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IZVLEČEK 

 

Govor, jezik in komunikacija so zelo pomembna področja otrokovega razvoja. Če se na 

področju govora, jezika in komunikacije pojavijo težave, jih lahko opazi čisto vsak. 

Morebitne težave je treba odkriti, ko so še v razvoju in za seboj še niso pustile (trajnih) 

posledic ter jih s spodbudami in aktivnostmi tudi pravočasno odpraviti. 

Problem, s katerim se srečujemo logopedi, je zagotovo pomanjkanje preventivnih 

diagnostičnih pripomočkov, ki bi nam omogočali hiter, zanesljiv in sistematični pregled 

govora, jezika in komunikacije. V ta namen smo za oblikovanje diplomskega dela združili 

štiri instrumente in z njimi preverili status govora, jezika in komunikacije triletnih otrok. 

V raziskavo je bilo vključenih 41 triletnikov, 20 dečkov in 21 deklic, ki so prišli na 

sistematični pregled v Zdravstveni dom Krško.  

Področje artikulacije in fonološkega razvoja smo preverjali z Oceno artikulacije govora, 

pripovedovanje zgodbe smo preverjali s Preizkusom pripovedovanja zgodbe: Rokavička, 

sociopragmatične spretnosti z Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti ter 

razumljivost govora z Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina. V 

raziskavi smo preverjali tudi statistično pomembnost vpliva spola, obiskovanja vzgojno-

izobraževalne ustanove ter sesalnih razvad na govorno-jezikovni razvoj triletnikov.  

V empiričnem delu smo izračunali povprečja posameznih preizkusov, s čimer smo dobili 

vpogled v razvoj govora, jezika in komunikacije triletnikov. Udeleženci raziskave so zgodbo 

pripovedovali rahlo pod pričakovanim povprečjem. Sociopragmatične spretnosti (asertivnost 

in responzivnost) so bile primerne starosti otrok. Najpogostejše artikulacijske napake so bile 

distorzije sičnikov in šumnikov ter substitucije glasu /r/ (soglasniški in samoglasniški sklop) z 

enim od likvidov. Izmed fonoloških procesov so najpogosteje uporabljali drsenje, 

poenostavljanje ali brisanje soglasniških sklopov, anteriorizacijo ter deafrikacijo. 

Povprečja opravljenih preizkusov smo med seboj primerjali po spolu, obiskovanju vzgojno-

izobraževalne ustanove ter prisotnosti sesalnih razvad ter preverili statistično pomembnost 

omenjenih razlik. 

Spol je tako v največji meri vplival na pripovedovanje zgodbe, saj so deklice dosegale 

statistično pomembno boljše rezultate od dečkov, v majhni meri pa je vplival tudi na





 

 
 

fonološki razvoj. Spol na artikulacijo, sociopragmatične spretnosti in razumljivost govora ni 

imel bistvenega vpliva. 

Obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove je močno vplivalo na otrokov fonološki razvoj 

(uporabo fonoloških procesov). Prav tako je vplivalo na artikulacijo in razumljivost govora ter 

na otrokovo sociopragmatično spretnost – responzivnost (na asertivnost ni imelo vpliva). Na 

pripovedovanje zgodbe obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove ni imelo pomembnega 

vpliva. 

Sesalne razvade so vplivale na otrokov fonološki razvoj, prav tako pa so pokazale vpliv tudi 

na področje artikulacije. Na sociopragmatične spretnosti, razumljivost govora in na 

pripovedovanje zgodbe pa sesalne razvade niso pokazale pomembnega vpliva. 

 

Ključne besede: govorno-jezikovni razvoj triletnika, artikulacija, fonološki razvoj, 

sociopragmatična spretnost, pripovedovanje zgodbe, razumljivost govora. 





 

 
 

ABSTRACT 

 

Speech, language and communication are very important areas of child's development. 

Anyone can easily notice that a child is experiencing difficulties with speech, language and 

communication. To this end, such issues should be identified while still developing and not 

yet producing (long-term) consequences. They should be addressed in time through 

encouragement and activities. 

Speech and language therapists often encounter difficulties, such as the lack of tools for 

prevention and diagnostics enabling fast, reliable and systematic examination of speech, 

language and communication. For the purpose of the thesis we combined four instruments to 

check speech, language and communication abilities in children aged three. 

Our research sample included 41 three-year-olds, 20 boys and 21 girls, who attended the 

periodic health examination in the Health Centre Krško. 

Articulation and phonological development were tested using the Evaluation of speech 

articulation, storytelling through the Storytelling assessment of the story Rokavička, socio-

pragmatic skills with the Socio-pragmatic skill rating scale, and speech intelligibility with the 

Intelligibility in context scale: Slovenian. Moreover, we also looked into statistical 

significance of gender, attendance of an educational institution and sucking habits with regard 

to the development of speech and language in three-year-olds.  

In the empirical part of the thesis we calculated average values of individual tests to gain 

insight into the development of speech, language and communication in children aged three. 

The children narrated the story slightly below the expected average. The socio-pragmatic 

skills (assertiveness and responsiveness) matched the children's age. Among the most 

common articulation errors were sibilant distortions and subsitutions of the sound /r/ 

(consonant and vowel clusters) with one of the liquids. As for phonological processes, 

gliding, cluster reduction or simplification, fronting and deafrication were frequently used. 

Having calculated the average values, we compared them according to gender, attendance of 

an educational institution and sucking habits and examined the statistical significance of the 

differences.





 

 
 

Results suggest that gender was the decisive element in storytelling as girls performed 

statistically better than boys. It also had a slight influence on phonological development. As 

far as articulation, socio-pragmatic skills and speech intelligibility are concerned, gender did 

not play an important role.  

In turn, attending an educational institution proved to make a strong impact on the 

phonological development in children (usage of phonological processes). Moreover, it also 

had an influence on articulation, speech intelligibility and the socio-pragmatic skill – 

responsiveness (no influence on assertiveness). Attending an educational institution did not 

affect the storytelling performance. 

Sucking habits affected both phonological development and articulation in children. However, 

no significant correlation with socio-pragmatic skills, speech intelligibility and storytelling 

was observed. 

 

Keywords: speech and language development of a three-year-old child, articulation, 

phonological development, socio-pragmatic skill, storytelling, speech intelligibility. 





 

 
 

KAZALO 

 
0 UVOD ................................................................................................................................................1 

1 GOVORNO–JEZIKOVNI RAZVOJ ........................................................................................................3 

1.1 KOMUNIKACIJA, GOVOR IN JEZIK .............................................................................................3 

1.2 DEJAVNIKI GOVORNO - JEZIKOVNEGA RAZVOJA .................................................................. 12 

1.3 MOTNJE IN ODSTOPANJA NA PODROČJU GOVORA.............................................................. 17 

1.3.1 Artikulacijske motnje ..................................................................................................... 19 

1.3.2 Fonološke težave in fonološki procesi........................................................................... 22 

1.4 RAZUMLJIVOST GOVORA ...................................................................................................... 27 

1.5 PRAGMATIKA, SOCIOPRAGMATIČNE SPRETNOSTI IN PRIPOVEDOVANJE ZGODBE .............. 30 

1.5.1 Pragmatika .................................................................................................................... 30 

1.5.2 Sociopragmatične spretnosti ........................................................................................ 34 

1.5.3 Pripovedovanje zgodbe ................................................................................................. 36 

2 CILJ IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE .................................................................................................. 42 

2.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ........................................................................................................... 42 

3 METODOLOGIJA DELA ................................................................................................................... 43 

3.1 OPIS VZORCA ......................................................................................................................... 43 

3.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ ..................................................................................................... 44 

3.2.1 Opis merskega instrumentarija ..................................................................................... 44 

3.2.2 Vrednotenje merskega instrumentarija ........................................................................ 45 

3.2.3 Način izvedbe ................................................................................................................ 48 

3.3 SPREMENLJIVKE ..................................................................................................................... 49 

3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV .................................................................................... 50 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ..................................................................................................... 52 

4.1 OPISNA STATISTIKA VSEH ODVISNIH SPREMENLJIVK............................................................ 52 

4.1.1 Analiza Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina .................. 53 

4.1.2 Analiza Ocene artikulacije govora ................................................................................. 54 

4.1.3 Analiza uporabljenih fonoloških procesov pri Oceni artikulacije govora ...................... 56 

4.1.4 Analiza Preizkusa pripovedovanja zgodbe: Rokavička .................................................. 62 

4.1.5 Analiza Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti ...................................... 65 

4.2 PRIKAZ ODVISNIH SPREMENLJIVK GLEDE NA NEODVISNE SPREMENLJIVKE ......................... 67 

4.2.1 Spol ................................................................................................................................ 67 

4.2.2. Obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove .............................................................. 70 

4.2.3 Sesalne razvade ............................................................................................................. 74 

4.2.4 Zaskrbljenost staršev glede govora njihovega otroka ................................................... 77





 

 
 

4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ .......................................................................................................... 77 

5 SKLEP ............................................................................................................................................. 85 

6 LITERATURA ................................................................................................................................... 90 

7 PRILOGE ......................................................................................................................................... 94 





 

 
 

KAZALO TABEL 
 

Tabela 1: Kronološki prikaz mejnikov v govorno-jezikovnem razvoju (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006) ..........................................................................................................................................6 

Tabela 2: Razlikovanje med fonološko in artikulacijsko motnjo (Blaži, 2013) ...................................... 19 

Tabela 3: Procesi v sistemu (povzeto po: Williamson 2013, Bowen 2011, Blaži 2012, Yeh, 2011, 

Muznik, 2012) ........................................................................................................................................ 23 

Tabela 4: Procesi v stukturi (povzeto po: Williamson 2013, Bowen 2011, Blaži 2012, Yeh, 2011, Marin, 

2013, Muznik, 2012) .............................................................................................................................. 24 

Tabela 5: Kronološki prikaz razvoja pragmatike (Deward in Summers, 1995)...................................... 33 

Tabela 6: Udeleženci raziskave, razporejeni glede na spol in obiskovanje vzgojno-izobraževalne 

ustanove ................................................................................................................................................ 43 

Tabela 7: Število udeležencev pri posameznih preizkusih .................................................................... 44 

Tabela 8: Podatki opisne statistike odvisnih spremenljivk .................................................................... 52 

Tabela 9: Analiza rezultatov Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (ICS) ..................... 53 

Tabela 10: Analiza ocene artikulacije govora – omisija, substitucija, distorzija .................................... 54 

Tabela 11: Analiza Ocene artikulacije govora – prikaz pogostosti omisije, substitucije in distorzije 

posameznih glasov ................................................................................................................................ 55 

Tabela 12: Pregled uporabljenih fonoloških procesov(FP) (vrsta, frekvenca, primeri) ......................... 57 

Tabela 13: Prikaz uporabe fonoloških procesov – procesi v strukturi .................................................. 58 

Tabela 14: Prikaz uporabe fonoloških procesov – procesi v sistemu .................................................... 59 

Tabela 15: Pregled uporabljenih kombinacij fonoloških procesov ....................................................... 60 

Tabela 16: Analiza PPZ: Rokavička – kazalniki za ocenjevanje zgodbe ................................................. 62 

Tabela 17: Analiza PPZ: Rokavička – zaokrožena (C) vrednost.............................................................. 64 

Tabela 18: Analiza Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti (posamezne trditve) ........... 65 

Tabela 19: Analiza Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti – asertivnost ...................... 66 

Tabela 20: Analiza Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti – responzivnost .................. 66 

Tabela 21: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na spol ....................................... 68 

Tabela 22: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na obiskovanje vzgojno-

izobraževalne ustanove ......................................................................................................................... 71 

Tabela 23: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na sesalne razvade ..................... 74 

Tabela 24: Shapiro-Wilkov test, preverjanje distribucije podatkov glede na spol za PPZ: Rokavička in 

OAT ........................................................................................................................................................ 77 

Tabela 25: Shapiro-Wilkov test; preverjanje normalne distribucije podatkov ..................................... 78 

Tabela 26: Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient za preverjanje H2. ............................ 79 

Tabela 27: T-test za neodvisne vzorce in Levenov test enakosti varianc, preverjanje statistične 

pomembnosti pri H3 ............................................................................................................................. 80 

Tabela 28: Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient, preverjanje H4 ................................. 81 

Tabela 29: Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient, preverjanje H5 ................................. 82 

Tabela 30: Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient, preverjanje H6 ................................. 83 

Tabela 31: Pregled vseh preverjenih hipotez ........................................................................................ 84 





 

 
 

KAZALO GRAFOV 
 

Graf 1: Zaporedje razvoja glasov slovenskih otrok (3–7 let) (Muznik, 2012) ...........................................9 

Graf 2: Razvoj glasov za starost 3,5–4,5 let (Muznik, 2012) ................................................................. 10 

Graf 3: Razvoj glasov za starost 6 let (Muznik, 2012) ........................................................................... 11 

Graf 4: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na spol ............................................. 68 

Graf 5: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na obiskovanje vzgojno- izobraževalne 

ustanove ................................................................................................................................................ 71 

Graf 6: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na sesalne razvade .......................... 75 





 

1 
 

0 UVOD 
 

Otroci, ne glede na materni jezik in narodno pripadnost, govorijo pri približno dveh letih. Če 

pa se želimo poglobiti v govorno-jezikovni razvoj, moramo preučiti različne teorije, ki se med 

seboj razlikujejo. Le-te temeljijo na načelih jezikoslovja ali psihologije, pri tem pa nekatere 

upoštevajo družbeno okolje, druge pa ga povsem zanemarijo. Kljub temu, da so strokovnjaki 

v preteklosti razvili že več teorij, med drugim tudi razvojno teorijo, teorijo učenja ter 

jezikoslovno teorijo, še nobeni od njih do sedaj ni uspelo govorno-jezikovnega razvoja 

pojasniti v celoti (Prebeg Vilke, 1995). 

Razvojno teorijo je razvil psiholog Jean Piaget, ki je menil, da se kognitivni (spoznavni) in 

družbeni razvoj prepletata ter se medsebojno oblikujeta, prav zato pa se pri otrocih pojavi 

egocentrični govor, katerega bistvena značilnost je pomanjkanje socialne adaptacije ter 

otrokovo mišljenje, da sogovornik ne more misliti drugače kot misli otrok sam. Omenja tri 

vrste egocentričnega govora, in sicer ponavljanje besed in zlogov (brez družbene funkcije), 

samogovore ter kolektivne monologe, v katerih je druga oseba le spodbuda za otrokov govor, 

vendar od otroka ne pričakujemo, da govor razume ali spremlja (Kranjc, 1999, Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Po razvojni teoriji je otrokov govorno-jezikovni razvoj torej 

omejen s spoznavnim razvojem, zato bo otrok obvladal nekatera področja jezika šele takrat, 

ko bo dosegel določeno stopnjo kognitivnega razvoja (Prebeg Vilke, 1995). 

Naslednja teorija govorno-jezikovnega razvoja je teorija učenja, katere predstavnik je 

Skinner. Behavioristi govor uvrščajo med motorične reakcije in razlagajo učenje govora po 

modelu dražljaj – odgovor – okrepitev – posplošitev (Marjanovič Umek, 1990). Skinner je 

domneval, da je jezik zbirka navad, ki naj bi se jih otroci naučili s posnemanjem okolja in 

tistih, ki v tem okolju živijo (Prebeg Vilke, 1995, Kranjc, 1999). Predstavniki teorij učenja 

uporabijo dva osnovna mehanizma, in sicer podkrepitev in posnemanje. Jezik se razvija ob 

selektivni podkrepitvi otrokove zgodnje vokalizacije. Odrasli z nasmehom, objemom in 

pohvalo podkrepijo otrokovo rabo jezika, medtem pa neustrezno rabo jezika ignorirajo ali je 

ne odobravajo. Starši in druge osebe pričakujejo, da bo otrok svoj govor čim bolj prilagodil 

njihovi rabi govora in ga skladno s tem tudi nagradijo (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 

2006). 

Chomsky, predstavnik jezikoslovne teorije, je menil, da je jezik prirojena struktura, ki jo 

okolje samo aktivira, otrok mora le slišati jezik, ki ga uporabljajo v njegovem okolju 
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(Marjanovič Umek, 1990). Menil je, da morajo biti jeziki razloženi s posebnimi mehanizmi za 

učenje jezika, ki vključujejo prirojeno vedenje o splošni naravi slovnic. Njegovo stališče 

predstavlja napredek v teoriji razvoja jezika, saj so pred njim trdili, da je otroški govor v 

zgodnjem obdobju le nepravilen posnetek govora odraslega. Pokazal je, da je učenje jezika 

aktivni proces učenja pravil (Prebeg Vilke, 1995). Poudarjal je pomembnost jezikovne 

ustvarjalnosti, da otrok ustvarja in razume stavke, ki jih prej ni nikoli slišal. Menil je, da ima 

vsak govorec vir znanja o strukturi svojega jezika, ki ga vodi pri uporabi jezika. To znanje je 

poimenoval jezikovna kompetenca. Poudarjal je, da otroci postavljajo hipoteze o strukturah 

jezika in jih potem preverjajo v jeziku, ki ga slišijo in sami ustvarjajo. Trdil je, da se vsi otroci 

do petega leta kljub razlikam v okolju naučijo temeljne strukture svojega jezika (Kranjc, 

1999, Prebeg Vilke, 1995). Razvoj pravil jezika poteka postopoma, od enostavnih do težjih. 

Jezikoslovna teorija lahko razloži, zakaj se otroci slovničnih pravil naučijo brez njihovega 

neposrednega poučevanja. Otroci naučena pravila aplicirajo tudi na besede, ki jih slišijo prvič 

(Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2006). 

Kranjc (1999) zaključuje, da danes vemo, da se otroci rodijo z možnostjo interakcije s 

fizičnim in socialnim svetom ter da sta za razvoj govora in jezika pomembna oba. Otrok pride 

na svet s skoraj popolnoma razvitima slušnim ter vidnim sistemom, ki mu predstavljata dobro 

osnovo za učenje govora in jezika. 

Tako ima otrok možnost za ustrezen govorno-jezikovni razvoj, vendar mora imeti otrok tudi 

ustrezno razvite kognitivne sposobnosti in dovolj spodbud iz okolja ter s strani pomembnih 

drugih. K ustreznem razvoju komunikacije, govora in jezika prav gotovo pripomore tudi 

druženje z vrstniki in obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove.  
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1 GOVORNO–JEZIKOVNI RAZVOJ 

 

1.1 KOMUNIKACIJA, GOVOR IN JEZIK 

 

Razvoj komunikacije, govora in jezika je zapleten, intenziven in dinamičen proces. Še preden 

znajo otroci govoriti, izražajo svoje potrebe z jokom, gestami in smehom, kar pomeni, da 

znajo komunicirati že takoj po rojstvu (IVZ, 2012). Komunikacija, govor in jezik se razvijajo 

v interakciji ter se med seboj močno prepletajo, zato jih med seboj ne smemo povsem 

razločevati, kljub temu pa med njimi obstajajo pomembne razlike.  

Williamson (2013) komunikacijo opredeljuje kot dejanje (ne glede na sredstvo), ki ga ljudje 

uporabljamo z namenom vplivati na nekoga drugega. Janežičeva (2013) pojasnjuje, da 

komunikacija zahteva cikličnost, torej aktivnost govornika kot tudi poslušalca. O 

komunikaciji govorimo takrat, kadar sporočilo potuje od tistega, ki ga daje, k drugemu, ki ga 

sprejema. Pogoj pa je, da to sporočilo prejemnik tudi razume. Prav tako mora v 

komunikacijskem procesu obstajati povratna zveza informacij (prav tam). 

Razlikujemo več vrst komunikacij. Tako poznamo namerno in nenamerno, simbolno in 

signalno ter najbolj poznano distinkcijo na besedno in nebesedno komunikacijo. Besedna 

komunikacija je lastna le človeku in predstavlja govorno-jezikovno vedenje udeležencev, kjer 

za prenos sporočil uporabljamo besede. Za besedno komunikacijo lahko uporabimo štiri 

komunikacijske dejavnosti, in sicer poslušanje, govorjenje, branje in pisanje (povzeto po: 

Jelenc, 1998, Ucman, 2003). Pri besedni komunikaciji ne smemo pozabiti na znakovni jezik 

in prstno abecedo, ki gluhim in naglušnim omogočata komunikacijo. Čeprav so kretnje 

izvedene s telesom, predstavljajo besedni del sporočila in jih zato umeščamo pod besedno 

komunikacijo. Gluhi in naglušni se s kretnjami lahko izražajo, poleg tega pa jim le ta način 

sporazumevanja omogoča optimalni jezikovni in komunikacijski razvoj. Znakovni jezik nima 

enake slovnice kot govorni jezik, saj je znakovni jezik neodvisen od govornega in se razvija 

znotraj skupnosti gluhih (Krančan, 2003). Nebesedna komunikacija pa je manj dorečena in 

vključuje različne telesne gibe, telesno držo, obrazno mimiko in geste. Glavno vlogo v 

otrokovi nebesedni komunikaciji zagotovo predstavljata očesni stik in nasmeh, odsotnost 

katerih po navadi nakazuje na različne razvojne težave (Snow in McGaha, 2002). 

Komunikacija je veliko več kot le besedni jezik, saj izpolnjuje človeško osnovno potrebo in 

ima odločujoč pomen na kakovost življenja. Komunikacija je bistvenega pomena za socialno 
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udeležbo in za odločanje o samem sebi. Tako mora biti otrok ostalim osebam razumljiv in se 

mora z njimi znati sporazumeti, tudi če mora za to uporabiti nebesedne elemente (Wilken, 

2012).  

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) pojasnjujejo, da otroci pri treh letih že obvladajo 

osnovne strategije obvladovanja komunikacije. Sposobni so rabiti ustrezne besedne in 

nebesedne elemente, s katerimi postavljajo vprašanja, nanje odgovarjajo, izražajo mnenje, 

želje ipd. Selimović in Karić (2011) pojasnjujeta, da otroci v predšolskem obdobju 

uporabljajo več različnih funkcij komunikacije, kot so npr. vzpostavljanje in vzdrževanje 

odnosa z drugimi ljudmi, izražanje ali ekspresija, iskanje odgovorov na vprašanja, prenašanje 

informacij in izražanje kreativnosti.  

Osnovno sredstvo človekove komunikacije predstavlja govorjeni jezik, ki je najbolj 

sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema. Govor nas izpopolnjuje, oblikuje, označuje 

in nas napravi človeške (Janežič, 2013). Ves govorni proces je zasnovan na sposobnosti 

zaznavanja govora in govornih situacij, tako jezikovno-miselnega formiranja kot tudi 

govornega izražanja (Grilc, 2013). Williamson (2013) opredeljuje govor kot prenos 

naučenega sistema jezika v komunikacijo. Pojasnjuje, da je govor sestavljen iz glasov in 

glasovnih skupin, glas pa je izdišni zrak, ki je oblikovan s pomočjo artikulatorjev. Heđevar 

(2010) pojasnjuje, da za govorno produkcijo potrebujemo ustrezno koordinacijo dihalnih, 

fonacijskih ter artikulacijskih organov.  

Hočevar Boltežar (2010) za razumevanje organizacije govora predlaga Mysackovo shemo. 

Integrator višje ravni (Wernickovo in Brocovo področje, sprednji govorni center) skrbi za 

razumevanje govora in za načrtovanje govorne produkcije. Aferentni integrator nižje ravni 

(retikularna formacija) skrbi za uravnavanje pozornosti na zvočni signal – govor. Tretji 

element sheme, eferentni integrator nižje ravni (bazalni gangliji, mali možgani, talamus), med 

seboj usklajuje delovanje vseh aktivnih mišic, ki sodelujejo pri govoru. Efektorni transmitor 

(možganski in spinalni živci) prenaša ukaze iz centralnega živčnega sistema do efektorjev – 

organov, ki izvajajo govorno produkcijo. Nato sledi senzorična kontrola (sluh, vid, vrhnja in 

globoka senzibiliteta), ki zaznava lastno in tujo govorno produkcijo. Zadnji element 

predstavlja senzorični transmitor (slušna živca, možganski in spinalni živci), ki prenaša 

informacije od efektorjev nazaj v centralni živčni sistem. Če kjerkoli v shemi pride do motnje, 

lahko nastane govorna motnja.  
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Janežičeva (2013) pravi, da je govor zvočna in/ali pisna realizacija jezika. Jezik pa opredeljuje 

kot temeljno sredstvo sporazumevanja. Jezik je socializiran sistem simbolov in najvišja 

kognitivna funkcija. Wilken (2012) omenja, da jezikovni simboli predstavljajo stvari, dejanja, 

zaporedje, čas in odnose, neodvisno od tega, ali gre za kretnje, glasovni jezik ali pisanje. 

Omogoča kognitivno predelovanje zaznav in izkušenj. Jezik ne služi le za sporazumevanje, 

temveč tudi kot pomembno sredstvo za pridobivanje znanja, vedenjskih navad in socialnih 

pravil.  

Jelenčeva (1998) pojasnjuje, da sta za jezikovno sporazumevanje ključni dve stvari, in sicer 

obstoj slovničnih pravil ter da je z uporabo teh pravil mogoče ustvariti neomejeno število 

novih pomenov. Da pa se določen jezik lahko uporablja, moramo osvojiti šest sistemov pravil 

oz. komponent jezika (prav tam). Prva komponenta jezika je fonologija, ki se ukvarja s 

tvorjenjem glasov v določene sisteme. Vsebuje določena pravila, ki omogočajo organizacijo 

glasov v jeziku. Najenostavnejši sestavni del jezika je fonem, ki je temeljna sestavina za 

gradnjo pomenskih jezikovnih enot, kot so morfemi in besede. Morfeme, ki predstavljajo 

najmanjše enote jezika s konvencionalnim pomenom in njihovo povezovanje v besede, pa 

preučuje morfologija. S povezovanjem besed v smiselne izraze, torej v fraze in stavke, se 

ukvarja sintaksa. S samim pomenom jezikovnih enot, morfemov, besed in stavkov, se ukvarja 

semantika. Rabo jezika ter njegov socialni vidik pa proučuje pragmatika (Verschueren, 2000). 

Wilken (2012) povzema, da je jezik komunikacijski sistem, ki vsebuje določene simbole, ki 

jih razume vsak pripadnik določene jezikovne skupine. Govor pa je produkcija jezika, ki jo 

lahko slišimo, in je še posebej učinkovito sredstvo komunikacije. Iz napisanega vidimo, da so 

komunikacija, govor in jezik med seboj močno povezani. Lahko bi rekli, da se skupaj z 

razvojem otroka razvijata tudi govor in jezik, ki sta potrebna za komunikacijo. 

V govorno-jezikovnem razvoju se močno prepletajo različna področja, in sicer področje 

motoričnega delovanja ter kognitivno in socialno-emocionalno področje. Z motoričnim 

delovanjem otrok pridobi temeljni predpogoj za govorni razvoj; da pa lahko govori ter ima na 

voljo določene besede in zna tvoriti stavke, mora pridobiti osnove tudi na kognitivnem 

področju (Wilken, 2012).  

Glavni mejniki v govorno-jezikovnem razvoju so opredeljeni v spodnji tabeli 1, vendar se 

moramo ne glede na to, da so zaporedja v govorno-jezikovnem razvoju običajno kolikor 

toliko stalna, zavedati, da so med otroci prisotne velike individualne razlike. Razvoja 

otrokovega govora in jezika ne moremo enoznačno umestiti znotraj posameznih mejnikov, saj 
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otroci kreirajo tudi svoje neobičajne govorne stvaritve (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). 

 

 

 

 

 

Predjezikovno 

obdobje 

Novorojenček - raje ima človeški glas 

- razlikuje med glasovi 

- razlikuje svoj govor od govora drugih 

- joka 

1–5 mesecev - razlikuje med samoglasniki 

- gruli 

- proizvaja dva ali več glasov 

- beblja (združi samoglasnik in soglasnik) 

- sposoben je govornega preobrata 

6–12 mesecev - čeblja in ponavlja posamezne zloge 

- uporablja geste za komuniciranje 

- razume že več besed 

- izpolni enostavne naloge 

- razlikuje jezik iz svojega okolja od drugega jezika 

- razlikuje med zaporniki 

 

 

 

 

Jezikovno 

obdobje 

12–18 mesecev - izraža se v enobesednih stavkih – holofrazah 

- razume več kot 50 besed, 

- združi samostalnik in glagol 

18–24 mesecev - naredi velik skok v razvoju besednjaka 

- začne oblikovati dvobesedne stavke 

- z besedami izraža čustva 

- uporablja telegrafski govor 

2,6–5 let - govori v večbesednih stavkih 

- usvaja nova slovnična pravila 

- oblikuje nikalne in vprašalne izjave 

- rad ima humor in metafore 

- kaže napredek v sporazumevalnih spretnostih 

- govor je razumljiv in tekoč 

- pripoveduje zgodbe 

6 let in več - kaže metajezikovno zavedanje 

- oblikuje celovite stavke 

- govor rabi v različnih govornih položajih 

Tabela 1: Kronološki prikaz mejnikov v govorno-jezikovnem razvoju (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) 

 

Williamson (2013) govorno-jezikovni razvoj v grobem razdeli na predjezikovno in jezikovno 

obdobje. Grilčeva (2013) pojasnjuje, da se jezikovni razvoj prične že v predjezikovnem 

obdobju. To je obdobje zbiranja (spontanih ali usmerjenih) govornih spodbud, ki prihajajo iz 

otrokovega okolja (prav tam). Otrok torej besedo z določenim predmetom, osebo ali 

okoliščino poveže že v predjezikovnem obdobju, torej prej kot jo prične uporabljati. Snow in 
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McGaha (2002) pojasnjujeta, da otrok besedo razume tri do štiri mesece prej kot jo izgovori. 

Torej se jezik razvija na dveh področjih, in sicer na receptivnem, kjer se razvija razumevanje 

besed, stavkov in navodil, ter na ekspresivnem področju, kjer se otrok uči rabe besed, 

pripovedovanja zgodb in rabe slovničnih pravil (prav tam). Večina otrok prvo besedo izgovori 

med 12. in 18. mesecem starosti in takrat otrok vstopi v jezikovno obdobje. Za jezikovno 

obdobje je torej značilno, da v njej jezik nastaja, se oblikuje in tudi avtomatizira. Tako jezik 

postane samodejno sredstvo govorjenja (Williamson, 2013, Žerdin, 2011).  

Whitehead (1999, v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) navaja tri kriterije, ki 

določajo prvo besedo, in sicer da: 

 otrok rabi besedo spontano, 

 otrok uporablja besedo stalno za isto dejavnost, predmet ali osebo, 

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

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) pojasnjujejo, da ko otrokov besednjak obsega do 

10 besed, uporablja besede, ki niso značilne za govor odraslega. Otroci najpogosteje 

posnemajo oglašanje živali in predmetov ter poimenujejo ljudi, ki so jim blizu. Prve besede 

otrok izgovarja v zelo strukturiranih okoliščinah, zato so njihove enobesedne izjave 

razumljive le v določenem kontekstu in ljudem, ki so prisotni v določeni situaciji. Prve besede 

so vezane na predmete iz otrokovega neposrednega okolja ter iz besed, s katerimi otrok 

odraslega prosi za pomoč. V obdobju enobesednih izjav otrok v komunikaciji z drugimi 

uporablja tudi geste, ki jih povezuje z besedami (prav tam). Iverson, Capirci in Caselli (1994 

v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) so ugotovile, da otrok celo uporablja več 

simbolnih gest kot pa besed. 

Snow in McGaha (2002) omenjata, da se otrok med 12. in 18. mesecem izraža le s 

posameznimi besedami, imenovanimi holofraze, ki pa lahko nosijo pomen povedi. Otroku 

kognitivne sposobnosti omogočajo le pravilno kombinacijo glasov v posamezne besede, ne pa 

tudi kombinacij besed v stavčne strukture. Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) 

dodajajo, da ko otrok dopolni 18 mesecev, v svojem govoru uporablja približno od 25 do 50 

besed. Prvih 50 besed otroci osvojijo in uporabljajo nekje med 15. in 24. mesecem. Otrok 

preide k dvobesednim izjavam takrat, ko njegov besednjak obsega od 50 do 100 besed, saj 

obvlada zadosten nabor pojmov, ki mu omogočajo tudi njihovo kombinacijo. 
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Bates in Goodman (2001 v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) opisujeta dva 

pomembna skoka v razvoju besednjaka. Prvi se pojavi nekje med šestnajstim in dvajsetim 

mesecem, ko otrok prične dve besedi povezovati v besedno zvezo, medtem pa še vedno v 

svojem govoru rabi tudi holofraze. Snow in McGaha (2002) pojasnjujeta, da so otrokovi prvi 

dvobesedni stavki sestavljeni le iz polnopomenskih besed, torej le iz samostalnikov in 

glagolov, še vedno pa izpušča funkcionalne besede, kot so predlogi, zaimki, vezniki in 

pomožni glagoli.  

Drugi skok v razvoju besednjaka nastopi nekje med 24. in 30. mesecem. Velik napredek v 

besednjaku je posledica razvoja spoznavnih procesov, še posebej procesa mišljenja. Otrok 

pričenja razumevati predmete in jih razvrščati v kategorije. Spozna, da ima vsak predmet 

svoje ime in da predmeti obstajajo tudi, če jih ni v njegovem vidnem polju. Tako si otrok 

lahko predstavlja določene stvari, ne da bi jih videl. Otrok tako dobi tudi dodatno motivacijo, 

kar se odraža z zelo hitro zapomnitvijo in hitrim usvajanjem novih besed (Snow in McGaha, 

2002).  

V obdobju med 24. in 30. mesecem se pri otroku pojavi napredek tudi na področju skladnje. 

Otrokove izjave postajajo vedno bolj strukturirane, prav tako pa postajajo čedalje bolj 

podobne izjavam odraslih in so slovnično pravilne. Malčki že oblikujejo izjave, ki so 

sestavljene iz treh ali štirih besed. Otroci oblikujejo čedalje bolj celovite stavke in besede 

povezujejo na različne načine. Prav tako se izpopolnjujejo v rabi slovničnih pravil 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Tako lahko govor otroka med prvim in četrtim 

letom starosti vsebuje določene nepravilnosti, saj sta jezik in govor še v fazi razvoja. Otrok 

lahko še poenostavlja stavke, kljub temu da že razume slovnična pravila (npr.: »Ne pil sok.«). 

Prav tako se lahko še pojavlja ožanje pomena besed, kar pomeni, da besedo povezuje le z 

enim, točno določenim predmetom (besedo avto povezuje s točno določenim avtom). 

Nasprotno kot ožanje pomena besed pa se lahko pojavlja tudi pretirano posploševanje, 

oziroma širjenje pomena besed (vsi sivolasi moški so dedki). Otroci v obdobju malčka 

pretirano posplošujejo slovnična pravila, kar vsekakor ne sme biti razlog za skrb, saj je to 

znak, da se otrok zaveda obstoja slovničnih pravil in da je določena slovnična pravila že 

osvojil (npr. »dreves« namesto drevo) (IVZ, 2012).  

Otroci približno do petega oz. šestega leta razvijejo osnovno strukturo govora. Takrat že 

razumejo večino sporočil, ki jim jih posredujejo odrasli, in tudi sami pripovedujejo tako, da 

jih odrasli razumejo. V obdobju srednjega in poznega otroštva otroci oblikujejo sestavljene 
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izjave z zapleteno gradnjo in uporabljajo metafore. Besednjak je čedalje širši in fleksibilnejši 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

Bowen (2012) pojasnjuje, da se govorno-jezikovni razvoj odraža z napredkom na vsebinski 

oz. jezikovni ravni, na področju razumljivosti govora, fonološkega razvoja, ki vključuje 

sposobnost organizacije glasov, fonetskega razvoja, ki omogoča tvorbo točno določenega 

glasu, ter fonotaktični razvoj, ki otroku omogoča oblikovanje in tvorjenje različnih glasovnih 

in zlogovnih oblik (npr.: CV, VC, CCV
1
 …). Najprej mora otrok osvojiti posamezne glasove 

določenega jezika, nato pa jih med seboj tudi ustrezno povezati v zlogovne strukture, nato pa 

še v besede ter stavke. 

Zaporedje razvoja glasov pri slovenskih otrocih, ki je prikazano na spodnjem grafu 1, je 

raziskovala Muznikova (2012). Avtorica je ugotovila, da se pri slovenskih otrocih najprej 

razvijejo glasovi /n/, /j/, /m/, /p/, /l/ in /h/, nato se jim pridružijo še /k/, /v/, /b/ in /f/, sledita jim 

/t/ in /g/, nato še /d/ ter /č/ in /š/, nazadnje pa se pri otroku razvijejo /z/, /c/, /r/, /š/ in /ž/
2
. 

Podobne rezultate je v svoji raziskavi dobila tudi Marinova (2013), ki povzema, da se pri 

otrocih najprej razvijejo zvočniki, sledijo jim zaporniki, nato še priporniki ter nazadnje še 

vibrant /r/ in zlitniki, ki so za otroka tudi najtežje izgovorljivi.  

 

 

Graf 1: Zaporedje razvoja glasov slovenskih otrok (3–7 let) (Muznik, 2012) 

 

 

                                                           
1 C – soglasnik 
   V – samoglasnik 
2 V diplomskem delu bodo zaradi boljše preglednosti za glasove uporabljene črke, značilne za slovenščino, in ne IPA simboli. 
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Iz spodnjega grafa 2 lahko razberemo, da slovenski otroci v starosti med 3,5 in 4,5 let v 95 % 

pravilno izgovarjajo glasove /p/, /n/, /m/, /j/ in /l/, v 85 % pravilno izgovarjajo glasove /v/, /h/, 

/k/, /f/, /b/, v 75 % glasova /g/ in /t/, v nekaj manj kot 60 % glas /d/, v 45 % glas /č/, v 28 % pa 

glasove /š/, /ž/, /s/, /z/, /c/ in /r/ (Muznik, 2012). Primerljive rezultate je v svoji raziskavi 

dobila tudi Marinova (2013), ki pravi, da otroci v starosti od 3,6 do 4,6 let v 92 % pravilno 

izgovarjajo glasove /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, /n/ in /j/, v 87 % pravilno izgovarjajo glasove /p/, /b/, 

/m/ in /l/, v 79 % pravilno izgovarjajo glas /v/, v 62 % pravilno artikulirajo glasova /r/ in /ž/, v 

59 % glasova /š/ in /c/ ter v 42 % glasove /s/, /z/ in /č/. 

Če med seboj primerjamo graf 2 in graf 1, vidimo, da število osvojenih glasov narašča z 

otrokovo starostjo. Tako vidimo, da otroci med 3,5 in 4,5 let najbolj odstopajo v izgovorjavi 

sičnikov, šumnikov ter glasu /r/, medtem ko je razvoj ostalih glasov med obema grafoma zelo 

podoben. Torej se vsi glasovi razen sičnikov, šumnikov ter glasu /r/ razvijejo pred četrtim 

letom otrokove starosti. 

 

 

Graf 2: Razvoj glasov za starost 3,5–4,5 let (Muznik, 2012) 

 

 

Na spodnjem grafu 3 je prikazan razvoj glasov pri otrocih, starih približno 6 let. Muznikova 

(2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da otrok okoli 6. leta v 95 % pravilno izgovarja glasove 

/m/, /j/, /n/, /p/, /l/, /h/, v 85 % glasove /k/, /v/, /b/ in /f/, v 80 % glasova /t/ in /g/, v 65 % glas 

/d/, ter v 50% glasovi /č/, /s/, /z/, /c/, /r/ ter /š/ in /ž/. Iz tega lahko razberemo, da glasovi pri 
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šestletniku še niso povsem razviti, kar pomeni, da so še v razvoju. Tudi Marinova (2013) je v 

svoji raziskavi ugotovila, da glasovi pri šestletnikih v raziskavi še niso bili popolnoma razviti. 

To lahko pripišemo izpadlim sprednjim zobem (Starc, 2004 v: Marin 2013), ali pa še 

nepopolni avtomatizaciji glasov, ki se začnejo utrjevati kot nepravilni (Grobler, 1985 v: 

Marin, 2013). Vzrok pa je lahko tudi slabša sposobnost slušnega zaznavanja in razlikovanja 

ter slabša motorika govoril (Globačnik, 1999), lahko pa je to zgolj posledica boljše 

tehnologije in posledično natančnejših rezultatov (Marin, 2013).  

 

 

Graf 3: Razvoj glasov za starost 6 let (Muznik, 2012) 

 

 

V razvoju govora, jezika in komunikacije pa nemalokrat nastopijo tudi težave. Govorno-

jezikovne motnje lahko opredelimo kot nepravilnosti v obliki ali zaporedju govornih enot ali 

pa v jezikovnem izražanju. Zajemajo lahko vse modalitete govora, glasu, artikulacije in 

strukture jezika (Bijelić, 2012). Govorne motnje delimo na motorične govorne motnje, motnje 

ritma in tempa govora, glasovne motnje, artikulacijske motnje ter fonološke motnje (Bowen, 

2011). Williamson (2013) dodaja, da se lahko pojavijo tudi motnje na področju jezika, in sicer 

da ima otrok težave v strukturi jezika, kjer se pojavljajo težave pri usvajanju slovničnih pravil 

in besednjaka, ali v rabi jezika, kjer se pojavijo težave na področju pragmatike. Jezikovne 

motnje lahko razdelimo na receptivne, kjer ima posameznik težave na področju razumevanja, 

ter ekspresivne, kjer ima posameznik težave z jezikovno produkcijo. 
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1.2 DEJAVNIKI GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 
 

Na otrokov govorno-jezikovni razvoj vplivajo številni dejavniki. Različni avtorji najpogosteje 

navajajo kakovost družinskega okolja, izobrazbo mame, socialno-demografske dejavnike, 

otrokov spol in kakovost vrtca, ki vplivajo predvsem na razvoj jezika. Na razvoj govora pa 

vplivajo tudi sesalne razvade ter bolezni ali anatomske nepravilnosti ušes, nosu, ustne votline, 

jezika in žrela. 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2005) omenjajo, da starši z oblikovanjem 

kakovostnega družinskega okolja pomembno vplivajo na razvoj otrokovih jezikovnih 

zmožnosti, saj lahko z izbiro določenih dejavnosti ugodno vplivajo na jezikovni razvoj otroka. 

Dejavnik kakovosti družinskega okolja je prav gotovo pogostnost govornih interakcij med 

materjo in otrokom, ki ima pozitiven učinek na obseg otrokovega besednjaka. To navajajo 

tudi avtorji Ameriškega zdravniškega združenja (ang. American Medical Association – AMA) 

(v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), ki menijo, da vsakodnevne rutine, med 

katerimi starši otroka spodbujajo k vključevanju v govorno interakcijo, nudijo možnosti za 

razvoj razumevanja odnosa med jezikom in pomenom, ki ga jezik posreduje. Starši lahko 

govorno-jezikovni razvoj spodbujajo predvsem s tem, da razširjajo in preoblikujejo otrokove 

izjave. Pomembno je tudi to, da otroku postavljajo vprašanja, se z njim veliko pogovarjajo o 

stvareh, ki so mu zanimive, in ga poslušajo. Prav tako igrata pomembno vlogo simbolna igra 

ter otrokova vključitev v pogovor, saj mora biti otrok dejaven partner v komunikaciji 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Isbell, Sobol, Lindauer in Lowrance (2004) 

omenjajo pomemben dejavnik izpostavljenosti otroka otroški literaturi in glasnemu branju. 

Branje zgodb spodbuja otrokov razvoj besedišča in simbolne igre ter spodbuja komunikacijo 

ob pogovoru o tekstu in ilustracijah. Če je otrok izpostavljen otroški literaturi, dobi tudi 

izkušnje s tiskom in s tem spodbuja predbralne spretnosti. Avtorji poudarjajo, da otroci, ki so 

izpostavljeni literaturi, izražajo boljšo jezikovno kompetentnost kot vrstniki, ki teh spodbud 

nimajo. Andrejčeva (2011) dodaja, da starši iz bolj spodbudnega okolja funkcionirajo na 

višjih nivojih govornih in bralnih navad ter zahtevnejših in bolj standardnih oblikah 

komuniciranja, starši iz manj spodbudnega okolja pa uporabljajo predvsem regulacijsko 

funkcijo jezika, za katero je značilna uporaba ukazov in strog nadzor otrokovega vedenja, 

brez razlag in možnosti, da bi otrok samostojno rešil problem. Tako je otrok pogosto le 

sprejemnik ukazov in navodil s strani svojih staršev. 
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Poleg kakovosti družinskega okolja na govorni razvoj pomembno vplivajo tudi socio-

demografski dejavniki družine, kot so socialno-ekonomski status, izobrazba staršev in 

velikost družine (št. otrok). Smole (2009 v: Andrejc, 2011) pravi, da socialno-ekonomski 

status sam po sebi ne vpliva na otrokov govorni razvoj, daje pa mu več možnosti za bogatitev 

lastnega izkustva. Snow in McGaha (2002) omenjata, da se učinek nižjega socialno-

ekonomskega statusa na jezikovne dosežke pokaže šele pri drugem ali tretjem letu starosti. 

Ugodni demografski dejavniki pa se pozitivno povezujejo z obsegom in kakovostjo govorne 

interakcije med otroki in starši, s tem pa tudi z otrokovim govorno-jezikovnim razvojem 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc (2005) so 

ugotovile, da se izobrazba matere povezuje s kakovostjo družinskega okolja, saj mame z višjo 

stopnjo izobrazbe, pogosteje kot mame z nižjo stopnjo izobrazbe, svoje otroke pogosteje 

spodbujajo k rabi jezika, jim pogosteje in tudi več berejo, obiskujejo knjižnico, kino in 

lutkovne predstave. Rezultati raziskave so pri prvem merjenju pokazali statistično pomemben, 

vendar nizek učinek izobrazbe mame na dosežke triletnih otrok na lestvici govornega razvoja 

ter na razvojno raven pripovedovanja zgodbe, ter visok učinek na dosežke na področju 

govornega izražanja, medtem ko je imela izobrazba mame pri drugem merjenju, ko so bili 

otroci stari štiri leta, pomemben učinek tudi na rezultate na podlestvici govornega 

razumevanja. Snow (1977 v: Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005) navaja, da štiriletni 

otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe, ki živijo v revnejših družinah, v komunikaciji z 

drugimi uporabljajo krajše in enostavnejše stavke kot otroci, katerih starši imajo višjo stopnjo 

izobrazbe. Papalia (2001 v: Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005) pojasnjuje, da so 

rezultati vzdolžne raziskave pokazali, da se starši z nižjim osebnim dohodkom ter nižjo 

stopnjo izobrazbe redkeje pogovarjajo s svojimi otroki, prav tako je njihov govor manj 

raznolik, otrokom nudijo manj priložnosti za samostojno govorno izražanje, njihov besednjak 

pa je bolj omejen kot pri starših z višjim osebnim dohodkom in višjo stopnjo izobrazbe. 

Zanimivo pa je, da je raziskava avtoric Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc (2005) pokazala, 

da izobrazba očeta ni imela pomembnega učinka na različne vidike otrokove govorne 

kompetentnosti pri treh in štirih letih starosti. Dobljeni rezultati morda kažejo na to, da matere 

v obdobju zgodnjega otroštva z otroki preživijo več časa kot očetje (prav tam). Starši z višjo 

stopnjo izobrazbe in ugodnejšim ekonomskim statusom lahko otrokom pogosto v večji meri 

nudijo različno gradivo in materiale, ki jim omogočajo več različnih priložnosti za 

pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni besedi (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006).  
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Pri učinku socialno-demografskih dejavnikov na razvoj jezika se zdi pomembno omeniti tudi 

priseljence, ki so nemalokrat povezani s slabšim socialno-ekonomskim statusom družine, 

nižjo izobrazbo staršev ter s hkratnim učenjem prvega in drugega jezika. Ugotovljenih je bilo 

nekaj ključnih dejavnikov, ki so povezani s slabšimi dosežki vzgoje in izobraževanja 

priseljencev, in sicer so to nizek družbeni položaj, slabše znanje drugega jezika ter 

pričakovanje družine in njihove skupnosti
3
. Na splošno se z boljšim socialno-ekonomskim 

položajem ter višjo izobrazbo staršev družine povezuje tudi hitrejše učenje drugega jezika. 

Neugodni materialni položaj družine, stanovanjska stiska, revščina ter pomanjkljiva izobrazba 

staršev, ki so jih priseljenci nemalokrat deležni, neugodno vplivajo na učenje prvega in 

drugega jezika in s tem tudi na govorno-jezikovni razvoj otroka (Kolednik, 2012). 

Kot dejavnik otrokovega govorno-jezikovnega razvoja več avtorjev izpostavlja tudi otrokov 

spol. Rezultati več raziskav (Bornstein in Haynes, 1998 v: Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006) kažejo, da se govor deklic hitreje razvije kot govor dečkov, in sicer deklice 

hitreje spregovorijo, prej usvojijo slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih 

pravilne izgovarjave besed, oblikujejo daljše izjave, imajo večji besednjak in dosegajo boljše 

rezultate na lestvicah govornega razvoja, vendar Reznick in Goldsmith (1989 v: Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) poudarjata, da se razlike med dečki in med deklicami 

pojavijo le v obdobju zgodnjega otroštva, pozneje pa izginejo. Fekonja, Marjanovič Umek in 

Kranjc (2005) dodajajo, da tudi rezultati slovenskih raziskav potrjujejo, da razlike med 

govorno kompetentnostjo deklic in dečkov niso pomembne, čeprav so razlike v specifičnih 

vidikih otrokove govorne kompetentnosti prisotne (prav tam). Večina avtorjev pa kljub 

ugotovljenim razlikam v govornem razvoju deklic in dečkov meni, da so razlike med spoloma 

veliko manjše, kot se pogosto zaključuje. Po drugem letu starosti ni razlik med dečki in 

deklicami v količini spontanega govora med vsakodnevnimi dejavnostmi (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). Crawford (2001 v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) pa 

zaključuje, da med dečki in deklicami obstajajo večje podobnosti kot pa razlike na več 

področjih govornega razvoja, hkrati pa opozarja, da se posameznikov spol močno povezuje z 

nekaterimi dejavniki socialnega okolja, v katerem živi, ti pa prav tako lahko prispevajo k 

razlikam v govornem razvoju deklic in dečkov. 

Na otrokov jezikovni razvoj pomembno vplivata tudi obiskovanje vrtca in druženje z vrstniki. 

Vrtec kot institucija sam po sebi nima niti pozitivnega niti negativnega učinka na različna 

                                                           
3
europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1092_sl.pdf 
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področja otrokovega razvoja, pomembna je predvsem kakovost vrtca, v katerega je otrok 

vključen. V kakovostnem vrtcu so otroci vključeni v mnoge dejavnosti, ki pozitivno vplivajo 

na otrokovo izražanje in ga spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih in k 

raznoliki rabi izjav (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Kakovostni vrtci 

spodbujajo tako govorno-jezikovni razvoj otrok staršev z nizko kot tistih z visoko izobrazbo, 

pri čemer ima visoko kakovosten vrtec pozitivnejši učinek na razvoj otrok staršev z nižjo 

izobrazbo. Torej je vključevanje v vrtec pomembno predvsem v družinah, v katerih imajo 

starši nižjo izobrazbo ali nižji socialno-ekonomski status, saj vrtec v tem primeru dobi 

kompenzacijsko funkcijo v otrokovem govorno-jezikovnem razvoju (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). K pozitivnem učinku vrtca prispeva tudi vrstniška skupina, v kateri 

otroci pridobijo dragocene govorno-jezikovne izkušnje. Govorne interakcije z vrstniki so po 

navadi v večji meri omogočene v vrtcu kot pa doma. Spontana igra z vrstniki otroka spodbuja 

k rabi drugačnih izjav kot situacija v vrtcu, ki je strukturirana. Zlasti po drugem, tretjem letu 

so vrstniki zelo pomembni za otrokov govorno-jezikovni razvoj. Otrok rad posnema vedenje 

in govor drugih otrok, z njimi želi komunicirati, zato se trudi, da bi bil njegov govor razumljiv 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Prav tako na govorno-jezikovni razvoj, predvsem pa na področje govora, vplivajo tudi bolezni 

ušes, ustne votline in žrela. Na govor vplivajo vse bolezni, ki povzročajo naglušnost ali 

gluhoto, saj je sluh najpomembnejši kontrolni mehanizem govora in fonacije. Zato vsaka 

naglušnost (prevodna ali zaznavna) predstavlja slabšo slušno kontrolo glasu in govorca sili h 

glasnejšemu govorjenju (Hočevar Boltežar, 2010). Asha (1997–2014) omenja, da je 

najpogostejša bolezen v zgodnjem otroštvu vnetje ušes. Hočevar Boltežar (2010) pojasnjuje, 

da poznamo več vrst vnetij srednjega ušesa (kronično, akutno, izlivno), v otroški dobi pa sta 

najpogostejši akutno gnojno vnetje srednjega ušesa in izlivno (sekretorno) vnetje srednjega 

ušesa, ki povzročata prevodno naglušnost zaradi tekočine ali gnoja v srednjem ušesu, ki 

otežuje prenos zvoka od bobniča do notranjega ušesa. Avtorica dodaja, da prevodno 

naglušnost povzroča tudi vnetje žrelnice, kar pri otroku povzroča dihanje na usta ter zaprto 

nosljanje. Povečana žrelnica je pogosto tudi vzrok za večkratno izlivno vnetje srednjega 

ušesa. Asha (1997–2014) dodaja, da otroci z izlivnim vnetjem srednjega ušesa določeno 

obdobje slabše slišijo (dokler se tekočina iz srednjega ušesa ne izloči). Dolgotrajno stanje 

izlivnega vnetja srednjega ušesa lahko vodi v slabši govor, saj ni primerne slušne kontrole 

govora, ter na poškodbo bobniča, saj tekočina in podtlak tanjšata bobnič in ga lahko 

preoblikujeta. V končnem primeru lahko pride do kroničnega vnetja srednjega ušesa in 
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luknjice v bobniču, kar lahko vpliva na sluh, ta pa na otrokov fonološki, govorni in jezikovni 

razvoj. Otroci, ki so imeli večkratno ali dolgo trajajoče izlivno vnetje srednjega ušesa, lahko 

zaradi trajne prevodne naglušnosti ali poškodbe bobniča kažejo zaostanek v govorno-

jezikovnem razvoju ter se lahko kasneje v šolski dobi pokažejo tudi učne težave. Roberts, 

Rosenfeld in Zeisel (2004) dodajajo, da izlivno vnetje srednjega ušesa v prvih letih življenja, 

ko se govor in jezik intenzivno razvijata, lahko povzroča jezikovne in govorne težave. Vnetje 

srednjega ušesa (akutno ali izlivno) je povezano z zapoznelim govornim razvojem in s 

težavami na področju receptivnega in ekspresivnega jezika. 

Na govorno-jezikovni razvoj vplivajo tudi bolezni oz. anatomske nepravilnosti ustne votline, 

vendar vplivajo predvsem na področje artikulacije govora. Torej na govor vplivajo prekratka 

podjezična vez, ki onemogoča artikulacijo glasov /l/ in /r/, pomanjkljivo zobovje 

(izpadli/izbiti sprednji sekalci), diastema (velika špranja med sekalcema) ter malokluzije 

(frontalno odprt griz, incizalni previs, križni griz, lateralno odprti griz) (Hočevar Boltežar, 

2010). Farčnik, Ovsenik, Dervenšek, Zupančič in Volk (2005) pravijo, da so omenjene 

nepravilnosti lahko posledica sesalnih razvad v zgodnjem otroštvu. Med sesalne razvade 

umeščajo sesanje prsta, uporabo dude in stekleničke ter sesanje posteljnine. Pravijo, da so 

sesalne razvade vzrok morfoloških nepravilnosti zob in ustne votline. Jelen, Ovsenik, Vidmar 

in Košir (2005) pojasnjujejo, da na razvoj stomatološkega sistema, ki močno vpliva tudi na 

govor, poleg dednih dejavnikov pomembno vplivajo funkcije orofacialnega področja. Razvoj 

obraznega skeleta in zob je pod vplivom ravnovesja mehkih tkiv, ustnic, jezika in obraznih 

mišic. S strani več študij je dokazano, da sesalne razvade vplivajo na pojav zobnih in 

čeljustnih nepravilnosti. Pri prehranjevanju po steklenički otrok ne pridobi dovolj dražljajev 

za razvoj spodnje čeljusti, zato lahko čeljust zastane v rasti. Poleg tega je pri prehranjevanju 

po steklenički duda v ustni votlini tujek, ki poruši normalno ravnovesje mehkih tkiv, ki 

obdajajo obrazni skelet in zobe. Jezik, potisnjen na ustno dno, spodbudi prekomerno rast 

spodnje čeljusti, rast zgornje čeljusti pa je zavrta zaradi večje aktivnosti žvekalne mišice. 

Nepravilen položaj jezika prav tako povzroča tudi težave pri požiranju, zaradi česar se lahko 

razvije tudi odprti griz, ki močno vpliva tudi na govor. Skamličeva (2013) dodaja, da je z 

uporabo dude povečano tudi tveganje za vnetje ušes, saj je na površini dude veliko število 

bakterij in virusov. Duda v ustih jeziku in ustnicam preprečuje normalne gibe, katerih se otrok 

tudi navadi in jih kasneje težko odpravimo. Številne raziskave so pokazale, da imajo otroci, ki 

ne uporabljajo dude in stekleničke, veliko bolj razvite govorne spretnosti. Otroci, ki sesajo 

dudo ali prst do tretjega leta, so trikrat bolj dovzetni za razvoj govorne motnje (prav tam). 
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Veliko vprašanj je o tem, ali naj otrok uporablja dudo, koliko časa in kdaj. Pomembno je 

vedeti, da je sesalni refleks eden izmed najpomembnejših pri novorojenčku, saj mu zagotavlja 

hrano in veliko zadovoljstvo. Z zobozdravstvenega in ortodontskega vidika je najbolje, da 

otrok ničesar ne sesa, vendar otrokove sesalne potrebe ni priporočljivo zanemariti, saj bo tako 

otrok namesto dude sesal prst, česar pa ga je kasneje veliko težje odvaditi. Dudo lahko otroku 

odvzamemo, odvajanje od sesanja prstov pa je veliko težje in trdovratnejše (IVZ, 2012). 

Skamličeva (2013) dodaja, da uporaba dude nikakor ni sporna, če starši poskrbijo, da jo otrok 

uporablja selektivno in premišljeno, le takrat, ko jo nujno potrebuje. Iz ust jo naj odstranijo 

takoj, ko je mogoče, odstavljanje pa se naj začne že zgodaj, od 10. do 12. meseca. 

 

1.3 MOTNJE IN ODSTOPANJA NA PODROČJU GOVORA 
 

Govorne motnje se lahko kažejo kot odstopanje oz. upočasnjenost v razvoju govora. Hočevar 

Boltežar (2010) pravi, da so govorne motnje vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in 

njihovih simbolov, njihovo uresničevanje in razpoznavanje. Za motnje jih označimo takrat, ko 

je odklon vsebine in zvočnega učinka tolikšen, da zbudi poslušalčevo pozornost in moti njuno 

sporazumevanje ter neugodno vpliva na govornika in poslušalca. 

Govorne motnje v grobem razdelimo na (Bowen, 2011, Asha, 1997–2014): 

 motorične govorne motnje, 

 motnje govornega ritma in tempa, 

 glasovne motnje, 

 artikulacijske motnje, 

 fonološke motnje. 

Bowen (2011) med motorične govorne motnje umešča otroško apraksijo govora (ang. 

Childhood Apraxia of Speech – CAS), razvojno dispraksijo (ang. Developmental Verbal 

Dyspraxia – DVD) ter dizartrijo. Asha (1997–2014) pojasnjuje, da je otroška apraksija govora 

motorična govorna motnja, pri kateri se pojavijo težave z načrtovanjem ter zaporedjem gibov 

govornih organov, prostorsko in časovno koordinacijo govornih organov in z učenjem 

sestavljenih gibov. Težave pa niso posledica živčno-mišične okvare, saj se pojavijo na 

centralnem nivoju, in sicer v načrtovanju koordinacije mišic, ki so potrebne za izvedbo 

želenega giba (prav tam). Cummingsova (2008) razvojno dispraksijo opisuje kot motorično 
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govorno motnjo, ki resno vpliva na razumljivost otrokovega govora. Gre za oškodovanost 

načrtovanih gibov za govorno produkcijo (ostali gibi so neoškodovani), ki niso posledica 

živčno-mišične okvare. Bowen (2011) dodaja, da ima lahko otrok zato težave tudi na področju 

jezika, komunikacije ter tako na fonološkem kot tudi na fonetskem nivoju. Asha (1997–2014) 

dizartrijo opisuje kot govorno motnjo, ki nastane zaradi živčno-mišične oškodovanosti. Širca 

(2012) pojasnjuje, da dizartrijo zaznamujejo šibkost, počasnost, težave pa se pojavijo zaradi 

motnje koordinacije mišic, ki so odgovorne za govorno produkcijo. Prizadene celoten govor, 

kar vključuje respiracijo, fonacijo, artikulacijo in resonanco. 

Grilčeva (2013) omenja naslednjo skupino govornih motenj, in sicer motnje govornega ritma 

in tempa. Med njih uvršča jecljanje, prehitri govor, upočasnjeni tempo govora ter skandirani 

govor. Jecljanje je motnja ritma in tempa govora, ki je najpogostejša v predšolski dobi. 

Pojavlja se periodično in pogosto brez kakršnega koli povoda. Kaže se v ponavljanju glasov, 

zlogov, besed ali fraz, s podaljševanjem glasov, z brezglasnimi zastoji na začetku ali znotraj 

besede, z napetostjo in s krči pri govorjenju ter dodajanjem pomožnih glasov. Prehitri govor 

(brbotanje) je motnja fluentnosti govora, ko otrok zaradi prehitrega tempa govora napravi 

pogoste artikulacijske napake. Povedi so pogosto kratke, besedišče je osiromašeno, kažejo pa 

se težave tudi na področju pozornosti. Pretirano počasni govor se pogosto pojavlja kot 

posledica organskih obolenj centralnega živčnega sistema, katerega glavna lastnost je 

podaljševanje vseh glasov, zlasti samoglasnikov. Skandirani govor pa je motnja govornega 

ritma in tempa, ki ga srečamo pri otrocih z motoričnimi težavami. Gre za nezmožnost 

usklajevanja finih gibov artikulacijskih organov (prav tam). 

Hočevar Boltežar (2010) pravi, da glasovne motnje lahko opredelimo kot vsako neugodno 

spremembo v glasu, ki jo zaznamo s sluhom. Pojavljajo se odstopanja v višini, glasnosti in 

kvaliteti glasu, ritma in prozodičnih elementov. Glasovne motnje delimo na organske in 

funkcionalne. Pri organskih glasovnih motnjah obstaja strukturalna okvara, ki povzroča 

disfonijo, pri funkcionalnih glasovnih motnjah pa je disfonija prisotna zaradi prekomerne ali 

napačne rabe glasu, medtem ko je vokalni aparat na videz povsem običajen (prav tam).  

Williamson (2013) je govorne motnje razdelil na artikulacijske in fonološke motnje 

(natančneje opisane v naslednjih poglavjih), hkrati pa opozarja na pomembnost razlikovanja 

med obema skupinama motenj. Če otrok ne more izgovoriti točno določenega glasu, lahko 

rečemo, da ima fonetsko oz. artikulacijsko motnjo. Če pa otrok določen glas lahko izgovori, 

vendar ga v govoru ne uporablja oz. ga uporablja na nepravem mestu, pa pravimo, da ima 
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otrok fonološko motnjo za katero je značilna uporaba fonoloških procesov (npr.: otrok je 

sposoben pravilno artikulirati glas /k/, vendar ga v spontanem govoru dosledno nadomešča z 

glasom /t/). Možno pa je tudi to, da ima otrok tako artikulacijsko kot fonološko motnjo. Zato 

je treba za vsakega otroka začrtati fonetski in fonološki nabor (Williamson, 2013). 

Glavne razlike med artikulacijsko in fonološko motnjo so prikazane v spodnji tabeli 2 (Blaži, 

2013): 

 

Fonološka motnja Artikulacijska motnja 

Otroci v govorni produkciji naredijo veliko število 

napak, zaradi česar se odraža slabša razumljivost 

govora. 

Napačno izgovarjajo le en glas, oziroma nekaj 

glasov, ki izhajajo iz iste glasovne skupine. 

Določen glas izgovorijo pravilno, vendar ne vedo, 

kdaj je določen glas potrebno uporabiti. 

Določen glas izgovarjajo napačno, vedno in 

konsistentno. 

Motorično so sposobni izgovoriti posamezen glas, 

vendar ga ne izgovarjajo v vseh pozicijah, ker ga 

na splošno ne zaznavajo. 

Motorično ne znajo proizvesti določenega glasu. 

Pogosto imajo težave tudi na ostalih govornih 

področjih, ne le na fonološkem.  

Nimajo težav na ostalih govornih področjih. 

Tabela 2: Razlikovanje med fonološko in artikulacijsko motnjo (Blaži, 2013) 

 

1.3.1 Artikulacijske motnje 

 

Artikulacija je oblikovanje glasov z govornimi organi – artikulatorji. Pri artikulaciji gre za 

fiziološke gibe artikulatorjev, ki v vokalnem traktu spreminjajo pretok izdišnega zraka in s 

tem tvorijo različne glasove (Crystal, 1991 v: Bowen, 2011). Glasovi so med seboj razdeljeni 

glede na mesto artikulacije, kjer opazujemo položaj artikulatorjev in ovire v ustni votlini/grlu, 

način artikulacije, kjer opazujemo vrsto ovire v ustni votlini, ter zvočnost, kjer opazujemo 

delovanje glasilk (Heđevar, 2010). Med artikulatorje umeščamo ustnici, alveolarni greben, 

zobe, jezik, trdo in mehko nebo ter žrelo (Hočevar Boltežar, 2010). 

Artikulacijske motnje, imenovane tudi dislalija ali fonetske motnje, so pogoste govorne 

motnje, ki se nanašajo izključno na nezmožnosti ali nepravilnosti v izreki posameznih glasov 

(Williamson, 2013). Crosbie, Holm in Dodd (2005) pojasnjujejo, da otrok z artikulacijsko 

motnjo konsistentno uporablja popačeno izreko glasu ali pa en glas konsistentno menja z 

drugim ali pa ga izpusti. Specifična motnja pri artikulaciji govora je razvojna motnja, za 
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katero je značilna neustrezna raba glasov glede na otrokovo mentalno starost, pri čemer so 

jezikovne zmožnosti povsem ustrezno razvite. Dislalija je funkcionalno pogojena govorna 

motnja, kar pomeni, da ni posledica nevroloških motenj, senzornih motenj, motnje v 

duševnem razvoju ali okoljskih dejavnikov (ICD -10, 2010). Artikulacijska motnja se nanaša 

izključno na motorične težave, ki vplivajo na delovanje artikulatorjev
4
. 

Artikulacijske motnje se pojavljajo v vsakem življenjskem obdobju, najpogosteje pa se 

pojavljajo v populaciji otrok, ko stabilizacija artikulacije še ni povsem zaključena, saj govorni 

organi in govorni mehanizmi v starosti od pet do sedem let še niso povsem samostojni. 

Artikulacijske motnje so lahko povezane z malformacijami artikulatorjev (Smole, 2004). 

Hočevar Boltežar (2010) organske vzroke artikulacijskih motenj deli na centralne, kamor 

umešča okvare centralnega živčnega sistema zaradi poškodbe, vnetja ali vaskularnega vzroka, 

in na periferne, kamor spadajo posledice poškodb, prirojene anomalije in okvare živčevja ali 

sluha. Artikulacijske motnje so lahko posledica malokluzij, ki označujejo napačen griz zob. 

Pod malokluzije štejemo frontalno odprt griz, kjer pri sklenjenih zobeh med zgornjim in 

spodnjim lokom obstaja odprtina, incizalni previs, kjer je zgornji lok pomaknjen naprej glede 

na spodnjega za več kot debelino zoba, križni griz, ki pomeni zamik v stran med spodnjo in 

zgornjo ustnico zobno vrsto, ter diastemo, ki označuje razmaknjena prva sekalca. Vzrok za 

nastanek artikulacijskih motenj je lahko tudi motorična nespretnost artikulacijskih organov, ki 

je lahko posledica le počasnejšega dozorevanja centralnega živčnega sistema, ki uravnava 

motorično aktivnost artikulacijskih organov in kasneje dozori. Med vzroke za nespretnost 

govoril umeščamo tudi prekratko podjezično vez, ki onemogoča dvig jezične konice do višine 

zgornjih zob, zaradi česar je moteno oblikovanje glasov, ki jih artikuliramo s konico jezika. 

Motorična nespretnost artikulatorjev je lahko posledica okvare oživčenja mišic obraza in 

artikulatorjev zaradi vnetja živca ali zunanjega pritiska na živec. Težave pri oblikovanju 

glasov se pojavijo lahko tudi zaradi brazgotin po predhodnih operacijah ali obsevanjih ter 

zaradi bolezni motorične ploščice, kar povzroča moten prenos impulza iz živca na mišico. 

Artikulacijske motnje so lahko tudi posledica slabšega sluha, ki lahko nastane tudi zaradi 

izlivnega vnetja srednjega ušesa. Izlivno vnetje po navadi povzroči lažjo ali srednjestopenjsko 

izgubo sluha v nižjih frekvencah in zato precej oteži razumevanje govora (prav tam).  

Posokhova (2005) artikulacijske motnje razvršča glede na število motenih glasov. Polimorfne 

artikulacijske motnje so tiste, kjer se napačna izreka glasov pojavlja v več različnih 

                                                           
4
www.kean.edu/~mshulman/.../0131722514_pp5.ppt  
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artikulacijskih skupinah (npr. /r/ in /s/), monomorfne artikulacijske motnje pa so tiste, kjer se 

napačni glasovi pojavljajo v isti artikulacijski skupini (npr. /k/ in /g/). Globačnikova (1999) 

omenja tri osnovne oblike artikulacijskih motenj, in sicer omisijo, kjer se pojavlja izpuščanje 

posameznega glasu, substitucijo, kjer se pojavlja zamenjava enega glasu z drugim, ter 

distorzijo, kjer se pojavi popačena izreka posameznega glasu. 

Asha (1997–2014) opozarja, da vseh omisij in substitucij, ki se pojavljajo v otrokovem 

govoru, še ne moremo označiti za artikulacijske motnje, saj moramo biti pri diagnosticiranju 

le-teh pozorni na otrokovo starost in na vrstni red razvoja glasov. Starc (2004) omenja, da se 

pri triletnem otroku lahko še pojavljajo različna odstopanja v izgovorjavi in se smatrajo kot 

normalna. Otrok ima lahko še težave v izgovoru posameznih besed, kot tudi pri izgovorjavi 

posameznih glasov. Najpogostejša odstopanja v artikulaciji pri triletnikih so substitucije, 

izpuščanje začetnega glasu v besedi in premeščanje glasov znotraj besed. To fonetsko 

poenostavljanje se pri triletnih otrocih smatra kot normalno. Prav tako lahko otrok glasove /s/, 

/z/ in /c/ še nepravilno izgovarja do četrtega leta in pol. Glasova /r/ in /l/ naj bi otrok pravilno 

artikuliral do konca četrtega leta, glasovi /š/, /ž/ in /č/ pa naj bi se razvili do otrokovega petega 

leta in pol. Če se pri otroku po zaključenem petem letu starosti pojavljajo kakršne koli težave 

na področju artikulacije, mora poiskati strokovno pomoč. Hočevar Boltežar (2010) pa 

opominja, da moramo pri obravnavi otrok z artikulacijskimi motnjami vedno preveriti stanje 

njihovega sluha, saj se manjši otroci šele učijo govoriti. In če niso zmožno slišati nekaterih 

glasov, se jih ne morejo naučiti pravilno artikulirati. To velja predvsem za glasove, ki jih 

oblikujemo globoko v ustni votlini, in so zato slabše vidni in jih z opazovanjem ne morejo 

posnemati. 

Artikulacijo lahko ocenjujemo z več različnimi testi, ocenami ali preizkusi. Njihovo število je 

pravzaprav zelo veliko, saj obstaja veliko instrumentov in različnih držav, ki sistematično 

ocenjujejo artikulacijo, vendar niso primerni za ocenjevanje našega jezika zaradi prevelikih 

razlik med jezikoma ter razlik v fonemih, naglasih. Težava se pojavi tudi zaradi pomanjkanja 

standardiziranih pripomočkov, ki vsebujejo norme za slovensko populacijo otrok. V Sloveniji 

se tako najpogosteje uporablja Ocena artikulacije govora, katere avtorica je Globačnik 

(1999). Ocena artikulacije govora je standardizirani postopek ocenjevanja artikulacije in 

omogoča razmeroma hitro in sistematično ugotavljanje števila in vrste napak na področju 

artikulacije, torej omisij, substitucij ali distorzij. Vsebuje 60 slik in preverja vsak soglasnik v 

inicialnem, medialnem in finalnem položaju. Glasovi so razporejeni od lažjih k težjim. Ocena 

artikulacije govora vsebuje tudi večje slike, na katerih so pojmi, ki vsebujejo različne 
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soglasniške skupine, poudarek pa je na začetni legi glasu (Globačnik, 1999). Z 72 sličicami 

izreke vseh samoglasnikov in soglasnikov v inicialnem, medialnem in finalnem položaju, 

ugotavlja tudi preizkus Majde Steiner, vendar ta preizkus ni standardiziran in zato ne vsebuje 

norm. Pri oceni artikulacije si lahko pomagamo tudi s Preiskusom zapoznelega govornega 

(fonološkega) razvoja, ki so ga oblikovali Bernhardtova, Stemberger, Kogovškova, Ozbičeva 

in Košir, okvirne norme pa sta v svojih diplomskih delih objavili Muznikova (2012) in 

Marinova (2013). Test vsebuje 101 besedo in preverja vse foneme v vseh pozicijah. 

 

1.3.2 Fonološke težave in fonološki procesi 

 

Otrokov razvoj govora poteka po fazah fonološkega razvoja. Ko govorimo o fonološkem 

razvoju, govorimo o zaporedju učenja točno določenih glasov govorjenega jezika ter njihovih 

povezav in ne katerihkoli fonemov. Pomembno se je zavedati, da samo izreka določenih 

glasov še ne omogoča komunikacije. V fonološkem razvoju otrok skuša osvojene glasove 

spojiti v različne fonemske verige in se čim bolj približati izgovorjavi odraslih oseb. V 

fonološkem razvoju imajo glavno vlogo fonološki procesi, ki jih uporabljajo vsi otroci med 

govorno-jezikovnim razvojem (Muznik, 2012). 

Blaži (2012) pojasnjuje, da substitucije, izpuščanje ter dodajanje glasov v govornem razvoju 

niso značilnost napak posameznega otroka, ampak so značilne za vse otroke, ki usvajajo 

določen jezik in se učijo govora. Prav tako ne gre za izolirane napake, razen če gre za 

artikulacijsko motnjo. Najpogostejši fonološki procesi se med seboj glede na vrsto jezika, ki 

se ga otrok uči, ne razlikujejo. Williamson (2013) pojasnjuje, da se lahko pri otrocih, mlajših 

od štirih let in pol, zaradi nezmožnosti popolnega načrtovanja, programiranja in izvedbe 

govorih organov pojavijo fonološki procesi. Tako lahko pride do motenosti nekaterih glasov 

in glasovnih kombinacij, moteni pa so lahko tudi prehodi iz enega glasu v drugega. Tako 

otrok uporabi enega ali več fonoloških procesov in težje izgovorljivo besedo poenostavi.  

Dodd, Holm, Hua in Crosbie (2003) menijo, da lahko na najbolj ekonomičen način fonološke 

procese opredelimo kot odnos med produkcijo ciljne besede odraslega in otroka (prav tam). 

Do tretjega leta je tako lahko otrokov govor zaradi uporabe fonoloških procesov še precej 

nerazumljiv, tekom zorenja pa otrok čedalje bolj opušča njihovo rabo. Tako postaja otrokov 
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govor vedno bolj razumljiv in podoben govoru odraslega. Večina otrok do petega leta preneha 

z uporabo vseh fonoloških procesov
5
.  

Williamson (2013) je fonološke procese razdelil na dve skupini, in sicer na procese v strukturi 

in na procese v sistemu. V procese v sistemu spadajo fonološki procesi, kjer otrok glas iz ene 

skupine glasov zamenja z glasom iz druge skupine glasov, število fonemov pa pri tem ostane 

nespremenjeno. Med procese v sistemu torej umeščamo substitucije in asimilacije. 

 

Drsenje  

 

Zamenjava soglasnika z drsnikom.  

(npr. balon  bajon) 

Zaustavljanje 

 

Zamenjava pripornika z zapornikom. 

(npr. fižou  pižou) 

Slabljenje zapornikov Zamenjava zapornika s pripornikom. 

(npr. balon  valon) 

Anteriorizacija  

 

Zamenjava zadnjega zapornika s sprednjim zapornikom.  

(npr. gumb  dumb) 

Posteorizacija 

 

Zamenjava sprednjega zapornika z zadnjim zapornikom. 

(npr. avto  avko) 

Afrikacija 

 

Zamenjava pripornika z zlitnikom. 

(npr. list lict) 

Deafrikacija 

 

Zamenjava zlitnika s pripornikom. 

(npr. jajtse  jajse) 

Odzvenjevanje 

 

Zamenjava zvenečega glasu z nezvenečim. 

(npr. zmaj  smaj) 

Ozvenevanje 

 

Zamenjava nezvenečega glasu z zvenečim 

(npr. polž  bolž) 
Tabela 3: Procesi v sistemu (povzeto po: Williamson 2013, Bowen 2011, Blaži 2012, Yeh, 2011, Muznik, 2012) 

 

Med fonološke procese v sistemu umeščamo tudi proces asimilacije ali prilikovanje, kjer en 

glas vpliva na izgovorjavo drugega glasu, tako da en glas postane enak ali podoben drugemu 

glasu v besedi, število fonemov pa pri tem ostane enako. Z drugimi besedami lahko 

asimilaciji rečemo tudi harmonija. Poznamo dve vrsti asimilacije, in sicer regresivno 

asimilacijo, kjer en glas postane podoben prejšnjemu glasu, in progresivno asimilacijo, kjer 

glas postane podoben naslednjemu glasu
6
. 

Druga vrsta fonoloških procesov so procesi v strukturi, ki vplivajo na zlogovno strukturo, kar 

pomeni, da pride do spreminjanja količine fonemov zaradi zmanjšanja, ponovitve ali 

opuščanja zlogov (Williamson, 2013). 

                                                           
5
http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/66_Phonological.pdf 

6
https://www.msu.edu/course/asc/232/PP/phonological_processes.html 
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Ponavljanje začetnega zloga Ponovitev začetnega zloga, ki predstavlja celotno besedo.  

(npr. Ba   lon   ba    ba) 

Brisanje nenaglašenega zloga Izpustitev nenaglašenega zloga. 

(npr. očala  čala) 

Brisanje začetnega ali 

končnega soglasnika 

Izpuščanje začetnega ali končnega soglasnika. 

(npr. škarje  karje in list  lis) 

Metateza Zamenjava sosednjih ali bližnjih glasov. 

(npr. kip  pik)  

Epenteza Vstavljanje dodatnega glasu. 

(npr. hruška  haruška) 

Poenostavljanje ali brisanje 

soglasniških sklopov 

Poenostavitev skupine soglasnikov. 

(npr. hlače  hače) 

Tabela 4: Procesi v stukturi (povzeto po: Williamson 2013, Bowen 2011, Blaži 2012, Yeh, 2011, Marin, 2013, Muznik, 2012) 

 

Marinova (2013) je preverjala fonološki razvoj in analizirala prisotnost fonoloških procesov v 

treh starostnih skupinah na populaciji slovenskih otrok. Ugotovila je, da otroci v dobi med 2,5 

in 3,5 let izmed procesov v strukturi najpogosteje uporabljajo poenostavljanje soglasniškega 

sklopa, epenteze ter brisanje nenaglašenega zloga, izmed procesov v sistemu pa se 

najpogosteje pojavljajo zaustavljanje, drsenje, afrikacija, posteriorizacija in anteriorizacija. 

Druga starostna skupina, otroci med 3,6 in 4,6 let, izmed procesov v strukturi najpogosteje 

uporabljajo poenostavljanje soglasniškega sklopa, brisanje nenaglašenega zloga, metateze ter 

epenteze, izmed procesov v sistemu pa najpogosteje uporabljajo palatalizacijo, anteriorizacijo, 

zaustavljanje ter odzvenjevanje. Otroci med 4,7 in 5,7 pa izmed procesov v strukturi 

najpogosteje uporabljajo poenostavljanje soglasniškega sklopa, epenteze ter slabljenje 

zapornikov, izmed procesov v sistemu pa najpogosteje uporabljajo odzvenjevanje, 

anteriorizacijo in drsenje.  

Podobne rezultate je v svoji raziskavi (prav tako na populaciji slovenskih otrok) dobila 

Muznikova (2012), ki je ugotovila, da se v starostni dobi med 3,5 in 4,5 let izmed procesov v 

strukturi najpogosteje kažejo poenostavljanje soglasniškega sklopa z anteriorizacijo, 

poenostavljanje soglasniških sklopov, brisanje in slabljenje zapornikov ter epenteza, izmed 

procesov v sistemu pa se v isti starostni skupini najpogosteje kažejo posteriorizacija, 

anteriorizacija, drsenje, odzvenjevanje, anteriorizacija z odzvenjevanjem ter posteriorizacija z 

odzvenjevanjem. V starosti med 4,6 in 5,5 let se izmed procesov v strukturi največkrat 

pojavijo poenostavljanje soglasniških skupin, brisanje in slabljenje zapornikov, epenteza ter 

poenostavljanje soglasniških skupin s posteriorizacijo, najpogostejši procesi v sistemu v tem 

obdobju pa so posteriorizacija, anteriorizacija, odzvenjevanje, drsenje ter anteriorizacija z 
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odzvenjevanjem. V starosti 5,6 do 6,5 let pa se izmed procesov s strukturi najpogosteje 

pojavljajo brisanje zapornikov, poenostavljanje soglasniških sklopov ter slabljenje 

zapornikov, izmed procesov v sistemu so se največkrat pojavili anteriorizacija, posteorizacija, 

odzvenjevanje, drsenje ter anteriorizacija z odzvenjevanjem. 

Marinova (2013) pojasnjuje, da se fonološki procesi v sistemu velikokrat pojavljajo v 

kombinaciji s procesi v strukturi, sploh pri mlajših otrocih. Torej ni nujno, da otrok v eni 

besedi uporabi le en fonološki proces, ampak lahko uporabi tudi njihovo kombinacijo.  

Lanza in Flahive (2012) dodajata, da bi pri treh letih morali nekateri fonološki procesi 

izzveneti, in sicer brisanje nenaglašenega zloga, brisanje končnega soglasnika, posteorizacija, 

procesi asimilacije, ponavljanje začetnega zloga ter ozvenjevanje. Še vedno pa otroci lahko 

uporabljajo fonološke procese kot so poenostavljanje soglasniških sklopov, epenteze, drsenje, 

zaustavljanje pripornikov ter odzvenjevanje. Dodd, Holm, Hua in Crosbie (2003) pravijo, da 

naj bi do otrokovega 5. leta izzveneli vsi fonološki procesi, razen drsenja, ki lahko vztraja do 

otrokovega 6. leta. Muznikova (2012) dodaja, da izmed vseh fonoloških procesov najbolj 

izstopa ravno proces drsenja, saj lahko otroci do petega leta vibrant /r/ zamenjujejo z 

glasovoma /j/ in /l/. 

 

Dodd, Holm, Hua in Crosbie (2003) so določile tri sheme napak, ki se pojavljajo pri otrocih: 

1. Starosti primerne sheme napak, ki jih uporablja vsaj 10 % otrok določene starosti. 

2. Zapoznele sheme napak, ki jih 10 % otrok določene starosti ne uporablja več, ampak 

jih uporablja vsaj 10 % otrok iz mlajše skupine. 

3. Nevsakdanje sheme napak, ki jih ne uporablja 10 % otrok katerekoli starosti. 

 

Lahko povzamemo, da je uporaba fonoloških procesov v otrokovem govorno-jezikovnem 

razvoju nekaj povsem običajnega, vendar je pomembno, katere fonološke procese uporablja in 

koliko časa. Če otrok fonološke procese uporablja predolgo, ali uporablja fonološke procese, 

ki niso razvojno primerni ali značilni za fonološki razvoj, pravimo, da se pri otroku pojavi 

odstopanje v fonološkem razvoju oz. fonološka težava. Crosbie, Holm in Dodd (2005) so 

težave, ki nastanejo v fonološkem razvoju, razdelile na tri pomembne skupine: 
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1. Fonološki zaostanek: otrok v svojem govoru uporablja fonološke vzorce, katere v 

svojem govoru uporabljajo mlajši otroci, da si z njimi poenostavijo izgovorjavo. Gre 

za povsem tipične fonološke procese, ki jih otrok uporablja predolgo. Pravimo, da je 

prisoten fonološki zaostanek s fonološkimi procesi. Do določene starosti naj bi otroci 

prenehali z njihovo uporabo. Pri večini izmed teh otrok se bo najverjetneje razvil 

tipičen govor. 

2. Konsistentna fonološka motnja: otrok uporablja fonološke procese, ki niso značilni za 

fonološki razvoj, zato jih tudi pri mlajši otrocih v govoru ne najdemo. Neznačilne 

fonološke procese otrok uporablja dosledno oz. konsistentno, kar pomeni, da se iz 

produkcije v produkcijo ne spreminjajo. Fonološka motnja izhaja iz slabega 

razumevanja fonoloških pravil, težave pa se lahko kažejo tudi v poznejšem otroštvu na 

področju fonološkega zavedanja. 

3. Nekonsistentna fonološka motnja: otrok uporablja za isto besedo več različic (npr: 

/kapa//tapa/, /apa/, /kata/). Uporablja veliko število netipičnih fonoloških procesov, 

vendar pri njihovi uporabi ni dosleden oz. konsistenten. Netipični nekonsistentni 

fonološki procesi se pojavijo zaradi primanjkljajev na področju oblikovanja, 

shranjevanja in pridobivanja fonološkega načrta in zato niso stabilni. Bowen (2011) 

dodaja, da otrok z nekonsistentno fonološko motnjo vsaj 40 % besed izgovarja 

nekonsistentno. 

Golubović (2007 v: Marin, 2013) pravi, da se fonološke motnje nanašajo na težave na 

fonemskem nivoju in se opisujejo kot težave na jezikovnem ali kognitivnem nivoju. Nanašajo 

se na sposobnost razumevanja govora do četrtega leta starosti, v nekaterih primerih pa se 

kasneje kažejo z motnjami branja in govornimi motnjami, povezujejo pa se lahko tudi z 

jecljanjem, komunikacijskimi motnjami ter specifičnimi učnimi težavami. Gre za težave v 

organizaciji izgovora in razlikovanju fonemov. Asha (1997–2014) dodaja, da pride do motenj 

fonoloških procesov zaradi rabe vzorca glasovnih napak. Fonološke motnje vključujejo 

motnje na področju učenja, uporabe glasov v govoru ter tudi pri branju ter črkovanju.  

Za ocenjevanje otrokovega fonološkega (govornega) razvoja si lahko pomagamo s preizkusi 

za ocenjevanje artikulacije govora, kot je Ocena artikulacije govora, ki jo je leta 1999 

oblikovala Globačnikova, in poleg artikulacije posameznih glasov v različnih položajih 

spremljamo še prisotnost in vrsto fonoloških procesov, ki si jih pribeležimo, čeprav sam 

preizkus tega ne predvideva. Če otrokov govorno-jezikovni razvoj poteka kolikor toliko brez 

posebnosti, potem nam artikulacijski testi zadostujejo in podrobnejše analize niti niso 
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potrebne (primer sistematičnega pregleda govora). Če pa ima otrok fonološko motnjo oz. 

fonološki zaostanek, kjer je nujno potrebna natančnejša analiza otrokovega govora, moramo 

poseči po bolj strukturiranem in bolj obsežnem instrumentariju, kot je Preizkus zapoznelega 

govornega (fonološkega) razvoja, ki je bil oblikovan v sklopu mednarodnega projekta Cross – 

Linguistic study of protracted phonological (speech) development in children. Oblikovali so 

ga Bernhardtova, Stemberger, Kogovškova, Ozbičeva in Košir. Preizkus je sestavljen iz 101 

besede, ki vsebujejo vse foneme v inicialnem, medialnem in finalnem položaju. Besede so 

upodobljene na slikah, ki jih otrok poimenuje. Besede so različne po dolžini in naglasnem 

mestu, razporejene pa so v semantične sklope (npr.: barve, padavine, hiša in njena okolica ...). 

V testu so zbrane besede, ki so sistematično določene, saj besede izhajajo iz otrokovega 

vsakdana, soglasniški sklopi pa so značilni za slovenščino. Okvirne norme za Preizkus 

zapoznelega govornega (fonološkega) razvoja pri slovenskih otrocih sta objavili Mojca 

Muznik (osrednja Slovenija) in Alja Marin (mariborska regija) v svojih diplomskih delih. Pri 

natančnejši analizi si lahko pomagamo z raznimi programi za zapis in analizo govora. 

 

1.4 RAZUMLJIVOST GOVORA 

 

Znano je, da otrokova razumljivost govora narašča z otrokovo kronološko starostjo (Pascoe, 

2005). Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami so pogosto manj razumljivi od svojih 

vrstnikov, katerih govor se razvija z običajno hitrostjo in po običajnih smernicah. Mlajši 

otroci so razumljivejši, ko uporabljajo enobesedne izjave, kot takrat, ko se izražajo v dolgih 

stavkih (spontani govor). Prav tako jih družinski člani veliko bolje razumejo od neznanih 

poslušalcev. Otrokova razumljivost govora je gotovo boljša, če otrok govori o temi, ki jo 

dobro pozna, kot če govori o zanj novi temi. Pogosto se zgodi, da bratje in sestre veliko boljše 

razumejo govor drug drugega, kot njihovi starši (Bowen, 2011). 

Bowen (2011) opredeljuje razumljivost govora kot razmerje med tem, kar govorec pove, in 

med tem, kar poslušalec razume. Pojem razumljivosti bi lahko opredelili tudi kot jasnost 

povedanega sporočila. Pascoe (2005) dodaja, da je razumljivost govora odnos med ujemanjem 

govorčevega namena in poslušalčevega odziva ter raba govora za učinkovito komunikacijo v 

vsakdanjih situacijah.  
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Feldman (2005) pravi, da je otrok s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem pri dveh letih v 

vsaj 50% razumljiv tujemu odraslemu, pri treh letih pa vsaj v 75%. Weiss (1982 v: Bowen, 

2011) predlaga naslednje kriterije za razumljivost otrokovega govora (% razumljivo 

povedanih besed v spontanem govoru): 

 26–50 % razumljivosti pri dveh letih, 

 51–70 % razumljivosti pri dveh letih in pol letih, 

 71–80 % razumljivosti pri treh letih. 

Flipsen (2006 v: Bowen, 2011) predlaga naslednjo formulo za določitev potrebnega deleža 

otrokove razumljivosti glede na otrokovo starost med pogovorom z neznanimi osebami: 

Otrokova starost/4 x 100 = % razumljivosti otrokovega govora med pogovorom z neznano 

osebo. 

Primer za izračun triletnika: 3/4 x 100 = 75 % 

Iz izračuna je razvidno, da naj bi bil govor enoletnega otroka neznanim osebam razumljiv v 

25 %, iz tega lahko sklepamo, da mora biti otrok pri štirih letih neznancem razumljiv v celoti. 

To navaja tudi Pascoe (2005), ki pravi, da mora biti otrokov spontani govor pri štirih letih v 

celoti razumljiv neznanim osebam, kjer pa so seveda dovoljena odstopanja v artikulaciji in 

uporabi fonoloških procesov. Štiri- ali večletni otroci, katerih govor je za neznane osebe 

razumljiv v manj kot 66 %, morajo biti obravnavani pri logopedu. Bishop in Adams (1990 v: 

Williams Hodson, 2011) dodajata, da mora biti otrokov govor ob starosti 5,5 let popolnoma 

razumljiv, drugače lahko pričakujemo težave pri dekodiranju in črkovanju, saj otroci s 

fonološko motnjo izkazujejo slabšo raven fonološkega zavedanja kot njihovi vrstniki, katerih 

fonološki razvoj poteka brez posebnosti. Williams Hodson (2011) pravi, da mora biti otrokov 

govor ob otrokovem vstopu v šolo nujno razumljiv v celoti, če je drugače, je treba nujno 

ukrepati (prav tam). Slabše razumljiv ali nerazumljiv govor v otroštvu je lahko posledica 

izgube sluha, jezikovnih motenj, artikulacijskih in fonoloških motenj ter tudi glasovnih 

motenj. Zelo pomembna sta zgodnje odkrivanje vzroka nerazumljivosti otrokovega govora, 

kot tudi zgodnja obravnava
7
. 

Pascoe (2005) pravi, da je razumljivost govora pravzaprav najpomembnejša v celotnem 

govorno-jezikovnem razvoju, vendar je najtežje merljiva, saj jo pogosto merimo s pripomočki 

                                                           
7
http://www.nuh.com.sg/ent/patients-and-visitors/diseases-and-conditions/others/unintelligible-speech.html 
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v obliki vprašalnikov ali lestvic, ki jih rešujemo subjektivno. V svojem članku predlaga tri 

pristope za merjenje razumljivosti govora: 

1. Otroka posluša skupina poslušalcev, vsak od njih si zapiše otrokove besede oz. kaj je 

vsak poslušalec razumel. Točkovanje pri tej metodi se lahko precej spreminja, vendar 

je otrokov govor ocenjen z deležem razumljivih besed v stavku oz. s celotnim deležem 

razumljivo povedanih besed. 

2. Uporaba ocenjevalnih lestvic, kjer poslušalec obkroži eno izmed danih postavk 

razumljivosti otrokovega govora. Če lestvica vsebuje več trditev oz. delov, se na 

koncu ti seštejejo in ovrednotijo glede na navodila posameznih lestvic. Večinoma je 

rezultat izražen v odstotkih razumljivosti govora. 

3. Formalni ocenjevalni pripomočki, ki imajo večjo mero objektivnosti. Sestavljeni so iz 

ene ali obeh že opisanih metod. Ena izmed formalnih pripomočkov je The Children῾s 

Speech Intelligibility Measure (CSIM, Wilcox in Morris, 1999). Predstavljenih je 50 

besed, katere mora otrok med preizkusom poimenovati. Otrokov govor je posnet, nato 

pa posnetek poslušajo dva ali trije poslušalci in otrokov govor zabeležijo s pomočjo 

transkripcije, ki jih kasneje med seboj tudi primerjajo. 

McLeodova, Harrisonova in McCormackova so leta 2012 oblikovale Lestvico razumljivosti 

govora v vsakdanjem življenju (Intelligibility in Context Scale – ICS), v slovenščino pa sta jo 

prevedli Kogovškova in Ozbičeva. Je subjektivni merski pripomoček za preverjanje 

razumljivosti govora v vsakdanjem življenju. Namenjen je šolskim in predšolskim otrokom z 

govornimi motnjami, uporablja se ga lahko tudi v raziskovalne namene, služi pa lahko tudi 

kot presejalni pripomoček. Lestvica je sestavljena iz sedmih vprašanj, ki se nanašajo na 

stopnjo razumljivosti otrokovega govora, in sicer kako je po mnenju staršev otrok razumljiv 

njim samim, ožjim članom družine, članom razširjene družine, svojim prijateljem, drugim 

znancem, vzgojiteljem ter nepoznanim osebam. Starši vsako postavko ocenijo z 1 (nikoli 

razumljiv) – 5 (vedno razumljiv). Končni rezultat, ki ga predstavlja povprečje vseh odgovorov 

na vprašanja, nam pove stopnjo razumljivosti otrokovega govora v vsakdanjem življenju in 

znaša nekje od 1,00 (najnižja stopnja razumljivosti) do 5,00 (najvišja stopnja razumljivosti). 
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1.5 PRAGMATIKA, SOCIOPRAGMATIČNE SPRETNOSTI IN 

PRIPOVEDOVANJE ZGODBE 

 

Pragmatična zmožnost se nemalokrat povezuje tudi z govornim dejanjem (Penko, 2013). Za 

začenjanje govornega dejanja ali za sodelovanje v njem moramo poleg jezikovnih spretnosti 

imeti ustrezno razvite tudi pogovorne (sociopragmatične) spretnosti. Če želimo pripovedovati 

zgodbo, moramo imeti ustrezno razvito pragmatično zmožnost. Tako lahko rečemo, da imajo 

pragmatika, socipragmatične spretnosti in pripovedovanje tudi skupne značilnosti, zato jih 

obravnavamo v istem poglavju. 

 

1.5.1 Pragmatika 

 

Pragmatiko bi lahko na grobo opredelili kot »proučevanje jezikovnih fenomenov z vidika 

značilnosti in procesov njihove rabe«, natančneje pa kot: »splošen kognitivni, socialni in 

kulturni pogled na jezikovne fenomene, ki je povezan z rabo teh fenomenov v obliki 

vedenja.« (Verschueren, 2000). Wilken (2012) pojasnjuje, da je pragmatika sistem pravil, ki 

določajo, kako uporabljati jezik in kako z izgovorjenimi besedami povezati namen. Vsebuje 

tudi pravila, kako jezik uporabiti, da bo primeren okoliščinam. Lahko bi rekli, da je 

pragmatika še širša, saj vključuje tudi razumevanje neizrečenega. Verschueren (2000) omenja, 

da jezikovna pragmatika raziskuje uporabo jezika, kar pomeni, da preučuje tudi socialna 

dejanja (ne le govornih dejanj), saj je uporaba jezika tudi izraz vedenja. Preučuje povezavo 

med jezikom in človeškim življenjem. Pravilna in učinkovita raba jezika v kontekstu zahteva 

rabo pragmatičnih kompetenc.  

Pragmatika vključuje tri glavne komunikacijske spretnosti (Asha, 1997–2014): 

1. Uporaba jezika v različne namene: 

- pozdravi (npr.: »Dober dan.« in »Nasvidenje.«), 

- informiranje in izražanje namena (npr.: »Grem v trgovino.«), 

- zahteve (npr.: »Pridi v trgovino.«), 

- obljube (npr.: »Prišel bom v trgovino.«), 

- prošnje (npr.: »Prosim, pridi v trgovino.«). 
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2. Spreminjanje jezika glede na potrebe poslušalca oz. situacijo: 

- pogovor primeren starosti sogovorca (npr.: otrok ali odrasel), 

- pojasnjevanje informacij na novo pridruženemu poslušalcu, 

- pogovor primeren okoliščinam (npr.: učilnica ali otroško igrišče). 

 

3. Sledenje komunikacijskim pravilom (med pogovorom ali pripovedovanjem): 

- izmenjava vlog v pogovoru (poslušalec – govorec), 

- govorjenje le o temi pogovora, 

- pojasnjevanje v primeru napačnega razumevanja, 

- upoštevanje osebnega prostora med pogovorom, 

- vzdrževanje očesnega kontakta in obrazne mimike, 

- uporaba neverbalnih signalov in gest. 

 

Pomembno je, da se pri otroku razvijajo trije vidiki pragmatike. Prvi vidik pragmatike je 

razvoj komunikacijskih funkcij, kjer se otrok nauči izražati svoje namene, prošnje in podajati 

informacije. Pomembno je, da otrok zna komunicirati z verbalnimi elementi, kot sta 

vokalizacija in jezik, ter tudi z neverbalnimi elementi, kot so geste in obrazna mimika. 

Naslednji vidik, ki se mora razviti, je odziv na komunikacijo, kar pomeni, da se otrok na 

komunikacijo odzove in hkrati razume komunikacijo ostalih ljudi. Zadnji vidik pa je otrokovo 

sodelovanje in interakcija v pogovoru, kjer mora otrok v socialni interakciji komunikacijo 

začeti, jo prevzeti in v primeru nesporazuma tudi popraviti. Sposoben mora biti tudi menjave 

vlog. Razvoj pragmatike, in sicer od rojstva do 7. leta starosti, je po omenjenih vidikih 

podrobneje opisan v spodnji tabeli 5 (Deward in Summers, 1995). 

 

Starost Komunikacijske funkcije Odziv na komunikacijo Interakcija in pogovor 

0–9 mesecev Uporablja signale, kot so: 

 

- smeh, 

- jok, 

- vokalizacija (brez 

komunikacijskega 

namena). 

Pozoren je na človeški glas 

in obraz.  

 

Odziva se s smehom in 

pogledom.  

 

Všeč so mu otroške pesmi. 

Zgodnja interakcija med 

otrokom in starši: 

 

- vključuje izmenjavo 

vlog, 

- se prične, ko otrok 

pogleda starše, prekine 

pa, ko pogleda stran, 

- pogosto vsebuje rituale, 

- vsebuje pozornost, ki je 

skupna otroku in staršem, 

- se razširi na dogodke in 

predmet 
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9–18 mesecev Izraža že namen 

komunikacije, najprej z gibi v 

povezavi z vokalizacijo, nato 

še z besedami: 

 

- išče pozornost, 

- prosi za predmete, 

- zavrača in protestira, 

- pozdravlja, 

- poimenuje stvari. 

 

Pričenja razumeti geste 

odraslih (npr: kazanje s 

prstom). 

 

Odziva se na preprosta 

navodila. 

Interakcija se začne z 

neverbalnimi elementi 

(dajanje predmetov, kazanje 

in vokalizacija) in se prekine, 

ko se otrok umakne. 

 

Na vprašanja se odziva z 

gestami ali vokalizacijo. 

 

Interakcija je omejena na eno 

ali dve izmenjavi vlog. 

18 mesecev–3 

let 

Obseg komunikacijskih 

namenov narašča, uporablja 

eno ali več besedne izjave za: 

- izražanje čustev, 

- izkazovanje potrebe 

neodvisnosti, 

- komentarje. 

 

Začenja uporabljati simbolni 

jezik. 

Prepoznava že več 

komunikacijskih namenov 

odraslih, zato se nanje že 

hitreje odzove. 

 

Na govor se odzove z 

govorom (verbalna 

komunikacija). 

 

Razume že enostavne fraze. 

Prične uporabljati govor in 

postavlja verbalna vprašanja. 

 

Interakcijo prične s klicanjem 

(npr.: »Mama!«). 

 

Odzove se na prošnje po 

pojasnitvi, če otroka ni bilo 

moč razumeti. 

 

3–4 leta Govori o preteklih in 

prihodnjih dogodkih. 

 

Podaja informacije. 

 

Obnovi preproste zgodbe. 

Razume komunikacijo 

odraslih in njihove 

komunikacijske namene. 

 

Opazi morebitne spremembe 

v znanih besedilih in rimah. 

Pogovor začne z verbalno 

strategijo (npr.: »Mama, kaj 

je to?«.) 

 

Čedalje bolj je sposoben 

komunicirati s tujo osebo. 

 

Med pogovorom z vrstniki se 

pogovarja tudi sam s seboj. 

 

Med igro sodeluje v 

pogovoru, v katerem je 

prisotno pretvarjanje in 

menjava vlog. 

 

Hitro spreminja teme 

pogovora. 

 

Vključuje se v pogovore 

drugih ljudi. 

 

Ko otroka ne razumemo, se 

trudi izjavo ponoviti 

dobesedno. 
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 4–7 let Uči se izražanja svojih 

namenov in se trudi biti 

razumljiv poslušalcu.  

 

Začenja uporabljati indirektne 

izjave. 

 

Uporablja jezik za: 

- pridobivanje informacij, 

- dajanje navodil 

vrstnikom, 

- postavljanje pravil, 

- pridobivanje pozornosti, 

- pogajanje in sklepanje 

kupčij, 

- izražanje čustev, 

- izražanje svojih 

prepričanj. 

 

Pričenja že pripovedovati 

šale, vendar večkrat zgreši 

bistvo. 

 

Prične pripovedovati o svojih 

izkušnjah in izražati mnenje o 

dejanjih ostalih ljudi. 

 

Razume že indirektne 

izjave. 

 

Če česa ne razume, prosi za 

obrazložitev. 

 

Metalingvistično zavedanje 

(uporablja jezik za 

govorjenje o jeziku). 

 

Rad ima šale, vendar jih še 

ne razume popolnoma. 

 

Posluša že daljše zgodbe in 

jih obnovi. 

 

Vrstnikom odgovarja na 

vprašanja in se odzove na 

njihova navodila. 

Otrok postaja vse bolj 

učinkovit pri začenjanju in 

končevanju pogovora. 

 

V pogovoru je vse več 

menjav vlog, pogovor pa se 

podaljšuje. 

 

Nauči se izbrati primeren 

trenutek, da se vključi v 

pogovor drugih.  

 

Deiktov (tukaj, tam) še ne 

uporablja povsem pravilno, 

zato morajo odrasli večkrat 

sklepati, katero stvar je imel 

otrok v mislih. 

 

Ko otroka ne razumemo, 

dopolni svojo izjavo z 

dodatnimi informacijami. 

 

Udeležuje se igre vlog in se 

pogaja ter uporablja pogojnik. 

 

Nauči se prilagajati stil 

pogovora glede na razlike 

med sogovorci (npr.: spol, 

starost, poznavanje 

sogovorca). 

 

Pozna socialna pravila 

pogovora za ustrezno 

jezikovno rabo. 

Od 7 let dalje Vzpostavi zahtevnejše 

jezikovne funkcije: 

- obljube, 

- postavljanje hipotez, 

pojasnjevanje in 

predvidevanje, 

- opisovanje svojih čustev 

in čustev drugih ljudi 

- argumentiranje. 

 

Pripoved postane dolga in 

kompleksna. 

 

Uporaba metafor, sarkazma in 

ironije. 

 

 

Indirektne izjave že dobro 

razume. 

 

Verbalni jezik že lahko 

podkrepi z neverbalnimi 

znaki (namenoma). 

 

Otrok že bere, in tako 

pridobiva informacije tudi iz 

knjig. 

 

Je vljuden. 

 

 

Dobro razume figurativni 

jezik. 

 

Zaveda se, da ima lahko ena 

beseda več pomenov. 

Razume šale. 

V pogovoru čedalje bolj 

upošteva ločila. 

 

Ko je pogovor prekinjen, ga 

zna ponovno vzpostaviti. 

 

Prilagodi se stilu govora, 

glede na starost, status in 

odnos do poslušalca. 

 

Do sogovorca je spoštljiv in 

uporablja vljudnostne izraze.  

 

Med pogovorom vzdržuje 

očesni kontakt in uporablja 

primerno držo, geste in 

upošteva sogovorčev prostor 

zasebnosti.  

Tabela 5: Kronološki prikaz razvoja pragmatike (Deward in Summers, 1995) 
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1.5.2 Sociopragmatične spretnosti 

 

Za učinkovito komunikacijo so zelo pomembne tudi sociopragmatične spretnosti, ki se 

nanašajo tako na verbalno kot tudi na neverbalno aktivnost, kar pomeni, da vključujejo geste, 

gibe in vokalizacijo. Otrok mora učinkovito komunicirati tako s starši, kot tudi s svojimi 

vrstniki. Lahko rečemo, da so sociopragmatične spretnosti osnova za učinkovito 

komunikacijo ter da komunikacijo postavljajo v kontekst (Bonifacio, Girolametto, 2007; 

Capirci et al. 1996; Iverson et al. 1994 v: Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011).  

Otrok uporablja sociopragmatične veščine za vključitev v komunikacijo. S svojimi verbalnimi 

in neverbalnimi dejanji se skuša umestiti v dogajanje ter se uveljavi. Veliko vlogo imajo 

posebej v zgodnjem otroštvu, ko otrok še nima veliko verbalnega materiala (Ozbič, Penko in 

Kogovšek, 2011). 

Poznamo več različnih komunikacijskih tipov otrok. Eni so zelo aktivni, izražajo svoje želje 

in zahteve ter zavestno vplivajo na okolje, drugi pa so pasivni in pustijo, da okolje vpliva 

nanje. Tako prideta do izraza otrokova asertivnost ali responzivnost. Asertivnost je prisotna že 

pri dojenčku, saj daje svoje pobude in izkazuje svoje potrebe predvsem na neverbalen način 

(odpiranje ust, stegovanje rok, premikanje hrbta). Prav tako je pri dojenčku prisotna 

responzivnost, saj se na naše pobude tudi odziva (se obrne, ko ga pokličemo). Tako se že od 

najzgodnejšega otroštva asertivnost in responzivnost razvijata v komunikacijskem aktu med 

otrokom in zanj pomembnim odraslim (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011).   

Asertivnost je osebnostno-vedenjska lastnost, ki jo lahko pridobimo, okrepimo ali pa 

izgubimo. Asertivna komunikacija pomeni, da spoštujemo sebe in druge ter da komuniciramo 

jasno in neposredno. Asertivnost naj bi bila uravnoteženost dveh skrajnosti, in sicer pasivnosti 

in agresivnosti (Kavaš, 2011). Za asertivne otroke je značilno, da zavestno vplivajo na svoje 

okolje in da so aktivni ter izražajo svoje potrebe, misli in zahteve. Pri asertivni komunikaciji 

je otrok pobudnik za spremembe (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011).   

Responzivnost pa bi lahko opisali kot verbalno ali neverbalno odzivanje na pobude, ki 

izhajajo iz okolja. Responzivna komunikacija odraža pasivnost, saj je pobudnik za spremembe 

komunikacijski partner (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011). V komunikacijskem dejanju tako 

pride do izraza dvosmernost komunikacije v smislu pobudnik–izvajalec. Fey (1986 v: Ozbič, 

Penko in Kogovšek, 2011) navaja štiri tipe otrok: 
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1. Asertivni in responzivni otroci, ki sami dajejo pobude in se hkrati tudi odzivajo na 

pobude sogovornika. 

2. Asertivni in neresponzivni otroci, ki sami dajejo pobude, vendar se na pobude 

sogovornika ne odzivajo. 

3. Neasertivni in responzivni otroci, ki sami ne dajejo pobud, vendar se odzivajo na 

pobude sogovornika. 

4. Neasertivni in neresponzivni otroci, ki sami ne dajejo pobud, prav tako pa se ne 

odzivajo na pobude sogovornika. 

Ozbičeva, Penkova in Kogovškova (2011) poudarjajo, da je otrokovo komunikacijsko vedenje 

zelo pomembno za otrokovo vpetost v družbo in komunikacijo samo. Tako asertivnost kot 

responzivnost otroku omogočata uravnoteženo prehajanje iz sprejemnika v oddajnik namena. 

Torej je za ustrezen govorno-jezikovni razvoj zelo pomemben razvoj sociopragmatičnih 

spretnosti. Penko (2013) dodaja, da si otroci, ki se manjkrat odzovejo na pobude 

komunikacijskega partnerja in tudi manjkrat pričnejo komunikacijo z drugimi, pridobijo manj 

komunikacijskih izkušenj. Tako pridobijo manj povratnih informacij na svoje pobude in imajo 

posledično slabše razvito verbalno in neverbalno komunikacijo, kar se odraža tudi na ostalih 

področjih razvoja. Otroci, ki pogosto dajejo pobude za komunikacijo in se na njih tudi 

odzovejo, so sposobni pozornost na isti temi zadržati dlje časa, dobijo veliko povratnih 

informacij na svoje pobude ter tako uspešno izvajajo svojo komunikacijsko kompetenco.  

Razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otroku lahko preverjamo z Ocenjevalno lestvico za 

sociopragmatične spretnosti, ki jo je leta 1997 oblikoval Girolametto, v slovenščino pa so jo 

prevedle Ozbičeva, Kogovškova in Penkova. Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične 

spretnosti je vprašalnik, ki preverja otrokove sociopragmatične spretnosti. Ocenjevalna 

lestvica je sestavljena iz 25 postavk, ki ocenjujejo otrokovo asertivnost in responzivnost. 

Asertivnost je razdeljena na tri podskupine: spraševati (3 trditve), izraziti želje, potrebe in 

zahteve (6 trditev) ter predlagati (6 trditev). Responzivnost je prav tako razdeljena na tri 

podskupine: odgovarjati na vprašanja (4 trditve), odzivati se na zahteve (2 trditvi) in smiselna 

povezanost s temo pogovora oz. kontigenca (4 trditve). Lestvico izpolnjujejo starši. Vsako 

postavko ocenijo s števili od 1 (nikoli) do 5 (vedno). Nato seštejemo vse vrednosti za vsako 

sociopragmatično spretnost posebej, nato za vsako izračunamo povprečje rezultatov in iz 

legende razberemo otrokove rezultate (odsotna ali nefrekventna veščina, porajajoča se ali 

slabo razvita veščina, dobro razvita veščina).  
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1.5.3 Pripovedovanje zgodbe 

 

Pomemben vidik otrokove pragmatične zmožnosti je pripovedovanje zgodbe, ki je v celoti 

vezano na razumevanje in izražanje vsebine, ki jo otrok sporoča le z jezikom. 

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

zahteva oblikovanje kohezivne vsebine, upoštevanje slovničnih pravil jezika, rabo 

pridevnikov in veznikov, s katerimi otroci zagotovijo povezanost besedila ter logično 

razmerje znotraj posameznih vsebin (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Otroci so že v zgodnjem otroštvu izpostavljeni različnim besedilom, ki so pisana v obliki 

zgodbe. Malčki zgodb ne le poslušajo, temveč jih tudi pripovedujejo. Pripovedovanje jim 

omogoča, da svoje izkušnje delijo z drugimi, da opisujejo dogodke iz preteklosti, iščejo vzrok 

sedanjih dogodkov, opisujejo svoja čustva in čustva drugih ter socialne odnose. Otroci 

najpogosteje začnejo pripovedovati zgodbe takrat, ko v svojem govoru pričnejo uporabljati 

dvobesedne izjave (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012). Prve 

vsebine pripovedi se nanašajo na njihovo neposredno okolje in vključujejo poimenovanje 

oseb in predmetov ter so vezane na njihove izkušnje. Gre za zelo enostavne opise dogodkov, 

ki so jih otroci doživeli sami. Svoje pripovedovanje vežejo predvsem na svoje izkušnje in 

zaznavanje. Otroci nizajo dogodke iz svojega dnevnega življenja in jih sestavijo v zgodbo. Z 

njimi opisujejo tudi izvajanje rutin, ki temeljijo na časovnem vzorcu (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006).  

Mendler (1984 v: Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004) pojasnjuje razlike med opisom 

posameznih dogodkov in med pravo zgodbo. Pri prvi vrsti zgodbe, ki je tudi razvojno 

enostavnejša, otrok zgolj niza zaporedne dogodke, pri drugi vrsti zgodbe pa otrok ustvarja in 

povezuje različne možnosti, kako bi se zgodba začela, smiselno nadaljevala in tudi končala. 

Marjanovič Umek, Fekonja, Peklaj, Sočan in Komidar (2012) pravijo, da dveletni otroci v 

zgodbe vključijo enega od treh kriterijev zgodbe, in sicer začetek ali konec zgodbe in rabo 

preteklega časa. Po tretjem letu starosti otroci pripovedujejo vse bolj strukturirane in 

konvencionalne zgodbe. Zgodba dobi tudi svojo koherentnost ter kohezivnost. V procesu 

pripovedovanja zgodbe se otroci opirajo na svoje miselne predstave ter konvencionalne 

zgodbe gradijo na začetnem dogodku in jih razvijajo okoli glavnega junaka. Vedo že, kaj je 

rdeča nit zgodbe, in opisujejo odnose med osebami in čustva besed (prav tam). Omahna 

(2011) omenja, da otroci stari od 3 do 4 let v svoji pripovedi uporabljajo kratke povedi in 
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pogosto le naštevajo posamezne elemente zgodbe. Shah (2003) dodaja, da v četrtem letu 

starosti pride do napredka v razvoju pripovedi, saj v tem obdobju pride do razvoja socialnih 

ter spoznavnih sposobnosti in razvoja teorije uma. Marjanovič Umek in Zupančič (2009) 

dodajata, da teorija uma otroku omogoča, da razume svoja lastna mentalna stanja ter mentalna 

stanja drugih ljudi, ki so lahko različna od njegovih, to pa mu pri pripovedovanju zgodbe 

omogoča povezavo z junakovim notranjim stanjem ter z njegovim dejanjem. Tako lahko v 

svojo pripoved vključi junakove cilje in načrte. Štiriletniki pričnejo v svoje zgodbe 

vključevati več junakovih telesnih in duševnih stanj in več dejanj, ki vključujejo junakove 

misli in čustva. Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar (2012) pravijo, da 

petletniki svoje zgodbe pripovedujejo pretežno v pretekliku in pri pripovedovanju uporabljajo 

različno intonacijo in spreminjajo barvo ter med pripovedovanjem že razmišljajo o 

posameznih elementih, ki sestavljajo zgodbo. Ovrednotijo pa tudi že vedenje in dejanja 

junakov in poznajo že glavne značilnosti zgodbe, ki jo pripovedujejo. Otroci, stari osem let, 

pa lahko glede na navodila že pripovedujejo različne vrste zgodb. 

 

Applebee (1978 v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012) navaja 6 

razvojnih ravni pripovedovanja zgodbe: 

1. Pripovedovanje v kupih: gre za bolj ali manj neorganizirane zbirke posameznih 

elementov, ki ga še ne moremo opredeliti kot zgodbo. 

2. Opisovanje zaporedja dogodkov: dogodki so z vsebinskega vidika še zmeraj slabo 

organizirani, vendar že kažejo na otrokovo čedalje boljše razumevanje časa. 

3. Pripovedovanje o dogodkih: je že razvojno zahtevnejše, dogodki so tipično 

organizirani okoli glavnega junaka. 

4. Zgodbe, ki še ne vsebujejo prave strukture, vendar otroku uspe med seboj povezati 

posamezne dele zgodbe. 

5. Pripovedovanje zgodbe v neusmerjeni verigi: otroci pripovedujejo zgodbe tako, da se 

vsak element povezuje z naslednjim, vendar je povezanost med začetkom in koncem 

zgodbe zelo šibka in nejasna. Zgodbe pogosto nenadno končajo z besedo »konec«, 

čeprav se zavedajo, da se dogodki v zgodbi lahko razvijejo v različne smeri. 

6. Pripovedovanje zgodbe v verigi: od petega leta dalje otroci zgodbo oblikujejo že v 

verige, ki so osredotočene na glavno nit oz. na glavnega junaka zgodbe. Nato pričnejo 

pripovedovati prave zgodbe, ki vključujejo osnovno temo, okoli katere zgodbo 
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razvijejo od začetka, vrhunca zgodbe pa do konca. Začetek in zaključek zgodbe sta 

jasno povezana. 

Za razvoj otrokovega pripovedovanja zgodbe sta ključna prepoznavanje središčnega elementa 

v zgodbi in oblikovanje verig, s katerimi otrok povezuje glavne dogodke v zgodbi (Applebee 

v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012). Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja (2006) dodajajo, da imajo na razvojno raven poleg otrokove starosti pomembne 

učinek tudi vsebina, vrsta in kakovost ilustracij, začetek zgodbe in tudi ostali pogoji, kot sta 

npr. pogostost izpostavljenosti otroški literaturi in podpora staršev.  

Podobno kot sposobnost branja črk, se tudi sposobnost »branja« knjižnih ilustracij razvija 

postopoma (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012). Miljak (1981 v: 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) opisuje štiri razvojne ravni otrokovega 

pripovedovanja ob ilustracijah oz. slikah: 

1. Zaznavno prepoznavanje: otrok le našteva stvari, predmete, osebe in živali, ki so na 

sliki. Prepoznava predmete in jih pretvarja v besede. Pripovedovanje na tej najnižji 

ravni zmore že enoletni otrok. 

2. Nepopolni opis: otrok prepoznava nekatere odnose med predmeti na sliki in jih nato 

pretvarja v govor. V pripovedovanju prevladuje statični opis slike in nizanje opažanj. 

3. Elaboriran govor: otrok se pri opisovanju slike opira na lastne izkušnje. Prepoznava 

odnose na sliki in opisuje slike kot aktivno dogajanje. V govoru sta vedno bolj 

prisotna aktualen kontekst in kontekst iz preteklosti. 

4. Povezovanje dogajanja na slikah: otrok opiše vsako sliko kot aktivno dogajanje ter 

opise sestavi in jih oblikuje v logično zaporedje. 

Večina otrok, starih pet do šest let, opisuje slike na drugi in tretji ravni (Miljak v: Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Koherentna zgodba poleg povezanih dogodkov vsebuje tudi opise glavnih junakov in 

mentalnih stanj. Obstajajo tri razvojne ravni opisovanja junakov v zgodbah otrok, starih od 

treh do pet let (Nicolopoulou in Richner 2007 v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in 

Komidar, 2012) : 

1. Junaki kot vršilci dejanj: brez psiholoških značilnosti, opisani le na podlagi zunanjih 

značilnosti in dejanj.   
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2. Junaki kot osebe: opisani s preprostimi opisi psiholoških značilnosti, ki se nanašajo na 

namen). 

3. Junaki kot osebnosti: opisani z zapletenimi mentalnimi stanji, ki se nanašajo na 

njihova čustva in namene. 

S starostjo otrok se pomembno povečuje razvojna raven opisovanja junakov v zgodbi. Triletni 

otroci junake najpogosteje opisujejo kot vršilce dejanj (1. raven), štiriletni kot osebe (2. raven) 

in petletni kot osebnosti (3. raven) (Nicolopoulou in Richner v 2007: Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012). 

Ne glede na to, ali otroci zgodbo pripovedujejo prosto, na osnovi slik ali slikanice, je treba pri 

otrokovem pripovedovanju zgodbe spremljati dva osnovna kriterija za ocenjevanje 

pripovedovanja zgodbe, in sicer koherentnost in kohezivnost (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). 

Koherentnost zgodbe je globinska povezanost med deli sporočila in se nanaša na samo 

strukturo zgodbe (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). »Zgodba, ki temelji na 

koherentni strukturi, pomeni več kot nekaj nepovezanih stavkov, ki bi na koncu poslušalca 

privedli k vprašanju »In kaj potem?« (Karmiloff in Karmiloff Smith, 2001 v: Marjanovič 

Umek, Fekonja in Kranjc, 2004). Dressler in de Beaugrande (1992 v: Marjanovič Umek, 

Fekonja in Kranjc, 2004) pa navajata, da je koherenca kontiuniteta smislov. Kranjc, 

Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc (2007) so opisale merila za koherentnost zgodbe, ki si 

sledijo v razvojnem zaporedju. Najprej otroci pripovedujejo zgodbe brez strukture, ki so 

vsebinsko nepovezane in poslušalcu zato nerazumljive. Nato jim sledijo zgodbe s strukturo, ki 

vsebujejo le preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij, nato pa se razvijejo zgodbe, ki 

vsebujejo še enostavno časovno nizanje dogodkov. Dalje se razvijejo zgodbe, ki vsebujejo 

opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi. Na koncu pa otroci pripovedujejo 

zgodbe, ki temeljijo na koherentni strukturi in vključujejo vzročno-posledične opise 

dogodkov ter začetek, jedro in konec ter glavne junake zgodbe. Pri ocenjevanju koherentnosti 

zgodbe se pri določanju razvojne ravni zgodbe upošteva najvišja raven, ki jo je otrok dosegel 

v svojem pripovedovanju. 

Kohezivnost zgodbe bi lahko opisali kot površinsko zgradbo zgodbe (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). Nanaša se na jezikovna izrazila, s pomočjo katerih so povezani 

posamezni deli zgodbe in zagotavlja logično razmerje med posameznimi vsebinami 

(Karmiloff in Karmiloff Smith, 2001 v: Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc 2005). Merila 



 

40 
 

za ocenjevanje kohezivnosti zgodbe so razdeljena v dve podskupini, in sicer od razvojno 

nižjih do razvojno višjih. Pri pripovedovanju zgodbe tako ocenjujemo tematsko razporeditev 

ter sredstva, s katerimi ohranjamo referenco. Za nizko kohezivne zgodbe so značilni tematski 

preskoki in ponavljanje besed, kar povzroča, da je zgodba manj kohezivna in nepovezana. 

Visoko kohezivne zgodbe pa so zgodbe brez tematskih preskokov, v katerih otrok uporablja 

zaimke, nadpomenke ipd. Pri ocenjevanju kohezivnosti se pri določanju ravni zgodbe 

upošteva prevladujoča raven skozi celotno zgodbo (Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja in 

Bajc, 2007). 

Pripoved se lahko ocenjuje (Adams idr., 2002 v: Omahna, 2011): 

 z uporabo ponovnega pripovedovanja prebrane zgodbe ob slikanici, 

 z gradnjo nove zgodbe,  

 z izmišljeno zgodbo ali z opisom vsakodnevnih dogodkov,  

 z ustvarjanjem zgodbe preko slikanice, 

 z opisom osebne izkušnje. 

Če želimo pripoved oceniti z uporabo ponovnega pripovedovanja prebrane zgodbe ob 

slikanici, lahko uporabimo Test zgodbe o avtobusu, ki ga je leta 1969 oblikovala 

Renfrewnova. Test uporabljajo psihologi in logopedi. Primeren je za ocenjevanje otrok, starih 

od 3 do 8 let. Uporablja se ga kot presejalni test, občutljiv pa je na težave z govornim 

razumevanjem in izražanjem, fonološkimi, semantičnimi, gramatičnimi in težavami z 

zaporedji. Test se izvaja individualno, sestavlja pa ga 12 sličic, ki so upodobljene v slikanici. 

Izvajalec otroku pove zgodbo na podlagi slik (pri pripovedi se je treba natančno držati 

besedila). Ko je zgodba zaključena, izvajalec prižge diktafon in obrne slikanico na prvo stran 

ter otroka prosi, da obnovi celotno zgodbo. Test se vrednoti s pomočjo transkripcije ter liste 

za ocenjevanje (Omahna, 2011).  

Pripoved lahko ocenimo tudi z ustvarjanjem zgodbe preko slikanice, pri tem pa lahko 

uporabimo Preizkus pripovedovanja zgodbe (PPZ): Rokavička, ki so ga leta 2012 oblikovali 

Marjanovič Umek, Fekonja, Peklaj, Sočan in Komidar. Uporablja se za ocenjevanje govora 

otrok, starih od 3 do 6 let, in sicer za ocenjevanje njihove pragmatične zmožnosti 

pripovedovanja zgodbe. Preizkus je objektiven in zanesljiv pripomoček za ocenjevanje 

pripovedovanja zgodbe in je standardiziran na vzorcu slovenskih otrok. Preizkus temelji na 

ljudski zgodbi o izgubljeni rokavički, ki je v slikanici upodobljena z enajstimi ilustracijami. 

Izvajalec slikovno predlogo položi pred otroka in ga prosi, naj plišasti igrači pove zgodbo. 
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Otrokovo zgodbo se transkribira v odgovorni list in se jo nato po navodilih ovrednoti. 

Točkovanje in normiranje potekata z Excelovo datoteko, ki se jo izpolni na spletni strani. Po 

končanem preizkusu dobimo standardizirano vrednost dosežka (z) in zaokroženo vrednost 

dosežka (C), ki nam povesta uspešnost otroka pri opravljenem preizkusu. 

 

V teoretičnem uvodu smo predstavili področja, s katerimi lahko preverimo status govora, 

jezika in komunikacije otrok. Težave, s katerimi se srečujemo slovenski logopedi, so prav 

gotovo pomanjkanje ocenjevalnih pripomočkov, s katerimi bi omenjena področja otrokovega 

razvoja lahko ocenili in dobili vpogled v ustreznost razvoja govora, jezika in komunikacije 

posameznega otroka. V ta namen smo združili štiri različne instrumente ter z njimi preverili 

govor, jezik in komunikacijo otrok. Artikulacijo in fonološki razvoj smo preverjali z Oceno 

artikulacije govora, razumljivost govora smo preverjali z Ocenjevalno lestvico razumljivosti 

govora v vsakdanjem življenju, sociopragmatične spretnosti smo preverjali z Ocenjevalno 

lestvico za sociopragmatične spretnosti ter pripovedovanje zgodbe s Preizkusom 

pripovedovanje zgodbe: Rokavička. Smiselno bi bilo oblikovati enoten merski pripomoček, ki 

bi zajemal več področij otrokovega govorno-jezikovnega razvoja in nam hkrati dal vpogled 

ali se govor, jezik in komunikacija razvijajo v običajni, želeni smeri. 
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2 CILJ IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Cilj diplomskega dela je analiza govorno-jezikovnega statusa triletnikov, in sicer ocena 

artikulacije govora, fonološkega razvoja, sociopragmatičnih spretnosti, razumljivosti 

otrokovega govora ter pripovedovanja zgodbe in ugotavljanje medsebojne povezanosti 

omenjenih ocen. 

 

2.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H1: Deklice pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička dosegajo statistično pomembno 

boljše rezultate kot dečki. 

H2: Otroci, ki dosegajo slabše rezultate pri Oceni artikulacije govora, imajo tudi statistično 

pomembno slabše rezultate pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička. 

H3: Pri Oceni artikulacije govora dečki dosežejo enake rezultate kot deklice. 

H4: Otroci, ki imajo slabši rezultat pri Oceni artikulacije govora, imajo statistično pomembno 

slabše rezultate na Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem življenju. 

H5: Otroci, ki dosegajo boljše rezultate na Ocenjevalni lestvici za sociopragmatične spretnosti 

(povprečje asertivnosti in responzivnosti), dosegajo tudi statistično pomembno boljše 

rezultate pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička. 

H6: Otroci, v čigar govoru se pojavlja večje število fonoloških procesov, dosegajo statistično 

pomembno slabše rezultate pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička, kot tisti otroci, 

ki v govoru uporabljajo manjše število fonoloških procesov. 
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3 METODOLOGIJA DELA 
 

3.1 OPIS VZORCA 

 

V raziskavo je bilo vključenih 41 triletnikov (20 dečkov in 21 deklic), ki so bili s strani 

pediatra vabljeni na sistematski pregled v Zdravstveni dom Krško. Tako so v raziskavo 

vključeni otroci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove, ter tisti otroci, ki so v varstvu 

doma. 

Najnižja starost otrok je znašala 3 leta, 0 mesecev in 0 dni, najvišja pa 3 leta, 3 mesece in 17 

dni, tako da je razlika med najmlajšim in najstarejšim otrokom znašala 3 mesece in 17 dni. 

Povprečna starost otrok je bila 3 leta, 1 mesec in 3 dni, standardni odklon starosti pa je znašal 

29 dni, kar kaže na homogenost našega vzorca. 

32 otrok v naši raziskavi je bilo brez sesalnih razvad, 9 pa jih je še vedno uporabljalo dudo, 

stekleničko ali je sesalo prst. 

Izmed 41 otrok jih je 24 obiskovalo vzgojno-izobraževalno (VI) ustanovo, 17 pa jih je bilo v 

varstvu doma. 

 

 

Spodnja tabela 7 nam kaže, da se število veljavnih udeležencev raziskave razlikuje od 

dejanskega števila udeležencev, saj ena deklica pri dveh preizkusih ni želela sodelovati 

(Ocena artikulacije govora, Preizkus pripovedovanje zgodbe: Rokavička), podatke pri ostalih 

dveh preizkusih pa smo pridobili z rešenim vprašalnikom s strani dekličinih staršev (Lestvica 

razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (ICS), Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične 

spretnosti). Pridobljene podatke pri Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem življenju in 

Ocenjevalni lestvici za sociopragmatične spretnosti smo pri analizi raziskave vseeno 

 Frekvenca (vsi) Frekvenca (VI-ustanova) Frekvenca (varstvo 

doma) 

 

Spol 

Moški 20 9 11 

Ženski 21 15 6 

Skupaj 41 24 17 

  Tabela 6: Udeleženci raziskave, razporejeni glede na spol in obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove 
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upoštevali, iz analize Ocene artikulacije govora in Preizkusa pripovedovanja zgodbe: 

Rokavička pa je bila deklica izvzeta, zato se glede na preizkus število pri posameznih 

preizkusih razlikuje. 

 

Uporabljeni instrumenti N 

Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (ICS) 41 

Ocena artikulacije govora (OAT) 40 

PPZ: Rokavička 40 

Lestvica sociopragmatičnih spretnosti 41 

N-veljavnih 40 

Tabela 7: Število udeležencev pri posameznih preizkusih 

 

3.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

 

Z vprašalnikom za starše (priloga 1), katerega so starši izpolnili že pred pregledom, sem 

pridobila pomembne podatke o otroku, ki sem jih potrebovala za raziskavo (starost, spol, 

obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove, prisotnost sesalnih razvad ter zaskrbljenost 

staršev glede govora njihovega otroka). Prav tako so izpolnili tudi Ocenjevalno lestvico za 

sociopragmatične spretnosti in Lestvico razumljivosti otrokovega govora v vsakdanjem 

življenju. Ostala preizkusa (Oceno artikulacije govora in Preizkus pripovedovanja zgodbe: 

Rokavička) sem z otroki v prisotnosti staršev opravila sama.  

 

3.2.1 Opis merskega instrumentarija 

 

1. Ocena artikulacije govora (OAT) (B. Globačnik, 1999): postopek ocenjevanja 

artikulacije, ki ugotavlja izreko glasu v različnih pozicijah v besedi. Omogoča razmeroma 

hitro in sistematično ugotavljanje števila in vrste napak na področju artikulacije (omisija, 

substitucija, distorzija). Test vsebuje dve veliki sliki, na katerih so upodobljeni različni pojmi, 

ki vsebujejo različne soglasniške skupine, poudarek pa je na začetni legi glasu. Test vsebuje 

tudi 60 malih slik, s katerimi preverjamo vsak soglasnik v začetni, sredinski ali končni legi, ne 

upošteva pa odzvenevanja zvenečih glasov v končni poziciji v besedi (Globačnik, 1999).  
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2. Preizkus pripovedovanja zgodbe (PPZ): Rokavička (L. Marjanovič Umek, U. Fekonja 

Peklaj, G. Sočan in L. Komidar, 2012): uporablja se za ocenjevanje govora otrok, starih od tri 

do šest let, in sicer za ocenjevanje njihove pragmatične zmožnosti pripovedovanja zgodbe. 

Preizkus je objektiven in zanesljiv pripomoček za ocenjevanje pripovedovanja zgodbe. Je tudi 

standardiziran na vzorcu slovenskih otrok. Preizkus temelji na ljudski zgodbi o izgubljeni 

rokavički, ki je v slikanici upodobljena z enajstimi ilustracijami (Marjanovič Umek, Fekonja, 

Peklaj, Sočan in Komidar, 2012).  

 

3. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina (ang. Intelligibility 

in Context Scale (ICS)) (S. McLeod, L. J. Harrison in J. McCormack, 2012, prevedli: D. 

Kogovšek in M. Ozbič, 2012): subjektivni merski pripomoček za preverjanje razumljivosti 

govora v vsakdanjem življenju. Namenjen je šolskim in predšolskim otrokom z govornimi 

motnjami, uporablja pa se ga lahko tudi v raziskovalne namene. Služi lahko tudi kot presejalni 

instrument. Razvit je bil kot dopolnilo drugim metodam rehabilitacije oz. terapijam. Sestoji iz 

sedmih vprašanj, ki se nanašajo na stopnjo razumljivosti otrokovega govora (McLeod, 

Harrison in McCormack, 2012).  

 

4. Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti (L. Girolametto, 1997, prevedle: 

M. Ozbič, D. Kogovšek, B. Penko, 2010): vprašalnik, ki preverja otrokovo asertivnost in 

responzivnost. Vsebuje tudi uvod, kjer sta opredeljena pogovor in komunikacija ter navodila 

za izpolnjevanje vprašalnika. Ocenjevalna lestvica je sestavljena iz 25 postavk, ki ocenjujejo 

otrokovo asertivnost (spraševati, izražati želje in potrebe, predlagati) in responzivnost 

(odgovarjati na vprašanja, odzvati se na zahteve, koherentnost) (Girolametto, 1997).  

 

3.2.2 Vrednotenje merskega instrumentarija 

 

1. Ocena artikulacije govora (OAT) (B. Globačnik, 1999): vrednoti se s pomočjo skale, 

kjer so posamezni glasovi rangirani glede na odstotek glasov, ki ga zastopajo v govoru. Po 

mnenju avtorice omisija, substitucija in distorzija različno vplivajo na kakovost in 

razumljivost celotnega govora, zato je za omisijo iz skale vzeta celotna vrednost glasu, za 

substitucijo sta vzeti dve tretjini vrednosti glasu v skali, za distorzijo pa le ena tretjina 
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vrednosti, kar pomeni, da avtorica meni, da omisija najbolj vpliva na razumljivost celotnega 

govora, najmanj pa distorzija. Ko smo prepričani v otrokov način izreke, na skali označimo 

vrednosti za artikulacijske motnje (omisija, substitucija, distorzija), če so seveda prisotne, če 

pa je otrokov govor brez posebnosti, v skali ne označimo ničesar. Nato v vsaki koloni posebej 

seštejemo vrednosti in nato še vse tri dobljene rezultate. Izračunani podatki nam kažejo vrsto 

artikulacijske motnje, število motenih glasov in odstotek motenosti celotnega govora na 

področju artikulacije pri posamezniku (Globačnik, 1999), ne nudijo pa kvalitativne ter 

primerjalne analize fonetskega in fonološkega repertoarja. 

Pri oceni artikulacije govora nismo bili pozorni le na artikulacijo, temveč tudi na fonološki 

razvoj, kjer smo ugotavljali prisotnost, število in vrsto fonoloških procesov. Za oceno 

artikulacije govora sem uporabila slike, ki vsebujejo glasove v vseh treh položajih, saj sem le 

tako lahko sistematično preverila artikulacijo in prisotnost, vrsto ter število fonoloških 

procesov. Za lažjo analizo artikulacije govora in fonoloških procesov smo med poslušanjem 

posnetka transkribirali otrokove besede v za to pripravljen obrazec (priloga 2). Kriterij za 

vrednotenje posameznih besed je bilo ujemanje besede z odraslim govorcem (ang. Whole 

Word Matching (WWM)). Če otrokova realizacija posamezne besede ni bila enaka kot bi 

besedo realiziral odrasel govorec, smo v skali za Oceno artikulacije govora označili opaženo 

odstopanje v artikulaciji (omisija, substitucija, distorzija) in določili uporabljen fonološki 

proces. Izjemo smo naredili le pri vrednotenju substitucije glasu /r/ z glasom /l/, ki je nismo 

šteli kot fonološki proces drsenja, saj bi bilo tako zaradi narave testa število besed s 

fonološkimi procesi bistveno večje pri skoraj vsakem otroku. Če pa je otrok glas /r/ 

nadomestil s katerikolim drugim glasom kot z glasom /l/, pa smo to šteli kot fonološki proces. 

Substitucijo glasu /r/ z glasom /l/ smo pri Oceni artikulacije govora vseeno ovrednotili kot 

artikulacijsko napako (substitucija). Kljub razlikam v vrednotenju artikulacije in fonoloških 

procesov so bili vsi otroci ocenjeni na povsem enak način, zato jih med seboj lahko 

primerjamo. 

 

2. Preizkus pripovedovanja zgodbe (PPZ): Rokavička (L. Marjanovič Umek, U. Fekonja 

Peklaj, G. Sočan in L. Komidar, 2012): točkuje se in normira z Excelovo datoteko, ki se jo 

izpolni na spletni strani. V polja, ki se nam odprejo, vnesemo zahtevane vrednosti, ki smo jih 

dobili pri preizkusu. Po končanem preizkusu dobimo standardizirano vrednost dosežka (z), 

zaokroženo vrednost dosežka (C) ter interval zaupanja za prava dosežka z in C. Razvoj 
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otrokovega pripovedovanja zgodbe opredelimo kot normativnega, če skupni dosežek spada v 

25. percentil (P25) ali višje. Rahlo odstopanje pomeni skupni dosežek, ki spada med 10. in 25. 

percentil, medtem ko pomembno odstopanje od normativnega razvoja predstavlja skupni 

dosežek, ki spada v 10. percentil ali nižje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in 

Komidar, 2012).  

Med pripovedovanjem zgodbe je bil otrok zaradi lažje analize pripovedi posnet na diktafon. 

Ob predvajanju posnetka smo otrokovo pripoved transkribirali na odgovorni list, jo 

ovrednotili v skladu z zgornjimi navodili in podatke prek spletne stani vnesli v tabelo. 

 

3. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina (ang. Intelligibility 

in Context Scale (ICS)) (S. McLeod, L. J. Harrison in J. McCormack, 2012, prevedli: D. 

Kogovšek in M. Ozbič, 2012): vrednoti se s pomočjo izračuna povprečij vseh podanih 

odgovorov. Zato se moramo pred vrednotenjem lestvice prepričati, da je izpolnjena v celoti, 

saj jo lahko le v tem primeru pri računanju povprečja delimo s 7. Če starši na katero vprašanje 

ne odgovorijo, se točke delijo s številom rešenih vprašanj. Končni rezultat nam poda stopnjo 

razumljivosti otrokovega govora v vsakdanjem življenju in znaša nekje od 1,00 (najnižja 

stopnja razumljivosti) do 5,00 (najvišja stopnja razumljivosti) (McLeod, Harrison in 

McCormack, 2012). 

 

4. Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti (L. Girolametto, 1997, prevedle: 

M. Ozbič, D. Kogovšek, B. Penko, 2010): vrednoti se tako, da seštejemo vse vrednosti za 

vsako sociopragmatično veščino posebej (seštejemo obkrožene vrednosti za asertivnost ter 

obkrožene vrednosti za responzivnost). Na koncu za vsako veščino izračunamo povprečje 

rezultatov in iz legende razberemo, v kateri nivo lahko uvrstimo rezultate. V nivo I spada 

povprečje, ki je nižje od 3.00, kar označuje odsotno ali nefrekventno veščino, v nivo II spada 

povprečje od 3.0 do 4.4, kar pomeni porajajočo se ali slabo razvito veščino, v nivo III pa 

spada povprečje nad 4.5, kar označuje dobro razvito veščino (Girolametto, 1997). 
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3.2.3 Način izvedbe 

 

Otroci so v spremstvu staršev prišli na sistematski pregled k pediatru, ki jih je po končanem 

pregledu napotil še na pregled v logopedsko in psihološko ambulanto. Pred pregledom sem 

starše prosila, naj izpolnijo vprašalnik in podpišejo soglasje za snemanje ter uporabo 

podatkov v diplomskem delu. Pred reševanjem sem staršem svetovala, naj na vprašanje raje 

ne odgovorijo, če niso vanj niso popolnoma prepričani, saj bomo ob pregledu nanj skupaj 

odgovorili. Z izpolnjenim vprašalnikom so nato prišli v logopedsko ambulanto, kjer sem 

najprej vzpostavila stik z otrokom ter odgovorila staršem na morebitna vprašanja glede 

vprašalnika. Pri otroku sem preverila tudi odnos med zgornjo in spodnjo čeljustjo (griz), 

gibljivost jezika in ustnic ter morebitno dihanje na usta. Nato sem z otrokom opravila Oceno 

artikulacije govora, nato pa še Preizkus pripovedovanja zgodbe: Rokavička. Med pregledom 

je bil otrok posnet na diktafon. Posnetke sem nato poslušala in besede ter zgodbo 

transkribirala v ocenjevalne oz. odgovorne liste in jih ovrednotila v skladu z navodili.  

 

Navodila za izvajanje posameznih preizkusov: 

 

1. Ocena artikulacije govora (OAT) (B. Globačnik. 1999): preizkus, ki se izvaja 

individualno ob prisotnosti staršev, izvaja pa ga lahko le logoped. Po uvodnem pogovoru sledi 

pridobivanje splošnih podatkov o otroku. Če ni opaziti odstopanj, se uporabita sliki z 

določenimi situacijami. Če pa se zgodi, da otrok slabše sodeluje, ali pa da želimo biti 

prepričani glede artikulacije posameznega glasu, se uporabijo slike s posameznimi pojmi, 

skupaj v trojki, ali posamezno (Globačnik, 1999).  

 

2. Preizkus pripovedovanja zgodbe (PPZ): Rokavička (L. Marjanovič Umek, U. Fekonja 

Peklaj, G. Sočan in L. Komidar, 2012): poteka tako, da izvajalec in otrok sedita drug poleg 

drugega na isti strani mize. Slikovno predlogo Rokavička izvajalec položi pred otroka in na 

mizo položi plišasto igračo. Otroku reče: »Tu imaš slikanico. Dobro si poglej slike v njej in 

plišasti igrački povej zgodbo.« Otrok med pripovedovanjem lahko prosto lista po slikanici. 

Pripovedovati lahko začne ob katerikoli ilustraciji. Med pripovedovanjem izvajalec ne sme 

prekinjati otroka, prav tako pa mu ne sme postavljati vprašanj, ki bi lahko vplivala na 

razvojno raven njegove zgodbe, otroka pa lahko spodbuja z besedami, ki se ne vežejo na 
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vsebino zgodbe. Otrokovo zgodbo se nato dobesedno zapiše. Treba je biti pozoren na 

intonacijo otrokovega glasu, saj z njo označuje konec govora. Če otrok eno besedo ponovi 

večkrat zaporedoma, se ta zapiše le enkrat. Poleg slikanice in priročnika so preizkusu 

priloženi tudi odgovorni listi, kamor izvajalec zapisuje zgodbo in jo vrednoti (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012).  

 

3. Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina (ang. Intelligibility 

in Context Scale (ICS)) (S. McLeod, L. J. Harrison in J. McCormack, 2012, prevedli: D. 

Kogovšek in M. Ozbič, 2012): mora biti v domačem jeziku otrokovih staršev, saj jo 

izpolnjujejo starši. Uporablja se lahko tako pri enojezičnih kot tudi pri večjezičnih otrocih 

(McLeod, Harrison in McCormack, 2012). 

 

4. Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti (L. Girolametto, 1997, prevedle: 

M. Ozbič, D. Kogovšek, B. Penko, 2010): izpolnjujejo jo starši. Za vsako postavko obkrožijo 

vrednost, ki najbolj ustrezno opisuje otrokovo veščino. Pred reševanjem se staršem podajo 

ustrezna navodila in se pojasni namen vprašalnika. Starši naj večkrat dobro preberejo vsako 

postavko in jo šele nato ovrednotijo. Zelo je pomembno, da se vprašalnik reši v celoti. Če za 

katero postavko niso prepričani, kaj pomeni, polje pustijo prazno in se obrnejo na izvajalca 

(Girolametto, 1997). 

 

3.3 SPREMENLJIVKE 

 

Neodvisne spremenljivke: 

 Spol: je opisna dihotomna spremenljivka (ženski, moški). 

 Obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove: je dihotomna spremenljivka (da, ne). 

 Prisotnost sesalnih razvad: je dihotomna spremenljivka (da, ne). 
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Odvisne spremenljivke: 

 Razumljivost govora v vsakdanjem življenju: je končni rezultat (izračunano razmerje 

postavk) pri Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: Slovenščina. 

 Motenost celotnega govora: je končni rezultat, izražen v odstotkih pri Oceni 

artikulacije govora glede na ujemanje besede z izgovorjavo odraslega govorca (ang. 

WWM – Whole Word Matching), ki izraža motenost celotnega govora. 

 Povprečna ocena asertivnosti: je rezultat pri Ocenjevalni lestvici sociopragmatičnih 

spretnosti. 

 Povprečna ocena responzivnosti: je rezultat pri Ocenjevalni lestvici sociopragmatičnih 

spretnosti. 

 Prisotnost, število in vrsta fonoloških procesov: je ugotovitev s pomočjo Ocene 

artikulacije govora in ujemanje celotne besede z odraslim govorcem (ang. WWM – 

Whole Word Matching).  

 

3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel 

(verzija 2007) in IBM SPSS (verzija 20). V Excelovo tabelo (priloga 3) smo vnesli surove 

podatke, ki smo jih pridobili z merskim instrumentarijem, ter določili število (N), frekvence in 

odstotke ter izračunali povprečje rezultatov (M), standardni odklon (SD) in določili in 

najnižjo (min) ter najvišjo (max) doseženo vrednost pri posameznem merskem instrumentu. 

Za prikaz podatkov smo oblikovali grafe in preglednice. Nato smo v programu SPSS 

oblikovali osnovno bazo, kjer smo preverili statistično pomembnost postavljenih hipotez. 

 

Za preverjanje hipotez smo v SPSS-u uporabili naslednje statistične metode: 

 Shapiro-Wilkov test za preverjanje normalnosti distribucije podatkov znotraj enega 

vzorca ali za dva odvisna vzorca, kar pomeni, da z njim preverjamo, če so podatki 

razporejeni po Gaussovi krivulji. 

 parametričen t-test za neodvisne vzorce za ugotavljanje statistične pomembnosti 

razlike v povprečjih med skupinami. Predpogoj za uporabo t-testa je normalna 

distribucija podatkov.  
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 Levenov test za ugotavljanje enakosti varianc.  

 Mann-Whitney test za ugotavljanje statistične pomembnosti razlike v povprečjih med 

dvema neodvisnima vzorcema, kjer distribucija podatkov ni bila normalna in zato ni 

bilo izpolnjenih pogojev za uporabo t-testa. 

 neparametrični Spearmanov koeficient za ugotavljanje povezanosti oz. korelacije med 

dvema spremenljivkama, kjer distribucija podatkov ni bila normalna.  

 

Stopnja tveganja je znašala 5 % (p = 0,05).
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

  

4.1 OPISNA STATISTIKA VSEH ODVISNIH SPREMENLJIVK 
 

Surove podatke vseh opravljenih preizkusov (priloga 3) smo skupaj z izračunanimi oz. 

določenimi vrednostmi razvrstili v spodnjo tabelo 8.  

 

  N Min Max M SD 

ICS lestvica – skupni seštevek 41 22,00 35,00 30,80 4,13 

ICS lestvica – povprečje skupnega seštevka 41 3,10 5,00 4,39 0,58 

% motenosti celotnega govora pri OAT 40 0,00 15,46 6,99 3,71 

Število besed s fonološkimi procesi pri OAT 40 0,00 48,00 11,85 15,16 

C – vrednost PPZ 40 3,00 6,00 3,75 0,78 

z – vrednost PPZ 40 -1,158 0,250 -0,62 0,36 

Asertivnost povprečje 41 3,40 5,00 4,32 0,40 

Responzivnost povprečje 41 3,50 5,00 4,37 0,39 

Sociopragmatične spretnosti 41 7,10 10,00 8,66 0,75 

N-veljavnih 40         

Tabela 8: Podatki opisne statistike odvisnih spremenljivk 

 

Če pogledamo skupne rezultate, ugotovimo, da je bil standardni odklon pri uporabi fonoloških 

procesov precej visok (SD = 15,16), torej so se pri tej vrednosti otroci med seboj močno 

razlikovali. 

Opazimo lahko tudi, da sta za Preizkus pripovedovanja zgodbe: Rokavička, v tabeli podani 

dve vrednosti, in sicer zaokrožena vrednost (C) in standardizirana vrednost (z). Ker so vsi 

testirani otroci dosegli pri zaokroženi vrednosti (C) rezultat od 3 do 6, smo se odločili, da za 

statistično obdelavo raje vzamemo standardizirano vrednost (z), saj smo tako dobili več 

različnih rezultatov, ki so bili bolj natančni.  
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4.1.1 Analiza Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina 

 

Opravili smo natančnejšo analizo Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju, in 

sicer smo analizirali vsako posamezno postavko posebej. Povprečna vrednost in standardni 

odklon sta prikazana v spodnji tabeli 9. 

 

 M SD 

Ali vi razumete govor svojega otroka? 4,73 0,45 

Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega otroka? 4,54 0,50 

Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega otroka? 4,24 0,73 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govora vašega otroka? 4,49 0,60 

Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 4,22 0,76 

Ali otrokovi učitelji ali vzgojitelji razumejo govor vašega otroka? 4,56 0,59 

Ali ostali znanci razumejo govor vašega otroka? 4,10 0,92 

Skupni seštevek vseh postavk 30,8 4,13 

Tabela 9: Analiza rezultatov Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (ICS) 

 

Povprečje skupnega seštevka vseh postavk na Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem 

življenju je znašalo 30,8 od 35 točk. Vidimo, da so starši svoje otroke ocenili kot zelo dobro 

razumljive. To nas je presenetilo sploh pri otrocih, ki so v govoru še vedno uporabljali veliko 

število fonoloških procesov in bili posledično manj razumljivi. 

Iz tabele 9 lahko razberemo, da so starši ocenili, da so njihovi otroci najbolj razumljivi njim 

samim (M=4,73), nato svojim vzgojiteljem (M=4,56), ožjim članom svoje družine (M=4,54), 

otrokovim prijateljem (M=4,49), nato članom razširjene družine (M=4,24) ter drugim 

(M=4,22) in ostalim znancem (M=4,10). 

Rezultati, ki jih je pokazala analiza Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: 

slovenščina, so bili pričakovani, vendar smo menili, da bodo starši razumljivost govora svojih 

otrok ocenili z nekoliko nižjimi ocenami, sploh pri ocenjevanju razumljivosti drugim in 

ostalim znancem, saj menimo, da so njim otroci manj razumljivi, saj se z njimi ne vidijo tako 

pogosto kot s člani svoje družine. Pomembno je poudariti, da so starši svoje otroke ocenjevali 

subjektivno in so jih morda želeli prikazati v najboljši luči, povsem verjetno pa je tudi to, da 

starši svoje otroke zaradi velike količine skupaj preživetega časa povsem dobro razumejo. 
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Kot smo pričakovali, so otroci najbolj razumljivi svojim staršem. Menili smo, da bodo otroci 

sicer bolj kot svojim vzgojiteljem razumljivejši ožjim članom družine, vendar je treba 

poudariti, da otroci večino dneva preživijo prav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter so 

zato dobro razumljivi tudi svojim vzgojiteljem. Prav tako smo pričakovali, da bodo otroci bolj 

kot svojim prijateljem razumljivi članom razširjene družine, vendar je seveda to odvisno od 

količine skupaj preživetega časa. Prav tako smo predvidevali, da bodo otroci najmanj 

razumljivi ostalim znancem, saj se z njimi običajno ne vidijo pogosto. 

Če v tabeli 9 pogledamo še standardni odklon, vidimo, da se rezultati od povprečja najbolj 

odklanjajo pri ocenjevanju razumljivosti otrokovega govora ostalim znancem (SD=0,92), 

najmanj pa pri ocenjevanju otrokovega govora njim samim (SD=0,45).  

 

4.1.2 Analiza Ocene artikulacije govora 

 

Natančneje smo analizirali tudi Oceno artikulacije govora, in sicer smo izračunali povprečne 

ocene motenosti otrokovega govora za vsako govorno motnjo posebej (omisijo, substitucijo in 

distorzijo).  

 

 M SD 

Omisija 0,03 0,17 

Substitucija 3,95 3,07 

Distorzija 3,01 1,16 

% motenosti celotnega govora 6,99 3,71 
Tabela 10: Analiza ocene artikulacije govora – omisija, substitucija, distorzija 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da so imeli otroci zaradi prisotnosti artikulacijskih napak moten 

govor, in sicer zaradi prisotnosti omisij za 0,03 %, zaradi prisotnosti substitucij so imeli govor 

moten za 3,95 % ter zaradi prisotnosti distorzij za 3,01 %. Tako lahko izračunamo, da je 

povprečen otrok v naši raziskavi imel govor moten za 6,99 %. Ker so v skali za oceno 

artikulacije vzete različne vrednosti za glasove, nam prikazani podatki ne povedo veliko. Zato 
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smo oblikovali spodnjo tabelo 11, kjer smo za posamezen glas prikazali število omisij, 

distorzij in substitucij,  ki so jih naši triletniki uporabili v raziskavi. 

 

 Omisija Substitucija Distorzija 

S   34 

RK (soglasniška zveza)  30  

L  6  

K  5  

V  4  

Z   34 

B  2  

G  5  

Č  5 27 

H 1   

Š  1 32 

C  2 32 

RV (samoglasniška zveza)  31  

Ž  2 31 

F  7  

Vsota 1 100 190 

Tabela 11: Analiza Ocene artikulacije govora – prikaz pogostosti omisije, substitucije in distorzije posameznih glasov 

 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da so bile izmed vseh govornih motenj najpogostejše distorzije, 

nato sledijo substitucije, najmanj pogoste pa so bile omisije. Poudariti je treba, da to ne 

pomeni, da v govoru naših triletnikov ni bilo prisotnih več omisij, substitucij ali distorzij, saj 

smo pri ocenjevanju artikulacije po navodilih Globačnikove (1999) morali določiti tisto 

vrednost, ki je za otroka ugodnejša. Torej, če je otrok v določeni besedi izpustil glas, vendar 

ga je v naslednji besedi popačil, v skali za ocenjevanje označimo vrednost, ki označuje 

distorzijo, saj je le-ta za otroka ugodnejša. 

Omisija se je v naši raziskavi kot motnja artikulacije pojavila le enkrat, in sicer je en otrok v 

svojem govoru konstantno izpuščal glas /h/ (nakazuje na artikulacijsko ali fonološko motnjo). 

Seveda pa je bilo pri poimenovanju ostalih sličic še vedno prisotnih veliko omisij, saj so 
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otroci pogosto v besedah izpuščali soglasnike, sploh v soglasniških sklopih, da bi si 

poenostavili izgovorjavo težje izgovorljivih besed. 

Substitucija je bila najpogosteje prisotna pri artikulaciji glasu /r/ (soglasniški in samoglasniški 

sklop), kar je pričakovano glede na starost naših otrok. Prav tako se je substitucija pojavila pri 

glasovih /l/, /k/, /g/, /v/, /b/, /f/, ki pa bi pri treh letih po besedah Muznikove (2012) že morali 

biti osvojeni, torej to lahko nakazuje na artikulacijsko oz. fonološko motnjo. Glasovi /č/, /š/, 

/c/ in /ž/ so pri triletnikih še v fazi razvoja, zato zamenjava omenjenih glasov še ne pomeni 

artikulacijske oz. fonološke motnje.  

Z raziskavo smo ugotovili, da je bila distorzija izmed vseh artikulacijskih napak 

najpogostejša, in sicer se je pojavila le pri izgovorjavi sičnikov in šumnikov. Sklepamo lahko, 

da če ima otrok težave z artikulacijo enega glasu, da ima po vsej verjetnosti težave tudi z 

artikulacijo glasov iz iste glasovne skupine (če otrok izgovarja interdentalno glas /s/, verjetno 

izgovarja interdentalno tudi glasova /z/ in /c/).  

Rezultati, ki smo jih pridobili z Oceno artikulacije govora, so bili povsem pričakovani, saj 

smo sklepali, da bo večina triletnikov glas /r/ nadomestila z glasom /l/ ali drugimi likvidi, 

prav tako smo pričakovali tudi, da bodo pri izgovorjavi sičnikov in šumnikov pogosto prisotni 

palatalni, interdentalni ali lateralni sigmatizem. Do podobnih ugotovitev sta prišli tudi 

Marinova (2013) in Muznikova (2012), ki pravita, da so pri triletnem otroku sičniki, šumniki 

ter glas /r/ še v razvoju, saj so za otroka izmed vseh glasov najtežje izgovorljivi. Zato jih otrok 

lahko še zamenja z lažje izgovorljivim glasom ali jih popači in si s tem olajša njihovo 

izgovorjavo. 

 

4.1.3 Analiza uporabljenih fonoloških procesov pri Oceni artikulacije govora 

 

Pri analizi Ocene artikulacije govora smo poleg artikulacije opazovali tudi fonološke procese 

Upoštevali smo ujemanje celotne besede z govorom odraslega govorca (ang. Whole Word 

Matching). Če je otrok besedo izgovoril drugače kot bi jo izgovoril odrasel, smo besedo 

analizirali in določili uporabljen fonološki (izjema substitucije glasu /r/ z glasom /l/). Ker so 

fonološki procesi dober kazalnik otrokovega govornega razvoja, smo jih natančneje 

analizirali. Oblikovali smo tabelo 12, kjer so predstavljeni fonološki procesi, ki so jih otroci 

uporabili v naši raziskavi. Vključili smo tudi nekatere primere. 
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Fonološki procesi Frekvenca Odstotek/FP Primeri
8
 

Drsenje 110 23,21 ladja  jadja 

obleka  objeka 

lev  weu 

drevo  djevo 

roža  joža 

Poenostavljanje ali 

brisanje soglasniških 

sklopov 

82 17,30 škarje  škaje 

hlače  hače 

obleka  obeka 

krava  kava 

Anteriorizacija 43 9,07 kapa  tapa 

obleka  obleta 

škarje  štarje 

krava  trava 

Deafrikacija 40 8,44 jajce  jajse 

copati  sopati 

očala  ošala 

ćevelj  ševǝl 

Brisanje začetnih ali 

končnih soglasnikov 

35 7,38 škarje  karje 

list  lis 

ladja  adja  

Brisanje 

nenaglašenega zloga 

34 7,17 banana  nana 

copati  pati 

telefon  tefon 

drevo  vo 

Zaustavljanje 27 5,70 fižol pižou 

očala  otala 

krof  krop 

sova  soba 

Odzvenjevanje 16 3,38 zvezda  svesta 

balon  palon 

boben  popǝn 

zmaj  smaj 

Epenteza 13 2,74 hruška  haruška 

trobenta  torobenta 

hlače  hǝlače 

klop  kǝlop 

Asimilacija 9 1,90 klop  pop 

kapa  papa 

krof  kok 

Slabljenje zapornikov 4 0,84 balon  valon 

klop  kloh 

Afrikacija 1 0,21 list  lict 

Posteorizacija 1 0,21 avto  avko 

Skupaj 415 87,55  

Tabela 12: Pregled uporabljenih fonoloških procesov(FP) (vrsta, frekvenca, primeri) 

                                                           
8
Zaradi boljše preglednosti diplomskega dela so za transkripcijo uporabljeni simboli/črke, ki so značilne za slovenščino in ne IPA simboli. 
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Iz tabele 12 lahko razberemo, da so otroci izmed vseh uporabljenih fonoloških procesov 

največkrat uporabili drsenje (23,21 %), poenostavljanje ali brisanje soglasniških sklopov 

(17,30 %), anteriorizacijo (9,07 %), deafrikacijo (8,44 %), brisanje začetnih ali končnih 

soglasnikov (7,38 %) ter brisanje nenaglašenega zloga (7,17 %). 

Williamson (2013) je fonološke procese razdelili v procese v strukturi ter procese v sistemu 

(procesi substitucije in asimilacije). Tako smo uporabljene fonološke procese v naši raziskavi 

v tabelah 13 in 14 razdelili tudi mi. 

 

Procesi v strukturi                 Frekvenca Odstotek/FP 

Poenostavljanje ali brisanje soglasniških sklopov 82 17,30 

Brisanje začetnih ali končnih soglasnikov 35 7,38 

Brisanje nenaglašenega zloga 34 7,17 

Epenteza 13 2,74 

Skupaj 164 34,60 

Tabela 13: Prikaz uporabe fonoloških procesov – procesi v strukturi 

 

Iz tabele 13 lahko razberemo, da so otroci v naši raziskavi izmed procesov v strukturi 

najpogosteje uporabili poenostavljanje ali brisanje soglasniških sklopov (17,30 %), nato sledi 

brisanje začetnih ali končnih soglasnikov (7,38 %) ter brisanje nenaglašenega zloga (7,17 %). 

Najmanj pogosto pa so otroci uporabili epenteze (2,74 %). Rezultati naše raziskave so 

približno takšni kot smo pričakovali, saj so primerni glede na starost otrok, vključenih v 

raziskavo. 

Prisotnost fonoloških procesov v strukturi je s Preizkusom zapoznelega govornega 

(fonološkega) razvoja preverjala tudi Marinova (2013), ki je ugotovila, da otroci med 2,5 in 

3,5 let izmed procesov v strukturi najpogosteje uporabljajo poenostavljanje ali brisanje 

soglasniških sklopov (16,47 %), epenteze (5,76 %), brisanje nenaglašenega zloga (5,39 %) ter 

brisanje začetnega soglasnika (1,12 %). 

Vidimo, da se rezultati Marinove (2013) in rezultati naše raziskave delno ujemajo. V obeh 

raziskavah je izmed procesov v strukturi najpogosteje uporabljen fonološki proces 

poenostavljanje ali brisanje soglasniških sklopov, v približno enakem deležu sta prisotna tudi 
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brisanje nenaglašenega zloga ter epenteza. Rezultati obeh raziskav pa se med seboj najbolj 

razlikujejo v deležu uporabe brisanja začetnega ali končnega soglasnika. 

 

Procesi v sistemu Frekvenca Odstotek/FP 

Drsenje 110 23,21 

Anteriorizacija 43 9,07 

Deafrikacija 40 8,44 

Zaustavljanje 27 5,70 

Odzvenjevanje 16 3,38 

Asimilacija 9 1,90 

Slabljenje zapornikov 4 0,84 

Afrikacija 1 0,24 

Posteorizacija 1 0,21 

Skupaj 251 52,95 

Tabela 14: Prikaz uporabe fonoloških procesov – procesi v sistemu 

 

Izmed procesov v sistemu so otroci v naši raziskavi največkrat uporabili drsenje (23,21 %), 

anteriorizacijo (9,07 %), deafrikacijo (8,44 %), zaustavljanje (5,7 %), odzvenjevanje (3,38 %), 

asimilacijo (1,9 %), slabljenje zapornikov (0,84 %), afrikacijo (0,24 %) ter posteorizacijo 

(0,21 %). 

Marinova (2013) je v svoji raziskavi ugotovila, da izmed procesov v sistemu otroci 

najpogosteje uporabijo zaustavljanje (22,97 %), odzvenjevanje (14,05 %), drsenje (3,07 %), 

posteorizacijo (3,37 %), anteriorizacijo (2,87 %), afrikacijo (2,8 %), ozvenjevanje (1,48 %), 

deafrikacijo (0,30 %) in odzvenjevanje (0,99 %). V visokem deležu je bila prisotna tudi 

palatalizacija ali mehčanje (19,2 %), ki pa je v naši raziskavi nismo šteli za fonološki proces v 

sistemu, vplivala pa je na rezultate pri Oceni artikulacije govora, sploh pri izgovorjavi 

sičnikov in šumnikov. 

Vidimo, da se rezultati med raziskavama zelo razlikujejo. V naši raziskavi močno izstopa 

proces drsenja, kar je bilo tudi pričakovati glede na starost otrok. Pri vrednotenju oz. 

določevanju fonoloških procesov smo bili morda malo prestrogi, saj smo za proces drsenja 

označili tudi, če je otrok glas /l/ nadomestil s katerim koli drsnikom ter če je otrok glas /r/ 
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nadomestil s katerimkoli drsnikom, razen glasom /l/, kar smo šteli za ustrezno izgovorjeno 

besedo.  

Marinova (2013) je v svoji raziskavi omenila, da lahko otrok v eni besedi uporabi več 

fonoloških procesov hkrati, oz. njihovo kombinacijo. Zato smo za pregled kombinacij 

fonoloških procesov oblikovali tudi spodnjo tabelo 15, kjer je razvidno, da je najpogostejša 

kombinacija drsenja in brisanje nenaglašenega zloga (2,95 %), sledi poenostavitev ali brisanje 

soglasniškega sklopa z anteriorizacijo (2,74 %) ter drsenje z anteriorizacijo (1,69 %) in z 

zaustavljanjem (1,48 %). Vidimo, da se tudi v kombinacijah fonoloških procesov najpogosteje 

pojavi proces drsenja. Iz tabele 16 je razvidno, da se epenteza v kombinaciji v naši raziskavi 

ni pojavila, pojavila pa se je kombinaciji z zaustavljanjem ter drsenjem v Marinovi (2013) 

raziskavi.  

 

Kombinacije fonoloških procesov Frekvenca Odstotek/FP 

Drsenje + brisanje nenaglašenega zloga 14 2,95 

Poenostavitev/brisanje soglasniškega sklopa + anteriorizacija 13 2,74 

Drsenje + anteriorizacija 8 1,69 

Drsenja + zaustavljanje 7 1,48 

Drsenje + brisanje začetnih/končnih soglasnikov 3 0,63 

Poenostavitev/brisanje soglasniških sklopov + brisanje 

nenaglašenega zloga 

3 0,63 

Odzvenjevanje + brisanje nenaglašenega zloga 2 0,42 

Brisanje nenaglašenega zloga + zaustavljanje 2 0,42 

Aneteriorizacija + zaustavljanje 2 0,42 

Brisanje začetnega/končnega soglasnika + poenostavitev/brisanje 

soglasniških sklopov 

1 0,21 

Anteriorizacija + brisanje nenaglašenega zloga 1 0,21 

Odzvenjevanje + poenostavitev/brisanje soglasniških sklopov 1 0,21 

Odzvenjevanje + drsenje 1 0,21 

Afrikacija + brisanje začetnih/končnih soglasnikov 1 0,21 

Skupaj 59 12,45 

Tabela 15: Pregled uporabljenih kombinacij fonoloških procesov 
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Če povzamemo, so bili fonološki procesi v naši raziskavi uporabljeni pri 474 od 2400 besed. 

Od tega je bil v 415 besedah (17,29 %) uporabljen en fonološki proces,v 59 (2,46 %) besedah 

pa so bile uporabljene kombinacije različnih fonoloških procesov. Torej so otroci pri 19,75 % 

besed uporabili enega izmed fonoloških procesov ali njihovih kombinacij, iz česar izhaja, da 

so 80,25 % besed izgovorili pravilno oz. so glas /r/ nadomestili z glasom /l/, česar nismo šteli 

za fonološki proces. Izračunali smo, da je v povprečju en otrok pri 11,85 besed uporabil 

fonološki proces, iz tega izhaja, da je otrok v povprečju 48,15 od 60 besed izgovoril pravilno. 

Feldman (2005) in Flipsen (2006 v: Bowen, 2011) pravita, da mora biti otrok neznanim 

osebam pri treh letih razumljiv med 71 in 80 %. Vidimo, da otroci iz naše raziskave v 

povprečju ustrezajo danim kriterijem, saj so 80,25 % besed izgovorili pravilno, vendar je 

pomembno poudariti, da so otroci pri Oceni artikulacije govora poimenovali le posamezne 

sličice, kar ne pomeni, da bi bil delež razumljivosti govora otrok tako visok tudi v spontanem 

govoru. 

Rezultati naše raziskave (sploh procesi v sistemu) se precej razlikujejo od raziskave Marinove 

(2013). Vzrok za to bi lahko bil tudi izbor ocenjevalnih pripomočkov, saj vsebuje Preizkus 

zapoznelega fonološkega razvoja 41 besed več kot Ocena artikulacije govora. Prav tako so 

besede, ki jih preizkus vsebuje, skrbno izbrane in so razporejene od lažjih k težjim. Preverja 

več različnih soglasniških sklopov in dolžin besed, ki so značilni za slovenski jezik. Ocena 

artikulacije govora pa opazuje le položaje posameznih glasov v določeni besedi (inicialni, 

medialni, finalni) ter artikulacijsko motnjo (omisija, substitucija, distorzija), ne pa tudi 

soglasniških sklopov in dolžine besed, zato menimo da Ocena artikulacije govora za 

ocenjevanje fonoloških procesov ni povsem primerna, je pa primerna za presejalno 

diagnostiko in oceno artikulacije, saj je enostavna za uporabo in samo analizo, tako da zelo 

hitro pridemo do rezultatov. Če pa opazimo pomembno odstopanje v otrokovem govornem 

razvoju pa je priporočljivo uporabiti Preizkus zapoznelega govornega (fonološkega) razvoja, 

ki nudi možnost za natančnejšo analizo otrokovega govora. 
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4.1.4 Analiza Preizkusa pripovedovanja zgodbe: Rokavička 

 

Opravili smo tudi natančnejšo analizo Preizkusa pripovedovanja zgodbe: Rokavička, in sicer 

smo analizirali vsak kazalnik zgodbe posebej. Povprečna vrednost in standardni odklon 

posameznih kazalnikov za ocenjevanje zgodbe sta prikazana v spodnji tabeli 16. 

 

 M SD 

Število vseh besed 33,60 20,29 

Število različnih besed 18,73 6,06 

Povprečna dolžina povedi 2,76 1,36 

Število priredno zloženih povedi 0,10 0,38 

Število podredno zloženih povedi 0,05 0,32 

Delež enostavčnih povedi 0,98 0,06 

Število dogodkov 0,28 0,64 

Število zamenjav perspektive 0 0 

Število besed za opisovanje mentalnih stanj 0,05 0,22 

Tabela 16: Analiza PPZ: Rokavička – kazalniki za ocenjevanje zgodbe 

 

Pri otrocih smo poleg kazalnikov v tabeli opazovali tudi prisotnost prirednih in podrednih 

veznikov. Priredne veznike, ki niso izražali vezalnega priredja, je uporabilo 31 od 40 otrok. 

Podredni vezniki, ki so izražali vzročno-posledično razmerje, pa so bili prisotni v 

pripovedovanju zgodbe le enega otroka. 

Povprečno število vseh uporabljenih besed v zgodbi je znašalo 33,60 besed. Iz tabele 16 lahko 

razberemo, da je bil standardni odklon pri povprečnem številu vseh besed zelo visok 

(SD=20,29). To nam pove, da se glede na število besed v zgodbi otroci med seboj zelo 

razlikujejo. Razlike se lahko pojavijo zaradi razlik v pogostosti izpostavljenosti otroški 

literaturi, lahko pa tudi zaradi razlik v količini otrokovega besednjaka (Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006). 

Naslednji kazalnik za ocenjevanje zgodbe je bilo število različnih besed v otrokovi pripovedi. 

Vidimo, da je povprečno število različnih besed (M=18,37) skoraj še enkrat manjše od 

povprečnega števila vseh uporabljenih besed (M=33,60). Prav tako je pri številu različnih 

besed manjši tudi standardni odklon, ki znaša 6,06 besed. To bi zopet lahko bila posledica 
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izpostavljenosti otroški literaturi oz. količini besednjaka, lahko pa prisotnost razlik delno 

razložimo tudi z otrokovim karakterjem oz. osebnostjo. 

Povprečna dolžina pripovedi je v naši raziskavi znašala 2,76 besed, standardni odklon pri tem 

kazalniku pa je znašal 1,36 besede. Marjanovič Umek in Zupančič (2009) navajata, da naj bi 

povprečno število besed v stavku triletnika znašalo 3,4 besede, torej lahko sklepamo, da so 

otroci v naši raziskavi rahlo pod povprečjem, saj so v stavkih uporabili 0,64 besede manj. 

Vzrok za to bi lahko bilo rahlo odstopanje v razvoju jezika, lahko pa tudi obremenitev otrok, 

saj je otrok v enem dnevu moral opraviti pregled pri pediatru (Denver test), pri psihologu 

(SPP-3) ter pri logopedu, kjer je moral poimenovati 60 sličic ter pripovedovati zgodbo ob 

slikanici.  

Iz tabele 16 lahko razberemo tudi, da so se otroci večinoma izražali v enostavčnih povedih ter 

so redko tvorili priredne (M=0,10) ali podredno (M=0,05) zložene povedi. Izračunali smo, da 

je otrok povprečno v svoji pripovedi uporabil 98 % enostavčnih ter 2 % dvostavčnih povedi. 

Marjanovič Umek in Zupančič (2009) pravita, da otroci, stari približno tri leta, pričnejo 

oblikovati celovite stavke in postopoma pričnejo stavkom dodajati veznike, predloge ter 

pomožne glagole. 

Otroci v naši raziskavi so dosegali slabše rezultate pri številu prepoznanih dogodkov v zgodbi 

(M=0,28), pri številu zamenjav perspektive (M=0) ter pri številu besed za opisovanje 

mentalnih stanj (M=0,05). Torej so otroci izmed 14 različnih dogodkov v povprečju 

prepoznali le 0,28 dogodka, v zgodbi niso zamenjali nobene izmed štirih perspektiv ter so 

mentalna stanja junakov opisali le z 0,05 besede. Applebee (1978 v: Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012) pojasnjuje, da otrok lahko pripoveduje zgodbo na 

šestih različnih ravneh. Za zgodnje otroštvo pa sta značilni prva in druga raven. Prvi način 

pripovedovanje je pripovedovanje v kupih, torej gre za bolj ali manj neorganizirano zbirko 

posameznih elementov, ki še ni opredeljena kot prava zgodba. Za drugo raven pripovedovanja 

pa je značilno opisovanje zaporedja dogodkov, ki so z vsebinskega vidika še vedno slabo 

organizirani, vendar že kažejo na otrokovo razumevanje prostora in časa (prav tam). Naši 

triletniki so zgodbo najpogosteje opisovali prav na prvi in drugi ravni. Nicolopoulou in 

Richner (2007 v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012) dodajata, da 

triletni otroci junake in njihova mentalna stanja opisujejo kot vršilce dejanj, kar pomeni, da so 

junaki v zgodbi brez psiholoških značilnosti in so opisani zgolj na podlagi njihovih zunanjih 
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značilnosti in dejanj. Tako so pripovedovali zgodbo ter opisovali junake in njihova mentalna 

stanja tudi naši triletniki. 

 

Zaokrožena vrednost (C) N 

C=3 (rahlo odstopanje) 17 

C=4 (normativen razvoj) 17 

C=5 (nadpovprečen dosežek) 5 

C=6 (nadpovprečen dosežek) 1 

 40 

Tabela 17: Analiza PPZ: Rokavička – zaokrožena (C) vrednost 

 

Zaokrožena vrednost (C) je pri 17 od 40 otrok pokazala rahlo odstopanje v razvoju (C=3), pri 

17 otrocih jih pokazala normativen razvoj (C=4), pri 6 otrocih pa je pokazala nadpovprečen 

razvoj (C=5 in C=6). Povprečna zaokrožena vrednost (C) pri naših triletnikih je pokazala 

rahlo podpovprečen rezultat (C=3,75), ki je lahko posledica otrokove utrujenosti ali pa 

odstopanja v jezikovnem razvoju. Vzrok za to bi morda lahko bile tudi premalo jasne 

ilustracije, saj otroci pogosto niso prepoznali glavnega junaka zgodbe (psa zamenjali z 

medvedom). 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar (2012) opozarjajo, da moramo biti pri 

interpretaciji otrokovih dosežkov previdni ter moramo upoštevati, da so med otroki iste 

starosti razmeroma velike razlike v govornem razvoju, kar se kaže tudi v kompetentnosti 

pripovedovanja zgodbe, ki pa ne kažejo nujno na razvojni zaostanek. Avtorji poudarjajo, da se 

otrokova kompetentnost pripovedovanja zgodbe v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva 

hitro razvija, posebej ob prisotnosti ustreznih spodbud. Tako lahko v razmeroma kratkem času 

pride do pomembnih sprememb v razvoju pripovedovanja zgodbe. Lahko pa je otrokov nižji 

dosežek povezan tudi z neugodnimi socialno-ekonomskimi ali kulturnimi razmerami (prav 

tam).  
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4.1.5 Analiza Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti 

 

Natančneje smo analizirali tudi Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti, in sicer 

smo vsaki trditvi določili povprečno vrednost (M) in standardni odklon (SD).  

 

 M SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivnost 

Spraševati 2. Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok vpraša, 

kaj se dogaja. 

4,37 0,66 

4. Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed). 4,46 0,71 

21. Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me 

vpraša, kaj je to. 

4,44 0,59 

Izraziti želje, 

zahteve, 

potrebe 

7. Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v 

kateri sodelujeva. 

4,34 0,76 

9. Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri. 4,32 0,57 

16. Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne 

zmore nečesa narediti. 

4,37 0,70 

17. Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi 

za to stvar. 

4,41 0,55 

18. Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma prekinem, me 

otrok prosi, naj nadaljujem. 

4,41 0,63 

22. Ko otrok želi nekaj, česar ne doseže, me prosi za pomoč. 4,44 0,50 

Predlagati 5. Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj. 4,51 0,64 

11. Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga 

zanimajo. 

4,27 0,50 

13. Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že 

kdaj prej. 

4,27 0,63 

14. Ob skupnem igranju otrok predlaga različne načine igre 

ali novo igro. 

3,39 0,79 

24. Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne sprašujem 

neposredno njega. 

3,80 0,75 

25. Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva 

se jo že igrala. 

4,17 0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responzivnost 

Odgovarjati na 

vprašanja 

1. Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema 

stvarema, pove ali pokaže, katero želi. 

4,54 0,50 

3. Ko otroka vprašam po imenu nečesa, in če otrok to ime 

pozna, ga pove. 

4,54 0,50 

6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 4,46 0,50 

23. Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj želi, 

mi odgovori. 

4,22 0,72 

Odzvati se na 

zahteve 

8. Če vprašam otroka, da ponovi česar nisem razumel(a), 

otrok to stori in ponovi. 

4,34 0,69 

20. Če otroka ne razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi 

ga razumel(a). 

4,22 0,69 

Smiselna 

povezanost s 

temo – 

koherentnost 

10. V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več 

izmenjavah vlog v pogovoru.  

3,98 0,82 

12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 4,46 0,64 

15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga 

vprašam. 

4,51 0,55 

19. Glasovi/gibi/besede otroka so primerni vsebini pogovora. 4,56 0,50 

Tabela 18: Analiza Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti (posamezne trditve) 
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Zaradi obsežnosti tabele 18 smo zaradi boljše preglednosti asertivnost in responzivnost v 

tabelah 19 in 20 prikazali s šestimi postavkami, ki določajo obe sociopragmatični spretnosti. 

Asertivnost preverjajo postavke spraševati se, izražati želje in potrebe ter predlagati, 

responzivnost pa preverjajo postavke odgovarjati na vprašanja, odzvati se na zahteve ter 

smiselna povezanost s temo – koherentnost.  

 

 M SD 

Spraševati 4,42 0,66 

Izražati želje, zahteve in potrebe 4,38 0,62 

Predlagati 4,16 0,64 

Asertivnost 4,32 0,64 

Tabela 19: Analiza Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti – asertivnost 

 

Povprečna vrednost asertivnosti vseh udeležencev v raziskavi je znašala 4,32 (M=4,32). 

Glede na dane kriterije za ocenjevanje sociopragmatičnih zmožnosti lahko povprečen rezultat 

vseh otrok umestimo v nivo II, kar označuje porajajočo se oziroma slabo razvito veščino 

asertivnosti. V nivo II lahko umestimo tudi vse tri postavke, ki določajo asertivnost 

(spraševati, izražati želje in zahteve, predlagati). Starši so tako ocenili, da znajo njihovi otroci 

najbolje spraševati (M=4,42), nato izražati želje in potrebe (M=4,38) in šele nato predlagati 

(M=4,16). 

Primerljive rezultate je z Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti v svoji 

raziskavi pridobila tudi Penkova (2013), ki je raziskovala sociopragmatične spretnosti pri 

otrocih med 30. in 36. mesecem. Povprečna vrednost asertivnosti v tej starostni skupini je 

znašala 4,31. Dobljen rezultat pa prav tako lahko umestimo v nivo II kot smo umestili tudi 

povprečje naše raziskave. 

 M SD 

Odgovarjati na vprašanja 4,44 0,56 

Odzvati se na zahteve 4,28 0,69 

Smiselna povezanost s temo – koherentnost 4,38 0,63 

Responzivnost 4,37 0,63 

Tabela 20: Analiza Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti – responzivnost 
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Povprečna vrednost responzivnosti vseh udeležencev v naši raziskavi je znašala 4,37 

(M=4,37). Glede na dane kriterije za ocenjevanje sociopragmatičnih zmožnosti lahko 

povprečen rezultat vseh otrok umestimo v nivo II, kar označuje porajajočo se oziroma slabo 

razvito veščino responzivnosti. V nivo II lahko umestimo tudi vse tri postavke, ki označujejo 

responzivnost (odgovarjati na vprašanja, odzvati se na zahteve, smiselna povezanost s temo – 

koherentnost). Starši so tako ocenili, da znajo njihovi otroci najbolje odgovarjati na vprašanja 

(M=4,44), nato vzdrževati smiselno povezanost s temo (M=4,38) ter se nato odzvati na 

zahteve (M=4,28). 

Responzivnost otrok je v svoji raziskavi predstavila tudi Penkova (2013). Povprečna vrednost 

responzivnosti je v starostni skupini med 30. in 36. mesecem znašala 4,46. Torej so otroci v 

raziskavi Penkove (2013) izkazali nekoliko višjo raven responzivnosti, kar pomeni, da se 

raziskavi med seboj ne ujemata popolnoma. 

Povprečna vrednost asertivnosti (M=4,32) v naši raziskavi je skoraj enaka povprečni 

vrednosti responzivnosti (M=4,37). Tako lahko sklepamo, da so naši otroci tako responzivni 

kot tudi asertivni.  

Videli smo, da se rezultati naše raziskave lahko delno primerjajo z raziskavo Penkove (2013). 

Vzrok za odstopanje v rezultatih bi lahko bil čas, ki je bil staršem na voljo za izpolnjevanje 

lestvice, saj so starši v naši raziskavi morali lestvico rešiti tik pred otrokovim pregledom, 

starši v raziskavi Penkove (2013), pa so svoje otroke sprva tri dni opazovali in šele nato rešili 

lestvico. Menimo, da so se starši lahko bolj poglobili v reševanje lestvice in jo tudi natančneje 

izpolnili. Pričakovali smo, da bosta povprečni vrednosti asertivnosti in responzivnosti v naši 

raziskavi nekoliko višji kot v raziskavi Penkove, saj so bili otroci v naši raziskavi nekoliko 

starejši (povprečna starost je znašala 3 leta, 1 mesec in 3 dni).  

 

4.2 PRIKAZ ODVISNIH SPREMENLJIVK GLEDE NA NEODVISNE 

SPREMENLJIVKE 

 

4.2.1 Spol 

 

Povprečne vrednosti rezultatov vseh opravljenih preizkusov smo razdelili glede na neodvisno 

spremenljivko – spol. Podatke smo prikazali v obliki tabele 21 in grafa 4, kjer vidimo, da med 
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deklicami in dečki obstajajo razlike v povprečjih rezultatov uporabljenih preizkusov, in sicer 

vedno v prid deklic. 

 

Spol 

ICS 

lestvica 

– 

skupni 

seštevek 

% 

motenosti 

celotnega 

govora 

pri OAT 

Število 

besed s 

fonološkimi 

procesi pri 

OAT 

Z – 

vrednost 

PPZ 

Asertivnost 

povprečje 

Responzivnost 

povprečje 

Sociopragmatične 

spretnosti 

MOŠKI 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Min 22,00 0,00 0,00 -1,158 3,40 3,50 7,10 

Max 35,00 15,46 48,00 0,162 4,70 4,80 9,50 

M 29,75 8,07 14,35 -0,756 4,20 4,21 8,40 

SD 4,10 3,77 16,41 0,340 0,40 0,42 0,76 

ŽENSKI 

N 21 20 20 20 21 21 21 

Min 24,00 0,00 0,00 -1,015 3,50 3,90 7,40 

Max 35,00 13,76 41,00 0,250 5,00 5,00 10,00 

M 31,81 5,91 9,35 -0,483 4,39 4,52 8,91 

SD 4,00 3,39 13,76 0,339 0,40 0,31 0,67 

Tabela 21: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na spol 

 

 

Graf 4: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na spol 
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Iz grafa 4 in tabele 21 lahko razberemo, da se pri uporabi fonoloških procesov pri Oceni 

artikulacije govora dosežki med spoloma razlikujejo, in sicer vidimo, da so dečki v povprečju 

fonološke procese uporabili pri 5 besedah več kot so jih uporabile deklice. V povprečju so 

deklice pri 9,35 (15,6 %) izmed 60 besed uporabile fonološke procese, dečki pa v povprečju 

pri približno 14,35 (23,9 %) besedah. Sklepamo lahko, da se uporaba fonoloških procesov 

glede na spol nekoliko razlikuje, vendar so te razlike veliko manjše kot pri ostalih 

spremenljivkah (obiskovanje vzgojno-izobraževanje ustanove). 

Pri Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem življenju so starši deklic deklice (M=31,81) 

ocenili bolj razumljive kot so starši dečkov ocenili dečke (M=29,75). Najnižja vrednost pri 

preizkusu je znašala 22,00 točk, ki jo je dosegel deček, največjo vrednost pa so dosegli tako 

dečki kot tudi deklice, in sicer so bili posamezniki ocenjeni z vsemi možnimi točkami (35 

točk). Lahko bi rekli, da se zaradi majhnosti razlik med skupinama, razumljivost govora ne 

razlikuje glede na spol. 

Pri Oceni artikulacije govora vidimo, da je bil govor dečkov v povprečju moten za 8,07 %, 

govor deklic pa za 5,91 %. Posameznik z najvišjim odstotkom motenosti govora je bil deček, 

rezultat pa je znašal 15,46 %, medtem ko je rezultat motenosti celotnega govora pri deklicah 

znašal največ 13,76 %. Najmanjši odstotek motenosti govora je znašal 0 %, dosegli pa so ga 

tako posamezniki pri dečkih kot pri deklicah. Lahko bi rekli, da se artikulacija oz. % 

motenosti celotnega govora ne razlikuje glede na otrokov spol. 

Pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička je pri deklicah standardizirana vrednost 

dosežka (z – vrednost) v povprečju znašala - 0,438, pri dečkih pa - 0,756. Deklice so tudi pri 

tem preizkusu dosegle najvišjo standardizirano vrednost dosežka, in sicer z=0,250. Pri dečkih 

je najvišja standardizirana vrednost znašala 0,162. Najmanjša dosežena pa je bila - 1,158, ki 

jo je dosegel deček, pri deklicah pa je minimalna standardizirana vrednost znašala - 1,015. 

Zaokrožena vrednost (C) je bila pri deklicah (M=4) višja kot je bila pri dečkih (M=3,5). 

Vrednost C=4 označuje normativen razvoj, C=3 pa označuje rahlo odstopanje v razvoju. Torej 

bi lahko rekli, da povprečna vrednost zaokrožene vrednosti (C) pri deklicah kaže na 

normativen razvoj, pri dečkih bi lahko kazalo na rahlo odstopanje. 

Deklice so tudi pri Ocenjevalni lestvici za sociopragmatične spretnosti (seštevek povprečja 

asertivnosti in povprečja responzivnosti) dosegale boljše rezultate od dečkov, in sicer so 

deklice v povprečju dosegale 8,91 točk od 10, dečki pa so v povprečju dosegali 8,40 točk. 
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Povprečje asertivnosti deklic (M=4,39) kot tudi dečkov (M=4,20) ter povprečje 

responzivnosti deklic (M=4,52) in dečkov (M=4,21) umeščamo v nivo II, kar označuje 

porajajočo se oziroma nerazvito veščino, kar je primerno glede na starost. Lahko bi rekli, da 

razlike v povprečnih vrednostih ne kažejo na to, da bi imele deklice bolj razviti veščini 

asertivnosti in responzivnosti kot jih imajo dečki. 

Če povzamemo, so imele deklice pri nekaterih preizkusih bistveno boljše rezultate od dečkov, 

kar pa je v nasprotju s številnimi raziskavami, ki so jih na področju spola izvajali tako tuji, kot 

tudi slovenski strokovnjaki.  

Golombok in Fivush (1994 v: Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005) sta opravila meta 

analizo 165 študij, s katero sta preučevala razlike v govorno-jezikovni kompetentnosti med 

dečki in deklicami. Ugotovila sta, da deklice dosegajo nekoliko višje rezultate na lestvicah 

govornega razvoja kot dečki, vendar sta ugotovila, da so razlike zelo majhne in statistično 

nepomembne. Zaključila sta, da kljub nekaterim razlikam v govorno-jezikovnem razvoju med 

spoloma, spol ni dejavnik, ki bi določal otrokovo govorno kompetentnost (prav tam). Večina 

strokovnjakov meni, da so razlike med spoloma veliko manjše in manj pomembne kot se 

pogosto zaključuje. Rezultati več raziskav kažejo, da po drugem letu otrokove starosti ni 

statistično pomembnih razlik med dečki in deklicami v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). 

Iz tabele 6 (str. 43) lahko razberemo, da je 11 od 20 dečkov bilo v varstvu doma, vzgojno-

izobraževalne ustanove pa jih je obiskovalo le 9. Vidimo tudi, da je izmed 21 deklic, v 

varstvu doma bilo le 6 deklic. Tako smo ugotovili, da bi bil lahko morebiten vzrok razlik med 

spoloma lahko tudi razlika v obiskovanju vzgojno-izobraževalne ustanove. 

 

4.2.2. Obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove 

 

Povprečne vrednosti rezultatov vseh opravljenih preizkusov smo razdelili glede na neodvisno 

spremenljivko – obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove. Podatke smo prikazali v obliki 

tabele 22 in grafa 5, kjer vidimo, da med otroki, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne 

ustanove, in med otroki, ki so v varstvu doma, obstajajo razlike v povprečjih rezultatov 

uporabljenih preizkusov, in sicer vedno v prid otrokom, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne 

ustanove. 
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Obiskovanje 

vzgojno-

izobraževalne 

ustanove 

ICS 

lestvica – 

skupni 

seštevek 

% 

motenosti 

celotnega 

govora 

pri OAT 

Število 

besed s 

fonološkimi 

procesi pri 

OAT 

Z – 

vrednost 

PPZ 

Asertivnost 

povprečje 

Responzivnost 

povprečje 

Sociopragmatične 

spretnosti 

DA 

N 24 24 24 24 24 24 24 

Min 24,00 0,00 0,00 -1,052 3,40 3,60 7,20 

Max 35,00 10,10 36,00 0,250 5,00 5,00 10,00 

M 32,83 4,99 4,46 -0,492 4,43 4,51 8,93 

SD 3,47 2,70 8,23 0,350 0,40 0,33 0,68 

NE 

N 17 16 16 16 17 17 17 

Min 22,00 7,20 1,00 -1,158 3,50 3,50 7,10 

Max 35,00 15,46 48,00 -0,035 4,90 5,00 9,90 

M 27,94 9,98 22,94 -0,810 4,11 4,17 8,28 

SD 3,23 2,93 16,59 0,297 0,35 0,40 0,70 

Tabela 22: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove 

 

 

Graf 5: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na obiskovanje vzgojno- izobraževalne ustanove 

 

Iz tabele 22 lahko razberemo, da se dosežki rezultatov najbolj razlikujejo pri uporabi 

fonoloških procesov pri Oceni artikulacije govora. Vidimo, da so otroci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalne ustanove, v povprečju pri 4,46 (7,4 %) od 60 besed uporabili 
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fonološke procese. Otroci, ki so v varstvu doma, pa so pri Oceni artikulacije govora uporabili 

fonološke procese kar pri 22,94 (38,2 %) od 60 besed, kar znaša 18,48 (30,8 %) besed s 

fonološkimi procesi več kot pri otrocih, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove. Vzrok 

za to bi lahko bil to, da starši svoje otroke zaradi velike količine skupaj preživetega časa 

povsem dobro razumejo (kljub velikemu številu fonoloških procesov) ter jih zato ne 

opozarjajo na napake, ki jih naredijo v izgovorjavi. Menimo, da bi se vzrok za to lahko skrival 

tudi v socialno-demografskih dejavnikih, saj si starši z nižjim socialno-ekonomskim statusom 

težje privoščijo plačevanje vzgojno-izobraževalnih ustanov. Nižji socialno-ekonomski status 

pa po besedah Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) vpliva na obseg in kakovost 

govorne interakcije med otroki in starši, kar lahko vpliva tudi na večjo prisotnost fonoloških 

procesov v otrokovem govoru. Iz tabele 18 lahko razberemo tudi, da je najmanjše število 

besed s fonološkimi procesi pri otrocih, ki so v varstvu doma, znašalo 1 besedo s fonološkimi 

procesi, največje število z uporabo fonoloških procesov pa je v tej skupini znašalo 48 od 60 

besed. Pri otrocih, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalno ustanovo, pa je največje število besed 

s fonološkimi procesi znašalo 36,00 od 60 besed, najmanjše število z uporabo fonoloških 

procesov pa je bilo 0 besed, kar pomeni da otrok pri Oceni artikulacije govora ni poenostavil 

nobene besede. Iz rezultatov lahko razberemo, da ima obiskovanje vzgojno-izobraževalne 

ustanove zelo velik vpliv na fonološki razvoj. 

Razumljivost govora smo merili z Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju. Iz 

povprečij preizkusov lahko vidimo, da so starši otrok, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne 

ustanove, svoje otroke ocenili bolj razumljive kot so svoje otroke ocenili starši otrok, ki so v 

varstvu doma. Otroci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalno ustanovo, so bili v povprečju 

ovrednoteni z 32,83 od 35 točk, otroci, ki so v varstvu doma, pa s 27,94 od 35 točk. Iz 

rezultatov lahko razberemo, da so bili otroci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove, v 

povprečju ocenjeni za 4,89 točk več kot otroci, ki so v varstvu doma. Torej lahko rečemo, da 

ima obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove vpliv na razumljivost otrokovega govora. 

Iz tabele 22 lahko razberemo, da je bil govor otrok, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne 

ustanove, v povprečju moten za 4,99 %, govor otrok, ki so v varstvu doma, pa za kar 9,98 %. 

Torej lahko izračunamo, da je govor otrok, ki so v varstvu doma, v povprečju za 4,99 % bolj 

moten kot pri otrocih, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove. Prav tako lahko iz tabele 

22 razberemo, da med otroci, ki so v varstvu doma, ne najdemo posameznika, čigar govor bi 

bil razumljiv v celoti. Najboljši rezultat pri otrocih, ki ne obiskujejo vzgojno-izobraževalne 
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ustanove, je znašal 7,2 % motenosti celotnega govora. Največji odstotek motenosti celotnega 

govora je prav tako dosegel posameznik v skupini otrok, ki so v varstvu doma, in sicer je bil 

njegov govor moten za 15,46 %. Pri otrocih, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove, so 

bili prisotni posamezniki, katerih govor je bil razumljiv v celoti, najslabši rezultat pa je 

predstavljal 10,10 % motenosti celotnega govora. Zaključimo lahko, da ima obiskovanje 

vzgojno-izobraževalne ustanove precejšnji vpliv tudi na otrokovo artikulacijo. 

Pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička je pri otrocih, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalne ustanove, standardizirana vrednost (z) v povprečju znašala - 0,492, pri otrocih, 

ki so v varstvu doma, pa - 0,810. Otroci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove, so 

tudi pri tem preizkusu dosegli najvišjo z-vrednost, in sicer z=0,250. Pri otrocih, ki so v 

varstvu doma, pa je najvišja z-vrednost znašala -0,035. Najmanjša dosežena z-vrednost je bila 

-1,158, ki jo je dosegel otrok iz skupine otrok, ki so v varstvu doma; pri otrocih, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalno ustanovo, pa je minimalna vrednost z-vrednosti znašala -1,052. Če pa 

podrobneje pogledamo povprečno zaokroženo vrednost (C), lahko vidimo, da je bila pri 

otrocih, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove (M=3,92) podobna kot pri otrocih, ki 

so v varstvu doma (M=3,50). Obe povprečni C-vrednosti označujeta rahlo odstopanje na 

področju pripovedovanja zgodbe. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da obiskovanje 

vzgojno-izobraževalne ustanove v naši raziskavi nima posebnega vpliva na pripovedovanje 

zgodbe. 

Otroci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove, so tudi pri Ocenjevalni lestvici za 

sociopragmatične spretnosti dosegali boljše rezultate od otrok, ki so v varstvu doma. 

Povprečje asertivnosti je bilo pri otrocih, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove 

(M=4,43), nekoliko višje kot pri otrocih, ki so v varstvu doma (M=4,11), vendar lahko obe 

povprečji asertivnosti umestimo v nivo II, kar označuje porajajočo se oz. slabo razvito 

veščino. Večje razlike pa so bile prisotne pri povprečju responzivnosti, saj lahko povprečje 

otrok, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove (M=4,51) umestimo v nivo III, kar 

označuje dobro razvito veščino. Povprečje responzivnosti otrok, ki so v varstvu doma 

(M=4,17) pa umestimo v nivo II, ki označuje porajajoče se oz. slabo razvito veščino. Torej 

imajo otroci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove bolj razvito sociopragmatično 

spretnost – responzivnost kot pa otroci, ki so v varstvu doma. 

Pomembnost otrokove vključitve v vzgojno-izobraževalne ustanove poudarjajo Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja (2006), ki menijo, da je vrtec zelo pomemben kontekst za razvoj 
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otrokovega govora. Različne dejavnosti, v katere se otroci vključujejo, vplivajo na značilnosti 

jezikovnega izražanja otrok in jih spodbujajo k sodelovanju v različnih govornih položajih. 

Avtorice poudarjajo tudi pomembnost druženja z vrstniki, saj otrok rad posnema vedenje 

drugih otrok in želi z njimi komunicirati, pri čemer se mora truditi, da bi bil njegov govor kar 

se da razumljiv. Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Bajc (2007) so z vzdolžno raziskavo 

preverjale učinek vrtca na otrokov jezikovni razvoj. Rezultati so pokazali, da je kakovost 

vrtca dejavnik, ki lahko zmanjša razlike v jezikovni kompetentnosti otrok manj izobraženih 

staršev, katerih družinsko okolje je velikokrat manj spodbudno (kompenzacijska funkcija). Z 

raziskavo so avtorice ugotavljale tudi učinek zgodnjega vstopa v vrtec na različne vidike 

otrokovega jezikovnega razvoja, tudi na pripovedovanje zgodbe. Rezultati so pokazali, da so 

otroci, ki so v vrtec vstopili zgodaj, ob slikanici pripovedovali bolj koherentne, kohezivne ter 

slovnično bolj zapletene zgodbe (prav tam). Torej lahko zaključimo, da se rezultati naše 

raziskave ujemajo z rezultati, do katerih so prišli slovenski in tuji strokovnjaki na področju 

proučevanja vpliva vzgojno-izobraževalnih ustanov na razvoj otrokovega govora in jezika. 

 

4.2.3 Sesalne razvade 

 

Povprečne vrednosti rezultatov vseh opravljenih preizkusov smo razdelili glede na neodvisno 

spremenljivko – sesalne razvade. Podatke smo prikazali v obliki tabele 23 in grafa 6. 

Sesalne razvade 

ICS lestvica – 

skupni 

seštevek 

% motenosti 

celotnega 

govora pri 

OAT 

Število besed 

s 

fonološkimi 

procesi pri 

OAT 

Z - 

vrednost 

PPZ 

Asertivnost 

povprečje 

Responzivnost 

povprečje 

Socioprag-

matične 

spretnosti 

DA 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Min 22,00 6,10 0,00 -1,087 3,90 3,80 7,70 

Max 35,00 15,46 48,00 0,084 4,90 5,00 9,90 

M 31,44 8,91 16,89 -0,662 4,28 4,46 8,73 

SD 4,45 3,03 20,71 0,338 0,43 0,35 0,71 

NE 

N 32 31 31 31 32 32 32 

Min 24,00 0,00 0,00 -1,158 3,40 3,50 7,10 

Max 35,00 15,46 48,00 0,250 5,00 5,00 10,00 

M 30,63 6,43 10,39 -0,607 4,30 4,34 8,64 

SD 4,09 3,74 13,21 0,374 0,40 0,41 0,77 

Tabela 23: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na sesalne razvade 
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Graf 6: Prikaz opisne statistike povprečij vseh preizkusov glede na sesalne razvade 
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govora. 

Pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička je pri otrocih s sesalnimi razvadami 
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- 0,607. Povprečna zaokrožena vrednost (C) pri otrocih s sesalnimi razvadami (M=3,5) je 

nekoliko nižja kot pri otrocih brez sesalnih razvad (M=3,8), vendar obe poprečni vrednosti 

označujeta rahlo odstopanje v pripovedovanju zgodbe. Lahko bi rekli, da sesalne razvade 

vplivajo na razvoj govora, ne pa tudi na otrokovo jezikovno kompetentnost. 

Otroci, ki uporabljajo dudo, steklenico ali sesajo prst, so pri Ocenjevalni lestvici za 

sociopragmatične spretnosti dosegli povprečje 8,73 točk od 10, otroci brez razvad pa so v 

povprečju dosegali 8,64 točk. Povprečje asertivnosti je bilo prav tako pri otrocih s sesalnimi 

razvadami (M=4,28) podobno kot pri otrocih brez omenjenih razvad (M=4,30), saj lahko obe 

povprečji asertivnosti umestimo v nivo II, ki označuje porajajočo se oz. slabo razvito veščino. 

Prav tako smo v nivo II lahko umestili tudi povprečji responzivnosti, in sicer je povprečje 

otrok s sesalnimi razvadami (M=4,46) kot tudi povprečje otrok brez sesalnih razvad 

(M=4,34). Zaradi minimalnih razlik med skupinama lahko sklepamo, da sesalne razvade na 

sociopragmatične spretnosti nimajo vpliva. 

Iz tabele 23 in iz grafa 6 lahko razberemo, da je bil pri Oceni artikulacije govora govor otrok 

s sesalnimi razvadami v povprečju moten za 8,91 %. Govor otrok, ki so brez omenjenih 

razvad, pa je bil moten za 6,43 %. Torej je razlika med obema skupinama znašala 2,48 %, in 

sicer v prid otrok brez sesalnih razvad. Čeprav je razlika razmeroma majhna, lahko sklepamo, 

da sesalne razvade vplivajo predvsem na področje posameznikovega govora. Pri artikulaciji 

govora se nam zdi pomembno omeniti, da so otroci s sesalnimi razvadami imeli drugačno 

obliko sigmatizma kot otroci brez omenjenih razvad, in sicer se je pri otrocih s sesalnimi 

razvadami po večini pojavljal interdentalni sigmatizem, pri otrocih brez sesalnih razvad pa se 

je pogosteje pojavljal palatalni sigmatizem, kar lahko v skupini s sesalnimi razvadami kaže na 

čeljustne ali zobne nepravilnosti. 

Tudi številne raziskave potrjujejo vpliv sesalnih razvad na pojav zobnih in čeljustnih 

nepravilnosti, ki zaradi neustrezne oblike močno vplivajo na govor. Lindsten in sodelavci 

(1996) opozarjajo, da pri predolgo prehranjevanje po steklenički in uporaba dude zavirata 

pravilen razvoj spodnje čeljusti, zato lahko takšen način prehranjevanja vpliva na njeno rast in 

razvoj (prav tam). Pri prehranjevanju po steklenički in pri uporabi dude je v ustih tujek, ki 

poruši normalno ravnovesje mehkih tkiv, ki obdajajo obrazni skelet in zobe. Jezik, ki je z 

uporabo dude, steklenice ali s sesanjem prsta potisnjen na ustno dno, spodbudi prekomerno 

rast spodnje čeljusti (rast zgornje čeljusti je zavrta) in lahko povzroči do motenj požiranja, to 

pa prav tako vodi v oblikovanje odprtega griza (Jelen, Ovsenik, Vidmar in Košir, 2005).  
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Poudariti moramo, da je izmed 41 otrok le 9 uporabljalo dudo, stekleničko ali je sesalo prst. 

Zaradi neenakomernosti skupin lahko rečemo, da naša raziskava iz zornega kota kvantitativne 

statistične analize nima popolne veljave in se nanjo ne gre popolnoma zanašati. Vseeno pa je 

raziskava pokazala, da sesalne razvade vplivajo pred vsem na področje posameznikovega 

govora (predvsem na fonološki razvoj), ne pa tudi na njegovo jezikovno kompetentnost. 

 

4.2.4 Zaskrbljenost staršev glede govora njihovega otroka 

 

Vsi starši so na vprašanje, ali so zaskrbljeni glede govora svojega otroka, odgovorili 

negativno. To nas je zelo presenetilo, saj smo pričakovali, da bodo pritrdilno odgovorili vsaj 

tisti starši, katerih otrok v svojem govoru uporablja veliko število fonoloških procesov. Zaradi 

pretiranega poenostavljanja besed so posledično manj razumljivi, zato smo pričakovali, da 

bodo starši v takem primeru izrazili skrb. Ko smo starše po pregledu ponovno vprašali, če so 

morda kaj zaskrbljeni, so še vedno odgovorili negativno ter da se bo govor izboljšal sam od 

sebe. Menimo, da je do tega prišlo zaradi napačnega prepričanja, da se pri treh letih kakršno 

koli odstopanje v govoru smatra kot običajno ter da pri treh letih otrok še ne potrebuje oz. ne 

more obiskovati logopedske obravnave. Pomembno vlogo pri prepričanju staršev imajo tudi 

otrokovi vzgojitelji in pediatri. 

4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

Preden smo preverili in izračunali statistično pomembnost (v raziskavi pridobljenih) 

rezultatov in postavljenih hipotez, smo morali zaradi izbora statističnih testov preveriti 

normalnost distribucije podatkov.  

Za preverjanje normalnosti distribucije podatkov smo uporabili Shapiro-Wilkov test. 

Spol 
Shapiro-Wilk 

statistika df Stopnja tveganja 

z-vrednost PPZ 
Moški ,881 20 ,018 

Ženski ,961 20 ,570 

     
% motenosti celotnega 

govora pri OAT 

Moški ,923 20 ,114 

Ženski ,977 20 ,890 

Tabela 24: Shapiro-Wilkov test, preverjanje distribucije podatkov glede na spol za PPZ: Rokavička in OAT 
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Shapiro-Wilk 

Statistika df Stopnja tveganja 

Asertivnost povprečje ,955 40 ,113 

Responzivnost povprečje ,953 40 ,096 

Sociopragmatične spretnosti ,962 40 ,190 

z-vrednost PPZ ,943 40 ,045 

% motenosti celotnega govora pri OAT ,956 40 ,123 

ICS-lestvica – skupni seštevek ,858 40 ,000 

Število besed s fonološkimi procesi pri 

OAT 
,766 40 ,000 

Tabela 25: Shapiro-Wilkov test; preverjanje normalne distribucije podatkov 

 

H1: Deklice pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička, dosegajo statistično 

pomembno boljše rezultate kot dečki. 

 

Iz grafa 4 in tabele 21 lahko razberemo, da med dečki in deklicami v izračunanem povprečju 

rezultatov pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička obstajajo razlike, in sicer v prid 

deklic. Za izračun statistične pomembnosti razlike v rezultatih smo želeli uporabiti 

parametrični t-test, ki zahteva normalno distribucijo podatkov. To smo preverili s Shapiro-

Wilkovim testom, ki je pokazal, da distribucija podatkov ni normalna (p<0,05). Torej pogoja 

za t-test ne izpolnjujemo. Zato smo za izračun statistične pomembnosti razlike med podatki 

uporabili Mann-Whitneyev test za uporabo, katerega normalna distribucija podatkov ni 

potrebna. 

Mann-Whitneyev test Stopnja tveganja Odločitev 

Distribucija z-vrednosti pri PPZ: Rokavička je enaka 

med spoloma. 

,006 Hipoteza zavrnjena 

Tabela 26: Mann-Whitneyev test, preverjanje statistične pomembnosti H1 

 

Ker stopnja tveganja znaša manj od 0,05 (p <0,05), lahko sklepamo, da je razlika v povprečju 

rezultatov pri PPZ: Rokavička med spoloma statistično pomembna in H1 potrdimo. Torej pri 

Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička obstajajo pomembne razlike v povprečju 

rezultatov med spoloma, in sicer v prid deklic. 
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H2: Otroci, ki dosegajo slabše rezultate pri Oceni artikulacije govora, imajo tudi 

statistično pomembno slabše rezultate pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: 

Rokavička. 

 

Hipotezo smo želeli preveriti s Pearsonovo korelacijo, ki ugotavlja povezanost med dvema 

spremenljivkama, vendar zahteva normalno distribucijo podatkov. S Shapiro-Wilkovim 

testom smo ugotovili, da distribucija podatkov ni normalna (p<0,05), zato pogoji za 

Pearsonovo korelacijo niso izpolnjeni. Tako smo za izračun povezanosti spremenljivk 

uporabili neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient, ki ne zahteva normalne 

distribucije podatkov. 

 

  z-vrednost PPZ 

Spearmanov 

koeficient 
% motenosti celotnega 

govora pri OAT 

Korelacijski koeficient -,529
**

 

Stopnja tveganja (2-stranska) ,000 

N 40 

Tabela 26: Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient za preverjanje H2. 

** Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0.01. 

 

 

Korelacijski koeficient med spremenljivkama znaša -0,529. Korelacijska povezanost med % 

motenosti celotnega govora pri OAT in med z-vrednostjo pri PPZ: Rokavička je negativna, 

kar pomeni, da se z večanjem ene spremenljivke (odstotek motenosti celotnega govora pri 

Oceni artikulacije govora), druga zmanjšuje (PPZ: Rokavička). Razberemo lahko tudi, da 

stopnja tveganja znaša 0 (p<0,05), kar pomeni, da je korelacija statistično pomembna na 

nivoju 0,01. Korelacijska povezanost med odstotkom motenosti celotnega govora pri Oceni 

artikulacije govora in med PPZ: Rokavička je velika oz. močna, zato lahko H2 potrdimo.  

 

 

H3: Pri Oceni artikulacije govora dečki dosežejo enake rezultate kot deklice. 

 

Iz grafa 4 in iz tabele 21 je razvidno, da imajo dečki slabše rezultate pri Oceni artikulacije 

govora kot deklice, torej imajo dečki govor moten za več odstotkov kot deklice. Za 
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preverjanje statistične pomembnosti razlik med rezultati glede na spol smo želeli uporabiti t-

test za neodvisne vzorce. Ker pa ima t-test pogoj za uporabo, in sicer normalno distribucijo 

podatkov, smo s Shapiro-Wilkovim testom preverili distribucijo podatkov. Ugotovili smo, da 

je distribucija podatkov normalna (p>0,05), tako pogoje za t-test izpolnjujemo. 

 

  

Levenov test enakosti varianc t-test enakosti povprečij 

F Stopnja tveganja t df 
Stopnja tveganja 

(2-stranska) 

% 

motenosti 

celotnega 

govora pri 

OAT 

Predvidevane 

enake variance 
,000 ,988 1,903 38 ,065 

Predvidevane 

neenake 

variance 
  

1,903 37,589 ,065 

Tabela 27: T-test za neodvisne vzorce in Levenov test enakosti varianc, preverjanje statistične pomembnosti pri H3 

 

Iz rezultatov Levenovega testa enakosti varianc je razvidno, da je stopnja tveganja večja od 

0,05 (p>0,005), zato pri izvedbi t-testa predpostavimo, da sta varianci v obeh skupinah enaki. 

Ker je stopnja tveganja t-testa večja od 0,05 (p>0,05), lahko trdimo, da statistično pomembne 

razlike med dečki in deklicami v povprečnih rezultatih pri Oceni artikulacije govora ne 

obstajajo in zato H3 potrdimo. 

 

H4: Otroci, ki imajo slabši rezultat pri Oceni artikulacije govora, imajo statistično 

pomembno slabše rezultate na Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: 

Rokavička. 

 

Hipotezo smo želeli preveriti s Pearsonovo korelacijo, ki ugotavlja povezanost med dvema 

spremenljivkama. Pogoj za njeno uporabo je normalna distribucija podatkov. Ali 

izpolnjujemo pogoj za uporabo, smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom, ki je pokazal, da 

distribucija podatkov ni normalna (p<0,05), zato pogoji za Pearsonovo korelacijo niso 

izpolnjeni. 

Tako smo za izračun povezanosti spremenljivk uporabili neparametrični Spearmanov 

korelacijski koeficient, ki ne zahteva normalne distribucije podatkov: 
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ICS lestvica - skupni 

seštevek 

Spearmanov 

koeficient 

% motenosti celotnega 

govora pri OAT 

Korelacijski koeficient -,500
**

 

Stopnja tveganja (2-stranska) ,001 

N 40 

Tabela 28: Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient, preverjanje H4 

** Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0.01 

 

Koeficient korelacije znaša -0,500. Korelacijska povezanost je negativna, kar pomeni, da se z 

večanjem ene spremenljivke (% motenosti celotnega govora pri Oceni artikulacije govora), 

druga zmanjšuje (povprečje ocene razumljivosti otrokovega govora pri Lestvici razumljivosti 

govora v vsakdanjem življenju). Vidimo tudi, da je korelacija statistično pomembna na nivoju 

0,01. Korelacijski koeficient med odstotkom motenosti celotnega govora in med povprečjem 

ocene razumljivosti otrokovega govora na Lestvici ICS je velik oz. močan. Tako lahko H4 

potrdimo. 

 

H5: Otroci, ki dosegajo boljše rezultate na Ocenjevalni lestvici za sociopragmatične 

spretnosti, dosegajo tudi statistično pomembno boljše rezultate na Preizkusu 

pripovedovanja zgodbe: Rokavička. 

 

Želeli smo ugotoviti, ali obstaja povezava med sociopragmatičnimi spretnostmi in med 

pripovedovanjem zgodbe. Tako smo z-vrednost, ki smo jo dobili pri PPZ: Rokavička, 

primerjali s povprečjem asertivnosti, s povprečjem responzivnosti in tudi s seštevkom obeh 

povprečij, ki smo ga poimenovali sociopragmatične spretnosti. Ker smo sprva želeli uporabiti 

Pearsonovo korelacijo, smo najprej s Shapiro-Wilkovim testom preverili normalnost 

distribucije podatkov, ki je pokazal, da distribucija podatkov ni normalna (p>0,05), zato 

pogoja za Pearsonovo korelacijo ne izpolnjujemo. 

Zato smo se odločili, da za ugotavljanje povezanosti spremenljivk uporabimo neparametričen 

Spearmanov korelacijski koeficient: 
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  z-vrednost PPZ 

Spearmanov 

koeficient 

Povprečje asertivnosti 

Korelacijski koeficient ,305 

Stopnja tveganja (2-stranska) ,056 

N 40 

Povprečje 

responzivnosti 

Korelacijski koeficient ,419
**

 

Stopnja tveganja (2-stranska) ,007 

N 40 

Sociopragmatične 

spretnosti 

Korelacijski koeficient ,396
*
 

Stopnja tveganja (2-stranska) ,011 

N 40 

Tabela 29: Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient, preverjanje H5 

** Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0.01. 

* Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0.05. 

 

Čeprav smo v hipotezi omenjali le povezavo z-vrednosti in sociopragmatičnih spretnosti, smo 

izračunali tudi povezavi med z-vrednostjo ter med povprečjem asertivnosti in med 

povprečjem responzivnosti. 

Izračunali smo, da povezava med z-vrednostjo pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: 

Rokavička ter med povprečjem asertivnosti pri Lestvici za sociopragmatične spretnosti ni 

statistično pomembna (p>0,05). 

Izračunali smo tudi povezavo med z-vrednostjo in med povprečjem responzivnosti. 

Izračunana korelacija med z-vrednostjo in povprečjem responzivnosti je statistično 

pomembna (p<0,05) na nivoju 0,01. Korelacijski koeficient znaša + 0,419, kar pomeni, da se 

z večanjem z-vrednosti povečuje tudi povprečje responzivnosti. Korelacija med omenjenima 

spremenljivkama je rahla ali zmerna. 

Izračunali smo tudi stopnjo povezanosti med z-vrednostjo ter med sociopragmatičnimi 

spretnostmi (povprečje asertivnosti + povprečje responzivnosti). Korelacijski koeficient med 

spremenljivkama znaša + 0,396, kar pomeni, da se z večanjem prve spremenljivke veča tudi 

druga in obratno. Stopnja povezanosti med spremenljivkama je rahla ali zmerna. Statistična 

pomembnost izračunane korelacije je statistično pomembna (p<0,05), torej H5 potrjujemo. 
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H6: Otroci, v čigar govoru je uporabljeno večje število fonoloških procesov, imajo 

statistično pomembno slabši rezultat pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička, 

kot tisti otroci, ki v govoru uporabljajo manjše število fonoloških procesov. 

 

Hipotezo smo želeli preveriti s Pearsonovo korelacijo, ki ugotavlja povezanost med dvema 

spremenljivkama. Pogoj za njeno uporabo je normalna distribucija podatkov. Ali 

izpolnjujemo pogoj za uporabo, smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom, ki je pokazal, da 

distribucija podatkov ni normalna (p<0,05), zato pogoji za Pearsonovo korelacijo niso 

izpolnjeni. 

Tako smo za izračun povezanosti spremenljivk uporabili neparametrični Spearmanov 

korelacijski koeficient, ki ne zahteva normalne distribucije podatkov. 

 

  
Število besed s fonološkimi procesi 

pri OAT 

Spearmanov 

koeficient 

z-vrednost 

PPZ 

Korelacijski koeficient -,450
**

 

Stopnja tveganja (2-

stranska) 
,004 

N 40 

Tabela 30: Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient, preverjanje H6 

** Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0.01. 

 

Korelacijski koeficient znaša - 0,450, kar pomeni, da se z večanjem ene spremenljivke 

(število besed s fonološkimi procesi pri Oceni artikulacije govora), druga zmanjšuje (z-

vrednost pri PPZ: Rokavička). Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,01.  

Povezanost med povprečnim številom besed s fonološkimi procesi pri Oceni artikulacije 

govora in med povprečjem z-vrednosti pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička je 

zmerna. Tako lahko H6 potrdimo. 
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V spodnji tabeli 31 so zaradi hitrejšega pregleda prikazane vse hipoteze, ki smo jih preverili 

v naši raziskavi. 

 Potrdimo Zavrnemo 
H1: Deklice pri PPZ: Rokavička dosegajo statistično 

pomembno boljše rezultate kot dečki. 
   

H2: Otroci, ki dosegajo slabše rezultate pri OAT, imajo tudi 

statistično pomembno slabše rezultate pri PPZ: Rokavička. 
   

H3: Pri OAT dečki dosežejo enake rezultate kot deklice.    
H4: Otroci, ki imajo slabši rezultat pri OAT, imajo statistično 

pomembno slabše rezultate na ICS lestvici. 
   

H5: Otroci, ki dosegajo boljše rezultate na Ocenjevalni lestvici 

za sociopragmatične spretnosti, dosegajo tudi statistično 

pomembno boljše rezultate pri PPZ: Rokavička. 

   

H6:Otroci, v čigar govoru se pojavlja večje število fonoloških 

procesov, dosegajo slabše rezultate pri PPZ: Rokavička kot 

tisti otroci, ki v govoru uporabljajo manjše število fonoloških 

procesov. 

   

Tabela 31: Pregled vseh preverjenih hipotez 

 

Iz tabele 31 je torej razvidno, da je naša raziskava potrdila vseh 6 postavljenih hipotez. 

Vidimo torej, da so deklice dosegale statistično pomembno boljše rezultate na področju 

pripovedovanja zgodbe. Pomembno je poudariti, da so te razlike prisotne le v obdobju 

zgodnjega otroštva, kasneje pa razlik med spoloma ni (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). Med spoloma smo preverjali tudi razliko v artikulaciji, in sicer smo ugotovili, da se 

artikulacija glede na otrokov spol ne razlikuje. Prav tako je naša raziskava ugotovila, da je 

govor otrok, ki imajo težave na področju artikulacije govora, slabše razumljiv. Ugotovili 

smo, da je pripovedovanje zgodbe odvisno tudi od razvoja otrokovih sociopragmatičnih 

spretnosti, sploh veščine responzivnosti. Na pripovedovanje zgodbe pa sta vplivala tako 

artikulacija kot tudi število fonoloških procesov. To bi lahko obrazložili s pomočjo fonološke 

zanke, in sicer če otrok določen glas pravilno izvede na fonetskem nivoju (artikulacija) in 

ima poleg tega tudi ustrezno predstavo izgovorjenega glasu (fonološki nivo), nato pa 

izgovorjene glasove (foneme) poveže v ustrezno zaporedje (fonotaktična pravila) ter foneme 

poveže v besede (leksika in morfologija) in nato besede ustrezno poveže v stavek (sintaksa in 

morfologija) v skladu z jezikovnimi pravili in upoštevanjem pomena (semantika), to 

pozitivno vpliva tudi na pripovedovanje zgodbe. Poleg tega mora imeti otrok tudi ustrezno 

razvite kognitivne sposobnosti, da si zapomni vse foneme, besede ter z njimi tvori neomejene 

kombinacije besed oz.stavkov. 
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5 SKLEP 
 

Cilj diplomskega dela je bila analiza govorno-jezikovnega statusa triletnikov, in sicer 

področja artikulacije, fonološkega razvoja, pripovedovanja zgodbe, sociopragmatičnih 

spretnosti ter razumljivosti in ugotavljanje medsebojne povezanosti teh ocen.  

V raziskavo je bilo vključenih 41 otrok, ki so prišli na sistematski pregled v Zdravstveni dom 

Krško. Otroci so bili v logopedsko ambulanto napoteni s strani pediatra na preventivni 

pregled govorno-jezikovnega razvoja. Preverili smo morebiten vpliv obiskovanja vzgojno-

izobraževalne ustanove, otrokovega spola in prisotnosti sesalnih razvad na govorno-jezikovni 

razvoj. Za testiranje smo uporabili Oceno artikulacije govora (OAT), Lestvico za 

sociopragmatične spretnosti, Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: 

slovenščina (Lestvica ICS) ter Preizkus pripovedovanja zgodbe: Rokavička (PPZ: Rokavička). 

Obe lestvici so reševali otrokovi starši, Oceno artikulacije govora ter Preizkus 

pripovedovanja zgodbe: Rokavička pa smo z otrokom opravili sami. Otroka smo med 

pregledom snemali na diktafon, kasneje pa smo posamezne besede in otrokovo pripoved 

transkribirali in ovrednotili v skladu z navodili.  

Pri Ocenjevalni lestvici za sociopragmatične spretnosti, kjer smo računali povprečje 

asertivnosti in povprečje responzivnosti, smo ugotovili, da se povprečje asertivnosti kot tudi 

povprečje responzivnosti naših triletnikov umeščata v nivo II (porajajoča se oz. nerazvita 

veščina), kar je ustrezno glede na starost otrok. Prav tako smo ugotovili, da se 

sociopragmatične spretnosti ne razlikujejo glede na spol ali prisotnost sesalnih razvad. Vseeno 

pa se povprečje responzivnosti razlikuje glede na obiskovanje vzgojno-izobraževalne 

ustanove, in sicer povprečje otrok, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove, umeščamo 

v nivo III (dobro razvita veščina), povprečje responzivnosti otrok, ki so v varstvu doma, pa v 

nivo II (porajajoča se oz. slabo razvita veščina). Povprečje asertivnosti otrok, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalne ustanove, kot tudi otrok, ki so v varstvu doma, umeščamo v nivo II 

(porajajoča se oz. slabo razvita veščina). 

Pri Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: slovenščina smo ugotovili, da so 

starši svoje otroke ocenjevali kot zelo dobro razumljive, ne glede na to, da so nekateri na 

preizkusih dosegli slabše rezultate (večje št. fonoloških procesov, večji % motenosti celotnega 

govora). Rezultati lestvice se niso pomembno razlikovali glede na otrokov spol ali prisotnost 

sesalnih razvad, razlikovali pa so se glede na obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove, in 
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sicer so otroci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove, za 14% bolj razumljivi od 

svojih vrstnikov, ki so v varstvu doma.  

Pri Preizkusu pripovedovanje zgodbe: Rokavička, kjer smo z 11 kazalniki ugotavljali raven 

otrokovega pripovedovanja zgodbe, smo ugotovili, da so naši triletniki zgodbo pripovedovali 

rahlo pod povprečjem (C=3,75). Rezultati so se razlikovali glede na spol, in sicer v prid deklic 

(C=4 - normativen razvoj), pri katerih je bilo povprečje zaokrožene (C) vrednosti višje kot pri 

dečkih (C=3 - rahlo odstopanje v razvoju). Rezultati pa se niso razlikovali glede na 

obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove in glede na prisotnost sesalnih razvad. 

Pri Oceni artikulacije govora smo opazovali otrokovo artikulacijo posameznih glasov in 

ugotavljali morebitne artikulacijske motnje. Povprečen odstotek motenosti celotnega govora 

pri triletnikih je znašal 6,99 %. Otroci so najpogosteje popačili izgovorjavo sičnikov in 

šumnikov (distorzija) ter substitucijo glasu /r/ z glasom /l/ ali drugimi likvidi. Takšni rezultati 

so bili pričakovani in so povsem primerni starosti naših otrok. Omisije so bile prisotne pri 

samo enem otroku (omisija glasu /h/), kar lahko kaže na artikulacijsko ali fonološko motnjo. 

V govoru triletnikov se je seveda pojavilo večje število omisij, substitucij in distorzij kot smo 

jih zabeležili, vendar jih v Oceni artikulacije govora nismo smatrali za artikulacijsko motnjo, 

saj so otroci zaradi lažje izgovorjave določen glas (ki ga lahko že znajo artikulirati) izpustili, 

popačili ali zamenjali z drugim (torej so uporabili fonološki proces). Rezultate smo primerjali 

tudi med spoloma, in sicer je raziskava pokazala, da so razlike statistično nepomembne. 

Rezultati pa se razlikujejo glede na obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove, in sicer je 

bil govor otrok, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalne ustanove, v povprečju moten za 4,99 %, 

govor otrok, ki so v varstvu doma, pa za kar 9,98 %. Preverili smo tudi vpliv sesalnih razvad 

na artikulacijo, in sicer smo ugotovili, da imajo otroci s sesalnimi razvadami govor za 2,48 % 

bolj moten kot otroci brez omenjenih razvad. Lahko bi reki, da ima na artikulacijo največji 

vpliv obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove. 

Pri Oceni artikulacije govora smo analizirali tudi prisotnost, število in vrsto fonoloških 

procesov. V naši raziskavi so bili fonološki procesi uporabljeni pri 474 od 2400 besed (19,75 

%). Pri 415 besedah (17,29 %) je bil uporabljen en fonološki proces, v 59 (2,46 %) besedah 

pa so bile uporabljene kombinacije različnih fonoloških procesov. Izmed procesov v strukturi 

so se v naši raziskavi pojavili poenostavljanje ali brisanje soglasniških sklopov (17,30 %), 

brisanje začetnih ali končnih soglasnikov (7,38 %), brisanje nenaglašenega zloga (7,17 %) ter 

epenteze (2,74 %). Izmed procesov v sistemu so se pojavili drsenje (23,21 %), anteriorizacija 
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(9,07 %), deafrikacija (8,44 %), zaustavljanje (5,7 %), odzvenjevanje (3,38 %), asimilacija 

(1,9 %), slabljenje zapornikov (0,84 %), afrikacija (0,24 %) ter posteorizacija (0,21 %). 

Pojavile pa so se tudi kombinacije fonoloških procesov, in sicer drsenje + brisanje 

nenaglašenega zloga (2,95 %), poenostavitev ali brisanje soglasniškega sklopa + 

anteriorizacija (2,74 %), drsenje + anteriorizacija (1,69 %) in drsenje + zaustavljanje (1,48 

%). Ugotovili smo, da ima obiskovanje vzgojno-izobraževalne ustanove velik vpliv na 

fonološki razvoj, saj je raziskava pokazala, da so otroci, ki so v varstvu doma, uporabili 

fonološke procese pri 30,8 % besed več kot njihovi vrstniki, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalne ustanove. Na fonološki razvoj imajo prav tako vpliv sesalne razvade, saj so 

otroci s sesalnimi razvadami pri 10,8 % besed več uporabili fonološke procese kot otroci brez 

sesalnih razvad. Spol na uporabo fonoloških procesov ni imel bistvenega vpliva. 

Postavili smo 6 različnih hipotez, in sicer H1, ki pravi, da deklice pri Preizkusu 

pripovedovanje zgodbe: Rokavička dosegajo statistično pomembno boljše rezultate kot dečki, 

H2, ki pravi, da otroci, ki dosegajo slabše rezultate pri Oceni artikulacije govora, imajo tudi 

statistično pomembno slabše rezultate pri Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička, H3, 

ki navaja, da pri Oceni artikulacije govora dečki dosežejo enake rezultate kot deklice, H4, ki 

navaja, da otroci, ki imajo slabši rezultat pri Oceni artikulacije govora, imajo statistično 

pomembno slabše rezultate na Lestvici razumljivosti govora v vsakdanjem življenju: 

slovenščina, H5, ki pravi, da otroci, ki dosegajo boljše rezultate na Ocenjevalni lestvici za 

sociopragmatične spretnosti, dosegajo tudi statistično pomembno boljše rezultate na 

Preizkusu pripovedovanja zgodbe: Rokavička ter H6, ki navaja, da otroci, čigar govor vsebuje 

več fonoloških procesov, imajo statistično pomembno slabši rezultat pri Preizkusu 

pripovedovanja zgodbe: Rokavička, kot tisti otroci, ki v govoru uporabljajo manjše število 

fonoloških procesov. Naša raziskava je potrdila vse postavljene hipoteze. 

Lestvica za sociopragmatične spretnosti se nam je zdela zelo koristna za ocenjevanje 

otrokovih govornih spretnosti (komunikacije). Pomembno vlogo ima pri ocenjevanju 

komunikacije pri otrocih, ki se še ne izražajo z besedami oz. je njihov govor v veliki meri 

nerazumljiv. Pomembno je, da imajo starši dovolj časa za reševanje ter da pred 

izpolnjevanjem lestvice otroka nekaj časa opazujejo (smiselno je pred pregledom vprašalnik 

poslati na dom). Menimo, da bi bilo lestvico smiselno standardizirati ter določiti norme glede 

na različne starostne skupine. 



 

88 
 

Prav tako je bila za ocenjevanje otrokovega govornega razvoja koristna tudi Lestvica 

razumljivosti govora v vsakdanjem življenju. Izkazala se je kot zelo hiter, enostaven 

pripomoček, kar je pri sistematičnih pregledih ključnega pomena. Menimo, da bi morda bilo 

smiselno nekoliko preoblikovati lestvico, da bi nanjo odgovarjali tudi vzgojitelji ali člani ožje 

družine, saj starši pogosto svoje otroke ocenjuje subjektivno. Smiselno bi bilo, da bi za 

vsakega otroka lestvico izpolnilo več družinskih članov, saj bi tako dobili objektivnejše in 

zanesljivejše rezultate. Prav tako bi bilo smiselno postaviti norme ter lestvico standardizirati. 

Ocena artikulacije govora se je prav tako izkazala kot enostaven pripomoček za vrednotenje 

in ocenjevanje rezultatov, vendar je primerna le za ocenjevanje otrok, ki v govoru ne kažejo 

pomembnih fonoloških odstopanj. Omenjen pripomoček je lahko koristen za uporabo v 

okviru sistematičnega pregleda, vendar bi bilo ob pomembnih odstopanjih smiselno uporabiti 

Test zapoznelega govornega (fonološkega) razvoja, ki nam da natančnejši vpogled v otrokov 

govorni razvoj. Ocenjevanje fonološkega razvoja z Oceno artikulacije govora se ni izkazalo 

za enostavno, saj je pripomoček osredotočen predvsem na izgovorjavo določenih glasov v 

določenih položajih, ne pa tudi toliko na soglasniške sklope in dolžino besed. Prav tako pa za 

fonološki razvoj omenjen pripomoček ne vsebuje norm.  

Preizkus pripovedovanja zgodbe: Rokavička je standardiziran pripomoček ter vsebuje norme. 

Omogoča razmeroma hitro in zelo natančno vrednotenje ter nam da takojšnji vpogled v 

otrokovo pripovedovanje zgodbe, vendar menimo, da morda ni povsem primeren za 

ocenjevanje pripovedi triletnikov, saj otroci večkrat niso prepoznali živali na ilustracijah 

(lisico so prepoznali kot veverico, psa so prepoznali kot medveda …). Smiselno bi morda bilo 

oblikovati jasnejše ilustracije ali pa preizkus uporabiti pri nekoliko starejših otrocih. Menimo, 

da bi bilo bolj smiselno pripoved triletnikov preveriti z uporabo ponovnega pripovedovanja 

prebrane zgodbe ob slikanici, za kar bi morda lahko uporabili Zgodbo o avtobusu, saj je za 

otroke to enostavnejši način pripovedovanja, sploh v okoliščinah, kjer mora otrok v enem 

dnevu opraviti pregled pri pediatru, psihologu in logopedu.  

Med pisanjem diplomskega dela smo spoznali pomembnost fonološkega razvoja, saj lahko z 

analizo fonoloških procesov bistveno bolje ocenimo otrokov govorni razvoj kot pa z oceno 

same artikulacije. Veliko pomembneje od obvladovanja artikulacije določenega glasu je 

otrokovo oblikovanje besede ter kako glasove spaja v fonemske verige in koliko je otrokov 

govor dejansko razumljiv. Izrednega pomena je otrokova predstava določenega glasu in 

razumevanje njegovega pomena. Ker so artikulacijske motnje predvidljive (npr., če otrok 
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namesto glasu /r/ izgovarja glas /l/), je kljub njim otrok lahko dobro razumljiv. Če pa otrok 

poenostavlja besede s fonološkimi procesi in npr. izpušča nenaglašene zloge, pa je 

razumljivost otrokovega govora bistveno manjša (npr. /jo/  lahko je drevo, kolo ...). Zato bi 

se v prihodnosti morali logopedi veliko bolj ozirati na fonološki razvoj kot pa na otrokovo 

artikulacijo, saj bi otroci z izboljšanjem fonološkega zavedanja morda pridobili (če seveda ne 

gre za motorično odstopanje) tudi glasove, ki se jih še niso naučili artikulirati. V prihodnosti 

bi bilo morda smiselno nekatere preizkuse tudi združiti ali pa oblikovati samostojen merski 

pripomoček, ki bi ga lahko uporabljali za ocenjevanje govorno-jezikovnega razvoja 

triletnikov. Zgledovali bi se lahko morda po psihološkem merskem pripomočku SPP-3 

(Sistematični preventivni psihološki pregled triletnika), ki nudi hitro in učinkovito 

ocenjevanje otrokovih psiholoških sposobnosti ter nam takoj po pregledu da vpogled v 

otrokov celostni razvoj. 
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PRILOGA 1 

PREGLED GOVORA, JEZIKA IN KOMUNIKACIJE TRILETNIKA 

datum:_____________ 

 

Vprašalnik potrebujemo za oceno govorno-jezikovnega razvoja triletnika, podatki pa bodo z Vašim 

dovoljenjem vključeni tudi v moje diplomsko delo. Pomagali mi bodo tudi pri načrtovanju 

preventivnih pregledov ter pri delu z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. Uporabljeni bodo samo 

rezultati, ki jih bomo pridobili iz logopedskega pregleda, osebni podatki pa bodo ostali anonimni. Za 

lažje vrednotenje govorno-jezikovnega razvoja bo otrok tekom pregleda z Vašim dovoljenjem posnet 

na diktafon.  

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

 

S spoštovanjem, 

Petra Kranjec 

Podpis staršev:________________________ 

 

 

 

Prosimo, da izpolnite naslednji vprašalnik. 

 

Ime in priimek otroka: ________________________________________________________________ 

Naslov:_________________________________________________________________________ 

Rojstni datum otroka: _____________________              Starost otroka: ____ let ____ mesecev 

Spol (obkrožite):               M             Ž 

Shodil : _____mesecev                Prve besede: _____mesecev     

Jezik(i), ki ga (jih) otrok govori: _________________________________________________________ 

Število otrok v družini: ____ od ____ otrok   

Posebnosti med nosečnostjo ali med porodom ali druge razvojne težave : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Obkrožite: 

1. Ali vaš otrok obiskuje vrtec? DA NE 

2. Ali vaš otrok še (dnevno ali občasno) uporablja dudo, stekleničko ali sesa prst? DA NE 

3. Ali ste zaskrbljeni glede govora in jezika svojega otroka? DA NE 

4. Ali je imel tekom razvoja težave s poslušanjem/sluhom? DA NE 

5. Ali vaš otrok že obiskuje logopeda? DA NE 

6. Ali je vaš otrok prebolel kakšne bolezni, oziroma je bil dalj časa hospitaliziran 
(zadržan v bolnišnici)? 

DA NE 

 

Stopnja dokončane izobrazbe mame 
(obkrožite): 

Stopnja dokončane izobrazbe očeta (obkrožite): 

Osnovna šola Osnovna šola 

Srednja šola (poklicna, gimnazija,...) Srednja šola (poklicna, gimnazija,...) 

Višja šola Višja šola 

Visoka strokovna Visoka strokovna 

Visoka univerzitetna Visoka univerzitetna 

Magisterij Magisterij 

Doktorat Doktorat 

Drugo:_______________________________ Drugo:_______________________________ 

 
 

Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (S. McLeod, L. J. Harrison, J. McCormack, 2012) 

Naslednja vprašanja se nanašajo na stopnjo razumljivosti otrokovega govora. Ko odgovarjate na 

vprašanja, Vas naprošamo, da razmišljate o otrokovem govoru v preteklem mesecu. Obkrožite le eno 

številko za vsako postavljeno vprašanje. 

 vedno pogosto včasih redko nikoli 

Ali vi razumete govor svojega otroka? 5 4 3 2 1 

Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega 
otroka? 

5 4 3 2 1 

Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega 
otroka? 

5 4 3 2 1 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega 
otroka? 

5 4 3 2 1 

Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo govor 
vašega otroka? 

5 4 3 2 1 

Ali ostali znanci razumejo govor vašega otroka? 5 4 3 2 1 

Skupni seštevek      

Povprečje skupnega seštevka      
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Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti (L. Girolametto, 1997) 
 
Prosimo, da najprej pozorno preberete trditve in nato izpolnite spodnji vprašalnik. Pogostost 
pojavljanja trditve ovrednotite z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni: 
 

1 2 3 4 5 

nikoli / ne še skoraj nikoli včasih pogosto vedno 

 

1 Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad, otrok 
pove ali pokaže, katero želi. 

1 2 3 4 5 

2 Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok vpraša, kaj se dogaja. 1 2 3 4 5 

3 Ko otroka vprašam po imenu nečesa, in če otrok to ime pozna, ga pove. 1 2 3 4 5 

4 Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed). 1 2 3 4 5 

5 Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj. 1 2 3 4 5 

6 Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 1 2 3 4 5 

7 Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva. 1 2 3 4 5 

8 Če vprašam otroka, da ponovi česar nisem razumel(a), otrok to stori in ponovi. 1 2 3 4 5 

9 Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri. 1 2 3 4 5 

10 V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več izmenjavah vlog v 
pogovoru. (npr.: Otroka nekaj vprašam, otrok odgovori, nato ga zopet vprašam, otrok 
odgovori ali vpraša on). 

1 2 3 4 5 

11 Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo. 1 2 3 4 5 

12 Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 1 2 3 4 5 

13 Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej. 1 2 3 4 5 

14 Ob skupnem igranju, otrok predlaga različne načine igre ali novo igro. 1 2 3 4 5 

15 Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam. 1 2 3 4 5 

16 Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne zmore nečesa narediti. 1 2 3 4 5 

17 Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar. 1 2 3 4 5 

18 Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma prekinem, me otrok prosi, naj 
nadaljujem. 

1 2 3 4 5 

19 Glasovi/gibi/besede otroka so primerni vsebini pogovora. 1 2 3 4 5 

20 Če otroka ne razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi ga razumel(a). 1 2 3 4 5 

21 Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me vpraša, kaj je to. 1 2 3 4 5 

22 Ko otrok želi nekaj, česar ne doseže, me prosi za pomoč. 1 2 3 4 5 

23 Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj želi, mi odgovori. 1 2 3 4 5 

24 Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne sprašujem neposredno njega. 1 2 3 4 5 

25 Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala. 1 2 3 4 5 
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PRILOGA 2 

Tabela za vrednotenje Ocene artikulacije govora in ugotavljanje fonoloških procesov (Globačnik, 

1999) 

PIPA KAPA KLOP P 

BALON BOBEN GOLOB B 

METLA OMARA DIM M 

VETERNICA KRAVA LEV V 

TROBENTA AVTO LIST T 

DREVO ZVEZDA LABOD D 

FIŽOL TELEFON KROF F 

ŽABA ROŽA POLŽ Ž 

ROKA URA DENAR R 

KLJUČ OBLEKA GLAVNIK K 

GUMBI NOGE ROG G 

HLAČE UHO OREH H 

COPATI VILICE LONEC C 

ČEVELJ OČALA LUČ Č 

LADJA KOLO METULJ L 

SOVA PISMO NOS S 

ZAJEC VAZA MIZA Z 

ŠKARJE HRUŠKA MIŠ Š 

JABOLKO JAJCE ZMAJ J 

NOGAVICE BANANA SLON N 
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PRILOGA 3  

Zap. 

št. 

otroka 

Spol Starost Starost 

(let, 

mesecev, 

dni) 

Obiskovanje 

VI ustanove 

Prisotnost 

sesalnih 

razvad 

Zaskrbljenost 

staršev 

% 

motenosti 

govora 

OAT 

Št. besed s 

fonološkimi 

procesi 

PPZC-

vrednost 

PPZ z-

vred 

Povprečje 

asertivnosti 

Povprečje 

responzivnosti 

Sociopragm. 

spr. 

(asertivnost + 

responzivnost) 

0 Ž 3,019 3, 0, 7 DA NE NE 5,6 0 4 -0,305 4,6 4,4 9 

1 Ž 3,027 3,0,10 DA NE NE 6,1 0 6 0,25 4,6 4,7 9,3 

2 M 3,044 3,0,16 NE NE NE 8,4 11 4 -0,546 4,1 4 8,1 

3 M 3,025 3,0,9 DA NE NE 7,2 5 3 -0,783 3,4 3,8 7,2 

4 M 3,005 3,0,2 NE DA NE 7,2 1 4 -0,585 3,9 4,5 8,4 

5 M 3,058 3,0,21 DA NE NE 6,1 0 5 -0,077 4,5 4,6 9,1 

6 M 3,033 3,0,12 DA NE NE 0 0 4 -0,642 4,7 4,5 9,2 

7 Ž 3,058 3,0,21 DA DA NE 6,1 1 4 -0,502 4,7 4,4 9,1 

8 Ž 3,266 3,3,6 DA NE NE 7,2 0 4 -0,278 4,7 4,7 9,4 

9 Ž 3 3,0,0 DA NE NE 2,6 2 5 -0,175 4,1 4,3 8,4 

10 M 3,049 3,0,18 NE NE NE 7,7 21 4 -0,659 4,2 4,2 8,4 

11 M 3,036 3,0,13 NE NE NE 8,96 10 4 -0,641 3,9 3,8 7,7 

12 Ž 3,041 3,0,15 NE NE NE 8,4 6 3 -1,015 4,3 4,5 8,8 

13 Ž 3,041 3,0,15 DA NE NE 3,7 0 3 -0,772 4,6 4,5 9,1 

14 Ž 3,261 3,3,4 NE NE NE 7,2 23 5 -0,035 4,1 4 8,1 

15 M 3,203 3,2,14 NE DA NE 7,2 2 3 -0,885 3,9 4,4 8,3 

16 M 3,184 3,2,7 NE DA NE 15,46 48 3 -1,087 3,9 3,8 7,7 

17 Ž 3,187 3,2,8 DA NE NE 1,66 12 4 -0,429 4,1 4,2 8,3 

18 Ž 3,192 3,1,17 DA NE NE 3,7 3 4 -0,62 4,5 4,5 9 

19 M 3,113 3,1,11 NE NE NE 15,46 48 3 -1,092 3,6 3,5 7,1 

20 M 3,146 3,1,23 DA DA NE 7,2 0 3 -0,77 4,7 4,5 9,2 

21 Ž 3,016 3,0,6 DA NE NE 0 0 3 -0,781 4,2 4,5 8,7 

22 M 3,033 3,0,12 DA NE NE 7,9 17 3 -0,905 4,7 4,5 9,2 

23 M 3,08 3,0,29 DA NE NE 7,2 2 3 -0,824 3,9 3,6 7,5 





 

105 
 

24 Ž 3,088 3,1,2 NE NE NE 13,76 41 4 -0,621 4,3 4,5 8,8 

25 Ž 3,071 3,0,26 NE NE NE / / / / 4,5 4,7 9,2 

26 Ž 3,016 3,0,6 DA NE NE 3,7 3 4 -0,255 5 5 10 

27 Ž 3,016 3,0,6 DA DA NE 7,2 4 4 -0,639 4 4,6 8,6 

28 M 3,011 3,0,4 NE NE NE 10,8 23 3 -1,037 4,6 4,3 8,9 

29 M 3,167 3,2,1 DA NE NE 7,26 15 3 -1,052 4,6 4,8 9,4 

30 M 3,167 3,2,1 DA NE NE 3,7 2 4 -0,516 4,7 4,8 9,5 

31 Ž 3,08 3,0,29 DA NE NE 7,2 1 3 -0,761 4,4 4,9 9,3 

32 Ž 3,088 3,1,2 DA NE NE 4,6 2 4 -0,713 4,9 4,8 9,7 

33 Ž 3,107 3,1,9 NE DA NE 7,9 13 4 -0,629 4,9 5 9,9 

34 M 3,027 3,0,10 NE DA NE 11,86 47 3 -0,945 3,9 4,1 8 

35 M 3,091 3,1,3 NE NE NE 7,2 12 3 -1,072 4,2 4,1 8,3 

36 Ž 3 3,0,0 NE NE NE 10,3 38 3 -0,959 3,5 3,9 7,4 

37 Ž 3,195 3,2,10 DA NE NE 1,1 2 4 -0,514 3,6 4,1 7,7 

38 Ž 3,297 3,3,17 DA DA NE 10,1 36 5 0,084 4,6 4,8 9,4 

39 M 3,129 3,1,17 DA NE NE 2,6 0 5 0,162 4,4 4,7 9,1 

40 M 3,066 3,0,24 NE NE NE 11,9 23 3 -1,158 4,1 3,6 7,7 

 


