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POVZETEK 

Preventiva je pri logopedskem delu zelo pomembna. Logoped ozavešča preko izobraževanj  

strokovno in širšo javnost o svojem delu na področju hranjenja, govora in jezika ter o 

primanjkljajih, ki se na področju komunikacije in hranjenja lahko pojavijo. Odgovoren pa je 

tudi za zgodnje odkrivanje motenj in faktorjev, ki vplivajo na govorno-jezikovni razvoj. Za 

uresničitev teh ciljev mora imeti logoped primerna diagnostična sredstva, ki omogočajo 

zaznavanje rizičnih oseb in posledično tudi hitrejšo intervencijo ter boljši rezultat dela.  

V Sloveniji je trenutno na tržišču en presejalni logopedski pregled, ki ga strokovnjaki 

uporabljajo pri ocenjevanju petletnikov. Ker se nekatere težave na področju komunikacije 

pojavljajo že prej in jih je možno odkriti in odpraviti, stremi stroka k temu, da bi se presejalni, 

preventivni pregled uvedel že pri triletnih otrocih. V raziskovalnem delu smo hoteli ta cilj 

približati in iz novejše literature ter trenutno dosegljivih testov oblikovati instrument, ki bo 

omogočal zbiranje podatkov o razvoju komunikacije triletnika in bo zajel glavna področja 

komunikacije. Omogočal bo zaznavanje rizičnih triletnikov, ki bi lahko imeli primanjkljaje na 

področju govorno-jezikovnega razvoja. 

Izdelan instrument je bil testiran  pri 47 otrocih v vrtcih, hkrati pa so podoben vprašalnik o 

otrokovem komunikacijskem nivoju ter o njegovih splošnih podatkih izpolnili tudi njihovi 

starši. 

Analiza literature in dobljenih podatkov je pokazala, da je instrument primeren za ocenjevanje 

jezikovnega razvoja otrok  ter zajema vsa pomembna področja jezikovnega razvoja. Izračun 

korelacije je nakazal statistično pomembno povezanost med  oceno logopeda in oceno staršev. 

Povezanost med prediktorjem – izobrazba matere - in številom doseženih točk se ni izkazala 

za statistično pomembno.  

 

KLJUČNE BESEDE: preventiva, triletniki, govorno-jezikovni razvoj, logopedski pregled.  



ABSTRACT 

Preventive care plays an important role in speech and language therapy. Through training, a 

speech and language therapist informs the expert and the general public about his efforts in 

the field of feeding, speech and language development, as well as about the missing elements 

that may appear in relation to communication and feeding. A speech and language therapist is 

also responsible for early detection of irregularities and of those factors which affect speech 

and language development. To achieve these goals, a speech and language therapist must 

possess appropriate diagnostic means, which enable detection of risk and consequently timely 

intervention and better results.  

There is currently one language screening test available in Slovenia, applied by experts on 

five-year-old children. However, as some of the communication problems appear earlier than 

at the age of five, these could be detected and eliminated earlier. There is a general tendency 

in the expert community to introduce such a screening test earlier; on three-year-old children. 

In view of this, this thesis combines the latest existing literature and the currently existing 

screening tests into an instrument, which will enable data collection on the development of 

communication of a three-year-old child and which will cover the main communication areas. 

As such, it will enable identification of the ‘risky’ three-year-old children, who could exhibit 

disadvantages in the speech-language development field.  

The designed instrument has been tested on 47 children in kindergarten child-care. In parallel, 

the parents’ answers on their children’s communication skills were collected together with the 

general profiling information.  

The literature and the collected data review showed that the instrument is applicable for an 

assessment of a child’s language development and as such comprises all important areas of 

language development. Correlation calculations pointed out to a statistically important 

correlation of the grade of the speech-therapist and of the parent’s. Correlation of the 

predictor – mother’s education – and the number of points, was not proven to be statistically 

significant.  
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1 UVOD 

Mednarodna zveza logopedov in foniatrov je v smernicah o izobraževanju logopedov (IALP, 

2009) zapisala naslednje: »Logopedsko delo mora ljudem s komunikacijskimi težavami ter 

težavami požiranja zagotoviti najboljšo možno logopedsko obravnavo. Glavni cilj 

logopedskih obravnav je omilitev težav in izboljšanje kvalitete življenja pacientov. Pri tem 

komunikacija vsebuje vse procese in funkcije, povezane s produkcijo govora, z razumevanjem 

in produciranjem govorjenega in pisanega jezika in tudi oblike neverbalne komunikacije. 

Požiranje pa se nanaša na varen prenos hrane in pijače skozi grlo ter tako zagotovitev 

optimalne nutricije.« 

Za dosego teh ciljev je v delo logopeda vključena preventiva (izobraževanje strokovnih 

delavcev ter javnosti o komunikaciji, zgodnje odkrivanje motenj in faktorjev, ki nanje 

vplivajo, ter sodelovanje z drugimi strokovnjaki), ocenjevanje (ponavljajoč proces, testiranje, 

opazovanje, posveti s pacientovo družino in z drugimi sodelavci), intervencija (izvajanje 

terapij za dosego najboljše možne funkcije in zmanjšanje ali omilitev težav. Pomemben del 

intervencije je evalvacija njene učinkovitosti), profesionalni pristop (spoštovanje etike in 

morale, delo v dobrobit pacienta) ter izobraževanje in izpopolnjevanje (logoped prispeva k 

razvoju logopedijev obliki prispevkov, asistiranja in mentoriranja) (IALP, 2009).  

Del logopedovih nalog je zgodnje odkrivanje govorno-jezikovnih težav, kar daje logopediji 

velik pomen. Dobro opazovanje je posebej pomembno v prvih štirih letih otrokovega 

življenja, ko otrok aktivno gradi svoje govorno-jezikovne sposobnosti. Otrokom namreč 

povzroča frustracije nezmožnost komuniciranja in prepogosto popravljanje izrečenega, vodi v 

agresijo, upad komunikacije, hiperaktivnost in nazadovanje v razvoju. Otroci težje navežejo 

stik z vrstniki, imajo pa tudi težave pri samostojnem igranju (Hirschbühl et al., 2004). 

Počasnejši govorno-jezikovni razvoj vpliva tudi na osebnostni, šolski in učni razvoj, zato 

čakanje, da se situacija izboljša, ni primerno. Ocenjevanje, nasveti, izobraževanje in nato 

terapija v pravem času so izrednega pomena.  

»Veliko razmišljanja in nesoglasij je bilo glede pravilnega pristopa do otrok, ki kasnijo v 

govorno-jezikovnem razvoju. Različni avtorji priporočajo različne pristope, kot so: »wait and 

see«, ki ne predlaga terapije s poznejšim opazovanjem, če otrokov razvoj še vedno stagnira 

(npr. Whitehurst, Arnold, Smith, Fischel, Lonigan& Valdez – Menchaca, 1991), »watch and 

see« periodično spremljanje s krajšimi časovnimi razmahi (3 do 6 mesecev) in z 
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obiskovanjem terapij, če ni sprememb na bolje (npr. Paul, 1996, 2000), in intervencije 

različnih vrst, od logopedskih terapij do dela doma (Ellis Weismer, 2000; Girolametto, 

Pearce& Weitzman, 1996, 1997).« (Ellis, Thal,  2008, str. 97) 

Pri odločitvi, ali otrok potrebuje terapijo, nam lahko pomagajo tudi različni kriteriji, s 

pomočjo katerih ocenimo, ali je govorno-jezikovno vedenje otroka za njegovo starost 

primerno ali ni.  

Motnje pri izgovorjavi lahko sovpadajo z otrokovo starostjo in so v obsegu normalnega 

razvoja, lahko so posledica otrokove dvojezičnosti ali dialekta. Če pa so te napake zelo 

moteče, neprimerne za starost, in vplivajo na učni uspeh, branje in pisanje ter na razvoj 

socialnih razmerij, lahko ocenimo, da ima otrok težave na področju artikulacije in fonologije. 

Prav tako je razlog za preplah lahko motnja tekočnosti govora, kjer se pojavi 5–8% netipičnih 

motenj (ponavljanje glasu, podaljševanje in blokade) pri vzorcu 200 zlogov. Ali pa 5–8% 

tipičnih motenj fluentnosti v vzorcu 200 zlogov, kjer so prisotne še slišna in vidna napetost ter 

negativni odnos in otrokovi občutki do govora.  Pri glasovnih motnjah smo lahko zaskrbljeni, 

če se pojavijo odstopanja v višini, jakosti ali kvaliteti glasu, neprimerni za starost in spol 

otroka. Pri glasovnih motnjah moramo biti pazljivi tudi na ferkvenco in stalnost težav 

(Eligibility/Dismissal Criteria, 2011). 

V obdobju do 6. leta starosti je nekaj kazalnikov, ki pomagajo pri presoji o nujnosti terapije 

(povzeto po Prävention in derLogopädie, 2006): 

 Pri 24. mesecih starosti je kritična meja 50 besed. Otroke z manjšim besednjakom v 

literaturi označujejo z late talkerji.  Teh je v generaciji okoli 20 procentov.  Vloga 

logopeda je v tej fazi predvsem svetovanje staršem in vzgojiteljem ter opazovanje.  

 Do 36. meseca starosti je približno od 15 % do 50 % otrok, tako imenovanih »Late-

Bloomer«-jev, z zakasnjenim govorno-jezikovnih razvojem dohiti in pridobi 

sposobnosti, primerne svoji starosti. Pri drugih pa se težave še vedno opazijo in je 

potrebna terapija.  

 Pri petih letih približno od 15 do 20 odstotkov otrok še vedno odstopa od povprečja 

sovrstnikov. V to skupino štejemo otroke, ki imajo lažje težave pri izgovarjavi (teh je 

približno pol), in tudi otroke, ki prihajajo iz dvojezičnega okolja in iz družin z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom.  



Preventiva v logopediji: govorno-jezikovni pregled triletnikov 

3 
Diplomsko delo                                                                                                                   Polona Slokar 

Pri določenih starostih bi s preventivnimi pregledi lahko zaznali rizične otroke in spremljali 

njihov razvoj, po potrebi pa tudi izvedli terapijo, ki bi bila, zaradi zgodnjega odkritja motnje, 

precej krajša kot drugače.  
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1.1 PREVENTIVA V LOGOPEDIJI  

Beseda preventiva je latinskega izvora in izhaja iz besede praevenire (prea – preden in venire 

– pride). Pomeni izogniti se dogodku s pravilnim in pravočasnim ukrepanjem. Slovar 

slovenskega knjižnega jezika jo opredeljuje kot dejavnost, ki se ukvarja s preprečevanjem 

bolezni in varovanjem zdravlja, nesreč, požarov in z zaščito pred njimi (Wikipedia, 2013). 

Preventiva se v grobem deli na primarno, sekundarno in terciarno (CPLOL, 2000). 

a. Primarna preventiva označuje vse aktivnosti, ki ciljajo na zmanjševanje pojava bolezni 

pri določeni populaciji ter tudi zmanjševanje tveganja za pojav novih primerov 

bolezni. V logopediji se primarna preventiva osredotoča na začetek in razvoj 

komunikacijskih težav ter odpravljanje dejavnikov pred pojavom težav, ki te 

povzročajo. Vključuje tudi podajanje informacij in izobraževanje strokovnjakov, ki se 

ukvarjajo z določeno populacijo. 

b. Sekundarna preventiva se nanaša na vse dejavnosti, ki ciljajo na omejitev razširjenosti 

bolezni in krajši čas trajanja bolezni. V logopediji izvajamo sekundarno preventivo  

pri zgodnjem odkrivanju in terapiji motenj. S tem poskušamo doseči, da se prepreči 

nadaljnji razvoj motnje.  

c. Terciarna preventiva je pomembna za zmanjševanje stopnje razširjenosti neke bolezni 

in preprečitev ponavljanja le-te. V logopediji je usmerjena na zmanjševanje škode 

tako, da se obnovijo izgubljene funkcije govora in jezika. Je glavni pristop pri terapiji 

v procesu rehabilitacije (povzeto po CPLOL, 2000). 

V preteklosti je glavni del logopedskega dela zavzela terciarna preventiva. Zadnja leta pa 

logopedi poskušajo v delo vplesti več primarne in sekundarne preventive ter interdisciplinarni 

pristop do pacienta (CPLOL, 2000). 

Med preventivne ukrepe v logopediji sodi tudi ocenjevanje govorno-jezikovnih sposobnosti 

otrok, različnih starosti. Ena izmed metod zgodnjega preverjanja otrokovih zmožnosti je 

presejalnitest. V Sloveniji imamo zakonsko določene preventivne preglede v obliki 

sistematskih pregledov pri novorojenčkih, predšolskih otrocih ter pri mladih, to je do 19. leta. 

Preventivni pregledi se pri dojenčkih in predšolskih otrocih izvajajo v timu pediatra, ki se mu 

pri starosti treh let pridruži psiholog, petletnike pa dodatno pregleda še logoped (MZZ, 2013). 
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Vendar pa je starost petih let že prepozna in je pri zaznanih težavah potrebna dolgotrajnejša 

terapija. Že pri triletnikih namreč lahko opazimo opozorilne znake, da z otrokovim razvojem 

jezika in govora nekaj ni v redu. 

Intenzivna terapija v starosti med 3 in 5,5 leti starosti bistveno izboljša prognozo otrok z 

razvojno govorno-jezikovnimi motnjami (Steiner, 2008). Bishop (1987, v Steiner, 2008) 

ugotavlja, da je potrebno govorno-jezikovne motnje diagnosticirati do šestega leta starosti, to 

je do vstopa v šolo, saj je poznejša diagnoza težja, hkrati pa prinaša več težav, ki se pojavljajo 

tudi pri otrokovem 15. letu starosti.  Vplivov na govorno-jezikovni in komunikacijski razvoj 

otroka je veliko, nekaj najpogostejših je omenjenih na strani 21.  

Skupnost logopedov v Evropski uniji, Standing Liaison Committee of Speech and Language 

Therapists/ Logopedists in the European Union ali krajše CPLOL, je že leta 2003 napisala 

smernice za preventivo pri logopedskem delu. Pri tem je poudarila, da je potreben korak k 

optimiziranju preventive tako, da se jo vključi v vse izobraževalne programe logopedov in se 

jo tudi prizna kot pomemben del pri logopedskem delu.  

 Informacije je potrebno deliti z drugimi člani tima, tako da lahko s svojim znanjem 

pomagajo logopedom. 

 V programe izobraževanja je potrebno vključiti pomembna dejstva o govorno- 

jezikovnih motnjah, preventivi, detekciji in terapiji. 

 Javnost je treba opozoriti na prisotnost komunikacijskih težav in njihov vpliv na vse 

aspekte posameznika. 

 Informacije o govorno-jezikovnih motnjah (GJM) je potrebno narediti dostopne vsem. 

 Razvijati je potrebno standardizirane skrining instrumente in programe za zaznavanje 

težav. 

 Preverjanje govorno-jezikovnih sposobnosti mora postati dosegljivo vsem otrokom. 

 Preventiva mora izboljšati dosedanjo prakso, vendar ne z namenom nadomestiti jo. 

 Preventiva mora izboljšati kvaliteto življenja vseh posameznikov. 

 Preventivi in zgodnji detekciji morajo slediti nadaljnje raziskave in diagnosticiranje 

(povzeto po PreventionCommitee CPLOL, 2003). 

Smernice so napisane v podporo in pomoč terapevtom, udejanjanje teh pa je odvisno od 

posameznika.  
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Logoped lahko pri preventivi dela na več področjih. Individualno ali pa v skupinah lahko 

staršem in drugim strokovnim delavcem podaja informacije o komunikaciji in govorno-

jezikovnem razvoju, delu doma, podatke o hranjenju, požiranju in o znakih, da je z razvojem 

nekaj narobe. Dela lahko na področju prenatalne preventive, nudi redne preglede rizičnim 

otrokom, spodbuja skupine za starše z otroki s komunikacijkimi motnjami. Logoped lahko s 

svojim delom poveča ozaveščenost javnosti o komunikacijskih motnjah ter njihov vpliv na 

življenje posameznika in njegovo družino (Cplol, 2000; IALP, 2009). 
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1. 2 KOMUNIKACIJSKE, JEZIKOVNE IN GOVORNE VEŠČINE 

TRILETNIKOV IN NJIHOV RAZVOJ 

Najobčutljivejše obdobje za razvoj govora in jezika je obdobje malčka, med rojstvom in 

tretjim letom starosti. V tem času se govor in jezik razvijata na vseh osnovnih področjih, od 

prve besede do razvijanja  jezikovnih oblik, zaporedja besed in pravil govora. Otrok razume 

prve besede že v starosti od 8. do 10. mesecev. Med 10. in 13. mesecem se pojavijo prve 

besede in le 5 mesecev kasneje, med 18. in 20. mesecem otrokove starosti, pride do eksplozije 

besednjaka. Do starosti 24 mesecev otrok gradi in kombinira besede in od 30. meseca starosti 

dalje razvija slovnico, se uči gramatičnih struktur in pravil (Povzeto po Grimm 2003, str. 42-

44). 

Avtorica Sarita L. Eisenberg(2012) meni, da je starost treh let kritična za odkrivanje 

jezikovnih težav.  Kot navaja po drugih avtorjih, je jezikovne težave, kjer se ne pojavljajo 

specifične jezikovne motnje, sicer težko odkriti do četrtega leta. Dvoletniki, ki kasnijo v 

govorno-jezikovnem razvoju ali »Late-talkerji«, otroci, ki med 18. in 24. mesecem še ne 

sestavljajo dvobesednih stavkov in imajo besednjak manjši kot 50 besed, pa lahko do tretjega 

leta dohitijo svoje vrstnike v govorno-jezikovnem razvoju. V tretjem letu lahko tako zaznamo 

tiste otroke, katerim se govorno-jezikovni razvoj ni normaliziral in pri katerih obstaja 

možnost, da se bodo težave z  leti stopnjevale.   

Čeprav poteka govorno-jezikovni razvoj pri vseh otrocih po nekem zaporedju, pa med 

posamezniki lahko obstajajo velike razvojne razlike. Vseeno nam lahko tako imenovani 

“milestones” - razvojni mejniki - dajo približno oceno, kaj naj bi otrok pri določeni starosti 

obvladal, in nam služijo kot orientacija pri tipičnem razvoju otroka.   

V nalogi je opisano stanje pragmatične zmožnosti, izražanja in razumevanja, ki naj bi bilo 

prisotno pri triletnih otrocih. Včasih je za lažje razumevanje razvojnega nivoja pojasnjen tudi 

razvoj same spretnosti.  
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1.2.1 PRAGMATIČNA ZMOŽNOST  

Pragmatična zmožnost zajema tri komunikacijske veščine: 

1. uporaba jezika za različne namene  

 pozdravljanje  

 informiranje (grem spat) 

 zahtevanje (hočem piškot) 

 obljubljanje (midva greva na bazen) 

 prošnja (rad bi piškot, prosim) 

2. spreminjanje jezika glede na potrebe sogovornika ali situacije 

 različen način govora z otrokom ali z odraslim 

 pojasnjevanje situacije nekomu, ki ni vpleten 

 drugačen način govora v razredu kot na igrišču 

3. sledenje navodilom v  različnih situacijah v pogovoru, pripovedovanju 

 menjava vlog 

 predstavljanje tem pogovora 

 sledenje temi  

 pojasnjevanje napačno razumljenega 

 uporaba verbalnih in neverbalnih znakov 

 osebni prostor med pogovorom (povzeto po ASHA, 1997) 

 Otrok začne že v prvem letu življenja razvijati spretnosti socialne pragmatike. Otrok na 

neverbalen ali verbalen način podaja pobude za pogovor ali igro ter postavlja vprašanja, kar 

imenujemo asertivnost, ter se odziva na sogovornikove prošnje, vprašanja in ohranja temo 

pogovora, kar imenujemo responzivnost. Pobude in odgovore lahko podaja z gestami, gibi, 

nasmehom, jokom, lahko uporabi vokalizacijo ali verbalni odgovor (Bonifacio, Girolamettoin 

drugi., 2007). Obe veščini sta pri otrocih z govorno-jezikovnimi težavami nižje razviti kot pri 

otrocih z normalnim govorno-jezikovnim razvojem (Ozbič,Penko, Kogovšek, 2011). 

Prav asertivnost in responzivnost pa sta merjeni v Ocenjevalni lestvici za sociopragmatične 

spretnosti, ki so jo avtorice Penko, Ozbič in Kogovšek (Penko, 2013) priredile za slovenski 

jezik iz standardizirane različice: The Social ConversationalSkills Rating Scale. Lestvica je 

podrobno opisana v poglavju Ocenjevanje govorno-jezikovnega razvoja v slovenskem 

prostoru. 
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Otroci se pri treh letih že vključujejo v krajše pogovore, izražajo občutke in uporabljajo jezik, 

ko nekaj želijo pojasniti ali prosijo za pojasnilo (Sax &Weston, 2007). Zaznajo tudi, da lahko 

s ponovitvijo nerazumljenega postavijo vprašanje in jim sogovornik ponovljeno razloži 

(Crystal, 1987). Z besedami, kot »veš kaj«, poskušajo pridobiti in zadržati poslušalčevo 

pozornost in v prošnje vključujejo besedo »prosim«. Sposobni so začeti novo temo in tudi 

spremeniti temo pogovora. Pomembna je simbolna igra, kjer uporabljajo domišljijo in 

govorijo o odsotnih predmetih, pojavlja se tudi laganje in draženje drugih (Sax &Weston, 

2007). Jezik uporabljajo za spraševanje, izražanje počutja in zgodnje pripovedovanje zgodb 

(Buckley, 2003). Otrokova pozornost postaja pri treh letih vse bolj fleksibilna, vendar še 

vedno predvsem usmerjena na eno stvar. Triletnik lahko zadrži pozornost na eni stvari do 10 

minut. Otroci pri teh letih začnejo tudi sodelovati v igri z vrstniki (Buckley, 2003). 

Ena pomembnih pragmatičnih zmožnosti je tudi pripovedovanje zgodbe, kjer sta vključena 

otrokovo razumevanje in pripovedovanje vsebin. »Otroci praviloma po 3. letu starosti 

pripovedujejo celovito zgodbo, ki ima konvencionalno obliko (uvod, jedro, zaključek). 

Zgodbo pogosto nizajo okoli glavnega junaka, dogodke povezujejo v verigo dogodkov, 

opisujejo odnose med junaki,  njihova čustva, izmišljena in resnična dejanja in odnose« 

(Kranjc, 2009, str.26).  Otroci največkrat pripovedujejo ob slikah ali pa obnavljajo pravljice 

(Prav tam, 2009). 

Na otrokovo pripovedovanje vpliva njegova starost in tudi drugi pogoji. Za otroka so »zelo 

spodbudne čustveno intenzivne ilustracije oz. slike, na katerih se dogaja kaj nepredvidenega 

in furstirajočega, ter ilustracije, ki prikazujejo psihološke značilnosti junakov in njihove 

dogodivščine« (Shapiro in Hudson, 1991, Fein, 1995, v Bajc, 2004, str. 46). 

 

1.2.2 RAZUMEVANJE  

Razumevanje govorjenega vsebuje veliko več kot samo razumevanje besed, ki jih sogovornik 

izreče. V realnih pogovornih situacijah si otroci za razumevanje govora pomagajo z: 

 znanjem, ki ga imajo o sosledju dogodkov pri različnih situacijah 

 kontekstnimi  informacijami, pridobljenimi iz objektov in dogodkov v okolici, ki 

nudijo dodatno podporo vsakemu govorjenemu jeziku 
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 neverbalnimi informacijami, ki jih sporočajo sogovornikova obrazna mimika, 

intonacija, geste, telesni jezik in pozicija 

 razumevanje govorjenih besed in stavkov 

Otroci, stari med 2. in 3. letom, uporabljajo različne tehnike, ki jim pomagajo pri 

razumevanju.  

1. Strategija verjetnega dogodka  

Otrok lahko pri treh letih starosti procesira stavke, ki vključujejo tri različne 

informacije in jih s pomočjo igrač prikažejo (mama hrani dojenčka). Če otroku 

postavimo navodilo, ki vsebuje iste informacije, vendar je dogajanje manj verjetno 

(dojenček hrani mamo), bo otrok akterje izbral pravilno, vendar bo nalogo izvedel 

tako, kot je najbolj verjetna (Mama hrani dojenčka). 

2. Strategija verjetne lokacije  

Otrok po navodilu, kjer mora premikati predmete »daj žlico v skodelico«, izvede 

nalogo pravilno, saj uporablja znanje o verjetni legi predmetov, medtem ko lahko 

navodilo »daj nož v skodelico« izvede napačno.  

3. Podajanje manjkajočih informacij  

Otroci pri treh letih razumejo, da postavljena vprašanja zahtevajo odgovor, in tako 

odgovorijo, čeprav vprašanja niso razumeli v celoti (Chapman 1978, Paul 1995, James 

1990, v Buckley, 2003, str.94). 

Rossetti (2006) meni v svoji lestvici, da otroci med 33. in 36. mesecem starosti že lahko: 

 sledijo tristopenjskemu nepovezanemu navodilu 

 prepoznajo dele predmeta 

 odgovarjajo na K-vprašanja (kdo, kje, kdaj, kaj) 

 sledijo ukazom z dvema znanima atributoma (npr: barva, količina, velikost…) 

Prav tako ga zanimajo, zakaj in kako stvari delujejo.   

Triletniki sledijo preprostim ukazom (enostopenjska in dvostopenjska navodila) in med 

danimi možnostmi izberejo največjo/najmanjšo stvar. Usvojena imajo pojma »več/manj« in 

lahko na sliki pokažejo tistega, ki ima več balonov. Razumejo tudi, ko poimenujemo dele 

telesa, in jih po navodilu pokažejo. Otroci razumejo navodila, kot so: »Daj mi vse kocke, 

pokaži, kje na sliki je noč/dan...« Razumejo protipomenki polno – prazno in kratko – dolgo  
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(Hresko, Reid, in Hammill, 1999). Otroci razumejo negacijo znotraj vprašanja in po navodilu: 

»Kaj ne leti«, na sliki izberejo pravilno (aktiv logopedinj, 2013, osebna komunikacija). 

Poleg besednjaka, ki obsega konkretne stvari v otrokovem okolju: ljudi, živali, hrano, igrače, 

vozila, oblačila, stavbe in kraje, kaže triletnik tudi razumevanje besed, ki opisujejo bolj 

abstraktne pojme, kot so čustva, zaporedje dogodkov in razmerja med stvarmi, tako da lahko 

razume veliko zgodb, ki so povezane z njegovim vsakdanjikom ( Buckley, 2003). 

 

1.2.3 IZRAŽANJE 

Od otrokove prve besede se rast besednjaka počasi veča, in sicer v razumevanju in v 

produkciji. Otroci se v povprečju naučijo 10 besed na mesec in 22 novih besed razumejo. Do 

18. meseca starosti naj bi otroci znali 50 besed, razumeli pa petkrat toliko (če dvoletni otrok 

nima besedišča v obsegu 50 besed, je že znak, da z razvojem nekaj ni v redu, in je potreben 

pregled pri logopedu) (Crystal, 1987). Med letoma 2;6 in 4;6 se otroci dnevno naučijo 

povprečno dve do štiri nove besede (MyresPeasein drugi,1989 v Buckley, 2003). Do treh let 

obsega otrokov besednjak okoli 1000 besed (Marjanovič Umek, 2011). 

Zanimiva je raziskava, kjer  je Wagner (1985, v Crystal, 1987) posnemal govor nemških otrok 

in nato preštel uporabljene besede z namenom ugotoviti, koliko besed otroci uporabijo čez 

dan. V 202 minutah snemanja je otrok pri enem letu in petih mesecih starosti izgovoril 3881 

besed, kar pomeni v dvanajstih urah 13.800 besed. Otrok pri 3 letih 6 mesecih pa v 189 

minutah 9891 besed, 37700 besed v 12 urah.  

Prve besede označujejo :  

 bližnje osebe 

 dejanja predmetov/besede, ki opisujejo gibanje, in rutinske besede v vsakodnevnem 

življenju 

 hrano  

 dele obraza, nato telesa in funkcije 

 obleke otrok 

 živali 

 vozila in zvoke vozil  
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 igrače 

 vsakodnevne stvari  

 prostorske besede 

 ja, ne  

 opisne besede, zgodnje pridevnike  

 situacijske besede (Crystal 1987, str. 244) 

Avtorji testa TELD – 3 (Test of Early Language Development, Third edition) ocenjujejo, da 

lahko otroci pri treh letih uporabljajo v govoru dve do tri besedne fraze in preproste povedi, 

ločijo in povejo svoj spol, prisotna je uporaba zaimkov (njen, njegov, moj...). Otrok za 

testatorjem pravilno ponovi vsaj dva od tri kratke stavke (Hresko, Reid in Hammill, 1999). 

»Triletnik govori lepo strukturirane, enostavne stavke s tremi do štirimi besedami. Zaskrbeti 

nas mora, če triletnik producira le malo spontanih stavkov s tremi ali več besedami. Dolžina 

stavka se poveča za eno do dve besedi letno, vendar pa mora biti število besed v stavku enako 

ali večje od starosti. Prav tako je za triletnika tipično, da lahko »prešteje« tri elemente, 

štiriletnik štiri elemente.« (Sturner, 1997, str. 296) Medtem, ko je govor dvoletnika vezan na 

trenutno dogajanje,  triletnik v govor že vpleta domišljijske ideje  (Crystal, 1987). 

J. Reynell deli govorno izražanje na tri komponente: strukturo, besednjak in vsebino. 

Standardizacija njene lestvice govornega razvoja za predšolske otroke (Reynell, 1969) je 

pokazala, da se struktura govora zelo hitro razvija v prvih treh letih. Do starosti štirih let in 

pol se najhitreje razvija besednjak, vsebina govora pa med drugim in šestim letom (povzeto 

po Bajc, 2004). 

Pomembno oceno otrokovega jezikovnega razvoja poda tudi povprečna dolžina otrokove 

izjave (Meanlengthofutterance - MLU). Podatki raziskave (Rice, Smolik, Perpich in drugi, 

2010) kažejo, da se MLU besed in morfemov povečuje s starostjo otroka ter da otroci s 

specifičnimi jezikovnimi motnjami (SJM) dosegajo konstantno nižje rezultate kot otroci z 

normalnim govorno-jezikovnim razvojem (GJR). Skupina otrok z normalnim GJR ima v 

starosti 3,0–3,5 let MLU 3,43 besede s standardnim odklonom 0,61 besede. Otroci s SJM pa v 

isti starosti MLU 2,84 besede s standardnim odklonom 0,38 besede.  

Predšolski otroci, ki imajo lažjo jezikovno motnjo, izgovorijo enako število povedi kot otroci 

brez motnje, vendar  povedi vsebujejo manj besed. Prav tako je pri otrocih s težavami slabša 

organiziranost povedanega (Sturner, 1997, str. 297). 
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Med drugim letom in pol ter četrtim letom starosti se lahko pojavi tudi razvojno jecljanje. 

Otroka je potrebno opazovati in začeti terapijo, če jecljanje traja več kot pol leta ali če je še 

prisotno tudi po četrtem letu starosti (Sturner, 1997, str. 297). 

 »V govoru otrok so predlogi in prislovi za izražanje prostorskih in časovnih odnosov dokaj 

redki, vendar so prisotni že zelo zgodaj.  »Od predlogov {…} najprej začnejo uporabljati v, na 

in pod, od prislovov kraja tukaj, za izražanje časovnih odnosov pa prislov zdaj.« (Kranjc 

1999, str. 107)  Predloga v  in nad zasledimo še pri dve in pol letniku, triletni otroci pa tem 

dodajo še predlog pod. (Kranjc, 1999, str. 109) »Nekatere relacijske besede so glede 

pomenskih značilnosti hierarhično organizirane in se najpogosteje razvijajo v parih besed z 

nasprotnim pomenom (npr. v/na; pod/nad, visok/nizek, večji/manjši).« (Kranjc, 2009, str. 25) 

Pri učenju pridevniških parov, kot na primer: »vroče« in »mrzlo«, ki imajo polarni pomen, se 

otroci pogosto najprej naučijo pozitivni del para in potem še negativni del. V starosti treh let 

otroci večkrat uporabljajo le en pridevnik iz para za opis obeh lastnosti (Besedo vroče 

uporabljajo za vroče in mrzlo) (MyersPeasein drugi, 1989, v Buckley, 2003) . 

S pojavom prve besede se začne tudi razvoj slovnice. Enobesedni stavek je najbolj opazen 

med 12. in 18. mesecem. Večina besed v tej fazi ima poimenovalno funkcijo (60 %), ki se 

kasneje razvijejo v samostalnike, in okoli 20 % jih poimenuje dejanje. V veliki večini 

primerov te besede delujejo kot stavki.  

Otrok lahko uporabi eno besedo na tri različne načine. 

 Če sliši nekoga v sosednji sobi, reče Mama? z vprašujočo intonacijo; 

 Mama, z normalno intonacijo, pri poimenovanju;  

 Mama! z vzklikom in odprtimi rokami za objem.  

V poznejši fazi razvoja bi te tri različne načine poimenovali kot vprašanje, izjava in vzklik. V 

zgodnji fazi še ni distinktivnih slovničnih form, vendar pa uporaba prozodije in gest nakazuje 

pomen stavkov.  

Povezovanje dveh besed se začne okoli 18. meseca starosti. Dvobesedni stavek pogosto 

poimenuje (v tej fazi slovnična ali semantična analiza še ni možna za popolnoma vse izjave):  

 oseba izvaja dejanje: Mama brca. 

 Dejanje predmet: Zaprta vrata. 
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 Lokacija predmeta: Medo tukaj. 

 Opis +predmet/oseba: Voda topla. (Crystal, 1987) 

Malček lahko tvori dvobesedne izjave, ko njegov besednjak obsega od 50 do 100 besed 

(Kranjc, 2009). 

Pri dveh letih so otroci sposobni sestaviti stavke s tremi/štirimi besedami in jih kombinirati v 

različne gramatične vzorce. Izjave so vedno bolj strukturiranje in podobne izjavam odraslih. 

Otrok že uporablja forme, kot so: vprašanje, ukaz, izjava. Proti koncu tretjega leta otroci 

sestavljajo stavke s štirimi ali petimi elementi: »Daj mi moj avto zdaj«. Takrat pri večini 

izgine tudi telegrafski govor, ki je večinoma posledica izpuščanja slovničnih besed in končnic 

(sklanjatve, predlogi). Za pravilno rabo slovničnih pravil je potrebno veliko znanja in vaje, 

zato so napake v govoru triletnikov še pogoste. Na koncu tretjega leta otroci že obvladajo 

posebnosti v sintaksi in morfologiji, rešujejo pa tudi slovnične probleme.  Medtem ko se večji 

del slovnice razvije do 5. leta, otroci nekatere prvine osvojijo šele med 10. in 11. letom 

(Crystal, 1987). 

V angleškem jeziku se nekatera gramatična pravila pojavijo že pri 18. mesecih (končnica –ing 

in množinski končni –s), vendar pa otroci pravila posplošijo šele čez nekaj mesecev. Ostala 

pravila se pojavljajo pri dveh letih, nekatera pa so nepravilno rabljena še do 8. leta starosti 

(Berko J. 1958 v Crystal 1987, str.242). 

Marjanovič Umek (2011) po različnih avtorjih povzema, da otrok med 2;6 in 3;6 letom 

starosti osvoji nova slovnična pravila (npr. trpnik, sestavljene glagolske čase). Otrokov govor 

sestavljajo predvsem enostavčne povedi, ki postajajo daljše in bolj zapletene, še vedno pa je 

prisotno izpuščanje besed. S. Kranjc (2009) meni, da otrok pri starosti treh let že pravilno 

uporablja število, spol, sklon. Pri govoru uporablja ustrezne končnice besed, pri besednem 

redu pa upošteva pravila zamenjave ter odločevalna vprašanja (Ali tovornjak ne more biti 

večji?). »Otroci najpogosteje uporabljajo sklone, ki jih najpogosteje slišijo (imenovalnik, 

tožilnik) ali druge sklone brez predlogov (npr. avtom namesto z avtom)« (str. 24). 

Otrok pri tej starosti nepravilno posplošuje slovnična pravila, »kar kaže, da je otrok 

posamezno slovnično pravilo že usvojil, vendar ga še ne zna rabiti diferencirano« (Kranjc, 

2009, str. 24) (nepravilno spreganje glagolov, npr.: »brisam« namesto »brišem« po prvi 

glagolski vrsti), ter oblikuje priredne in podredne povedi.   
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Kranjc (1999) je opravila raziskavo, v kateri je analizirala govor dveh skupin otrok. V skupini 

B so bili otroci na koncu raziskave v povprečju stari 31,14 mesecev. Ugotovila je, da je 

najpogostejša besedna vrsta pri tej starosti glagol, 33,68 % zastopanosti, sledi mu 

samostalnik, 21,06 odstotki, hkrati pa upada število medmetov, ki so na začetku govornega 

razvoja ena izmed najpogostejših besednih vrst. Otrok uporablja zaradi želje po sporočanju 

lastnosti predmetov in dejanj vedno več veznikov ter funkcijskih besed in modifikatorjev 

(opisovanje lastnosti, stanje, lokativi, posesivi). Prisotna so tudi sredstva za izražanje 

podrednega razmerja. V govoru se pojavi dvojina, vendar je redka, predvsem pa je njena 

uporaba odvisna od okolja, v katerem otrok živi. Sprva še ne uporablja sklanjanja in 

spreganja, v govoru si pomaga s posploševanjem pravil, kar pomeni, da že dosega višjo 

stopnjo – se uči in napreduje pri spoznavanju slovničnih pravil. »Napake so lahko tudi 

posledica negativnega transfera.« (Kranjc, 2009, str. 24) Število glagolov in samostalnikov, 

uporabljenih v govoru, se razlikuje med otroki. Mirni otroci naj bi uporabljali več 

samostalnikov, motorični pa več glagolov. (Kranjc, 2009) Mlajši otroci uporabljajo pretežno 

sedanjik in prihodnjik, se v govoru otrok, starih 31,14 mesecev, pridruži še preteklik.  

V raziskavi, ki jo je izvedla Eisenbergova s sodelavci, so raziskovali, kakšne napake se na 

področju gramatike pojavljajo pri triletnikih. V raziskavo je bilo vključenih 22 otrok, 

povprečno starih 3;6 let (3;0 in 3;11) Vsi so bili iz angleško govorečih družin, z normalno 

razvitim sluhom in kognitivnim razvojem. Govor otrok so snemali in nato zapisali.  

V tabeli so zbrane slovnične napake, ki so se pojavljale v govoru otrok, in v kolikšni meri so 

se pojavile. Kot vidimo, imajo vsi otroci težave z uporabo morfemov (100 % vzorca), uporabo 

časovnih obeležij (95 % vzorca), najmanj napak je pri strukturi stavka. Te so prisotne pri 82 

% otrok iz vzorca. Ugotovili so, da se gramatična pravilnost govora med dečki in deklicami 

ne razlikuje. Pri obeh se odstotek gramatično pravilnih stavkov giblje okoli 71 odstotkov. 
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Tabela 1: Slovnične  napake v govoru otrok in njihova pogostost (Eisenberg, 2012) 

 

 

 

 

 

 

V prvih treh letih se razvije tudi postavljanje vprašanj. Razvoj vprašalnic poteka v različnih 

jezikih v treh fazah: 

1. otrok z intonacijo nakazuje vprašanje: Mama? 

2. med drugim letom se začne uporaba vprašalnic: kaj, kje (v angleškem jeziku sta kaj in 

kje prva, nato sledijo zakaj, kako in kdo), vprašanja postajajo bolj zapletena pred 

tretjim letom starosti 

3. otroci se naučijo, da lahko iz trdilne naredijo vprašalno poved z zamenjavo vrstnega 

reda besed ali s spremenjeno intonacijo  

Težave z vprašalnicami se pogosto odpravijo do otrokovega tretjega leta starosti (Povzeto po 

Crystal 1987, 242–243). 

Kranjčeva (2009) meni, da ima otrok pri treh letih naslednje vprašalne izjave: 

 »Zakaj« in »zakaj ne« ter vprašalnica »kaj«, ki se veže na širši obseg glagolov. 

 Da–ne vprašanja, ki vključujejo pomožne glagole (besedni red v vprašalnici ni 

spremenjen). 

 Da-ne vprašanja, z glagoli biti ter spremenjenim besednim redom predmeta in 

povedka. 

 

Struktura vprašalnih izjav je povezana z besednjakom otroka.  

Delež vprašalnih povedi v otrokovem govoru narašča do petega leta starosti, nato pa počasi 

pada (Reich, 1986, v Bajc, 2004, str. 29).  

Napaka Ferkvenca napake % napak Število otrok z napako % otrok 

Časovna obeležja 173 30 21 95 

Napake morfemov 152 27 22 100 

Druge napake 90 16 19 86 

Napačna uporaba pronominalnih besed 74 13 17 77 

Struktura stavka 65 11 18 82 
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Graf 1: Delež vprašalnih povedi v govoru otrok glede na starost, v procentih (po Reich, 1986 v Bajc, 2004) 

 

Po izkušnjah  logopedinj, zaposlenih v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, razume otrok 

pri treh letih vprašalnice: zakaj, kdo, čigav in koliko (Aktiv logopedinj, 2013, osebna 

komunikacija). 

Pri izražanju pa moramo omeniti tudi artikulacijo glasov. Muznik (2012) je v diplomski 

nalogi raziskovala razvoj glasov pri otrocih (za vzorec je uporabila otroke, stare od 3 do 7 let). 

Ugotovila je, da se najprej razvijejo glasovi /n/, /j/, /m/, /p/, /l/ in /h/, nato /k/, /v/, /b/ in /f/, 

kasneje se pojavita /t/ in /g/, nato /d/ ter /č/ in /s/, kot zadnji pa se pri otroku pojavijo /z/, /c/, 

/r/, /š/ in /ž/. Otroci med 3,5 in 4,5 letom starosti imajo največ težav/odstopanj pri izreki 

sičnikov in šumnikov ter z glasom /r/.  

Artikulacija pa vpliva tudi na razumljivost otrokovega govora. Triletnik naj bi bil človeku, ki 

ga ne pozna, razumljiv vsaj v 75 odstotkih. Sturner (1997) meni, da triletnik lahko pravilno 

izgovarja vse samoglasnike in kar nekaj soglasnikov, tudi ko so ti na zadnjem mestu v besedi. 

Včasih še vedno izpusti nekatere soglasnike, ko stojita skupaj skupaj ali pa beseda, ki jo otrok 

izgovarja, zahteva bolj koordinirano gibanje govoril (Sturner, 1997, str. 296). 

Razumljivost otroka lahko testiramo tudi z Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem 

življenju - Intelligibility in ContextScale (McLeod, Harrison &McCormack 2012, prevod v 

slovenščino: Kogovšek, Ozbič, 2012), ki prikazuje vpliv govorno-jezikovnih motenj na 

razumljivost otrokovega govora v vsakdanu. Starši označijo na lestvici, to je od 1 – nikoli, do 
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5 – vedno,  stopnjo razumljivosti otrokovega govora sedmih otrokovih sogovorcev. Lestvica 

je bila dosedaj testirana pri otrocih, starih 4 do 5 let, angleško govorečih (McLeod, 2012). 
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1.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA GOVORNO-JEZIKOVNI 

RAZVOJ IN MOŽNOST POJAVA GOVORNO-JEZIKOVNIH 

MOTENJ 

Motnje na govorno-jezikovnem področju,  tako kot vsaka druga  motnja, močno vplivajo na 

posameznikovo funkcioniranje. Pri lažjih oblikah teh pomeni to le težje vzpostavljanje 

socialnih stikov, pri težjih pa lahko povzročijo osamljenost, slabo samopodobo ali celo vodijo 

v agresijo, če posameznik ni zmožen vzpostaviti uspešne komunikacije z drugimi. Otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami se razlikujejo od otrok z normalnim govorno-jezikovnim 

razvojem, posledice motenj pa so zaznane tudi v poznejših letih.  

Leonard (1998; v Eisenberg 2012) opisuje pet načinov, kako se lahko otroci s specifičnimi 

jezikovnimi motnjami (SJM) razlikujejo od otrok z normalnim govorno-jezikovnim razvojem 

( GJR). Ti so: 

1. Delay:  otroci s SJM imajo zakasnjen ali upočasnjen govorno-jezikovni razvoj v celoti 

ali samo posamezne aspekte jezika;  

2. Plateu: govorno-jezikovni razvoj otrok s SJM lahko stagnira, nikoli ne doseže ravni 

otroka z normalnim GJR; 

3. Profile difference: različne komponente jezika pri otrocih s SJM so različno razvite, 

niso na enakem nivoju kot pri enako starih otrocih z normalnim razvojem;  

4. Abnormalerrorfrequency: otroci s SJM imajo enake napake pri govoru kot otroci iste 

starosti z normalnim govorno-jezikovnim razvojem, vendar je frekvenca teh višja;  

5. Qualitativedifferences: pri otrocih s SJM se pojavljajo tudi napake, ki niso prisotne pri 

otrocih z normalnim govorno-jezikovnim razvojem.  

Splošno uporabljana klinična meja za identificiranje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v 

državah, kjer imajo več standardiziranih testov in narejenih norm, je 10 percentil točk (Fey, 

1986; Lee, 1974; Records&Timblin, 1994; v Eisenberg, 2012). Pri uporabi meje je potrebno 

biti zelo pazljiv, saj lahko pride do »preidentificiranja«, lahko pa jo uporabimo pri zaznavanju 

rizičnih otrok in jih nato podrobneje pregledamo (prav tam, 2012). 

Diagnozo za specifične razvojne jezikovne motnje lahko podamo po tretjem letu, ko je jasno, 

da otrok ne spada v skupino »Late bloomer«-jev (otrok, ki imajo zapoznel razvoj in svoje 

vrstnike v razvoju kasneje dohitijo), ampak je njegov zaostanek del normalnega razvoja 
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(Suchodoletz, 2004, v Steiner, 2008, str. %). »Več študij je pokazalo, da približno 50 % otrok, 

ki kasnijo v govorno–jezikovnem razvoju, pozneje dohiti svoje vrstnike (Late-bloomerji) brez 

dodatnih terapij« (Steiner, 2008, str. 12). 

Suchodoletz (2004) meni, da dve tretjini Late talkerjev razvije razvojno jezikovno motnjo in 

pozneje potrebuje terapijo. Prav tako Rescorla in drugi (1997) ugotavljajo, da se pri 66 % 

otrok, ki kasnijo v govorno-jezikovnem razvoju, pojavljajo morfološke in sintaktične težave, 

ki se jih zazna tudi v 3. in 4. letu starosti. Če so govorno-jezikovne motnje prisotne pri treh 

letih, se stanje tudi pri štirih letih ne izboljša. Težave otrok, obravnavanih kot »late talker«-ji, 

pa se nadaljujejo tudi pozneje. Tako je lahko pri osemletnikih in devetletnikih zaznati 

pragmatične težave (manj vprašanj, redki odgovori...), pri trinajstih letih pa se še pojavljajo 

motnje razumevanja. Po Beitchman in drugih (1996)  se težave pojavljajo tudi pri odraslih. Le 

četrtina petletnikov z govorno-jezikovno motnjo (teh naj bi bilo v populaciji približno 12,6 %) 

v odrasli dobi nima nobenih problemov z govorom in jezikom (Steiner, 2008). 

Polovica otrok, ki ima razvojno GJ motnje, se sooča tudi s spremljajočimi težavami. Te imajo 

z manjšim besednjakom, izpuščanjem besed, zmanjšanim obsegom dolžine stavkov in na 

pragmatičnem področju. Prav tako imajo težave na motoričnem področju, okrnjen je 

emocionalni razvoj in zmanjšan je inteligenčni količnik v razvoju. Težave se pojavljajo pri 

branju in računanju, pri šolskem uspehu in tudi pri poklicni integraciji (Steiner, 2008). 

Govorno-jezikovne motnje so povezane z motnjami obnašanja in vsesplošnimi problemi v šoli 

(Steiner, 2008; Nelson in drugi, 2006). Razvojne govorno-jezikovne motnje vplivajo tudi na 

socialni razvoj otroka in na osebnostne probleme, kot je na primer  hiperaktivnost. Psihične 

motnje so pri osebah z GJM dvakrat pogostejše kot pri osebah z normalnim razvojem 

(Beitchmanin drugi, 1996, Suchodoletz, 2004, v Steiner, 2008). Tudi Law in drugi (1998) 

ugotavljajo, da se otroci z govorno-jezikovnimi težavami pozneje soočajo s problemi v šoli in 

s socialnimi težavami. Približno od 41 % do 75 % otrok z zgodnjim ekspresivnim jezikovnim 

zaostankom ima pri osmih letih težave pri branju.  

Da so otroci z govornimi motnjami dovzetni za težave pri branju, pisanju, pri akademskih, 

socialnih in emocionalnih področjih, kar posledično vpliva na zaposlitvene zmožnosti in delo, 

po drugih avtorjih povzema Namasivayam, Pukonen, Goshulak in drugi (2013). 

Raziskave kažejo, da je »manj kot 8 besed pri starosti 18 mesecev« dober pokazatelj govorno- 

jezikovnih motenj v poznejših letih (Westerlundin drugi., 2006, v Steiner, 2008).  
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Dejavnikov, ki vplivajo na razvoj govora in jezika, je veliko. Nativisti menijo, da je 

najpomembnejše tisto, kar otrok prinese na svet. To so tako imenovani notranji dejavniki. 

Sem štejemo predispozicije za razvoj govora, ki so se razvile v evoluciji, motivacijo, željo, 

interes... Eden izmed nativistov je tudi NoamChomsky, vendar niti on niti njegovi učenci niso 

trdili, da je jezikovna zmožnost pogojena le s prirojenostjo. Poznamo pa tudi zunanje 

dejavnike, ki vplivajo na govorno-jezikovni razvoj. Te zagovarjajo behavioristi (Kranjc, 

2009). 

Po Steinerju (2008) se rizični dejavniki delijo na tri kategorije: genetski, biološki in socialni. 

Pri otroku z govorno-jezikovno motnjo lahko opazimo enega ali več dejavnikov, vendar pa ti  

niso pogoj za govorno-jezikovne težave. V nadaljevanju so zbrani dejavniki in vplivi na 

govorno-jezikovni razvoj. Genetske in biološke dejavnike sem, zaradi tesnega prepletanja 

med seboj, združila v eno skupino.  

Genetski in biološki dejavniki so:  

 nedonošenost, majhna porodna teža (Steiner, 2008,; Law, 1992; Nelson in drugi, 2006; 

Reilly in drugi, 2010); 

 spol otroka: rizičen je predvsem moški spol, kjer je razmerje dečkov z GJM proti 

deklicam z GJM 2 do 3 proti 1; dojenčice proizvajajo več glasov in bolj zgodaj kot 

dojenčki, prej izgovorijo prve besede ter prej oblikujejo daljše izjave kot fantki. 

Deklice dosegajo tudi višje rezultate pri nalogah iz skladnje. (Harrison in McLeod, 

2010, v Bowen, 2013,; Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2011,; Law, 1992; 

Nelson in drugi, 2006; Reilly in drugi, 2010) Kranjec  (2014) je ugotovila, da spol v 

največji meri vpliva na pripovedovanje zgodbe, kjer so deklice dosegle statistično 

pomembno boljše rezultate od dečkov;  

 pomembno je dejstvo, ali je otrok prvorojenec, edinec, koliko sorojencev ima: obstaja 

povezava med nižjimi intelektualnimi sposobnostmi in nižjimi dosežki v šoli pri tistih 

otrocih, ki so mlajši v velikih družinah (Kranjc, 2009,; Butler in drugi., 1973; 

Rutterand Madge, 1976, v Law, 1992; Nelson in drugi, 2006; Reilly in drugi, 2010); 

 pojavljajoče se težave s sluhom (Bowen, 2013,; Law, 1992) in Otitis Media: 

pojavljanje Otitis Medie med 12. in 18. mesecem starosti je povezano z govornim 

zaostankom (Bowen, 2013); 

 temperament otroka (Harrison in McLeod, 2010, v Bowen, 2013); 
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 družinske predispozicije, govorno-jezikovne motnje, prisotne v družini (Steiner, 2008; 

Tallaletal., 1989, v Law 1992; Nelson in drugi. 2006; Reilly in drugi, 2010); 

 zaostanek v intelektualnem razvoju (Bowen, 2013,; Law 1992); 

 psihična nestabilnost staršev (Steiner, 2008); 

 spremljajoča ali dominantna motnja obnašanja pri otroku (Steiner, 2008; Law, 1992); 

 sesalne razvade: vplivajo na otrokov fonološki razvoj in tudi na področje artikulacije 

(Kranjec, 2014). 

Socialni dejavniki so: 

 iz kakšnega okolja izhaja otrok: ruralno ali urbano okolje (Kranjc, 2009); 

 socialno-ekonomski status družine ( Kranjc, 2009, Law, 1992; Nelson in drugi, 2006; 

Reilly in drugi, 2010). Višji položaj družine v družbeni stukturi pozitivno vpliva na 

boljšo otrokovo jezikovno kompetentnost (Andrejc, 2011); 

 izobrazba staršev: starši z višjo izobrazbo ponudijo otroku različno gradivo in 

materiale ter jim omogočijo več izkušenj in priložnosti za spoznavanje govora in 

jezika (Kranjc, 2009,; Bee et. Al 1982, v Law, 1992; Nelson in drugi, 2006; Reilly in 

drugi, 2010); 

 pomanjkanje socialne mreže (v družini, prijatelji) (Steiner, 2008), otroci s specifičnimi 

jezikovnimi težavami raje začnenjajo interakcijo z odraslo osebo kot s sovrstnikom 

(Craig, 1993; Hadley in Rice, 1991, v Olswang in drugi, 1998); 

 migracija: poveča rizičnost otroka za pojav govorno-jezikovnih motenj za 2-krat 

(Steiner, 2008; Reilly in drugi, 2010); 

 vključenost otroka v institucije: v vrtcu so otroci vključeni v dejavnosti, ki spodbujajo 

njihovo izražanje, prisotni so v različnih govornih situacijah in izpostavljeni različnim 

izjavam. Otroci posnemajo vedenje drugih otrok, vključeni so v igro z vrstniki  

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006); Kranjc, 2009).  Kranjec (2014) je na 

podlagi rezultatov iz raziskave sklenila, da obiskovanje vzgojno–izobraževalne 

ustanove močno vpliva na otrokov fonološki razvoj ter artikulacijo in razumljivost 

govora.  

Pogosto lahko opazimo določene kazalnike/odstopanja v otrokovem obnašanju in govorno-

jezikovnem razvoju, ki nam lahko pomagajo zaznati rizične otroke. Odstopanja so: 
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 motnje pri zgodnji interakciji med materjo in otrokom (Steiner, 2008,; Bee et. Al. 

1982, v Law, 1992) 

 zamenjava glotalnih glasov, izpuščanje prvih glasov v besedi, majhen obseg osvojenih 

glasov (Bowen, 2013) 

 izpuščanje zadnjega soglasnika, ki se pojavlja po tretjem letu starosti: normalno se to 

popravi med 2;1 in 3;3 leta starosti (Bowen, 2013) 

 hipoteza kritične meje: slaba razumljivost otrok pri njihovih petih in šestih letih lahko 

pomeni težave pri njihovem opismenjevanju, če posebej, če so prisotne tudi 

semantične in sintaktične težave (Bishop in Adams, 1990, v Bowen, 2013) 

 »izgubljanje besed« (Bowen, 2013) 

 šest manjkajočih soglasnikov v treh kategorijah glasov (Bowen, 2013) 

 slabo govorno razumevanje (Steiner, 2008; Oswang in drugi, 1998) 

 izostajanje faze bebljanja: ta faza se pojavi okoli sedmega meseca starosti. Njen 

izostanek je lahko povezan s težavami s sluhom, motoričnimi govornimi težavami in 

zakasnjenim govornim razvojem (Steiner, 2008,; Bowen, 2013; McCarthren, Warren 

in Yoder, 1996, v Oswang in drugi, 1998) 

 igranje: igra služi kot podlaga za vsebino prvih besed in dvobesednih stavkov. Otroci z 

govorno-jezikovnim zaostankom ima boljšo prognozo, če je njihova igra podobna 

simbolni igri, tematski igri ali igri z drugimi, kot pa če se otrok ne igra. Zaskrbljenost 

lahko pokažemo, če otrokova igra vsebuje le grupiranje in manipulacijo igrač in ni 

prisotna simbolna / tematska igra (Olswang in drugi, 1998) 

 geste: otroci, ki imajo govorno-jezikovni zaostanek in uporabljajo geste za podporo v 

govoru, imajo boljšo prognozo kot vrstniki, ki gest ne uporabljajo (Olswang in drugi, 

1998) 

 izbira elektronskih medijev pred knjigami (Steiner, 2008) 

 imitacija: spontane imitacije novih lingvističnih struktur spodbujajo spontano 

produkcijo istih struktur. Olswang in Bain (1996) sta ugotovila, da otroci, ki niso 

imitirali dvobesednih stavkov (po nekem vzoru), jih tudi niso začeli uporabljati v 

obdobju raziskave. Menita, da tisti otroci, ki ne imitirajo sestavljanja besed, čeprav 

imajo spodbudo, potrebujejo nadaljnjo terapijo (v Olswang in drugi, 1998) 

 motorična kotrola govora: v novejši raziskavi (Namasivayam, Pukonen, Goshulak in 

drugi, 2013) so raziskovali, kako motorična kontrola govora vpliva na razumljivost 

govora pri otrocih z govornimi motnjami. Dokazana je bila visoka povezanost med 
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razumljivostjo besed in stavkov ter motorično kontrolo, ne pa tudi z natančnostjo 

izreke. V raziskavi so našteli nekaj dejavnikov, ki so pokazatelji težav pri motorični 

kontroli govora. Otrok ima omejeno število motoričnih gibov pri govoru, izgovori 

različne kombinacije glasov pri isti besedi, ima omejeno izreko vokalov ali pa 

popačene vokale, omejen je pri izreki soglasnikov ali pa so ti popačeni, netipična je 

intonacija govora, višina, hitrost, jakost ali nosljanje. Pri daljših in kompleksnejših 

stavkih se kvaliteta glasov in zlogov slabša, značilni so tudi neprimerni fonološki 

procesi za določeno starost.   

 

Izostanek faze bebljanja, izostanek simbolne igre pri 14. mesecih ali zmanjšan obseg besed 

(manj kot 50 besed) pri starosti 24 mesecev opozarjajo na nepravilen razvoj otroka. Potrebno 

je spremljati otrokov celostni razvoj (mišljenje, dojemanje, gibanje) in tudi govorno- 

jezikovni razvoj (Steiner, 2008).  

Pokazatelj težav na govorno-jezikovnem področju so tudi besede, ki jih otrok uporablja. Če 

otrok z majhnim obsegom besednjaka uporablja majhno število glagolov, in še te bolj splošne, 

je velika verjetnost zaostanka v razvoju. Watkins, Rice in Moltz (1993) so dokazali, da imajo 

otroci s specifičnimi jezikovnimi motnjami manj raznolik besednjak glagolov kot otroci z 

normalnim razvojem (Povzeto po Oswang in drugi, 1998). 
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1.4 OCENJEVANJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA  

Govorno-jezikovni razvoj je uporaben indikator otrokovega celostnega razvoja in njegovih 

kognitivnih sposobnosti, povezanih z uspehom v šoli (Nelson in drugi, 2006).  

Diagnostično ocenjevanje razumemo kot fleksibilen, dinamičen proces zbiranja podatkov o 

otroku, ki mora biti sistematičen in nameren. Pred seboj moramo imeti določen namen, lahko 

pa ocenjujemo katerikoli vidik učenčevega vzgojno–izobraževalnega funkcioniranja. Namen 

ocenjevanja je povezan s stopnjo v procesu prepoznavanja težav pri otroku. Ena izmed metod 

ocenjevanja je skrining in identifikacija (detekcija). S podatki, zbranimi pri skriningu, lahko 

določimo, ali otrok potrebuje bolj poglobljeno obliko ocenjevanja. Skrining pomaga pri 

odkrivanju otrok, pri katerih je prisotno določeno tveganje za kasnejši pojav težav. Postopki v 

fazi detekcije morajo biti učinkoviti, hitri in zanesljivi (povzeto po Magajna in Velikonja, 

2011). »Presejalni test je proces identificiranja otrok,(…) kjer je cilj tega ugotovitev, ali se 

lahko pri določenem otroku pojavijo motnje v komunikacijskem razvoju.« (ASHA, 2008) 

Preko presejalnih testov ločimo otroke, ki potrebujejo bolj poglobljeno testiranje govorno- 

jezikovnih zmožnosti, od tistih z normalnim govorno-jezikovnim razvojem. Presejalni test 

deli otroke na »verjetno abnormalne« ali »verjetno normalne«. Predvsem pa je pomembno  pri 

presejalnih testih, da pravilno zazna v populaciji otroke, ki potrebujejo nadaljnjo diagnostiko 

težav, ter ima  nizko število napačno ocenjenih otrok (false negativ, falsepositiv) (Law, Boyle, 

Harris idr. 1998). 

V raziskavi, ki so jo izvedli Rydz in drugi (2006), se je izkazalo, da imajo dve ali več 

zaporedni testiranji določene prednosti, saj lahko drugo testiranje zanesljivejše potrdi prejšnjo 

diagnozo ali jo pri nekaterih ovrže. Darrah in drugi (2003v Rydz, 2006) namreč menijo, da se 

lahko pri otroku status grobe in fine motorike ter komunikacije v treh mesecih spremenijo. 

Zaradi nekonstantnosti in nestabilnosti otrokovega razvoja lahko nekaj, kar pri 18 mesecih 

kaže na šibkost, pri 21mesecih starosti popolnoma izgine.  

Ocenjevanje otrokovega govorno-jezikovnega razvoja lahko poteka na različne načine. 

»Najbolj natančne in zanesljive ocene otrokovega govornega razvoja omogočajo 

standardizirane lestvice govornega razvoja, s pomočjo katerih lahko usposobljen strokovnjak 

oceni otrokov aktualni razvoj govora ter morebitne odklone od normativnega razvoja« 

(Fekonja Peklaj, 2011, str. 85). »Otrokov govorni razvoj lahko ocenjujemo z neposrednim 
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beleženjem njegovega spontanega govora v različnih kontekstih, z rabo različnih 

standardiziranih lestvic (…) ali pa podatke o njem pridobimo od staršev ali drugih oseb, ki z 

otrokom preživijo razmeroma veliko časa.« (Bornstein in Haynes, 1998; Fenson in dr., 2004, 

v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006, str. 74) Uporabimo lahko neposredni način 

ocenjevanja, če podatke zbiramo z lestvicami ali beleženjem, ali posredni način ocenjevanja, 

kjer informacije zbiramo preko posameznikov, ki so v govorni interakciji z otrokom (Prav 

tam). 

»Opazovalna lista je lista postavk, ki označujejo različne oblike vedenja. Opazovalec 

označuje z njeno pomočjo prisotnost ali odsotnost določene oblike vedenja. (…) Postavke, ki 

so vanjo vključene, morajo biti jasno in enoznačno opredeljene, razmeroma kratke in 

razumljive.« (Beaty, 1998 v Fekonja Peklaj, 2011, str.16)  Uporaba opazovalnih list omogoča 

enostavno in časovno ekonomično ocenjevanje. Listo lahko po navadi izpolnjujejo starši ali 

logopedi, vendar pa morajo biti vprašanja jasno postavljena, saj lahko kompleksnost teh 

povzroči nezanesljivost rezultatov (Law, 1992). 

Za ocenjevanje otrokove razvojne ravni govora lahko uporabimo etnografsko metodo, ki 

temelji na opazovanju skupine, zato mora raziskovalec preživeti veliko časa v skupini, ali 

eksperimentalno metodo, kjer ocenjujemo raven govora v umetni situaciji (Kranjc, 1999).  

Eksperimentalna metoda nam daje uporabne podatke pri testiranju na področju skladnje, 

morfologije in glasoslovja, uporabimo jo lahko tudi pri ocenjevanju sematnike in deloma 

pragmatične zmožnosti. Stukturirano ocenjevanje nam omogoča veljavnost in znesljivost 

dobljenih rezultatov ter primerjavo otrok z vzorcem otrok, enako starih. Imajo pa tudi 

pomanjkljivosti. Omogočajo samo merjenje nekaterih področij, govor pa je celovit proces, 

kjer lahko opazujemo tudi razvoj otrokovega spoznavanja in spomina (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). Kranjc (1999) meni,da je eksperimentalna metoda neuporabna pri 

preučevanju sporazumevalne zmožnosti, kjer je tako potrebno uporabiti etnografsko metodo.  

Podatke lahko v strukturirani ali testni situaciji in v naravnem okolju zbiramo posredno ali 

neposredno.  
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Tabela 2: Zbiranje podatkov o dojenčovem/malčkovem govoru (Povzeto po Pellegrini in Galda, 1988, v 

Marjanovič Umek in drugi, 2011b) 

 Družinsko okolje Vrtec/šola 

 neposredno posredno neposredno posredno 

Naravna 

situacija 

Beleženje 

otrokovega govora 

med opazovanjem 

Dnevniški zapisi 

staršev o otrokovem 

govoru 

Beleženje otrokovega 

govora med 

opazovanjem 

Dnevniški zapisi 

strokovnih delavcev o 

otrokovem govoru 

Strukturirana 

situacija 

Ocenjevanje govora 

s standardizirami 

razvojnimi 

lestvicami ali 

preizkusi 

Ocene staršev o 

otrokovem govoru 

na vprašalnikih ali 

listah 

Ocenjevanje govora s 

standardiziranimi 

razvojnimi lestvicami 

Ocene 

staršev/strokovnih 

delavcev o otrokovem 

govoru na 

vprašalnikih in listah 

 

Karmiloff in Karmiloff – Smith (2001) navajata, da lahko proučevanje govornega razvoja 

razdelimo na tri področja:  

 področje govornega zaznavanja – otrokovo procesiranje posameznih glasov jezika 

 govorno izražanje 

 govorno razumevanje  

Moynih in Meherabian (1978, v Bajc, 2004) delita pristope za ocenjevanje otrokovega 

govornega razvoja v štiri velike skupine:  

1. verbalni pristop, kjer so jezikovne sposobnosti merjene z verbalnimi lestvicami 

inteligentnosti. Ti preizkusi merijo le govorno izražanje, pri otroku pa so pomembne 

predvsem intelektualne in minimalne verbalne sposobnosti;  

2. procesni pristop, ki ocenjuje sposobnosti otrokovega procesiranja informacij kot predpogoj 

za otrokov jezikovni razvoj. »Predpostavka, ki stoji v ozadju preizkusov procesnega pristopa, 

je, da so omejitve v jezikovnem funkcioniranju posledica omejitev v določenih sposobnostih 

procesiranja« (Bajc, 2004 str. 52); 

3. pristop merjenja posameznih jezikovnih sposobnosti, kjer se merijo posamezne 

komponente govora;  

4. jezikoslovni pristop, »ki jezik obravnava kot skupino sintaktičnih, semantičnih in 

fonoloških pravil.« (Bajc, 2004, str. 53) Z nalogami merimo samo na otrokov govor in ne 
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intelektualne zmožnosti. Moynih in Mehrabian (1978) menita, da  predstavljajo ti preizkusi  

najboljše ocenjevanje jezikovnega razvoja, ker pokrivajo vse vidike jezika, od fonologije in 

besednjaka do slovničnih struktur, merijo govorno razumevanje in govorno izražanje. Naloge 

so pri ocenjevanju strukturirane in enostavne za točkovanje in obdelavo ter oblikovane tako, 

da intelektualne in procesne sposobnosti ne vplivajo na reševanje.  

Bajc (2004) meni, da mora veljaven merski instrument za ocenjevanje razvojne ravni govora 

otrok vsebovati naloge s področja govornega razumevanja in govornega izražanja, naloge s 

področja rabe govora v socialnih situacijah in naloge s področja metalingvističnih 

sposobnosti, ki jih začnemo opažati pri petletnikih in šestletnikih (Bajc, 2004, str. 74). 

Med testiranjem pa je potrebno opazovati otrokovo obnašanje, ker vse lahko vpliva na 

rezultat. Odgovor »ne vem« je lahko znak otrokove sramežljivosti, nezaupanja ali pa vrh 

otrokovih zmožnosti (Bajc, 2004). 

 

1.4.1 STARŠI KOT OCENJEVALCI 

Starši imajo možnost opazovanja otrok v različnih situacijah in v različnih delih dneva. 

Otroke najbolj poznajo, zato so vir informacij o njihovem dojemanju, gibanju, razvoju in 

komunikaciji.  

 »Vprašalniki za starše so uporaben in zanesljiv instrument z visoko prognostično 

veljavnostjo.« S svojim znanjem dopolnjujejo programe zgodnjega odkrivanja govorno- 

jezikovnih težav in so lahko tudi podlaga terapevtski intervenciji (Grimm in Doil, 2006, str. 

13). »Ocena, ki jo o otrokovi govorni kompetentnosti podajo njegovi starši, predstavlja 

pomemben in veljaven podatek o njegovem govoru in razvoju tega« (Dale, 1991 v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 7). 

Otroci se v strukturiranih situacijah, kjer testator ocenjuje njihov govor, tega zavedajo, zato 

nekateri izmed njih govorijo manj kot pa pri vsakodnevni komunikaciji z drugimi (Pellegrini 

in Galda, 1998, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).   

Raziskave so pokazale, da so vprašalniki, ki jih izpolnjujejo starši, ravno tako natančni kot 

drugi razvojni testi ter da lahko z njimi dobimo natančne podatke o otrokovem razvoju ne 

glede na socialno-ekonomski status družine, na geografske razlike ali na položaj družine. Prav 
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tako lahko vprašalnike izpolnjujejo starši doma, v čakalnici, po pošti in s tem prihranijo čas in 

denar zdravstvenim delavcem ( Rydzin drugi, 2006). 

Rezultati vprašalnikov za starše so primerljivi s testi terapevtov. Starši so lahko v veliko 

pomoč pri odkrivanju otrok z govorno jezikovnimi motnjami, vendar pa jih moramo pravilno 

usmeriti (Law, 1998). 

Ocene staršev so se pomembno povezovale z ocenami raziskovalcev pri oceni obsega 

malčkovega besednjaka (Bates in drugi, 1998), pri ocenjevanju malčkove rabe besed in 

usvajanja različnih vidikov slovnice (Fenson idr., 1993) ter pri ocenjevanju govorne 

kompetentnosti otrok z zaostanki v govornem razvoju (Thal, O'Hanlon in Clemmons, 1999) in 

oceni porajajoče se in zgodnje pismenosti pri otrocih z zaostanki v govornem razvoju 

(Boudreau, 2005) (povzeto po Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Rezultati slovenske raziskave, ki so jo izvedle  Marjanovič Umek, Fekonja, Podlesek in 

Kranjc, so pokazali, da se ocene staršev in vzgojiteljic pomembno in pozitivno povezujejo na 

vseh ocenjevalnih področjih govora malčkov (Fekonja Peklaj, 2011). Raziskava je tudi 

pokazala, da so starši z višjo izobrazbo ocenili govor svojih otrok na celotni listi z višjimi 

ocenami. Na oceno staršev je prav tako vplival spol otroka, saj so starši govor deklic ocenili s 

pomembno višjimi ocenami kot govor dečkov (prav tam). 

Starši, če so pravilno usmerjeni, lahko podajo zanesljivo oceno o otrokovem jeziku in govoru, 

brez prave usmeritve pa je lahko njihova ocena zavajajoča. Laing, Law, Levin in Logan 

(2002) so hoteli oceniti zanesljivost identificiranja otrok z govorno-jezikovnimi problemi 

preko pediatrov in staršev. Del pediatrov je ocenjevalo otrokov jezik in govor s strukturiranim 

testom, del pa jih je preko opazovanj in zaskrbljenosti staršev ocenilo, ali otrok potrebuje 

nadaljnje ocenjevanje ali ne. Pozneje so logopedi testirali otroke z Reynellovo razvojno 

jezikovno lestvico (ReynellDevelopmentalLanguageScales). Oba pristopa sta se izkazala za 

precej nezanesljiva. Velik del otrok s težjimi jezikovnimi težavami ni bilo zaznanih, hkrati pa 

je bilo veliko otrok brez težav napotenih na nadaljnjo obravnavo.  

Za veljavne in objektivne vprašalnike in ček-liste je značilno, da vključujejo jasne in 

konkretne postavke, hkrati pa se nanašajo na otrokovo trenutno in aktualno komunikacijo. 

Prav tako je pomembno, da odgovori staršev na vprašanja oz. postavke zahtevajo prepoznavo 

in ne priklica ter vključujejo konkretne primere otrokovih izjav (Dale idr. 1989; Bates in 

Carnevale, 1993).« (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 8) Strukturirani 
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vprašalniki in ček-liste staršem omogočajo hitrejše in preprostejše beleženje ter jim 

omogočajo lažjo analizo in ocenjevanje otrokovega govora (Reznick in Goldfield, 1994).  
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1.5 OCENJEVANJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA V 

SLOVENSKEM PROSTORU 

Slovenija je v zadnjem času veliko pridobila na področju ocenjevanja govorno-jezikovnega 

razvoja otrok. Trenutno je dosegljivih 6 testov/ocenjevanj, ki podajajo oceno različnih 

področjih otrokovega govora in jezika.  

1.5.1 LESTVICA RAZUMLJIVOSTI GOVORA V VSAKDANJEM 

ŽIVLJENJU (Kogovšek, Ozbič, 2012) Prevod iz: Intelligibility in Context Scale (McLeod, 

Harrison &McCormack 2012) 

Z lestvico preverjamo vpliv govorno-jezikovnih motenj na razumljivost otrokovega govora v 

vsakdanu. Na podlagi sedmih vprašanj, kjer starši ocenjujejo, koliko je govor otroka razumljiv 

glede na različne govorce (starši, ožji družinski člani, člani razširjene družine, otrokovi 

prijatelji, drugi znanci, otrokovi učitelji in vzgojitelji ter neznanci), pridobimo informacijo o 

otrokovih težavah na področju govorne razumljivosti. Točke na lestvici seštejemo in delimo s 

sedem ter tako pridobimo rezultat na intervalu točk med 1,00 - kar pomeni najnižjo stopnjo 

razumljivosti, ter 5,00 - kar pomeni najvišjo stopnjo razumljivosti. Lestvica je bila do sedaj 

testirana na od 4 do 5 let starih angleško govorečih otrocih (McLeod, Harrison in 

McCormack,  2012). 

1.5.2 OCENJEVANJE SPORAZUMEVALNIH ZMOŽNOSTI 

DOJENČKOV IN MALČKOV, LISTA RAZVOJA SPORAZUMEVALNIH 

ZMOŽNOSTI: BESEDE IN GESTE ter LISTA RAZVOJA SPORAZUMEVALNIH 

ZMOŽNOSTI: BESEDE IN STAVKI  (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in 

Komidar, 2011b) 

a. Lista razvoja sporazumevalnih zmožnosti: Besede in geste: je namenjena ocenjevanju 

sporazumevalnih zmožnosti dojenčkov in malčkov med 8. in 16. mesecem starosti. Listo 

izpolnjujejo starši. V prvem delu - Prve besede - so štiri področja, kjer starši ocenjujejo 

dojenčkovo/malčkovo razumevanje govora, katere izjave razume, ali otrok ponavlja besede/ 

dele stavkov, ali poimenuje stvari v okolici. Vsebuje tudi listo besed iz različnih področij 

(medmeti, živali, vozila, oblačila... itd.), kjer starši za vsako posebej označijo tiste besede, ki 

jo dojenček/malček razume in/ali izgovori.  
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Drugi del se imenuje Dejavnosti in geste ter ocenjuje dojenčkovo/malčkovo uporabo gest za 

komunikacijo. Predvsem uporabna je za ocenjevanje sporazumevalnih zmožnosti pri tistih, ki 

še ne govorijo ali zelo malo govorijo ali pa imajo govorne ali jezikovne motnje. 6 področij: 

prve sporazumevalne geste, igre in dnevne dejavnosti, dejanja s predmeti, pretvarja se, 

posnemanje dejavnosti odraslih ter predmetne zamenjave, ocenjujejo dojenčkove/malčkove 

geste, namerno sporazumevanje z dtugimi, ali otrok uporablja kazanje, geste dajanja in 

iztegovanja...  

b. Lista razvoja sporazumevalnih zmožnosti - Besede in stavki – je namenjena 

ocenjevanju sporazumevalnih zmožnosti malčkov, starih od 16 do 30 mesecev. Ocenjuje 

malčkov besednjak ter učenje slovnice jezika. Prvi del liste ocenjuje malčkov besednjak ter 

malčkove izjave, ki se nanašajo na dogodke iz preteklosti in prihodnosti ter na odsotne stvari, 

kar »... kaže na sposobnost časovne in prostorske dekontekstualizacije jezika, ki je pomemben 

pokazatelj njegove zmožnosti predstavljanja.« (Marjanovič Umek idr., 2011b) Lista vsebuje 

680 besed, razvrščenih v 22 skupin. Starši za vsako posebej obkljukajo, ali jo malček govori.  

Drugi del liste razvoja sporazumevalnih zmožnosti - Besede in stavki - se imenuje Stavki in 

slovnica, kjer starši ocenjujejo malčkovo uporabo in posploševanje slovničnih pravil, 

združevanje besed. Ocenjujejo tudi slovnično stukturo, ki jo malček uporablja. Starši zapišejo  

najdaljši stavek, ki ga je malček povedal.  

Za obe listi je bila opravljena standardizacija, v katero je bilo vključenih 512 dojenčkov in 

malčkov, starih od 8 do 30 mesecev.  

1.5.3 PREIZKUS PRIPOVEDOVANJA ZGODBE (PPZ): ROKAVIČKA in 

ŽABJI KRALJ (L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj, G. Sočan in L. Komidar, 2012) 

PPZ: Rokavička je primerna za ocenjevanje pripovedovanja otrok, starih od tri do šest let, s 

pomočjo slikanice z enajstimi ilustracijami brez besedila. Pripoved temelji na ljudski zgodbi o 

izgubljeni rokavički. Otrok prejme navodilo: Tu imaš slikanico. Dobro si poglej slike v njej in 

medvedku (ali drugi igrači) povej zgodbo. Otrok lahko začne pripovedovati kadarkoli v 

slikanici, med pripovedjo ga ne smemo prekinjati ali postavljati vprašanj. Otrokovo zgodbo se 

zapiše ali posmane ter nato vrednoti. Vrednoti se število besed, število različnih besed, 

povprečno dolžino povedi, število priredno in podredno zloženih povedi posebej, delež 

enostavčnih povedi, rabo prirednih in podrednih veznikov posebej ter število dogodkov. 
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Pozornost je treba nameniti tudi intonaciji otrokovega glasu. Preizkus je bil standardiziran na 

vzorcu 178 otrok, starih od tri do šest let.  

PPZ: Žabji kralj se uporablja za ocenjevanje pripovedovanja zgodbe otrok, starih od šest do 

devet let. Potek ocenjevanja je enak kot pri PPZ: Rokavička. Preizkus je pripravljen v obliki 

slikanice, ki ima 21 ilustracij. Kot PPZ: Rokavička je bila tudi pri Žabjem kralju pri 

ustvarjanju ilustracij namenjena posebna pozornost prikazovanju čustev in drugih mentalnih 

stanj ter odnosov med junaki. Preizkus je bil standardiziran na vzorcu 115 otrok, starih med 6 

in 9 let.  

1.5.4 OCENJEVALNA LESTVICA ZA SOCIOPRAGMATIČNE 

SPRETNOSTI (prevod M. Ozbič, D. Kogovšek, B. Penko, 2010 iz The Social 

Conversational Skills Rating Scale, L. Girolametto, 1997) 

Lestvica nam poda ocenosociopragmatičnih zmožnosti otroka. Vprašalnik izpoljnjujejo starši 

oziroma skrbniki otroka. Na lestvici je 25 postavk, ki preverjajo asertivnost in responzivnost 

otroka. Starši oziroma skrbniki trditve ocenjuje z ocenami ena do pet, kjer 1- pomeni nikoli/ 

ne še, 5 – vedno.   Vprašalnik je razdeljen na dva dela, nato pa še na tri dodatne podlestvice. 

Asertivnost, ki ima v vprašalniku 15 postavk, je razdeljena na: spraševati, izražati želje, 

predlagati; responzivnost pa na 10 postavk:  odgovarjati na vprašanja, odzivati se na zahteve 

ter koherentnost - smiselna povezanost s temo pogovora. Lestvica se vrednoti tako, da 

seštejemo vse vrednosti za vsak del vprašalnika posebej. Za oba dela (asertivnost in 

responzivnost) posebej izračunamo povprečje rezultatov ter jih uvrstimo med nivoje glede na 

legendo. V nivo I spadajo tisti rezultati, ki so nižji od 3.00, kar pomeni odsotno oziroma 

neferkventno veščino, v nivo II razvrstimo tiste, ki imajo povprečje točk med 3.00 in 4.4, kar 

pomeni porarajočo se ali slabo razvito veščino, ter nivo III, kamor spadajo rezultati s 

povprečjem 4.5 ali več, kar pomeni dobro razvito veščino. (Penko,2013) 

1.5.5 PREVENTIVNI LOGOPEDSKI PREGLED 5-LETNEGA OTROKA 

PLP-5 (M. Gačnik, M. Štok, N. Skamlič, L. Oberžan, U. Dular Kolar, U. Pintar, M. Ozbič, 

D. Kogovšek, 2014) 

PLP -5 je prvi preventivni logopedski pregled v Sloveniji. Kot presejalni test omogoča 

zaznavo otrok, kjer je pisotno tveganje težav ali motenj na govorno-jezikovnem področju. S 
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pomočjo PLP- 5 odkrijemo rizične otroke, nato pa podrobnejši diagnostični pregledi odkrijejo 

morebitne motnje.  

 

1.5.6 OCENA ARTIKULACIJE GOVORA (B. Globačnik, 1999) 

Test dokaj hitro in zanesljivo oceni otrokovo izreko posameznih glasov. S pomočjo 

slikovnega materiala ocenjuje artikulacijo glasov v začetni, srednji in končni poziciji glede na 

lego v besedi. Na zbirnem listu označimo, ali je izreka glasu v redu, ali se pojavi omisija 

glasu, substitucija ali distorzija.  Dobljena opažanja se nato vrednotijo s pomočjo skale, kjer 

so glasovi razdeljeni glede na odstotek, ki ga glasovi predstavljajo v govoru. Za vsak glas 

zabeležimo, ali se pri njem pojavi omisija, substitucija ali distorzija. Nato seštejemo točke za 

posamezne napake. Izračunani podatki nam dajo informacijo o številu glasov, kjer se motnje 

pojavijo, katera vrsta artikulacijske motnje prevladuje ter koliko odstotkov celotnega govora 

predstavlja motnja.  Avtorica namreč meni, da omisija bolj vpliva na razumljivost otrokovega 

govora, zato je pri njej iz lestvice vzeta celotna vrednost glasu. Za substitucijo vzamemo dve 

tretjini vrednosti, za distorzijo le eno tretjino vrednosti glasu.  K testu spadata tudi dve sliki, 

kjer so naslikani pojmi z različnimi soglasniškimi sklopi.  

 

Ti testi, z izjemo PLP -5, nam dajejo oceno določenega področja in podajo stopnjo motnje/ 

težave ali primanjkljaja. Želimo pa si, da bi tako kot pri petletnikih obstajal tudi preventivni 

pregled za triletne otroke, kjer bi lahko zaznali tveganje motenj, in na podlagi rezultatov 

ocenili, ali je nadaljnje ocenjevanje potrebno.  

S tem namenom je avtorica diplome sestavila vprašalnik, ki je podrobneje opisan v 

empiričnem delu.  
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2  CILJ  

Cilj raziskovalne naloge je izdelati nov merski instrument, ki bo iz populacije triletnikov 

zaznal rizične otroke ter omogočal logopedom izvajanje preventivnih ukrepov na področju 

govora in jezika. S podrobnejšo analizo literature in trenutno dosegljivih testov je potrebno 

oblikovati instrument, ki bo omogočal zbiranje podatkov o nivoju komunikacije triletnika in 

bo zajel pomembna področja jezika. Instrument je potrebno prilagoditi tako, da daje podobne 

rezultate pri starših kot ocenjevalcih ter pri logopedih. Za testiranje otrok s pripravljenim 

instrumentom je potrebno pripraviti tudi material, ki bo ustrezal postavkam na instrumentu in 

bo zanimiv za triletnike med testiranjem. Po testiranju pa želimo ugotoviti, ali je instrument 

pravilno zastavljen in  ali omogoča pridobitev realnih in objektivnih rezultatov.  

 

2.1. HIPOTEZE  

 

H1: Instrument  je primeren za pregled jezikovnega razvoja triletnikov. 

H2: Instrument zajema vsa potrebna področja, ki kažejo normalen razvoj jezika pri otroku. 

H3: Izobrazba matere je povezana s točkovanjem otroka.  

H4: Med ocenjevanjem staršev in ocenjevanjem logopeda obstajajo  podobnosti.  
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3 METODE DELA 

3.1 VZOREC 

Vzorec  zajema 47 predšolskih otrok, med 34 in 45 mesecem starosti. Petinštirideset otrok 

obiskuje redni vrtec; dva, deček in deklica, pa sta v domačem varstvu. V vzorcu je  26 dečkov 

in 21 deklic.  Otroci prihajajo iz dveh slovenskih regij, in sicer iz goriške regije in iz osrednje 

Slovenije. 

Graf 2 : Grafični prikaz porazdelitve vzorca po spolu 

 

V vzorec so bili izbrani otroci, ki so že dopolnili dve leti in 9 mesecev (33 mesecev), ter tisti, 

ki so mlajši ali stari tri leta in devet  mesecev (45 mesecev). Največ je bilo otrok, starih tri leta 

in 5 mesecev.  

Graf 3: Grafični prikaz vzorca po starostnih skupinah 
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Pri delitvi vzorca glede na materino izobrazbo sta namočnejši skupini tistih, ki imajo končano 

srednjo šolo, kar predstavlja 31,9 odstotka vzorca, ter tistih z univerzitetno izobrazbo, kar 

predstavlja 36,2 odstotka vzorca. V vzorcu ni nobene matere, ki ima zaključeno le osnovno 

šolo. 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na stopnjo izobrazbe mame 

Materina izobrazba 

Stopnja izobrazbe f f% 

 srednja šola 15 31,9 

višja šola 5 10,6 

visoka šola 7 14,9 

univerza 17 36,2 

magisterij 3 6,4 

skupaj 47 100,0 

 

Otroci obiskujejo slovenske vrtce, tako da je slovenski jezik vključen v njihov vsakdan, 

vseeno pa je nekaj takih, ki doma govorijo še druge jezike. Poleg slovenščine so prisotni še 

angleščina, italijanščina, srbščina, srbohrvaščina (tako so se starši opredelili) ter 

makedonščina. Sedem otrok tako živi v dvojezičnem okolju (ker je v eni družini, poleg 

italijanščine, prisotna tudi angleščina), kar znaša 14,89 % vzorca.       

 

Graf 4in 5: Prikaz porazdelitve vzorca glede na govorjene jezike  
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3.2 SPREMENLJIVKE 

 

Spol 

Predstavlja naravni spol (je opisna dihotomna spremenljivka, ženski, moški). 

 

Starost otroka  

Predstavlja dopolnjeno starost otroka v mesecih. 

 

Izobrazba mame  

Predstavlja doseženo stopnjo formalne izobrazbe mame (je ordinalna spremenljivka, 

osnovna šola, srednja šola, višja šola, visoka šola, univerza, magisterij in doktorat).  

 

Zaporedje otroka v družini 

Predstavlja vrstni red otrok po njihovem rojstvu (je ordinalna spremenljivka z vrednostmi: 

edinec, prvorojeni, drugorojeni...) Ker nas zanima, ali dejstvo, da ima otrok sorojenca, 

vpliva na število doseženih točk, smo to spremenljivko razdelili v 4 skupine, in sicer: 

edinec, prvorojeni otrok, drugorojeni otrok in več ter dvojčka.  

 

Število točk  doseženih na vprašalniku 

Predstavlja vsoto točk, ki jih otrok doseže na vprašalnikih. (Je intervalna spremenljivka, 

kjer je najnižja vrednost 0 točk ter najvišja vrednost 136 točk na vprašalniku za logopede 

in 154 točk na vprašalniku za starše).  
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3.3. MERSKI INSTRUMENTARIJ  

V raziskavi sta bila uporabljena dva vprašalnika, in sicer: Govorno-jezikovni razvoj 

triletnikov - logoped (GJP-3L) in Govorno-jezikovni razvoj triletnikov – starši (GJP-3S). Oba 

sta bila avtorsko sestavljena za uporabo v diplomski nalogi (v Prilogi). 

Po sestavi vprašalnikov je vprašalnik za starše pregledalo 6 naključno izbranih odraslih ljudi z  

različnimi poklici in starostjo, da bi ocenili razumljivost vprašanj, nato še 5 logopedinj z 

večletnimi izkušnjami pri delu z otroki iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

Vprašalnik za starše  

Sestavljen je iz 77 postavk, ki jih ocenijo starši s točkami od 0 - nikoli ne velja, 1 - včasih in 2 

– vedno, glede na to, kako se posamezna trditev ujema z obnašanjem in komunikacijo 

njihovega otroka. Postavke pokrivajo tri področja: pragmatiko, izražanje in razumevanje. 

Poleg tega vsebuje vprašalnik tudi del, kjer starši podajo odgovore o razvoju otroka, njegovi 

starosti, nedonošenosti in sorojencih ter izobrazbi matere. Vprašalnik ima dodatnih 9 

vprašanj, ki jih na vprašalniku za logopede nismo vključili. Nanašajo se na otrokovo vedenje 

in bi se jih pri testiranju (screening test) težko izzvalo v tako kratkem času testiranja (npr: 

novih besed se hitro uči in si jih hitro zapomni). 

Vprašalnik za logopeda 

Vprašalnik za logopeda je sestavljen iz 68 postavk, enakih postavkam na vprašalniku za 

starše. Na vprašalniku je tudi del, kjer logoped oceni otrokovo pozornost, zanimanje in 

zaupljivost, prav tako pa zabeleži vidne posebnosti na področju artikulatorjev (dihanje na 

usta, odprta usta, palec v ustih, itd.) in kako otrok govori. Logoped oceni tudi, ali otrok 

potrebuje pregled artikulacije ali ne ( pri tem je mišljen Tripozicijski artikulacijski test).  

 

3.4. NAČIN VREDNOTENJA 

 

Postavke na vprašanjih se pri obeh vprašalnikih vrednotijo enako. 0 pomeni, da se obnašanje 

oziroma opisano vedenje pri otroku ne pojavlja, 1 da se včasih pojavi, ali 2, če je obnašanje, 

vedenje vedno prisotno.  
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Nekaj postavk (vseh skupaj je 19) je bilo obrnjenih narobe, se pravi je točka 2 pomenila 

negativno in neželjeno vedenje. Npr: vprašanje 69: Otroku se pri govoru zatakne, to traja več 

kot eno sekundo. Tukaj točka 2 - vedno pomeni negativno, točka 0 - nikoli, pa pozitivno 

vedenje. Te točke so se obrnile pred izračunom v programu Excell in SPSS.  

Najnižje možno število točk je bilo tako 0, najvišje možno doseženo število točk na 

vprašalniku za starše  je bilo 154 točk, na vprašalniku za logopede pa 136.  

 

3.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Pridobitev soglasij in vprašalnik, namenjen staršem, sem s pomočjo vzgojiteljic razdelila 

staršem. Po pridobljenih podatkih sem z otrokom izvedla testiranje, prilagojeno postavkam na 

vprašalniku. Pogovor z otrokom je potekal individualno. Podatki obeh vprašalnikov so se 

beležili na zbirni listi in nato prenesli v računalniške programe za obdelavo podatkov.  

 

3.6. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Zbrani podatki so bili obdelani v računalniškem okolju Windows 7. S pomočjo programov 

Microsoft Excel in Microsoft Word je bila narejena groba analiza in vnos podatkov, nato pa 

še statistična obdelava v programu SPSS 22.0.  

Narejena je bila opisna statistika, kjer smo pridobili osnovne podatke o vzorcu ter osnovne 

podatke o sistemu spremenljivk. 

Narejena je bila ferkvenčna porazdelitev vzorca po spolu, starosti, izobrazbi matere in številu 

točk, ki so jih otroci dosegli na vprašalnikih.  

T-test je bil uporabljen pri računanju statistične povezanosti med dvema aritmetičnima 

sredinama pri razdelitvi vzorca na dečke in deklice pri vprašanju, ali so opažanja staršev in 

zaskrbljenost povezana tudi z doseženim številom točk. 

Za računanje vpliva sorojencev na število doseženih točk smo uporabili analizo variance- 

ANOVA. 
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Pearsonov koeficient korelacije smo uporabili pri računanju povezanosti točkovanja mater in 

točkovanja logopeda. Uporabili smo ga tudi pri ugotavljanju povezanosti med starostjo otroka 

pri izgovoru prve besede in njen vpliv na točkovanje.  

Spearmanov koeficient je bil uporabljen pri računanju vpliva izobrazbe matere na točkovanje 

otrok. Za povezanost med točkovanjem in izobrazbo matere smo uporabili tudi t-test. 

Normalno porazdelitev smo testirali s Kolmogorov–Smirnovim testom.  

Zanesljivost vprašalnika je bila preverjena s Crombach alfa koeficientom.  

 

Zanesljivost vprašalnika 

Zanesljivost vprašalnika je bila preverjena z izračunom koeficienta Crombach alfa, ki je 

koeficient notranje konsistentnosti testa. Izračun je bil izveden za vprašalnik, namenjen 

staršem, za vprašalnik, namenjen logopedom, potem še za celoto. Določena vprašanja so bila 

odstranjena iz vprašalnika, ker so imela ničelno varianco.  

 

Tabela 4: Analiza zanesljivosti vprašalnika za logopede 

Cronbachov alfa N  

,935 63 

 

Tabela 5: Analiza zanesljivosti vprašalnika za starše  

Cronbachov Alfa N  

,908 76 

 

Tabela 6: Analiza zanesljivosti celotnega vprašalnika  

Cronbachov alfa N  

,898 76 

 

Glede na ustrezno notranjo konsistenco in visoke vrednosti Crombachovega alfa sklepamo, da 

je vprašalnik zanesljiv.  
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4. REZULATI IN INTERPRETACIJA  

4.1 TOČKOVANJE VPRAŠALNIKOV 

Po pridobitvi vseh vprašalnikov in obdelavi podatkov, kjer je bilo potrebno negativno 

naravnane postavke obrniti, je bilo potrebno izračunati točke za tri različne delitve 

vprašalnikov.  

1. Vprašalnik za logopede - povprečna ocena je bila 114,60 točke s standardnim 

odklonom 12,290 točke. Najnižje število doseženih točk je bilo 65, najvišje število 

doseženih točk pa 136.  

2. Vprašalnik za starše - seštevek točk se je računal le iz 68 vprašanj, ki so enaka tistim 

na vprašalniku za logopede. Povprečje točk je bilo pri tem 116,11 s standardnim 

odklonom 11,280 točk. Najnižje število točk je bilo 87, najvišje pa 133.  

3. Seštevek vseh točk na vprašalniku za starše - povprečna ocena je bila 131,55 točk s 

standardnim odklonom 12,332 točke. Najvišje število doseženih točk je bilo 150, 

najnižje pa 103.  

S pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa smo ugotovili, da so porazdelitve točk pri obeh 

vprašalnikih normalne.  

Izračun točk nam pokaže, da je ocena staršev v povprečju višja kot ocena logopeda. 
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4.2  SPOL OTROKA IN NJEGOV VPLIV NA TOČKOVANJE 

Spol otroka veliko avtorjev (npr.: Harrison in McLeod, 2010, v Bowen, 2013,; Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Pečjak, 2011,;Law, 1992; Nelson in drugi, 2006; Reilly in drugi, 2010) uvršča med 

pomemben dejavnik, ki vpliva na govorno-jezikovni razvoj.  

Vzorec se pri naši raziskavi deli tako:  

Tabela 7: Delitev vzorca na spol in povprečje točk, doseženih na vprašalnikih  

 spol N Povprečje točk Standardni odklon Standardna napaka ocene M  

Vprašalnik za 

logopede 

deček 26 110,08 16,431 3,222 

deklica 21 120,19 8,530 1,861 

Vprašalnik za starše deček 26 114,27 13,277 2,604 

deklica 21 118,38 7,902 1,724 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je aritmetična sredina točk, ki so jo dosegli fantje pri obeh 

vprašalnikih, nižja kot aritmetična sredina točk, ki so jih dosegle deklice.  

Levenov test homogenosti varianc in njegova statistična pomembnost ( p<0,01) nakazujeta, 

da so razlike med variancama obeh skupin statistično pomembne. Statistično pomembnost 

razlik glede na spol pa t-test pokaže le pri točkah, doseženih na vprašalniku za logopede. 

V povprečju dosegajo fantje na vprašalniku za logopede nižje rezultate (M= 110.08, 

SE:3.222) kot deklice (M= 120.19, SE: 1,861); t(39.034)= - 2,718,  p<0,05. 

Tabela 8: t- preizkus razlik med deklicami in dečki (tabela prikazuje podatke samo za neenake 

variance) 

 Levenov preizkus 

enakosti varianc  

t- preizkus enakosti aritmetičnih skupin  

95% interval zaupanja 

 F p T df p (2-str) M razlika  SE razlika Spodnji  zgornji 

Celota (s) 7,945 ,007 -1,264 42,506 ,213 -4,337 3,432 -11,260 2,586 

Starši del 10,312 ,002 -1,317 41,709 ,195 -4,112 3,123 -10,416 2,192 

logoped 7,741 ,008 -2,718 39,034 ,010 -10,114 3,721 -17,641 -2,586 

*računano za vprašalnik za logopede, vprašalnik za starše (celota (s) ) ter za 68 postavk vprašalnika za starše, ki 

so enake tistim pri logopedu 
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4.3 STAROST OTROKA PRI PRVI BESEDI IN NJEN VPLIV NA 

TOČKOVANJE 

Otroci so prve besede spregovorili med starostjo 7 mesecev ter starostjo 20 mesecev. Največ 

otrok (12, 25,5%) je spregovorilo pri starosti 10-ih mesecev. Aritmetična sredina znaša 11,61 

meseca, s standardnim odklonom 2,66.  

 

Tabela 9: Povprečna starost otroka pri prvi besedi ter odklon 

 N najmanj največ Aritmetična sredina Standardni odklon  

starost otroka pri prvi besedi 

(v mesecih) 
47 7 20 11,61 2,662 

 

Majhna standardna napaka aritmetične sredine v primerjavi z  velikostjo aritmetične sredine 

pomeni, da vzorec dovolj dobro predstavlja populacijo (Field, 2005).  

Čeprav vzorec ni bil točno določeno izbran, pa lahko vseeno pogledamo, ali obstaja povezava 

med doseženim številom točk, glede na to, kdaj je otrok spregovoril prvo besedo. Razsevni 

grafikon je pokazal linearno razporeditev, zato smo izračunali Pearsonov koeficient korelacije 

( r ). Ta nam pove, da obstaja pomembna negativna povezava med starostjo otroka pri 

izgovoru prve besede in točkami, doseženimi na vprašalniku, r= -0.489,p (dvostranski)< 0,01. 

Prav tako je Cramerjev koeficient kontingence V= 0.820, p<0,05.  Tako lahko posplošimo, da 

višja starost otroka pri izrečeni prvi besedi vpliva na nižje število doseženih točk na 

vprašalniku.  
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4.4 SOROJENCI IN NJIHOV VPLIV NA SEŠTEVEK TOČK   

Starši so na vprašalniku podali tudi informacije, ali ima otrok sorojence in kateri po vrsti je 

rojen. Po nekaterih avtorjih (glej npr. Kranjc, 2009,; Butler etal., 1973; RutterandMadge, 1976, v 

Law, 1992; Nelson in drugi, 2006; Reilly in drugi, 2010) je namreč dejstvo, da ima otrok sorojence 

pomembno pri govorno-jezikovnem razvoju.  

Tabela 10: Ferkvenčna razporeditev vzorca glede na rojstvo 

 f f% 

Edinec 17 32,1 

Prvorojeni 9 17,0 

Drugo ali več rojeni 19 35,8 

dvojčka 2 3,8 

 

Z analizo variance – ANOVA sem primerjala 4 skupine glede na zaporednost rojstva. Otroci 

so se razlikovali glede na to, ali so bili edinci, prvorojeni, drugo ali več rojeni ter dvojčka. S 

testom homogenosti varianc, kjer je stopnja statistične pomembnosti Levenove statistike p> 

0,05, dokažemo, da razlike med variancami niso statistično pomembne in lahko sprejmemo 

predpostavko o homogenosti varianc, ki je predpogoj za izračun ANOVE. 

 

Tabela  11: analiza variance- ANOVA  glede na delitev vzorca po zaporedju rojstva 

 df F p 

Vsota 68 postavk starši Med skupinami 3 4,647 ,007 

Znotraj skupin 43   

skupaj 46   

vsota 68 postavk logoped Med skupinami 3 6,861 ,001 

Znotraj skupin 43   

skupaj 46   

vsota starši celoten Med skupinami 3 4,994 ,005 

Znotraj skupin 43   

skupaj 46   

*računano za vprašalnik za logopede, vprašalnik za starše ter za 68 postavk vprašalnika za starše, ki so enake 

tistim pri logopedu 
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Analiza variance nam pove, da so razlike med variancami vseh štirih skupin statistično 

pomembne in lahko sprejmemo predpostavko, da zaporednost rojstva vpliva na dosežek točk. 

(vsota logoped: F (3,43)= 6,861, p<0,01/ vsota starši celoten vprašalnik: F(3,43)= 4,994, 

p<0,01) 

 

4.5 MNENJE STARŠEV O OTROKOVI KOMUNIKACIJI IN 

ŠTEVILO TOČK, KI GA OTROK DOSEŽE NA TESTU 

Starši so na koncu vprašalnika dobili tudi prostor, kjer so lahko pisali svoja opažanja, mnenje 

o otrokovem govoru, jeziku, komunikaciji. Vzorec sem razdelila na tiste, ki niso pri tem 

vprašanju nič zapisali oziroma so zapisali, da je vse v redu (36 staršev), ter na tiste, ki so pri 

otrokovem govoru zaznali težave, bodisi pri izgovoru, razumevanju, tekočnosti, ali so 

napisali, da otrok že obiskuje logopeda (11 staršev).  

Tabela 12: Porazdelitev vzorca glede na mnenje staršev 

 mnenje staršev o 

otrokovem govoru N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Ocena napake 

stan. odklona 

Vsota tock starsi  jih skrbi, izrazijo mnenje 11 121,36 14,087 4,248 

jih ne skrbi 36 134,67 10,029 1,671 

vsota logoped jih skrbi, izrazijo mnenje 11 107,91 18,604 5,609 

jih ne skrbi 36 116,64 12,294 2,049 

vsota tock 

starsev(68) 

jih skrbi, izrazijo mnenje 11 106,73 12,571 3,790 

jih ne skrbi 36 118,97 9,272 1,545 

*računano za vprašalnik za logopede, vprašalnik za starše ter za 68 postavk vprašalnika za starše, ki so enake 

tistim pri logopedu 

Opazimo lahko, da je pri vseh treh variantah seštevka točk skupina, kjer so starši opazili 

težave ali drugačen razvoj, aritmetična sredina točk nižja kot je pri skupini, kjer starši nimajo 

opažanj.  
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Tabela 13: t –preizkus med podskupinama glede na mnenje staršev o otrokovem govoru 

*računano za vprašalnik za logopede, vprašalnik za starše ter za 68 postavk vprašalnika za starše, ki so enake 

tistim pri logopedu 

Statistično pomembne razlike t–test pokaže pri vprašalniku za starše, kjer je vrednost povsod 

nižja od postavljene meje, 0,05. Točke celotnega vprašalnika kažejo nehomogenost varianc, 

pri tem pa je t (13,246) = -2,914, p < 0,05, seštevek 68 vprašanj na vprašalniku za starše pa 

ustreza predpostavki o enakosti varianc in ima vrednost t (45) = -3,520, p < 0,01. Statistično 

nepomembna razlika se je pokazala le pri točkah na vprašalniku za logopede, t (45) = -1,817, 

p > 0,05. 

Sklepamo lahko, da starši dobro zaznajo težave otrok, saj so njihova opažanja povezana z 

rezultati na vprašalniku. Vendar pa bi za bolj točne rezultate bilo potrebno vzorec selektivno 

izbrati ter razširiti vprašalnik o skrbeh in pripombah, da bi lahko zanesljivo govorili o 

povezanosti mnenja staršev in točkovanjem.  

Pri porazdelitvi otrok, kjer imajo starši pripombe na otrokov govor, pa je zanimiva tudi 

porazdelitev pripomb glede na spol. Pokaže se namreč, da imajo več pripomb o govorno- 

jezikovem razvoju starši dečkov kot starši deklic.  

Tabela 14: Ferkvenčna porazdelitev vzorca glede na spol in mnenje staršev 

 

mnenje staršev o otrokovem govoru 

skupaj 

jih skrbi, izrazijo 

negativno mnenje 

jih ne skrbi, pozitivno 

mnenje 

spol deček 7 19 26 

deklica 4 17 21 

skupaj 11 36 47 

 

 Levenov preizkus 

enakosti varianc  

t- preizkus enakosti aritmetičnih skupin 

 Varianca F p t df p. (2-str) M razlika  SE 

razlika 

Celota (s) Enake 
4,835 ,033 

-3,491 45 ,001 -13,303 3,810 

 neenake -2,914 13,246 ,012 -13,303 4,565 

logoped  Enake 
2,249 ,141 

-1,817 45 ,076 -8,730 4,804 

 neenake -1,462 12,782 ,168 -8,730 5,972 

Starši del Enake 
3,670 ,062 

-3,520 45 ,001 -12,245 3,479 

 neenake -2,992 13,495 ,010 -12,245 4,093 
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4.6 PREVERJANJE HIPOTEZ 

H1: Instrument  je primeren za pregled jezikovnega razvoja triletnikov. 

Po pregledu literature in dosegljivih testov za govorno-jezikovne preglede triletnikov sem 

poskušala v 77 postavkah zajeti vsa potrebna področja, pomembna pri jezikovnem razvoju 

triletnika.  

Po pogovoru s starši sem dobila pozitivno mnenje o vprašalniku. Vprašanja so jasna, vedenje, 

opisano na vprašalniku, lahko takoj prepoznajo in si prikličejo otrokov odziv v spomin. Prav 

tako staršem vprašalnik ni predolg ter jim daje možnost, da opišejo, izpostavijo določena 

vedenja, ki jih pri otroku skrbijo, so nezaželena.  Nekaj staršev je podalo tudi povratno 

informacijo o trajanju reševanja vprašalnika, in sicer, da vprašalnik ni predolg, v povprečju so 

zanj namenili 5–10 minut reševanja.  

Otroci so bili pri testiranju zainteresirani za material in zgodbo o testiranju. Sledili so 

zastavljenim nalogam in pokazali zanimanje za reševanje. Nekateri so se po začetni plahosti 

odprli in tudi sami dajali pobude za igranje. Testiranje je trajalo približno 10-15 minut, kar pa 

je v okviru pozornosti triletnika.  

Na jezikovni razvoj vpliva več dejavnikov: spol otroka, starost otroka pri prvi besedi, 

izobrazba staršev, zaporedje sorojencev v družini. Vprašalnik za starše in logopede daje na 

nekaterih področjih statistično značilne podatke o povezanosti teh dejavnikov s številom 

doseženih točk.  Dečki so v povprečju dosegli nižje število točk kot deklice. Starost otroka ob 

prvi besedi je obratno sorazmerno povezana s številom točk, ki so jih otroci dosegli na 

vprašalniku. Otrok, ki prvo besedo izgovori pri višji starosti, bo na vprašalniku verjetno 

dosegel nižje število točk. Na skupno število točk vpliva dejstvo, ali je otrok edinec, 

prvorojeni ali drugorojeni otrok.  

Crombach alfa koeficient pokaže, da je vprašalnik zanesljiv. 

Menim, da je instrument primeren za pregled jezikovnega razvoja triletnikov. Hipotezo H1 

potrdim.  
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H2: Instrument zajema vsa potrebna področja, ki kažejo normalen razvoj jezika 

pri otroku. 

Vir, iz katerega smo črpali ideje in vsebino za empirični del naloge, je bila novejša literatura 

in izsledki raziskav, ki smo jih opisali v teoretičnem delu naloge, ter tudi vpogled v jezikovne 

teste, ki jih uporabljajo v tujini. V Tabeli 15 je zbranih nekaj trditev o jeziku in govoru 

triletnikov iz literature ter ujemajoče se postavke iz vprašalnika za starše. 

Tabela 15:Primerjava področij v literaturi ter na vprašalniku 

Področje omenjeno v literaturi in avtor Zaporedna številka 

vprašanja na vprašalniku (za 

vprašanja glej prilogo) 

Otrokova pozornost  zdrži 10 minut  (Buckley, 2003). 61 

Otrok sledi tristopenjskemu nepovezanemu navodilu (Rossetti, 2006). 31 

Otrok odgovarja na K-vprašanja (kdo, kje, kdaj, kaj) (Rossetti, 2006). 21, 22, 23, 24 

Otrok pokaže največjo/najmanjšo stvar (Hresko, Reid in Hammill, 1999). 30 

Otrok ima osvojena  pojma »več/manj« (Hresko, Reid in Hammill, 1999). 28 

Otrok ima osvojena pojma »noč/dan« (Hresko, Reid in Hammill, 1999). 26 

Otrok ima osvojeni protipomenki »polno – prazno«(Hresko, Reid in Hammill, 

1999). 

29 

Otrok razume vprašanje: »Kaj ne leti?« (Aktiv logopedinj, 2013). 17 

Otrok razume bolj abstraktne pojme, kot so čustva, zaporedje dogodkov in 

razmerja med stvarmi, tako da lahko razume veliko zgodb, povezanih z 

njegovim vsakdanjikom ( Buckley, 2003). 

25 

Otrok loči in pove svoj spol (Hresko, Reid in Hammill, 1999) 27 

V govoru otroka je prisotna uporaba zaimkov (njen, njegov, moj...) (Hresko, 

Reid in Hammill, 1999). 

47 

V tej starosti se lahko pojavi tudi razvojno jecljanje (Sturner, 1997). 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

Otrok uporablja predloge: »v, na, pod« (Kranjc, 1999). 49, 50, 51 

Otrok v govoru  že pravilno uporablja število, spol, sklon (Kranjc, 2009) 43, 44 

Pri otrokovem govoru se pojavi nepravilno spreganje glagolov, npr.: »brisam« 

namesto »brišem« (po prvi glagolski vrsti) ter oblikuje priredne in podredne 

povedi (Kranjc, 2009).  

45 

Triletnik naj bi bil človeku, ki otroka ne pozna, razumljiv vsaj v 75 odstotkih 

(Sturner, 1997). 

3 

Paziti moramo, če se pri otrokovem govoru pojavi zamenjava glotalnih 

glasov, izpuščanje prvih glasov v besedi, majhen obseg osvojenih glasov 

(Bowen, 2013). 

57, 59, 58,  65, 74 

Paziti moramo, če pri otroku zaznamo slabo govorno razumevanje (Steiner, 64, 63 
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2008; Oswang in drugi, 1998). 

Pri otroku opazujemo igranje. Igra se z drugimi, prisotna je simbolna igra  

(Olswang in drugi, 1998). 

75, 76,  12 

Pri otroku opazujemo geste: Otroci, ki imajo govorno-jezikovni zaostanek in 

uporabljajo geste za podporo govoru, imajo boljšo prognozo kot vrstniki, ki 

gest ne uporabljajo (Olswang in drugi, 1998). 

60 

 

V vprašalnik sem vključila tudi znanja, ki jih otroci razvijejo že prej in se mi zdijo pomembna 

Njihovo pomanjkanje mogoče kaže na težave, npr. vprašanje 2: Otrok pove svoje ime.  

Glede na to, da je vprašalnik namenjen tudi staršem, se mi je zdelo primerno, da področja 

vprašalnika razdelim na najbolj enostaven in razumljiv način - razumevanje in izražanje. Ti 

dve področji uporabljajo tudi Hresko, Reid in Hammill v svojem Testu zgodnjega jezikovnega 

razvoja (TELD -3, 1999). V njem imajo za področje razumevanja 10 postavk, za področje  

izražanja pa 5 postavk. V vprašalnik sem dodala tudi področje pragmatične zmožnosti, saj 

otrokov stik z drugimi, pogled v oči, pozdravljanje in pripovedovanje povedo veliko tudi o 

razvoju drugih področij (socialno, kognitivno), ki so tesno povezana z govorno-jezikovnim 

razvojem. Vprašalnik ima v celoti 77 postavk. V njem sem hotela zajeti vse spretnosti, ki naj 

bi jih znali triletniki. Z nadaljnjim testiranjem in podrobnejšo analizo vprašalnika je mogoče 

izločiti tiste, ki k celostni oceni otrokovega govorno-jezikovnega razvoja ne prispevajo veliko, 

ter ustvariti listo tistih, ki zanesljivo »presejejo« otroke in izločijo tiste, ki potrebujejo 

podrobnejše testiranje. 

Glede na področja, omenjena v literaturi, in na dejstvo, da vprašanja izhajajo iz virov in 

literature, menim, da vprašalnik zajema vsa področja jezikovnega razvoja pri triletniku.  

Hipotezo H3 potrdim.  

 

H3: Izobrazba matere je povezana s točkovanjem otroka 

S Spearmanovim koeficientom korelacije smo preverili, ali je izobrazba matere povezana s 

številom točk, ki jih otrok doseže na vprašalniku. Nato smo vzorec razdelili na dve skupini 

glede na stopnjo izobrazbe matere. Prva skupina je zajemala osnovno in srednješolsko 

izobrazbo, druga skupina pa višjo, visoko ter univerzitetno izobrazbo. Za primerjavo razlik 

aritmetičnih sredin smo uporabili t-test. 
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Tabela 16: Spearmanov korelacijski koeficient med izobrazbo staršev in vsoto točk na 

posameznih vprašalnikih 

  Izobrazba staršev 

Vsota točk, vprašalnik za 

starše, celoten 

Korelacijski koeficient ,143 

P (2-stranska) ,337 

N 47 

Vsota točk, vprašalnik za 

logopede 

Korelacijski koeficient -,056 

p (2-stranska) ,709 

N 47 

 

Iz tabel je razvidno, da nismo uspeli dokazati pomembne pozitivne povezave med 

točkovanjem otrok in izobrazbo matere (izobrazba glede na točkovanje staršev: r= ,143, p 

(dvostranski)> 0,05.) (izobrazba glede na točkovanje logopeda: r=-,056, p 

(dvostranski)>0,05).  

 

Ker Spearmanov koeficient korelacije ni dal podatkov o povezanosti med materino izobrazbo 

in številom doseženih točk na vprašalniku, smo stopnje materine izobrazbe razdelili v dve 

skupini ter izračunali t-test, da bi ugotovili, ali se aritmetične sredine skupin statistično 

pomembno razlikujejo. V skupino s srednjo izobrazbo smo uvrstili tiste, ki imajo zaključeno 

srednjo šolo (teh je 15), v skupino z višjo izobrazbo pa  tiste, ki imajo končano višjo, visoko 

šolo  ali univerzo (32). 

 

Tabela 17: T-preizkus medaritmetičnimi sredinami dveh skupin vzorca glede na izobrazbo 

matere 

 

Levenov preizkus enakosti varianc nam pokaže, da lahko obdržimo predpostavko o  

 Levenov preizkus 

enakosti varianc  

t-preizkus enakosti aritmetičnih skupin 

 Varianca F p t df p. (2-str) M razlika  SE razlika 

Celota (s) Enake 

1,865 ,179 
,118 45 ,907 ,46042 3,90093 

 Neenake ,129 34,160 ,899 ,46042 3,58291 

Logoped  Enake 

,235 ,630 
,305 45 ,762 1,377 4,516 

 Neenake ,297 25,774 ,769 1,377 4,637 
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homogenosti varianc, ker  je p > 0,05.  Podatki, dobljeni s t-testom, nam  pokažejo, da razlike 

med aritmetičnima sredinama niso statistično pomembne. Točke iz vprašalnika za starše t(45) 

= 0,118, p >.907 , točke iz vprašalnika za logopede t(45) = 0,305, p >.762. Z izračunom t-testa 

ne  moremo potrditi hipoteze, da je izobrazba matere povezana s točkami, ki jih otrok doseže 

na vprašalniku.  

 

Število točk pri vprašalniku tako ni odvisno od izobrazbe matere, zato H3 zavrnemo.  

Možna razlaga, zakaj se H3 v naši raziskavi ni potrdila, je naključno izbran vzorec otrok ne glede na 

izobrazbo matere. (Sedaj so stopnje izobrazbe neenakomerno razporejene in mater, ki so končale 

osnovno šolo, ni v vzorcu. Najnižja stopnja končane šole je srednješolska izobrazba. Kolmogorov- 

Smirnov test kaže na normalno porazdelitev. Za bolj natančne rezultate bi bilo potrebno izvesti 

raziskavo, ciljano na izobrazbo matere, ter izvesti testiranje. Prav tako bi bilo potrebno testiranje 

opraviti na večjem številu otrok.  Tudi v raziskavi (Fekonja 2002, v Marjanovič idr., 2006), v kateri so 

sodelovali štiri in petletniki, so pokazali, da se otroci staršev z nižjo izobrazbo po rezultatih niso 

pomembno razlikovali v dosežkih od tistih, katerih starši imajo višjo izobrazbo.  

 

H4: Med ocenjevanjem staršev in ocenjevanjem logopeda obstajajo  podobnosti. 

Preverili smo skupno število točk na vprašalniku, ki so ga izpolnjevali starši, ter skupno število točk na 

vprašalniku logopedov. Ker ima vprašalnik za starše več postavk kot vprašalnik za logopede, smo 

število točk za preverjanje hipoteze 4 seštevali samo iz vprašanj, ki se pojavijo na obeh vprašalnikih.  

Graf 6: Linearna porazdelitev točkovanja staršev in logopeda 
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Na grafu lahko vidimo, da se vsote točk na obeh vprašalnikih pokrivajo.  

Za preverjanje te hipoteze je bil izračunan Pearsonov koeficient korelacije (r) ter Cramerjev koeficient 

kontingence. 

Tabela 18: Pearsonov koeficient korelacije med rezultati vprašalnikov 

  Vsota točk staršev 

Vsota točk logoped Pearsonov koeficient korelacije ,676
**

 

 p (2 – stranska) ,000 

 N 47 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Število točk, ki jih je otrok dosegel na vprašalniku za starše, se pomembno povezujejo s 

številom točk, ki jih je otrok dobil pri vprašalniku, ki ga je izpolnjeval logoped, r= ,676, p 

(dvostranski) < 0,01. Prav tako je Cramerjev koeficient visok, (V= ,811). Tako lahko 

potrdimo, da gre med ocenjevanjem staršev in ocenjevanjem logopeda za visoko povezanost.   

 

Iz podatkov lahko razberemo, da so vprašanja primerna in da zajemajo pomembna področja 

jezikovnega razvoja, ki ga lahko pri triletniku pričakujemo. Porazdelitev točk je normalna, 

noben otrok ni dosegel vseh točk, kar pomeni, da vprašanja niso prelahka. Otroci so med 

testiranjem pokazali zanimanje, radi so se igrali s testnim materialom. Na doseženo število 

točk vpliva zaporedje rojstva otroka v družini (ali je prvorojeni, drugorojeni ali edinec) in 

starost otroka ob izgovorjavi prve besede. Starši otrok, ki so dosegli nižje število točk, so 

izrazili zaskrbljenost glede komunikacijskih sposobnosti otroka  ali pa otrok že obiskuje 

logopeda. Prav tako se ocene staršev na GJP -3S pomembno povezujejo z oceno logopeda na 

GJP-3L. Izobrazba matere se sicer ni izkazala za statistično pomemben vpliv na število 

doseženih točk, vendar lahko to povežemo z  dejstvom, da v vzorcu ni bilo mater, ki bi imele 

zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, zato vzorec, glede na izobrazbo matere, ni bil 

reprezentativen.   
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5 ZAKLJUČEK 

Preventiva v logopediji je eden pomembnih členov logopedskega dela. Omogoča zaznavanje 

rizičnih otrok, pri katerih se določena motnja lahko pojavi, ter jo poskuša v pravem času 

omiliti. Hitro zaznavanje pomeni boljšo prognozo za otroka in manjšo obremenitev za 

logopede ter posledično tudi optimizacijo financ v šolstvu in zdravstvu. Preventivni pregledi 

pri triletnikih bi omogočili hiter pregled populacije in spremljanje otrok, pri katerih je 

nevarnost pojava govorno-jezikovnih motenj večja.  

V raziskovalnem delu smo poskušali, s pomočjo literature in dosegljivih testov, oblikovati 

instrument, ki bi deloval kot presejalni test za triletne otroke. Zanj je bil pripravljen tudi 

material, ki je ustrezal testnim vprašanjem in bil zanimiv za otroke. Oblikovana sta bila dva 

vprašalnika: Govorno-jezikovni pregled triletnikov- starši (GJP-3S) in Govorno-jezikovni 

pregled triletnikov – logoped (GJP- 3L). Za vsakega otroka sta bila rešena oba vprašalnika, 

tako da smo lahko dobljene rezultate primerjali.  

V vzorec je bilo vključenih 47 otrok iz goriške in ljubljanske regije, od tega 26 dečkov in 21 

deklic. Z njimi je bilo izvedeno testiranje z materialom, poleg tega pa so tudi starši otrok 

izpolnili podoben vprašalnik ter podali podatke o otroku. Hipoteze so bile postavljene na 

osnovi literature ter predvidevanj o rezultatih vprašalnika.  

H1,instrument je primeren za pregled jezikovnega razvoja triletnikov; in H2, instrument 

zajema vsa potrebna področja, ki kažejo normalen razvoj jezika pri otroku, se ozirata na 

strukturo in vsebino vprašalnika. Obe hipotezi smo z dejstvi iz literature in pridobljenimi 

podatki med testiranjem  potrdili. Instrument je dovolj kratek in zanimiv, da otroci pri 

testiranju sodelujejo, starši pa ne izgubijo volje pri izpolnjevanju. Prav tako so postavke 

razumljive in jih starši enostavno ocenijo. Dejstva o jezikovnem razvoju in nivoju jezika 

triletnikov, dobljena v literaturi, smo pretvorili v razumljivo obliko ter jih zapisali v 

vprašalnik. Pri dobivanju informacij o jezikovnem nivoju triletnikov smo si pomagali tudi z 

že ustvarjenimi testi. Ti imajo veliko manjše število postavk za triletne otroke, vseeno dobro 

ocenjujejo jezikovni nivo, tako da menimo, da instument lepo zajema vsa področja jezikovne 

ravni triletnikov.  

H3, ki pravi, da je izobrazba matere povezana s točkovanjem otroka, je bila zavrnjena. 

Podatki različnih raziskav kažejo na statistično pomembno povezanost med izobrazbo mame 

ter jezikovnim razvojem otroka. Mame z višjo izobrazbo nudijo otrokom več izkušenj in se 
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večinoma več ukvarjajo in pogovarjajo z otrokom. V naši raziskavi pa te povezave nismo 

mogli potrditi. Med spremenljivkama ni korelacije pa tudi statistično pomembnih razlik med 

aritmetičnimi sredinami treh skupin mater: s nižjo, srednjo in visoko izobrazbo nismo uspeli 

dokazati. Razlog za to iščemo predvsem v vzorcu, ki ni bil selektivno izbran za računanje te 

povezanosti, ter v velikosti vzorca. Obstajajo pa tudi druge raziskave, ki so prav tako zavrnile 

povezanost med izobrazbo matere in zmožnostjo otroka.  

Zadnja hipoteza H4: Med ocenjevanjem staršev in ocenjevanjem logopeda obstajajo 

podobnosti,  se nanaša na dobljene rezultate obeh vprašalnikov. Ker ima vprašalnik za starše 

več postavk kot vprašalnik za logopede, smo za to hipotezo izračunali vsoto točk samo 

skupnih vprašanj. Ugotovili smo statistično pomembno visoko povezanost med obema 

ocenama. Aritmetična sredina ocen nam pove, da so starši v povprečju dajali boljše ocene 

otrokom kot logoped, kar se ujema s podatki iz literature.  

V prihodnosti bi bilo smiselno opraviti podobno študijo z večjim številom otrok ter načrno 

izbranim vzorcem. Vzporedno bi lahko otroke testirali z že narejenimi testi, da bi lahko 

dokazali učinkovitost vprašalnika. Potrebno bi bilo izbrati ključna vprašanja iz vprašalnika in 

ga narediti krajšega in uporabnejšega. Tak vprašalnik bi imel predvsem praktičen pomen za 

logopede, ki se ukvarjajo z otroki v predšolskem obdobju, saj bi jim omogočal hitro in 

zanesljivo oceno o otrokovem govorno–jezikovnem razvoju in morebitnih primanjkljajih. 

Možen je tudi prenos izpolnjevanja vprašalnika na starše, ker se je pokazalo, da so podajali 

podobne ocene kot logoped. S tem bi olajšali delo logopedom in skrajšali čakalne vrste za 

težko dosegljiv prvi pregled. Potrebno je tudi razmisliti o digitalizaciji vprašalnika, ki bi 

omogočala lažje in hitrejše ocenjevanje.  
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7 PRILOGE 

7.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

7.2 PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA LOGOPEDE 
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GOVORNO-JEZIKOVNI PREGLED TRILETNIKOV : GJP – 3S 
Spoštovani  starši!  
Prosim, da vprašalnik, ki opisuje otrokovo obnašanje, izražanje in komuniciranje, pozorno preberete in pri vsaki izjavi označite z 0,  
če trditev za Vašega otroka ne velja, z 1, če se tako vedenje včasih pojavi, in z 2, če je opisano vedenje pri Vašem otroku vedno 
prisotno.  
 

 
1 Otrok pozdravi osebe, z njimi vzpostavi očesni stik.  0 1 2 

2 Pove svoje ime. 0 1 2 

3 Njegov govor je razumljiv tudi osebam, ki ga ne poznajo (osebam v parku, prodajalcem v trgovini). 0 1 2 

4 Otrok  začenja tudi sam pogovor z odraslim (ko nekaj želi, ga nekaj zanima). 0 1 2 

5 Otrok razlaga o svojem vsakdanu (dogodkih v vrtcu, v varstvu, o izletih...). 0 1 2 

6 Reagira, ko je nagovorjen. 0 1 2 

7 Med pogovorom pokaže, da pogovor razume, prikima, se posmeje, postavlja vprašanja. 0 1 2 

8 Pri pogovoru vzdržuje temo, vanjo vključuje dogodke iz preteklosti, izkušnje. 0 1 2 

9 Pri pogovoru z otrokom se vloge izmenjujejo (najprej odrasli nekaj pove, nato otrok itd.). 0 1 2 

10 Med pogovorom postavlja otrok vprašanja, na katera je  bil že dan odgovor, pripoveduje vedno o isti temi. 0 1 2 

11 Otrok pove, koliko je star/stara. 0 1 2 

12 V njegovi igri je veliko domišljijske igre. Z igračami ustvarja situacije, v katerih je že kdaj bil (obisk pri zdravniku, 
nakupovanje v trgovini, kuhanje...). 

0 1 2 

13 Ko otrok nekaj želi, to pove. Govor je orodje, s katerim doseže cilj . 0 1 2 

14 Kaže zanimanje za zgodbo, ki jo posluša; če jo vi berete, ji sledi in posluša. 0 1 2 

15 Smiselno odgovori na vprašanja (na vprašanje: »Kaj bi delal danes?« Ne odgovori: »Moj avto je rdeč.«). 0 1 2 

16 Otrok prepozna vprašujočo intonacijo izgovorjene besede in nanjo odgovori (»Prebereva knjigo?« Razume kot 
vprašanje). 

0 1 2 

17 Otrok razume nikalno poved (npr: »Danes ne gremo na sladoled.«) 0 1 2 

18 V povedi »Avtomobilček je na mizi.« pravilno razume, kje se avto nahaja (razume predlog na). 0 1 2 

19 V povedi: »Avtomobilček je pod mizo.« pravilno razume, kje se avto nahaja (razume predlog pod). 0 1 2 

20 Otrok v povedi: »Avtomobilček je v škatli.« pravilno razume, kje se avto nahaja (razume predlog v). 0 1 2 

21 Razume vprašanja, ki se začnejo z  Zakaj (npr: »Zakaj si žalosten?«) in nanje odgovori. 0 1 2 

22 Razume vprašanja, ki se začnejo s Kdo (npr. »Kdo je na sliki?«) in nanje odgovori.  0 1 2 

23 Otrok na vprašanje »Čigav je avto?«, pravilno pove/pokaže lastnika avta.  0 1 2 

24 Razume vprašanja, ki se začnejo s Koliko (»Koliko kock je na tleh?«) in nanje odgovori (»Veliko, jih ni...«). 0 1 2 

25 Po izrazu na obrazu prepozna čustva: vesel ali žalosten. 0 1 2 

26 Razume nasprotja: »noč /dan« in jih pravilno uporablja (Kdaj sije sonce? Kdaj spimo?). 0 1 2 

27 Razume protipomenski besedi: »veliko/ majhno«. 0 1 2 

28 Razume besedi: »enako /različno«. 0 1 2 

29 Razume besedi: »prazno/ polno«.  0 1 2 

30 Otrok razume besedi: »največje/najmanjše«.(»Pokaži mi največjo ladjo, pokaži mi najmanjšo žival.«). 0 1 2 

31 Lahko sledi dvostopenjskemu navodilu (npr.: potrkaj po mizi in pokaži mi jezik). 0 1 2 

32 Pozna tri osnovne barve. 0 1 2 

33 Lahko prešteje tri stvari in razume količino tri (Če eno stvar odvzamemo, ve, da sta le dve stvari ostali in da jih je bilo 
prej več).  

0 1 2 

34 Razume vsakodnevna navodila, navodila za igro, brez dodatnih gest in pojasnil.  0 1 2 

35 Otrok se pri povedi: Jutri gremo na bazen, orientira na zadnjo povedano stvar in takoj hoče kopalke, da gre na bazen. 0 1 2 

36 Novih besed  se hitro uči in si jih hitro zapomni.  0 1 2 

37 Pove, ali je fantek /punčka. 0 1 2 

38 Otrok sebe poimenuje z “jaz”. 0 1 2 

39 Pri vprašanjih, ki se začnejo s kaj/koliko/kako/zakaj in ali - ali (Ali želiš žogo ali lopar?; Ali bi jedel jabolko ali bi jedel 
sladoled?), ne odgovori samo z »da« ali »ne« . 

0 1 2 

40 Pri opisovanju dogodkov, stvari... večkrat uporabi besede, kot  so »stvar«, »tisto«, »tam«, »ta«. 0 1 2 

41 Otrok na vprašanja pogosto odgovarja z : Ne znam«, »Ne morem« ali nič ne odgovori. 0 1 2 

42 Ob slikah obnovi zgodbo (npr: Pri branju pravljice se ob slikah spomni Vašega pripovedovanja in lahko ob njih obnovi 
zgodbo.). 

0 1 2 

43 Otrok razume množino, jo v govoru uporablja. 0 1 2 

44 Razume dvojino, jo v govoru uporablja. 0 1 2 

45 Pri otrokovem govoru lahko opazite uporabo slovničnih pravil. Posplošuje slovnična pravila npr.: »teču – tečem« 
(Uporablja: Jaz jedem čokolešnik, ker je prenesel slovnično pravilo in ostalih glagolov: pojesti - pojem, brati - berem.). 

0 1 2 

46 Med govorom pogosto uporablja »in potem«ali druge veznike in prislove zato, da poveže stavke med seboj (npr: Smo 
šli v živalski vrt in potem smo jedli sladoled in potem je fantek padel… ). 

0 1 2 

47 Uporablja zaimke » moje«, »tvoje«, »njeno«, »njegovo«. 0 1 2 

48 Otrok pozna vsakdanje predmete, njihov namen in uporabo  (Za kaj uporabljamo ključ?). 0 1 2 

49 Pravilno uporabi predlog »v«, ko ga vprašamo, kje je avto. »V škatli.« 0 1 2 

50 Pravilno uporabi predlog »na«, ko ga vprašamo, kje je avto. » Na mizi.« 0 1 2 

51 Pravilno uporabi predlog »pod«, ko ga vprašamo, kje je avto. »Pod mizo.« 0 1 2 

STARŠI 
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52 Poznane besede pravilno naglašuje.  0 1 2 

53 Zgodbi, ki jo otrok pripoveduje, lahko sledimo in jo razumemo. 0 1 2 

54 Hitrost njegovega govora je primerna. 0 1 2 

55 Njegove povedi so težje razumljive kot same besede. 0 1 2 

56 Otrokov govor se Vam zdi razločen. 0 1 2 

57 Pri govoru izpusti dele besed, začetne glasove besed (boben: oben, Harmonika: monika). 0 1 2 

58 Krajša besede. 0 1 2 

59 Pri govoru  zamenja manj pogoste, dolge, nepoznane besede za kratke, pogoste, poznane in konkretne pojme. 0 1 2 

60 Ko otrok ne zna/zmore povedati, kaj bi rad, uporablja geste. (Če otrok vse govorno pove in ni potrebno razlagati z 
gestami, se ta odgovor označi z vsemi točkami.) 

0 1 2 

61 Vprašanja morate velikokrat ponoviti, ker otrok nanje ni pozoren, druge stvari ga hitro zmotijo. 0 1 2 

62 Zdi se Vam, da otrok razume več besed, kot jih sam uporablja v govoru .    0 1 2 

63 Na vprašanja  (tudi odprta : »Kaj bi danes jedel?«) odgovarja z »ja«. 0 1 2 

64 Otrok vpraša za pojasnilo, ko slišanega ne razume. 0 1 2 

65 Pri postavljenih vprašanjih ne odgovarja z besedami, ampak pokaže, kaj bi rad. 0 1 2 

66 Otrokov govor se Vam zdi tekoč. (Tekočnost otrokovega govora se Vam zdi primerna). 0 1 2 

67 Otroku se v spontanem govoru zatika in pri govoru ponavlja prvi glas v besedi.(»G-g-g-g-gremo v t-t-trgovino«). 0 1 2 

68 V spontanem govoru se mu zatika in ponavlja prvi zlog v besedi ali celo besedo.(»Bo-bo-bom hruško«, »Jaz – jaz- jaz 
bom hruško«). 

0 1 2 

69 Otroku se pri govoru zatakne,  to traja več kot eno sekundo. 0 1 2 

70 Vidno je zaskrbljen zaradi zatikanja pri govoru. 0 1 2 

71 Govor ob zatikanju spremljajo tudi grimase, gibi telesa - tiki. 0 1 2 

72 Zaskrbljeni ste zaradi otrokove fluentnosti (tekočnosti, ritma) govora. 0 1 2 

73 Ko je otrok utrujen, je zatikanje pri govoru opaznejše. 0 1 2 

74 Meša besede s podobnim pomenom: hruška namesto jabolko, noga namesto roka. 0 1 2 

75 Otrok ima prijatelje. 0 1 2 

76 Ima enega ali več interesov. (zanimajo ga npr: vlaki, dinozavri, lego kocke...) 0 1 2 

77 Rad gleda televizijske programe za otroke, rad posluša pravljice.  0 1 2 

Otrokovo ime (za lažje dešifriranje vprašalnikov)  

Datum otrokovega rojstva  

Izpolnjuje mati   oče            drugi: 

Datum izpolnjevanja  

Starost, leta, meseci  

Materina izobrazba Osnovna šola, srednja šola, višja šola, visoka šola, univerza, magisterij in 
doktorat 

Jezik, ki ga v družini govorite (če govorite dva 

jezika, prosim, napišite oba) 
Slovenščina, znakovni jezik,   drugo:  

Ali je bil otrok  nedonošen?    NE.        DA.  

Ali ima otrok brate in sestre?(Če jih ima, kateri je 

bil on po vrsti) 
 

Prve besede je otrok izgovoril pri starosti (v 
mesecih): 

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;     ____mesecev 

Ali ste zaskrbljeni zaradi otrokovega  govora, 
komunikacije in razumevanja, uporabe 
jezika? Ali menite, da ima otrok težave z 
govorom, z jezikom? Razumevanjem? 
Izražanjem? Komunikacijo? Ali ste 
zaskrbljeni glede otrokovega govora, 
obnašanja, pozornosti? Ali ste zaskrbljeni 
zaradi počasnejšega govornega razvoja 
Vašega otroka? (Na kratko opišite težave, ki jih 

opažate.) 
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       GOVORNO-JEZIKOVNI PREGLED TRILETNIKOV: GJP – 3L 
Datum pregleda  

Ime otroka  

Spol otroka ženski    moški 

Jezik, ki ga otrok uporablja pri 
pogovoru  

 

Pri pregledu je prisoten  mati    oče         babica      dedek       drugi:                              nihče 

Otrok se za aktivnosti zanima, pri 
njih sodeluje, prilagaja se 
okoliščinam 

 

Otrok je zaupljiv  

Otrokova pozornost    

Otrokova usmerjena pozornost, 
skupna dejavnost  

 

Posebnosti  palec v ustih,   odprta usta,  dihanje z usti, krivi zobje, visoko nebo, velike vegetacije in    
drugo: 

Potreben pregled artikulacije DA .    NE.   

Otrok govori preveč,      premalo,        pretiho,                preveč naglas,  drugo: 

 
 

1 Otrok ob prihodu pozdravi, z logopedom vzpostavi očesni stik. 0 1 2 

2 Pove svoje ime.  0 1 2 

3 Otrokov govor je razumljiv logopedu. 0 1 2 

4 Ko otrok nekaj želi, ga nekaj zanima, tudi sam začne pogovor z logopedom. 0 1 2 

5 Otrok razlaga o svojem vsakdanu (dogodkih v vrtcu, v varstvu, o izletih ...). 0 1 2 

6 Reagira, ko je nagovorjen. 0 1 2 

7 Med pogovorom otrok pokaže, da razume, prikima, se posmeje, postavlja vprašanja. 0 1 2 

8 Pri pogovoru vzdržuje temo, vanjo vključuje dogodke iz preteklosti, izkušnje. 0 1 2 

9 Pri pogovoru se vloge izmenjujejo. 0 1 2 

10 Med pogovorom postavlja vprašanja, na katera je bil dan odgovor, pripoveduje vedno o isti temi. 0 1 2 

11 Pove, koliko je star /stara. 0 1 2 

12 V otrokovi igri je veliko domišljijske igre. Z igračami ustvarja situacije, v katerih je že kdaj bil (obisk pri 
zdravniku, nakupovanje v trgovini, kuhanje ...). 

0 1 2 

13 Ko otrok nekaj želi, to pove. Govor je orodje, s katerim doseže cilj. (Če otrok ne govori, ocenimo uporabo gest, 
gibe telesa, okončin.) 

0 1 2 

 

 

14 Otrok kaže zanimanje za zgodbo, ji sledi in  jo posluša. 0 1 2 

15 Smiselno odgovori na vprašanja (na vprašanje: »Kaj bi delal danes?« Ne odgovori: »Moj avto je rdeč.«). 0 1 2 

16 Prepozna vprašujočo intonacijo izgovorjene besede in nanjo odgovori (»Prebereva knjigo?« Razume kot 
vprašanje). 

0 1 2 

17 Otrok razume nikalno poved (npr: »Danes ne gremo na sladoled.«) 0 1 2 

18 Razume predlog »na«. V povedi: » Avtomobilček je na mizi.« Pravilno razume, kje se avto nahaja. 0 1 2 

19 Razume predlog »pod«.  V  povedi: »Avtomobilček je pod mizo.« Pravilno razume, kje se avto nahaja. 0 1 2 

20 Razume predlog »v«.  V povedi: »Avtomobilček je v škatli.« Pravilno razume, kje se avto nahaja. 0 1 2 

21 Razume vprašanja, ki se začnejo z Zakaj. 0 1 2 

22 Razume vprašanja, ki se začnejo s Kdo. 0 1 2 

23 Razume vprašanja, ki se začnejo s Čigav. 0 1 2 

24 Razume vprašanja, ki se začnejo s Koliko. 0 1 2 

25 Po izrazu na obrazu prepozna čustva: vesel in žalosten. 0 1 2 

26 Razume časovna pojma: noč /dan.  0 1 2 

27 Razume protipomenki: veliko/ majhno. 0 1 2 

28 Razume nasprotje: enako /različno. 0 1 2 

29 Razume pojma: prazno/ polno. 0 1 2 

30 Razume pojma: največje / najmanjše. 0 1 2 

31 Otrok lahko sledi dvostopenjskemu navodilu (npr.: »Potrkaj po mizi in mi pokaži jezik«). 0 1 2 

32 Pozna osnovne barve. 0 1 2 

33 Otrok lahko prešteje tri stvari in razume količino tri (Če eno stvar odvzamemo, ve, da sta ostali le dve stvari in 
da jih je bilo prej več). 

0 1 2 

 

LOGOPED 
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37 Otrok pove, kaj je (fantek ali deklica). 0 1 2 

38 Poimenuje se z »jaz«. 0 1 2 

39 Otrok pri vprašanjih, ki se začnejo s kaj/koliko/kako/zakaj in ali - ali (Ali želiš žogo ali lopar? Ali bi jedel jabolko 
ali bi jedel sladoled?), ne odgovori samo z da ali ne. 

0 1 2 

40 Pri opisovanju dogodkov, stvari ... večkrat uporabi besede: stvar, tisto, tam, ta. 0 1 2 

41 Na vprašanja pogosto odgovarja z : »Ne znam«, »Ne morem« ali nič ne odgovori. 0 1 2 

42 Ob pripovedovanju zgodbe postavi v pravilni vrstni red slike, ki ustrezajo zgodbi, in jo obnovi.  0 1 2 

43 Razume množino in jo uporablja. 0 1 2 

44 Razume dvojino in jo uporablja. 0 1 2 

45 V otrokovem govoru se lahko opazi uporabo slovničnih pravil. Posplošuje slovnična pravila: npr.: »teču – 
tečem« (Uporablja: Jaz jedem čokolešnik, ker je prenesel slovnično pravilo in ostalih glagolov: pojesti - pojem, 
brati - berem.). 

0 1 2 

46 Med govorom pogosto uporablja »in potem« ali druge veznike in prislove, da poveže stavke med sabo (npr: 
Smo šli v živalski vrt in potem smo jedli sladoled in potem je fantek padel… ). 

0 1 2 

47 Uporablja zaimke » moje«, »tvoje«, »njeno«, »njegovo«. 0 1 2 

48 Pozna vsakdanje predmete, njihov namen in uporabo. 0 1 2 

49 Pravilno uporabi predlog »v«, ko ga vprašamo o legi predmeta. 0 1 2 

50 Pravilno uporabi predlog »na«, ko ga vprašamo o legi predmeta. 0 1 2 

51 Pravilno uporabi predlog »pod«, ko ga vprašamo o legi predmeta. 0 1 2 

 

 

52 Poznane besede pravilno naglašuje. 0 1 2 

53 Zgodbi, ki jo otrok pripoveduje, lahko sledimo in jo razumemo. 0 1 2 

54 Hitrost otrokovega  govora je primerna. 0 1 2 

55 Povedi otrokovega govora so težje razumljive kot same besede. 0 1 2 

56 Otrokov govor je razločen. 0 1 2 

57 Otrok izpusti pri govoru dele besed, začetne glasove besed, konsonantne sklope. (boben: oben, harmonika: 
monika). Otrok izpušča pri govoru prve zloge, prve glasove  v besedah. 

0 1 2 

58 Krajša besede.    

59 Pri govoru zamenja  manj pogoste, dolge, nepoznane besede s kratkimi, pogostimi, poznanimi in konkretnimi 
pojmi/besedami. 

0 1 2 

60 Ko ne zna/zmore povedati, kaj bi rad, uporablja geste.  (Če otrok vse govorno pove in ni potrebe po 
razlaganju z gestami, se ta odgovor označi z vsemi točkami.) 

0 1 2 

61 Vprašanja morate pogosto ponoviti, ker otrok nanje ni pozoren, druge stvari ga hitro zmotijo. 0 1 2 

62 Zdi se vam, da otrok razume več besed, kot jih sam uporablja v govoru .    0 1 2 

63 Na vprašanja (tudi odprta : »Kaj bi danes jedel?«) odgovarja z »ja«. 0 1 2 

64 Vpraša za pojasnilo, ko slišanega ne razume. 0 1 2 

65 Pri postavljenih vprašanjih ne odgovarja z besedami, ampak pokaže, kaj bi rad. 0 1 2 

66 Otrokov govor se Vam zdi tekoč. (Tekočnost njegovega govora se Vam zdi primerna). 0 1 2 

67 V spontanem govoru se mu zatika in pri govoru ponavlja prvi glas v besedi (»G-g-g-g-gremo v t-t-trgovino«). 0 1 2 

68 V spontanem govoru se mu zatika in ponavlja prvi zlog v besedi ali celo besedo.(»Bo-bo-bom hruško«, »Jaz – 
jaz- jaz bom hruško«). 

0 1 2 

69 Otroku se pri govoru zatakne,  to traja več kot eno sekundo. 0 1 2 

70 Vidno  je zaskrbljen zaradi zatikanja pri govoru. 0 1 2 

71 Govor spremljajo ob zatikanju tudi grimase, gibi telesa - tiki. 0 1 2 

 

 


