosti. V 

mnogih primerih se občutljivost na zvoke zmanjša s starostjo, ampak okoli 50% odraslih še 

vedno trpi zaradi pretirane občutljivosti na zvoke (http://www.williams-syndrome.org.uk). 

 

1.1.3.5.  Osebnost, čustva, vedenje in socialni stiki 

Večina avtorjev, ki je raziskovala osebe z WBS, jih opisuje kot zelo družabne osebe, ki nikoli 

ne ostanejo neopazni v skupini. Pogosto so opisani tudi kot pretirano prijazni, približujoči in 

močno empatični ljudje. Kažejo izjemno zgovornost in sposobnost vzpostavitve medosebnih 

stikov. Na drugi strani pa tem lastnostim stojita nasproti močna negotovost in tesnoba 

(Mervis, Klein – Tasman, 2000) 

Osebnostno so opisani kot prikupni, ljubeznivi, prijazni, lahko pretirano ranljivi. Te lastnosti 

so po mnenju in raziskavah avtoric Mervis in Klein – Tasman (2000) opazne že v obdobju 

dojenčka in malčka, v interakcijah z mamo.  

Raziskave kažejo, da imajo osebe z WBS izredno težak temperament. Najbolj resne težave 

vključujejo pozornost. Večina otrok je hiperaktivnih, ali pa imajo kakšno drugo motnjo 

pozornosti. Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) jih spremlja doživljenjsko, 

hiperaktivnost upada z odraščanjem. Obratno pa se anksioznost in fobije razvijajo skozi čas 

in so prisotne pri večini adolescentov in odraslih oseb z WBS (Pober, 2010). Pretirano so tudi 

skrbni, tako do sebe kot tudi do drugih oseb. Precej običajne so težave s spanjem. 

Osebe z WBS po ugotovitvah avtorice Pober (2010) tudi prej stopijo v puberteto. 
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Kljub temu, da so prijazni, empatični in hitro navežejo stike, imajo osebe z WBS navadno 

velike težave pri sklepanju prijateljstev. Razlogi za to so povezani predvsem z njihovimi 

težavami pri razumevanju različnih konceptov, kot so na primer lažna prepričanja in 

neliterarne fraze. To pa so oblike komunikacije, ki so v interakcijah z vrstniki prisotne ves 

čas (Mervis, Klein – Tasman, 2000). 

 

1.1.4.  GENOTIPSKE ZNAČILNOSTI 

Leta 1993 je Ewart s sodelavci odkril, da gre pri bolnikih z WBS za mikrodelecijo na 

7q11.23 v področju gena za elastin. Do delecije pride spontano, slučajno in ne z dedovanjem 

(Mazić, Bidovec, Kokalj – Vokač, 2000). Mikrodelecija kromosoma 7 povzroči WBS zaradi 

unikatne genetske arhitekture v tej regiji. Pri več kot 98% pacientov s klinično diagnozo 

WBS, pride do prelomne točke v WBS regiji kromosoma ob podvajanju kromosomov. 

Delecija lahko zajema do 28 genov (Pober, 2010). 

 

 

Slika 6: lokacija gena ELN na 7. kromosomu (vir: http://ghr.nlm.nih.gov/gene/WBSCR27) 

 

Izguba alela za elastin pri posamezniku povzroči kardiovaskularno patologijo, fenotipske 

posledice izgube drugih alelov v WBS regiji pa so nam zaenkrat še manj jasne. Pri pacientih 
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kjer je bila delecija obojestranska, razen tveganja hipertenzije niso opazili fenotipskih razlik 

(Pober, 2010). 

Tudi Ewart je opozoril, da je za nastanek značilnih kliničnih znakov WBS pomembna tudi 

okvara drugih genov, ki zaradi delecije manjkajo, ta domneva pa je bila kasneje še potrjena. 

Sodobne raziskave so pokazale, da se delecija pri WBS pogosto razteza celo 1,5 do 2,5 Mb 

pod ELN-lokus. Tassabehji (1996) je pri osebah z WBS odkril, da delecija zajame poleg gena 

za ELN tudi gen za lim-kinazo 1 (LIMK1). LIMK1 se izraža predvsem v možganih in je 

najverjetneje vključena v živčne poti, ki sodelujejo pri kognitivnih funkcijah. Njena delecija 

je verjetno odgovorna za moteno vidno-motorično integracijo. Do danes so odkrili še 

nekatere druge gene, ki ležijo ob genu ELN, vendar pa njihova vloga pri razvoju WBS še ni 

znana (Mazić, Bidovec, Kokalj – Vokač, 2000). 

Pri več kot 99% oseb z WBS so s FISH testom tudi odkrili delecijo v tej regiji. Od tega gre 

celo pri 98% oseb za popolnoma enako delecijo. Gre za klasično oziroma običajno delecijo.  

Delecija genov v bližini telomere je pri posamezniku dovolj, da vodi do tipičnega neuro-

razvojnega  profila WBS. Mnoge osebe z bolj kompleksnimi fenotipskimi značilnostmi pa 

imajo več kot tipično delecijo in tudi mnogo več razvojnih zaostankov in drugih motenj 

(Pober, 2010). 

 

 1.1.5.  DEDOVANJE WBS 

Delecija kromosoma nastane bodisi na materinem ali očetovem podedovanem kromosomu 7 

in je sporadična v praktično vseh primerih. Torej zdravi starši niso prenašalci delecije, ampak 

do te pride spontano med tvorbo gamet. Tako je možnost, da bodo ti starši imeli še enega 

otroka z WBS manj kot 1%. Pri enojajčnih dvojčkih bosta sindrom imela oba otroka, pri 

dvojajčnih pa je ta možnost izredno majhna oziroma skoraj neverjetna (Pober, 2010). 

 

Homozigotnost za elastin (odkrita pri veliki večini WBS bolnikov) se deduje avtosomno 

dominantno. Večina oseb z WBS se sicer ne odloča za potomce, vendar imajo tisti, ki se za to 

vseeno odločijo, 50% možnost, da bo tudi njihov potomec imel WBS (Mazić, Bidovec, 

Kokalj – Vokač, 2000). 
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Spodnja slika prikazuje način dedovanja in možne potomce, ko ima eden izmed staršev WBS 

(v tem primeru je to oče). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: dedovanje WBS (prirejeno po viru: http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-

program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/biologija/Slikovno-gradivo-za-pouk-biologije) 

 

 

1.1.6.  DIAGNOSTICIRANJE IN ZGODNJE ODKRIVANJE WBS 

S posebnim testom lahko pri osebah z WBS odkrijejo podedovano ali na novo nastalo 

delecijo vsaj enega alela za elastin (ELN). Za potrditev klinične diagnoze WBS se uporablja 

predvsem metoda FISH (fluorescentna in situ hibridizacijska metoda), s katero iščejo delecijo 

gena ELN. Gre za hiter in zelo natančen test. Danes lahko z metodo FISH hitro in natančno 

potrdijo diagnozo že v prvih mesecih življenja, prav tako metoda omogoča hitro in natančno 

diagnostiko pri sorojencih in tudi prenatalno testiranje (Mazić, Bidovec, Kokalj – Vokač, 

2000). 

starši: 

 

OČE 

(WBS) 

Zdravi 
otroci 
(50%) 

WBS 
otroci 
(50%) 

MAMA 
(zdrava) 

potomci: 

 

A = dominantni gen, ki se izrazi v primeru heterozigotnosti Aa 

a = recesivni gen, ki se izrazi v primeru homozigotnosti aa 

 

http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/biologija/Slikovno-gradivo-za-pouk-biologije
http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/biologija/Slikovno-gradivo-za-pouk-biologije
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Kmalu po odkritju gena za elastin leta 1993 je bil razvit zanesljiv test, ki zazna delecijo. Test 

se imenuje fluorescentna in situ hibridizacija oziroma preprosto FISH. Izvaja se z uporabo 

DNK sonde na kromosomih osebe, ki jo želimo testirati. To je poseben kromosomski test, ki 

se naredi z uporabo levkocitov – belih krvnih celic. Test uporablja zelo specializiran 

zaznavni proces, ki obarva gen za elastin na 7. kromosomu. Če ima posameznik delecijo 

kromosoma 7, obarvanega dela na enem izmed kromosomov ne bo videti. Ta "neusklajenost" 

med obarvanim in ne obarvanim kromosomom 7 bo potrdila delecijo elastina in s tem 

diagnozo WBS. Proces testiranja traja približno 2 tedna, izvaja pa ga lahko že večina 

citogenetskih laboratorijev. Zanesljivost testa je po mnenju nekaterih znanstvenikov več kot 

99%. 

Mazić, Bidovec in Kokalj – Vokač (2000) pravijo, da je pri bolnikih s klasičnimi kliničnimi 

znaki mogoče najti delecijo gena ELN kar v 91% do 96%, medtem ko pri bolnikih z 

neznačilnimi znaki najdejo to delecijo le pri 7% posameznikov. Pri večini bolnikov, pri 

katerih niso dokazali delecije ELN, pa tudi s ponovnim kliničnim pregledom v mnogih 

primerih niso potrdili klinične diagnoze WBS. To potrjuje pomen dokaza delecije gena ELN 

z metodo FISH kot enega od osrednjih diagnostičnih meril za WBS. 

Torej kljub temu, da ima FISH test visoko stopnjo natančnosti, obstaja nekaj posameznikov, 

ki imajo mnoge značilnosti WBS, vendar nimajo delecije elastina. Ti lahko dobijo 

subjektivno diagnozo WBS, ne glede na rezultat testa, saj drugače ustrezajo opisu in 

značilnostim motnje (http://www.williams-syndrome.org.uk/). 

 

http://www.williams-syndrome.org.uk/
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1.2.  GOVORNO-JEZIKOVNE SPOSOBNOSTI IN WBS 

Govorno-jezikovne sposobnosti so tema, ki je na področju študije WBS prinesla največ 

nasprotujočih mnenj, še posebej v primerjavi le teh z nejezikovnimi kognitivnimi 

sposobnostmi. Bellugi in njeni sodelavci so že leta 1988 na podlagi svojih pionirskih študij 

adolescentov z WBS trdili, da WBS predstavlja jasno neskladnost med dobrimi jezikovnimi 

sposobnostmi in težkimi kognitivnimi primanjkljaji. Na podlagi svojih raziskav so trdili, da 

posamezniki z WBS korektno uporabljajo zapletene skladenjske konstrukte, kot so pogojni, 

odvisni in vprašalni stavki in imajo nenavadno široko besedišče. Istočasno pa lahko imajo 

tudi težjo obliko motnje v duševnem razvoju. Bellugi in njeni sodelavci so na podlagi teh 

ugotovitev sklepali, da so te sposobnosti dokaz neodvisnosti jezika od kognicije (Mervis, 

2006). 

Na podlagi teh neskladnosti med kognitivnimi in jezikovnimi sposobnosti, so v preteklosti še 

mnogi avtorji, osebe z WBS opisovali kot osebe, ki imajo normalno razvite jezikovne 

sposobnosti, kljub njihovim kognitivnim primanjkljajem. Z novimi raziskavami se je hitro 

pokazalo, da ta vidik ni ustrezno pojasnil njihovih jezikovnih spretnosti. Res je, da so 

posamezniki z WBS močnejši na področju jezika v primerjavi z njihovimi vidno-

prostorskimi in drugimi kognitivnimi spretnostmi, vendar večina posameznikov z WBS 

vseeno ni na stopnji jezikovnih sposobnosti, ki bi se razvojno ujemala z njihovimi vrstniki 

brez motenj v razvoju (Hoffmann, 2011). 

 

1.2.6.   JEZIK 

Jezik je bogat, zapleten in prilagodljiv sistem kombiniranja glasov, znakov in besed ter 

predstavlja naše čustvene zamisli; besede pa nam omogočajo, da drugim povemo, kako se 

počutimo in kaj hočemo, da drugi naredijo za nas (Jelenc, 1998). 

V najširšem pomenu je jezik vsak sistem znakov. Človeški jezik je sistem glasovnih znakov, 

ki jih v govoru izbiramo in kombiniramo po pravilih (Pečjak, 1975). 

V Velikem splošnem leksikonu (2006) lahko preberemo, da je človeški naravni jezik samo za 

človeka značilna sposobnost z govorom izražati izkušnje, čustva, predstave in misli, 
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sporazumevati se, predajati dele miselnega sveta drugim v obliki, ki se more ločiti od nosilca 

tistega miselnega sveta, neposredno vplivati na vedenje drugih. 

Jezik je abstrakten sistem simbolov, arbitrarnih in konvencionalnih, ki ga uporablja določena 

skupina ljudi, torej narod oziroma ljudje določene jezikovne skupnosti. Opredeljujemo ga 

tudi kot sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje. 

Jezik ima različne značilnosti. Je niz navad, jezikovne navade se v zgodnjem otroštvu z 

lahkoto usvajajo in oblikujejo, kasneje pa se dosti težje menjajo. Zato se otroci svoj materni 

in tuji jezik lažje in hitreje učijo kot odrasli. Jezik je umetna, dogovorjena oblika vedenja. Je 

linearen in enodimenzionalen, saj lahko v enem času izrečemo le eno stvar, v enem trenutku 

oblikujemo le en glas; linearnost jezika je pomembna za slovnico in slog. Jezik je sistem; 

vsak jezik sestavlja presenetljivo majhno število distinktivnih glasov (npr. slovenski jezik 

ima 29 fonemov). Človeško uho lahko razlikuje ogromno različnih jezikovnih kvalitet, 

vendar pa se le majhno število njih uporablja kot distinktivne – razlikovalne. Jezik je 

sistematičen in nesistematičen, istočasno pravilen in nepravilen. Jezik se uči. Ni prirojen, se 

ga ne podeduje, ampak se ga usvaja. Vsak otrok se uči svojega maternega jezika oziroma 

jezika skupnosti v kateri živi, enako lahko in enako dobro kot vsak otrok katerekoli druge 

jezikovne skupnosti. 

Jezik je kompleksna oblika simbolizacije, ki je lastna le človeku. Človek uporablja besede 

kot simbole, da izraža svoje misli, ideje, in pojme, ki imajo enak pomen za govorca in 

poslušalca. Je socialni fenomen, najvažnejše sredstvo za komuniciranje in  vzdrževanje 

socialnih stikov (Jelenc, 1998). 

 

S proučevanjem narave, razvoja, delovanja, strukture in uporabe jezika se ukvarja lingvistika 

in jezikoslovje. Razprava o jeziku zahteva opredelitev osnovnih lingvističnih pojmov in 

izrazov. Jezikovni sistem namreč vključuje fonologijo, morfologijo, sintakso, semantiko in 

pragmatiko. Torej obstaja kar nekaj sistemov pravil, ki jih je potrebno usvojiti, da se lahko 

uporablja določen jezik (Jelenc, 1998). Na vseh teh področjih jezika pa se kažejo tudi 

jezikovne posebnosti WBS. 
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1.2.1.1.   Fonologija 

Fonologija ali glasoslovje je veda o glasovih. Po Lernerjevi (1993) je to sistem govornih 

glasov v jeziku. Fonologija se ukvarja z oblikovanjem, izreko, povezovanjem in menjanjem 

glasov v raznih kombinacijah. Predstavlja pravila, ki vodijo organizacijo glasov v jeziku ter 

opisuje in vzporeja glasove nekega jezika ali jezikov. Število glasov je v vsakem jeziku 

omejeno, čeprav bi lahko vsak človek izgovarjal zelo veliko glasov. V posamezen jezik jih je 

prišlo le nekaj, in bolj ali manj enotno jih uporabljajo vsi, ki ta jezik govorijo. Ti 

najenostavnejši deli jezika so fonemi (pomensko razlikovalni glasovi). To so najmanjši deli, 

ki jih kot različne glasove slišimo v besedah. Vsak jezik ima določeno število glasov, iz 

katerih so sestavljene vse besede jezika (Jelenc, 1998). 

 

Fonologija je torej veja jezika, ki vključuje procesiranje zvočnega sistema in  pogosto velja 

za močno področje pri populaciji z WBS. Natančneje se predpostavlja, da močno sposobnost 

oseb z WBS predstavlja njihov kratkoročni fonološki spomin. Študije so prav tako 

raziskovale ali se mehanizmi fonološkega procesiranja razvijajo atipično, s predpostavko 

zmanjšanega vpliva dolgotrajnega fonološkega in semantičnega znanja na kratkotrajni 

fonološki spomin. 

Večina študij področja fonologije pri osebah z WBS, opisuje rezultate raziskav njihovega 

kratkotrajnega fonološkega spomina. Različni avtorji (Wang in Bellugi, 1994; Jarrold, 

Baddeley in Hewes, 1999; Klein in Mervis, 1999; Vicari, 2004) so jih testirali z nalogami, ki 

zahtevajo takojšnji (zaporedni) priklic oziroma takojšnjo ponovitev večzložnih »nebesed«. 

Rezultati so pokazali, da so se osebe z WBS pri nalogah takojšnje ponovitve števil in besed 

odrezale precej bolje kot osebe z Downovim sindromom (DS). Kakorkoli, DS je znan po 

težkih deficitih na področju kratkotrajnega fonološkega spomina, zato bi bilo na podlagi teh 

ugotovitev neprimerno trditi, da je to močno področje oseb z WBS. 

Na področju fonološkega zavedanja so avtorji Volterra, Capirci, Pezzini, Sabbadini in Vicari 

(1996) in Temple (2002) ocenjevali mladostnike z WBS (povprečne kronološke starosti 13,4 

let) pri reševanju različnih nalog, kot so na primer iskanje besed na določen glas, 

prepoznavanje rim in brisanje prvega glasu iz besede. Pri prvi nalogi (iskanje besed na 

določen glas) so posamezniki z WBS dosegli nadpovprečno dobre rezultate, kar so avtorji 

utemeljili z njihovo starostjo in fonološkimi vajami, ki so jih bili deležni v šoli. Ista študija 
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avtorjev Levy in Bechar (2003) je primerjala mladostnike z WBS s skupino mladostnikov z 

učnimi težavami. Skupini sta bili izenačeni po starosti, rezultati pa so pokazali primerljivost 

med skupinama glede fonološkega priklica. Pri nalogah prepoznavanja rim in brisanja 

začetnega fonema, so se posamezniki z WBS odrezali slabše kot kontrolna skupina otrok 

brez motenj v razvoju. Ali ti rezultati nakazujejo na tipično fonološko motnjo ali preprosto 

odražajo težave s konceptualnim mišljenjem oseb z WBS, za zdaj še ostaja nejasno. 

V primerjavi z drugimi populacijami z razvojnimi zaostanki, imajo posamezniki z WBS 

precej dobro govorno produkcijo. Njihov kratkotrajni fonološki spomin je boljši od spomina 

oseb z Downovim sindromom (DS), imamo pa malo zanesljivih dokazov, s katerimi bi jih 

primerjali še z drugimi populacijami. Prav tako je premalo zanesljivih dokazov, ki bi kazali 

kakršnokoli netipičnost pri fonoloških veščinah oseb z WBS. Vendar je po drugi strani 

znano, da imajo te osebe težave s segmentiranjem govornega toka, kar nujno zahteva 

nadaljnje preiskave tega področja. Prav tako je malo znanega o vplivu neobičajnega slušnega 

zaznavanja (hiperakuzija), ki je tipično za populacijo oseb z WBS, na govorno produkcijo 

(Brock, 2007). 

 

1.2.1.2.   Morfologija in sintaksa 

Morfologija in sintaksa sta v resnici dve ločeni področji znotraj jezikoslovja, vendar ju 

večina študij na posameznikih z WBS združuje, zato ju bom obravnavala skupaj. 

 

Morfologija ali oblikoslovje je veda o besednih oblikah. Predstavlja sistem pomenskih enot v 

jeziku. Proučuje najmanjše pomenske enote, ki nekaj pomenijo – morfeme (določeno število 

fonemov se veže v morfeme). To so najmanjše enote jezika, ki so nosilci pomena. Posebni 

morfemi so tudi pripone in predpone. 

Morfologijo označujemo kot del slovnice, ki se ukvarja z menjanjem morfemov. Je sistem 

pravil za uporabo števil, glagolskih časov, spreganja in sklanjanja (Jelenc, 1998). 

 

Sintaksa ali skladnja je veda o povezovanju besed in njihovem medsebojnem odnosu v 

stavku. Predstavlja sistem pravil, ki se nanašajo na organizacijo besed v stavkih oziroma 

pravil, po katerih se besede povezujejo v stavke. Usvajanje strukture stavka ne definirajo le 

elementi, ki jo sestavljajo, ampak tudi njihovi medsebojni odnosi. Pomembna je tako 
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raznolikost kot tudi zloženost stavkov, funkcija besed v stavku, vrste stavkov. Sintaksa se 

nanaša na slovnični sistem jezika. Različni jeziki imajo razvite različne sintaksične ali 

gramatične sisteme (Jelenc, 1998). 

 

Začetne študije WBS predvidevajo, da so morfo-sintaksične spretnosti teh oseb boljše od 

njihovih kognitivnih spretnosti. Bellugi (1990) je v raziskavi dokazal dosledno razumevanje 

passivnih povedi posameznikov z WBS, kar se šteje kot napredna veščina. Kakorkoli je to le 

ena izmed mnogih veščin iz tega področja. Nadaljnje študije področja usvajanja morfo-

sintaksičnih pravil  so pokazale, da temu ni ravno tako. 

Karmiloff-Smith (1997) je naredil globje analize na področju receptivnih jezikovnih 

sposobnosti na vzorcu 20 angleško govorečih posameznikov z WBS. Test receptivne 

slovnice – TROG (Test of Receptive Grammar, Bishop, 1989) pokaže slabše rezultate 

posameznikov z WBS, glede na njihovo kronološko starost. Ista raziskava primerja tudi 

njihovo ekspresivno slovnico s populacijo vrstnikov brez motenj v razvoju. Pri nalogi 

določanja ustreznega slovničnega spola besedam, so otroci z WBS naredili bistveno več 

napak kot njihovi vrstniki brez motenj v razvoju. Ti isti posamezniki z WBS so sicer naredili 

manj napak pri določanju spola besedam, iz njim poznanega besedišča, vendar še vedno več 

v primerjavi z vrstniki brez motenj v razvoju. To dokazuje, da imajo osebe z WBS težave z 

generalizacijo morfo-sintaksičnih pravil v novih kontekstih. 

Volterra (2003) je primerjal angleško govorečo populacijo WBS z vrstniki z DS in z vrstniki 

brez motenj v razvoju, glede na ustreznost ponovljene povedi. Ugotovil je, da je skupina oseb 

z WBS uporabljala bolj kompleksne povedi kot skupina oseb z DS. Obe skupini pa sta 

dosegli bistveno slabše rezultate od njunih vrstnikov brez motenj v razvoju. Ta raziskava 

dokazuje, da primerjanje jezikovnih sposobnosti oseb z WBS s populacijami, ki imajo 

dokazano zmanjšane jezikovne sposobnosti, napačno pokaže visoke jezikovne sposobnosti 

oseb z WBS. Ko pa  jih primerjamo s populacijo brez motenj v razvoju, hitro ugotovimo, da 

so njihove sintaksične zmožnosti v zaostanku. 

Grant (2002) je predstavil študijo angleško govorečih mladostnikov in odraslih oseb z WBS, 

od katerih se je zahtevalo, da ponovijo poved, ki vsebuje relativne klavzule (relative clauses). 

To so razvojno kasnejše sintaksične strukture, ki jih navadno ne uporabljamo pred vstopom v 

šolo. Posamezniki z WBS so bili pri tej nalogi zelo neuspešni, rezultati so segali tako pod 

njihovo kronološko kot tudi pod mentalno starost. To spet dokaže, da jezikovne sposobnosti 
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pri WBS niso področje, ki bi ostalo neoškodovano. Napake so bile tipično razvojne,  značilne 

za mlajše otroke brez motenj v razvoju, kar dokazuje, da je njihov jezikovni razvoj v 

razvojnem zaostanku, ki pa ni devianten (Hoffmann, 2011). 

Vsi ti primeri kažejo na zaostanek na področju usvajanja in generalizacije morfo-sintaksičnih 

pravil pri populaciji oseb z WBS. 

 

1.2.1.3.   Semantika 

Semantika je veda, ki se za razliko od semiotike ukvarja z nematerialno, tj. pomensko platjo 

jezikovnega znaka. Semantika ali pomenoslovje se nanaša v jeziku na pomene morfemov, 

besed, besednih zvez. Medtem ko so fonološki, morfološki in sintaksični sistemi pri 

posamezniku praviloma urejeni že v zgodnjem otroštvu, pa se semantični sistem, razvoj 

besednjaka razvija celo življenje (Jelenc, 1998). 

Semantika torej obravnava pomene besed, besednih zvez in se hkrati ukvarja s tem, kako se 

lahko pomen besede spremeni, v odvisnosti od ostalih besed, ki so okoli nje (Hoffmann, 

2011). 

 

To področje jezikovnega znanja je pri osebah z WBS znano kot močno področje. Veliko 

raziskovalcev meni, da je nenavaden in širok ekspresivni jezikovni besednjak mladostnikov 

in odraslih oseb z WBS pomembna značilnost njihovih jezikovnih sposobnosti. Hkrati pa tudi 

poudarjajo, da je njihovo besedišče pogosto nelogično in izven konteksta. Tu se pojavi 

vprašanje, ali je receptivni in ekspresivni besednjak, res njihovo močno področje? 

Motiviran s temi dejstvi, je Bellugi (1990) izvedel raziskavo na področju leksiko-semantičnih 

sposobnosti teh oseb. Naloga je vsebovala različne besedne kategorije, rezultati testiranja 

pokažejo, da so osebe z WBS podale precej več ustreznih odgovorov kot osebe z DS. Avtor 

prav tako pravi, da so osebe z WBS podale več atipičnih odgovorov, kot osebe z DS. Tu pa 

se Bellugiju očita, da ni bilo narejene globje analize na posameznih besedah, ki so jih osebe z 

WBS in DS producirale (predvsem kar se tiče pogostosti izgovora atipičnih besed pri osebah 

z WBS) (Brock, 2007). 

Rossen (1996) je pri populaciji z WBS raziskoval procesiranje dvoumnih besed. Osebam so 

predložili tri besede: tarčno besedo (npr. banka) in dve besedi, med katerima je ena od njiju v 

odnosu s tarčno besedo (npr. denar in reka). Nato so se osebe morale odločiti, katera izmed 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pomen
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jezikovni_znak&action=edit&redlink=1
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dveh besed sodi k tarčni besedi. Pri testiranju se je kontrolna skupina otrok brez motenj v 

razvoju (6 otrok starih od 10 – 18 let), izkazala precej bolje kot skupina oseb z WBS. 

Strokovnjaki sklepajo, da je to zaradi atipične aktivacije leksičnega področja pri osebah z 

WBS. Isti avtor poroča, da so pri podajanju pomena besedam in nato iskanju sopomenk istim 

besedam, osebe z WBS bile uspešnejše pri podajanju definicij besedam od kontrolne skupine 

(Brock, 2007). 

Stojanovik in Ewijk (2008) sta naredila raziskavo in 16 otrok z WBS testirala z nalogo, v 

kateri so govorili o v naprej izbrani temi. Z omejitvijo teme pred njihovim lastnim 

izbiranjem, je manj verjetna uporaba nenavadnega in zapletenega besednjaka, razen če to res 

kaže na značilnost te motnje. Rezultate so nato primerjali s skupino vrstnikov brez motenj v 

razvoju iste kronološke starosti in s skupino vrstnikov iste mentalne (jezikovne) starosti. 

Ugotovili so, da ko otroci z WBS niso mogli izbrati teme pogovora, ki bi jo želeli, niso 

uporabljali toliko različnih besed kot skupina otrok iste jezikovne starosti. Uporabljali so celo 

nižje frekvenčne besede v primerjavi z otroki iste jezikovne starosti. Avtorja predvidevata, da 

so takšni rezultati posledica začetnega zaostanka pri usvajanju jezika oseb z WBS, čeprav 

najverjetneje, tudi ko bo v odrasli dobi njihov besednjak narastel, ne bodo mogli zapolniti te 

vrzeli. Da pa bi to resnično preverili, bi bilo potrebno te osebe še enkrat testirati v odrasli 

dobi (Hoffman, 2011). 

Mervis in Robinson (2000) sta z vidika ekspresivnega besednjaka primerjala skupino 

majhnih otrok z WBS s skupino otrok z Downovim sindromom (DS) iste kronološke starosti. 

Uporabila sta CDI ček listo (Children Developmental Inventories, Fenson, 1994), ki so jo 

izpolnili starši otrok. Med 680 besedami so označili tiste, ki jih otrok uporablja 

samoiniciativno in spontano. Rezultati so pokazali pomembno prednost malčkov z WBS pred 

DS že pri starosti 28 mesecev, ta prednost pa se z leti še povečuje. Ne glede na rezultate ne 

smemo pozabiti,, da je za otroke z DS tipično, da zaostajajo pri ekspresivnem besednjaku, 

zato ne moremo trditi, da to kaže na dober ekspresivni besednjak pri osebah z WBS 

(Hoffman, 2011). 

Brock (2007) je glede na veliko količino podatkov iz letvice BPVS-II (British Picture 

Vocabulary Scale, Dunn, Dunn, Whetton in Burley, 1997) naredil naknadno analizo 

receptivnega govora otrok z WBS. Z lestvico so testirali še otroke z DS, otroke z različnimi 

učnimi težavami ter otroke brez motenj v razvoju, kot kontrolni skupini. Kot primerjalno 

merilo so izvedli še test neverbalne inteligence. Primerjalni rezultati so pokazali, da so se 
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otroci z WBS bolje izkazali pri testu receptivnega besednjaka, kot bi se pričakovalo glede na 

njihovo neverbalno inteligentnost. V tem se je skupina otrok z WBS razlikovala od vseh 

ostalih skupin. Ta prednost na področju receptivnega besednjaka je bila zlasti očitna pri 

starejših otrocih z WBS, kar podpre prejšnje predpostavke avtorjev Stojanovik in Ewijk 

(2008), da te osebe morda potrebujejo čas, da ulovijo začetne zaostanke v usvajanju jezika 

(Hoffman, 2011). 

Semantika je področje, ki je pri osebah z WBS precej dobro raziskano. Predpostavlja se, da 

gre za začetni zaostanek v usvajanju besednjaka teh oseb, ne ve pa se točno kako dolgo ta 

zaostanek vpliva na njihove semantične zmožnosti. Kakorkoli, ko te osebe odrastejo, njihov 

besednjak postane sorazmeren z njihovimi kognitivnimi sposobnostmi. Vsekakor pa je 

neprimerno primerjati populacijo z WBS samo z drugimi populacijami z motnjami v razvoju, 

saj so intelektualni primanjkljaji pogosto povezani s šibkostjo na področju jezikovnih in 

komunikacijskih sposobnosti. (Hoffman, 2011).  

 

1.2.1.4.   Pragmatika 

Pragmatika predstavlja socialni vidik jezika in se ukvarja z odnosom med uporabniki jezika 

in jezikovnimi znamenji. Predstavlja sistem pravil za uporabo jezika. Ta uporaba vsebuje 

spretnosti pogovarjanja, oceno poslušalčevega nivoja razumevanja, odzivanja in izbiro 

jezikovnih sredstev, ki ustrezajo določeni situaciji. Pragmatika torej pomeni sposobnost 

interpretiranja, sklepanja, primerjanja in odzivanja na jezik udeležencev pri komuniciranju 

(Jelenc, 1998).  

Na pomen pragmatike lahko gledamo iz različnih vidikov, iz vidika govorno-jezikovne 

patologije pa jo opisujemo kot »jezik v uporabi«. Tu se da poseben poudarek analizi, kako 

uspešno ljudje vstopajo v interakcijo z drugimi ljudmi. Te interakcije se začnejo že zelo 

zgodaj v otrokovem razvoju, in sicer že v predjezikovnem obdobju. Nanašajo se na temeljna 

znanja dojenčka, kot so začetno socialno sodelovanje, vzajemnost in selektivna pozornost. V 

obdobju malčka se te spretnosti uspešne komunikacije razvijajo, in veščine kot so 

vzdrževanje teme, primerno izmenjavanje govorca in sogovorca, sledenje pogovorni niti ter 

razumevanje metaforičnih in prenesenih jezikovnih struktur, postanejo pomembne. Poleg 

tega kaj pragmatika pomeni, pa je v govorno-jezikovni patologiji pomembno še to, kako 

deficiti na tem jezikovnem področju, vplivajo na socialne interakcije (Hoffman, 2011). 
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Raziskovanja na tem področju so v zvezi z WBS zelo skopa, študije pa vsebujejo rezultate, ki 

se včasih med seboj izključujejo. Začetna poročila posameznike z WBS opisujejo kot 

»hipersocialne« osebe, kar je dejansko pragmatična veščina. Drugi raziskovalci spet govorijo 

o pragmatičnih težavah, kot so šibko vzdrževanje teme, preskakovanje na lastne teme in jih 

opisujejo kot slabe sogovorce.  

Tager-Flusberg in Sullivan (2000) sta študijo bazirala na teoriji uma (ToM). En način 

pojasnjevanja te teorije govori o tem, da obstaja zmožnost prepoznavanja lastnega duševnega 

stanja oziroma počutja, ki je drugačno od počutja drugih ljudi, ter da imajo ljudje lastna 

prepričanja, želje in namene, ki se od posameznika do posameznika razlikujejo. Znano je, da 

imajo s tem težave predvsem osebe z motnjami avtističnega spektra (MAS), pojavlja pa se 

vprašanje, ali bi s tem lahko pojasnili tudi nekatere pragmatične težave, ki se pojavljajo pri 

osebah z WBS. Tager-Flusberg in Sullivan (2000) sta predpostavila 2 komponenti teorije 

uma, in sicer socialno-zaznavno, ki se nanaša na obrazno ekspresijo in govorico telesa ter 

socialno-kognitivno komponento, ki se osredotoča na obrazložitev dejanj in duševnega stanja 

drugih ljudi. Zasnovala sta vrsto nalog, ki so ocenjevale socialno-kognitivno zmožnost ter 

otroke z WBS primerjala s skupino otrok s sindromom Prader-Willi in drugo skupino otrok z 

motnjami v duševnem razvoju. Rezultati te raziskave so pokazali, da se je skupina otrok z 

WBS, glede na socialno-kognitivno zmožnost, odrezala precej slabše kot ostali dve skupini. 

Rezultati prejšnje raziskave istih avtorjev (1998), ki sta ocenjevala skupini odraslih  z WBS 

in Prader-Willi sindromom, ter ju primerjala glede na njihove socialno-zaznavne sposobnosti, 

pa so pokazali nasprotno, in sicer so se pri teh nalogah precej boljše odrezali posamezniki z 

WBS. Tager-Flusberg in Sullivan (2000) predpostavljata, da je ta neskladnost med socialno-

zaznavnimi in socialno-kognitivnimi zmožnostmi, odgovorna za paradoks, ki nastane pri 

poglabljanju v pragmatične zmožnosti oseb z WBS: Kljub njihovemu močnemu zanimanju 

za ljudi, površinskih socialnih veščinah in empatičnosti, klinični rezultati dokazujejo, da 

imajo mladostniki in odrasle osebe z WBS, težave z vzdrževanjem prijateljstev in 

presojanjem socialnih interakcij (Hoffman, 2011). 

Avtorja Laws in Bishop (2004) sta v svoji študiji uporabila CCC (Children's communication 

checklist, Bishop, 1998), da bi primerjala skupino otrok z WBS s skupinami otrok z DS, 

specifično jezikovno motnjo (SJM) in otroki brez motenj v razvoju. Ta ček lista se uspešno 

uporablja za identifikacijo atipičnosti v pragmatičnih veščinah in je pomembna predvsem za 

prepoznavanje otrok z MAS. Rezultati so pokazali, da so otroci z WBS na tej ček listi dosegli 
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precej slabše rezultate na nivoju pragmatičnih veščin, kot kontrolna skupina. Skupina otrok z 

WBS je bila edina izmed treh eksperimentalnih skupin, ki se je razlikovala od kontrolne 

skupine na vseh petih pragmatičnih področjih, ki jih ocenjuje ček lista. Prisotnost 

neprimernega vstopanja v komunikacijo in stereotipnega jezikovnega izražanja je bila pri 

osebah z WBS precej bolj izražena kot pri skupini otrok z DS in skupini otrok z SJM. Laws 

in Bishop (2004) menita, da ti rezultati kažejo na to, da imajo osebe z WBS šibke 

pragmatične zmožnosti, morda celo primerljive z osebami z MAS (Hoffmann, 2011). 

Še ena raziskava avtorjev Philofsky, Fidler in Hepburn (2007) je primerjala otroke z MAS z 

otroki z WBS in otroki brez motenj v razvoju, z uporabo CCC – 2 (Children's 

Communication Checklist – 2, Bishop, 2003). Ugotovili so, da na pragmatičnem področju, 

otroci z WBS kažejo podobna vedenja kot otroci z MAS, predvsem kar se tiče neprimernega 

vstopanja v komunikacijo in omejenih interesov (t.i. omejeni in ponavljajoči interesi). 

Vseeno se je skupina otrok z WBS izkazala boljše v splošnem pragmatičnem funkcioniranju. 

Avtorji predvidevajo, da je to zaradi njihove večje uspešnosti na področju socialnih odnosov 

(natančneje zanimanju in večjemu interesu za druženje z vrstniki) ter manjši uporabi 

stereotipnega jezikovnega izražanja, kot pri otrocih z MAS. Kakorkoli, to ne pomeni, da je 

bila skupina otrok z WBS brez primanjkljajev na pragmatičnem področju. Čeprav so se na 

določenih področjih izkazali bolje kot otroci z MAS, so še vedno pomembno zaostajali za 

kontrolno skupino. Iz rezultatov se predpostavlja, da imajo posamezniki z WBS unikaten 

pragmatični profil, ki se v določenih točkah dotika profila posameznikov z MAS (Hoffman, 

2011). 

Nestandarsizirane študije različnih avtorjev (Reilly, Harrison in Klima, 1995; Reilly, Losh, 

Bellugi in Wulfeck, 2004; Stojanovik, Perkins in Howard, 2004; Sullivan, Winner in Tager-

Flusberg, 2003) na pragmatičnih veščinah oseb z WBS, so opazovale jezikovno produkcijo 

teh oseb med samo komunikacijo in analizirale njihove pripovedi. Opazili so, da imajo osebe 

z WBS težave z integracijo v pripovedovanju, kar pomeni, da ne zmorejo povezati 

posameznih dogodkov s poglavitno temo. Prav tako med komunikacijo pogosto navajajo 

nepomembne osebne informacije, uporabljajo različna socialna polnila (social fillers) ter 

imajo težave z neliterarnim jezikom (kot je napačna uporaba metafor) (Hoffman, 2011). 

Glede na te ugotovitve se zdi, da so primanjkljaji na področju pragmatičnih zmožnosti nekaj 

povsem običajnega pri populaciji z WBS. Določena šibka pa tudi močna področja 

pragmatičnih sposobnosti teh oseb, vsekakor kažejo na tipičen vzorec, povezan s to motnjo. 
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Področje pragmatike je precej kompleksno področje jezika, kar je tudi ena izmed težav tega 

področja, saj so raziskovalne možnosti precej omejene (Hoffman, 2011). Vsekakor pa je 

zanimivo, da mnoge študije na pragmatičnem področju oseb z WBS, te osebe primerjajo in 

včasih enačijo ravno z osebami z MAS, ki naj bi bile, vsaj glede na njihove socialne 

značilnosti, ravno nasprotje osebam z WBS (Mervis in Becerra, 2007). 

 

Vsi ti opisani primeri na področju različnih jezikovnih podzvrsti, nekako potrjujejo dejstvo, 

ki ga je predvidel že Brock (2007), in sicer da morfološke, fonološke, sintaksične in 

pragmatične sposobnosti oseb z WBS niso nič boljše, kot se lahko predvidi glede na rezultate 

njihovih neverbalnih testov (Purser, Thomas, Snoxall, Mareschal, Kasmiloff-Smith, 2011). 

 

1.2.7.   GOVOR 

V splošnem je govor vrsta oziroma medij jezikovne komunikacije. Je vokalna realizacija 

jezika, je rezultat specifičnih motoričnih dejanj z natančno senzomotorno koordinacijo. Je 

zelo pomemben v človekovem razvoju, gre za oblikovanje človeka kot posameznika 

(individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacije z okolico (družbena 

funkcija govora) (Marjanovič-Umek, 1990). 

 

Marjanovičeva (2006) navaja, da je govor zapleten, dinamičen in zlasti v obdobju dojenčka, 

malčka in zgodnjega otroštva zelo intenziven proces, ki se začne z jokom, neverbalnim 

sporazumevanjem, oblikovanjem in povezovanjem prvih glasov, poteka preko prve 

izgovorjene besede, hitrega skoka v besednjaku, oblikovanja enostavnih in sestavljenih 

stavkov, poznavanja slovničnih pravil, razumevanja različnih besedil, rabe govora v različnih 

govornih položajih, razvoja komunikacijskih spretnosti, metajezikovnega zavedanja in se, 

zlasti pri prehodu v obdobje srednjega otroštva, močno preplete z otrokovim mišljenjem, 

pismenostjo; kasneje v obdobju srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti pa govor 

postane način posameznikovega mišljenja in delovanja. 

 

Govor je zelo zapleten psihofiziološki proces, ki ga vodi in nadzira osrednje živčevje. Nanj 

vplivajo različni faktorji: biološki, socialni in psihološki.  
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Omerza (1972) navaja, da za pravilen razvoj govora potrebujemo: 

 ustrezno razvito in zrelo osrednje živčevje, 

 pravilno in dobro razvite psihične funkcije, 

 pravilno razvite čute, zlasti sluh, 

 zdrava in pravilno razvita govorila, 

 pravilen in zgleden govor otrokovega okolja. 

Za učenje in izpopolnjevanje otrokovih govornih veščin je torej nujno potrebno tako 

otrokovo spoznanje, da lahko z besedami vpliva na svet okoli sebe kot tudi ustrezno okolje, 

ki otroka vzpodbuja in upošteva. 

 

1.2.2.1. Dejavniki govornega razvoja 

Na otrokov govorni razvoj vplivajo številni dejavniki, med katerimi različni avtorji 

najpogosteje izpostavljajo kakovost otrokovega družinskega okolja, sociodemografske 

značilnosti družine ter kakovost vrtca. Poleg okoljskih so pomembni tudi genetski dejavniki. 

Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja (2006) navajajo kot najpomembnejše dejavnike 

govornega razvoja naslednje dejavnike: 

 Kakovost družinskega okolja 

 Socialno-ekonomski dejavniki družine 

 Otrokov spol 

 Vrtec in vrstniška skupina 

 Genetski dejavniki 

 

1.2.8.   RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

Razvoj govora in jezika je preučevalo veliko znanstvenikov. V obdobju otroštva so ga 

običajno razdelili na več dob. W. Stern deli razvoj govora v zgodnji otroški dobi v štiri faze: 

kričanje, bebljanje, posnemanje govora in spontani govor. 

Ruski psiholog Kornilov in slovenski logoped Omerza delita govor otroka v naslednje štiri 

faze: 

1. pripravljalna predfonetična doba (prvo leto starosti) 



Plešic, M. (2013): Govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom Williams-Beuren. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta 

 

 

25 

 

2. obdobje oblikovanja glasovnega govora (od 1. do 3. leta starosti) 

3. doba bogatenja govora in besednega zaklada – doba predšolskega otroka (od 3. leta do 

vstopa v šolo) 

4. šolska doba – obvladovanje pisne in govorjene besede.  

Nekateri avtorji, kot na primer Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja (2006), delijo razvoj 

jezika in govora na predjezikovno in jezikovno obdobje. 

 

Mervis in Becerra (2007) pravita, da je zgodnji razvoj govora in jezika pri otrocih z WBS 

skoraj vedno zakasnel. Menita, da je to najverjetneje vsaj delno posledica zaostanka pri 

začetnih ritmično-motoričnih produkcijah. Kljub temu naj razvoj govora in jezika pri WBS 

ne bi bil devianten in bi naj, ne glede na časovno odstopanje, sledil fazam normalnega 

razvoja. 

 

1.2.3.1. Predjezikovno obdobje 

Je prvo obdobje v govornem razvoju, ki poleg zgodnjega zaznavanja in razumevanja 

vključuje jok, vokalizacijo, bebljanje in naključna posnemanja glasov brez razumevanja 

njihovega pomena. Za to obdobje je značilna raba glasov, ki niso besede. Otrok preizkuša in 

razvija svoj govorni aparat, prevzema vse večji nadzor nad proizvajanjem glasov ter sporoča 

svoje potrebe in čustva. Dojenčki v prvem letu starosti vedno bolj natančno posnemajo 

izgovorjavo glasov, ki jo slišijo med ljudmi okoli sebe. S svojimi dejanji, gestami in tonom 

glasu, sporočajo željo po vključitvi v komunikacijo, kombinacije glasov pa so vse bolj 

podobne besedam, ki jih uporabljajo v govoru odrasli. Za otrokov govorni razvoj je že v tem 

obdobju pomembna zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom (Marjanovič-

Umek, Kranjc, Fekonja 2006). 

 

Za dojenčke in malčke z WBS je znano, da kažejo povečano socialno zanimanje v primerjavi 

z otroki brez težav v razvoju. To dokazuje povečan čas, ki ga porabijo že v prvih mesecih 

življenja, za opazovanje obrazov ljudi, ki z njimi vstopajo v komunikacijo. Socialno 

zanimanje seveda vodi k naravnim odzivom na ravnanje drugih, oziroma v izmenjavo gest, 

obrazne mimike, oglašanja, med dojenčkom in komunikacijskim partnerjem. Dojenčki z 
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WBS zelo uživajo v zgodnjih komunikacijskih odzivih in vokalni igri, ki zahteva vzajemno 

interakcijo. 

Prvi problem se pojavi pri selektivni pozornosti, ki je temelj tudi za dobre jezikovne 

sposobnosti. Dojenčki in malčki z WBS s težavo premaknejo pogled od svojega 

komunikacijskega partnerja na drug objekt, kar je najverjetneje osnovni faktor za njihov 

jezikovni zaostanek.. 

Tudi različne geste (kazanje s prstom, dvig rok proti odraslemu, itd.) so tipični predhodnik 

verbalne komunikacije. Veliko študij (Adamson, 1995; Mervis in Bertrand, 1997, idr.) je 

pokazalo, da dojenčki z WBS zaostajajo pri pridobivanju  zgodnjih gest. Večina dojenčkov z 

WBS celo pridobi prve besede, preden začne na objekte in osebe kazati s prstom. To je 

vzorec, ki je sicer obraten tipičnemu razvoju pri otrocih brez motenj. Avtorji ga utemeljujejo 

z motnjami selektivne pozornosti. 

Tudi začetna zvočna produkcija ali bebljanje je pri otrocih z WBS v zaostanku. Kanonično 

čebljanje (npr. ba-ba-ba) naj bi se pri tipičnem razvoju pojavilo okoli 8. meseca otrokove 

starosti. Masataka (2001) je pri spremljanju osmih otrok z WBS ugotovil, da se čebljanje 

pojavi pri 19. mesecih. Predvideva, da je to posledica zaostalih ritmično-motoričnih veščin, 

ki so predhodnega pomena za pojav čebljanja. Poleg govorne produkcije, je pri otrocih z 

WBS, v zaostanku tudi govorna percepcija. Ta šibkost že sama po sebi preprečuje, da besede, 

ki jih otrok sliši, ustrezno usvaja (Hoffman, 2011). 

 

1.2.3.2 . Jezikovno obdobje 

a) Prve besede 

Več avtorjev navaja začetek jezikovnega obdobja otroka ob izgovoru prve besede. Prva 

beseda je skupina glasov, ki jih otrok izgovarja in ima pomen. Whitehead (1999) navaja tri 

kriterije, ki določajo prvo besedo: 

a) otrok rabi besedo spontano; 

b) otrok rabi besedo stalno za isto dejavnost, predmet ali osebo; 

c) besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira v različnih situacijah. 

 

Pojav prve besede pri otrocih z WBS je, kot tudi celoten govorno-jezikovni razvoj, v 

časovnem zaostanku. Povprečno naj bi se prva beseda pojavila med 18 – 24 mesecem, 
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medtem, ko se pri otrocih brez težav v razvoju, prva beseda pojavi okoli 12. meseca 

(Hoffman, 2011). 

Rezultati longitudinalne študije 13 otrok z WBS s klasično delecijo so pokazali, da je 

obdobje nabora 10 besed, pri vseh teh otrocih bilo pod petim percentilom, glede na tipični 

govorno-jezikovni razvoj (Mervis in Becerra, 2007). 

 

Prve besede, ki jih otrok izgovori, so navadno vezane na predmete iz njegovega 

neposrednega okolja (npr. mama, ata, muca), med njimi so tudi nekatere preproste izjave, s 

katerimi prosi odraslo osebo za pomoč (sem, daj, ja, ne). Prve besede, ki jih otrok uporablja v 

svojem govoru, so si podobne ne glede na kulturo in jezik ter poimenujejo predvsem 

družinske člane, predmete, živali, hrano, dele telesa, socialno rutino ali so preprosti ukazi. 

Različni avtorji ugotavljajo, da otroci v obdobju enobesednih izjav uporabljajo tako 

samostalnike kot tudi glagole in prislove. Različne raziskave so pokazale, da v zgodnjem 

otrokovem besednjaku prevladujejo besede, ki jih otrok in njegovi starši rabijo pri 

vsakodnevnih rutinskih dejavnostih. Hkrati so odvisne tudi od lastnosti otrokovega 

maternega jezika. Do 18 meseca ima otrok brez motenj v razvoju v svojem besedišču že 

okoli 25 do 50 besed (Marjanovič-Umek idr. 2006). 

 

Razvoj otrokovega besednjaka ne poteka ločeno od razvoja slovnice jezika. Otroci 

najpogosteje slišijo nove besede v socialnih interakcijah z odraslim, ki rabi govor v funkciji 

usmerjanja otrokovega vedenja, zadovoljevanja njegovih želja, predlaganja ter opisovanja 

preteklih, sedanjih in prihodnjih dogodkov. Redkeje pa odrasli rabi jezik zgolj v funkciji 

poimenovanja predmetov. Otrokova uspešnost usvajanja novih besed je odvisna od 

sposobnosti pomnjenja zaporednih glasov in prepoznavanja konteksta socialnih situacij 

(Marjanovič-Umek idr. 2006). 

 

b) Fraze in stavki 

Velik premik v otrokovem govornem razvoju se zgodi, ko otrok združi dve besedi, da bi z 

njima izrazil določeno misel. Nekateri avtorji (npr. Marchman in Bates, 1994) menijo, da 

zmore otrok tvorjenje dvobesednih izjav takrat, ko njegov besednjak obsega 50 do 100 besed. 

Med približno 18. in 20. mesecem začenja otrok brez motenj v razvoju povezovati dve 

samostojni besedi v besedno zvezo, medtem pa še vedno v svojem govoru rabi tudi 
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enobesedne izjave ali holofraze. Dve besedi sta v začetku še ločeni, med njima je premor in 

intonacija pade na koncu posamezne besede. Postopoma pa premor med besedama v 

dvobesedni izjavi izgine, vzorec intonacije pa se spremeni tako, da sta obe besedi vključeni v 

eno intonacijsko skupino. 

V obdobju oblikovanja prvih dvobesednih izjav otrok uporablja t.i. telegrafski govor. 

Otrokove prve izjave odražajo dejavnosti v katere se otrok vsakodnevno vključuje in so zanj 

pomembne (Marjanovič-Umek idr. 2006). 

 

Kot vse ostale faze, je pri otrocih z WBS v zaostanku tudi obdobje, ko imajo otroci v naboru 

svojega besednjaka približno 50 – 100 besed. V raziskavi avtoric Mervis in Becerra (2007) je 

bila povprečna starost trinajstih otrok z WBS z naborom 100 besed v tem obdobju 40,9 

mesecev, medtem ko imajo otroci brez motenj v razvoju, takšen nabor besed že med 18. in 

20. mesecem. 30 mesečni otroci z WBS (rang: 3 – 391 besed, M = 132 besed) , pa so imeli v 

primerjavi z enako starimi otroki z Downovim sindromom (DS) (rang: 0 – 324 besed, M = 79 

besed), pomembno večji nabor ekspresivnih besed v svojem besednjaku (Mervis in Becerra, 

2007). Tudi Vicari (2002) na podlagi svojih študij ugotavlja, da imajo mlajši otroci z WBS 

primerljiv nabor besed z malo starejšimi otroci z DS, izenačenimi po mentalni starosti.  

 

V obdobju malčka (pri otrocih brez motenj) se skladnja, ki predstavlja slovnična pravila 

jezika, hitro razvija. Otrokove izjave postajajo vedno bolj strukturirane in podobne slovnično 

pravilnim izjavam odraslih. Otrok v procesu govornega razvoja usvaja tudi osnovni besedni 

red, ki prevladuje v njegovem maternem jeziku, preko izjav, ki jih sliši v okolju. Funkcijske 

besede, kot so npr. in, je, na, so v prvih izjavah malčkov zelo redke, prevladujejo skrajšane 

izjave (Marjanovič-Umek idr. 2006). 

 

Oblikovanje celovitejših izjav je povezano z otrokovim napredkom v slovničnem razvoju, ko 

dodaja pridevniške besede, s katerimi opisuje lastnosti predmetov (npr. priden kuža, velika 

žoga), mesto nahajanja predmetov (npr. mama doma, oče služba) v izjavi poveže skladenjska 

in oblikoslovna pravila (npr. Oče je v službi; Žoga je velika) ter s celovitejšim spoznavnim in 

socialnim razvojem otroka. 

Celovite izjave začnejo otroci brez motenj v razvoju oblikovati okoli drugega leta starosti in 

jih izpopolnjujejo ter vedno pogosteje tvorijo vse do četrtega leta. Izjave so vse daljše, otroci 
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v njih različno kombinirajo besede (vprašalne, nikalne) in izpopolnjujejo slovnične oblike (z 

vezniki, predlogi, pomožnimi glagoli). Pogosto je nepravilno posploševanje slovničnih 

pravil, ki je pomembno za razvoj otrokovega govora, saj pomeni, da je otrok določeno 

slovnično pravilo že usvojil (Marjanovič-Umek in Kranjc, 2006). 

 

Otrokovo razumevanje govora in komunikacija sta omejeni z njegovim spoznavnim 

razvojem. Besede, fraze ali kratke izjave, ki jih rabita otrok in odrasli, še nimajo nujno istega 

pomena pri obeh. Otrokovo razumevanje govora je v veliki meri povezano z njegovo 

razvojno stopnjo mišljenja. Potem ko otroci brez motenj v razvoju, do približno petega ali 

šestega leta starosti, razvijejo osnovno strukturo govora, in torej razumejo večino sporočil, ter 

tudi sami pripovedujejo tako, da jih drugi razumejo, se slovnična in besedotvorna raven 

govora razvijata tudi v obdobju srednjega in poznega otroštva. Otroci oblikujejo sestavljene 

izjave z bolj zapleteno gradnjo, še vedno pa gre, po mnenju Toporišiča, za formalno manj 

izdelano slovnico (Marjanovič-Umek idr., 2006). 

 

Mervis in Becerra (2007) od različnih avtorjev (Vicari, 2002; Mervis, 2004) povzemata, da je 

za predšolske otroke z WBS znano, da imajo boljše sposobnosti verbalnega spomina in boljše 

gramatične sposobnosti, kot predšolski otroci z DS, izenačeni po mentalni starosti in naboru 

besednjaka . 

Verbalni delovni spomin je povezan tako s pridobivanjem besednjaka, kot tudi z 

gramatičnimi sposobnostmi. Pri študijah povezav pridobivanja besednjaka in gramatičnih 

sposobnosti so prišli do ugotovitev, da so te neverjetno močnejše pri populaciji oseb z WBS 

v primerjavi s populacijo vrstnikov brez motenj v razvoju. Na podlagi tega se predpostavlja, 

da se otroci in mladostniki z WBS bolj močno zanašajo na verbalni delovni spomin, za 

uspešno doumevanje kompleksnih slovničnih struktur, kot njihovi polnočutni vrstniki 

(Mervis in Becerra, 2007). Te ugotovitve bi znale pojasniti pravilne, slovnično ustrezne 

povedi, ki jih pogosto tvorijo osebe z WBS, kljub mnogim šibkostim na področju 

razumevanja jezika. 

 

c) Tvorjenje besedila 

Otroci so besedilom, ki so posredovana v obliki zgodbe, pogosto izpostavljeni že v obdobjih 

dojenčka, malčka ter kasneje v obdobju zgodnjega otroštva. Med poslušanjem pogosto 
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zavzemajo perspektivo drugega, navadno glavnega junaka zgodbe. Skozi dogajanja v zgodbi 

in perspektivo likov v njih se spodbuja in razvija njihova socialna kognicija. Zgodbe prav 

tako spodbujajo razvoj otrokove domišljije, jih soočajo z realnimi vsakdanjimi problemi ter 

oblikujejo različne predstave o osebah, prostoru in dogodkih, ki jih zgodba opisuje. Ob 

zgodbi tako otrok svoje predstave, predpostavke in misli spreminja in dopolnjuje. 

Pripovedovanje zgodbe je ena od pragmatičnih govornih spretnosti, ki je v celoti vezana tako 

na razumevanje kot na izražanje vsebine, ki jo otrok z govorom sporoča. Za razliko od 

poslušanja zgodb posameznik svoja čustva in izkušnje, ki jih oblikuje v zgodbe, posreduje 

tudi drugim. Marjanovič-Umek in Kranjc (2006) povzemata po Wray in Medwell (2002) in 

pravita, da pripovedovanje zgodbe predstavlja proces, v katerega se otroci v obdobju malčka 

in zgodnjega otroštva pogosto vključujejo, zato nudi številne možnosti za otrokovo učenje. 

Pomemben proces, ki omogoča pripovedovanje zgodbe je dekontekstualizacija (npr. v igri, 

besedilih), ko otrok izoblikuje svoje predstave, logične povezave, napovedi in jih posreduje 

drugim tako, da ga ti razumejo. Zgodbe, ki jih otrok pripoveduje imajo lahko značilnosti 

umetnostnega in neumetnostnega besedila, lahko pa so zgodbe že posamezne izjave. 

Dekontekstualizacija mišljenja in govora, ki je značilna za pripovedovanje zgodbe, od otroka 

zahteva oblikovanje kohezivne vsebine, upoštevanje slovničnih pravil jezika, rabo številnih 

pridevnikov, časovnih in vzročnih veznikov (kot so potem, medtem ko, zato, ker,…) s 

katerimi otroci zagotovijo povezanost besedila ter logično razmerje znotraj posameznih 

vsebin. Prav tako je potrebno povezati konkretno z abstraktnim, oblikovati logično zgradbo 

in ustrezne časovno-vzročne povezave. Zgodbo določata dva glavna kriterija, in sicer njena 

vsebina oziroma koherentnost in oblika oziroma kohezivnost (Marjanovič-Umek idr. 2006). 

 

Otroci brez motenj v razvoju začnejo pripovedovati svoje prve zgodbe, ko so stari približno 

eno leto in pol, to je takrat, ko v svojem govoru že uporabljajo prve dvobesedne izjave. Prve 

vsebine se nanašajo na njihovo neposredno okolje. Gre za enostavne opise dogodkov, v 

katere so bili vključeni sami, svoje pripovedovanje zgodbe pa vežejo predvsem na svoje 

izkušnje in zaznavanje. 

Nekateri dveletni otroci že zmorejo v svoje zgodbe vključiti bodisi naslov oziroma začetek 

zgodbe, konec ali rabo preteklega časa. 

Po tretjem letu starosti otroci brez motenj v razvoju že pripovedujejo vse bolj strukturirane in 

konvencionalne zgodbe, ki so koherentne in kohezivne oziroma predstavljajo zaključeno 
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celoto. Štiriletni in starejši predšolski otroci v zgodbe že vključujejo simbolizem, 

metajezikovne izjave in odnosne metafore. Otroci stari približno štiri, pet let, gradijo zgodbo 

kot verigo, kar pomeni, da se elementi zgodbe vključujejo drug v drugega oziroma se 

premikajo iz enega v drugega. Petletni otroci svoje zgodbe vse pogosteje pripovedujejo v 

pretekliku ter z različno intonacijo ali barvo glasu posnemajo govor različnih junakov v 

zgodbi. Starejši predšolski otroci tudi že razumejo, da pripovedovalec, ki zgodbo 

pripoveduje, ni del zgodbe, in se torej zavedajo, da lahko sami nadzorujejo dogodke in osebe, 

ki v zgodbi nastopajo. Pet- in šestletni otroci s pomočjo zapletenih miselnih procesov 

razmišljajo o posameznih elementih, ki sestavljajo zgodbo, ter vrednotijo vedenje in dejanja 

junakov, ki v njej nastopajo. Otroci stari približno osem let, lahko glede na navodila ali 

postavljena vprašanja, pripovedujejo različne vrste zgodb (z vidika vsebine) in jih tudi na 

strukturni ravni različno oblikujejo (Marjanovič-Umek idr. 2006). 

 

Zapoznel začetek uporabe gest, razumevanja in produciranja govora je znak pomembnih 

komunikacijskih težav pri malčkih in predšolskih otrocih z WBS (Mervis in Becerra, 2007). 

V zvezi z obsežnejšim pripovedovanjem teh oseb, v literaturi ni dosti zaslediti, vseeno pa je 

smotrno sklepati, da je prisoten precejšnji časovni zaostanek osvajanja teh spretnosti. Znano 

je, da osebe z WBS rade »vsiljujejo« svoje teme, ki so jim ljube, in da sogovornik pri tem 

težko pride do besede. Prav tako je znano, da imajo na izbrane teme sogovornika povedati 

precej manj, ter da radi preskočijo na lastne teme ali sogovornika zamotijo s kakšnimi 

drugačnimi socialnimi vložki. Glede na te predpostavke različnih raziskovalcev sklepam, da 

imajo te osebe precej težav tudi na področju tvorjenja besedil, še posebno pri njim manj 

znanih temah. 

 

d) Zgodnja pismenost 

V strokovni literaturi zasledimo različna pojmovanja zgodnje pismenosti, npr. porajajoča se 

pismenost, celostni jezik. Vigotsky (1978) meni, da se dojenčki, malčki in otroci v zgodnjem 

otroštvu učijo vrsto spretnosti in pridobivajo različne izkušnje v interakcij z odraslimi in 

pomembnimi drugimi. Socialne interakcije z odraslimi je razlagal kot osnovo za otrokov 

spoznavni razvoj in izpostavil pomembno vlogo učenja v dnevnih dejavnostih s starši in 

drugimi odraslimi osebami skozi igro, učenje in rutinske dejavnosti. 
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Povzeto po Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja (2006) je pojem porajajoče se pismenosti v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja opredelil Clay (1966), bolj formalno ter splošno sprejeto 

opredelitev pa sta opisala avtorja Teale in Sulzby (1986), ki porajajočo se pismenost 

opredelita kot spretnosti, znanje ter vedenja, ki razvojno gledano predhodijo formalnemu 

branju in pisanju. 

M. Hohmann in Weikart (1995) pravita, češ da porajajoča se pismenost pomeni razvoj 

otrokove zmožnosti rabe zapisane oblike jezika, ki se začne razvijati že v obdobju dojenčka 

in katere razvoj se v obdobju zgodnjega otroštva kontinuirano nadaljuje. Avtorji se strinjajo, 

da je obdobje zgodnjega otroštva ključno obdobje v razvoju porajajoče se pismenosti. Vanj 

se vključuje tudi okolje, ki podpira razvoj pismenosti, pri čemer imajo osrednjo vlogo 

socialne interakcije.  

Povezanost med otrokovim govornim razvojem (še posebej besednjakom) in spretnostmi 

porajajoče se pismenosti ter kasnejšim učenjem branja potrjujejo rezultati več empiričnih 

raziskav (npr. Dickinson, Anastasopoulos, McCabe, Peisner-Feinberg in Poe, 2003; Lonigan, 

Burgess in Anthony, 2000) (Marjanovič-Umek idr. 2006). 

 

Bralne sposobnosti odraslih oseb z WBS precej variirajo. Približno 50% se jih nauči brati, 

vsaj na osnovni ravni. Posamezniki imajo običajno relativno dobre verbalne sposobnosti, kar 

vključuje dober spomin za zvoke in besede ter izvrstne sposobnosti procesiranja in obdelave 

zaporednih zvočnih dražljajev. Te prednosti so zelo koristne za pridobivanje bralnih veščin. 

Večina posameznikov z WBS doseže vrh bralnih sposobnosti nekje v sredini najstniških let 

in pri branju pogosto ne napredujejo pred 8. ali 9. letom. In vendar jim ta stopnja bralnih 

sposobnosti omogoča dober osnovni besednjak. 

Večina odraslih z WBS doseže vsaj stopnjo osnovne pismenosti kot je pisanje preprostih 

povedi. Večini posameznikov predstavlja pisanje večjo težavo kot branje, zaradi prisotnosti 

dodatnih vizualnih in fino motoričnih spretnosti, ki so pri pisanju potrebne. Veliko jih ima 

težave že z držo pisala v roki, formulacijo črk, razmiki med besedami in uskladitvijo besed 

(http://www.williams-syndrome.org.uk). 

 

http://www.williams-syndrome.org.uk/
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1.2.9.   VRSTE GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ PRI OSEBAH Z 

MOTNJAMI V RAZVOJU 

Pri osebah z WBS je praviloma pridružena motnja v duševnem razvoju, ki je lahko lažje do 

težje izražena (Pober, 2010). Dvojčici z WBS iz raziskave tega diplomskega dela, imata v 

odločbi v usmeritvi opredeljeno lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Nekatere motnje govora, jezika in komunikacije so pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju 

(v nadaljevanju MDR), bolj kot druge, povezane z njihovimi kognitivnimi sposobnostmi. 

Eno od prvih preglednih študij je objavil Lenneberg (1967) v svojem članku o bioloških 

dejavnikih pri razvoju jezika in podal perspektivo njegovega razvoja glede na kronološko in 

mentalno starost. Ugotavlja, da je razvoj jezika in govora odvisen od mentalnega razvoja, le 

pri težji in težki MDR. Drugi avtorji, ki so govorno-jezikovno vedenje proučevali natančneje 

in podrobneje, so seveda v poznejših študijah mentalni razvoj upoštevali tudi na višjih 

stopnjah govorno-jezikovnega razvoja, ki vključuje zborni nivo in pesniško funkcijo 

besedila. Rondall in Edwards (1997) ugotavljata, da je zlasti leksika odvisna od mentalne 

starosti (Smole, 2004). 

Pri otrocih z lažjo MDR se ne pojavlja posebna govorno-jezikovna motnja, ampak zasledimo 

vse oblike govornih motenosti, ki jih imajo tudi otroci brez motenj v duševnem razvoju. 

Vendar so pri tej populaciji govorne motnje številnejše, pogosto pa imajo tudi več govornih 

motenj hkrati. Pri osebah z zmernimi, težjimi in težkimi MDR so prisotni tako govorni kot 

jezikovni zaostanki, pri otrocih z lažjo MDR pa so pogostejše predvsem jezikovne motnje. 

Govorna motnja se pri otroku z MDR tudi drugače kaže v njegovi osebnostni in psihični 

celovitosti in doživljanju. Pri teh otrocih ni vedno potreb za logopedsko obravnavo, saj se 

funkcija njihovega jezika in govora ustavi na nivoju, ki zadostuje njihovi komunikacijski 

potrebi (Smole, 2004). 

 

1.2.4.1.  Govorne in jezikovne motnje 

Razvoj fonematike temelji na kontrastnih opozicijah in običajno traja do 7. – 8. leta. Pri 

otroku z MDR so v tem procesu opazne značilne težave in motnje. Najpogostejše napake so: 

glasovne substitucije (pomik naprej, zaustavljanje vokalizacije, drsenje, silabični konsonanti) 

procesi izenačevanja glasov (konsonantna in vokalna harmonija, ozvočevanje, 
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odzvočevanje), proces zlogovanja (poenostavljanje zloga, izpuščanje zlogov z nenaglašenimi 

glasovi). Na suprasegmentalnem nivoju se pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju 

ugotavlja padajoča intonacija in nepravilna uporaba pavz. 

Razvoj besednjaka pri poimenovanju socialnih besed in nazivov, je pri otrocih z lažjo MDR, 

podoben otrokom brez motenj. Osnovna besednjaka sta si podobna, vendar je razvoj leksike 

odvisen od mentalne starosti (MS) in se v primerjavi z otroki brez motenj, začne prej 

ustavljati. Razvoj leksike je v močni povezavi s sposobnostjo otroka, da razvršča objekte v 

konceptualne kategorije. 

Gramatičnost jezika je pri otrocih z MDR majhna, govor je telegrafski. Otroci po navadi 

izpuščajo člene, predloge, zaimke, modalnost glagolskih oblik, pomožne glagole, 

konjugacije, veznike, prav tako izpuščajo gramatične morfeme in zamenjujejo semantično 

sorodne besede (Smole, 2004). 

Smole (2004) po Travisu (1963) povzema, da je razumevanje govora pri otrocih odvisno od 

njihove MS. Nekateri nivoji, še zlasti semantični in gramatikalni, so za nekatere otroke 

nedosegljivi kljub zaključeni kritični fazi razvoja govora. Tako se pri nekaterih otrocih z 

lažjo MDR ugotavlja permanentno stanje gramatikalne nezrelosti, pri drugih pa neznaten 

napredek glede količinskega aspekta govora. Avtor poudarja, da večina otrok vendarle 

napreduje pri pragmatiki govora in pri komunikaciji.  

 

1.2.4.2.  Artikulacijske motnje 

Tudi pri populaciji otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju je največ težav pri govoru na 

področju artikulacije, torej spretnosti govoril pri oblikovanju glasov in glasovnih sosledij. To 

nam pove, da imajo šibkejšo motoriko artikulacijskega sistema, šibko avditivno-motorično 

kontrolo, šibek sistem koordinacije med centri za avditivni spomin in efektivnimi vzorci 

glasovnih procedur, šibko sposobnost za imitacijo glasovnih sklopov, na nivojih 

koartikulacije pa tudi šibek časovni analizator artikulacijskih zaporedij. 

Za artikulacijske motnje so odgovorni mehanski ali avditivni deficiti. Pri osebah z MDR 

navajajo povečano število avditivnih motenj. Glede motorične koordinacije pa so pogoste 

generalizirane hipotonije, šibko časovno usklajevanje motoričnih zaporedij in okvara v 

programiranih motoričnih sekvencah. Pri otrocih z MDR je prisotno povečano število 
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predvsem organskih dislalij (nasprotno od funkcionalnih, kjer ni vidnih organskih okvar) 

(Smole, 2004). 

 

1.2.4.3. Zatikanje 

Zatikanje pri govoru je pri otrocih z MDR opazno. Pri otrocih z MDR, ki so živeli v 

ustanovah, se zatikanje v govoru giblje med 7,6% in 20%. Pri otrocih z Downovim 

sindromom (DS) je to število še večje, in sicer 45%. Avtorja Kernan in Sabsay še poročata, 

da je med njimi tudi mnogo brbotanja, saj ugotavljajo centralno neuravnoteženost vseh 

kanalov komunikacije (Smole, 2004). 

 

1.2.4.4.  Glasovne motnje 

Med otroki z lažjo MDR je veliko glasovnih motenj. Avtorji so sicer različnih mnenj, ali so 

te pogostejše pri osebah z MDR ali ne. Opaža se pretirano tih ali glasen (napet) govor, 

nazalnost v izgovoru, preveč naprej ali nazaj pomaknjeno mesto izgovora, nenaraven glas, 

hripav ali hreščeč glas in drugo (Smole, 2004). 

 

1.2.4.5. Upočasnjen razvoj govora 

Pri upočasnjenem razvoju govora je ugotovljena upočasnjenost pri razvojnem sosledju faz 

govora glede na otrokovo kronološko starost (KS), ki med zorenjem in učenjem vendar 

doseže relativno ustrezen jezikovno-govorni nivo. Pri nerazvitem govoru pa otrok tega ne 

zmore. Nerazvit govor je govor, ki se na nekem nivoju ustavi in se ne razvija več. To 

diagnozo je možno postaviti šele po 7. letu otrokove starosti, ko je zaključena večina faz 

razvoja govora. Pri otrocih z MDR, skladno z njihovo mentalno starostjo (MS), se meja 

zaključenega govornega razvoja še nekoliko podaljša, zato je diferencialno diagnostično 

oceno za upočasnjeni govorni razvoj in nerazvit govor moč posatviti šele kasneje kot pri 

vrstnikih brez MDR (Smole, 2004). 
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1.2.4.6.  Jezikovne motnje 

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v razvoju besednjaka razlikujejo od svojih 

vrstnikov brez motenj. Papania (1954) je v svoji raziskavi ugotovil, da otroci z lažjo MDR 

uporabljajo več besed kot njihovi vrstniki brez MDR, vendar so te besede revnejše, kar se 

tiče abstraktnosti. Rondal in Edwards (1997) pa ugotavljata, da se pri otrocih z lažjo MDR 

slovnična zmožnost razvija počasneje. 

V predšolskem obdobju je besednjak otrok z lažjo MDR revnejši, ob koncu šolskega 

obdobja, pa se na nivoju vsakdanjega funkcionalnega komuniciranja večinoma izenačijo z 

vrstniki brez MDR. Predšolski otroci z MDR uporabljajo več samostalnikov kot glagolov, 

njihovi vrstniki brez motenj pa nasprotno. Stavek otrok z lažjo MDR je pri njih v vseh 

obdobjih krajši. Besedni zaklad je navadno skromnejši (Smole, 2004). 

 

Otroci z MDR imajo po več vrst govorno-jezikovnih motenj hkrati. To je predvsem pravilo 

pri hujših oblikah MDR. Govorne in jezikovne motnje se večkrat pojavljajo sočasno. Včasih 

se je za skupino oseb z MDR, ki so imeli jezikovne motnje, uporabljal izraz dislogija (Smole, 

2004). 
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2. PROBLEM IN CILJ RAZISKOVANJA 

 

Williams-Beuren sindrom je redek sindrom, o katerem za enkrat še ne vemo veliko. V tujini 

mnogi avtorji raziskujejo značilnosti ter močna in šibka področja teh oseb, pri nas v Sloveniji 

pa o WBS ni zaslediti skoraj nič. V mnogih ustanovah kjer izvajajo prilagojene in posebne 

programe sem se srečevala tudi z otroci in mladostniki z WBS in ugotovila, da nekateri  

izmed njih (predvsem starejši) sploh nimajo postavljene primerne diagnoze. Ob stiku s temi 

osebami pa me je presenetila predvsem njihova težnja po pozornosti in navezovanju kontakta 

ter komunikacije z menoj, in mi zbudila željo po globjem spoznavanju tega sindroma, še 

posebej njihovih govorno-jezikovnih sposobnosti.  

Ko gre za govorno-jezikovne sposobnosti oseb s tem sindromom so mnogi tuji avtorji 

pogosto v nestrinjanju, njihova mnenja so različna. Na prvi pogled govorno-jezikovne 

sposobnosti oseb z WBS delujejo precej dobre, kar je precej v neskladju z njihovimi 

neverbalnimi intelektualnimi sposobnostmi. Z dobrim poznavanjem močnih in šibkih 

področij njihovih govorno-jezikovnih sposobnosti, bi lahko že v naprej predvideli, kakšno 

logopedsko obravnavo potrebuje oseba z WBS. Glede na dvome, različna mnenja in 

nestrinjanja različnih avtorjev predvidevam, da govorno-jezikovne sposobnosti oseb z WBS 

vsekakor morajo predstavljati nekakšno posebnost, zato sem se odločila, da analiziram 

različna govorno-jezikovna področja pri dvojčicah s tem sindromom.  

 

Cilj raziskave je oceniti govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic z WBS ter ju glede na 

dobljene rezultate primerjati med seboj. 

 

Skladno s ciljem sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1:   

a) Ali se ustna votlina dvojčic razlikuje od vrstnikov brez motenj v razvoju?  

b) Ali se deklici pri pregledu ustne votline in izvajanju miofunkcionalnih vaj, v 

določenih segmentih med seboj razlikujeta? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2:  

a) Ali je maksimalni čas fonacije obeh deklic v mejah normalnih vrednosti?  
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b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3:  

a) Ali je količnik razmerja glasov /s/ in /z/ pri obeh deklicah v mejah normalnih 

vrednosti?  

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4:  

a) Ali deklici pri hitrosti izvajanja zaporednih antagonističnih gibov odstopata od 

povprečja?  

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5:  

a) Ali so v govorni izreki dvojčic še vedno prisotne artikulacijske napake?  

b) Ali deklici po tem kriteriju odstopata od vrstnikov brez motenj v razvoju?  

c) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6:   

a) Ali sta deklici uspešni pri ocenjevanju dolžine besed, združevanju in razdruževanju 

besed na zloge, iskanju in prepoznavanju rim, priklicu besed na določen fonem, 

poimenovanju besed na določen fonem, prepoznavanju prvega glasu v besedi, 

razlikovanju prvega glasu, slušni glasovni analizi in sintezi?  

b) Ali se glede na rezultate lahko primerjata z vrstniki brez motenj v razvoju in ali se 

razlikujeta med seboj?  

c) Ali imata težave s priklicem besed pri imenovanju slik ter glede na različne besedne 

kategorije?  

d) Ali se deklici po teh kriterijih razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7:  

a) Ali deklici zmoreta uspešno ponoviti preprost ritem, ki ga ponazorim z zlogovanjem?  

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 8:  

a) Ali si deklici zmoreta zapomniti in ustrezno ponoviti krajše in daljše povedi?  

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 9:  

a) Ali je povprečna dolžina povedi obeh deklic krajša od povprečne dolžine povedi 

njunih vrstnikov brez motenj v razvoju?  

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 10:  

a) Ali v pripovedi obeh deklic prevladujejo polnopomenske besede nad 

nepolnopomenskimi? 

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 11:  

a) Ali je jezikovno razumevanje deklic šibkejše od razumevanja vrstnikov brez motenj v 

razvoju?  

b) Ali je njun govor slabše razumljiv drugim v primerjavi z govorom vrstnikov brez 

motenj v razvoju?  

c) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 12:  

a) Kakšne so neverbalne in verbalne pragmatične značilnosti obeh deklic?  

b) Kateri nivo na ocenjevalni lestvici sociopragmatičnih spretnosti dosegata deklici?  

c) Ali se deklici po teh kriterijih bistveno razlikujeta med seboj? 
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3. METODOLOGIJA 

 

3.1.  NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

Izvedla sem podrobnejšo analizo in primerjavo govorno-jezikovnih sposobnosti med 

enojajčnima dvojčicama z WBS. Osnovne podatke o deklicah in njunem dotedanjem razvoju 

sem pridobila od njunih staršev ter s pogovorom z različnimi strokovnjaki, ki so deklici že 

obravnavali. Specifične informacije s področja govorno-jezikovnih sposobnosti deklic, sem 

zbrala z opazovanjem ter z izbranimi standardiziranimi in nestandardiziranimi nalogami in 

testi. Opravila sem tudi razgovor z njuno mamo in razredničarko. 

Pred testiranjem sem deklici nekajkrat obiskala na domu. Z njuno mamo sem izvedla dva 

testa, in sicer ICS – lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (Kogovšek, Ozbič 

po Mc Leod, Harrison, McCormack, 2012) in Ocenjevalno lestvico o sociopragmatičnih 

spretnostih (Ozbič, Kogovšek, Penko po Girolametto, 1997). Testiranje dvojčic sem nato 

izvajala v času njunega podaljšanega bivanja v šoli – na Centru za sluh in govor v Mariboru. 

Deklici sem večinoma testirala ločeno, le pregled ustne votline sem izvedla ob prisotnosti 

obeh deklic hkrati. 

Deklici sem obiskovala enkrat tedensko od januarja do marca 2013. 

 

3.2.  VZOREC 

V raziskavo sem vključila dve deklici s sindromom Williams-Beuren. Enojajčni dvojčici sta 

bili v času raziskave stari 8 let in 5-7 mesecev. Rojeni sta v 37. tednu gestacijske starosti. 

Prihajata iz Maribora in obiskujeta 2. razred na Centru za sluh in govor Maribor. Vključeni 

sta v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V odločbi o 

usmeritvi sta opredeljeni enako in sicer kot otrok z več motnjami, dolgotrajno bolan otrok, 

otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 

in lažje gibalno oviran otrok. 

S pogovorom z mamo in pregledom nekatere strokovne dokumentacije, sem o deklicah 

dobila začetno sliko. Diagnozo Williams sindrom sta deklici pridobili ob starosti 1,5 let. Ves 

čas od rojstva sta bili spremljani v razvojni ambulanti. 
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Iz strokovnega mnenja na kratko povzemam, da je dvojčica A ob porodu tehtala 2100 

gramov. Deklica je bolj tiha in zaprta vase, že od majhnega dalje rada sledi zahtevam svoje 

sestre. Imela je maligni tumor pod levo ledvico in metastaze na jetrih. Ledvico so ji 

odstranili, metastaze so ob kemoterapiji izginile. Govori počasneje kot njena sestra, zmore 

tvoriti krajše povedi, poimenovanje je pomanjkljivo, besedni zaklad se širi. Med 

kemoterapijo ni z nikomer komunicirala, zato je prišlo do zaostajanja na področju govora, ki 

je opazno večje kot pri njeni sestri. Sedaj sodeluje pri komunikaciji in napreduje na vseh 

področjih.  

Dvojčica B je ob porodu tehtala 2200 gramov. Zaostanek je prisoten v govornem in 

psihomotoričnem razvoju. Zmore tvoriti povedi, veliko več pripoveduje kot njena sestra in jo 

s hitrim reagiranjem v komunikaciji pogosto blokira. Ima kratkotrajno pozornost in težave z 

grafomotoriko.  

 

Iz psihološkega poročila (2011) je razvidno pri obeh deklicah, da pri pregledu dobro 

sodelujeta, pozornost je kratkotrajna in odkrenljiva, pri delu se trudita, sta vztrajni. Na 

zastavljena vprašanja odgovarjata manj adekvatno, ponavljata posamezne besede in stavke. 

Psihodiagnostični pokazatelji kažejo na upočasnjen govorni razvoj, aktualna intelektualna 

učinkovitost je znižana, na nivoju lažje motnje v duševnem razvoju. Pomembna odstopanja 

so tudi na področju grafomotorike, medtem ko sta za svojo starost primerno socialno zreli. 

Pri obeh se nakazuje motnja pozornosti s hiperaktivnostjo. 

 

Ko sem stopila v interakcijo z deklicama, sem hitro opazila, da sta si po značaju med seboj 

precej različni. Dvojčica B hitreje pristopi k ljudem, je bolj odprta in komunikativna, medtem 

ko je dvojčica A bolj tiha in raje opazuje dogajanje nekje v ozadju. Skupna jima je predvsem 

ljubezen do glasbe in plesa. Pri obeh deklicah so na zunaj opazni nekateri značilnejši 

simptomi Williams-Beuren sindroma, in sicer kratek, širok, privihan nos, široka usta s 

polnimi ustnicami, polna lica, majhna brada in zabuhlost okoli oči. Poleg tega je pri deklicah 

opazna tudi šibkejša splošna motorična sposobnost. Pri vzpostavitvi kontakta z njima je 

opaziti prisotno motnjo v duševnem razvoju, ob pomoči pri delanju domače naloge ter ob 

vpogledu v njune zvezke, pa opazim tudi šibko grafomotoriko, in izrazite vidno-prostorske 

težave, ki so značilne za omenjen sindrom in se odražajo tudi v težavah pri usvajanju oblik, 

črk in števil. 
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3.3.  SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke predstavljajo različne govorne in jezikovne sposobnosti dvojčic: 

 ustna votlina (obrazna simetrija, tonus, jezik), 

 maksimalni čas fonacije (čas fonacije glasu /a/), 

 s/z ratio (količnik razmerja med zvenečim in nezvenečim glasom), 

 diadohokineza (število zlogov v eni sekundi), 

 artikulacija (prisotnost/odsotnost artikulacijskih napak), 

 fonološko zavedanje in priklic besed (zlogovanje besed, občutek za rime, 

prepoznavanje prvega/zadnjega glasu v besedi ter poimenovanje slik, priklic besed na 

sliki, na določen glas oziroma besedno kategorijo), 

 občutek za ritem (zmožnost reprodukcije ritmičnih vzorcev), 

 spomin (ponovitev povedi), 

 povprečna dolžina povedi (število besed v povedi pri pripovedovanju, v spontanem 

govoru), 

 jezikovna analiza (razmerje samostalniških besede, pridevniških besed, glagolov, 

prislovov ter nepolnopomenskih besed pri pripovedovanju ter v spontanem govoru, 

razmerje pripovednih, vprašalnih, vzkličnih, želelnih in velenih povedi, 

kontekstualnost), 

 razumevanje govora (metabesednjak, smiselne povedi in metafore), 

 govorna razumljivost (v odnosu do bolj in manj poznanih oseb), 

 pragmatika (neverbalne in verbalne pragmatične značilnosti ter sociopragmatika). 

 

3.4.  INSTRUMENTARIJ 

Za primerjanje govorno-jezikovnih sposobnosti med dvojčicama sem uporabila različne 

standardizirane in nestandardizirane preizkuse ter izvedla pregled govoril. Nekatera področja 

sem ocenila z opazovanjem. 
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3.4.1.   PREGLED USTNE VOTLINE 

Izvedla sem pregled ustne votline obeh deklic in ga priredila po postopku, ki sem ga 

opazovala in tudi sama preizkušala med praktičnim usposabljanjem v logopedskih 

ambulantah na Centru za sluh in govor Maribor. Deklici sem opisno ocenila, primerjala med 

seboj in opazovala morebitna odstopanja. Kot edina pripomočka sem pri tem uporabila 

baterijo in leseno palčko. Pri samem pregledu sem bila pozorna na kratka, jasna in enostavna 

navodila. Pregled sem razdelila na tri dele: 

 

1. Opazovanje obraza in tonusa  

Opazovala sem simetrijo ustnih kotov, morebitno prisotnost nehotnega gibanja obraznih 

mišic in širino nosnega korena. Preverila še moč stiska oči in ustnic, zmožnost napihovanja 

lic, moč izpiha (s pomočjo piščalke), izvedbo šobe, cmokanja, hitrost premikanja obraznih 

mišic (ob hitrosti izgovora i-u-i-u ter a-o-a-o) ter tolčenje z zobmi. 

 

2. Opazovanje ustne votline 

V naslednjem koraku sem opazovala, ali imata deklici v mirovanju pogosto odprta usta, če je 

prisotno slinjenje, pogledala sem obliko trdega neba, preverila, ali njun jezik v iztegnjeni 

poziciji miruje, ali je mehko nebo spuščeno in če ustrezno požirata. 

 

3. Jezik 

Opazovala sem, ali ga deklici zmoreta izplaziti naravnost ter če ga lahko zadržita zunaj v 

mirujočem stanju nekaj sekund, preverila zmožnost hitrih gibov jezika levo in desno, noter in 

ven ter okoli ustnic, zmožnost dviga in zadržanja jezika na trdem nebu ter tleskanje z 

jezikom. 

 

3.4.2.  MAKSIMALNI ČAS FONACIJE (MPT) 

Maksimalni čas fonacije se nanaša na najdaljši čas vzdrževanja tona v enem dihu in je 

pokazatelj glasovnih motenj  (http://web.nmsu.edu/~lleeper/pages/ Voice/simpson/ 

acousticmeasures.html). Izmerila sem maksimalni čas fonacije pri obeh deklicah, in sicer čas 
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foniranja glasu /a/. Deklicama sem najprej ponazorila nalogo, nato sem ju vzpodbudila h 

globokemu vdihu in neprekinjenemu vzdrževanju glasu /a/ kolikor dolgo gre. Testirala sem 

vsako deklico trikrat in izbrala najboljši rezultat. Nato sem preverila, če je čas v mejah 

normale ali morda odstopa. 

 

3.4.3.  S/Z RATIO 

Po meritvah glasu /a/ sem izmerila še maksimalni čas foniranja glasu /s/ in /z/. Glas /s/ je 

nezveneč, kar pomeni, da pri izgovorjavi tega, ne uporabimo glasilk. Glas /z/ pa je zveneč, 

zato ob izgovorjavi tega uporabimo glasilke. Po mestu artikulacije sta si enaka, oba sta 

alveolarna frikativa.  

S/z ratio je pokazatelj glasovnih motenj. Meri zmožnost vzdrževanja nezvenečega glasu /s/ v 

primerjavi z vzdrževanjem zvenečega glasu /z/. Je preprost postopek, ki meri maksimalno 

dolžino časa, ko oseba vzdržuje oziroma fonira glas /s/, nato pa še glas /z/. 95% ljudi, ki ima 

težave s premikanjem glasilk, ima količnik razmerja med dolžino fonacije nezvenečega in 

zvenečega glasu (torej s/z), manjši od 1,40 (Rvachew, Hodge in Ohberg, 2005). 

Pri vsaki od deklic sem naredila po tri meritve za vsak glas in izbrala boljši rezultat. Dolžino 

fonacije obeh glasov sem izmerila s štoparico. Nato sem po formuli s/z izračunala količnik in 

preverila ali je v mejah normale ali morda odstopa. 

 

3.4.4.   DIADOHOKINEZA (DDK) 

Diadohokineza (DDK) je zmožnost izvajanja hitrih ponovitev relativno preprostih 

antagonističnih vzorcev (pa-ta-ka, ba-da-ga, fa-la-ha, va-za-ga). Pri tem opazujemo živčno-

mišično zrelost, integracijo ustnic in jezika ter glasilke. Dovoljuje oceno laringalnih funkcij z 

analizo hitrosti in regularnim odpiranjem in zapiranjem vokalnih elementov. Je fono-

artikulacijski test, ki vključuje ponavljanje zlogov sestavljenih iz konsonanta in vokala, z 

namenom oceniti funkcijo jezika in ustnic. Ta ponavljanja zlogov morajo biti čim hitrejša in 

v jasnem zaporedju. Rezultat je število izrečenih zlogov v določenem časovnem intervalu (1 

sekundi), ki ponazarja hitrost ponovitev. Lahko ga preverjamo subjektivno (le z lastno 

avditivno percepcijo) ali objektivno (z računalnikom). 
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Z diadohokinezo sem preverila hitrost izvajanja zaporednih antagonističnih gibov tudi pri 

dvojčicah. Preštela sem, kolikokrat v šestih sekundah, zmore posamezna deklica izgovoriti 

posamezen zlog "pa", "ta" in "ka" ter trizložni "pataka". Ker mi ni dostopno objektivno 

merjenje z računalnikom, sem meritev opravila subjektivno. Izgovor sem posnela in poleg 

merila čas. Meritev sem trikrat ponovila, in nato izračunala število izgovorjenih zlogov v 1 

sekundi. V tabeli z mejniki sem njune rezultate primerjala s povprečnimi rezultati za 8 letne 

deklice (Jovel-Modolo, Berretin-Felix, Flores-Genaro, Ghedini-Brasolotto, 2011). 

 

3.4.5.   TEST ARTIKULACIJE 

Izvedla sem test fonološkega razvoja (Bernhardt, Stemberger, Kogovšek, Ozbič, Košir,  

2012). Deklici sta poimenovali 101 sliko z različnimi kombinacijami glasov. Pri imenovanju 

sem njun govor posnela in ga kasneje analizirala. Zanimalo me je, ali so v njunem govoru še 

prisotne morebitne substitucije, omisije in/ali distorzije glasov in kaj se dogaja s procesi na 

fonološkem nivoju. 

 

3.4.6.   PREIZKUS FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA 

Uporabila sem del nalog iz Preizkusa fonološkega zavedanja, ki ga je po zgledu različnih 

virov (test motenj branja in pisanja, Šali, B.; SNAP test; CoPS; Test fonološkega zavedanja, 

Magajna, L.; Test jezikovnih spretnosti, Jurišić, B.; Test fonološkega zavedanja, Tretnjak, V.; 

neobjavljen material Ozbič, M.) sestavila Ažman, S. (2011) z raziskavo v svojem 

diplomskem delu. Preizkus je namenjen za otroke do osmega leta starosti. Vključuje 13 nalog 

fonološkega zavedanja in enominutni test branja. Za svojo raziskavo sem uporabila naslednje 

naloge: 

 

1. Ocenjevanje dolžine besed 

Preizkus vključuje sposobnost ocenjevanja dolžine besed in je sestavljen iz petih nalog, ki se 

točkujejo. Na začetku otroku damo navodila in izvedemo dve nalogi za vajo. Naloge od 

otroka zahtevajo, da opredeli, ali je beseda dolga ali kratka 
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2. Razdruževanje besed na zloge 

Preizkus vključuje pet nalog, ki se točkujejo in dve za vajo. Otrok mora razdružiti na zloge 

dvozložne, trizložne in štirizložne besede.  

 

3. Združevanje zlogov v besede 

Preizkus vključuje pet nalog, ki se točkujejo in dve za vajo. Otrokova naloga je, da po zlogih 

povedano besedo združi. Besede so dvozložne, trizložne in štirizložne.  

 

4. Iskanje rim 

Preizkus vključuje deset nalog, ki se točkujejo in dve za vajo. Naloge zahtevajo, da otrok 

izmed treh predloženih besed izbere tisto, ki se rima na tarčno besedo. Predložene besede so 

tri – poleg ustrezne še ena, ki ima s tarčno besedo skupen prvi glas, druga pa določene 

skupne značilnosti. 

 

5. Prepoznavanje rim 

Preizkus vključuje pet nalog, ki se točkujejo in dve za vajo. Otrok mora povedati ali se besedi 

rimata ali ne. Besede so različno dolge, nekateri besedni pari imajo skupne značilnosti (isto 

tematsko polje, funkcionalna povezanost,…). 

 

6. Priklic besed na določen fonem 

Otrok ima približno 2 minuti časa, da našteje besede, ki se začnejo na glas P. Za vsako 

ustrezno besedo dobi eno točko. 

 

7. Poimenovanje besed na določen fonem 

Otrok poišče besede na glas T, ob pomoči vidne opore (slik). Otrok ima pred seboj list s 

slikami različnih predmetov. Pet izmed njih, se začne na glas T. Za vsako ustrezno besedo, ki 

jo pokaže, dobi točko. 

 

8. Prepoznavanje prvega glasu v besedi 

Preizkus vključuje pet nalog, ki se točkujejo in dve za vajo. Cilj preizkusa je, da otrok 

imenuje prvi glas v besedi. Za vsak pravilen odgovor dobi točko. 
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9. Razlikovanje prvega glasu 

Preizkus vključuje pet nalog, ki se točkujejo in dve za vajo. Otrok ugotavlja, ali se besedi 

začneta na isti glas ali ne. Nekateri besedni pari imajo enak začetni glas, nekateri podobno 

zvenijo, nekatere besede pa so iz istega tematskega polja. Za vsak pravilen odgovor dobi 

točko. 

 

10. Fonemsko glasovno razčlenjevanje (slušna glasovna analiza) 

Preizkus vključuje deset nalog, ki se točkujejo in dve za vajo. Otrok mora različno dolge 

besede glaskovati s pol sekundnimi premori. Za vsako pravilno glaskovano besedo dobi 

točko. 

 

11. Fonemsko/glasovno združevanje (slušna glasovna sinteza) 

Preizkus vključuje deset nalog, ki se točkujejo in dve za vajo. Otroku glaskujemo različno 

dolge besede, on pa jih mora povezati v smiselne besede. Za vsako pravilno besedo dobi 

točko. 

 

3.4.7.   PRIKLIC BESED 

Že pri testu fonološkega razvoja (Bernhardt, Stemberger, Kogovšek, Ozbič, Košir,  2012) 

sem bila pozorna na njuno sposobnost priklica besed iz dolgotrajnega spomina, medtem ko 

sta deklici poimenovali posamezne slike v testu. Nestandardizirano sem preverila še priklic 

besed po različnih besednih kategorijah (živali, sadje, zelenjava, barve, imena, šport, 

oblačila, poklici). 

 

3.4.8.   RITMIČNI PREIZKUS 

Ritem sem preizkusila nestandardizirano s ponavljanjem preprostih zlogov (ta-ta-ta). Sama 

sem sestavila nekaj preprostih ritmov, ki si sledijo od lažjega k težjemu. Vsaki od deklic sem 

posamezen ritem najprej dvakrat ustno ponazorila, nato pa ju vzpodbudila, da ga ponovita za 

mano. 
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Primeri različnih ritmov: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9.  TEST POMNJENJA POVEDI 

Test je delno priredila in oblikovala Repe, K. (2012) v svojem diplomskem delu in vsebuje 

10 povedi. Vsako posamezno poved se otroku dvakrat pove, nato jo otrok, kar se da natančno 

ponovi. Vsaka natančna ponovitev povedi, s pravilnim vrstnim redom besed, je vrednotena z 

1 točko. 

 

3.4.10.  POVPREČNA DOLŽINA POVEDI (PDP) 

Povprečna dolžina povedi je meritev jezikovne produktivnosti pri otrocih. Pove nam, koliko 

besed, polnopomenskih besed, morfemov ali zlogov vsebuje povprečna otrokova poved ali 

stavek. Za izračun le te potrebujemo naslednje podatke: 

A 

 število polnopomenskih besed ali 

 število vseh besed ali 

 število morfemov ali 

 število zlogov. 
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B 

 število stavkov ali 

 število povedi 

 

Izračunala sem PDP ob pripovedovanju ob slikah v knjigi Levji kralj (Walt Disney, 1994) in 

v spontanem govoru ob igri. Njuno pripovedovanje sem posnela in analizirala prvih 30 

povedi iz pripovedi in prvih 30 povedi iz spontanega govora za vsako deklico. Nato sem 

delila število vseh povedanih besed s številom povedi v pripovedi (A/B) (Scarborough,, 

Wyckoff in Davidson, 1986). 

 

3.4.11. JEZIKOVNA ANALIZA 

Analizirala sem pripovedovanje obeh deklic. Posnela sem njuno pripovedovanje ob njima 

dobro poznani knjigi Levji kralj (Walt Disney, 1994) ter spontano pripovedovanje ob igri. Iz 

zabeležene pripovedi in iz spontanega govora obeh deklic sem izbrala prvih 30 povedi za 

vsako deklico. Nato sem preštela število polnopomenskih (samostalniških besed, 

pridevniških besed, glagolov, prislovov) ter nepolnopomenskih besed. Opredelila sem tudi 

razmerje med vprašalnimi, vzkličnimi, pripovednimi, velelnimi in želelnimi povedmi, 

posebej v pripovedi in posebej v spontanem govoru. Analizirala sem njuno pripovedovanje in 

spontani govor z vidika kontekstualnosti. 

 

3.4.12. SPLOŠNI GOVORNI PREIZKUS: PISNO SPOROČANJE 

(SGP-PS) 

Izvedla sem del testa Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje (2012), avtorice Ljubice 

Marjanovič-Umek. Test je namenjen ocenjevanju splošne govorne kompetentnosti in pisnega 

sporočanja otrok in mladostnikov, starih od 8 do 15 let. Uporabila sem preizkus oblike A, ki 

je namenjen otrokom od 8 – 11 let. 

Za preverjanje razumevanja dvojčic sem uporabila naslednje standardizirane naloge: 
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(B) Metabesednjak 

V preizkusu je 16 besed, ki jih mora otrok uporabiti v smiselnem stavku, ter 1 beseda kot 

primer, ki ga opravimo skupaj z otrokom. Zaradi grafomotoričnih težav, bom deklici testirala 

ustno in ne pisno. 

 

(C) Smiselne povedi 

V preizkusu je 16 nesmiselno napisanih povedi, ki jih mora otrok popraviti tako, da postanejo 

smiselne. Na začetku je primer, ki ga preberemo in popravimo skupaj z otrokom. Zaradi 

grafomotoričnih težav, bom deklici testirala ustno in ne pisno. 

 

(D) Metafore 

Preizkus sestavljajo 4 povedi (metafore), otrok pa mora razložiti njihov pomen. Najprej 

skupaj z otrokom rešimo primer. Zaradi grafomotoričnih težav, bom deklici testirala ustno in 

ne pisno. 

 

3.4.13. LESTVICA RAZUMLJIVOSTI GOVORA V VSAKDANJEM 

ŽIVLJENJU (ICS)  

Razumevanje govora sem ocenila z v slovenščino prevedeno Lestvico razumljivosti govora v 

vsakdanjem življenju (ICS) (Kogovšek, Ozbič po Mc Leod, Harrison, McCormack, 2012). 

Lestvico je izpolnila njuna mama. Sestavljena je iz sedmih vprašanj, ki se nanašajo na 

stopnjo razumljivosti otrokovega govora, in sicer koliko je le-ta razumljiv drugim osebam. 

Za vsako posamezno trditev se obkroži številko od 1 – 5 (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 

– pogosto, 5 – vedno).  

 

3.4.14. OCENJEVALNA LESTVICA ZA SOCIOPRAGMATIČNE 

SPRETNOSTI  

Z Ocenjevalno lestvico o sociopragmatičnih spretnostih (Ozbič, M., Kogovšek, D., Penko, B. 

po Girolametto, L., 1997), ki jo je izpolnila mama dvojčic, sem preverila njune socialno-

pogovorne oz. pragmatične spretnosti. Otrok že v prvem letu starosti na področju socialne 
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pragmatike razvija dve spretnosti. Prva je asertivnost, ki pomeni podajanje pobude za začetek 

pogovora ali aktivnosti (igre) in postavljanje vprašanj, zahtev ali prošenj, pa tudi podajanje 

spontanih komentarjev. Druga pa je responzivnost ali odzivanje na sogovornika, njegove 

prošnje, vprašanja ali zahteve, ohranjanje teme pogovora in izmenjevanje besede med 

pogovorom v določenem kontekstu. Obe spretnosti lahko potekata na verbalni ali na 

neverbalni način, v različnih življenjskih situacijah in kontekstih (Bonifacio, Girolametto, 

2007).  

Namen lestvice je ugotoviti, kako otrok sodeluje pri vsakodnevnem pogovoru in katere so 

morebitne težave, ki se ob tem pojavljajo. Lestvica vsebuje 25 trditev, rezultat le teh pa je 

ocena otrokove responzivnosti in asertivnosti ter uravnoteženosti med njima. Za vsako 

posamezno trditev se obkroži številko od 1 – 5 (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – včasih, 4 – 

pogosto, 5 – vedno). 

 

3.4.15. NEVERBALNE IN VERBALNE PRAGMATIČNE 

ZNAČILNOSTI 

Z opazovanjem sem ocenila verbalna in neverbalna dejanja ob vstopu deklic v komunikacijo. 

Opazovala sem njuno splošno razumljivost, jakost in kvaliteto glasu ter prozodijo in 

fluentnost. Pri neverbalnih znakih sem bila pozorna predvsem na njuno fizično bližino in 

kontakt ob vstopu v komunikacijo, na njun položaj telesa ter morebitne gibe okončin, geste, 

mimiko in usmerjenost pogleda. 

 

3.5. NAČIN VREDNOTENJA 

Napisala sem globalno oceno govorno-jezikovnih sposobnosti obeh deklic, nato sem ju glede 

na rezultate vsake naloge primerjala med seboj: 

 Opazovala sem značilnosti obraza in ustne votline ter sposobnost izvajanja nekaterih 

miofunkcionalnih vaj pri obeh deklicah ter ju opisno ocenila. 

 Trikrat sem izmerila dolžino fonacije glasu /a/ pri obeh deklicah. Izbrala sem 

najboljša rezultata in preverila, če sta v mejah normalnih vrednosti. 
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 Pri obeh deklicah sem izračunala količnik razmerja med nezvenečim in zvenečim 

glasom in preverila, če sta v mejah normalnih vrednosti. 

 Izračunala sem koliko posameznih enot (pa, ta, ka, pataka) deklici zmoreta izgovoriti 

v eni sekundi in ju primerjala s povprečnimi rezultati, ki ustrezajo 8-letnim deklicam. 

 S testom artikulacije fonološkega razvoja (Bernhardt, Stemberger, Kogovšek, Ozbič, 

Košir,  2012) sem preverila ali je v njuni izreki prisotna še kakšna artikulacijska 

napaka. Vrednotila sem artikulacijsko ustrezno in neustrezno izgovorjene besede. 

 S Preizkusom fonološkega zavedanja (Ažman, S., 2011) sem ocenila njun občutek za 

dolžino besed in rime, prepoznavanje 1. glasu, priklic besed na določen glas, 

združevanje in razdruževanje zlogov. Dosežene točke na testu sem primerjala z 

normami. 

 Pri naštevanju besed po kategorijah in imenovanju besed na slikah sem ocenila in 

primerjala deklici glede na število priklicanih besed. 

 Pri ritmičnem preizkusu sem preverila število ustrezno ponovljenih ritmov.  

 Pri Testu pomnjenja povedi (Repe, K., 2012) sem preverila število ustrezno 

ponovljenih povedi. 

 Izračunala sem povprečno dolžino povedi ob pripovedovanju zgodbe in v spontanem 

govoru. 

 V zbranih povedih spontanega govora in pripovedovanja ob slikah, sem analizirala 

polnopomenske in nepolnopomenske besede ter razmerje med njimi. 

 Pri Splošnem govornem preizkusu (Marjanovič-Umek, L., 2012) sem preverila 

razumevanje in deklici primerjala z normiranimi vrednostmi.  

 Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (Kogovšek, Ozbič po Mc Leod, 

Harrison, McCormack, 2012), je pokazala povprečno vrednost razumljivosti deklic, 

ob pogovoru z različnimi osebami.  

 Opisno sem ocenila njune verbalne in neverbalne pragmatične značilnosti ob vstopu v 

komunikacijo.  

 Ocenjevalna lestvica sociopragmatičnih spretnosti (Ozbič, M., Kogovšek, D., Penko, 

B. po Girolametto, L., 1997) je deklici uvrstila na nivo od 1 do 3. Podrobneje sem 

analizirala nivo responzivnosti in asertivnosti. 
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

 

Deklici sem večinoma testirala ločeno, da sem lahko vsako posebej natančno opazovala. 

Nekajkrat sem ju opazovala v istem prostoru ob igri, v komunikaciji z vrstniki in z družino, 

ob delanju domačih nalog. Sprva sem opazovala njune interese in močna področja v 

domačem okolju, nato sem izvedla še del testiranja v času njunega podaljšanega bivanja na 

Centru za sluh in govor Maribor. 

 

4.1. GLOBALNA OCENA GOVORNO-JEZIKOVNIH 

SPOSOBNOSTI DVOJČICE A 

 

Dvojčica A je v času testiranja stara 8 let in 5 – 7 mesecev. Obiskuje 2. razred na Centru za 

sluh in govor Maribor po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Tam je 

obravnavana celostno (psiholog, logoped, delovni terapevt). 

Deklica v komunikaciji manj sodeluje, opazi se šibka pozornost in koncentracija, je tiha in 

umirjena ter pogosto opisana s frazo, da živi v svojem svetu. Za komunikacijo potrebuje 

spodbude in nekaj, kar pritegne njeno pozornost. Ob opazovanju deklice je opaziti, da se 

večkrat zamoti v pogovoru sama s sabo. Govor v tem trenutku ni razumljiv okolici, zanimivo 

pa je, da v takšnih trenutkih njena sestra pogosto edina razume o čem govori dvojčica A.  

Njeno močno področje sta glasba in ples, v tem uživa in je uspešna. Pozornost ji precej 

pritegnejo tudi računalniki. Med testiranjem ob različnih asociacijah večkrat spontano zapoje 

kakšno pesem. Pesem je ustrezno zapeta od začetka do konca, z ustrezno melodijo, ritmom in 

besedilom. 

 

1. Pregled ustne votline in motorika govornih organov 

Pri pregledu ustne votline in motorike govoril ustrezno sodeluje. Med čakanjem na naslednjo 

nalogo se občasno zamoti z gledanjem skozi okno ali s kakšnim predmetom na mizi. Na prvi 

pogled je opazna hipotonija obraznih mišic. Dihanje je ustrezno, usta so v rahlo odprtem 

stanju, kar je še posebej izrazito, ko je deklica utrujena. Pri opazovanju obrazne simetrije 
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opazim, da pri vlečenju soglasnikov /o/ in /u/ usta rahlo zakrivi v levo stran, nosni koren je 

širši kot običajno. Ustna votlina je na prvi pogled brez posebnosti, demonstrirane vaje 

ustrezno izvede. Jezik je že po obliki debelejši, bolj zaokrožen in manj spreten, tako pri 

gibanju znotraj, kot zunaj ustne votline. Pri izvajanju vaj je prisotno nekoordinirano 

odpiranje in zapiranje ust ter gibanje jezika. Podjezična vez je ustrezna, motenj požiranja ni.  

 

2. Fonacija in DDK 

Izmerila sem fonacijski čas glasu /a/, /s/ in /z/, izračunala količnik med nezvenečim in 

zvenečim glasom ter preverila hitrost izgovarjanja diadohokinetičnih zlogov. Rezultati so 

predstavljeni v tabelah. 

 

Maksimalni čas 

fonacije glasu /a/ 

Dvojčica A 

1. meritev 7s 

2. meritev 6s 

3. meritev  8s 

Tabela 1: Meritve fonacijskega časa glasu /a/ (dvojčica A) 

 

Dvojčica A je v 1. meritvi vzdrževala glas /a/ 7 sekund, v drugi 6 sekund in v tretji 8 sekund.  

  

Glas /s/ Dvojčica A 

1. meritev 9s 

2. meritev 8s 

3. meritev 9s 

Tabela 2: Fonacija /s/ (dvojčica A)    Tabela 3: Fonacija /z/ (dvojčica A)        

 

Dvojčica A je v 1. meritvi uspela vzdrževati glas /s/ 9 sekund, v drugi 8 sekund in v tretji 9 

sekund. Glas /z/ je v vseh treh meritvah vzdrževala 6 sekund. Za izračun količnika sem 

uporabila najboljši rezultat merjenja fonacije vsakega glasu. Količnik razmerja med 

nezvenečim in zvenečim glasom dvojčice A, znaša 1,50. 

V naslednji tabeli so prikazani rezultati merjenja hitrosti ponavljanja diadohokinetičnih 

zlogov. 

Glas /z/ Dvojčica A 

1. meritev 6s 

2. meritev 6s 

3. meritev 6s 
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DDK "pa" "ta" "ka" "pataka" 

Povprečno 

število zlogov 

izgovorjenih v 1 

sekundi 

(dvojčica A)   

3 4 2 1 

Tabela 4: DDK (dvojčica A) 

 

Iz tabele je razvidno, da je dvojčica A zlog "pa" izgovorila približno 3 krat na sekundo, zlog 

"ta" 4 krat na sekundo in zlog "ka" 2 krat na sekundo. Trizložni "pataka" je deklica izgovorila 

približno enkrat na sekundo. 

 

Glede na rezultate povzemam, da ima dvojčica A maksimalni čas fonacije glasu /a/ ter 

količnik med nezvenečim in zvenečim glasom v mejah normalnih vrednosti. Pri izgovoru se 

zazna blaga hipernazalnost, drugih glasovnih motenj ni opaziti. Hitrost DDK je ustrezna, s 

primerno hitrostjo ponavlja posamezne in kombinirane zaporedne zloge.  

 

3. Artikulacija 

V tabeli je zapisana transkripcija izgovora dvojčice A. 

 

BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

avto 'a:ṷto  

balon ba'lo:n   

banana ba'na:na  

blagajna bla'ga:jna   bla'ga:ina     'baglajana  * 

brisača bri'sa:ʧa   bɾi'sa:ʧa bli'sa:tʃa 

buča  'bu:ʧa       

cesta  'ʦe:sta ϴe:sta  * 

čebela ʧɛ'be:la  
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BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

črn 
'tʃə:rn  'tʃə:ɾn       'tʃə:rni   

'tʃə:ɾni     

 

darilo da'ri:lo   da'ɾi:lo  

dež 'dəʃ     'dɛʃ     'dɛ     * 

dim 'di:m   * 

dolg 
'dɔ:uk     'da:uk     'dɔ:ugi     

'da:ugi     'dɔ:ukʰ 

 

drevo 
drɛ'vo:     dɾɛ'vo:     'dre:va     

'dɾe:va      

 

dva 'dva     'dʋa:  

fižol 
fi' ɔ:u     fi' a:u     fi' o:l     

fi' o:la 

 

glava 'gla:va   * 

gnezdo 'gne:zdo     'gne:zda   * 

grad 
 'gra:t     'gɾa:t         'gra:d      

'gɾa:d  

  * 

gugalnica gu'ga:lniʦa     gu'ga:lŋʦa gu'ga:nitsa  * 

gumb 'gu:mp     'gu:mb   

helikopter xɛli'ko:ptɛr     xɛli'ko:ptɛɾ 'kopter  * 

hiša 'xi:ʃa  

hladilnik xla'di:lnik   * 

hrbet  'xə:rbɛt     'xə:ɾbɛt 'xə:bɛt  * 

hruška  'xru:ʃka     'xɾu:ʃka 'kru:ʃka 

igrišče  i'gri:ʃʧɛ     i'gɾi:ʃʧɛ ig'ri:tʃɛ  * 

jagoda  'ja:goda  

jezik  'jɛ:zik je:'ðik 

juha  'ju:xa      

kenguru 
'ke:ŋgoru     'ke:ŋgoɾu     

'ke:ŋguru     'ke:ŋguɾu 

liŋgo'lu 

ključ 'klu:ʧi  

klobasa klo'ba:sa klɔ'baϴa  * 

kmetija kmɛ'ti:ja mɛk'tija  * 

knjiga 'kni:ga     'kɲi:ga  

koš 'ko:ʃ   * 
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BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

krompir 
krom'pi:r     kɾom'pi:r     

krom'pi:ɾ     kɾom'pi:ɾ 

kom'pi:l 

kruh  'kru:x     'kɾu:x  

lev  'lɛ:u   

lisica li'si:ʦa  

list  'li:st  

medved 'mɛ:dvɛt     'mɛ:dvɛd   

mehurčki mɛ'xu:rʧki     mɛ'xu:ɾʧki mɛt'xu:tʃki  * 

metla  'mɛ:tla  

miza  'mi:za  

mleko 'mle:ko  

mravlja 
'mra:u la     'mɾa:u la     

'mra:u lja     'mɾa:u lja 

'mla:ṷlitsa 

nebo nɛ'bo:    'ne:bo   * 

noč  'no:ʧ   * 

nogavica noga'vi:ʦa   

nos  'no:s 'no:ϴ 

očala o'ʧa:la     o'ʧa:lɛ  

okno  'o:kno     'o:kna   * 

peskovnik pɛs'kɔ:u nik     pɛs'ka:u nik pɛ'ϴko:ṷnik  * 

plava  'pla:va  

pomaranča poma'ra:nʧa     poma'ɾa:nʧa  

postelja 

'po:stɛlja     'po:jsla     

'po:jstla     'po:sla     'po:stla    

'po:istla    'po:isla 

'po:ϴtɛlja  * 

prst 'pə:rst     'pə:ɾst   * 

prazen 

'pra:zən     'pɾa:zən     

'pra:zɛn     'pɾa:zɛn     

'pra:zni    'pɾa:zni 

'pla:zən  * 

rdeč 

ər'dẹ:tʃ     əɾ'dẹ:tʃ     ər'dẹ:tʃi    

əɾ'dẹ:tʃi   ɛr'dẹ:ʧ   ɛɾ'dẹ:ʧ      

ɛr'dẹ:ʧi   ɛɾ'dẹ:ʧi 

'aj:detʃ 

riba  'ri:ba     'ɾi:ba 'li:bi:tsa 
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BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

roka  'ro:ka     'ɾo:ka  

rumen 
ru'mɛn   ɾu'mɛn   ru'mɛni   

ɾu'mɛni    

 

sladoled  'sla:dolet     'sla:doled   

slon  'slo:n  

sneg  'sne:k     sne:g   

sok  'so:k ϴo:k 

sonce  'so:nʦɛ  

spi  'spi:   * 

srajca 
 'sra:jʦa     'sɾa:jʦa     'sra:iʦa     

'sɾa:iʦa 
'sla:jtsa  * 

steklenica stɛklɛ'ni:ʦa     'fla:ʃa   * 

stol  'sto:l   * 

streha  'stre:xa     'stɾe:xa   * 

suh  'su:x     'su:xi   * 

svinčnik  'svi:nʧnik     'sɸi:nʧnik   * 

šal  'ʃa:l   * 

škarje  'ʃka:rjɛ     'ʃka:ɾjɛ 'ʃka:je 

šola  'ʃo:la  

špageti ʃpa'ge:ti paʃ'ke:ti 

taca  'ta:ʦa   * 

tiger  'ti:gɛr    'ti:gɛɾ 'ti:gɛl 

tla  'tla:    * 

trebuh 
 'trɛ:bux     'tɾɛ:bux     

trɛ'bu:x    tɾɛ'bu:x      

 

ura  'u:ra    'u:ɾa 'u:la 

usta  'u:sta     'u:stɛ 'u:ϴta 

velik  'vɛ:lik   vɛ'li:ki  'və:lki       * 

veverica 
vɛvɛ'ri:ʦa     vɛvɛ'ɾi:ʦa     

vevɛ'ri:ʦa     vevɛ'ɾi:ʦa    

'vɛ:vɛlitϴa 

vlak 
 'vla:k   'vla:kʰ    'ʋla:k     

'ʋla:kʰ 

 

voz  'vo:s     'voz  voϴ  * 
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BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

vrata vra:ta   vɾa:ta  'vra:tɛ  'vɾa:tɛ   'vla:ta 

zadaj  'za:daj     'za:dai      'za:di  

zajtrk 

 'za:jtərk     'za:jtəɾk   

'za:itərk    'za:jtɛrk     

'za:jtɛɾk      

  * 

zdravnica zdrau'ni:ʦa      zdɾau'ni:ʦa zdau'nitsa  * 

zgoraj 
 'zgo:raj   'zgo:ɾaj     'zgo:rai     

'zgo:ɾai     'go:ri     'go:ɾi 

'zgo:laj 

zob  'zo:b      'zo:p       

zobna ščetka ,zo:bna  'ʃʧe:tka 'zobna'ʃe:tka  * 

zvezda  'zve:zda  

zvonec  'zvo:nɛʦ     'zvɔ:nɛʦ 'zvɔntʃɛnk 

žaba  ' a:ba   * 

žirafa   i'ra:fa      i'ɾa:fa  i'la:fa 

žoga  ' o:ga  

Tabela 5: Transkripcija besed iz testa fonološkega razvoja (dvojčica A) 

(* besede, ki jih deklica ni samostojno priklicala, ampak zgolj ponovila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Razmerje artikulacijsko ustrezno in neustrezno izgovorjenih besed (dvojčica A) 

 

Splošno gledano je dvojčica A artikulacijsko ustrezno izgovorila 65 besed od 101, kar znaša 

65% ustrezno izgovorjenih besed. Govor dvojčice A torej artikulacijsko še ni popolnoma 

ustrezen, pojavljajo se omisije in substitucije glasu /r/ (predvsem z glasom /l/). Prav tako je v 

http://en.wikipedia.org/wiki/Labiodental_approximant
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izgovoru občasno opaziti interdentalne sičnike (pogosteje /s/, občasno še /z/). Izolirano zmore 

ustrezno izgovoriti tako glas /r/ kot tudi sičnike. Na fonološkem nivoju govorni razvoj še ni 

čisto zaključen. Iz tabele je razvidno, da se pojavljajo epenteze, metateze, poenostavljeni 

konsonantski klastri, zaporniški izgovor pripornikov, odzvočevanje in brisanje nenaglašenega 

zloga. Občasno izpušča težje glasove (/r/, /l/, šumnike). Ker je veliko besed zaradi težav s 

priklicem za mano ponovila, nisem dobila čisto realne slike o dekličini artikulaciji, saj ima s 

ponavljanjem besed za mano več možnosti, da jih izgovori ustrezno. 

Glede na dekličino starost je v izgovoru še precej artikulacijskih napak, vendar je potrebno 

upoštevati, da pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju, tudi fonološki razvoj kasni. 

Artikulacija se mi ne zdi bistven problem pri dekličini komunikaciji in je nisem strogo 

ocenjevala. Narečno izgovorjene besede in pomanjševalnice sem beležila kot ustrezno 

izgovorjene besede. 

 

4. Fonološko zavedanje 

V tabeli so skupaj z interpretacijo prikazani rezultati Preizkusa fonološkega zavedanja 

(Ažman, 2011) dvojčice A. 

 

Preizkus 

fonološkega 

zavedanja 

Dvojčica A – 

število 

pravilnih 

odgovorov 

Interpretacija 

1. Ocenjevanje 

dolžine besed 

0/5 Pojma kratko/dolgo sta pri deklici sicer usvojena, 

vendar ju pri določanju dolžine besedam, ne zna 

ustrezno uporabiti. Deklica ni razumela kaj od nje 

pričakujem in je za vsako besedo podala enak odgovor 

– da je ta dolga. 

2. Razdruževanje 

besed na zloge 

5/5 Deklica je ob ploskanju vse besede ustrezno razčlenila 

na zloge. 

3. Združevanje 

zlogov v besede 

0/5 Deklica ni razumela kaj od nje zahtevam, besedo je 

ponovila enako kot jaz – po zlogih. 

4. Iskanje rim 0/10 Deklica med tremi slikami ni uspela izbrati ustrezne, ki 

se rima na tarčno besedo. 
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Preizkus 

fonološkega 

zavedanja 

Dvojčica A – 

število 

pravilnih 

odgovorov 

Interpretacija 

5. Prepoznavanje 

rim 

3/5 Deklica je med dvema besedama določala, ali gre za 

rimo ali ne. Imela je nekaj težav z razumevanjem, za 

vse pare besed je odgovarjala pritrdilno. 

6. Priklic besed 

na določen fonem 

0 Test je od deklice zahteval, da našteje nekaj besed, ki se 

začnejo na glas /p/ (npr. potica). Pri nalogi ni bila 

uspešna. Tudi pri priklicu besed na nekatere druge 

glasove (za katere pozna črko) je bila neuspešna. 

7. Poimenovanje 

besed na določen 

fonem 

0/5 Navodilo je od deklice zahtevalo, da na slikovni 

predlogi imenuje slike, ki se začnejo na glas /t/. 

Dvojčica A je sicer dajala občutek, da ve kaj od nje 

zahtevam, vendar so odgovori bili v glavnem napačni. 

Začetnega  glasu /t/ ni prepoznala v nobeni besedi od 

poimenovanih slik (tudi z manjšimi prilagoditvami – 

vodenjem od slike do slike in poimenovanju prvega 

glasu na vsaki sliki posebej). 

8. Prepoznavanje 

prvega glasu v 

besedi 

2/5 Dvojčica A je bila uspešna pri tistih glasovih, ki so ji 

bolje poznani in za katere pozna tudi črke. V dveh 

besedah je brez težav imenovala prvi glas. 

9. Razlikovanje 

prvega glasu 

0/5 Dvojčica A med dvema besedama ni razlikovala, ali 

imata enak začetni glas ali ne.  

10. Fonemsko/ 

glasovno 

razčlenjevanje 

(slušna glasovna 

analiza) 

0/10 Naloga je zahtevala glaskovanje besed, deklica ni bila 

uspešna. 
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Preizkus 

fonološkega 

zavedanja 

Dvojčica A – 

število 

pravilnih 

odgovorov 

Interpretacija 

11. Fonemsko/ 

glasovno 

združevanje 

(slušna glasovna 

sinteza) 

0/10 Naloga je zahtevala obratno kot prejšnja – torej 

glaskovano besedo povezati v smiselno besedo. Tudi ta 

naloga je bila za deklico prezahtevna. 

Tabela 6: Preizkus fonološkega zavedanja (dvojčica A) 

 

 

Iz rezultatov testa je razvidno, da spretnosti fonološkega zavedanja pri deklici še niso 

popolnoma usvojene. Uspešno zmore razčleniti besede na zloge, delno je bila uspešna še pri 

prepoznavanju prvega glasu v besedi, medtem ko je bila pri nalogah kot so ocenjevanje 

dolžine besed, iskanje in prepoznavanje rim, priklic besed na določen glas, razlikovanje 

prvega glasu v besedi, združevanje zlogov v besede ter glasovno razčlenjevanje in 

združevanje, neuspešna. 

 

5. Priklic besed 

Pri dvojčici A so že pri samem poimenovanju slik opazne velike težave s priklicem besed. 

Deklica je potrebovala pomoč in namige pri imenovanju dobre tretjine besed. V nadaljevanju 

je deklica naštela še nekaj besed iz posameznih besednih kategorij, odgovori so prikazani v 

tabeli. 

 

Besedne kategorije Dvojčica A – število samostojno priklicanih besed ∑ (18) 

ŽIVALI pes, lisička, mucka, medved, zajček, ptica 6 

SADJE jagoda, malina, mandarina, pomaranča, limona 5 

ZELENJAVA fižol, gobice 2 

BARVE rumena, oranžna, rdeča 3 

IMENA / 0 

ŠPORTI / 0 
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Besedne kategorije Dvojčica A – število samostojno priklicanih besed ∑ (18) 

OBLAČILA hlačke, bunda 2 

POKLICI / 0 

Tabela 7: Priklic besed po besednih kategorijah (dvojčica A) 

 

Iz tabele je razvidno, da je bila dvojčica A uspešna pri naštevanju besed po kategorijah, ki so 

ji blizu (živali, sadje, barve). Nekaj besed je navedla tudi v kategorijah zelenjava in oblačila. 

Pri priklicu po posameznih besednih kategorijah je navajala ustrezne asociacije, zaradi šibke 

pozornosti je ves čas potrebovala vzpodbude in usmerjanje. Imen, športov in poklicev ni 

naštela; pa ne zaradi težav s priklicem ampak zaradi težavnosti samih pojmov. 

Tudi v spontanem govoru se ji občasno zatika v govoru (ponavlja cele besede, fraze) zaradi 

težav s priklicem. 

 

6. Ritem in spomin 

Deklica je za mano ponovila preproste in malce kompleksnejše ritme, z verbalnim 

ponavljanjem zloga "ta". Notni zapisi ritmov in uspešnost dvojčice A pri posamezni nalogi 

sta zabeležena v tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Ritmično zlogovanje (dvojčica A) 

Ritem Dvojčica A – ustreznost 

ponovljenega ritma 
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Iz tabele je razvidno, da je deklica uspešno ponovila 4 ritme od 8, in sicer prve štiri. 

Povzemam, da preprost ritem deklica ustrezno ponovi, kompleksnejši ritem pa priredi po 

svoje.  

V naslednji tabeli so zapisani rezultati ponavljanja posameznih povedi dvojčice A, iz 

Preizkusa pomnjenja povedi (Repe, 2012). 

 

Poved Ponovitev povedi dvojčice A 

1. Sestra nabira jagode in maline. Jagode, maline. 

2. Miha rad bere svojo novo 

knjigo. 

Novo knjigo. 

3. Sosedova hiša je zelo velika. Hiša zelo velika. 

4. Naš rdeči avto ima štiri nove 

gume. 

Gume. 

5. Ko smo prišli domov, je bilo že 

temno. 

Domov že je temno. 

6. Helikopter glasno brni, kadar leti 

nizko. 

Leti nizko. 

7. Poleti gremo na jug, kjer je 

toplo. 

Toplo. 

8. Na poti iz vrtca smo videli velik 

požar. 

Požar. 

9. Na našem travniku se pase rjava 

krava. 

Travniku pase krava. 

10. Gospa, ki sedi na stolu ob tabli, 

je naša učiteljica. 

Učiteljica. 

Število vseh besed (∑ = 69) 20 

Tabela 9: Preizkus pomnjenja povedi (dvojčica A) 

 

Iz rezultatov povzemam, da deklica zmore ponoviti krajšo poved, ki jo sestavljajo 2-3 

besede. Dane povedi iz preizkusa so bile predolge, zato je deklica ponovila le 1 do 4 besede. 

V večini je ponavljala bistvene, polnopomenske besede, po navadi tiste na koncu povedi. 
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Splošno sta ritem in melodija govornega toka ustrezna, pojavlja pa se občasno zatikanje in 

ponavljanje besed ali fraz v govoru, ki so verjetno posledica že omenjenih težav s priklicem. 

 

7. Pripovedovanje zgodbe in spontan govor 

V tabeli je zapisano prvih 30 povedi dvojčice A, ki jih je tvorila ob pripovedovanju zgodbe 

Levji kralj (Walt Disney, 1994) ob knjigi in mojem vodenju. Deklico sem najprej spodbudila, 

da pove zgodbo sama, saj jo dobro pozna. Ker se je zaposlila z gledanjem slik in sama ni 

začela s pripovedovanjem, sem jo skozi zgodbo vodila. V tabeli je zapisano moje 

pripovedovanje skupaj s pripovedovanjem dvojčice A. 

 

PRIPOVEDOVANJE ZGODBE (dvojčica A) 

(odpreva knjigo in jo listava) Povej mi prosim to pravljico. Kako gre ta pravljica o levjem kralju? (1.) 

»Pravljica.« 

A so živali? (2.) »Ja.« 

Kdo je levji kralj? Se je nekdo rodil? Kdo se je rodil?  (3.) »Ja.« Kdo? (4.) »Levji kralj.« 

Levji kralj se je rodil. Kako mu je pa ime? Simba mu je ime. (5.) »Simba je.« Njegov očka pa je… Mufasa. 

(6.) »Očka Mufasa.« (7.) »In levinja.«  

Kako pa je levinji ime? (8.) »Mamica.« Mamica Sarabi. (9.) »Salabi.« In tu se je rodil… Levji kralj… 

Mali levček Simba se je rodil ane? (10.) »Mali mladiček.« Kdo pa je to? (11.) »Levji kralj.« Tako, to je 

Mufasa. Kdo pa je to? Je to prijazni lev ali zlobni lev? (12.) Prijazen Skar.« Tako, to je Skar. To je stric od 

Simbe. (13.) »Stric.« Ta stric je zlobni. In zdaj se je rodil mali Simba in Mufasa je Skarja vprašal, zakaj ga 

ni prišel pogledat. Skar pa se je zlagal, da je pozabil. (14.) »Ja«. Zazu je Skarja spomnil tudi na to, da bi 

moral biti prvi, ki bi čestital svojemu bratu. (15.) »Svojemu bratu.« Potem je odšel. 

Simba je prišel k Mufasi. Ta mu je rekel: Vse kar vidiš je naše… kraljestvo. (16.) »Kraljestvo.« 

Zazu je prišel povedati, da so hijene prišle v Deželo ponosa. Mufasa je Simba poslal domov. (17.) »Očka.« 

In potem je šel Simba… (18.) »Skar.« Tako, k Skarju. Ta se je sončil na skali. »Hej stric Skar!« je zavpil 

Simba. »Očka mi je ravnokar pokazal vse kraljestvo. In jaz mu bom nekoč vladal. Vsemu!« (19.) »Vsemu!« 

Skar se je smehljal in ga vprašal, če ve kaj je onstran tiste vzpetine na meji. Simba je povedal, da tja ne sme, 

ker je nevarno. Skar se je strinjal in rekel, da gredo tja le pogumni levi. Tam je slonje pokopališče. 

Kaj se je potem Simba odločil? Kam bo šel Simba zdaj? In kdo bo šel z njim? Kdo je to? (20.) »Nala.« 

(21.) »Mamica levinja.« Kdo pa je to? Zazu je šel s Simbo in z Nalo proti slonjemu pokopališču. Poglej… 

Kdo pa so to? (22.) »Zebre.« Poglej, zdaj sta pa ušla Zazuju in kaj sta naredila? (23.) »Hijene.« Kaj so 
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hotele hijene? (24.) »Hijene… pojesti.« Pojesti so ju hotele? (25.) »Ja.« Kaj je naredila hijena? (26.) 

»Roaaaar!« Odprla je usta in hotela pojesti mala levčka. (27.) »Pojest levčka.« Hijene so se pognale za 

mladičema, ki sta se znašla ujeta med slonovimi rebri. Potem so se jezne hijene bližale Simbu in ostri zobje so 

se jim kar bliskali. Grrrrr! Potem pa ju je nekdo rešil? Kdo? Rešil ga je… očka. (28.) »Očka.« Mufasa je 

prišel. (29.) »Ja.« Kaj pa potem…? Simba in Mufasa sta gledala zvezde. (30.) »Zvezde.« 

Tabela 10: Pripovedovanje zgodbe (dvojčica A) 

 

Iz zapisa v tabeli je razvidno, da dvojčica A zgodbe ni uspela samostojno pripovedovati. Ob 

mojem pripovedovanju je predvsem pritrjevala (v 5 primerih od 30 povedi) in občasno 

ponavljala za menoj (9 primerov od 30), na vprašanja je odgovarjala večinoma z 

enobesednimi in zelo redko z dvobesednimi povedmi. Menim, da je razumevanje bilo 

prisotno, vendar ne ves čas, saj je občasno tudi napačno odgovorila (kar lahko povežem tudi s 

šibko pozornostjo). Povprečna dolžina povedi dvojčice A ob pripovedovanju je 1 beseda. 

V nadaljevanju sem dekličino pripoved analizirala. V tabeli so besede razdeljene glede na 

besedne vrste, ki jih je v pripovedi uporabila dvojčica A. 

 

Jezikovna 

analiza 

pripovedovanja 

zgodbe 

(dvojčica A) 

Glagoli Samostalniške 

besede 

Pridevniške 

besede 

Prislovi Nepolnopomenske 

besede 

Besede 

kategorizirane 

glede na 

besedne vrste  

je 

pojesti 

pojest 

Pravljica 

kralj 

Simba 

Očka 

Mufasa 

levinja 

Mamica 

Levinja 

Salabi 

mladiček 

kralj  

Levji 

Mali 

Levji 

Prijazen 

Svojemu 

Vsemu 

 

/ Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Roaaar 

Ja 
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Jezikovna 

analiza 

pripovedovanja 

zgodbe 

(dvojčica A) 

Glagoli Samostalniške 

besede 

Pridevniške 

besede 

Prislovi Nepolnopomenske 

besede 

  Skar 

Stric 

bratu 

Kraljestvo 

Očka 

Skar 

Nala 

Mamica 

Zebre 

Hijene 

Hijene 

levčka 

Očka 

Zvezde 

   

Število besed 

(∑=39) 

3 25 6 0 6 

Tabela 11: Jezikovna analiza pripovedovanja zgodbe (dvojčica A) 

 

Iz tabele je razvidno, da so v pripovedi dvojčice A prevladovale samostalniške besede, 

sledijo pridevniške besede in nepolnopomenske besede ter glagoli. Prislovov nisem zasledila.  

Med povedmi, ki jih je deklica tvorila so prevladovale pripovedne, zasledila sem še eno 

vzklično poved. 

Deklica je pri pripovedovanju zgodbe v fazi poimenovanja, saj večinoma le z eno ali dvema 

besedama imenuje tisto kar vidi na sliki. 
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V nadaljevanju je v tabeli zapisanih 30 povedi, ki sem jih pridobila z opazovanjem deklice v 

naključno izbranem času doma in v šoli. 

 

SPONTANI GOVOR (dvojčica A) 

1. Justin moj ljubček. 

2. N*** pa N**. 

3. Moj fant. 

4. Mateja! 

5. Imam rada računalnik. 

6. Kje si bila? 

7. Kdaj boš prišla? 

8. Kje je N***? 

9. N*** pa N**. 

10. Gremo babici. 

11. Gremo v Fram. 

12. Jaz sem pridna. 

13. Ti si mala porednica. 

14. Kje je plenička? 

15. Doma čaka. 

16. Kako se napiše Justin Bieber? 

17. A je to? 

18. Kje si bila? 

19. Daj mi. 

20. Sem pridno počakala. 

21. Kaj je to? 

22. Kam gremo zdaj? 

23. Gremo domov. 

24. Smo jedli. 

25. N*** gre tudi? 

26. Kaj si v redu? 

27. Jaz sem spala. 
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28. To sta N*** pa N**! 

29. Poglej! 

30. Jaz sem pridna. 

Tabela 12: Spontani govor (dvojčica A) 

 

V spontanem govoru deklica pove precej več kot ob pripovedovanju. Povedi so daljše, v njih 

pa se pogosto prepozna govor njene sestre, zasledim tudi stalne fraze. Povprečna dolžina 

povedi v spontanem govoru je 3 besede. Slovnično so povedi ustrezne, le občasno izpusti 

kakšno nepolnopomensko besedo. Dvojčica A spontano ne vstopa veliko v komunikacijo. 

Pogosto se pogovarja sama s sabo, takrat je govor večinoma nerazumljiv. 

Jezikovna analiza spontanega govora je prikazana v tabeli. 

 

Jezikovna 

analiza 

spontanega 

govora 

(dvojčica A) 

Glagoli Samostalniške 

besede 

Pridevniške 

besede 

Prislovi Nepolnopomenske 

besede 

Besede 

kategorizirane 

glede na 

besedne vrste  

Imam 

rada 

si 

bila 

boš 

prišla 

je 

Gremo 

Gremo 

sem 

pridna 

si 

je 

čaka 

se 

Justin 

ljubček 

N*** 

N** 

fant 

Mateja 

računalnik 

N*** 

N*** 

N** 

babici 

Fram 

Jaz 

Ti 

porednica 

moj 

Moj 

mala 

pridna 

 

Doma 

pridno 

zdaj 

domov 

redu 

pa 

Kje 

kdaj 

Kje 

pa 

v 

Kje 

Kako 

A 

Kje 

Kaj 

Kam 

tudi 

Kaj 

v 
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Jezikovna 

analiza 

spontanega 

govora 

(dvojčica A) 

Glagoli Samostalniške 

besede 

Pridevniške 

besede 

Prislovi Nepolnopomenske 

besede 

 napiše 

je 

si 

bila 

Daj 

Sem 

Gremo 

Smo 

jedli 

gre 

si 

sem 

spala 

sta 

Poglej 

sem 

plenička 

Justin 

Bieber 

to 

mi 

to 

N*** 

Jaz 

To 

N*** 

N** 

Jaz 

  pa 

Število besed 

(∑=86) 

34 27 4 5 16 

Tabela 13: Jezikovna analiza spontanega govora (dvojčica A) 

 

Iz tabele je razvidno, da so v spontanem govoru dvojčice A prevladovali glagoli, sledijo 

samostalniške besede ter nepolnopomenske besede. Nekaj je tudi prislovov in pridevniških 

besed.  

Med povedmi, ki jih je deklica tvorila so prevladovale pripovedne, zasledila sem še nekaj 

vprašalnih, vzkličnih in velelnih povedi. 
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V nadaljevanju je grafično predstavljena primerjava, glede na število vseh besed in 

posameznih besednih vrst, med dekličinim pripovedovanjem zgodbe in spontanim govorom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Primerjava količine povedanih besed ob pripovedovanju zgodbe in v spontanem 

govoru (dvojčica A) 

 

Graf 3: Grafični prikaz k tabeli 11 Graf 4: Grafični prikaz k tabeli 13 

 

Če primerjam pripovedovanje zgodbe in spontani govor dvojčice A, je opazna velika razlika. 

V spontanem govoru je besed več, povprečne povedi so daljše, slovnična struktura je 

večinoma ustrezna. V spontanem govoru je besednjak dvojčice A kompleksnejši, uporablja 

vse besedne vrste in tvori daljše slovnično ustrezne povedi, medtem ko ob pripovedovanju 

večinoma le poimenuje. Iz grafa je razvidno, da je ob pripovedovanju zgodbe večinoma 

uporabljala samostalniške besede, medtem ko v spontanem govoru prevladujejo glagoli. Prav 

tako je v spontanem govoru rabila nekaj več polnopomenskih povedi, kot pri pripovedovanju 

zgodbe. 

Razlika je vidna tudi glede na skladenjski naklon, saj v spontanem govoru uporablja vse vrste 

povedi, medtem ko so ob pripovedovanju v večini prisotne le pripovedne povedi. 



Plešic, M. (2013): Govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom Williams-Beuren. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta 

 

 

72 

 

 

8. Razumevanje govora 

Za preverjanje razumevanja sem uporabila del testa Splošni govorni preizkus: Pisno 

sporočanje (2012), avtorice Ljubice Marjanovič-Umek. Uporabila sem tri naloge iz 

omenjenega preizkusa in sicer metabesednjak, smiselne povedi in metafore. Preverjala sem 

ustno in ne pisno, ker deklica še ni opismenjena. Izbrane naloge so bile še vedno preobsežne 

in prezahtevne za deklico.  

Prva naloga vsebuje 16 napisanih metabesed, ki jih mora deklica uporabiti v povedi. 

Odgovori dvojčice A so zapisani v tabeli. 

 

Metabesede Dvojčica A 

1. joka N*** joka. 

2. šteje Ena, dve, tri, štiri, pet, šest,.. 

3. srečen / 

4. pretvarja se / 

5. razočaran / 

6. rekla je / 

7. zaskrbljena / 

8. misel / 

9. se smeji / 

10. uganila je / 

11. veselo / 

12. verjel je / 

13. obljuba / 

14. pozornost / 

15. spominja se / 

16. se izogniti / 

 Tabela 14: Metabesednjak (dvojčica A) 

 

V tabelo sem zapisala odgovore, ki sem jih dobila od deklice. Na začetku je deklica podala 

odgovor na prvi dve besedi, bil je bolj kot ne, asociacijski. Pri nadaljnjih besedah je deklica 
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le ponavljala besede za mano ali pa bila tiho. Odgovorov ni podajala, menim da ni razumela 

kaj od nje zahtevam oziroma ni zmogla oblikovati povedi. 

Pri nalogah, ki so sledile (smiselne povedi in metafore), dvojčica A ni podala nobenega 

odgovora. Takoj sem opazila, da ne razume kaj od nje zahtevam, saj mi je večinoma le 

pritrjevala ali pa je bila tiho. 

Menim, da je dekličino razumevanje govora precej šibko, vendar sprva ni očitno. Deklica 

daje vtis, kot da razume, vendar pogosto ne poda ustreznega odgovora, ali pa ga sploh ne 

poda, in se zamoti s kako drugo stvarjo. Menim, da ji razumevanje govora otežuje tudi 

motnja pozornosti in koncentracije. 

 

9. Govorna razumljivost 

Z Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (ICS) (Kogovšek, Ozbič po Mc 

Leod, Harrison, McCormack, 2012) sem ocenila govorno razumljivost deklice v odnosu do 

mame, ožjih družinskih članov, širših družinskih članov, njunih prijateljev, učiteljev, 

vzgojiteljev, znancev in neznancev. Na vprašanja mi je odgovarjala dekličina mama. V tabeli 

so zapisane posamezne točke dosežene na lestvici od 1 – 5, seštevek vseh točk in povprečje 

točk dvojčice A. 

 

Govorna 

razumljivost 

Dosežene točke 

dvojčice A 

Mama 4 

Ožji člani družine 4 

Širši člani družine 3 

Otrokovi prijatelji 3 

Drugi znanci 3 

Učitelji in vzgojitelji 4 

Neznanci 2 

∑ 23 

Povprečje ∑ 3,29 

Tabela 15: Govorna razumljivost (dvojčica A) 
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Dvojčica A je dosegla 23 točk od 35 s povprečno oceno 3,29. Iz tabele je razvidno, da je 

deklica govorno manj razumljiva. Njen govor pogosto razume njena mama, ožji člani družine 

ter učitelji in vzgojitelji, včasih ga razumejo širši člani družine, otrokovi prijatelji in drugi 

znanci, neznancem pa je redko razumljiv. 

Ob komunikaciji z dvojčico A sem imela tudi sama pogosto težave z razumevanjem njenega 

govora. 

 

10.  Pragmatika 

Deklica rada navezuje stike z novimi osebami, vendar pri tem stoji bolj v ozadju in opazuje 

dogajanje. Drža telesa je zaradi šibkejše motorike rahlo sključena, v komunikaciji je še 

opaziti prisotnost gibov rok, vendar izzvenevajo. Pogled je primerno usmerjen, ko deklica 

vzdržuje pozornost, ki je sicer šibka. 

Rezultati na ocenjevalni lestvici za sociopragmatične spretnosti (Ozbič, Kogovšek, Penko po 

Girolametto, 1997) so deklico v splošnem uvrstili v nivo porajajoče se veščine. 

V nadaljevanju je grafično prikazana ocena asertivnosti v primerjavi z responzivnostjo 

dvojčice A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Asertivnost in responzivnost (dvojčica A) 

 

Iz grafa je razvidno, da je deklica pri trditvah, ki se nanašajo na asertivnost, dosegla točke s 

povprečno vrednostjo 4,4. Pri trditvah, ki se nanašajo na responzivnost, je deklica dosegla 
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povprečno vrednost 4,0 točk. Deklica je dosegla višje povprečje točk na nivoju asertivnosti. 

Na obeh profilih se uvrsti v 2. nivo, torej nivo porajajoče se oziroma slabo razvite veščine. 

V nadaljevanju se asertivnost in responzivnost delita še na podpodročja. Graf prikazuje 

povprečne ocene podpodročij asertivnosti in responzivnosti. 

Graf 6: Podpodročja asertivnosti in responzivnosti (dvojčica A) 

 

Iz grafa je razvidno, da je dvojčica A na področju asertivnosti največje povprečje točk 

dosegla na podpodročju izraziti želje, zahteve in potrebe, sledi podpodročje predlagati in 

nazadnje spraševati. Na področju responzivnosti je največje povprečje točk dosegla na 

podpodročju odgovarjati na vprašanja, sledi odzivati se na zahteve in nazadnje koherentnost 

– smiselna povezanost s temo. 

Iz rezultatov povzemam, da deklica največkrat vstopi v interakcijo oziroma naveže 

komunikacijo takrat, ko izraža svoje potrebe, zahteve in želje. Pri pobudah komunikacijskega 

partnerja se najpogosteje odziva na vprašanja.  
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4.2. GLOBALNA OCENA GOVORNO-JEZIKOVNIH 

SPOSOBNOSTI DVOJČICE B 

 

Dvojčica B je v času testiranja stara 8 let in 5 – 7 mesecev. Obiskuje 2. razred na Centru za 

sluh in govor Maribor po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Tam je 

obravnavana celostno (psiholog, logoped, delovni terapevt). 

Dvojčica B v komunikaciji ustrezno sodeluje in vzdržuje pozornost. Pogosto prehiteva z 

odgovori, še posebej ko jih pozna, in rada vskoči z lastnimi temami. V njenem govoru je 

zaradi hitrosti prisotno tudi zatikanje. Gre za ponavljanje celih besed ali fraz, ki so 

najverjetneje posledica težav s priklicem besed. 

Deklica uživa v glasbi in plesu. Rada poje in poleg zapleše, njeno močno področje so tudi 

računalniki. Pozna veliko pesmi in občasno spontano zapoje, ko dobi kakšno asociacijo. Pri 

petju ni ponavljanja in težav s priklicem, ritem in melodija sta ustrezna. 

 

1. Pregled ustne votline in motorika govornih organov 

Pri pregledu ustne votline in motorike govoril dvojčica B ustrezno sodeluje. Hitro reagira na 

vsako zastavljeno nalogo ali vprašanje, pogosto še namesto drugih. Na pogled je opazna 

hipotonija obraznih mišic in malo širši nosni koren. V mirovanju so usta redko odprta, ima 

ustrezno kontrolo nad njimi. Izgled ustne votline je brez posebnosti, jezik je malenkost 

debelejši kot običajno ter pri gibanju znotraj ustne votline spretnejši kot zunaj nje. Podjezična 

vez je ustrezna, motenj požiranja ni. 

 

2. Fonacija in DDK 

Izmerila sem fonacijski čas glasu /a/, /s/ in /z/, izračunala količnik med nezvenečim in 

zvenečim glasom ter preverila hitrost izgovarjanja diadohokinetičnih zlogov. Rezultati so 

predstavljeni v tabelah. 
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Maksimalni čas 

fonacije glasu /a/ 

dvojčica 

B 

1. meritev 8s 

2. meritev 8s 

3. meritev  9s 

Tabela 16: Meritve fonacijskega časa glasu /a/ (dvojčica B) 

 

Iz tabele je razvidno, da je dvojčica B v 1. in 2. meritvi vzdrževala glas /a/ 8 sekund, v tretji 

pa 9 sekund. 

  

Glas /s/ Dvojčica B 

1. meritev 8s 

2. meritev 10s 

3. meritev 11s 

Tabela 17: Fonacija /s/ (dvojčica B)    Tabela 18: Fonacija /z/ (dvojčica B)        

 

Dvojčica B je v 1. meritvi uspela vzdrževati glas /s/ 8 sekund, v drugi 10 sekund in v tretji 11 

sekund. Glas /z/ je v 1. meritvi vzdrževala 6 sekund, v naslednjih dveh meritvah pa 7 sekund. 

Za izračun količnika sem uporabila najboljši rezultat merjenja fonacije vsakega glasu. 

Količnik razmerja med nezvenečim in zvenečim glasom dvojčice B, znaša 1,57. 

 

V naslednji tabeli so prikazani rezultati merjenja hitrosti ponavljanja diadohokinetičnih 

zlogov. 

 

DDK "pa" "ta" "ka" "pataka" 

Povprečno 

število zlogov 

izgovorjenih v 1 

sekundi 

(dvojčica B) 

3 4 2 1 

Tabela 19: DDK (Dvojčica A) 

Glas /z/ Dvojčica B 

1. meritev 6s 

2. meritev 7s 

3. meritev 7s 
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Iz tabele je razvidno, da je dvojčica B zlog "pa" izgovorila približno 3 krat na sekundo, zlog 

"ta" 4 krat na sekundo in zlog "ka" 2 krat na sekundo. Trizložni "pataka" je deklica izgovorila 

približno enkrat na sekundo. 

 

Glede na rezultate povzemam, da ima dvojčica B maksimalni čas fonacije glasu /a/ ter 

količnik med nezvenečim in zvenečim glasom v mejah normalnih vrednosti. Hitrost DDK je 

ustrezna, s primerno hitrostjo ponavlja posamezne in kombinirane zaporedne zloge. Glasovne 

motnje pri deklici niso prisotne. 

 

3. Artikulacija 

V tabeli je zapisana transkripcija izgovora dvojčice B. 

 

BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA B 

avto 'a:ṷto  

balon ba'lo:n  

banana ba'na:na  

blagajna bla'ga:jna   bla'ga:ina     bla'ganja  * 

brisača bri'sa:ʧa   bɾi'sa:ʧa  

buča  'bu:ʧa       

cesta  'ʦe:sta  

čebela ʧɛ'be:la  

črn 
'tʃə:rn  'tʃə:ɾn       'tʃə:rni   

'tʃə:ɾni     

 

darilo da'ri:lo   da'ɾi:lo  

dež 'dəʃ     'dɛʃ     'dɛ     * 

dim 'di:m   * 

dolg 
'dɔ:uk     'da:uk     'dɔ:ugi     

'da:ugi     'dɔ:ukʰ 

 

drevo 
drɛ'vo:     dɾɛ'vo:     'dre:va     

'dɾe:va      

 

dva 'dva     'dʋa:  

fižol 
fi' ɔ:u     fi' a:u     fi' o:l     

fi' o:la 

   * 
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BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA B 

glava 'gla:va  

gnezdo 'gne:zdo     'gne:zda 'ge:zno  * 

grad 
 'gra:t     'gɾa:t         'gra:d      

'gɾa:d  

   * 

gugalnica gu'ga:lniʦa     gu'ga:lŋʦa  

gumb 'gu:mp     'gu:mb   

helikopter xɛli'ko:ptɛr     xɛli'ko:ptɛɾ xɛli'xopter  * 

hiša 'xi:ʃa   

hladilnik xla'di:lnik   * 

hrbet  'xə:rbɛt     'xə:ɾbɛt   * 

hruška  'xru:ʃka     'xɾu:ʃka  

igrišče  i'gri:ʃʧɛ     i'gɾi:ʃʧɛ   * 

jagoda  'ja:goda   * 

jezik  'jɛ:zik  

juha  'ju:xa      

kenguru 
'ke:ŋgoru     'ke:ŋgoɾu     

'ke:ŋguru     'ke:ŋguɾu 

krɛŋgu'ru 

ključ 'klu:ʧi  

klobasa klo'ba:sa  

kmetija kmɛ'ti:ja mɛk'tija  * 

knjiga 'kni:ga     'kɲi:ga  

koš 'ko:ʃ  

krompir 
krom'pi:r     kɾom'pi:r     

krom'pi:ɾ     kɾom'pi:ɾ 

 

kruh  'kru:x     'kɾu:x  

lev  'lɛ:u   

lisica li'si:ʦa  

list  'li:st  

medved 'mɛ:dvɛt     'mɛ:dvɛd   

mehurčki mɛ'xu:rʧki     mɛ'xu:ɾʧki  

metla  'mɛ:tla  

miza  'mi:za  

mleko 'mle:ko  

mravlja 'mra:u la     'mra:u lja       
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BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA B 

mleko 'mle:ko  

mravlja 
'mra:u la     'mɾa:u la     

'mra:u lja     'mɾa:u lja 

 

nebo nɛ'bo:    'ne:bo    * 

noč  'no:ʧ  

nogavica noga'vi:ʦa   

nos  'no:s  

očala o'ʧa:la     o'ʧa:lɛ  

okno  'o:kno     'o:kna  

peskovnik pɛs'kɔ:u nik     pɛs'ka:u nik   * 

plava  'pla:va  

pomaranča poma'ra:nʧa     poma'ɾa:nʧa  

postelja 

'po:stɛlja     'po:jsla     

'po:jstla     'po:sla     'po:stla    

'po:istla    'po:isla 

 

prst 'pə:rst     'pə:ɾst   * 

prazen 

'pra:zən     'pɾa:zən     

'pra:zɛn     'pɾa:zɛn     

'pra:zni    'pɾa:zni 

 

rdeč 

ər'dẹ:tʃ     əɾ'dẹ:tʃ     ər'dẹ:tʃi    

əɾ'dẹ:tʃi   ɛr'dẹ:ʧ   ɛɾ'dẹ:ʧ      

ɛr'dẹ:ʧi   ɛɾ'dẹ:ʧi 

 

riba  'ri:ba     'ɾi:ba  

roka  'ro:ka     'ɾo:ka  

rumen 
ru'mɛn   ɾu'mɛn   ru'mɛni   

ɾu'mɛni    

 

sladoled  'sla:dolet     'sla:doled   

slon  'slo:n  

sneg  'sne:k     sne:g   

sok  'so:k  

sonce  'so:nʦɛ  

spi  'spi:  

srajca 
 'sra:jʦa     'sɾa:jʦa     'sra:iʦa     

'sɾa:iʦa 

  * 

steklenica stɛklɛ'ni:ʦa     'fla:ʃa   * 
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Tabela 20: Transkripcija besed iz testa fonološkega razvoja (dvojčica B) 

(* besede, ki jih deklica ni samostojno priklicala, ampak zgolj ponovila) 

BESEDE IZ TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA B 

stol  'sto:l  

streha  'stre:xa     'stɾe:xa   * 

suh  'su:x     'su:xi  

svinčnik  'svi:nʧnik     'sɸi:nʧnik  

šal  'ʃa:l  

škarje  'ʃka:rjɛ     'ʃka:ɾjɛ  

šola  'ʃo:la  

špageti ʃpa'ge:ti  

taca  'ta:ʦa   * 

tiger  'ti:gɛr    'ti:gɛɾ  

tla  'tla:   * 

trebuh 
 'trɛ:bux     'tɾɛ:bux     

trɛ'bu:x    tɾɛ'bu:x      

 

ura  'u:ra    'u:ɾa  

usta  'u:sta     'u:stɛ  

velik  'vɛ:lik   vɛ'li:ki  'və:lki      

veverica 
vɛvɛ'ri:ʦa     vɛvɛ'ɾi:ʦa     

vevɛ'ri:ʦa     vevɛ'ɾi:ʦa    

 

vlak 
 'vla:k   'vla:kʰ    'ʋla:k     

'ʋla:kʰ 

 

voz  'vo:s     'voz    * 

vrata vra:ta   vɾa:ta  'vra:tɛ  'vɾa:tɛ    

zadaj  'za:daj     'za:dai      'za:di  

žaba  ' a:ba   * 

žirafa   i'ra:fa      i'ɾa:fa  

žoga  ' o:ga   * 
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Graf 7: Razmerje artikulacijsko ustrezno in neustrezno izgovorjenih besed (dvojčica B) 

 

Splošno gledano je dvojčica B ustrezno izgovorila 95 besed od 101, kar znaša približno 94% 

ustrezno izgovorjenih besed. Deklica ima izolirano že usvojene vse glasove, distorzij ni, 

omisij in substitucij je zelo malo (občasno glas /r/). Med napačno izgovorjenimi besedami 

sem zasledila predvsem že omenjene omisije, nekaj poenostavljanj, metateze in epenteze ter 

mehčanje. 

Kakorkoli ne morem z gotovostjo trditi, ali je fonološki razvoj pri dvojčici B že zaključen ali 

ne. Glede na dekličino starost in motnjo, se mi njen izgovor ne zdi problematičen. Potrebno 

pa je tudi upoštevati, da je zaradi težav s priklicem besed, veliko besed ponovila za mano, kar 

ji je bilo v pomoč pri ustreznosti izgovora v tistem trenutku. Na splošno se pri deklici tako ob 

poimenovanju, pa tudi v spontanem govoru zelo nekonsistentno pojavljajo fonemske 

glasovne menjave in menjave znotraj istih semantičnih skupin. 

 

4. Fonološko zavedanje 

V tabeli so skupaj z interpretacijo prikazani rezultati Preizkusa fonološkega zavedanja 

(Ažman, 2011) dvojčice B. 
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Preizkus 

fonološkega 

zavedanja 

Dvojčica B – 

število 

pravilnih 

odgovorov 

Interpretacija 

1. Ocenjevanje 

dolžine besed 

0/5 Pojma kratko/dolgo sta pri deklici sicer usvojena, 

vendar ni znala oceniti dolžine besed. Pri tej nalogi ni 

bila uspešna.  

2. Razdruževanje 

besed na zloge 

5/5 Deklica je ob ploskanju vse besede ustrezno razčlenila 

na zloge. 

3. Združevanje 

zlogov v besede 

0/5 Deklica ni razumela kaj od nje zahtevam, besedo je 

ponovila enako kot jaz – po zlogih. 

4. Iskanje rim 0/10 Deklica med tremi slikami ni uspela izbrati ustrezne, 

ki se rima na tarčno besedo. 

5. Prepoznavanje 

rim 

5/5 Deklica je med dvema besedama določala, ali gre za 

rimo ali ne. Pri vseh petih primerih je ustrezno 

ugotovila, kateri dve besedi se rimata oziroma lepo 

slišita in kateri ne.  

6. Priklic besed 

na določen fonem 

0 Test je od deklice zahteval, da našteje nekaj besed, ki 

se začnejo na glas /p/ (npr. potica). Pri nalogi ni bila 

uspešna. Pri priklicu besed na nekatere druge glasove 

(za katere pozna tudi črko) je bila uspešna. 

7. Poimenovanje 

besed na določen 

fonem 

2/5 Navodilo je zahtevalo, da na slikovni predlogi imenuje 

slike, ki se začnejo na glas /t/. Zaradi težav s 

koncentracijo in pozornostjo sem jo vodila od slike do 

slike, pri vsaki posebej sva prepoznavali prvi glas. 

Dvojčica B je hitro izločila poznane glasove in 

ustrezno odgovorila, da se ne začnejo z glasom /t/ 

(ampak z /m/, /a/). Za dva primera od petih je ustrezno 

potrdila, da se začneta na glas /t/, treh pa ni 

razlikovala. 
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Preizkus 

fonološkega 

zavedanja 

Dvojčica B – 

število 

pravilnih 

odgovorov 

Interpretacija 

8. Prepoznavanje 

prvega glasu v 

besedi 

5/5 Deklica je ustrezno imenovala začetne glasove pri 

vseh danih besedah. 

9. Razlikovanje 

prvega glasu 

5/5 Deklica je pri vseh petih besedah ustrezno ugotovila, 

ali gre za enaka začetna glasova ali ne.  

10. Fonemsko/ 

glasovno 

razčlenjevanje 

(slušna glasovna 

analiza) 

0/10 Naloga je zahtevala glaskovanje besed, deklica ni bila 

uspešna. 

11. Fonemsko/ 

glasovno 

združevanje 

(slušna glasovna 

sinteza) 

0/10 Naloga je zahtevala obratno kot prejšnja – torej 

glaskovano besedo povezati v smiselno besedo. Tudi 

ta naloga je bila za deklico prezahtevna. 

Tabela 21: Preizkus fonološkega zavedanja (dvojčica B) 

 

Spretnosti fonološkega zavedanja pri deklici še niso popolnoma usvojene. Uspešna je pri 

razdruževanju besed na zloge, prepoznavanju rim ter prepoznavanju in razlikovanju prvega 

glasu v besedi, delno uspešna pri poimenovanju besed na določen fonem in neuspešna pri 

ocenjevanju dolžine besed, združevanju zlogov v besede, iskanju rim, priklicu besed na 

določen fonem ter fonemskemu razdruževanju in združevanju. 

 

5. Priklic besed 

Pri dvojčici B je že pri poimenovanju slik opaziti težave s priklicem besed. Deklica je 

potrebovala pomoč in namige pri priklicu četrtine besed, ki jih je videla na slikah.  

Deklica je naštela še nekaj besed iz posameznih besednih kategorij, odgovori so prikazani v 

tabeli. 
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Besedne kategorije Dvojčica B – število samostojno priklicanih besed ∑ (30) 

ŽIVALI pes, zajček, muca, lev, medved 5 

SADJE limona, pomaranča, grozdje, maline, banane 5 

ZELENJAVA korenček, koruza 2 

BARVE modra, zelena, vijolična, rdeča 4 

IMENA Neli, Nia, Sara, Ines, Urška, Tina, Justin, Daniel, Štefan, 

Maj, Željko 

11 

ŠPORTI / 0 

OBLAČILA oblekica, majčka, kiklica 3 

POKLICI / 0 

Tabela 22: Priklic besed po besednih kategorijah (dvojčica B) 

 

Iz tabele je razvidno, da je bila dvojčica B uspešna pri naštevanju besed pri kar nekaj 

kategorijah (živali, sadje, barve, imena, oblačila). Nekaj besed je uspela navesti tudi v 

kategoriji zelenjava. Pri priklicu po posameznih besednih kategorijah je navajala ustrezne 

asociacije. Športov in poklicev ni naštela samostojno, ob usmerjanju je povedala več. Potem 

je samoiniciativno govorila o baletu in o gibanju, ki ga ima rada. Prav tako mi je opisala 

poklic učiteljice (kaj dela učiteljica v razredu, kakšne naloge ima). Govor je bil spontan, 

povedi so bile tvorjene ustrezno.  

Deklici se tudi v spontanem govoru precej zatika (ponavlja cele besede, fraze) zaradi samih 

težav s priklicem. Veliko vstopa v komunikacijo, zato se težave s priklicem hitro opazi. 

 

6. Ritem in spomin 

Deklica je za mano ponovila preproste in malce kompleksnejše ritme, z verbalnim 

ponavljanjem zloga "ta". Notni zapisi ritmov in uspešnost dvojčice B pri posamezni nalogi 

sta zabeležena v tabeli. 
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Ritem Dvojčica B – ustreznost 

ponovljenega ritma 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabela 23: Ritmično zlogovanje (dvojčica B) 

 

Iz tabele je razvidno, da je deklica uspešno ponovila 6 ritmov od 8, in sicer prvih pet ter 

zadnjega. Menim, da ima deklica dober občutek za ritem. Ob več ponovitvah je uspešno 

ponovila tudi bolj zapletene ritme.  

V naslednji tabeli so zapisani rezultati ponavljanja posameznih povedi dvojčice B, iz 

Preizkusa pomnjenja povedi (Repe, 2012). 

 

Poved Ponovitev povedi dvojčice B 

1. Sestra nabira jagode in maline. Sestra jagode nabira jagode 

in maline. 

2. Miha rad bere svojo novo 

knjigo. 

Miha svojo knjigo bere. 

3. Sosedova hiša je zelo velika. Sosedova velika hiša je zelo 

velika. 

4. Naš rdeči avto ima štiri nove 

gume. 

Avto ima štiri gume. 

5. Ko smo prišli domov, je bilo že 

temno. 

Ko smo prišli domov, je bilo 

temno. 
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Poved Ponovitev povedi dvojčice B 

6. Helikopter glasno brni, kadar leti 

nizko. 

Helikopter glasno brni. 

7. Poleti gremo na jug, kjer je 

toplo. 

Poleti gremo jug. 

8. Na poti iz vrtca smo videli velik 

požar. 

Iz vrtca smo videli velik 

požar. 

9. Na našem travniku se pase rjava 

krava. 

Na travniku se pase krava. 

10. Gospa, ki sedi na stolu ob tabli, 

je naša učiteljica. 

Gospa je naša učiteljica. 

Število vseh besed (∑ = 69) 49 

Tabela 24: Preizkus pomnjenja povedi (dvojčica B) 

 

Iz tabele je razvidno, da so bile celotne povedi večinoma predolge, da bi jih deklica lahko v 

celoti ponovila enako. Iz rezultatov povzemam, da deklica zmore ponoviti poved, ki je dolga 

tudi do 7 besed. Ponovila je tako polnopomenske besede kot nepolnopomenske, nekaj pa jih 

je izpustila. Povedi je običajno okrajšala, ne glede na to koliko besed je izpustila, pa so še 

vedno zvenele smiselno. Pri ponovitvi povedi so se pojavljali tudi zatiki in ponavljanje besed. 

Parafrazij tokrat nisem zasledila, vse besede je izgovorila ustrezno. 

 

7. Pripovedovanje zgodbe in spontani govor 

V tabeli je zapisanih prvih 30 povedi dvojčice B, ki jih je tvorila ob pripovedovanju zgodbe 

Levji kralj (Walt Disney, 1994) ob knjigi in mojem vodenju. Deklico sem najprej spodbudila, 

da pove zgodbo sama, saj jo zelo dobro pozna. Od začetka in tudi vmes me je večkrat prosila 

naj ji berem, zato sem jo skozi zgodbo vodila. V tabeli je zapisano moje pripovedovanje 

skupaj s pripovedovanjem dvojčice B. 
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PRIPOVEDOVANJE ZGODBE (dvojčica B) 

(odpreva knjigo in jo listava) Prosim povej mi to pravljico o levjem kralju… (deklica mi pokaže naj ji berem) 

… Bilo je sonce in živali so se premikale proti enemu kraju. Kam so šle? Šle so k Skali ponosa, da bi proslavili 

rojstvo… (1.) »Rojstvo sina.« Kaj pa je pavijan naredil? (2.) »Pavijan je gor naredil levčka, da bo 

lepi…« (3.) »Da lahko, da lahko, da lahko, da lahko ga dvigne.« Tako ja, prime ga v roke in ga 

dvigne, da ga vsem pokaže. (4.) »Ja.« (vmes spontano: »Kaj je to? Preberi mi.«). 

Kdo pa je to? (5.) »Skar.« Kakšen pa je ta lev? (6.) »Črni.« Je prijazen ta lev? (7.) »Ne, grdi.« Zlobni 

je ja. (8.) »Ja zlobni.« On pa ni prišel pogledat Simbe. (9.) »Ne.« 

Kdo pa je to? (10.) »Zazu!« 

Skar je planil in želel zgrabiti Zazuja. Prišel je še Mufasa. Skar je rekel, da je pozabil priti na slovesnost. 

Kje pa sta zdaj Simba in Mufasa? Mufasa malemu levčku nekaj kaže… Kaj mu kaže? (11.) »Simba!« Kaj pa 

vidi Simba? (12.) »Je pokazal kraljestvo.« Tako, tu mu je pokazal kraljestvo in mu povedal, da bo vse to 

kar vidi nekoč njegovo. Potem pa sta se sprehajala. In nekdo je spet prišel. (13.) »Zazu!« Zazu je povedal, da 

so hijene prišle v Deželo ponosa. (spontano: »Kaj pa potem tu piše?«) Kralj je hitro ukazal svojemu služabniku, 

naj odpelje Simbo domov. Simba je hotel z njim, ampak mu očka ni dovolil. Zato je šel… k Skarju. Ta ga je 

vprašal, če mu je očka pokazal kraljestvo, in če mu je pokazal tudi kaj je na drugi strani vzpetine. (14.) »Ja.« 

Ne, tistega mu pa ni pokazal. Tam je nevarno. (15.) »Nevarno.« Kaj je tam? Slonje… (16.) »Slonje 

pokopališče.« 

Kaj je bilo pa potem? Kam sta šla Nala in Simba? (17.) »Tukaj!« Ja, Simba je prišel k… (18.) »k Nali.« 

(19.) »Mamica jo liže.« To pa je od Simbe mamica. (20.) »Je.« (spontano: »Kaj je to?«, želi da ji berem 

dalje).  

Kaj pa je bilo potem? Simba se je smejal Zazuju, rekel je, da komaj čaka, da postane kralj. (21.) »Kralj lev!« 

In potem je stekel čez ravnico. Nazadnje sta ušla… (22.) »Nazadnje ušla.« Zazuju! (23.) »Zazuju!« 

Kam pa sta prišla zdaj? Zdaj sta na slonjem pokopališču. Ampak tu je pa nevarno! Kdo je tu? (24.) 

»Hijene!« In prišle so hijene… in jih napadle. Kaj so delale? (25.) »On ga je ugriznil.« Kdo pa je potem 

prišel? (26.) »Mufasa.« Očka Mufasa ju je prišel rešit. (27.) »Rešit.« In kaj je naredil? (28.) 

»Roaaaar!« In hijene so zacvilile in zbežale. Kaj pa je potem rekel Mufasa Simbi? A ga je kregal? (29.) 

»Ja.« Zakaj? (30.) »Zato ker ni bil priden.« 

Tabela 25: Pripovedovanje zgodbe (dvojčica B) 

 

Iz zapisa v tabeli je razvidno, da dvojčica B zgodbe ni uspela samostojno pripovedovati. 

Knjiga ji je dobro poznana, poleg tega je to njena najljubša pravljica, zato se je le te zelo 

razveselila. Želela je, da ji berem. Samostojnega pripovedovanja ni zmogla, večinoma me je 
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dopolnjevala (v 5 primerih od 30 povedi v celoti in v 2 primerih delno), mi pritrjevala (v 8 

primerih od 30 povedi) in občasno samostojno kaj povedala. Občasno je odgovarjala na 

zastavljena vprašanja v zvezi z zgodbo. Glede na odgovore menim, da je bilo razumevanje 

pri deklici prisotno ves čas, težave so bile bolj z izražanjem. Med pripovedovanjem je bilo 

parafrazij malo, občasno se ji je zataknilo in je določene besede oziroma povedi ponavljala. 

Zgodba je precej dolga in kljub temu, da sem pripovedovanje, kar se da skrajšala, je deklica 

postajala vedno bolj utrujena, opazila sem padanje pozornosti. To se je poznalo na njenem 

pripovedovanju, vedno manj je samostojno govorila in več je bilo ponavljanja mojih besed. 

Povprečna dolžina povedi dvojčice B ob pripovedovanju je 2 besede. 

V nadaljevanju sem dekličino pripoved analizirala. V tabeli so besede razdeljene glede na 

besedne vrste, ki so prisotne v pripovedi dvojčice B. 

 

Jezikovna 

analiza 

pripovedovanja 

zgodbe 

(dvojčica B) 

Glagoli Samostalniške 

besede 

Pridevniške 

besede 

Prislovi Nepolnopomenske 

besede 

Besede 

kategorizirane 

glede na 

besedne vrste  

je 

naredil 

bo 

dvigne 

Je 

pokazal 

liže 

Je 

ušla 

je 

ugriznil 

Rešit 

bil 

priden 

Rojstvo 

sina 

Pavijan 

levčka 

ga 

Skar 

Zazu 

Simba 

kraljestvo 

Zazu 

pokopališče 

Nali 

Mamica 

jo 

Kralj 

lepi 

Šrni 

grdi 

zlobni 

Nevarno 

Slonje 

 

gor 

lahko 

tukaj 

Nazadnje 

da 

da 

Ja 

Ne 

Ja 

Ne 

Ja 

k 

Roaaaar 

Ja 

Zato 

ker 

ni 
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Jezikovna 

analiza 

pripovedovanja 

zgodbe 

(dvojčica B) 

Glagoli Samostalniške 

besede 

Pridevniške 

besede 

Prislovi Nepolnopomenske 

besede 

  lev 

Zazuju 

Hijene 

On 

ga 

Mufasa 

   

Število besed 

(∑=58) 

14 21 6 4 13 

Tabela 26: Jezikovna analiza pripovedovanja zgodbe (dvojčica B) 

 

Iz tabele je razvidno, da so v pripovedi dvojčice B prevladovale samostalniške besede, sledijo 

glagoli in nepolnopomenske besede, nato pridevniške besede in prislovi.  

Med povedmi, ki jih je deklica tvorila ob pripovedovanju so prevladovale pripovedne, nekaj 

je bilo tudi vzkličnih. Deklica je pri pripovedovanju zgodbe v fazi poimenovanja in 

opisovanja slik, občasno pove kaj več, vendar je potrebno upoštevati, da ji je ta zgodba zelo 

dobro poznana. V usmerjenem pripovedovanju je šibkejša kot v spontanem govoru. 

 

V nadaljevanju je v tabeli zapisanih še 30 povedi, ki sem jih pridobila z opazovanjem deklice 

ob naključno izbranem času v šoli. 

 

SPONTANI GOVOR (dvojčica B) 

1. Da pomislim. 

2. Ne spomnim se. 

3. Lahko se zdaj greva eno igrico? 

4. Kako si lepa danes. 

5. Poglej tvojo kitko! 

6. Imava enako. 
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7. Računalnik imaš? 

8. Kaj pa potem tu? 

9. Kaj je lajanje? 

10. Jaz moram kakat. 

11. Si prišla k nama z N**? 

12. Zakaj ga je kregal? 

13. Kje si to dobila? 

14. V knjižnici? 

15. Jaz imam rada toto pravljico. 

16. Zdaj pa lahko pogledam? 

17. Kdo si ti? 

18. Kako ti je ime? 

19. Kam greva pa zdaj? 

20. Imam to doma veš? 

21. Zdaj pa lahko pogledam? 

22. Tu pa moj Daniel živi. 

23. Toto pravljico imam tudi. 

24. Kam greš ti? 

25. Kdo je to bil? 

26. Je bilo lepo. 

27. Potem pa bi se tudi jaz igrala. 

28. Lahko? 

29. Kaj pišeš? 

30. Svinčnik mi je všeč. 

Tabela 27: Spontani govor (dvojčica B) 

 

V spontanem govoru deklica pove precej več kot ob pripovedovanju. Spontano zelo veliko 

vstopa v komunikacijo, rada sprašuje in prosto pripoveduje. Povedi so precej daljše kot v 

usmerjenem pripovedovanju, povprečna dolžina povedi v spontanem govoru je 4 besede. 

Slovnično so povedi ustrezne, nisem opazila, da bi kakšne besede izpuščala. Več je le 

zatikanja in ponavljanja besed, fraz. 

Jezikovna analiza spontanega govora po besednih vrstah je prikazana v tabeli. 
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Jezikovna 

analiza 

spontanega 

govora 

(dvojčica B) 

Glagoli Samostalniške 

besede 

Pridevniške 

besede 

Prislovi Nepolnopomenske 

besede 

Besede 

kategorizirane 

glede na 

besedne vrste  

pomislim 

spomnim 

se 

se 

greva 

si 

Poglej 

Imava 

imaš 

je 

moram 

kakat 

Si 

prišla 

je  

kregal 

si 

dobila 

imam 

rada 

pogledam 

si 

je 

greva 

Imam 

veš 

pogledam 

igrico 

kitko 

Računalnik 

lajanje 

Jaz 

nama 

N** 

ga 

to 

knjižnici 

Jaz 

pravljico 

ti 

ti 

ime 

to 

Daniel 

pravljico 

ti 

to 

jaz 

Svinčnik 

mi 

eno 

lepa 

tvojo 

enako 

toto 

moj 

Toto 

 

Lahko 

zdaj 

danes 

potem 

tu 

Zdaj 

lahko 

zdaj 

doma 

Zdaj 

lahko 

Tu 

lepo 

Potem 

Lahko 

Da 

Ne 

Kako 

Kaj 

pa 

Kaj 

k 

z 

Zakaj 

Kje 

V 

pa 

Kdo 

Kako 

Kam 

pa 

pa 

pa 

tudi 

kam 

Kdo 

pa 

tudi 

Kaj 
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Jezikovna 

analiza 

spontanega 

govora 

(dvojčica B) 

Glagoli Samostalniške 

besede 

Pridevniške 

besede 

Prislovi Nepolnopomenske 

besede 

 živi 

imam 

greš 

je 

bil 

Je 

bilo 

bi 

se 

igrala 

pišeš 

je 

všeč 

    

Število besed 

(∑=109) 

40 23 7 15 24 

Tabela 28: Jezikovna analiza spontanega govora (dvojčica B) 

 

Iz tabele je razvidno, da so v spontanem govoru dvojčice B prevladovali glagoli, sledijo 

samostalniške besede, nepolnopomenske besede in prislovi. V njenem spontanem govoru je 

najmanj pridevniških besed. Tako besede kot tudi povedi so zelo raznolike.  

Med povedmi, ki jih je deklica tvorila so prevladovale vprašalne, sledijo pripovedne, 

zasledila pa sem tudi nekaj vzkličnih in želelnih povedi. Da je vprašalnih povedi največ je 

bilo pričakovano, saj deklica na splošno veliko sprašuje, pogosto z vprašanji vstopa v 

komunikacijo. 

 

V nadaljevanju je grafično predstavljena primerjava, glede na število vseh besed in besednih 

vrst,  med dekličinim pripovedovanjem zgodbe in spontanim govorom. 
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Graf 8: Primerjava količine povedanih besed ob pripovedovanju zgodbe in v spontanem 

govoru (dvojčica B) 

 

Graf 9: Grafični prikaz k tabeli 26 Graf 10: Grafični prikaz k tabeli 28 

 

Če primerjam pripovedovanje zgodbe in spontani govor dvojčice B, je opazna precejšnja 

razlika. Spontano deklica izreče več besed, povprečne povedi v spontanem govoru so daljše 

za 2 besedi, slovnična struktura je popolnoma ustrezna. V spontanem govoru je besednjak 

dvojčice B polnejši, bolj raznolik ter uporablja vse besedne vrste, medtem ko ob usmerjenem 

pripovedovanju večinoma le poimenuje tisto kar vidi. Iz grafa je razvidno, da so pri deklici 

ob pripovedovanju prevladovale samostalniške besede, v spontanem govoru pa glagoli. 

Razlika je tudi med razmerjem pridevniških besed in prislovov, medtem ko je 

nepolnopomenske besede rabila v enaki meri tako ob pripovedovanju zgodbe kot v 

spontanem govoru. 

Glede na skladenjski naklon deklica v spontanem govoru uporablja vse vrste povedi, medtem 

ko so ob pripovedovanju v večini prisotne le pripovedne in vzklične povedi. 
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8. Razumevanje govora 

Za preverjanje razumevanja sem uporabila del testa Splošni govorni preizkus: Pisno 

sporočanje (2012), avtorice Ljubice Marjanovič-Umek. Uporabila sem tri naloge iz 

omenjenega preizkusa in sicer metabesednjak, smiselne povedi in metafore. Preverjala sem 

ustno in ne pisno, ker deklica še ni opismenjena. Izbrane naloge so bile še vedno preobsežne 

in prezahtevne za deklico.  

Prva naloga vsebuje 16 napisanih metabesed, ki jih mora deklica uporabiti v povedi. Njeni 

odgovori so zapisani v tabeli. 

 

Metabesede Dvojčica B 

1. joka Dojenček joka. 

2. šteje Ena, dve, tri, štiri, pet, šest,.. 

3. srečen Sem srečna, ko se 

nasmehnem. 

4. pretvarja se / 

5. razočaran / 

6. rekla je / 

7. zaskrbljena / 

8. misel / 

9. se smeji / 

10. uganila je / 

11. veselo / 

12. verjel je / 

13. obljuba / 

14. pozornost / 

15. spominja se / 

16. se izogniti / 

 Tabela 29: Metabesednjak (dvojčica B) 

 

V tabelo sem zapisala odgovore, ki sem jih dobila od dvojčice B. Deklica je na začetku  

podala odgovor na prve tri besede, odgovori so bili po mojem mnenju, bolj kot ne, 

asociacijski. Pri nadaljnjih besedah je deklica le ponavljala besede za menoj in mi pritrjevala. 
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Odgovorov ni podajala, menim da ni razumela kaj od nje zahtevam oziroma ni zmogla 

oblikovati povedi. Besede so postajale tudi vedno zahtevnejše. Hkrati je bilo pri deklici 

opaziti tudi padec koncentracije in izgubo zanimanja za nalogo, ker je test za njo preobsežen 

in pretežek. 

Tudi pri nalogi, ki je sledila je dvojčica B podala le nekaj odgovorov. Cilj naloge je popraviti 

poved tako, da ta postane smiselna. Odgovori dvojčice B so zapisani v tabeli. 

 

Smiselne povedi Dvojčica B 

1. Palčki so veliki. pove, da so mali. 

2. Včeraj bodo prišli. / 

3. Mrzla je bila kot ogenj. pove, da je ogenj vroč. 

4. Miha je glasno šepetal. / 

5. Ker je dedek veliko pojedel, je bil 

lačen. 

/ 

6. Ker je bil jezen, jo je pobožal. / 

7. Za kosilo je, ko jemo. / 

8. Dedek je tekel po poti, medtem ko je 

izgubil klobuk. 

/ 

9. Katja je zaprla knjigo, da bi pred 

spanjem še malo brala. 

/ 

10. Lučka na omari je bila regratova. / 

11. Očala so bila tako umazana, da so 

komaj kaj videla. 

/ 

12. V časopisu pravi, da bo jutri 

snežilo. 

/ 

13. Hribi so se razprostirali, do koder je 

segel obraz. 

/ 

14. Čeprav je bil plašč nov, je z nje 

odpadel gumb. 

/ 

15. Obiskovalci v živalskem vrtu se 

zabavajo, zato se opice spakujejo. 

/ 
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Smiselne povedi Dvojčica B 

16. Pouk je odpadel in učiteljica je bila 

bolna. 

/ 

Tabela 30: Smiselne povedi (dvojčica B) 

 

Iz tabele je razvidno, da deklica pri tej nalogi ni bila uspešna. Dvojčica B je prepoznala 

nesmisel v dveh povedih od šestnajstih in ju tudi ustrezno popravila. Ostale povedi so bile za 

njo pretežke, zato je ob mojemu nadaljevanju branja povedi občasno pritrjevala mojim 

besedam, skušala menjati temo ali pa spraševala kdaj se greva igrico. 

 

V zadnji nalogi so bile 4 metaforične povedi, deklica pa naj bi razložila kaj pomeni 

posamezna poved (torej metafora). Odgovori so prikazani v tabeli. 

 

Metafore Dvojčica B 

1. Življenje ni praznik. da ni praznik. 

2. Oči je imel na pecljih / 

3. Mama ima veliko srce za mene. 

4. Laž ima kratke noge / 

Tabela 31: Metafore (dvojčica B) 

 

Tudi iz te tabele  je razvidno, da je bila naloga za deklico spet prezahtevna. Dvojčica B je 

sicer delno razumela prvo in tretjo metaforo, vendar je ni znala pojasniti. 

Menim, da je dekličino razumevanje govora šibko, vendar sprva sploh ni očitno. Deklica je 

komunikativna, veliko vstopa v komunikacijo in daje vtis, kot da razume. Tudi v preprostem 

vsakodnevnem pogovoru se dobro znajde, v daljših povedih in predvsem v njej manj ljubih in 

nepoznanih temah, pa se pogosto izgubi. Opaziti je tudi, da pogosto odgovarja asociacijsko in 

menja temo s tisto, ki ji je blizu. 

  

9.  Govorna razumljivost 

Z Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (ICS) (Kogovšek, Ozbič po Mc 

Leod, Harrison, McCormack, 2012) sem ocenila govorno razumljivost deklice v odnosu do 

mame, ožjih družinskih članov, širših družinskih članov, njunih prijateljev, učiteljev, 
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vzgojiteljev, znancev in neznancev. Na vprašanja mi je odgovarjala dekličina mama. V tabeli 

so zapisane posamezne točke dosežene na lestvici od 1 – 5, seštevek vseh točk in povprečje 

dvojčice B. 

 

Govorna 

razumljivost 

Dosežene točke 

dvojčice B 

Mama 5 

Ožji člani družine 5 

Širši člani družine 4 

Otrokovi prijatelji 4 

Drugi znanci 4 

Učitelji in vzgojitelji 5 

Neznanci 4 

∑ 31 

Povprečje ∑ 4,43 

Tabela 32: Govorna razumljivost (dvojčica B) 

 

Dvojčica B je dosegla 31 točk od 35 s povprečno oceno 4,34. Iz tabele je razvidno, da je 

deklica govorno, kar dobro razumljiva. Njen govor vedno razume njena mama, ožji člani 

družine ter učitelji in vzgojitelji, pogosto pa ga razumejo tudi širši člani družine, otrokovi 

prijatelji, drugi znanci ter neznanci. 

Ob komunikaciji z dvojčico B tudi sama večinoma nisem imela težav z razumevanjem 

njenega govora. 

 

10.  Pragmatika 

Deklica hitro naveže kontakt z novimi osebami. Drža telesa je zaradi šibkejše motorike rahlo 

sključena, pogled je primerno usmerjen, pozornost v komunikaciji uspešno vzdržuje. 

Rezultati na ocenjevalni lestvici za sociopragmatične spretnosti (Ozbič, Kogovšek, Penko po 

Girolametto, 1997) so deklico v splošnem uvrstili v nivo dobro razvite veščine. 

V nadaljevanju je grafično prikazana ocena asertivnosti v primerjavi z responzivnostjo 

dvojčice B. 
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Graf 11: Asertivnost in responzivnost (dvojčica B) 

 

Iz grafa je razvidno, da je deklica pri trditvah, ki se nanašajo na asertivnost, dosegla točke s 

povprečno vrednostjo 4,87. Pri trditvah, ki se nanašajo na responzivnost, je deklica dosegla 

povprečno vrednost 5,0 točk. Deklica je dosegla višje povprečje točk na nivoju 

responzivnosti, kjer je dosegla vse možne točke. Na obeh profilih se uvrsti v 3. nivo, torej 

nivo dobro razvite veščine. 

V nadaljevanju se asertivnost in responzivnost delita še na podpodročja. Graf prikazuje 

povprečne ocene podpodročij asertivnosti in responzivnosti dvojčice B.  

 

Graf 12: Podpodročja asertivnosti in responzivnosti (dvojčica B) 
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Iz grafa je razvidno, da je dvojčica B na področju asertivnosti največje povprečje točk 

dosegla na podpodročju izraziti želje, zahteve in potrebe ter spraševati in malo manj na 

podpodročju predlagati. Na področju responzivnosti je na vseh podpodročjih dosegla vse 

možne točke. 

Iz rezultatov povzemam, da deklica največkrat vstopi v interakcijo oziroma naveže 

komunikacijo takrat, ko izraža svoje potrebe, zahteve in želje ter sprašuje. Na pobude 

komunikacijskega partnerja se vedno odziva, prav tako je koherentna.  

 

4.3. PRIMERJAVA GOVORNO-JEZIKOVNIH 

SPOSOBNOSTI DVOJČICE A IN B 

4.3.1. PREGLED USTNE VOTLINE IN MOTORIKA GOVORNIH 

ORGANOV 

Pregled ustne votline sem izvedla ob prisotnosti obeh deklic hkrati. Sedeli sta ena poleg 

druge, jaz pa sem jima sedela nasproti. Sodelovanje deklic pri pregledu in vajah je bilo 

ustrezno, opazi pa se padec pozornosti med čakanjem na vrsto, še posebej pri dvojčici A. Na 

prvi pogled je pri obeh deklicah opazna hipotonija obraznih mišic. Pri dihanju ni opaznih 

posebnosti. Njuna logopedinja je omenila blago slušno okvaro pri obeh deklicah (do 20db), 

ki naj sicer nebi imela vpliva na njun govor in jezik. 

 

a) Opazovanje obraza in tonusa: 

Ustna kota obeh deklic sta ob mirovanju obraza v simetriji. Ob vlečenju samoglasnikov sem 

pri dvojčici A opazila, da ob glasovih /o/ in /u/ usta rahlo ukrivi v levo stran. Dvojčica B ima 

ustne kote simetrične ob vseh samoglasnikih. Nehotno gibanje obraznih mišic ni prisotno pri 

nobeni od deklic. Nosni koren je širši pri obeh deklicah. To je bilo pričakovati, ker gre za 

samo značilnost Williams-Beuren sindroma. Pri primerjavi deklic med seboj je opaziti malo 

širši nosni koren pri dvojčici A kot pri dvojčici B. Obe deklici ob navodilu močno stisneta oči 

in ustnice, posebnosti ni opaziti. Ob navodilu in globokem vdihu obe ustrezno napihujeta 

lica, prav tako tudi pihneta v piščalko, da ta zapiska. Izpih je pri obeh deklicah primerno 

močan. Obe deklic ob demonstraciji ustrezno naredita šobo ter cmokata z ustnicami. Ob 
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krčenju in raztegovanju ustnic nisem opazila posebnosti, z ustrezno hitrostjo gibata usta ob 

izgovorjavi glasov U-I-U-I in A-O-A-O. Prav tako ob ponazoritvi potolčeta z zobmi. 

 

b) Ustna votlina: 

Ob mirovanju so pogosto prisotna odprta usta pri obeh deklicah. Ker je prisotna hipotonija 

govoril, je bilo to pričakovati. Pri obeh se to še posebej opazi kadar sta utrujeni. Dvojčica B 

ima malo boljšo kontrolo nad držo ust kot dvojčica A. Slinjenje pri dvojčicah ni prisotno. 

Oblika trdega neba je pri obeh deklicah brez posebnosti in ne odstopa od normalnosti. Prav 

tako tudi mehko nebo. Ob izplazenju jezika naravnost ni posebnosti, jezik je v ravnem 

iztegnjenem položaju pri obeh deklicah. Težav s požiranjem ni. 

 

c) Jezik: 

Že po zunanjem izgledu jezika se opazi, da je jezik dvojčice A debelejši. Tudi pri 

razgibavanju jezika (kroženje okoli ustnic, po zgornjih, spodnjih zobeh, za zobmi) opazim 

nekaj razlik med dvojčicama. Dvojčica B je zelo spretna pri gibanju jezika v ustni votlini – 

postavi ga za in pred zobe, obliže zobe, medtem ko ima dvojčica A s tem rahle težave. Pri 

gibanju jezika izven ust (oblizovanje ustnic, gibanje levo in desno ter gor in dol) imata obe 

deklici nekaj težav. Specifični premiki zunaj ustnic povzročajo težave obema deklicama, 

določenih gibov ne zmoreta ustrezno ponoviti. 

Obe deklici brez težav izplazita jezik naravnost. Zmoreta ga hitro skriti in spet pokazati. 

Ustrezno ga dvigneta na trdo nebo in tleskata. Podjezična vez je brez posebnosti pri obeh 

deklicah. 

 

4.3.2.  FONACIJA 

Maksimalni čas fonacije sem izmerila subjektivno. Uporabila sem štoparico in deklici 

vzpodbudila h globokemu vdihu in vlečenju glasu /a/. Opazila sem, da imata nekaj težav z 

razumevanjem, zato sem dejavnost nekajkrat sama ponazorila in pri tem merila čas. 

Nekajkrat smo glas /a/ vlekle skupaj. Posnela sem tri meritve in za primerjavo izbrala 

najboljšo. Ocene so približne, zaokrožene na celo sekundo. Vse tri meritve so za primerjavo 

med deklicama, prikazane v tabeli in grafično. 
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Maksimalni čas 

fonacije glasu /a/ 

Dvojčica 

A 

Dvojčica 

B 

1. meritev 7s 8s 

2. meritev 6s 8s 

3. meritev  8s 9s 

Tabela 33: Maksimalni čas fonacije Graf 13:Grafičen prikaz k tabeli 33 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da je dvojčica A uspela vleči glas /a/ maksimalno 8 sekund, 

dvojčica B pa 9 sekund. 

 

S/Z ratio sem izmerila na podoben način kot maksimalni čas fonacije. Ponazorila sem kaj od 

njiju želim in ju vzpodbudila, da ponovita. Naredila sem po tri meritve za vsak glas in 

upoštevala boljši rezultat. 

Rezultati so prikazani v tabeli in grafično. 

 

Glas /s/ Dvojčica A Dvojčica B 

1. meritev 9s 8s 

2. meritev 8s 10s 

3. meritev 9s 11s 

Tabela 34: Meritve fonacije glasu /s/ Graf 14: Grafičen prikaz k tabeli 34 

 

 

Glas /z/ Dvojčica A Dvojčica B 

1. meritev 6s 6s 

2. meritev 6s 7s 

3. meritev 6s 7s 

Tabela 35: Meritve fonacije glasu /z/ Graf 15: Grafičen prikaz k tabeli 35 

 

 

Nato sem izbrala najboljša rezultata obeh deklic in po formuli (s/z) izračunala količnik. 
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 Dvojčica A Dvojčica B 

Količnik (s/z) 1,50 1,57 

Tabela 36: S/z ratio Graf 16: Grafičen prikaz k tabeli 36 

 

Iz tabel in grafov je razvidno, da je dvojčica A glas /s/ maksimalno uspela vleči približno 9 

sekund, glas /z/ pa 6 sekund. Dvojčica B je glas /s/ uspela maksimalno vleči približno 11 

sekund, glas /z/ pa 7 sekund. Količnik s/z znaša 1,50 pri dvojčici A in 1,57 pri dvojčici B. 

 

    4.3.3.  HITROST DIADOHOKINETIČNEGA ZLOGOVANJA 

Deklici sem vzpodbudila k hitremu izgovarjanju posameznih zlogov "pa", "ta" in "ka" ter 

trizložnemu "pataka". Nalogo sem jima nekajkrat ponazorila. Ponavljanje zlogov sem 

snemala, da pa sta pridobivali na hitrosti, sem ju zraven vzpodbujala, tako da sem skupaj z 

njima čim hitreje izgovarjala posamezno enoto tudi sama. Nato sem izmed treh meritev za 

vsak glas izbrala njune najboljše rezultate, in približno ocenila, koliko posameznih enot sta 

deklici izgovorili v 1 sekundi. Približni rezultati najboljših meritev so prikazani v tabeli 

spodaj. 

 

 

Tabela 37: Diadohokineza (DDK)                  Graf 17: Grafičen prikaz k tabeli 37 

DDK Dvojčica A - 

povprečno 

število 

zlogov 

izgovorjenih 

v 1 sekundi 

Dvojčica B - 

povprečno 

število 

zlogov 

izgovorjenih 

v 1 sekundi 

"pa" 3 3 

"ta" 4 4 

"ka" 2 2 

"pataka" 1 1 
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Iz tabele in grafa je razvidno, da sta obe deklici zlog "pa" izgovorili približno 3 krat na 

sekundo, zlog "ta" 4 krat na sekundo in zlog "ka" 2 krat na sekundo. Trizložni "pataka" sta 

obe deklici izgovorili približno enkrat na sekundo. 

 

   4.3.4.  ARTIKULACIJA 

Deklici sta ločeno poimenovali 101 besedo iz testa fonološkega razvoja (Bernhardt, 

Stemberger, Kogovšek, Ozbič, Košir, 2012). Ob tem sem beležila artikulacijsko ustrezno in 

neustrezno izgovorjene besede. Govor sem tudi posnela in naredila transkripcijo. Deklici sta 

imeli precej težav s priklicem besed, zato sem jima (po navodilih izvajanja tega testa) 

ponekod ponudila možnost izbire med dvema besedama, v kolikor tudi tako nista bili 

uspešni, pa sta besedo ponovili za menoj. 

Ker gre za deklici z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki uporabljata mariborski pogovorni 

jezik, sem jima kot ustrezno izgovorjene besede upoštevala tudi pomanjševalnice in narečno 

izgovorjene besede (predvsem drugačne poudarke in naglase). Pozorna sem bila predvsem na 

prisotnost omisij, substitucij in distorzij ter morebitnih razvojnih ali nerazvojnih napak. V 

spodnji tabeli je zapisana transkripcija neustrezno izgovorjenih besed. Besede ki jih deklici 

nista uspeli samostojno priklicati, so dodatno označene z zvezdico (*). 

 

BESEDE IZ 

TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

TRANSKRIPCIJA   

DVOJČICA B 

avto 'a:ṷto   

balon ba'lo:n    

banana ba'na:na   

blagajna bla'ga:jna   bla'ga:ina     'baglajana  * bla'ganja  * 

brisača bri'sa:ʧa   bɾi'sa:ʧa bli'sa:tʃa  

buča  'bu:ʧa        

cesta  'ʦe:sta ϴe:sta  *  

čebela ʧɛ'be:la   

črn 
'tʃə:rn  'tʃə:ɾn       

'tʃə:rni   'tʃə:ɾni     
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BESEDE IZ 

TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

TRANSKRIPCIJA   

DVOJČICA B 

darilo da'ri:lo   da'ɾi:lo   

dež 'dəʃ     'dɛʃ     'dɛ     *   * 

dim 'di:m   *   * 

dolg 

'dɔ:uk     'da:uk     

'dɔ:ugi     'da:ugi     

'dɔ:ukʰ 

  

drevo 
drɛ'vo:     dɾɛ'vo:     

'dre:va     'dɾe:va      

  

dva 'dva     'dʋa:   

fižol 
fi' ɔ:u     fi' a:u     

fi' o:l     fi' o:la 

    * 

glava 'gla:va   *  

gnezdo 'gne:zdo     'gne:zda   * 'ge:zno  * 

grad 
 'gra:t     'gɾa:t         

'gra:d      'gɾa:d  

  *    * 

gugalnica 
gu'ga:lniʦa     

gu'ga:lŋʦa 

gu'ga:nitsa  *  

gumb 'gu:mp     'gu:mb    

helikopter 
xɛli'ko:ptɛr     

xɛli'ko:ptɛɾ 

'kopter  * xɛli'xopter  * 

hiša 'xi:ʃa    

hladilnik xla'di:lnik   *   * 

hrbet  'xə:rbɛt     'xə:ɾbɛt 'xə:bɛt  *   * 

hruška  'xru:ʃka     'xɾu:ʃka 'kru:ʃka  

igrišče  i'gri:ʃʧɛ     i'gɾi:ʃʧɛ ig'ri:tʃɛ  *   * 

jagoda  'ja:goda    * 

jezik  'jɛ:zik je:'ðik  

juha  'ju:xa       

kenguru 

'ke:ŋgoru     

'ke:ŋgoɾu     

'ke:ŋguru     

'ke:ŋguɾu 

liŋgo'lu krɛŋgu'ru 

ključ 'klu:ʧi   
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BESEDE IZ 

TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

TRANSKRIPCIJA   

DVOJČICA B 

klobasa klo'ba:sa klɔ'baϴa  *  

kmetija kmɛ'ti:ja mɛk'tija  * mɛk'tija  * 

knjiga 'kni:ga     'kɲi:ga   

koš 'ko:ʃ   *  

krompir 

krom'pi:r     

kɾom'pi:r     

krom'pi:ɾ     

kɾom'pi:ɾ 

kom'pi:l  

kruh  'kru:x     'kɾu:x   

lev  'lɛ:u    

lisica li'si:ʦa   

list  'li:st   

medved 'mɛ:dvɛt     'mɛ:dvɛd    

mehurčki 
mɛ'xu:rʧki     

mɛ'xu:ɾʧki 

mɛt'xu:tʃki  *  

metla  'mɛ:tla   

miza  'mi:za   

mleko 'mle:ko   

mravlja 
'mra:u la     'mɾa:u la     

'mra:u lja     'mɾa:u lja 

'mla:ṷlitsa  

nebo nɛ'bo:    'ne:bo   *    * 

noč  'no:ʧ   *  

nogavica noga'vi:ʦa    

nos  'no:s 'no:ϴ  

očala o'ʧa:la     o'ʧa:lɛ   

okno  'o:kno     'o:kna   *  

peskovnik 
pɛs'kɔ:u nik     

pɛs'ka:u nik 

pɛ'ϴko:ṷnik  *   * 

plava  'pla:va   

pomaranča 
poma'ra:nʧa     

poma'ɾa:nʧa 

  

postelja 

'po:stɛlja     'po:jsla     

'po:jstla     'po:sla     

'po:stla    'po:istla     

'po:ϴtɛlja  *  
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BESEDE IZ 

TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

TRANSKRIPCIJA   

DVOJČICA B 

prst 'pə:rst     'pə:ɾst   *   * 

prazen 

'pra:zən     'pɾa:zən     

'pra:zɛn     'pɾa:zɛn     

'pra:zni    'pɾa:zni 

'pla:zən  *  

rdeč 

ər'dẹ:tʃ     əɾ'dẹ:tʃ     

ər'dẹ:tʃi    əɾ'dẹ:tʃi   

ɛr'dẹ:ʧ   ɛɾ'dẹ:ʧ      

ɛr'dẹ:ʧi   ɛɾ'dẹ:ʧi 

'aj:detʃ  

riba  'ri:ba     'ɾi:ba 'li:bi:tsa  

roka  'ro:ka     'ɾo:ka   

rumen 
ru'mɛn   ɾu'mɛn   

ru'mɛni   ɾu'mɛni    

  

sladoled 
 'sla:dolet     

'sla:doled  

  

slon  'slo:n   

sneg  'sne:k     sne:g    

sok  'so:k ϴo:k  

sonce  'so:nʦɛ   

spi  'spi:   *  

srajca 
 'sra:jʦa     'sɾa:jʦa     

'sra:iʦa     'sɾa:iʦa 
'sla:jtsa  * 

  * 

steklenica stɛklɛ'ni:ʦa     'fla:ʃa   *   * 

stol  'sto:l   *  

streha  'stre:xa     'stɾe:xa   *   * 

suh  'su:x     'su:xi   *  

svinčnik 
 'svi:nʧnik     

'sɸi:nʧnik 

  *  

šal  'ʃa:l   *  

škarje  'ʃka:rjɛ     'ʃka:ɾjɛ 'ʃka:je  

šola  'ʃo:la   

špageti ʃpa'ge:ti paʃ'ke:ti  

taca  'ta:ʦa   *   * 

tiger  'ti:gɛr    'ti:gɛɾ 'ti:gɛl  
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Tabela 38: Transkripcija besed iz testa fonološkega razvoja (* besede, ki jih deklica ni 

samostojno priklicala, ampak zgolj ponovila) 

BESEDE IZ 

TESTA 

FONOLOŠKEGA 

RAZVOJA 

TRANSKRIPCIJA 

USTREZNEGA 

IZGOVORA 

TRANSKRIPCIJA 

DVOJČICA A 

TRANSKRIPCIJA   

DVOJČICA B 

tla  'tla:    *   * 

trebuh 
 'trɛ:bux     'tɾɛ:bux     

trɛ'bu:x    tɾɛ'bu:x      

  

ura  'u:ra    'u:ɾa 'u:la  

usta  'u:sta     'u:stɛ 'u:ϴta  

velik 
 'vɛ:lik   vɛ'li:ki  

'və:lki     

  *  

veverica 

vɛvɛ'ri:ʦa     

vɛvɛ'ɾi:ʦa     

vevɛ'ri:ʦa     

vevɛ'ɾi:ʦa    

'vɛ:vɛlitϴa  

vlak 
 'vla:k   'vla:kʰ    

'ʋla:k     'ʋla:kʰ 

  

voz  'vo:s     'voz  voϴ  *   * 

vrata 
vra:ta   vɾa:ta  'vra:tɛ  

'vɾa:tɛ   

'vla:ta  

zadaj  'za:daj 'za:dai   'za:di   

zajtrk 

 'za:jtərk     'za:jtəɾk   

'za:itərk    'za:jtɛrk     

'za:jtɛɾk      

  * 'za:jtə:k 

zdravnica 
zdrau'ni:ʦa      

zdɾau'ni:ʦa 

zdaṷ'nitsa  *   * 

zgoraj 

 'zgo:raj   'zgo:ɾaj     

'zgo:rai     'zgo:ɾai     

'go:ri     'go:ɾi 

'zgo:laj  

zob  'zo:b      'zo:p        

zobna ščetka ,zo:bna  'ʃʧe:tka 'zobna'ʃe:tka  *  

zvezda  'zve:zda   

zvonec  'zvo:nɛʦ     'zvɔ:nɛʦ 'zvɔntʃɛnk   * 

žaba  ' a:ba   *   * 

žirafa   i'ra:fa      i'ɾa:fa  i'la:fa  

žoga  ' o:ga    * 

http://en.wikipedia.org/wiki/Labiodental_approximant
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Splošno gledano je dvojčica A ustrezno izgovorila 65% vseh besed, dvojčica B pa 94%. Obe 

dvojčici imata izolirano že usvojene vse glasove. Dvojčica A v izgovoru pogosto še izpušča 

glas /r/ ali pa ga nadomešča z glasom /l/, medtem ko pri dvojčici B, omisij in substitucij 

skoraj ni več opaziti. Dvojčici A predvsem pri sičniku /s/, občasno pa tudi pri /z/, jezik še 

uide med zobe (interdentalna sičnika), medtem ko je izgovor sičnikov pri dvojčici B ustrezen.  

Med fonološkimi procesi je pri obeh deklicah zaslediti še poenostavljanja konsonantskih 

klastrov, metateze in epenteze. Pri dvojčici A sem poleg tega zasledila še stoping, 

odzvočevanje in brisanje nenaglašenega zloga, pri dvojčici B pa mehčanje. Menim, da bi bilo 

napak še več, če ne bi bilo toliko težav s priklicem.  

Pri poimenovanju so se pri obeh deklicah pojavljale tudi parafrazije, predvsem fonetične. Pri 

ponavljanju besed za mano je parafrazij manj, težave jima povzročajo le težji konsonantski 

klastri in daljše besede. 

Pri deklicah upoštevam, da gre za motnjo v duševnem razvoju, zato se mi ne zdi smiselno 

strogo ocenjevanje artikulacije. Tudi v logopedski terapiji artikulacija pri deklicah po mojem 

mnenju nima večjega pomena. Izgovor dvojčice B se mi zdi artikulacijsko ustreznejši, vendar 

z gotovostjo ne morem trditi, da je fonološki razvoj že zaključen. Menim pa, da fonološki 

razvoj pri dvojčici A še ni čisto zaključen. 

 

    4.3.5.  FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Pri preizkusu fonološkega zavedanja (Ažman, 2011) sem uporabila 11 nalog iz imenovanega 

preizkusa in vsako deklico individualno testirala. Rezultati testiranja so skupaj z 

interpretacijo, zaradi večje preglednosti, prikazani v tabeli. 
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Preizkus fonološkega zavedanja Dvojčica A – število 

pravilnih odgovorov 

Dvojčica B – število 

pravilnih odgovorov 

1. Ocenjevanje dolžine besed 0/5 0/5 

Navodilo je zahtevalo oceno dolžine besed, najprej sem jima ponazorila primere in sama 

podala rešitev. Hitro sem opazila, da sta pojma kratko/dolgo pri deklicah sicer usvojena, 

vendar ju pri določanju dolžine besedam, ne znata ustrezno uporabiti. Deklici tako nista 

razumeli kaj se pri tej nalogi od njiju pričakuje. Obe sta na vprašanje, ali je beseda kratka ali 

dolga, odgovarjali za vsako besedo enako in sicer, da je ta dolga. 

2. Razdruževanje besed na zloge 5/5 5/5 

Dane besede je bilo potrebno zlogovati. Ponazorila sem jima primere. Pri razčlenjevanju 

besed na zloge sta bili obe deklici zelo uspešni. Vse besede sta ob ploskanju ustrezno 

zlogovali. 

3. Združevanje zlogov v besede 0/5 0/5 

Kot zahteva test, sem najprej ponazorila primere besed razčlenjenih na zloge in jih združila v 

besedo. Pri tej nalogi je bilo pri deklicah spet nekaj težav z razumevanjem navodil. Kljub 

ponazoritvi nista razumeli kaj se od njiju zahteva, zato sta vsako besedo ponovili enako kot 

jaz, torej po zlogih. 

Da sem resnično preverila njuno zmožnost sintetiziranja zlogov v besede, sem preizkus 

izvedla še s pomočjo slik. Zlogovala sem nekaj besed, ki so bile na slikah (iz predloge istega 

testa) in ju vzpodbudila naj mi pokažeta, katero besedo sem zlogovala. Dvojčica B je bila 

zelo uspešna in je s pomočjo slik ustrezno ugotovila za katere besede gre. Dvojčica A pa je 

bila manj uspešna, in je polovico besed pokazala ustrezno, polovico pa ne. 

4. Iskanje rim 0/10 0/10 

Pred njiju sem postavila slikovne predloge in ponazorila dva primera, kot zahteva test. 

Deklici kljub temu nista bili uspešni pri iskanju rim. Med tremi slikami nista izbrali ustrezne, 

ki se rima na tarčno besedo. Ob vprašanju, ali se določena beseda lepo sliši na tarčno besedo, 

sem od obeh deklic vedno dobila pritrdilni odgovor pri vseh treh slikah. 
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Preizkus fonološkega zavedanja Dvojčica A – število 

pravilnih odgovorov 

Dvojčica B – število 

pravilnih odgovorov 

5. Prepoznavanje rim 3/5 5/5 

Naloga je podobna prejšnji, vendar nekoliko enostavnejša. Deklici sta med dvema besedama 

določali, ali gre za rimo ali ne. Na dveh primerih sem jima ponazorila, kateri besedi se lepo 

slišita in kateri se ne. Dvojčica A je imela nekaj več težav z razumevanjem, na vse pare besed 

je dala pritrdilen odgovor. Dvojčica B je pri vseh petih besedah ustrezno ugotovila, kateri dve 

besedi se rimata oziroma lepo slišita in kateri ne. 

6. Priklic besed na določen fonem 0 0 

Test je zahteval, da deklici naštejeta nekaj besed, ki se začnejo na glas /p/ (npr. potica). 

Deklici sta bili pri nalogi neuspešni. To delno povezujem tudi s tem, da te črke še ne poznata. 

Preverila sem katere črke že poznata. V razredu so do sedaj spoznavali črke A, M, I, N, O, U, 

E in V. Preverila sem priklic besed po glasovih, ki jih malo bolje poznata. Dvojčica B je bila 

uspešna in je na nekaj izmed teh glasov našla kakšno besedo, za dvojčico A pa je bila tudi ta 

naloga prezahtevna. 

7. Poimenovanje besed na določen 

fonem 

0/5 2/5 

Navodilo je od deklic zahtevalo, da na slikovni predlogi imenujeta slike, ki se začnejo na glas 

/t/. S tem sem preverila, ali deklici morda lažje poiščeta besedo na določen glas s pomočjo 

vidne opore, kot pa jo samostojno prikličeta. Med slikami raznih predmetov je 5 stvari, ki se 

začnejo na glas /t/. Ker le s pomočjo navodila nista bili uspešni, sem ju vodila od slike do 

slike, vsako sta poimenovali, nato pa je sledilo vprašanje ali se ta beseda začne z glasom /t/.  

Dvojčica A je sicer dajala občutek, da ve kaj od nje zahtevam, vendar so odgovori bili v 

glavnem napačni. Začetnega  glasu /t/ ni prepoznala v nobeni besedi od poimenovanih slik. 

Dvojčica B je hitro izločila poznane glasove in ustrezno odgovorila, da se ne začnejo z 

glasom /t/ (ampak z /m/, /a/). Za dva primera od petih je ustrezno potrdila, da se začneta na 

glas /t/, treh pa ni razlikovala. 

8. Prepoznavanje prvega glasu v besedi 2/5 5/5 

Naloga je zahtevala, da deklicama povem 5 besed, pri katerih morata prepoznati prvi glas. 

Najprej sem jima ponazorila dva primera za vajo. Dvojčica A je bila uspešna le pri tistih 

glasovih, ki so ji bolje poznani in za katere pozna tudi črke, dvojčica B je brez kakršnihkoli 

težav, ustrezno imenovala začetne glasove pri vseh besedah. 
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Tabela 39: Preizkus fonološkega zavedanja z interpretacijo 

 

Glede na ocenjene sposobnosti fonološkega zavedanja povzemam, da pri dvojčicah ta proces 

še ni do konca razvit. Dvojčica A je na testu dosegla 10 točk, dvojčica B pa 22. Njuno znanje 

na področju zavedanja dolžine besed, razdruževanja in združevanja besed na zloge, iskanja 

rim, priklica besed na določen glas ter glasovnega razčlenjevanja in združevanja je 

enakovredno. Dvojčica B je od dvojčice A nekoliko uspešnejša pri prepoznavanju rim, 

poimenovanju besed na določen fonem ter prepoznavanju in razlikovanju prvega glasu v 

besedi. 

 

    4.3.6.   PRIKLIC BESED 

Priklic besed sem poleg nalog v preizkusu fonološkega zavedanja preverila še posebej in 

sicer na več načinov. Najprej že ob poimenovanju slik v artikulacijskem testu, kjer sta morali 

Preizkus fonološkega zavedanja Dvojčica A – število 

pravilnih odgovorov 

Dvojčica B – število 

pravilnih odgovorov 

9. Razlikovanje prvega glasu 0/5 5/5 

Pri tej nalogi sta deklici ugotavljali ali imata dve besedi enaka začetna fonema ali ne. Spet 

sem jima ponazorila prvi dve nalogi za vajo. Dvojčica A pri tej nalogi ni bila uspešna. 

Dvojčica B je pri vseh petih besedah ustrezno ugotovila, ali gre za enaka začetna glasova ali 

ne. 

10. Fonemsko/ glasovno razčlenjevanje 

(slušna glasovna analiza) 

0/10 0/10 

Naloga je zahtevala glaskovanje desetih besed. Ponazorila sem jima dva primera, vendar je 

bila ta naloga za obe deklici pretežka. 

11. Fonemsko/ glasovno združevanje 

(slušna glasovna sinteza) 

0/10 0/10 

Naloga je zahtevala obratno kot prejšnja – torej glaskovano besedo povezati v smiselno 

besedo. Tudi ta naloga je bila prezahtevna, saj ta stopnja fonološkega zavedanja pri dvojčicah 

še ni usvojena. 

Vsota vseh točk (∑ = 65) 10 22 
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poimenovati 101 sliko. Dvojčica A je le s pomočjo vidne opore samostojno poimenovala 

62%, dvojčica B pa 75% besed na slikah. Obe deklici sta imeli že pri poimenovanju različnih 

besed, ki so jima sicer poznane, kar precej težav s priklicem ustrezne besede. Določenih 

besed nista uspeli samostojno poimenovati, pri obeh so se pojavljale tudi parafrazije, 

predvsem fonemske. Razmerje med številom samostojno poimenovanih besed in številom 

besed, kjer so se pojavile težave s priklicem, je ponazorjeno grafično za vsako deklico 

posebej.  

 

Iz podatkov in iz grafov je razvidno, da je imela dvojčica A več težav pri poimenovanju slik, 

kot dvojčica B. 

 

V nadaljevanju sem deklici spraševala po določenih besedah iz istih besednih kategorij. 

Število priklicanih besed po posameznih besednih kategorijah je prikazano v tabeli. 

 

Besedne kategorije Dvojčica A – število 

samostojno priklicanih 

besed 

Dvojčica B – število 

samostojno priklicanih 

besed 

ŽIVALI 6 5 

SADJE 5 5 

ZELENJAVA 2 2 

BARVE 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Priklic besed pri poimenovanju slik 

(dvojčica A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19: Priklic besed pri poimenovanju slik 

(dvojčica B) 
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Besedne kategorije Dvojčica A – število 

samostojno priklicanih 

besed 

Dvojčica B – število 

samostojno priklicanih 

besed 

IMENA 0 11 

ŠPORTI 0 0 

OBLAČILA 2 3 

POKLICI 0 0 

∑ vseh besed 18 30 

Tabela 40: Priklic besed glede na besedne kategorije 

 

Primerjava med številom odgovorov dvojčice A in dvojčice B je prikazana še grafično. 

 

Graf 20: Grafičen prikaz k tabeli 40 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, koliko besed po posamezni besedni kategoriji sta deklici 

priklicali, brez da sem jima postavljala kakršnakoli podvprašanja ali ju kako drugače 

usmerjala in vzpodbujala. Razumeli sta kaj od njiju zahtevam in precej hitro našteli prvih 

nekaj besed (predvsem v kategorijah živali, sadje, barve; dvojčica B pa je bila poleg teh 

kategorij, zelo hitra in uspešna še pri imenih in oblačilih). Na moje vzpodbude in vprašanja 



Plešic, M. (2013): Govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom Williams-Beuren. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta 

 

 

115 

 

sem dobila še precej več odgovorov, vendar jih tu nisem upoštevala. Nesmiselnih odgovorov 

ni bilo zaslediti, dvojčica A je le pri kategoriji zelenjava, poleg naštela še nekaj druge hrane, 

ki ne spada v to kategorijo. Kategoriji športi in poklici sta bili za deklici prezahtevni, zato 

nista podali nobenega odgovora. Samostojen priklic besed brez opore je za obe deklici 

zahteven, saj imata težave s priklicem že pri poimenovanju in v spontanem govoru. Parafrazij 

tokrat nisem zasledila, odgovarjali sta precej preudarno. 

Obe deklici imata veliko težav s priklicem tudi v usmerjenem in spontanem govoru, kjer se 

pojavljajo vse vrste parafrazij. Pri govoru se jima zato pogosto zatika, še posebej dvojčici B, 

ki v komunikacijo vstopa veliko več kot dvojčica A. 

 

4.3.7.    RITEM IN SPOMIN 

Pri ritmičnem preizkusu sem jima dvakrat ponazorila posamezen ritem in sicer z 

izgovarjanjem zloga "ta". Zahtevnost se je skozi primere povečevala. Posamezni ritmi in 

rezultati uspešnosti ponovitve le teh, so prikazani v tabeli.  

 

Ritem Dvojčica A – ustreznost 

ponovljenega ritma 

Dvojčica B – ustreznost 

ponovljenega ritma 

   

   

   

   

   

   

   

   

∑ (8) 4 6 

Tabela 41: Verbalno pomnjenje ritmičnih zlogov 
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Iz tabele je razvidno, da je dvojčica A uspela natančno ponoviti 4 podane ritme od 8, in sicer 

prve štiri, dvojčica B pa 6 od 8, in sicer prvih pet in zadnjega.  

V njunem spontanem govoru težave z govornim ritmom niso prisotne do te mere, da bi bilo 

moteče. Opazna so občasna zatikanja in ponavljanja celotnih besed, ki so posledica težav s 

priklicem besed. 

 

S preizkusom pomnjenja povedi sem delno preverila njun verbalni spomin. Povedi in 

ponovitve le teh pri posamezni deklici so prikazane v tabeli. 

Tabela 42: Preizkus pomnjenja povedi 

Poved Dvojčica A Dvojčica B 

1. Sestra nabira jagode in maline. Jagode, maline. Sestra jagode nabira 

jagode in maline. 

2. Miha rad bere svojo novo 

knjigo. 

Novo knjigo. Miha svojo knjigo bere. 

3. Sosedova hiša je zelo velika. Hiša zelo velika. Sosedova velika hiša je 

zelo velika. 

4. Naš rdeči avto ima štiri nove 

gume. 

Gume. Avto ima štiri gume. 

5. Ko smo prišli domov, je bilo že 

temno. 

Domov že je temno. Ko smo prišli domov, je 

bilo temno. 

6. Helikopter glasno brni, kadar leti 

nizko. 

Leti nizko. Helikopter glasno brni. 

7. Poleti gremo na jug, kjer je 

toplo. 

Toplo. Poleti gremo jug. 

8. Na poti iz vrtca smo videli velik 

požar. 

Požar. Iz vrtca smo videli velik 

požar. 

9. Na našem travniku se pase rjava 

krava. 

Travniku pase krava. Na travniku se pase krava. 

10. Gospa, ki sedi na stolu ob tabli, 

je naša učiteljica. 

Učiteljica. Gospa je naša učiteljica. 

∑ besed (∑ vseh besed = 69)
 

20 48 
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Pri ponovitvi celotne povedi sta bili glede na kriterije testa obe deklici neuspešni. Z analizo 

njunih odgovorov pri ponovitvi posamezne povedi, sem dobila še vpogled v dele povedi 

oziroma besede, ki sta si jih deklici uspeli pri posamezni povedi zapomniti. Iz tabele je 

razvidno, da deklici v celoti nista nobene povedi ponovili ustrezno. Dvojčica A je od vseh 69 

besed ponovila 20, dvojčica B pa 48 besed. 

Dvojčica A si je v posamezni povedi zapomnila najmanj 1 in največ 4 besede. Dvojčica B si 

je zapomnila najmanj 3 in največ 7 besed. Pri dvojčici A so se med ponavljanjem povedi 

pojavljale tudi fonetske in semantične parafrazije. Pri dvojčici B parafrazij tokrat nisem 

zasledila, pojavljala pa so se zatikanja v govoru in večkratno ponavljanje istih besed. 

Če pogledam ponovljene izjave dvojčice A opazim, da je za mano ponovila le nekatere 

polnopomenske besede, večinoma iz zadnjega dela povedi. V štirih povedih je ponovila le 

zadnjo besedo v stavku, v dveh povedih pa zadnji dve. Tudi v preostalih povedih ponovljene 

besede večinoma izhajajo iz drugega dela povedi.   

Dvojčica B se je bolj približala ustrezni ponovitvi povedi, vendar so bila v nekaterih povedih 

prisotna ponavljanja istih besed. Ponovila je opazno več besed kot dvojčica A, tako 

polnopomenskih kot nepolnopomenskih. Ponovljene povedi so po večini skrajšane, vendar 

besede ne izhajajo le iz drugega dela povedi kot pri dvojčici A, ampak deklica nekako 

povzame "bistvo" celotne povedi. 

 

    4.3.8.  PRIPOVEDOVANJE ZGODBE IN SPONTANI GOVOR 

Ker gre za deklici z lažjo motnjo v duševnem razvoju, sem nalogo spet malenkost 

prilagodila, saj ni bilo mogoče analizirati 1 minute njunega govora. Zbrala sem prvih 30 

povedi vsake dvojčice, ki sem jih pridobila ob pripovedovanju zgodbe Levji kralj (Walt 

Disney, 1994) in prvih 30 zabeleženih povedi, ki sta jih deklici izgovorili spontano.  

Za zgodbo Levji kralj (Walt Disney, 1994) sem se odločila, ko sem deklici že malo bolje 

spoznala. Dobila sem občutek, da bom v usmerjeni dejavnosti iz njiju težko izvabila 

pripoved. Zgodbe zelo radi poslušata, celo večkrat iste, vendar sta poleg po večini tiho in 

želita, da se jima pripoveduje. Zgodba Levji kralj (Walt Disney, 1994) je njuna najljubša 

zgodba, ki sta jo že večkrat poslušali in si ogledali tudi risanko. Povedi, ki sta jih tvorile ob 

pripovedovanju so prikazane v tabeli, skupaj z mojim pripovedovanjem. 
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PRIPOVEDOVANJE ZGODBE 

Dvojčica A Dvojčica B 

(odpreva knjigo in jo listava) Povej mi prosim to 

pravljico. Kako gre ta pravljica o levjem kralju? (1.) 

»Pravljica.« 

A so živali? (2.) »Ja.« 

Kdo je levji kralj? Se je nekdo rodil? Kdo se je rodil?  

(3.) »Ja.« Kdo? (4.) »Levji kralj.« 

Levji kralj se je rodil. Kako mu je pa ime? Simba mu 

je ime. (5.) »Simba je.« Njegov očka pa je… 

Mufasa. (6.) »Očka Mufasa.« (7.) »In levinja.«  

Kako pa je levinji ime? (8.) »Mamica.« Mamica 

Sarabi. (9.) »Salabi.« In tu se je rodil… Levji 

kralj… Mali levček Simba se je rodil ane? (10.) 

»Mali mladiček.« Kdo pa je to? (11.) »Levji 

kralj.« Tako, to je Mufasa. Kdo pa je to? Je to 

prijazni lev ali zlobni lev? (12.) Prijazen Skar.« 

Tako, to je Skar. To je stric od Simbe. (13.) »Stric.« 

Ta stric je zlobni. In zdaj se je rodil mali Simba in 

Mufasa je Skarja vprašal, zakaj ga ni prišel pogledat. 

Skar pa se je zlagal, da je pozabil. (14.) »Ja«. Zazu 

je Skarja spomnil tudi na to, da bi moral biti prvi, ki bi 

čestital svojemu bratu. (15.) »Svojemu bratu.« 

Potem je odšel. 

Simba je prišel k Mufasi. Ta mu je rekel: Vse kar vidiš 

je naše… kraljestvo. (16.) »Kraljestvo.« 

Zazu je prišel povedati, da so hijene prišle v Deželo 

ponosa. Mufasa je Simba poslal domov. (17.) 

»Očka.« 

In potem je šel Simba… (18.) »Skar.« Tako, k 

Skarju. Ta se je sončil na skali. »Hej stric Skar!« je 

zavpil Simba. »Očka mi je ravnokar pokazal vse 

kraljestvo. In jaz mu bom nekoč vladal. Vsemu!« 

(19.) »Vsemu!« Skar se je smehljal in ga vprašal, 

(odpreva knjigo in jo listava) Prosim povej mi to 

pravljico o levjem kralju… (deklica mi pokaže naj ji 

berem) … Bilo je sonce in živali so se premikale proti 

enemu kraju. Kam so šle? Šle so k Skali ponosa, da bi 

proslavili rojstvo… (1.) »Rojstvo sina.« Kaj pa je 

pavijan naredil? (2.) »Pavijan je gor naredil 

levčka, da bo lepi…« (3.) »Da lahko, da 

lahko, da lahko, da lahko ga dvigne.« Tako ja, 

prime ga v roke in ga dvigne, da ga vsem pokaže. (4.) 

»Ja.« (vmes spontano: »Kaj je to? Preberi 

mi.«). 

Kdo pa je to? (5.) »Skar.« Kakšen pa je ta lev? (6.) 

»Črni.« Je prijazen ta lev? (7.) »Ne, grdi.« Zlobni 

je ja. (8.) »Ja zlobni.« On pa ni prišel pogledat 

Simbe. (9.) »Ne.« 

Kdo pa je to? (10.) »Zazu!« 

Skar je planil in želel zgrabiti Zazuja. Prišel je še 

Mufasa. Skar je rekel, da je pozabil priti na slovesnost. 

Kje pa sta zdaj Simba in Mufasa? Mufasa malemu 

levčku nekaj kaže… Kaj mu kaže? (11.) »Simba!« 

Kaj pa vidi Simba? (12.) »Je pokazal 

kraljestvo.« Tako, tu mu je pokazal kraljestvo in mu 

povedal, da bo vse to kar vidi nekoč njegovo. Potem 

pa sta se sprehajala. In nekdo je spet prišel. (13.) 

»Zazu!« Zazu je povedal, da so hijene prišle v 

Deželo ponosa. (spontano: »Kaj pa potem tu piše?«) 

Kralj je hitro ukazal svojemu služabniku, naj odpelje 

Simbo domov. Simba je hotel z njim, ampak mu očka 

ni dovolil. Zato je šel… k Skarju. Ta ga je vprašal, če 

mu je očka pokazal kraljestvo, in če mu je pokazal 

tudi kaj je na drugi strani vzpetine. (14.) »Ja.« Ne, 

tistega mu pa ni pokazal. Tam je nevarno. (15.) 
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če ve kaj je onstran tiste vzpetine na meji. Simba je 

povedal, da tja ne sme, ker je nevarno. Skar se je 

strinjal in rekel, da gredo tja le pogumni levi. Tam je 

slonje pokopališče. 

Kaj se je potem Simba odločil? Kam bo šel Simba 

zdaj? In kdo bo šel z njim? Kdo je to? (20.) »Nala.« 

(21.) »Mamica levinja.« Kdo pa je to? Zazu je šel 

s Simbo in z Nalo proti slonjemu pokopališču. 

Poglej… Kdo pa so to? (22.) »Zebre.« Poglej, zdaj 

sta pa ušla Zazuju in kaj sta naredila? (23.) 

»Hijene.« Kaj so hotele hijene? (24.) »Hijene… 

pojesti.« Pojesti so ju hotele? (25.) »Ja.« Kaj je 

naredila hijena? (26.) »Roaaaar!« Odprla je usta 

in hotela pojesti mala levčka. (27.) »Pojest 

levčka.« Hijene so se pognale za mladičema, ki sta 

se znašla ujeta med slonovimi rebri. Potem so se jezne 

hijene bližale Simbu in ostri zobje so se jim kar 

bliskali. Grrrrr! Potem pa ju je nekdo rešil? Kdo? 

Rešil ga je… očka. (28.) »Očka.« Mufasa je prišel. 

(29.) »Ja.« Kaj pa potem…? Simba in Mufasa sta 

gledala zvezde. (30.) »Zvezde.« 

»Nevarno.« Kaj je tam? Slonje… (16.) »Slonje 

pokopališče.« 

Kaj je bilo pa potem? Kam sta šla Nala in Simba? 

(17.) »Tukaj!« Ja, Simba je prišel k… (18.) »k 

Nali.« (19.) »Mamica jo liže.« To pa je od 

Simbe mamica. (20.) »Je.« (spontano: »Kaj je to?«, 

želi da ji berem dalje).  

Kaj pa je bilo potem? Simba se je smejal Zazuju, rekel 

je, da komaj čaka, da postane kralj. (21.) »Kralj 

lev!« In potem je stekel čez ravnico. Nazadnje sta 

ušla… (22.) »Nazadnje ušla.« Zazuju! (23.) 

»Zazuju!« Kam pa sta prišla zdaj? Zdaj sta na 

slonjem pokopališču. Ampak tu je pa nevarno! Kdo je 

tu? (24.) »Hijene!« In prišle so hijene… in jih 

napadle. Kaj so delale? (25.) »On ga je ugriznil.« 

Kdo pa je potem prišel? (26.) »Mufasa.« Očka 

Mufasa ju je prišel rešit. (27.) »Rešit.« In kaj je 

naredil? (28.) »Roaaaar!« In hijene so zacvilile in 

zbežale. Kaj pa je potem rekel Mufasa Simbi? A ga je 

kregal? (29.) »Ja.« Zakaj? (30.) »Zato ker ni bil 

priden.« 

Tabela 43: Pripovedovanje zgodbe 

 

Iz zgornje tabele sem v nadaljevanju izračunala povprečno dolžino povedi in naredila 

jezikovno analizo. 

 

Njun spontani govor sem spremljala v njima čim bolj naravni situaciji, ob čisto naključno 

izbranem času  – ob igri doma in v šoli ter hkrati ob spontanem navezovanju komunikacije z 

menoj. Za vsako deklico sem zabeležila 30 spontanih povedi, ki so zapisane v tabeli. 

 

SPONTANI GOVOR 

Dvojčica A Dvojčica B 

1. Justin moj ljubček. 1. Da pomislim. 
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2. N*** pa N**. 2. Ne spomnim se. 

3. Moj fant. 3. Lahko se zdaj greva eno igrico? 

4. Mateja! 4. Kako si lepa danes. 

5. Imam rada računalnik. 5. Poglej tvojo kitko! 

6. Kje si bila? 6. Imava enako. 

7. Kdaj boš prišla? 7. Računalnik imaš? 

8. Kje je N***? 8. Kaj pa potem tu? 

9. N*** pa N**. 9. Kaj je lajanje? 

10. Gremo babici. 10. Jaz moram kakat. 

11. Gremo v Fram. 11. Si prišla k nama z N**? 

12. Jaz sem pridna. 12. Zakaj ga je kregal? 

13. Ti si mala porednica. 13. Kje si to dobila? 

14. Kje je plenička? 14. V knjižnici? 

15. Doma čaka. 15. Jaz imam rada toto pravljico. 

16. Kako se napiše Justin Bieber? 16. Zdaj pa lahko pogledam? 

17. A je to? 17. Kdo si ti? 

18. Kje si bila? 18. Kako ti je ime? 

19. Daj mi. 19. Kam greva pa zdaj? 

20. Sem pridno počakala. 20. Imam to doma veš? 

21. Kaj je to? 21. Zdaj pa lahko pogledam? 

22. Kam gremo zdaj? 22. Tu pa moj Daniel živi. 

23. Gremo domov. 23. Toto pravljico imam tudi. 

24. Smo jedli. 24. Kam greš ti? 

25. N*** gre tudi? 25. Kdo je to bil? 

26. Kaj si v redu? 26. Je bilo lepo. 

27. Jaz sem spala. 27. Potem pa bi se tudi jaz igrala. 

28. To sta N*** pa N**! 28. Lahko? 

29. Poglej! 29. Kaj pišeš? 

30. Jaz sem pridna. 30. Svinčnik mi je všeč. 

Tabela 44: Spontani govor 
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Prav tako sem analizirala spontane povedi obeh dvojčic, izračunala povprečno dolžino 

povedi in naredila jezikovno analizo. 

 

Povprečno dolžino povedi (PDP) sem izračunala posebej v usmerjenem govoru ob 

pripovedovanju zgodbe in posebej v spontanem govoru, saj je razlika očitna. Zbrala sem torej 

prvih 30 povedi vsake dvojčice, ki sem jih pridobila ob pripovedovanju zgodbe Levji kralj 

(Walt Disney, 1994) in prvih 30 zabeleženih povedi, ki sta jih deklici izgovorili spontano. V 

vsaki povedi sem preštela število besed in izračunala povprečje. Rezultati ocenjevanja so 

najprej prikazani grafično. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 21: Povprečna dolžina povedi (PDP) 

 

Dvojčica A je ob pripovedovanju zgodbe potrebovala zelo veliko vzpodbud in podvprašanj. 

Z zanimanjem je gledala, njej dobro poznane slike, vendar sem iz nje težko izvabila kakšno 

poved. Veliko je bilo ponavljanja za menoj, na vprašanja je odgovarjala večinoma z 

enobesednimi in zelo redko z dvobesednimi povedmi. PDP dvojčice A ob pripovedovanju 

zgodbe je torej 1 beseda. 

Tudi dvojčica B je za pripovedovanje potrebovala veliko vzpodbud in podvprašanj. Knjiga jo 

je pritegnila, zelo se je razveselila in želela, da ji jaz pripovedujem. Ob pripovedovanju je že 

na prvi pogled povedala več kot njena sestra, vendar sem proti koncu vedno bolj opažala 

vpliv utrujenosti na njeno pripoved. Zgodba je precej obsežna, deklica se je vmes utrudila in 

vedno manj pripovedovala ter začela bolj ponavljati besede za menoj. Zbrala sem prvih 30 
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povedi, med njimi so bile tako enobesedne povedi, najdaljša poved pa je vsebovala 8 besed. 

PDP dvojčice B ob pripovedovanju zgodbe je 2 besedi. 

Da sem pridobila 30 spontanih povedi dvojčice A je trajalo precej dlje časa kot pri dvojčici 

B. Dvojčica A je precej tiha, zamišljena in se bolj redko spontano oglasi. Tudi, ko se oglaša 

je njen govor zelo pogosto nerazumljiv. Med 30 povedi, ki sem jih zabeležila, so bili pogosto 

tudi začeti in nedokončani stavki, kot bi deklica vmes pozabila, kaj želi povedati oziroma 

odnehala, ker določene besede ni zmogla priklicati. Spontane zabeležene povedi so v 

splošnem vsebovale od 1 do 5 besed, prevladovale so dvo- in trobesedne povedi. Izračunan 

PDP v spontanem govoru dvojčice A je 3 besede. 

Za pridobitev 30 spontanih povedi dvojčice B ni bilo nikakršnih težav, saj se tu pokaže njeno 

močno področje. Deklica veliko vstopa v komunikacijo z različnimi osebami, sprašuje in 

rada pokaže svoje interese. Govor je razločen, slovnično ustrezen, opazna so le zatikanja in 

ponavljanja, ki so posledica težav s priklicem. Prav tako se tudi v spontanem govoru pojavi 

kakšna parafrazija. Pri dvojčici B sem v spontanem govoru zabeležila od 1 do 7 besednih 

povedi, medtem ko so prevladovale povedi s 3 in 4 besedami. Izračunan PDP v spontanem 

govoru dvojčice B je 4 besede. 

 

V nadaljevanju sem naredila jezikovno analizo. 

a) Analiza pripovedovanja zgodbe 

Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja (2006) povzemata po Pellegrini in Galda (1998), ki sta 

v okviru svoje študije, oblikovala kriterije za določanje razvojne ravni povedane zgodbe ob 

ilustracijah. Otrok se uvrsti na eno izmed naslednjih ravni: 

1. Pripovedovanje: otrok preprosto poimenuje prvine na posamezni ilustraciji, pri tem pa 

jih ne opisuje. 

2. Opisi, ki jih usmerjajo dejavnosti, prikazane na ilustracijah: otrok opisuje posamezne 

ilustracije, pri tem pa ne rabi preteklika ali časovnih določil. 

3. Nepovezani dialog: otrok ne pripoveduje zgodbe zgolj ob ilustracijah, oblikuje eno ali 

več delnih zgodb, pri čemer rabi preteklik in časovna določila. 

4. Zgodba, povedana za poslušalce: otrok pripoveduje povezano in koherentno zgodbo, 

pri tem pa se ozira k ilustracijam ali kaže nanje. Otrok opise ilustracij povezuje v 

ustrezno časovno zaporedje. 
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5. Izmišljena zgodba: otrok v svojo zgodbo vključi junaka prebrane zgodbe, vendar 

spremeni časovno zaporedje dogodkov. 

6. Zgodba, ki je podobna prebrani zgodbi: otrok oblikuje zgodbo, ki je podobna, vendar 

ne popolnoma enaka prebrani zgodbi. 

7. Zgodba, ki je enaka prebrani zgodbi: otrok po spominu pripoveduje zgodbo, ki je 

enaka prebrani, pri tem pa pogosto kaže na ilustracije (Marjanovič-Umek in Kranjc, 

2006). 

Po kriteriju imenovanih avtorjev se dvojčica A uvršča v 1. raven, dvojčica B pa delno v 1. in 

delno v 2. raven. Ob pripovedovanju sta obe precej ponavljali besede in dele povedi za menoj 

in le občasno samostojno kaj poimenovali. Njuna zgodba ne vsebuje strukture, pri dvojčici B 

se občasno pojavi preprost opis ilustracije oziroma dobro poznanega dela zgodbe. O 

časovnem in vzročnem zaporedju pripovedovanja je težko govoriti, saj obe potrebujeta 

verbalne spodbude, podvprašanja in usmerjanje pozornosti. Brez tega bi verjetno le opazovali 

ilustracije in občasno kaj spontano poimenovali ter izrekli kakšno frazo.  

Glede na to, da deklici zgodbo dobro poznata, menima da je bilo razumevanje ob 

pripovedovanju in mojih vprašanjih prisotno skoraj ves čas pri obeh deklicah. Dvojčica A je 

občasno imela nekaj težav z razumevanjem, zato je tudi nekajkrat podala napačen odgovor. 

Veliko mi je tudi pritrjevala in še več ponavljala za menoj. Pogosto na moje vprašanje ni 

odgovorila. Dvojčica B je ustrezno odgovorila skoraj na vsa moja vprašanja, občasno je 

imela težave z izražanjem, zato je pritrjevala in ponavljala za menoj, ali pa mi je odgovarjala 

v kratkih enostavčnih povedih. Na nekaj vprašanj ni podala odgovora. Vseeno menim, da je 

bilo razumevanje zgodbe pri dvojčici B ves čas prisotno. Dvojčica A je od 30 povedi v 

pripovedovanju, 9 povedi ponovila za mano, dvojčica B pa 5 (in delno še 2). 

 

V nadaljevanju sem iz pripovedovanja deklic opredelila razmerje vprašalnih, vzkličnih, 

pripovednih, želelnih in velelnih povedi. Rezultati so prikazani grafično. 
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Graf 22: Razmerje povedi v pripovedovanju zgodbe glede na skladenjski naklon 

 

Iz grafa je razvidno, da so v pripovedovanju zgodbe pri obeh deklicah prevladovale 

pripovedne povedi. V pripovedi je bilo še nekaj vzkličnih povedi (več pri dvojčici B), 

medtem ko vprašalnih, želelnih in velelnih povedi ob pripovedovanju zgodbe nista 

uporabljali. 

Nato sem dvojčici primerjala še po številu oziroma razmerju besednih vrst (glagolov, 

samostalniških in pridevniških besed), ki sta jih uporabili ob pripovedovanju. Razmerje je 

prikazano s tabelo in grafično. 

 

Pripovedovanje zgodbe Dvojčica A Dvojčica B 

Glagoli 3 14 

Samostalniške besede 25 21 

Pridevniške besede 6 6 

Prislovi 0 4 

Nepolnopomenske besede 6 13 

∑ 40 58 

Tabela 45: Število besednih vrst v pripovedovanju zgodbe 
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Graf 23: Razmerje besednih vrst v pripovedovanju zgodbe 

 

Iz grafa je razvidno, da pri obeh deklicah ob pripovedovanju zgodbe prevladujejo 

samostalniške besede Pri dvojčici A jim sledijo pridevniške in nepolnopomenske besede ter 

glagoli, pri dvojčici B pa glagoli, pridevniške besede, nepolnopomenske besede in prislovi. 

Dvojčica B je ob pripovedovanju uporabila več besed kot dvojčica A, predvsem je bilo več 

glagolov in prislovov. Med nepolnopomenskimi besedami so pri obeh deklicah prevladovale 

vprašalnice, predlogi in vezniki. Globja analiza se mi ne zdi smiselna in realna, saj njuna 

pripoved v večini temelji na ponavljanju besed za menoj. 

 

b) Analiza spontanega govora 

V spontanem govoru sem 30 povedi dvojčice A pridobivala precej daljše obdobje kot povedi 

dvojčice B. Pri dvojčici A je bilo na splošno prisotnega manj spontanega vstopanja v 

komunikacijo in več nerazumljivega govora kot pri dvojčici B. Prav tako je bilo pri dvojčici 

A v spontanem govoru veliko povedi (fraz), ki sem jih prepoznala iz spontanega govora 

njene sestre in določene povedi so se pogosto ponavljale. 

V nadaljevanju sem iz spontanega govora opredelila razmerje vprašalnih, vzkličnih, 

pripovednih, želelnih in velelnih povedi. Rezultati so prikazani grafično. 
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Graf 24: Razmerje povedi v spontanem govoru glede na skladenjski naklon 

 

Iz grafa je razvidno, da so v spontanem govoru pri dvojčici A prevladovale pripovedne 

povedi, sledijo vprašalne, vzklične in velelne. Želelnih povedi med njimi ni zaslediti. Pri 

dvojčici B so prevladovale vprašalne povedi, sledijo jim pripovedne, želelne in vzklične. Pri 

dvojčici B v tem zapisu ni zaslediti velelnih povedi. 

Dvojčici sem tudi glede na njuno spontano izražanje primerjala po uporabi besednih vrst. 

Razmerje je prikazano v tabeli in grafično. 

 

Spontani govor Dvojčica A Dvojčica B 

Glagoli 34 40 

Samostalniške besede 26 22 

Pridevniške besede 5 8 

Prislovi 5 15 

Nepolnopomenske besede 16 24 

∑ 86 109 

Tabela 46: Število besednih vrst v spontanem govoru 
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Graf 25: Razmerje besednih vrst v spontanem govoru 

 

Iz grafa je razvidno, da v spontanem govoru pri obeh deklicah prevladujejo glagoli. Dvojčica 

A takoj za glagoli največ uporablja samostalniške besede, sledijo nepolnopomenske besede, 

prislovi in nazadnje pridevniške besede. Dvojčica B za glagoli največ uporablja 

nepolnopomenske besede, nato samostalniške besede, prislove in pridevniške besede. 

V spontanem govoru dvojčice A je manj nepolnopomenskih besed kot v pripovedovanju 

dvojčice B, vendar to ne pomeni, da jih izpušča. Med nepolnopomenskimi besedami obeh 

dvojčic prevladujejo vprašalnice. 

Če pogledam strukturo spontanih povedi obeh deklic, lahko rečem, da je ustrezna. Le v eni 

povedi dvojčice A je opaziti izpuščen predlog. Vse ostale povedi so slovnično ustrezne pri 

obeh deklicah. Kot sem že omenila je dvojčica B tvorila več spontanih povedi v določenem 

časovnem obdobju kot dvojčica A. Lahko povzamem, da so spontane povedi obeh deklic 

tako vsebinsko kot strukturno ustrezne. Spontan govor je v splošnem (še posebej pri dvojčici 

B) vsebinsko zelo obsežen. Pri obeh deklicah je to govorno-jezikovno področje njuno močno 

področje. Po daljšem spremljanju deklic je v spontanem govoru obeh opaziti tudi nekatere 
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ponavljajoče fraze. Te so bolj raznolike pri dvojčici B, zato tudi niso tako opazne. Pri 

dvojčici A sem že z analizo 30 spontanih povedi opazila, da se določene povedi ponavljajo. 

 

c) Razmerje med številom besed ob pripovedovanju in v spontanem govoru 

Ob pripovedovanju zgodbe je v 30 povedih dvojčica A izrekla 40 besed, dvojčica B pa 58. V 

spontanem govoru je v 30 povedih dvojčica A izrekla 86 besed, dvojčica B pa 109. Na 

splošno je bila povprečna dolžina povedi dvojčice B daljša v obeh primerih, tako ob 

pripovedovanju kot v spontanem govoru. Razmerje med številom vseh besed ob 

pripovedovanju zgodbe in med številom vseh besed v spontanem govoru je prikazano 

grafično za vsako deklico posebej. 

 

 

Graf 26: Razmerje med številom besed ob 

pripovedovanju zgodbe in v spontanem 

(dvojčica A) 

Graf 27: Razmerje med številom besed ob 

pripovedovanju zgodbe in v spontanem 

govoru govoru (dvojčica B) 

 

 

 Iz grafa je razvidno, da je kljub veliki razliki med dvojčicama v številu povedanih besed, 

razmerje med povedanimi besedami ob pripovedovanju in v spontanem govoru pri obeh 

deklicah približno enako. Obe sta precej več povedali spontano, kot pa ob pripovedovanju. 

 

    4.3.9.  RAZUMEVANJE 

Za preverjanje razumevanja dvojčic sem uporabila del testa Splošni govorni preizkus: Pisno 

sporočanje (2012), avtorice Ljubice Marjanovič-Umek. Uporabila sem tri naloge iz 

omenjenega preizkusa in sicer metabesednjak, smiselne povedi in metafore. Preverjala sem ju 
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ustno in ne pisno, ker sta deklici šele v fazi spoznavanja črk. Izbrane naloge so bile še vedno 

preobsežne in prezahtevne za obe deklici.  

Prva naloga vsebuje 16 napisanih metabesed, deklici pa bi morali vsako besedo v enaki obliki 

uporabiti v povedi. Rezultati testa so prikazani v tabeli. 

 

Metabesede Dvojčica A Dvojčica B 

1. joka N*** joka. Dojenček joka. 

2. šteje Ena, dve, tri, štiri, pet, šest,.. Ena, dve, tri, štiri, pet, šest,.. 

3. srečen / Sem srečna, ko se 

nasmehnem. 

4. pretvarja se / / 

5. razočaran / / 

6. rekla je / / 

7. zaskrbljena / / 

8. misel / / 

9. se smeji / / 

10. uganila je / / 

11. veselo / / 

12. verjel je / / 

13. obljuba / / 

14. pozornost / / 

15. spominja se / / 

16. se izogniti / / 

 Tabela 47: Metabesednjak 

 

V tabelo sem zapisala odgovore, ki sem jih dobila od deklic. Naloga nam je vzela kar precej 

časa. Na začetku so bile besede lažje in deklici sta podali nekaj odgovorov, ki pa so bili, bolj 

kot ne, asociacijski. Pri nadaljnjih besedah sta deklici le ponavljali besede za mano in nista 

razumeli kaj od njiju zahtevam oziroma nista zmogli oblikovati povedi. 
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Druga naloga vsebuje 16 nesmiselnih povedi, ki naj bi jih deklici popravili tako, da postanejo 

smiselne. Nalogo sem zaradi prezahtevnosti delno prilagodila. Spraševala sem ju, če so stavki 

smiselni ter zakaj ne. Rezultati so prikazani v tabeli. 

 

Smiselne povedi Dvojčica A Dvojčica B 

1. Palčki so veliki. / pove, da so mali. 

2. Včeraj bodo prišli. / / 

3. Mrzla je bila kot ogenj. / pove, da je ogenj vroč. 

4. Miha je glasno šepetal. / / 

5. Ker je dedek veliko 

pojedel, je bil lačen. 

/ / 

6. Ker je bil jezen, jo je 

pobožal. 

/ / 

7. Za kosilo je, ko jemo. / / 

8. Dedek je tekel po poti, 

medtem ko je izgubil klobuk. 

/ / 

9. Katja je zaprla knjigo, da 

bi pred spanjem še malo 

brala. 

/ / 

10. Lučka na omari je bila 

regratova. 

/ / 

11. Očala so bila tako 

umazana, da so komaj kaj 

videla. 

/ / 

12. V časopisu pravi, da bo 

jutri snežilo. 

/ / 

13. Hribi so se razprostirali, 

do koder je segel obraz. 

/ / 

14. Čeprav je bil plašč nov, 

je z nje odpadel gumb. 

/ / 
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Smiselne povedi Dvojčica A Dvojčica B 

15. Obiskovalci v živalskem 

vrtu se zabavajo, zato se 

opice spakujejo. 

/ / 

16. Pouk je odpadel in 

učiteljica je bila bolna. 

/ / 

Tabela 48: Smiselne povedi 

 

Iz tabele je razvidno, da deklici pri tej nalogi nista bili uspešni. Za dvojčico A so bili vsi 

primeri pretežki in zato odgovorov sploh ni podajala. Dvojčica B je prepoznala nesmisel v 

dveh povedih od šestnajstih, pri ostalih primerih je le pritrjevala. 

 

V zadnji nalogi so bile 4 metaforične povedi, deklici pa sta dobili navodilo, da razložita kaj 

pomeni posamezna poved (torej metafora). Rezultati so prikazani v tabeli. 

 

Metafore Dvojčica A Dvojčica B 

1. Življenje ni praznik. / da ni praznik. 

2. Oči je imel na pecljih / / 

3. Mama ima veliko srce / za mene. 

4. Laž ima kratke noge / / 

Tabela 49: Metafore 

 

Iz tabele je razvidno, da je bila naloga za deklici spet prezahtevna. Za dvojčico A je bila 

naloga pretežka, razumela ni nobene povedi, niti tega kaj od nje zahtevam. Dvojčica B je 

sicer delno razumela prvo in tretjo metaforo, vendar je ni znala pojasniti. 

  

4.3.10.   GOVORNA RAZUMLJIVOST 

Z Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (ICS) (Kogovšek, Ozbič po Mc 

Leod, Harrison, McCormack, 2012) sem ocenila govorno razumljivost deklic v odnosu do 

mame, ožjih družinskih članov, širših družinskih članov, njunih prijateljev, učiteljev, 
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vzgojiteljev, znancev in neznancev. Lestvica vsebuje 7 vprašanj, na katera je odgovarjala 

njuna mama. Njuno govorno razumljivost je ocenjevala z vrednostmi od 1 – 5 (1 – nikoli, 2 – 

redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno). 

Graf prikazuje govorno razumljivost dvojčice A v primerjavi z dvojčico B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 28: Govorna razumljivost dvojčic 

 

Dvojčica A je na lestvici dosegla 23 točk od 35 in s tem dosegla povprečno oceno 3,29, 

dvojčica B pa je dosegla 31 točk od 35 s povprečno oceno 4,34. Iz grafa je najbolje razvidno, 

da deklici nista izenačeni v nobeni točki, dvojčica B je v odnosu do vseh oseb nekoliko bolj 

razumljiva v govoru kot dvojčica A. Največja razlika med njuno govorno razumljivostjo se 

pokaže v odnosu do neznancev, kjer se razlikujeta za 2 točki, medtem ko se pri vseh ostalih 

osebah razlikujeta le v 1 točki. 

 

4.3.11.   PRAGMATIKA 

Njune splošne verbalne in neverbalne pragmatične značilnosti sem opazovala od samega 

začetka, ko sem z njima vstopila v kontakt. Že ob našem prvem stiku sem takoj opazila nekaj 

tipičnih značilnosti osebnosti z WBS. Obe deklici sta takoj brez zadržkov pristopili k meni, 
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me objeli in povabili v stanovanje. Zasuli sta me z raznimi vprašanji in mi želeli takoj 

pokazati kaj radi počneta in kaj zmoreta. Dvojčica A se je ponavadi hitreje umaknila in se 

zaposlila z drugimi stvarmi, medtem ko je dvojčica B ponavadi vztrajala v komunikaciji z 

menoj. 

Brez težav s fizično bližino sta mi sedeli v naročju in v času individualnega dela brez 

pomisleka odšli z mano v drug prostor. Njun položaj telesa se ob komunikaciji ne spreminja, 

zaradi šibkejše motorike je rahlo sključen. Gibi nog pri komunikaciji niso prisotni, gibi rok 

pa se pojavljajo, in sicer v malo večji meri pri dvojčici A. Ti gibi niso moteči, po navadi 

ponazarjajo veselje, razburjenost. Njuna logopedinja mi pove, da v glavnem izzvenevajo. Pri 

deklicah v komunikaciji nisem opazila izrazitejše mimike in gest. Pogled je primerno 

usmerjen dokler vzdržujemo njuno pozornost. Šibka pozornost je prisotna pri obeh deklicah. 

Posebno dvojčica A se pogosto zamisli in zagleda kam drugam, kadar ji pade koncentracija. 

Njuna razumljivost pri govoru je zelo odvisna od poslušalca. V splošnem se mi zdi dvojčica 

B nekoliko bolj razumljiva od dvojčice A. Jakost in kvaliteta njunega glasu sta brez 

posebnosti, ravno tako tudi melodija govora. Zaradi težav s priklicem besed je pogosto 

prisotno ponavljanje (predvsem celih besed). To je bolj opazno pri dvojčici B kot pri dvojčici 

A, saj deklica več govori in sprašuje, kot njena sestra. Dvojčica A je bolj tiha, pogosto le 

opazuje, ko kaj pove pa je bolj preudarna, zato je v njenem govoru manj zatikanja. 

 

Mama dvojčic mi je odgovorila na zastavljena vprašanja v zvezi s socialno-pogovornimi 

spretnostmi deklic. Izpolnili sva ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti (Ozbič, 

Kogovšek, Penko, po Girolametto, 1997), nato sem analizirala rezultate za vsako deklico 

posebej in ju primerjala med seboj. Mama je njune socialno – pogovorne spretnosti ocenila 

na lestvici od 1 – 5 (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno). 

Odgovori so kategorično podali oceno asertivnosti in responzivnosti.  

Globalno so rezultati prikazani glede na nivo v katerega se deklici uvrstita. Nivoji so trije, in 

sicer lahko gre za odsotno veščino, porajajočo se veščino ali dobro razvito veščino. Rezultati 

testiranja so dvojčico A uvrstili v nivo porajajoče se veščine, dvojčico B pa v nivo dobro 

razvite veščine. 

 

Responzivnost: Graf 29 prikazuje povprečno oceno responzivnosti dvojčice A in dvojčice B. 



Plešic, M. (2013): Govorno-jezikovne sposobnosti dvojčic s sindromom Williams-Beuren. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 29: Povprečna ocena responzivnosti dvojčic 

 

Iz grafa 29 je razvidno, da je dvojčica A dosegla nižji splošni rezultat kot dvojčica B, glede 

na oceno responzivnosti. Povprečna ocena responzivnosti pri dvojčici A znaša 4,0, pri 

dvojčici B pa 5,0. Glede na responzivnost se dvojčica A uvrsti v nivo porajajoče se ali slabo 

razvite veščine, dvojčica B pa v nivo dobro razvite veščine. 

Natančneje se nivo responzivnosti razdeli še v tri podskupine. Graf 30 prikazuje primerjavo 

med dvojčicama glede na posamezne podskupine nivoja responzivnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 30: Responzivnost dvojčic po podskupinah  
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Iz grafa 30 je razvidno, da je dvojčica A v vseh treh podskupinah nivoja responzivnosti 

dosegla nižje rezultate kot dvojčica B. Dvojčica A se tako v manjši meri odziva na vprašanja 

in zahteve in je manj koherentna kot dvojčica B. 

 

Asertivnost: Graf 31 prikazuje povprečno oceno asertivnosti dvojčice A in dvojčice B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 31: Povprečna ocena asertivnosti dvojčic 

 

Iz grafa 31 je razvidno, da je dvojčica A dosegla nižji splošni rezultat kot dvojčica B, glede 

na oceno asertivnosti. Povprečna ocena asertivnosti pri dvojčici A znaša 4,40, pri dvojčici B 

pa 4,87. Glede na asertivnost se dvojčica A uvrsti v nivo porajajoče se ali slabo razvite 

veščine, dvojčica B pa v nivo dobro razvite veščine. 

Tudi nivo asertivnosti se natančneje razdeli še v 3 podskupine. Graf 32 prikazuje primerjavo 

med dvojčicama glede na posamezne podskupine nivoja asertivnosti. 
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Graf 32: Asertivnost dvojčic po podskupinah  

 

Iz grafa 32 je razvidno, da je dvojčica A v vseh treh podskupinah nivoja asertivnosti dosegla 

nižje rezultate kot dvojčica B. Dvojčica A manj sprašuje, izraža želje, zahteve in potrebe ter 

predlaga, kot dvojčica B. 

 

4.3.12.    BRANJE IN PISANJE 

Že v literaturi sem zasledila, da osebe z WBS navadno ne osvojijo veščin branja pred 8. 

oziroma 9. letom starosti. Znano je, da se brati nauči približno 50% teh oseb. Prav tako imajo 

zaradi šibke telesne motorike, velike težave z grafomotoriko in posledično s pisanjem 

(http://www.williams-syndrome.org.uk). 

Ker sem bila obveščena, da deklici še ne pišeta, niti ne bereta, teh področij nisem posebej 

preverjala s testi. Dvojčici trenutno spoznavata črke. Tudi razvoj fonološkega zavedanja, ki je 

ključnega pomena za razvoj spretnosti branja in pisanja, pri dvojčicah še ni zaključen. Poleg 

tega imata za WBS značilne šibke vidno-prostorske sposobnosti, zaradi katerih težko 

pomnita simbole  in zato potrebujeta veliko več časa in utrjevanja, da si jih zapomnita. Že pri 

njunem gibanju je opaziti šibkejšo grobo, predvsem pa fino motoriko, kar še dodatno otežuje 

njuno spretnost pri manipuliranju s pisali. 

 

http://www.williams-syndrome.org.uk/
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4.4. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

4.4.1.   RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1 

a) Ali se ustna votlina dvojčic razlikuje od vrstnikov brez motenj v razvoju?  

 

Sama notranjost ustne votline dvojčic se na pogled ne razlikuje od izgleda ustne votline 

njunih vrstnikov brez težav v razvoju. Od vrstnikov se pričakovano razlikujeta po nekaterih 

obraznih značilnostih, ki so hkrati tipično značilne za WBS: kratek, širok, privihan nos, 

podaljšana zgornja ustnica z izrazito jamico, široka (pogosto odprta) usta, polne ustnice, 

polna lica, majhna brada in zabuhlost okoli oči. Poleg tega so razlike z vrstniki opazne pri 

gibanju in spretnosti jezika, kjer je jezik obeh dvojčic debelejši in manj gibljiv. 

 

b) Ali se deklici pri pregledu ustne votline in izvajanju miofunkcionalnih vaj, v 

določenih segmentih med seboj razlikujeta? 

 

Pri primerjavi dvojčic med seboj sem opazila, da so njune obrazne značilnosti precej enake, 

manjša razlika med njima je v širini nosnega korena (dvojčica A ima malenkost širšega) in 

simetriji ustnih kotov pri vlečenju določenih samoglasnikov (dvojčica A pri glasovih /o/ in 

/u/ usta rahlo ukrivi v levo). 

Glede na notranji izgled ustne votline se deklici med seboj bistveno ne razlikujeta. Na zunaj 

je opaziti, da dvojčica A večkrat drži odprta usta v mirovanju, to je še posebej opazno kadar 

je utrujena. Pri dvojčici B je to prisotno, vendar v nekoliko manjši meri. 

Pri opazovanju jezika ob podrobnejšem pregledu opazim, da ima dvojčica A malo debelejši 

in manj spretnejši jezik kot dvojčica B. Ravno tako težje izvaja miofunkcionalne vaje z 

jezikom, težave so prisotne tako z gibanjem jezika znotraj, kot tudi zunaj ustne votline, 

medtem, ko je dvojčica B pri gibanju jezika znotraj ust precej bolj uspešna. 
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4.4.2.  RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2 

a) Ali je maksimalni čas fonacije obeh deklic v mejah normalnih vrednosti?  

 

Dvojčica A je uspela zadržati glas /a/ do približno 8 sekund, dvojčica B pa do maksimalno 9 

sekund. Na različnih spletnih straneh in člankih sem našla različne podatke o povprečni 

dolžini fonacije. Odrasli moški lahko vzdržujejo samoglasnik od 25 do 35 sekund, odrasle 

ženske pa 15 do 25 sekund Otroci povprečno vzdržujejo samoglasnik okoli 10 sekund, 

odvisno od starosti. Kljub temu rezultati variirajo tudi pri ljudeh, ki naj bi imeli normalno 

delujoče glasilke. V primeru vokalne disfunkcije pa se maksimalni čas fonacije znatno 

zmanjša. Rezultati so rizični, če je MPT manjši od 7 sekund (http://www.speech-therapy-

information-and-resources.com/maximum-phonation-time.html). Menim, da je MPT obeh 

deklic, glede na njuno starost, ravno še v mejah normalnih vrednosti.  

 

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

Dvojčica B je uspela držati fonacijo 1 sekundo dlje kot dvojčica A. Menim, da ta razlika med 

njima ni bistvenega pomena. 

 

4.4.3.  RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3 

a) Ali je količnik razmerja glasov /s/ in /z/ pri obeh deklicah v mejah normalnih 

vrednosti?  

 

Količnik razmerja med nezvenečim in zvenečim konsonantom (s/z) dvojčice A znaša 1,50, 

dvojčice B pa 1,57. Glede na podatke iz literature imajo osebe s težavami s premikanjem 

glasilk, količnik razmerja med dolžino fonacije nezvenečega in zvenečega glasu (torej s/z), 

manjši od 1,40 (http://www.speech-therapy-information-and-resources.com/sz-ratio.html). 

Obe deklici imata količnik s/z nad to vrednostjo, kar pomeni, da je v mejah normalnih 

vrednosti. 
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b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

Razlika v vrednostih količnika med deklicama je majhna (0,07) in se mi ne zdi bistvenega 

pomena. 

 

4.4.4.  RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4 

a) Ali deklici pri hitrosti izvajanja zaporednih antagonističnih gibov odstopata od 

povprečja?  

 

V tabeli so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila narejena na vzorcu 150 brazilskih otrok 

(Jovel-Modolo idr., 2011). Rezultati s katerimi sem deklici primerjala, ustrezajo spolu in 

starosti dvojčic (povprečni rezultati 8 letnih deklic). V zadnjih dveh stolpcih, so za 

primerjavo s povprečnimi rezultati, prikazani še rezultati DDK dvojčice A in dvojčice B. 

 

 

DDK Povprečno 

število zlogov 

izgovorjenih v 1 

sekundi 

SD dvojčica A – 

Povprečno 

število zlogov 

izgovorjenih v 1 

sekundi 

dvojčica B – 

Povprečno 

število zlogov 

izgovorjenih v 1 

sekundi 

»pa« 3,22 – 6,46 4,77 ± 0,75 3 3 

»ta« 3,34 – 6,80 4,97 ± 0,79 4 4 

»ka« 3,20 – 6,16 4,39 ± 0,71 2 2 

»pataka« 0,78 – 1,94 1,44 ± 0,36 1 1 

Tabela 50: Povprečni rezultati DDK, standardni odklon in rezultati DDK dvojčic 

 

Iz tabele je razvidno, da dvojčici glede hitrosti izvajanja antagonističnih zlogov, v splošnem 

ne odstopata od povprečja. Zlog »pa« sta obe izgovorili približno 3-krat v eni sekundi. Ker je 

ocena subjektivna menim, da deklici ne odstopata od povprečja, ki se giba od 3,22 – 6,46.  
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Zlog »ta« sta obe deklici izgovorili približno 4-krat v eni sekundi. Glede na število ponovitev 

lahko predpostavljam, da je rezultat primerljiv s povprečnimi rezultati, ki se gibajo od 3,34 – 

6,68. Zlog »ka« sta obe deklici izgovorili približno 2-krat v eni sekundi. Povprečni rezultati 

za ta zlog, se gibljejo od 3,20 – 6,16. Deklici pri hitrosti ponavljanja tega zloga malenkost 

odstopata od povprečja. Ker je ocena narejena subjektivno, ne morem z gotovostjo trditi, da 

je odstopanje pomembno. Trizložni »pataka« sta obe deklici izgovorili približno enkrat v eni 

sekundi. Ta rezultat je ustrezen glede na povprečne rezultate, ki se gibljejo od 0,78 do 1,94. 

Glede na rezultate menim, da deklici v splošnem pri DDK ne odstopata od povprečja. 

 

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

Ravno tako je iz zgornje tabele razvidno, da sta bili obe deklici pri hitrem ponavljanju zlogov 

»pa«, »ta«, »ka« ter trizložnemu »pataka« enako hitri. Po tem kriteriju ni razlik med 

dvojčicama. 

 

4.4.5.   RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5 

a) Ali so v govorni izreki dvojčic še vedno prisotne artikulacijske napake?  

 

Dvojčica A je na testu fonološkega razvoja (Bernhardt, Stemberger, Kogovšek, Ozbič, Košir,  

2012), artikulacijsko ustrezno izgovorila 65%, dvojčica B pa 94% besed. Dvojčica A ima 

izolirano prisotne vse glasove, v govoru pa je še odsoten glas /r/ (substitucija z glasom /l/). 

Prav tako je v njenem govoru občasno opaziti rahlo distorzirane sičnike (interdentalni 

sičniki). Pri dvojčici B se v nekaterih težjih konsonatskih klastrih še pojavijo težave z glasom 

/r/, navadno omisije, vendar je teh zelo malo. Tudi fonološki procesi pri obeh deklicah še 

niso zaklučeni, več napak v izgovoru besed je pri dvojčici A. Obe deklici lahko izolirane 

glasove brez težav ustrezno ponovita. 
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b) Ali deklici po tem kriteriju odstopata od vrstnikov brez motenj v razvoju?  

 

Glede na starost deklic se pričakuje, da v govoru ni prisotnih artikulacijskih napak. Če ju 

primerjam z vrstniki brez težav v razvoju, lahko potrdim odstopanje pri dvojčici A. Za 

dvojčico B menim, da kar se tiče same artikulacije, ne odstopa od vrstnikov brez težav v 

razvoju. 

 

c) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

Pri poimenovanju in v spontanem govoru je pri dvojčici A opaziti več artikulacijskih težav 

kot pri dvojčici B. Menim, da pri deklicah fonološki razvoj še ni zaključen, še posebej pri 

dvojčici A, kjer je na testu zaslediti precej več artikulacijskih napak kot dvojčica B. Glede na 

dobljene rezultate lahko trdim, da se deklici v tem kriteriju med seboj razlikujeta. 

 

4.4.6.   RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6 

a) Ali sta deklici uspešni pri ocenjevanju dolžine besed, združevanju in razdruževanju 

besed na zloge, iskanju in prepoznavanju rim, priklicu besed na določen fonem, 

poimenovanju besed na določen fonem, prepoznavanju prvega glasu v besedi, 

razlikovanju prvega glasu, slušni glasovni analizi in sintezi?  

 

Dvojčica A je uspešna pri razdruževanju besed na zloge, delno uspešna pri prepoznavanju 

prvega glasu v besedi in neuspešna pri ocenjevanju dolžine besed, združevanju zlogov v 

besede, iskanju rim, priklicu in poimenovanju besed na določen fonem, razlikovanju prvega 

glasu ter fonemskemu razdruževanju in združevanju. 

Dvojčica B je uspešna pri razdruževanju besed na zloge, prepoznavanju rim ter 

prepoznavanju in razlikovanju prvega glasu v besedi, delno uspešna pri poimenovanju besed 

na določen fonem in neuspešna pri ocenjevanju dolžine besed, združevanju zlogov v besede, 

iskanju rim, priklicu besed na določen fonem ter fonemskemu razdruževanju in združevanju. 
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b) Ali se glede na rezultate lahko primerjata z vrstniki brez motenj v razvoju in ali se 

razlikujeta med seboj?  

 

8 let stare deklice so na testu v raziskavi Ažman, S. (2011) dosegle povprečno število točk 

64,33. Dvojčica A je na istem testu dosegla 10 točk, dvojčica B pa 22. Obe deklici po številu 

prejetih točk na Preizkusu fonološkega zavedanja (Ažman, 2011) precej odstopata od 

vrstnikov brez motenj v razvoju. 

Njuno znanje na področju ocenjevanja dolžine besed, združevanja in razdruževanja besed na 

zloge, iskanja rim, priklica besed na določen glas ter glasovnega razčlenjevanja in 

združevanja je enakovredno. Dvojčica B je od dvojčice A nekoliko uspešnejša pri 

prepoznavanju rim, poimenovanju besed na določen fonem, prepoznavanju in razlikovanju 

prvega glasu v besedi.  

 

c) Ali imata težave s priklicem besed pri imenovanju slik ter glede na različne besedne 

kategorije?  

 

V artikulacijskem testu fonološkega razvoja je dvojčica A samostojno priklicala 62, dvojčica 

B pa 76 besed od 101. Podatek pove, da je imela dvojčica A težave s priklicem besed pri 

poimenovanju slik pri dobri tretjini, dvojčica B pa pri četrtini vseh besed. 

Pri priklicu po besednih kategorijah je dvojčica A uspešno naštela besede (vsaj 3 ali več) v 

kategorijah živali, sadje in barve; delno je bila uspešna (vsaj 1 – 2 besedi) še v kategorijah 

zelenjava in oblačila. Dvojčica B je bila uspešna pri kategorijah živali, sadje, zelenjava, 

barve in imena. Obe deklici sta bili neuspešni pri kategorijah športi in poklici, vendar tega ne 

povezujem s težavami s priklicem besed, ampak sta bili ti kategoriji pretežki.   

 

d) Ali se deklici po teh kriterijih razlikujeta med seboj? 

 

Pri obeh deklicah so opazne velike težave s priklicem besed tako pri poimenovanju besed, 

priklicu po besednih kategorijah in tudi v spontanem govoru. Na splošno je bilo pri dvojčici 

A več težav s priklicem besed opaziti pri usmerjenem, pri dvojčici B pa v spontanem govoru, 

zato menim, da razlika med njima ni pomembna. 
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4.4.7.   RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7 

a) Ali deklici zmoreta uspešno ponoviti preprost ritem, ki ga ponazorim z zlogovanjem?  

 

Da, obe deklici zmoreta z zlogovanjem ponoviti preprost ritem. Dvojčica A je uspela z 

zlogovanjem ponoviti prve 4 enostavnejše ritme. Dvojčica B pa je ponovila 6 ritmov od 8, in 

sicer prvih 5 ter zadnjega. 

 

 

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

Dvojčici sta bili enako uspešni pri enostavnih ritmičnih zlogih, pri kompleksnejših pa je bila 

dvojčica B uspešnejša. 

 

4.4.8.   RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 8 

a) Ali si deklici zmoreta zapomniti in ustrezno ponoviti krajše in daljše povedi?  

 

Pri ponovitvi celotne povedi sta bili glede na kriterije testa obe deklici neuspešni. Dvojčica A 

si je v posamezni povedi zapomnila najmanj 1 in največ 4 besede. Dvojčica B si je zapomnila 

najmanj 3 in največ 7 besed. V celoti nista nobene povedi ponovili ustrezno. 

 

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

Glede na to, da si je dvojčica A v vsaki povedi zapomnila manj besed in druge besede kot 

dvojčica B, menim da se deklici v tem kriteriju razlikujeta med seboj. Uspešnejša je dvojčica 

B. 
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4.4.9.   RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 9 

a) Ali je povprečna dolžina povedi obeh deklic krajša od povprečne dolžine povedi 

njunih vrstnikov brez motenj v razvoju?  

 

Ob pripovedovanju zgodbe je PDP dvojčice A 1 beseda, dvojčice B pa 3 besede. Deklici 

glede na kronološko starost po tem kriteriju odstopata od njunih vrstnikov brez motenj v 

razvoju. 

V spontanem govoru je PDP dvojčice A 3 besede, dvojčice B pa 4 besede in je precej boljši 

kot pri pripovedovanju. Še vedno pa odstopa od PDP vrstnikov brez motenj v razvoju, glede 

na njuno kronološko starost. 

 

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

V tem kriteriju se dvojčici med seboj razlikujeta. Poved dvojčice B je daljša za približno dve 

besedi pri pripovedovanju in za približno 1 besedo v spontanem govoru. 

 

4.4.10. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 10 

a) Ali v pripovedi obeh deklic prevladujejo polnopomenske besede nad 

nepolnopomenskimi? 

 

Pri obeh deklicah prevladujejo polnopomenske besede nad nepolnopomenskimi, tako ob 

pripovedovanju zgodbe, kot tudi v spontanem govoru. 

 

b) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

V pripovedovanju zgodbe je pri dvojčici A med vsemi besedami 15% nepolnopomenskih 

besed, pri dvojčici B pa 22%. V spontanem govoru je pri dvojčici A 19% nepolnopomenskih 

besed, pri dvojčici B pa 22%. Pri obeh deklicah torej prevladujejo polnopomenske besede, 

pri dvojčici A v nekoliko večji meri (še posebej ob pripovedovanju) kot pri dvojčici B. 
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4.4.11. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 11 

a) Ali je jezikovno razumevanje deklic šibkejše od razumevanja vrstnikov brez motenj v 

razvoju?  

 

Glede na rezultate dela nalog iz testa Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje (2012), 

avtorice Ljubice Marjanovič-Umek, menim da je razumevanje deklic šibkejše od 

razumevanja njunih vrstnikov brez motenj v razvoju. Prav tako menim, da bi predvsem na 

področju razumevanja, morala deklici primerjati z njunimi vrstniki glede na njuno mentalno 

in ne kronološko starost. 

 

b) Ali je njun govor slabše razumljiv drugim v primerjavi z govorom vrstnikov brez 

motenj v razvoju? 

 

Govor dvojčice A je tudi po ocenah njune mame manj razumljiv kot govor dvojčice B. 

Dvojčica A v razumljivosti govora do vseh navedenih oseb bolj ali manj odstopa od 

vrstnikov brez motenj v razvoju. Najbolj pogosto jo razume njena mama, ožji člani družine 

ter učitelji in vzgojitelji. Najmanj je razumljiva neznancem, ki redko razumejo njen govor. 

Dvojčica B v razumljivosti govora v odnosu do mame, ožjih članov družine ter učiteljev in 

vzgojiteljev ne odstopa od vrstnikov brez motenj v razvoju. Sledijo še člani razširjene 

družine, njeni prijatelji, drugi znanci in neznanci, ki njen govor pogosto razumejo. 

Tudi v zvezi z razumljivostjo njunega govora, bi ju bilo bolj primerno primerjati z njunimi 

vrstniki, glede na njuno mentalno, in ne kronološko starost. 

 

c) Ali se deklici po tem kriteriju razlikujeta med seboj? 

 

Dvojčica B je bila pri nalogah govornega razumevanja, kljub šibkim rezultatom obeh, 

malenkost uspešnejša. Prav tako je dvojčica B govorno bolj razumljiva od dvojčice A. 
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4.4.12. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 12 

a) Kakšne so neverbalne in verbalne pragmatične značilnosti obeh deklic?  

 

Deklici nimata težav s fizično bližino, do ljudi hitro in z zanimanjem pristopita. Njun položaj 

telesa se ob komunikaciji ne spreminja, zaradi šibkejše motorike je rahlo sključen. Gibi nog 

pri komunikaciji niso prisotni, gibi rok pa se pojavljajo, in sicer v malo večji meri pri 

dvojčici A. Ti gibi niso moteči, po navadi ponazarjajo veselje, razburjenost in v glavnem 

izzvenevajo. Pri deklicah v komunikaciji nisem opazila izrazitejše mimike in gest. Pogled je 

primerno usmerjen dokler vzdržujemo njuno pozornost. Šibka pozornost je prisotna pri obeh 

deklicah, bolj izrazita je pri dvojčici A. 

Njuna razumljivost pri govoru je zelo odvisna od poslušalca. Dvojčica B je nekoliko bolj 

razumljiva od dvojčice A. Jakost in kvaliteta njunega glasu sta brez posebnosti, ravno tako 

tudi melodija govora. Zaradi težav s priklicem besed je pogosto prisotno ponavljanje 

(predvsem celih besed). To je bolj opazno pri dvojčici B kot pri dvojčici A. 

 

b) Kateri nivo na ocenjevalni lestvici sociopragmatičnih spretnosti dosegata deklici? 

 

Rezultati testiranja so dvojčico A uvrstili v nivo porajajoče se veščine, dvojčico B pa v nivo 

dobro razvite veščine. 

 

c)  Ali se deklici po teh kriterijih bistveno razlikujeta med seboj? 

 

Deklici se med seboj razlikujeta po njunih neverbalnih in verbalnih pragmatičnih 

značilnostih, in sicer v nekaterih prisotnih gibih rok in šibkejši pozornosti v komunikaciji 

dvojčice A in malenkost šibkejše fluentnosti v govoru dvojčice B. Prav tako ima dvojčica B 

boljše razvite socialno-pogovorne veščine od dvojčice A. 
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5. ZAKLJUČEK 

 

Cilj mojega diplomskega dela je bil primerjati govorno-jezikovne sposobnosti enojajčnih 

dvojčic z redkim sindromom Williams – Beuren. V raziskavo sta bili vključeni dve deklici, ki 

sta bili v času raziskave stari 8 let in 5 – 7 mesecev. Ocenjevanje govorno – jezikovnih 

sposobnosti, je bilo izvedeno s pomočjo različnih nalog in testnega instrumentarija. Pri 

deklicah sem ocenila in primerjala izgled njune ustne votline ter sposobnost izvajanja 

različnih miofunkcionalnih vaj z govorili, njuno sposobnost fonacije glasov /a/, /s/ in /z/ ter 

izračunala količnik razmerja med zvenečim in nezvenečim glasom, hitrost 

diadohokinetičnega zlogovanja, artikulacijo, fonološko zavedanje, priklic besed, ritem in 

spomin, povprečno dolžino povedi in razmerje med polnopomenskimi ter 

nepolnopomenskimi besedami, razumevanje govora, govorno razumljivost, neverbalne in 

verbalne pragmatične značilnosti ter sociopragmatiko. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da: 

 so obrazne značilnosti dvojčic precej enake, manjša razlika med njima je v širini nosnega 

korena (dvojčica A ima malenkost širšega) in simetriji ustnih kotov pri vlečenju 

določenih samoglasnikov (dvojčica A pri glasovih /o/ in /u/ usta rahlo ukrivi v levo). 

Glede na notranji izgled ustne votline se deklici med seboj bistveno ne razlikujeta. Na 

zunaj je opaziti, da dvojčica A večkrat drži odprta usta v mirovanju. Pri opazovanju 

jezika je opaziti, da ima dvojčica A malo debelejši in manj spretnejši jezik kot dvojčica 

B. Ravno tako težje izvaja miofunkcionalne vaje z jezikom, težave so prisotne tako z 

gibanjem jezika znotraj, kot tudi zunaj ustne votline, medtem, ko je dvojčica B pri 

gibanju jezika znotraj ust precej bolj uspešna. 

 se dvojčici v dolžini fonacije glasu /a/ med seboj bistveno ne razlikujeta ter da je njun 

fonacijski čas primeren glede na njuno starost (vir: Rvachew, Hodge in Ohberg, 2005). 

 imata obe deklici količnik razmerja med nezvenečim in zvenečim glasom (s/z ratio) v 

mejah normalnih vrednosti in se po tem kriteriju med seboj bistveno ne razlikujeta (vir: 

http://www.speech-therapy-information-and-resources.com/sz-ratio.html). 

 obe deklici z enako in ustrezno hitrostjo izgovarjata diadohokinetične zloge (vir: Jovel-

Modolo, Berretin-Felix, Flores-Genaro, Ghedini-Brasolotto, 2011). 
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 je dvojčica A na Testu fonološkega razvoja (Bernhardt, Stemberger, Kogovšek, Ozbič, 

Košir,  2012), artikulacijsko ustrezno izgovorila 65%, dvojčica B pa 94% besed. 

 fonološko zavedanje deklic še ni do konca razvito. Njuno znanje na področju zavedanja 

dolžine besed, razdruževanja in združevanja besed na zloge, iskanja rim, priklica besed 

na določen glas ter glasovnega razčlenjevanja in združevanja je enakovredno. Dvojčica 

B je od dvojčice A nekoliko uspešnejša pri prepoznavanju rim, poimenovanju besed na 

določen fonem ter prepoznavanju in razlikovanju prvega glasu v besedi (vir: Preizkus 

fonološkega zavedanja (Ažman, 2011)). 

 imata obe deklici precej težav s priklicem besed, dvojčica A ima nekoliko več težav v 

usmerjenem, dvojčica B pa v spontanem govoru. 

 imata obe deklici ustrezen občutek za ritem, ki je nekoliko boljši pri dvojčici B. 

 imata obe deklici težave s pomnjenjem daljših povedi in jih v celoti ne zmoreta ponoviti. 

Dvojčica B si zapomni več besed v povedi kot dvojčica A (vir: Test pomnjenja povedi 

(Repe, 2012)). 

 je povprečna dolžina povedi ob pripovedovanju zgodbe pri dvojčici A 1 beseda, pri 

dvojčici B pa 2 besedi. V spontanem govoru je PDP dvojčice A 3 besede, dvojčice B pa 

4 besede (vir: Scarborough,, Wyckoff in Davidson, 1986). 

 pri obeh deklicah prevladujejo polnopomenske nad nepolnopomenskimi besedami, tako 

ob pripovedovanju zgodbe kot tudi v spontanem govoru. Odstotek polnopomenskih 

besed je v obeh primerih nekoliko večji pri dvojčici B. 

 je razumevanje obeh deklic precej šibko in podpovprečno (vir: Splošni govorni preizkus: 

Pisno sporočanje, Ljubica Marjanovič-Umek (2012)). 

 je govorna razumljivost dvojčice B ustrezna, medtem ko je dvojčica A vsem malce manj 

razumljiva, predvsem pa osebam, ki je ne poznajo (vir: Lestvica razumljivosti govora v 

vsakdanjem življenju (ICS), Kogovšek, Ozbič po Mc Leod, Harrison, McCormack 

(2012)). 

 deklici nimata težav s fizično bližino, njun položaj telesa se ob komunikaciji ne 

spreminja, zaradi šibkejše motorike pa je rahlo sključen. Gibi nog pri komunikaciji niso 

prisotni, gibi rok pa se pojavljajo, in sicer v malo večji meri pri dvojčici A. Pri deklicah 

v komunikaciji ni opaziti izrazitejše mimike in gest. Pogled je primerno usmerjen dokler 

vzdržujemo njuno pozornost. Šibka pozornost je prisotna pri obeh deklicah, bolj izrazita 

je pri dvojčici A. 
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 se na Ocenjevalni lestvici za sociopragmatične spretnosti (Ozbič, Kogovšek, Penko, po 

Girolametto, 1997) po ocenah njune mame, dvojčica A uvršča v nivo porajajoče se 

veščine, dvojčica B pa v nivo dobro razvite veščine. 

 

Zaradi nizke prevalence sindroma in skromnega nabora dosegljive literature ima moja 

diplomska naloga tudi določene pomanjkljivosti. V razpoložljivi literaturi se avtorji 

natančno ne poglabljajo v vsa področja govora in jezika oseb z WBS. Veliko je tudi 

izključujočih mnenj in napačnih sklepanj, da imajo osebe z WBS neoškodovane govorno-

jezikovne sposobnosti, čeprav je v novejši literaturi narejenih že kar nekaj raziskav, ki 

dokazujejo nasprotno. Menim pa, da je še vedno preveč površinskega ocenjevanja govorno-

jezikovnih sposobnosti oseb z WBS in primerjanja le teh z osebami z Downovim 

sindromom, motnjami avtističnega spektra, Prader-Willi sindromom ter z drugimi osebami, s 

katerimi imajo osebe z WBS bolj malo skupnega. Njihove govorno-jezikovne sposobnosti 

lahko ocenjujemo in primerjamo glede na stopnjo pridružene motnje v duševnem razvoju, ki 

jo imajo posamezniki, vsekakor pa niso primerljive z govorno-jezikovnimi sposobnostmi 

oseb brez motenj v razvoju. 

 

Kar se tiče raziskave menim, da s študijo dveh primerov še ne morem govoriti in 

posploševati, kakšne so značilnosti govora in jezika oseb z WBS. Raziskavo, ki sem jo 

opravila bi bilo smiselno ponoviti na večjemu vzorcu oseb s tem sindromom. Težko 

posplošujem že pri enojajčnih dvojčicah iz moje raziskave, saj sem ugotovila, da se njune 

govorno-jezikovne sposobnosti precej razlikujejo. Za dvojčico B bi rekla, da je precej tipičen 

primer WBS, sodeč po opisih različnih avtorjev iz prebrane literature, medtem ko je dvojčica 

A manj tipična, saj je bolj umirjena, zasanjana in manj vstopa v komunikacijo z ljudmi. Tudi 

za to obstajajo določeni (predvsem zdravstveni) razlogi, ki so navedeni že na začetku ob 

opisu dvojčic. 

Grobo gledano lahko zaključim, da je močno področje dvojčic poleg ritmičnosti in petja, 

predvsem njun spontan govor. Dvojčici z WBS (v večji meri dvojčica B) za vzpostavitev 

socialnega kontakta k osebi pogosto pristopita z običajnim klepetom, za vzdrževanje 

komunikacije pa proizvajata predvsem nepretrgana vprašanja. Zelo spretno znata izkoristiti 

dobre jezikovne sposobnosti za pridobitev pozornosti drugih.  
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Pri dvojčicah (predvsem pri dvojčici B, malo manj pa pri dvojčici A) sem, že ob prvem stiku 

opazila njun tekoč in artikuliran govor ter širok besednjak. V spontanem govoru sta nagnjeni 

k uporabi kompleksnih in slovnično pravilnih stavkov, z vključevanjem klišejev ter 

prefinjenih fraz, ki sta jih slišali od drugih. Vendar pa je njun govor lahko tudi precej 

ponavljajoč, še posebej ko govorita o temah in interesih, ki se nanašajo na njiju. 

Določene značilnosti dvojčic najdem tudi v opisu na spletni strani angleškega združenja oseb 

z WBS, kjer sem zasledila, da je v večini primerov njihovo razumevanje jezika bolj omejeno 

kot samo izražanje. Zaradi tega je tudi pri dvojčicah iz raziskave, pogosto rezultat neprimeren 

govorni odziv kot posledica nepopolnega razumevanja pomena besed, ki jih uporabljata. Na 

primer deklici lahko recitirata nekaj čisto dobesedno (predvsem pesmi, tudi v angleškem 

jeziku), vendar pa imata težave z razumevanjem najbolj osnovnih konceptov. Pri 

komunikaciji tudi marsikateremu odraslemu z WBS primanjkuje intelektualnih sposobnosti 

za predstavo o tem kaj si drugi mislijo oziroma kaj je njihov zorni kot. Večina ima težave z 

dialogom, ki je osnovan na sogovorčevem govoru, saj njihov govor konstantno teži k 

enostranskemu, kar sogovorca pogosto vznemiri in razdraži (povzeto po: 

http://www.williams-syndrome.org.uk). 

Kljub šibkim rezultatom na večini področij in modalitet jezika, menim da njune govorno-

jezikovne sposobnosti, v primerjavi z njunim stanjem niso tako šibke, in da za njuno splošno 

funkcioniranje, logopedska obravnava nima prvotnega pomena. Poleg dela na jeziku in 

govoru menim, da bi bilo več časa in dela najprej potrebno vložiti v podaljševanje njune 

pozornosti in koncentracije, splošno in fino motoriko ter skrb za sebe. Deklici sta še mladi in 

njun način komunikacije se mi iz socialno-pragmatičnega vidika ne zdi moteč, ampak prej 

simpatičen. Menim pa, da ju bo v prihodnosti potrebno vzpodbujati in usposabljati predvsem 

za primerno sodelovanje v komunikaciji z drugimi ljudmi, ki jih bosta srečevali. Potrebno ju 

bo opozarjati, da na vprašanja odgovarjata bolj relevantno, ju odvračati od odvečnega 

klepetanja, postavljanja neprimernih in nepomembnih vprašanj in predvsem nepotrebnega 

vključevanja v pogovore s tujci. V logopedski obravnavi bo potrebno delati na razumevanju 

jezika, predvsem kratkih in jasnih navodil. 

 

 

 

http://www.williams-syndrome.org.uk/
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