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POVZETEK 

 
Na stopnjo razumljivosti otrokovega govora v predšolskem obdobju vpliva otrokov govorni 

razvoj, kar se vzgojitelji in starši dobro zavedamo. Da bo otrok lahko postopoma in čim bolje 

razvil svoj govor, mu moramo odrasle osebe zagotoviti ustrezne spodbude tako s področja 

govora in jezika kot tudi z ostalih področij otrokovega razvoja. To pomeni, da moramo otroku 

veliko brati, pripovedovati, opisovati, peti pesmice, skupaj z njim iskati rime in mu dati 

priložnost, da tudi sam pripoveduje, opisuje, poje, saj bo le tako imel ustrezno okolje, v 

katerem se bo počutil varno in sprejeto in v katerem se bo lahko naučil jezika, ki ga govorijo 

njegovi bližnji. Ko bo otrok postopoma napredoval v razvoju jezika, bo viden tudi njegov 

napredek v razvoju govora, ki vedno poteka po določenih stopnjah oz. mejnikih, ki odraslemu 

predstavljajo okvir, znotraj katerega naj bi potekal razvoj govora tipičnega otroka. Zgodi se, 

da ugotovimo, da otrok določene stopnje ne doseže oz. da je njegov govor na nižji stopnji kot 

govor vrstnikov, kar pomeni, da ima otrok verjetno težave na govorno-jezikovnem področju. 

V tem primeru poiščemo pomoč strokovnjakov, ki otroku v čim večji meri poskušajo 

pomagati in nadomestiti primanjkljaje v njegovem razvoju govora. Znano pa je, da otrokov 

govor veliko lažje razumejo njegovi ožji družinski člani, pa tudi vzgojitelji, saj z otrokom 

preživijo veliko časa. Tako mu predstavljajo vzor, po katerem se otrok zgleduje in se uči 

govora tudi s posnemanjem. Poleg komunikacije z odraslo osebo, pa vsak otrok potrebuje tudi 

stik s sovrstniki, s katerimi vstopa v interakcijo in komunikacijo predvsem pri igri.  

 

Z diplomskim delom sem želela ugotoviti stopnjo razumljivosti govora predšolskih otrok, v 

starosti od 1 do 6 let. Zanimalo me je tudi, do katere mere starši (mama, oče), stari starši in 

vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic razumejo govor otroka ter ali se odgovori 

anketirancev ujemajo ali ne.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela sem rezultate pridobivala s pomočjo Lestvice 

razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (ICS): slovenščina (McLeod, Harrison in 

McCormack, prevedli: Kogovšek in Ozbič, 2012), ki sem jo razdelila  vzgojiteljicam in 

pomočnicam vzgojiteljic ter staršem in starim staršem otrok Vrtca Vrhnika, enota Barjanček. 

Starši in stari starši so poleg omenjene lestvice izpolnili še vprašalnik  z vprašanji, katerih 

odgovori so služili bolj podrobnemu opisu vzorca. 
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Rezultati raziskave diplomskega dela so pokazali, da je govor otrok različnih starosti različno 

razumljiv osebam, ki z njim komunicirajo, razvoj govora pa poteka po določenih stopnjah, ki 

jih določajo mejniki razvoja govora predšolskega otroka. Osebe, ki z otrokom preživijo več 

časa, bolje razumejo otrokov govor že od začetne faze razvoja govora, kot pa osebe, ki niso 

pogosto v stiku z otrokom.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otroci, govorna razumljivost, komunikacija 
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ABSRACT 
 

Child's language development affects the level of intelligibility of speech in the child's pre-

school age, and educators and parents are well aware of this. If we, the adults, want the child 

to gradually develop and maximize his speech, we must  give appropriate incentives both in 

the field of speech and language, as well as with other areas of child development. This means 

that we have to read a lot to the child, we have to tell him stories, and  describe things to him, 

sing songs to him, and together with him search for rhymes and give him a chance to narrate, 

describe, sing, because this is the only way for him to have an appropriate environment in 

which he will feel safe and accepted, and in which he will be able to learn the language 

spoken by his close relatives. When the child will gradually progress in the development of 

language, his progress in the development of the speech will be visible. The development of 

the speech always takes place at certain stages or milestones which represent a framework to 

adult, and within this framework  the development of typical child's speech is supposed to 

take place. It often happens that we find out that a child has not reached a certain level or even 

that his speech is at a lower rate than his peers' speech, which means that the child is likely to 

have a problem in the field of speech-language. In this case we need to seek assistance from 

the experts who help the child as much as possible to compensate for deficits in his speech 

development. It is well known that the child's speech is much easier to understand by his 

immediate family members, as well as educators, as they spend a lot of time with the child. So 

they represent a role model to the child by which the child is inspired and is learning the 

speech by imitating. In addition to communication with adult every child also needs a contact 

with his peers to interact and communicate with, particulary in the game. 

In the thesis I wanted to determine the level of speech intelligibility of children aged 1 to 6 

years. I was also interested in  what extent parents (mother, father),  grandparents,  educators 

and assistants understand the speech of the child, and whether the survey respondents' 

answers matched or not. 

In the empirical part of the thesis I have gained the results by using The scales of 

intelligibility in everyday life (ICS), Slovenian (McLeod, Harrison and McCormack, 

translated by Kogovšek and Ozbič, 2012), which I have divided to the teachers, their 

assistants, and to parents and grandparents of children in the kindergarten units Vrhnika and 

Barjanček. Parents and grandparents also had to fulfill a questionnaire with certain questions, 

which answers have served more detailed description of the sample. 
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The results of the research in the thesis showed us that the speech of children at different ages 

is understood differently by those who communicate with the child, and also that the 

development of speech takes place at certain levels set by the stages of preschool child's 

speech. Persons who spend more time with the child better understand his speech from the 

initial stages of speech development, rather than people who are not often in contact with the 

child. 

 

 

KEYWORDS: pre-school children, speech intelligibility, communication 
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1 UVOD 

Področje jezika je v prvih letih življenja zelo pomembno za razvoj govora. Otrok se v 

predšolskem obdobju zelo hitro uči jezika in govora, zato je pomembno, da se z otrokom 

veliko pogovarjamo, mu beremo in pripovedujemo različne zgodbice, pravljice, pojemo 

pesmice, ga spodbujamo h komunikaciji z vrstniki in odraslimi, ga spodbujamo k opisovanju, 

pripovedovanju, izmišljevanju rim, šaljivk, ugank in ga učimo različnih izštevank. Otrok že 

zelo hitro komunicira, predvsem neverbalno (jok, mimika, gibi telesa), kasneje pa tudi 

verbalno, saj tako navezuje nove stike s sovrstniki v igri in zunaj nje ter z drugimi osebami v 

njegovem okolju. Govor je za otroka zelo pomemben, saj z njim izraža svoje razmišljanje, 

izkušnje, čustva, vzpostavlja stik z okoljem, v njem nemoteno funkcionira in se razvija v 

samostojno osebnost.  

 

Predšolski otrok veliko časa preživi v vrtcu in se tudi tam uči govora in jezika, ki ga sliši vsak 

dan. Vzgojitelj se mora zavedati, da otroku predstavlja vzor, po katerem se le ta zgleduje in 

uči. Dobro je, da vzgojitelj ne govori le v narečnem jeziku, ampak se trudi otroku posredovati 

govorjeni jezik v čim bolj knjižni obliki, brez uporabe pomanjševalnic in posnemanja 

popačenega govora otrok. Pomembno je, da vzgojitelj za otrokom pravilno ponovi izrečeno 

besedo in ga tako spodbuja k pravilnemu izražanju in razvoju govora. Vzgojiteljev govor 

mora biti prilagojen starostni stopnji otrok v skupini, hkrati pa mora biti korak pred njimi, da 

lahko otroci obogatijo svoj dosedanji besedni zaklad in so motivirani za nadaljnji govorni 

razvoj. Otroku, ki ima manj razumljiv govor od svojih vrstnikov, mora vzgojitelj posvetiti več 

pozornosti, ga z različnimi aktivnostmi spodbujati k pripovedovanju, opisovanju, petju, 

iskanju rim in se z njim veliko pogovarjati, saj bo le tako lahko nadomestil svoj morebitni 

zaostanek v govornem razvoju. Vzgojitelji moramo otroku pripraviti spodbudno učno okolje 

in mu nuditi veliko možnosti za napredovanje v razvoju na vseh področjih.  

 

Še bolj pomembno vlogo pri razvoju govora in jezika pa imajo otrokovi starši, ki mu 

predstavljajo še večjo avtoriteto in vzor, po katerem se zgleduje. Starši bi se morali z otrokom 

veliko pogovarjati, mu brati, pripovedovati, opisovati, peti in mu predvsem dati možnost, da 

tudi sam pripoveduje, opisuje, čeprav je njegov govor včasih nerazumljiv. Če bodo starši 

otroka pri njegovem govoru spodbujali, mu dali možnost, da tudi on govori in za otrokom 

pravilno ponovili besedo, ki jo bo otrok napačno izrekel, bo otrok v govornem razvoju 
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napredoval. Starši morajo poskrbeti, da bo otrok odraščal v okolju, v katerem se bo počutil 

varnega, sprejetega in bo imel veliko spodbud za celostni razvoj, hkrati pa morajo biti pozorni 

tudi na morebitna odstopanja otroka na področju govornega razvoja in mu v tem primeru 

poiskati ustrezno pomoč.  

 

 

1.1 KOMUNIKACIJA   

 

Komunikacija je sestavina človekove eksistence, saj človek nenehno komunicira. 

Komunikacija je najpomembnejši sestavni del medsebojnih odnosov, je oblika in način, v 

katerem se medsebojni odnosi prikazujejo. Za celovito komunikacijo sta potrebni verbalna in 

neverbalna komunikacija, ki se med seboj dopolnjujeta, v primeru konflikta in pretvarjanja pa 

si tudi nasprotujeta. Izgovorjeno besedilo dobi ob ustrezni neverbalni spremljavi svoj smisel, 

pomen, vpliv in moč, kajti moč izgovorjenega sporočila izvira iz neverbalne komunikacije 

(Dobnik, 2003). Namen in bistvo komunikacije je učinkovito sporočanje, ki pa je odvisno od 

razumljivosti govora (Girgin, 2000, v Ozbič in Kogovšek, 2009). Poslušalec ima v 

komunikacijskem odnosu vlogo slišati, poslušati in razumeti izrečeno. 

 

Komunikacija med dvema osebama poteka tako, da je takrat, ko ena oseba oddaja svoje 

sporočilo, druga tiho in jo posluša, nato pa vlogi zamenjata. Na enak način poteka tudi 

komunikacja med mamo in otrokom. Ko govori mati, otrok posluša, nato pa ji »odgovarja«. 

Braunwald (1978) pravi, da so raziskave pokazale da mora mati ali druga oseba, ki se 

pogovarja z otrokom, tudi njemu dati možnost, da »spregovori« (Kranjc, 1999). Tako otrok 

spoznava potek komunikacije, hkrati pa se počuti pomembnega, saj mu sogovornik nameni 

pozornost in pokaže zanimanje, medtem ko otrok pripoveduje. S tem otrok postopoma 

napreduje v govornem razvoju.  

 

Kranjc (1999) pravi, da je uspeh komunikacije odvisen od tega, kako in koliko upoštevamo 

poslušalca oz. sogovorca. Petletni otrok do neke mere že obvlada govorne strategije, saj ve o 

čem govoriti s kom in na kakšen način. Svoj govor prilagaja sogovorcem in situaciji, v kateri 

poteka komunikacija. Tako se njegov govor v komunikaciji z odraslim razlikuje od govora, s 

katerim se obrača na sovrstnika ali mlajšega otroka.  
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Tako zasledimo dva različna modela interakcij med starši (ali drugim odraslim, ki je z 

otrokom) in otrokom. To sta  menjajoči in simultani govor. Pri menjajočem govoru gre za 

menjavo: odrasli govori, otrok »posluša«, nato otrok »govori«, odrasli posluša, pri 

simultanemu govoru pa otrok in odrasli govorita hkrati (Marjanovič – Umek, 1990). 

 

Vloga zgodnje faze komunikacije mati – otrok je pomagati otroku pri razvoju govornega 

razumevanja, manj jasna pa je njegova vloga pri razvoju in konstrukciji prvih besed. Cazden  

pravi, da se mati v tej zgodnji komunikaciji, zaradi velike želje po povratni odzivnosti otroka, 

nauči otroka poslušati. Prav tu pa so začetki komunikacije v pravem pomenu besede, saj 

vključuje poslušanje in pripovedovanje, temelji na neposrednih, čustveno toplih medsebojnih 

odnosih in procesu identifikacije (Marjanovič – Umek, 1990). 

 

Dojenček oz. malček kljub svojemu majhnemu besednemu zakladu uspešno vzpostavljata 

komunikacijo z okoljem, predvsem domačim. To jima uspe, ker uporabljata geste in določene 

glasove, ki jih njuno okolje dobro pozna. Ko npr. mama govori z dojenčkom oz. malčkom, se 

prilagaja njegovemu spoznavnemu razvoju. Stvar, o kateri mati govori otroku, mu jo nato 

vedno tudi pokaže, s tem pa otrok, ki si poskuša besedo zapomniti, to naredi lažje, saj si ob 

tem predstavlja konkreten predmet, ki mu ga je pokazala mati (Marjanovič – Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). 

 

Otrok se v družinskem okolju in v komunikaciji s starši uči jezika in vedenja o jeziku. Sprva 

mati in otrok vzpostavita individualni stil komunikacije, ki je poseben za vsako mamo in 

otroka, saj tako otrok natančno ve, kaj naj pričakuje in kako naj odgovori. Mama si izmišlja 

igrice in mu poje pesmice,  ko pa otrok postaja starejši, je tudi njuna komunikacija bolj 

kompleksna (Kranjc, 1999). 
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1.2 RAZVOJ GOVORA  IN NJEGOVA OPREDELITEV S STRANI 

RAZLIČNIH TEORIJ 

Strokovnjaki dokaj podobno opredeljujejo, kaj je govor. Marjanovič – Umek (1990, str. 11) 

pravi: »V človekovem razvoju je govor zelo pomemben, saj se prek govora človek oblikuje 

kot posameznik (individualna funkcija govora), ter vzpostavlja komunikacijo z okolico 

(družbena funkcija govora)« .  

Na študij otrokovega razvoja so vplivala spoznanja raznih ved, predvsem pa je bilo 

pomembno spoznanje psihologov, da je otrok že ob rojstvu socialno bitje. Otrok se namreč ne 

rodi le s sposobnostmi zaznavanja in gibanja, ampak že zelo zgodaj kaže obširno polje 

socialnega vedenja (Harris in Coltheart, 1989, v Kranjc, 1999). Razvoj govora je področje, ki 

so ga raziskovali številni avtorji ter oblikovali in zagovarjali različne teorije govornega 

razvoja.  

V nadaljevanju je predstavljeno nekaj teorij in definicij govora zagovornikov posamezne 

teorije.  

Teorije, ki se ukvarjajo z govornim razvojem, so: vedenjska (behavioristična), kognitivna ter 

nativistična ali biološka teorija, katerih avtorji vsak po svoje definirajo govor, vsi pa se 

strinjajo, da je govor sredstvo komunikacije (Horvat in Magajna, 1987, str. 70, v Žnidaršič, 

2010). 

Predstavniki vedenjske (behavioristične) teorije menijo, da se govora učimo po modelu: 

dražljaj – odgovor − okrepitev (le-ta je pri govoru vedno socialne narave). Zagovornika 

omenjene teorije sta tudi ameriška psihologa Miller in Dolard. Predstavnik vedenjske 

(behavioristične) teorije je tudi Skinner, ki je bil zvest svojim prepričanjem. 

- Skinner  ni zagovarjal, da se otroci naučijo jezika s posnemanjem slišanega, poudarjal 

pa je, da je jezik sestavljen iz enot, s katerimi lahko sestavimo kombinacije. Otrok se 

na začetku uči odzivanja na glasove drugih in reagira na besede, ki jih izgovarjajo 

odrasli. Ko otrok obvlada prve besede, jih uporablja naključno, dokler ni nagrajen ob 

pravilno uporabljeni besedi. Če otrok s slučajno izgovorjeno besedo izzove reakcijo 

staršev, ki zadovoljijo njegovo potrebo, bo to besedo uporabljal vedno, ko bo prisoten 

prvotni dražljaj. Npr. otrok slučajno izreče »mama«. Mama pride k njemu, ga objame, 

poboža, vzame v naročje in tako pri otroku sproži občutek ugodja, otrok pa bo zaradi 

tega ponavljal »mama, mama« . Otrok se tako uči s posnemanjem besed, ki jih sliši od 
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staršev in s časoma usvoji temeljno znanje, kdaj katero besedo uporabiti. Opisana 

teorija velja predvsem za predgovorno obdobje, kasneje pa je manj prepričljiva 

(Marjanovič –  Umek, 1990; Žnidaršič, 2010). 

 

Zagovorniki kognitivne teorije razlagajo govorni razvoj v kontekstu razvoja pojmov in 

menijo, da govorni razvoj temelji na spoznavnem razvoju (razvoju mišljenja). Otroci aktivno 

oblikujejo svoj govor v starostnem obdobju od enega do štirih let in pol, vendar na 

posameznih razvojnih stopnjah razumejo in izražajo le tiste pojme, ki so se jih  naučili z 

miselnimi predstavami. Govor je tisti, ki nam ponazarja zapleten in neomejen potencial 

človekovega funkcioniranja.  

Pri učenju gre za interakcijo med dozorevanjem in vzgojo, pri kateri je v ospredju 

komunikacija otrok ─ starši (Marjanovič – Umek, 1990, v Žnidaršič, 2010).  

Predstavniki kognitivne teorije vsak na svoj način razlagajo govorni razvoj: 

- Piaget je menil, da se mišljenje razvija neodvisno od govora in le omogoča njegov 

razvoj, zaporedje govornega razvoja pa poteka preko individualnega in egocentričnega 

(takrat otrok ne misli na poslušalca) do socialnega govora (otrok pazi, komu 

pripoveduje). Avtor je tudi ugotovil, da je egocentrični govor primarna oblika govora, 

ki nima komunikacijske funkcije in z razvojem odmira. Prepričan je bil, da 

egocentrični govor nastane na osnovi nezadostne socializiranosti govora, ki je 

individualen in nima nikakršne stvarne funkcije v aktivnosti otroka. Je samo 

spremljava, ki ne vpliva na njegovo aktivnost. (Marjanovič – Umek, 1990, v  

Žnidaršič, 2010). 

 

- Vigotski je ugotovil, da vse otrokove funkcije izhajajo iz njegovega socialnega okolja. 

Prepričan je bil, da je egocentrični govor predhodna oblika med zunanjim in notranjim 

govorom in da je govor primerno socialen ter da se  egocentrični govor pojavi kot 

posledica slabe diferenciacije in razčlenjenosti individualnega govora. Na podlagi 

različnih raziskav je Vigotski prišel do zaključka, da lahko postane egocentrični govor 

sredstvo mišljenja in ne izgineva, ampak se pretvarja v notranji govor, ki potem preide 

v smiselno dejavnost (Marjanovič – Umek, 1990, v  Žnidaršič, 2010). 
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Nativistična ali biološka teorija je nasprotje vedenjski teoriji, njeni zagovorniki pa trdijo, da 

so govorne strukture prirojene in da je za govorni razvoj nujna določena stopnja zrelosti 

živčnega sistema. Čeprav se otrok največ zgodnjih besed nauči s posnemanjem, to še ne 

pomeni, da se je naučil govoriti. Predstavniki nativistične ali biološke teorije zagovarjajo vsak 

svoja prepričanja o razvoju govora. 

- Chomsky, ki spada med pomembne predstavnike nativistične oz. biološke teorije, je 

dajal otroku popolnoma drugačno vlogo pri učenju jezika kot Skinner. Oblikoval je 

tudi pojem jezikovna zmožnost, za katero je menil, da je otroku prirojena in jo okolje 

samo aktivira. Otrok se torej rodi z določenimi predispozicijami za razvijanje 

jezikovne zmožnosti in jezikovnega znanja, kar mu omogoča, da se nauči govoriti. 

Zmožnost govora je torej prirojena, znanja jezika pa se otrok nauči tekom razvoja. 

Chomsky je trdil, da moramo govor preučevati v povezavi z intelektualnimi 

sposobnostmi (Marjanovič – Umek, 1990, v Žnidaršič, 2010). Ko govorimo, pogosto 

delamo napake, ne dokončamo vseh izrekov in ne uresničujemo vseh pravil pogovora, 

saj je velikokrat iz okoliščin razvidno, kaj želimo povedati. Chomsky je zato sklepal, 

da se otrok rodi s posebnimi-določenimi jezikovnimi zmožnostmi in posebnim 

jezikovnim znanjem, ki kljub vsem težavam in oviram zagotavljajo jezikovni razvoj. 

Otrok je sposoben tvoriti svoja lastna pravila, ki so preprosta in splošna, ter jih 

sčasoma preoblikuje, dokler ne izda takih, ki veljajo za govor odraslih. Stališče 

Chomskega je predstavljalo napredek v teoriji razvoja jezika, saj so pred njim mislili, 

da je otroški govor v zgodnjem obdobju le nepravilen posnetek govora odraslih. 

Pokazal je, da je učenje jezika aktivni proces učenja pravil (Kranjc, 1999, v Žnidaršič, 

2010).  

 

- Avtorica H. Bee, je menila, da posnemanje nima tako pomembne vloge pri učenju 

govora, kot so bili prepričani včasih. Trdila je, da otroci že zgodaj oblikujejo stavke, ki 

niso enaki, včasih tudi ne podobni stavkom, ki jih govore odrasli. Pri oblikovanju 

stavkov otroci uporabljajo svoja pravila, vse to pa potrjuje dejstvo, da je otrokov govor 

ustvarjalen. Ko otrok v svojem govoru posnema govor odraslih, običajno njihove 

stavke reducira in jih prilagodi svoji slovnici.  V primeru, da bi se otrok učil govora le 

s posnemanjem, bi se naučil le pogovornega jezika, saj v vsakdanjem življenju odrasli 

med seboj in z otrokom ne govorimo v knjižnem jeziku (Marjanovič – Umek, 1990).  
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Omenjene teorije vsaka na svoj način predstavlja in zagovarja razvoj govora predšolskega 

otroka. Da pa bi se otrok čim hitreje naučil govora, moramo odrasli poskrbeti, da bo imel 

veliko priložnosti komunicirati in da mu bomo predstavljali vzor, po katerem se bo zgledoval. 

Horvat in Magajna (1987, str. 70, v  Žnidaršič, 2010) pravita, da je razvoj govora  možen 

samo, če otroku omogočimo komunikacijo, ki je povezana s praktično in spoznavno 

aktivnostjo, ob tem pa tudi spodbujamo proces socializacije.  

Razvoj govora različni avtorji različno razumejo in opredeljujejo. Avtorici Bregant in Tomc 

Šavora (2012) govor razumeta kot kompleksno možgansko funkcijo, ki jo ljudje pridobimo 

med razvojem, hkrati pa dodajata, da je za razvoj govora potrebnih mnogo dejavnikov, ki se 

med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Menita tudi, da govorjeni jezik, ki se nam zdi na prvi 

pogled samoumevna veščina, ni zapisan v genomu, ampak ga usvojimo šele ob ustreznih 

priložnostih za učenje v določeni starosti in v družbi ljudi, ki jo otrokom lahko zagotovimo 

predvsem vzgojitelji in starši otroka.   

 

Osnovo govornemu razvoju predstavlja razvoj glasovnega sistema, ki je vezan na dva 

vzajemna procesa: proces zaznavanja glasov oziroma razvoj fonetičnega sluha in proces 

izgovarjave glasov (Marjanovič – Umek, 1990, str. 15). 

 

Kranjc (1999) meni, da na razvoj govora vplivajo notranji (psihološki in fiziološki) in zunanji 

(socialni in sociološki) dejavniki. Med notranje spadajo prirojene predispozicije za razvoj 

govora, motivacija in čustveno stanje, zunanji pa so socialni položaj družine, izobrazbena 

struktura staršev ter širše družbeno okolje, v katerem družina živi. Pomemben dejavnik je tudi 

število otrok v družini, saj se večinoma pojavljajo razlike med prvorojenim in njegovimi 

mlajšimi brati/sestrami. Starši prvorojencu praviloma dajejo več omejitev, a se z njim kljub 

temu zelo intenzivno ukvarjajo, otrok pa je večinoma deležen komunikacije z odraslimi, 

medtem ko imajo njegovi mlajši bratje/sestre več možnosti komunikacije tudi v odnosu otrok 

– otrok.  

 

Razvoj govora je vedno vezan na razvoj mišljenja, socialnih interakcij, čustev in gibalnih 

sposobnosti govoril ter vsebuje preplet oblike, vsebine in uporabe govora. Te komponente se 

med seboj razvijajo vzporedno ter omogočijo tudi izražanje in interpretacijo naših misli, 

čustev in dejanj. Razvoj govora poteka po sicer določenih razvojnih stopnjah, ki pa se med 

posamezniki razlikujejo, tako kot se razlikuje tudi hitrost razvoja govora. Na vse to vplivajo 
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genetska zasnova posameznika, vpliv okolja in način učenja govora (Bregant in Tomc Šavora, 

2012, str. 9). 

 

Žnidaršič (2010) trdi, da je govorni razvoj najbolj intenziven v predšolskem obdobju in je 

sestavljen iz dveh med seboj povezanih procesov percepcije jezika in artikulacije glasov, ki se 

začneta, ko otrok spozna, da lahko s pomočjo govora (jezika) komunicira z drugimi in z 

okoljem.  

 

Marjanovič ─ Umek (1990, str. 15) navaja: »Pomembna faza v govornem razvoju je 

zaznavanje glasov in s tem povezano prepoznavanje in razpoznavanje govornih glasov. Otrok 

mora najprej ločiti človeške glasove od drugih glasov, nato pa razlikovati med človeškimi 

glasovi.« 

 

Razlikovanje glasov po intenzivnosti, frekvenci, hitrosti, smeri izvora in sposobnost 

razlikovanja številnih govornih glasov različnih jezikov, otroku omogočajo prirojene slušno-

diskriminativne sposobnosti (prav tam). 

 

Bregant in Tomc Šavora (2012) zagovarjata, da zaradi poteka razvoja govora v obdobju 

intenzivnega učenja (akumulacija) in v obdobju mirovanja (zorenje oz. maturacija naučenih 

pojmov in besed) lahko opazimo, da bo v obdobju, ko bo otrok zaposlen z usvajanjem hoje, 

govorni razvoj navidezno »obstal«.  

 

Specifičnost zgodnjega govora se kaže tudi v vsebini, saj govor izhaja iz obstoječe situacije 

(tu in sedaj), z njim pa se vzpostavljajo različne interakcije med otrokom in odraslo osebo 

(Holzman, 1997). 

 

 

 

1.3 RAZVOJ GOVORA OTROK 

»Točka, v kateri se jezik začne, je arbitrarna in je odvisna od vaše definicije besede govor. Za 

naše razumevanje bomo predpostavili, da se govor začne okoli prvega rojstnega dne s 

pojavom prve besede. Čeprav že šestmesečni dojenček morda izgovori besedo »dada«, bomo 
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morali našo definicijo še malce izpopolniti. Da bi besedo obravnavali kot »pravo« besedo, 

mora otrokov izrek imeti fonetično povezavo s katero od odraslih besed. Poleg tega pa mora 

otrok redno uporabljati to besedo in z njo obeležiti konkretno situacijo ali stvar« (Owens Jr, 

1984, str. 183). 

 

Razvoj govora se začne že pred rojstvom otroka in se postopoma razvija in bogati skladno s 

starostjo in razvojem otroka na ostalih področjih.  

 

Govor se razvija v predgovornem (od 10. tedna pred rojstvom do izrečene prve besede) in 

govornem obdobju. V predgovornem obdobju prevladujejo jok, vokalizacija, bebljanje in 

naključna posnemanja glasov brez razumevanja njihovega pomena. Novorojenčki in dojenčki 

mnogo prej razumejo govor, kot pa ga uporabljajo. Otrok se rodi z vrojenim čutom 

pripadnosti človeštvu, saj je že takoj po rojstvu sposoben vzpostaviti odnos z drugo osebo, kar 

pokaže s celotnim telesom, predvsem z izrazom na obrazu. Za otrokov govorni razvoj je nujna 

zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom, saj se otrok najprej nauči besed, ki jih 

sliši. Besed se hitro nauči tudi, medtem ko gleda določene stvari, a pri tem ne ve natančno, na 

kaj se besede nanašajo. Postopoma pa, ko sliši besedo v različnih kontekstih, razširi njen 

pomen (npr. vse okrogle stvari poimenuje »žoga«) (Bregant in Tomc Šavora, 2012).  

 

»Otrokov točen pomen besede – kaj si pod to besedo predstavlja – je neznan. Njegov partner 

v komuniciranju si navadno interpretira otrokov izrek s povezovanjem aktivnosti, ki trenutno 

poteka in s povezovanjem otrokovega negovornega obnašanja. Odrasli ponavadi parafrazirajo 

otrokov izrek kot celotno poved in s tem namigujejo, da je otrok vkodiral celotno misel. Tako 

predvidevanje pa je najverjetneje napačno« (Owens Jr, 1984, str. 187). 

 

Pomembna stopnja in napredek v otrokovem govornem razvoju je obdobje, v katerem začne  

sestavljati po dve besedi v stavke. Tak govor imenujemo telegrafski govor, pri katerem otrok 

v svojih stavkih uporablja semantično »vsebinske« besede oz. »polne« besede (samostalniki, 

glagoli), izpušča pa funkcionalne besede (predlogi,vezniki, zaimki, pomožni glagoli) 

(Marjanovič – Umek, 1990). 
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1.3.1 MEJNIKI IN NORME V GOVORNEM RAZVOJU  

Avtorica Marjanovič – Umek (1999) trdi, da je otrok predvsem v zgodnjem obdobju svojega 

razvoja enkratna organska in funkcionalna celota.  V razvoju, ki poteka po določenih 

zakonitostih, se spoznavno področje (mišljenje in govor) tesno prepleta s čustvenim, 

socialnim in gibalnim. Razvoj govora je v tem zgodnjem obdobju izredno hiter in skorajda 

nenavaden, saj sta pri novorojenčku  jok in smeh glavna načina govornega izražanja, približno 

dve leti star otrok pa je že sposoben pogovarjati se z drugimi enostavno, vendar pravilno.  

 

Razvoj govora vsakega otroka poteka po predvidenih mejnikih, ki jih navaja Ljubica 

Marjanovič – Umek (1990, str. 29 – 31, v Skubic, 2004): 

 

- 1. mesec: pri enem mesecu otrok na področju vokalizacije in govora veliko cvili, joka 

in producira nekaj samoglasnikov, na področju razumevanja in odgovorov pa se pojavi 

nasmeh, upadanje splošne aktivnosti, ob močnih zvokih se preplaši in zdrzne.  

 

- 3 meseci: pri treh mesecih otrok na področju vokalizacije in govora uporablja različen 

jok za bolečino, lakoto, neugodje; upada čas, ki ga otrok prejoka, pojavlja se nekaj 

ponavljajočih glasov (ga, ga) in gruljenje. Na področju razumevanja in odgovorov pa 

se pojavi gruljenje kot odgovor na pomirjajoče glasove, zaznamo lahko nekaj 

imitacijskih odgovorov na govor.  

 

- 5 mesecev: pri petih mesecih se na področju vokalizacije in govora pojavijo bebljanje, 

vokalne igre, mnogo ponavljajočih glasov, vsi samoglasniki, soglasniki 

[m],[k],[g],[b],[p] ter glasen smeh. Na področju razumevanja in odgovorov začnejo 

upadati imitacijski odgovori na govor, pojavi se obračanje in gledanje za glasom, 

prepoznavanje domačega poznanega glasu, z vokali pa otrok izrazi nezadovoljstvo, 

jezo.  

 

- 7 mesecev: pri sedmih mesecih se na področju vokalizacije in govora pojavi različnost 

v bebljanju, glasu in ritmu. Že naučenim glasovom otrok doda [d],[t],[n],[v], in govori 

─ se pogovarja z igračami. Na področju razumevanja in odgovorov se pogosteje 

pojavljajo geste kot del vokalizacijskih odgovorov na dražljaje, pogosteje pa tudi 

odgovarja na glasove v okolju.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jana Ravnikar, diplomsko delo 

11 

 

 

- 9 mesecev: pri devetih mesecih se na področju vokalizacije in govora pojavi jok, s 

katerim želi otrok zbuditi pozornost, [mama], [ata], [baba] so del vokalnih iger in ne 

gre za asociacijo na osebo ali objekt. Na področju razumevanja in odgovorov se pojavi 

umikanje pred tujci, ki je pogosto kombinirano z jokom, otrok že posnema ploskanje. 

 

- 11 mesecev: pri enajstih mesecih na področju vokalizacije in govora otrok v povprečju 

uporablja eno besedo pravilno, posnema glasove in pravilno število zlogov ter malo 

joka. Na področju razumevanja in odgovorov otrok razume ne,ne, odgovarja na pa, pa 

in podobno z ustreznimi kretnjami.  

 

- 1-2 leti: med prvim in drugim letom starosti otroka na področju vokalizacije in govora 

zaznamo več nerazumljivega govora (žlobudranja), napreduje pa v artikulaciji. Pri 

dveh letih že poimenuje veliko predmetov, veliko je tudi eholalije (ponavljanja). Na 

področju razumevanja in odgovorov otrok pri dveh letih prepozna od 150 do 300 

besed, pravilno odgovarja na številne ukaze, kot so: sedi, pridi, daj mi to. 

 

- 2-3 leta: med drugim in tretjim letom starosti na področju vokalizacije in govora otrok 

poskuša z novimi glasovi, vendar artikulacija zaostaja za besediščem. 50 do 57% 

otrokovih besed je nerazumljivih, pogosto izpušča zadnji soglasnik, žlobudranje pa 

počasi upada. Na področju razumevanja in odgovorov otrok pri treh letih razume od 

800 do 1000 besed, odgovarja na različne ukaze, ki vsebujejo besede na, pod, gor. 

 

- 3-4 leta: med tretjim in četrtim letom je na področju vokalizacije in govora otroka 

razumljivost povedanega blizu 100%, pogosto se pojavi pomanjkljiva artikulacija l-ja 

in r-ja, v povedih uporablja 3-4 besede, nekateri pri štirih letih uporabljajo množino. 

Na področju razumevanja in odgovorov otrok prepozna množino, spol, pridevnike ter 

razume sestavljene povedi.  

 

- 4-6 let:  Na področju vokalizacije in govora je sintaksa ustrezna pri šestih letih, sestavi 

od pet ─ do šestbesedne stavke. Govor otroka je tekoč, lahko izraža časovne odnose, 

glas dobro modulira v konverzaciji. Na področju razumevanja in odgovorov otrok 

razume 2500 do 3000 besed, sledi navodilom, ki vsebujejo od 3 do 4 aktivnosti in 

razume če, zato in zakaj.  
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Kot pravi avtorica Marjanovič – Umek (1990), novorojenček že kmalu po rojstvu obrne glavo 

proti zvoku, pri približno 2 tednih pa je sposoben ločiti človeški glas od drugih glasov (npr. 

žvižganje, ropotanje ropotuljice, zvonjenje…). Raziskovalci so opazili, da otrok preneha 

jokati, če mu kaj pripovedujemo, ne neha pa, če mu cingljamo ali ropotamo z ropotuljico. Ko 

je otrok star šest tednov izraža tako veselje in zadovoljstvo kot nezadovoljstvo že z 

vokalizacijo in ne več samo z jokom. V tem času se pojavi tudi prvi »socialni smeh«. 

(Braunwald, 1976, v Kranjc, 1999, str. 22). Pri dveh mesecih starosti se otrok običajno že 

različno odziva glede na emocionalno kvaliteto človeškega glasu, zato na primer jezen glas 

izzove jok, prijateljski glas pa smeh (Marjanovič – Umek, 1990). Čez približno mesec dni, ko 

otrok dopolni tri mesece se v otrokovem govoru pojavi nova dimenzija, mati pa v tej fazi 

lahko iz otroka že izvabi kakšen glas ali glasovno skupino, ki obstaja v otrokovem 

repertoarju. Verbalno in neverbalno komunikacijo med otrokom in mamo predstavljajo 

različne igrice, pri katerih mati nekaj govori ter hkrati ljubkuje otroka (Kranjc, 1999). Pri 

štirih mesecih otrok loči med moškim in ženskim glasom, pri šestih mesecih pa postaja 

pozoren na ton in ritem (Marjanovič – Umek, 1990). Kranjc (1999) trdi, da je približno devet 

mesecev star otrok ob določeni besedi sam sposoben izvesti določeno kretnjo, ki jo je prej 

večkrat ponovila mati (npr. ob besedi pa-pa otrok začne mahati). Kmalu zatem je otrok 

sposoben odgovoriti na mahanje z besedico pa-pa. Razumevanje maternega jezika je pri 

enoletnem otroku veliko večje od njegove produkcije, saj otrok razume besede, ki 

poimenujejo predmetnost iz okolja, kar pokaže z demonstracijo. Če ga pri gledanju slikanice 

vprašamo po določeni živali, jo bo zlahka prepoznal in pokazal. Kmalu po otrokovem prvem 

rojstnem dnevu pa se bodo pri otroku začele pojavljati prve besede za predmete. Kljub 

majhnemu besednemu zakladu otrok uspešno vzpostavlja komunikacijo z okoljem, predvsem 

domačim, saj uporablja določene glasove in kretnje, ki jih okolje dobro pozna. V obdobju od 

šestnajstega do dvajsetega meseca otrokov besedni zaklad obsega že okoli 400 besed. Na 

začetku tega obdobja je otrok komaj sposoben sestaviti izrek iz dveh besed, na koncu pa 

njegov repertoar že sestavljajo besedila z dvobesednimi izreki.  

 

Večina otrok prvo besedo izgovori med 8. in 15. mesecem starosti. Prva beseda je definirana 

kot skupina glasov, ki jih otrok izgovarja in imajo pomen. Prve besede večine otrok govorijo 

o ljudeh (mama, oče), vozilih (avto, vlak), hrani, obleki, predmetih v njihovem ožjem okolju 

(hiši, stanovanju). Pomembno je, da se zavedamo, da je pomen otrokovih prvih besed 
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individualen. En otrok npr. uporabi besedo »pes« za poimenovanje vseh kosmatih živali, 

drugi pa z isto besedo poimenuje vse štirinožne živali (Marjanovič – Umek, 1990). 

 

Keller in Luhaus (1998) sta mnenja, da se proti koncu drugega leta iz otrokovega 

nerazumljivega čebljanja začnejo oblikovati prve besede, po navadi mama ali tata. Starši 

otroku pomagajo pri oblikovanju besed tako, da mu nenehno govorijo besede za posamezne 

predmete  in ga popravljajo, če besede ne uspe pravilno izgovoriti. Otrokova izgovarjava 

postaja tako vedno bolj jasna in razumljiva, k čemer ga spodbudijo tudi pohvale in pozitivni 

odzivi staršev. Otrok prvih nekaj besed, ki jih v tem obdobju obvlada, uporablja v veliko 

različnih pomenih. Besede imajo lahko zelo širok pomen, zato imajo starši in druge odrasle 

osebe po navadi težavo ugotoviti, kaj jim želi otrok povedati. Šele v povezavi z okoliščinami 

ugotovijo, kaj jim želi otrok sporočiti. Pri otroku lahko ena beseda izraža toliko, kot pri 

odraslih celoten stavek. Starši in druge osebe, ki z otrokom preživijo veliko časa, se sčasoma 

naučijo prepoznati pomen posameznih besed in velikokrat razumejo tudi takšne, ki bi bile 

tujcu nerazumljive. Postopoma se iz posameznih besed začnejo razvijati prvi dvobesedni 

stavki, katerih pomen je odraslim že bolj razumljiv, a je pri razumevanju stavka še vedno 

potrebna navezava na okoliščine. Kmalu za tem otrok začne oblikovati vedno več tribesednih 

stavkov. Pri celotnem razvoju govora morajo starši otroka spodbujati in ga nenehno 

popravljati in dopolnjevati, tako da bo otrok dobil primerne spodbude, zgled in optimalne 

pogoje za govorni razvoj.  

 

Otrokov razvoj se začne po drugem letu starosti pospešeno razvijati na pomenski, skladenjski 

in besedoslovni ravnini. Da bo vzgojitelj ustrezno motiviral in vključeval otroke v 

komunikacijo, mora dobro poznati njegov govorni razvoj (Skubic, 2004, str. 21). 

 

Globačnik (1999) zatrjuje, da so razvojne norme pokazatelj običajnega razvoja otrokovega 

govora in s tem tudi posameznih glasov v določenem obdobju. Številni avtorji pa vseeno 

opozarjajo, da so razvojne norme uporabljene bolj za orientacijsko ocenjevanje razvoja 

posameznih glasov pri otroku.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jana Ravnikar, diplomsko delo 

14 

 

1.4 GOVOR OTROK IN VZGOJITELJEV V VRTCU 

Glede na to, da z »zgodnjim govorom« želimo vzpostaviti pristno komunikacijo z otrokom in 

pridobiti njegovo odzivnost, je razumljivo, da odrasli otrokovemu razvoju prilagajamo govor, 

ki je namenjen njemu (Marjanovič – Umek, 1999). Znano je, da starši, starejši otroci, pa tudi 

vzgojitelji, v komunikaciji z malim otrokom uporabljajo drugačen govor kot pri medsebojni 

komunikaciji, ne glede, ali se tega zavedajo ali ne. Glavne značilnosti takega govora so krajši 

stavki, počasnejši govor, čistejša izgovarjava, poudarek na intonaciji ter veliko ponavljanja v 

govoru. Besedišče vsebuje 20-60 zlogovnih kombinacij, ki jih običajno ni v govoru odraslih 

(npr. ama-ama namesto jesti, hov-hov namesto kuža) (Marjanovič – Umek, 1999). 

Pri razvoju govora pa ima poleg družinskega okolja velik pomen tudi vrtec, saj otrok v vrtcu 

preživi veliko časa in tam komunicira z vzgojitelji in svojimi vrstniki, po katerih se zgleduje 

in za njimi ponavlja.  

 

Različne dejavnosti, ki jih vzgojitelji pripravijo za otroke, vsaka na svoj način vpliva na 

govorno izražanje otrok pri posamezni dejavnosti, ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih 

govornih položajih in k rabi izjav, ki se razlikujejo tudi v slovnični strukturi. Predvsem po 

drugem ali tretjem letu starosti so vrstniki še posebej pomembni za otrokov socialni in tudi 

govorni razvoj. Otroci zelo radi posnemajo vedenje in govor drugih otrok, z njimi želijo 

komunicirati in se zato trudijo, da bi bil njihov govor razumljiv. Otroku so posebno všeč 

govorne rime, pesmi in izštevanke (Marjanovič – Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

Predšolski otrok preživi veliko časa v vrtcu, zato se morajo vzgojiteljice zavedati, kako 

pomembno je področje jezika v otrokovem razvoju. Za otroke morajo pripraviti različne 

dejavnosti, s katerim bo otrok razvijal svoj govorni razvoj. 

 

Vzgojiteljice morajo otroku predstavljati vzor tudi na govornem področju. Dobro je, da 

vzgojitelj uporablja čim manj pomanjševalnic, da govori čim bolj razločno in slovnično 

pravilno, saj otrokom predstavlja zgled, za katerim bodo ponavljali. Mislim, da je pomembno, 

da z otrokom govorimo na njemu primerni stopnji in uporabljamo besede, ki jih bo razumel. 

Vzgojiteljevo spodbujanje otroka h govoru, branje in pripovedovanje različnih pravljic, 

zgodbic, basni, petje otroških pesmi, sestavljanje in branje rim ter popravljanje otrokovega 

morebiti popačenega in nepravilnega izrekanja posameznih besed, so po mojem mnenju 
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dejavniki, ki pripomorejo h govornemu napredku otroka in s tem k boljšemu razumevanju 

njegovega govora.  

 

 

1.5 STARŠI IN GOVOR OTROKA 

Poleg otroka igrajo v razvoju govora aktivno vlogo tudi njegovi starši, saj so oni tisti, ki zanj 

napravijo prvo izbiro jezika. To je še posebej pomembno pri dvojezičnih družinah, ali na 

področju, kjer se jezik okolja razlikuje od prvega jezika staršev (Kranjc, 1999, str. 21). 

 

»Odrasli zelo malo sodelujejo v neposrednem govornem učenju, vendar pa olajšujejo 

usvajanje govora s svojim obnašanjem. Čeprav je zelo malo časa preživetega v neposrednem 

učenju, se starši zelo potrudijo v negi in izkušenjskih aktivnostih, ki so v povezavi z 

usvajanjem govora. Vseskozi prvi dve leti življenja starši govorijo z otrokom, poimenujejo 

stvari in dogodke ter se odzivajo na otrokovo komunikacijo« (Owens Jr, 1984, str. 223). 

Otrok se tako počuti pomembnega in sprejetega ter občuti zadovoljstvo ob reakciji staršev na 

njegovo komunikacijo (sprva le oglašanje, nato pa vedno višja stopnja govora).  

 

Oglašanje novorojenčka je sprva zelo povezano z govorjenjem njegovih staršev. Kadar starši 

govorijo otroku, je ta miren, nato pa staršu odgovori z zadovoljnimi ali nezadovoljnimi 

glasovi, na katere se starš nato zopet odzove. To predstavlja nekakšne dvogovorne oblike med 

staršem in otrokom, ki še niso besedni dvogovori, so pa zelo pomembni za razvoj 

pogovarjanja (Keller in Lohaus, 1998)  . 

 

Starši se morajo z otrokom veliko pogovarjati, saj se bo tako lažje in hitreje naučil prvih 

besed, ki jih bo nato povezoval v prve stavke. Otrok od vsega začetka potrebuje komunikacijo 

v pravilni in jasni izgovarjavi, saj bo le tako lahko nadgrajeval svoje govorne sposobnosti ob 

stiku s sovrstniki v vrtcu in kasneje v šoli, pa tudi s starejšimi, s katerimi bo lahko »klepetal« 

tako, da ga bodo vsi razumeli in hkrati sprejeli. Z otrokom naj se starši pogovarjajo o 

vsakdanjem življenju, o tem, kako ga imajo radi, dajejo naj mu enostavna besedna navodila  

in mu berejo zgodbice. Več besed, ko bo otrok slišal, bolj se mu bo razvijal njegov možganski 

center za govor. Ko otrok govori, ga morajo starši poslušati in mu pustiti, da do konca pove, 

kar želi povedati. Truditi se morajo razumeti njegovo razmišljanje in mu biti s tem čim bliže , 
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kar je zanj zelo pomembno. Tako bo otrok dobil občutek, da ga starši razumejo, da so mu 

enakovredni in da jim lahko zaupa ter v njih najde razumevajočega poslušalca in hkrati 

svetovalca. Starši morajo biti svojemu otroku prijatelji, zagovorniki, morajo pa ga tudi 

podpirati v njegovih idejah in načrtih, četudi niso vedno najbolj realni in smiselni (Mauch, 

2010). Le tako bo otrok še naprej motiviran za različne ideje, predloge, razmišljanje in tako v 

čim večji meri razvil svoje potenciale, pri čemer ga moramo odrasli le spodbujati in mu nuditi 

za učenje spodbudno okolje. 

 

Vsi se zavedamo, da se otrok govora uči s posnemanjem. Ko je otrok majhen, mu poskušamo, 

poleg vseh ostalih prilagoditev in skrbi zanj, prilagoditi tudi govor. Večina nas govor z 

otrokom poenostavlja, saj mu ga želimo približati njegovi razumljivosti. Strokovnjaki so 

mnenja, da uporaba pomanjševalnic ni škodljiva, dokler se uporablja v takšni meri, da ima 

otrok poleg njemu prilagojenega govora tudi stik s knjižnim jezikom. Upoštevati moramo 

starostno stopnjo otroka in tej prilagoditi uporabo pomanjševalnic in njemu prilagojenih 

besed, ter ga pravočasno navajati in seznanjati s pravilnim knjižnim jezikom. Tudi uporaba 

narečnih besed na otroka nima slabega vpliva, vendar mora poznati in slišati tudi knjižno 

besedo, ki pomeni isto kot narečna. Ni pa dobro, da vsi, ki govorijo z otrokom, ki ima 

govorno-jezikovne težave, prevzamejo njegove besede (npr. liba namesto riba) in se 

pogovarjajo samo na njemu prilagojen način, saj otrok tako ne bo imel možnosti, da bi se 

naučil pravilno besedo. Otroku moramo tudi veliko brati in pripovedovati, saj bo tako lahko 

dobil lep in bogat besedni zaklad in jezikovni vzor (Skamlič, 2012). Tega se moramo zavedati 

vsi odrasli, ki smo v družbi otroka, predvsem pa se mora takoj po rojstvu tega zavedati 

otrokova mati.  

 

V prvih mesecih po rojstvu je glavna vloga namenjena materi, saj se med njo in otrokom 

vzpostavi določena »sinhronija«, ki je vidna pri govoru in gledanju.  Prva materina vloga pri 

učenju jezika je bolj funkcionalna kot strukturalna. Mati se namreč odziva na otrokovo 

vokalizacijo in njegove geste, s tem pa otrok prvič začenja odkrivati vlogo jezika. Nauči se, 

da imajo njegova vokalizacija in geste lahko komunikacijski pomen. Ko mati govori z 

otrokom, se prilagaja njegovemu kognitivnemu razvoju, njeno obnašanje pa je didaktično, saj 

mu stvar, o kateri govori, skoraj vedno tudi pokaže. Otrok, ki kaže veliko željo po 

komunikaciji, skuša besedo ponoviti, hkrati pa jo poveže s konkretno stvarjo.  Medsebojno 

prizadevanje matere in otroka, da bi komunicirala drug z drugim, je neprecenljiva spodbuda 

pri ustvarjanju nezavedne prilagoditve med obema, kar povzroči, da mati prilagodi svoje 
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obnašanje in govor situaciji (Kranjc, 1999, str. 21). To področje so raziskovali številni avtorji 

in ugotovitve zapisali. 

 

Raziskave (Marjanovič – Umek, 1999) so pokazale, da v zgodnjem obdobju matere posvečajo 

več pozornosti načinu izražanja kot namenu sporočila. V prvem časovnem obdobju je v 

ospredju toplina izražanja (topel, pomirjajoč ton glasu), ki jo nato zamenjajo ukaz (mati želi 

vplivati na otrokovo vedenje), komentar (nanaša se na otrokovo vedenje) in vprašanja, na 

katera mati že pričakuje odgovor, in tista, s katerimi želi pridobiti informacije od otroka. 

 

Pri komunikaciji z otrokom je zelo pomemben način, ki ga uporabimo za vzpostavljanje stika.  

 

Kot trdi Holzman (1997), popačena izgovarjava odraslega ne služi nobenemu namenu. 

Majhen otrok ima včasih težave pri izgovarjavi nekaterih glasov in jih poenostavi v svojem 

govoru. Otrokova težava je torej v izgovarjavi glasov, ne v njihovem prepoznavanju. Odrasla 

oseba, ki posvoji otrokovo izgovarjavo, pa otroka v bistvu uči napačnega govora. 

Najverjetneje odrasle k temu napeljejo nežna čustva in občutek, da je potrebno z otrokom 

ravnati na poseben način.  

 

Vzgojitelji se tudi zaradi svoje strokovnosti zavedamo, da otroku predstavljamo vzor, po 

katerem se bo zgledoval. Z otroki moramo govoriti čim bolj slovnično pravilno, brez 

pomanjševalnic, popačenih besed in to poskusiti prenesti tudi na starše otrok, ki se morda ne 

zavedajo, da s popačenim in od otroka prevzetim govorom škodijo njegovemu govornemu 

razvoju.  

 

 

1.6 VPLIVI NA RAZVOJ GOVORA  

Večletne raziskave kažejo, da ima povprečno 95 % 5 – 6 letnih otrok govorne težave. So pa 

tudi otroci, katerih govor je nepravilen in potrebujejo včasih le malo spodbude, da se njihov 

govor normalizira. Zaradi nepravilne izreke je otrokov govor lahko bolj ali manj razumljiv in 

za okolico tudi neugoden in moteč, kar lahko zazna tudi otrok. Njegove neugodne, negativne 

izkušnje v komunikaciji lahko vplivajo na otrokov čustveni razvoj, šolsko uspešnost in 

kasnejšo poklicno izbiro (Bregant in Tomc Šavora, 2012). 
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Pri govornem razvoju pogosto nastopijo težave – govorne motnje, o katerih govorimo takrat, 

ko govor otroka toliko odstopa od drugih, da poslušalčevo pozornost privlači sam način 

govora, ne pa njegova vsebina. Govorne motnje so lahko pogojene organsko ali pa 

funkcionalno (Grobler, 2014). 

 

Globačnik (1999) navaja, da artikulacija glasov, ki so najpogosteje moteni, zahteva natančne 

gibe jezika in drugih govornih organov. Vzroke govornih motenj zato lahko razdelimo v štiri 

osnovne skupine: vzroki okolja (najpogostejši je slab govorni vzorec, po katerem se otrok 

zgleduje), organski vzroki (anatomske ─ nepravilnosti perifernih govornih organov in 

nevrološke ─ so posledica obolenj kortikalnih območij), psihološki (so čustvene narave) in 

dedni vzroki.  

 

Govorne motnje zajemajo napačne, motene izreke posameznih glasov govora (artikulacija) ter 

problemi hitrosti in ritma govora. Prisotne so motnje artikulacije v smislu izreke, izpuščanja, 

zamenjave, popačenja določenih glasov. Najpogostejše težave se kažejo, ko otrok ne zna 

povedati posameznega glasu. Jezikovne motnje kažejo oškodovanost v razumevanju in/ali 

uporabi govorjenega, pisnega in/ali drugega simbolnega sistema. Otrokove težave tako 

zaznamo pri razumevanju govora, poimenovanju, branju in pisanju. Govorne motnje so lahko 

lažje, zmerne ali težje oblike (Ošlak, 2014). 

 

Po mnenju strokovnjakov je govor otroka moten v primeru, da toliko odstopa od govora 

okolice, da to pritegne pozornost, moti komunikacijo in povzroča slabo prilagoditev 

posameznika. Predšolski otroci spontano, brez težav, po naravni poti usvajajo govor. Težave 

se pojavijo pri otrocih, pri katerih so prisotne motnje zaradi prizadetosti oz. okvar določenih 

sposobnosti. Pri njih razvoj ne poteka spontano in po naravni poti, določene sposobnosti se ne 

razvijejo ali pa so pomanjkljive. Statistika kaže, da je v predšolskem obdobju približno 20-

25% govorno motenih otrok (prav tam). 

 

Najpogostejše govorno-jezikovne motnje, ki se pojavljajo pri otrocih, so: bebljanje ali dislalija 

(nezmožnost ali nepravilnost v izreki posameznih glasov), jecljanje ali hesitacija (nepravilnost 

ritma in tempa (hitrosti) govorjenja, govorjenje je pretrgano, zatikajoče, spremljata ga 

razburjenje in strah pred govorjenjem) in brbotanje ali hatifemija (zaradi motenosti ritma in 
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tempa govora otrokove misli prehitevajo njegov govor, zato je le delno razumljiv ali celo 

nerazumljiv), manj pogosto pa se pojavita zakasneli govorni razvoj in nosljanje (Grobler, 

2014). 

 

Predšolskega otroka, ki ima govorno-jezikovne motnje, se napoti k logopedu, ki poskuša 

otroku pomagati in v čim večji meri odpraviti  napake v njegovem govoru ter razviti 

komunikacijo z okoljem, v katerega se bo ta otrok lahko integriral. 

 

Logopedija je veda, ki proučuje govorno-jezikovne težave, ugotavlja prisotnost težav, vzroke 

in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in rehabilitacije. V 

sodobnem svetu je komunikacija zelo pomembna, vsaka tovrstna motnja pa otežuje ali celo 

onemogoča človekovo vključevanje v družbo (Logoped, opisi poklicev, ess.gov.si, 2014). 

 

Če je otrokova govorna razumljivost slaba bo, motena tudi njegova komunikacija z okoljem, v 

katerega se bo zaradi tega težje vključil. V takem primeru je potrebno poiskati pomoč pri 

logopedu, ki bo otroku pomagal odpraviti govorno-jezikovne težave.  

 

Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-

jezikovnih težav. Njegova vloga je rehabilitacija in izboljšanje komunikacije, ki posamezniku 

omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje (Logoped, opisi poklicev, ess.gov.si, 2014). 

 

Vzgojitelj mora biti, kot strokovnjak na svojem področju, pozoren na morebitna odstopanja 

posameznega otroka od ostale skupine otrok. Za takega otroka mora načrtovati dejavnosti, 

primerne za njegove zmožnosti, večkrat z njim delati individualno in tako poskusiti 

nadomestiti otrokov zaostanek. V primeru prevelikega odstopanja, se mora vzgojitelj 

posvetovati  z za to odgovornimi osebami ter za otroka poiskati čim bolj ustrezno pomoč.  
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1.7 RAZUMLJIVOST GOVORA  

Govorna razumljivost je to, kar poslušalec razume iz govora govorca. Je splet dobre 

artikulacije, fonacije, resonance, prozodije ter ima tako socialni in komunikacijski pomen 

(Girgin, 2000, v Ozbič in Kogovšek, 2009). Termin govorna razumljivost je definiran kot 

količina govorčevega sporočila, ki jo lahko  razume poslušalec (Ozbič in  Kogovšek, 2009). 

Razumljivost se nanaša na »razumevanje« govora, ujemanje med namerami govorca in 

odzivom poslušalca ter na sposobnost uporabe govora za učinkovito sporazumevanje v 

vsakdanjih situacijah. To je najbolj neposreden kriterij, po katerem so ocenjeni otrokovi 

poskusi komunikacije. Jasno je, da je to zelo pomemben pojem, ki pa ga je pogosto težko 

meriti in ga obravnavati v intervencijah z otroki z govornimi težavami (Pascoe, 2014). 

Govorna razumljivost posameznika je zelo pomembna, saj je govor tisti, ki nas označuje, 

oblikuje, spopolnjuje in dela človeške. V živem govoru govorec in poslušalec pogosto 

izmenjujeta vlogi. Pogosto se zgodi, da poslušalec preoblikuje tisto, kar je govorec rekel, v 

nekaj podobnega. Tako nastanejo nesporazumi med ljudmi. Zaradi različnih težav, ki jih 

imajo osebe pri govoru, je lahko sporočilo nepopolno, napačno razumljeno in zmanjšuje 

učinkovitost komunikacijskega procesa. Ker komunikacija potuje prek več kanalov, imajo 

otroci, ki imajo težave z gibanjem, tudi težave s komunikacijo. Otroci z zaostankom v razvoju 

se tako ne želijo učiti, igrati, nočejo delati, niso notranje motivirani, veliko jokajo, imajo 

motnje spanja, pogosto so nesrečni in nezadovoljni sami s seboj. Da se razvije govor vseh 

otrok, tudi tistih z motnjami v govornem razvoju, so zelo pomembni številni dejavniki. 

- Anatomski in fiziološki dejavniki, med katere spadajo zdrav živčni sistem z zdravimi 

govornimi središči in živčnimi zvezami med njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo 

delovanje govoril, ustrezna duševna osnova, razvita čutila, zdrava in spretna govorila 

ter razvita motorika.  

- Socialni dejavnik, ki predstavlja pravilen in zgleden govor otrokovega okolja. 

- Psihološki dejavniki, med katere štejemo pozitiven čustven odnos, motivacijo otroka, 

da govori in spoštovanje otrokove osebnosti (Janežič, 1991). 

Avtorici Kogovšek in Ozbič (2013, str. 28) pravita: »Otrok je v različnih obdobjih različno 

razumljiv; razumljivost se spreminja tudi glede na kontekst, subjektivna ocena pa glede na 
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sogovornika; ne nazadnje pa se razumljivost spreminja tudi glede na kompleksnost 

jezikovnega dejanja, ki se z odraščanjem otroka vsekakor veča.«  

Iz vsakdanjega življenja vemo, da malega otroka mnogo bolje razumejo otrokovi bližnji kot 

tujci. V govornem razvoju je veliko dinamike, posamezni glasovi, kombinacije glasov se 

menjajo, obstajajo razlike med otroki, vendar kljub temu lahko govorimo o nekaterih splošnih 

značilnostih pri razvoju govornega izražanja. Nekatere od teh so: izpuščanje zlogov, zlogovno 

podvajanje, izpuščanje glasov, izpuščanje začetnega soglasnika ali soglasniške skupine, 

dodajanje glasov in zamenjava glasov (Marjanovič – Umek, 1999). 

Znano je, da je večja razumljivost povezana s kronološko starostjo. S tremi leti starosti bi 

moral biti otrokov spontani govor vsaj v 50 % razumljiv nepoznanemu odraslemu. S štirimi 

leti starosti bi moral biti otrokov spontani govor razumljiv nepoznanim odraslim, čeprav so 

verjetno prisotne še nekatere artikulacijske in glasoslovne razlike. Gordon-Brannan in Hodson 

(2000) sta izvedla raziskavo razumljivosti govora pri predšolskih otrocih s primerjavo 

dobljenih rezultatov za vrsto meril resnosti in razumljivosti govora. Otroci so bili razvrščeni v 

fonološko usposobljenost: od tistih s skoraj odraslim govorom do tistih z resnimi težavami. 

Predlagala sta, da je vsak otrok, star več kot štiri leta, ki ima govorno razumljivost ocenjeno z 

manj kot 66% (to sta približno manj kot dve tretjini izjav, ki so jih nepoznani poslušalci 

razumeli), primeren kandidat za dodelitev strokovne pomoči (Pascoe, 2014). 

Da pa bi lahko ugotovili, kakšna je govorna razumljivost posameznega otroka, jo moramo 

oceniti s postopki, pripravljenimi v ta namen. 

Za ocenjevanje govorne razumljivosti lahko uporabimo tri različne pristope: besedne 

identifikacijske naloge, poslušalčeve ocenjevalne lestvice ter formalne ocene (Pascoe,  2014). 

Besedne identifikacijske naloge zahtevajo poslušalca ali skupino poslušalcev, ki morajo 

napisati kar otrok reče. Pri tem lahko uporabljamo format »odprtega odgovora« (poslušalci 

napišejo kar mislijo, da je otrok rekel) ali naloge »zaprtega tipa« (poslušalci svoje odgovore 

izberejo izmed ponujenih možnih alternativ). Postopki točkovanja se razlikujejo, vendar 

običajno vključujejo stavke, ki so zadeli nekaj ključnih pravilnih besed ali pa imajo celotno 

število besed pravilno opredeljenih (prav tam). 

Pri pristopu poslušalčevih ocenjevalnih lestvic so poslušalci potrebni, da z uporabo 

ocenjevalne lestvice presodijo o otrokovi razumljivosti govora. Interval ocenjevanja zahteva 
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od poslušalca, da dodeli številko za vsak zabeležen dražljaj. Ponavadi so 5, 7 ali 9 točkovne 

lestvice (1=popolnoma nerazumljiv, 9=popolnoma razumljiv). Neposredna ocena zahteva 

približen – običajno odstotek – del stavka, ki je razumljiv (npr. 100% pomeni, da poslušalec 

razume celoten stavek, medtem ko bi 50% pomenilo, da je razumel le približno polovico 

besed) (prav tam). 

Zgoraj opisana postopka ocenjevanja razumljivosti govora se uporabljata tudi pri pristopu 

formalnih ocen, s katerim ocenjujemo razumljivost govora. Merjenje otroške razumljivosti 

govora (CSIM, Wilcox in Morris, 1999) je bilo oblikovano za oceno razumljive besede. Iz 

danih nizov besed je naključno izbranih petdeset besed, ki jih mora otrok nato ponoviti. 

Medtem se otroka posname na avdiokasete, nato pa se od dveh do treh poslušalcev zahteva, 

da poslušajo posnetek, ali s prepisovanjem besed ali z uporabo formata »večih možnih 

različic« (prav tam). 

Dodd in Bradford (2000, str. 191) navajata, da je razumljiv govor dolgoročni cilj za večino 

intervencij v pristopih pri otrocih z govornimi motnjami (Pascoe, 2014). Vendar pa je treba 

meritve razumljivosti govora preseči zgolj z opisi razumljivosti in poskušati poiskati tudi 

pojasnila za primanjkljaj razumljivosti (prav tam). 

Avtorja Kobal in Kosmač (2007) sta ugotavljala najpomembnejše vzroke za moten govorni 

razvoj (MGR), vrste strokovne pomoči, ki so jo bili otroci deležni ter ocenila njihov napredek 

v govoru glede na posamezni vzrok za zaostanek. Rezultati njune raziskave so pokazali, da so 

najpogostejši vzrok za moten govorni razvoj bolezni in poškodbe osrednjega živčevja (38,6 

%), motnje v duševnem razvoju (20,8 %) in podedovane motnje (18.8 %). Največjemu številu 

otrok (89,9 %), ki so imeli motnje govornega razvoja, je pomagal logoped, nekaj otrok (52,6 

%) je dobilo pomoč psihologa, najmanj (32,9 %) pa je bilo otrok, ki so dobili pomoč 

specialnega pedagoga. Izmed vseh otrok, zajetih v raziskavo, jih 7,9 %  po več kot enem letu  

strokovne pomoči v govoru ni napredovalo, 66.67 % otrok je napredovalo, vendar niso 

dosegali vrstnikov, 25,4 % otrok pa je v govornem razvoju doseglo vrstnike. V govoru so 

najbolj napredovali otroci s podedovanimi vzroki, najmanj pa otroci z motnjami v duševnem 

razvoju in boleznimi ali poškodbami osrednjega živčevja. Največ možnosti, da nadoknadijo 

svoj zaostanek v govornem razvoju, imajo otroci s podedovanimi motnjami, najmanj pa otroci 

z boleznimi ali poškodbami osrednjega živčevja. Z odkrivanjem in obravnavo otrok z 

motnjami v govornem razvoju bi po mnenju avtorjev morali začeti čimprej, če je možno že v 

času razvoja govornih središč in poti v osrednjem žičevju.  
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EMPIRIČNI DEL 

2 PROBLEM 

 

Govor različno starih predšolskih otrok je različno razumljiv njihovim sogovorcem. Kot 

pomočnico vzgojiteljice, zaposleno v Vrtcu Vrhnika, me je zanimalo, kakšna je govorna 

razumljivost otrok posamezne starosti oz. do kakšne mere osebe, ki so z otrokom v različnih 

razmerjih, razumejo njegov govor. Spraševala sem se, v kolikšni meri starši (mama, oče), stari 

starši (dedek/babica) in vzgojitelji razumejo govor svojega otroka ter, ali se govorna 

razumljivost mlajših (1-3 let) in starejših (3-6 let) otrok razlikuje. Za ocenjevanje govorne 

razumljivosti otrok, starih od 1 do 6 let, sem uporabila že oblikovano Lestvico razumljivosti 

govora v vsakdanjem življenju (McLeod, Harrison, in McCormack, 2012), s katero sem 

pridobila podatke o govorni razumljivosti predšolskih otrok Vrtca Vrhnika, enote Barjanček.  

3 CILJ IN HIPOTEZE 

3.1 CILJ 

Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti stopnjo razumljivosti govora predšolskega otroka v 

starosti od 1 do 6 let. Ugotoviti sem želela tudi, do katere mere starši (mama, oče), stari starši, 

vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ice vzgojiteljev/-ic razumejo otrokov govor ter, ali se njihovi 

odgovori ujemajo ali ne. 

3.2 HIPOTEZE 

3.2.1 HIPOTEZA 1 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah mam in očetov obstajajo 

statistično pomembne razlike.  

3.2.2 HIPOTEZA 2 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah mam in starih staršev obstajajo 

statistično pomembne razlike.  
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3.2.3 HIPOTEZA 3 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah očetov in starih staršev 

obstajajo statistično pomembne razlike.  

3.2.4 HIPOTEZA 4 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah staršev, starih staršev in 

vzgojiteljev obstajajo statistično pomembne razlike. 

3.2.5 HIPOTEZA 5 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah mlajših (1-3 leta) in starejših 

otrok (3-6 let) obstajajo statistično pomembne razlike. 

4 METODE DELA 

4.1 VZOREC                         

Vzorec je predstavljalo 46 predšolskih otrok v starosti od 1,5 do 6 let iz osmih homogenih 

skupin otrok Vrtca Vrhnika, enote Barjanček.  

 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol in starost otrok 
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Vzorec (Graf 1) je predstavljalo 46 otrok, od tega 24 dečkov (52,2 %)  in 22 deklic (47,8 %). 

Od vseh 46 otrok, zajetih v raziskavo, jih je bilo 13 v starosti  1-3 leta (2 otroka, stara 1,5 let, 

4 otroci stari 2 leti, 2 otroka stara 2,5 let in 5 otrok starih 3 leta) in 33 v starosti 3-6 let (3 

otroci stari 3,5 let, 8 otrok starih 4 leta, 5 otrok starih 4,5 let, 10 otrok starih 5 let , 2 otroka 

stara 5,5 let in 5 otrok starih 6 let).  

 

Graf 2: Porazdelitev vseh anketirancev 

 

Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (McLeod, Harrison in McCormack, 

2012) je glede razumljivosti govora svojega otroka rešilo 82 staršev (36 (28,3%)očetov in 46 

(36,2%) mam), 29 starih staršev (3 (2,4%) dedki in 26 (20,5%) babic) in 18 vzgojiteljev (8 

(6,3%) vzgojiteljic, 7 (5,5%) pomočnic vzgojiteljic in 1 (0,8%) pomočnik vzgojitelja). 

Izmed otrok, zajetih v raziskavo, se jih 43 (93,5 %) izraža le v slovenščini, 7 (15,2%) pa se jih 

izraža v slovenščini in drugem/drugih tujih jezikih. 44 (95,7%) otrok, zajetih v raziskavo ima 

očeta slovenske narodnosti, 42 (92,3%) otrok, zajetih v raziskavo, pa ima mamo slovenske 

narodnosti. Izmed vseh otrok, zajetih v raziskavo, je 23 (50%) otrok prvorojencev.  
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4.2 SPREMENLJIVKE 

4.2.1 NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

Neodvisni spremenljivki predstavljata: 

- Komunikacijski partner (starši (mama, oče), stari starši (dedek/babica), vzgojiteljica, 

pomočnica vzgojitelja) 

- Starost otrok (1-3 leta in 3-6 let) 

4.2.2 ODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

Odvisne spremenljivke predstavljajo rezultati na lestvici razumljivosti govora, ki vsebuje 7 

vprašanj: 

- Ali vi razumete govor svojega otroka? 

- Ali ožji člani vaše družine razumejo govor vašega otroka? 

- Ali člani razširjene družine razumejo govor vašega otroka? 

- Ali otrokovi prijatelji razumejo govor vašega otroka? 

- Ali drugi znanci razumejo govor vašega otroka? 

- Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo govor vašega otroka? 

- Ali ostali neznanci razumejo govor vašega otroka? 

 

4.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK LESTVICE ICS 

Za ocenjevanje stopnje razumljivosti govora predšolskih otrok, starih od 1 do 6 let, sem 

uporabila Lestvico razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (McLeod, Harrison in 

McCormack, 2012). Vprašalnik je sestavljalo 7 vprašanj, ki se vrednotijo na 5-stopenjski 

lestvici. Pri vsakem vprašanju so starši (mama, oče), stari starši (dedek/babica), vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljic in pomočnik vzgojitelja, imeli možnost obkrožiti le eno od števil na 

petstopenjski lestvici (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno). Število, ki so 

ga anketiranci obkrožili pri posameznem vprašanju, je predstavljalo število točk pri 

posameznem vprašanju. Tako so lahko pri vprašalniku dosegli najmanj 7 in največ 35 točk. 

Na koncu sem vse rezultate prikazala v tabeli in jih opisno analizirala.  
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4.4 MERSKI INSTRUMENT 

Lestvica razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (McLeod, Harrison in McCormack, 

2012) z uporabo katere sem pridobila subjektivno oceno razumljivosti otrokovega govora, je 

sestavljena  iz osnovnih podatkov (ki se nanašajo na osebo, ki je vprašalnik reševala in na 

otroka, o katerem je oseba odgovarjala na vprašanja) in 7-ih vprašanj, ki se vrednotijo na 5- 

stopenjski lestvici in se nanašajo na stopnjo razumljivosti govora predšolskega otroka. Vsak 

anketiranec (starši (mama, oče), stari starši (dedek/babica), vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic in pomočnik vzgojitelja) je rešil svoj vprašalnik, pri katerem je pri vsakem izmed 

vprašanj lahko izbral le eno od števil na petstopenjski lestvici (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 

4 - pogosto, 5 - vedno). Število, ki so ga anketiranci obkrožili pri posameznem vprašanju, je 

predstavljalo število točk pri posameznem vprašanju. Tako so lahko pri vprašalniku dosegli 

najmanj 7 in največ 35 točk. 

 

4.5 PREVERJANJE ZANESLJIVOSTI IN NORMALNOSTI 

PORAZDELITVE REZULTATOV 

Za hitro preverjanje vsote rezultatov Lestvice razumljivosti govora (McLeod, Harrison in 

McCormack, 2012) sem uporabila histogram (Graf 3), iz katerega je razvidno, da vsota 

rezultatov lestvice ni enakomerno porazdeljena. Za dokončno potrditev nenormalnosti 

porazdelitve sem uporabila Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve rezultatov (Tabela 

1). Test je pokazal, da je P < 0,05, kar potrjuje, da vsota rezultatov ni enakomerno 

porazdeljena. Pri preverjanju hipotez sem zato uporabila metode, ki so neodvisne od 

normalnosti porazdelitve. 
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Graf 3: Histogram rezultatov lestvice ICS 

 

Tabela 1: Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve rezultatov 

 

Shapiro-Wilkov test  

Statistična vrednost Prostostne stopnje P 

Vsota lestvice ICS 0,775 203 0,000 

 

V nadaljevanju sem uporabila Cronbach alfa koeficient (Tabela 2), s katerim sem preverila 

zanesljivosti rezultatov lestvice ICS.  

 

Tabela 2: Cronbach alfa koeficient zanesljivosti rezultatov 

Cronbach alfa koeficient Število vprašanj 

0,979 7 

 

Vrednost Cronbach alfa koeficienta (0,979) je večja od 0,9, kar dokazuje najvišjo stopnjo 

zanesljivosti rezultatov.  

Pri preverjanju vsote rezultatov Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju  

(McLeod, Harrison in McCormack, 2012) sem prišla do ugotovitve, da rezultati niso 

enakomerno porazdeljeni. Za potrditev nenormalnosti porazdelitve sem uporabila Shapiro-

Wilkov test normalnosti porazdelitve rezultatov, ki  je potrdil ugotovitev, da vsota rezultatov 
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lestvice ICS ni enakomerno porazdeljena. Pri preverjanju hipotez sem zato uporabila metode, 

neodvisne od normalnosti porazdelitve rezultatov.  

 

4.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pred začetkom raziskave sem se o načinu pridobivanja podatkov, poteku raziskave in o 

uporabi rezultatov raziskave dogovorila z vodjo enote vrtca, v katerem sem raziskavo 

izvajala. Staršem vseh otrok Vrtca Vrhnika-enote Barjanček, sem razdelila obvestila z 

obrazložitvijo namena in poteka raziskave, s podpisom le-tega pa so potrdili oz. dovolili, da 

tudi sami (oz. njihov otrok) sodelujejo v raziskavi. Od vseh staršev jih je s svojim podpisom 

46 privolilo v sodelovanje v raziskavi, oz. dovolilo, da je njihov otrok del vzorca raziskave. 

Staršem in starim staršem teh 46 otrok iz različnih skupin, starih od 1,5 do 6 let, sem razdelila 

Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (McLeod, Harrison in McCormack,   

2012) in jih prosila, da jih rešijo čim bolj realno. Lahko so jih rešili v vrtcu ali pa doma in jih 

nato naslednji dan vrnili. Vse rešene vprašalnike sem skrbno zbrala v roku 14 dni, odgovore 

pa nato analizirala. Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (McLeod, Harrison 

in McCormack, 2012) sem razdelila tudi vsem vzgojiteljicam,  pomočnicam vzgojiteljic in 

pomočniku vzgojitelja. Vsak otrok je tako imel 4 ocenjevalce, ki so ocenjevali stopnjo 

razumljivosti njegovega govora. 

 

4.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Iz podatkov, ki so bili pridobljeni s pomočjo rešenih vprašalnikov, so bili izračunani: 

aritmetična sredina (  ), frekvence (f) in strukturni odstotki (f%), minimum, maksimum in 

standardni odklon (SO). Za pravilno obravnavanje in preverjanje hipotez so bili uporabljeni 

Cronbach alfa koeficient, s katerim sem preverila zanesljivost dobljenih rezultatov, Shapiro-

Wilkov test, s katerim sem preverila normalnost porazdelitve rezultatov, Mann-Whitney U-

test za preverjanje hipotez pri katerih sta v hipotezo vključeni dve neodvisni skupini in 

Friedmanov test (ANOVA) za preverjanje hipotez, katerih hipoteza vključuje več kot dve 

neodvisni skupini. Hipoteze so bile preverjene s tveganjem P ≤ 0,05 . Rezultati so bili opisno 

(besedno) analizirani in  združeni v tabele in grafe s pomočjo računalniških programov 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel in IBM SPSS verzija 22.   
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so opisno (besedno) in v tabelah predstavljeni rezultati raziskave, ki so bili 

pridobljeni s pomočjo Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju (McLeod, 

Harrison in McCormack,  2012) in so jo rešili starši in stari starši ter vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljic in pomočnik vzgojitelja. Najprej so predstavljeni rezultati, pridobljeni s strani 

staršev in starih staršev, nato pa so predstavljeni rezultati, pridobljeni s strani vzgojiteljic, 

pomočnic vzgojiteljic in pomočnika vzgojitelja. Ti rezultati so primerjani in interpretirani 

skupaj z rezultati staršev in starih staršev. Na koncu so prikazani v tabelah in opisno 

interpretirani ter med seboj primerjani še rezultati govorne razumljivosti mlajših (1-3 leta) in 

starejših (3-6 let) otrok. 

 

5.1 OPISNA STATISTIKA REZULTATOV STARŠEV IN STARIH 

STARŠEV 

5.1.1 OPISNA STATISTIKA REZULTATOV STARŠEV 

Tabela 3: Opisna statistika rezultatov staršev 

 Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina (  ) 

Standardni 

odklon (SD) 

Ali vi razumete govor svojega otroka? 82 3 5 4,65 0,55 

Ali ožji člani vaše družine razumejo 

govor vašega otroka? 
82 2 5 4,46 0,72 

Ali člani razširjene družine razumejo 

govor vašega otroka? 
82 2 5 4,27 0,83 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor 

vašega otroka? 
82 2 5 4,29 0,85 

Ali drugi znanci razumejo govor 

vašega otroka? 
82 2 5 4,22 0,80 

Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji 

razumejo govor vašega otroka? 
82 3 5 4,45 0,63 

Ali ostali neznanci razumejo govor 

vašega otroka? 
82 1 5 4,12 0,94 

Skupaj 82 16,00 35,00 30,46 4,92 
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Lestvico ICS je skupaj rešilo 82 staršev. Opisna statistika njihovih rezultatov je prikazana v 

tabeli 3. Minimum vseh odgovorov staršev je 16, maksimum vseh odgovorov staršev je 35, 

aritmetična sredina vseh odgovorov staršev je 30,46, standardni odklon vseh odgovorov 

staršev pa je  4,92.  

Pri vprašanju »Ali ostali neznanci razumejo govor vašega otroka?« je bil minimum 

odgovorov najnižji, in sicer 1, aritmetična sredina pa je 4,12, kar pomeni, da so nekateri starši 

mnenja, da neznane osebe ne razumejo govora njihovega otroka. Rezultat odgovorov pri 

omenjenem vprašanju je smiseln, saj neznanci otroka niso v stiku z njim in veliko težje 

razumejo njegov govor, kot osebe, ki so z otrokom večkrat v stiku in se tako »privadijo« na 

otrokov govor ter ga razumejo. Aritmetična sredina odgovorov anketirancev na prvo 

vprašanje, ki je 4,65, kaže na to, da govor svojega otroka v največji meri razumejo otrokovi 

starši, ki jim nato glede na aritmetično sredino odgovorov šestega vprašanja, ki je 4,45, sledijo 

otrokovi učitelji in vzgojitelji, saj otroci veliko časa preživijo v vrtcu in tako po mnenju 

staršev otrokovi učitelji in vzgojitelji bolje razumejo otrokov govor, kot pa ožji člani otrokove 

družine.  

 

5.1.2 OPISNA STATISTIKA REZULTATOV OČETOV 

Tabela 4: Opisna statistika rezultatov očetov 

 Število Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina (  ) 

Standardni 

odklon (SD) 

Ali vi razumete govor svojega otroka? 36 3 5 4,56 0,56 

Ali ožji člani vaše družine razumejo 

govor vašega otroka? 
36 2 5 4,36 0,72 

Ali člani razširjene družine razumejo 

govor vašega otroka? 
36 2 5 4,28 0,82 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor 

vašega otroka? 
36 2 5 4,39 0,77 

Ali drugi znanci razumejo govor 

vašega otroka? 
36 2 5 4,31 0,71 

Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji 

razumejo govor vašega otroka? 
36 3 5 4,42 0,60 

Ali ostali neznanci razumejo govor 

vašega otroka? 
36 2 5 4,22 0,87 

Skupaj 36 16,00 35,00 30,53 4,74 
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Lestvico ICS je skupaj rešilo 36 očetov. Opisna statistika njihovih rezultatov je prikazana v 

tabeli 4. Minimum vseh odgovorov očetov je 16, maksimum vseh odgovorov očetov je 35, 

aritmetična sredina vseh odgovorov očetov je 30,53, standardni odklon vseh odgovorov  

očetov pa je  4,74.  

Pri zadnjem vprašanju je bila aritmetična sredina odgovorov najnižja, in sicer 4,22, kar 

pomeni, da so nekateri očetje mnenja, da neznane osebe slabo razumejo govor njihovega 

otroka. Rezultat odgovorov pri omenjenem vprašanju je smiseln in se sklada z odgovorom 

vseh staršev pri istem vprašanju ter potrjuje dejstvo, da neznanci otroka niso v stiku z njim in 

zato s težavo razumejo njegov govor. Aritmetična sredina odgovorov anketirancev na prvo 

vprašanje, ki je 4,56, kaže na to, da po mnenju očetov oni sami najbolje razumejo govor 

svojega otroka. Glede na aritmetično sredino šestega vprašanja, ki je 4,42, so tudi očetje 

prepričani, da otrokovi učitelji in vzgojitelji zelo dobro razumejo govor njihovega otroka, celo 

bolje kot ožji člani otrokove družine. Otroci večino dneva preživijo v vrtcu, kjer so v stiku z 

vrstniki in vzgojitelji, ki zaradi strokovnosti in časa, preživetega z otrokom, v veliki meri 

razumejo govor posameznega otroka.  

 

5.1.3 OPISNA STATISTIKA REZULTATOV MAM 

Tabela 5: Opisna statistika rezultatov mam 

 Število  Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina  (  ) 

Standardni 

odklon (SD) 

Ali vi razumete govor svojega otroka? 46 3 5 4,72 0,54 

Ali ožji člani vaše družine razumejo 

govor vašega otroka? 
46 2 5 4,54 0,72 

Ali člani razširjene družine razumejo 

govor vašega otroka? 
46 2 5 4,26 0,86 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor 

vašega otroka? 
46 2 5 4,22 0,92 

Ali drugi znanci razumejo govor 

vašega otroka? 
46 2 5 4,15 0,87 

Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji 

razumejo govor vašega otroka? 
46 3 5 4,48 0,66 

Ali ostali neznanci razumejo govor 

vašega otroka? 
46 1 5 4,04 0,99 

Skupaj 46 16,00 35,00 30,41 5,11 
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Lestvico ICS je skupaj rešilo 46 mam. Opisna statistika njihovih rezultatov je prikazana v 

tabeli 5.  Minimum vseh odgovorov mam je 16, maksimum vseh odgovorov mam je 35, 

aritmetična sredina vseh odgovorov mam je 30,41, standardni odklon vseh odgovorov mam 

pa je  5,11.  

Pri zadnjem vprašanju je bila aritmetična sredina odgovorov najnižja, in sicer 4,05, kar 

pomeni, da so nekatere mame mnenja, da neznane osebe zelo slabo razumejo govor njihovega 

otroka. Rezultat odgovorov pri omenjenem vprašanju se povezuje z odgovori vseh staršev, 

tudi očetov, ter potrjuje ugotovitev, da neznanci otroka s težavo razumejo njegov govor, saj z 

njim niso v stiku in nimajo možnosti, da bi se na njihov govor »privadili«. Aritmetična 

sredina odgovorov anketirancev na prvo vprašanje, ki je 4,72, kaže na to, da po mnenju mam 

one najbolje razumejo govor svojega otroka, saj so one tiste, ki največ časa preživijo z 

otrokom in ga tudi najbolje poznajo. Glede na aritmetično sredino drugega vprašanja, ki je 

4,54, so mame prepričane, da tudi ožji člani otrokove družine dobro razumejo govor 

njihovega otroka. Po mnenju mam so tudi učitelji in vzgojitelji zaradi svoje strokovnosti in 

časa, preživetega z otroki, tisti, ki nimajo težav pri razumevanju otrokovega govora, čeprav ga 

glede na rezultate razumejo manj kot ožji člani otrokove družine.  
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5.1.4 OPISNA STATISTIKA REZULTATOV STARIH STARŠEV 

Tabela 6: Opisna statistika rezultatov starih staršev 

 Število  Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina  (  ) 

Standardni 

odklon (SD) 

Ali vi razumete govor svojega otroka? 29 4 5 4,76 0,44 

Ali ožji člani vaše družine razumejo 

govor vašega otroka? 
29 4 5 4,76 0,44 

Ali člani razširjene družine razumejo 

govor vašega otroka? 
29 3 5 4,48 0,63 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor 

vašega otroka? 
29 2 5 4,66 0,77 

Ali drugi znanci razumejo govor 

vašega otroka? 
29 3 5 4,48 0,69 

Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji 

razumejo govor vašega otroka? 
29 3 5 4,69 0,60 

Ali ostali neznanci razumejo govor 

vašega otroka? 
29 3 5 4,45 0,69 

Skupaj  29 22,00 35,00 32,28 3,67 

 

Lestvico ICS je skupaj rešilo 29 starih staršev. Opisna statistika njihovih rezultatov je 

prikazana v tabeli 6. Minimum vseh odgovorov starih staršev je 22, maksimum vseh 

odgovorov starih staršev je 35, aritmetična sredina vseh odgovorov starih staršev je 32,28, 

standardni odklon vseh odgovorov starih staršev pa je  3,67.  

Aritmetična sredina odgovorov pri prvem vprašanju je 4,76, kar pomeni, da skoraj vsi stari 

starši menijo, da vedno razumejo govor svojega otroka. Prav tako so prepričani, da enako 

dobro govor njihovega otroka razumejo tudi ožji člani otrokove družine. Stari starši se 

zavedajo, da oni in ožji člani otroke družine največ časa preživijo z otrokom in zato nimajo 

težav z razumevanjem otrokovega govora. Odgovori na šesto vprašanje, kjer je aritmetična 

sredina  4,69, nakazujejo na trditev starih staršev, da tudi otrokovi učitelji in vzgojitelji nimajo 

težav z razumevanjem govora njihovega otroka. Sledijo jim otrokovi prijatelji, ki glede na 

aritmetično sredino, ki je 4,66, v malo manjši meri razumejo govor posameznega otroka, 

morda zaradi tega, ker tudi sami še nimajo dobro razvitega govora. Zanimivo je, da so stari 

starši tudi pri zadnjem vprašanju, kjer so očetje in mame trdili, da otroku neznane osebe 

skoraj nikoli ne razumejo govora njihovega otroka, trdili, da tudi neznanci kar dobro razumejo 

govor njihovega otroka. To potrdi aritmetična sredina zadnjega vprašanja, ki je pri odgovorih 

starih staršev 4,45, pri odgovorih mam in očetov pa je le 4,05 in 4,22. Stari starši so morda 
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ocenjevali preveč subjektivno in si ne predstavljajo, da neznane osebe ne morejo razumeti 

otrokovega govora tako dobro, kot so ga ocenili na vprašalniku. 

Glede na aritmetično sredino odgovorov mam, očetov, starih staršev ter vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic pri vseh odgovorih lahko opazim, da so očetje in mame odgovarjali 

zelo podobno, kar bi lahko pomenilo, da so podobnega mnenja glede razumljivosti govora 

svojega otroka. Aritmetična sredina odgovorov starih staršev je višja kot aritmetična sredina 

odgovorov mam in očetov, kar nakazuje na to, da so morda stari starši preveč subjektivno 

ocenjevali razumljivost govora svojega otroka, oz. nimajo dovolj stika z otrokom in imajo 

napačno predstavo o njegovi govorni razumljivosti. Aritmetična sredina odgovorov 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pa je nižja od aritmetičnih sredin ostalih anketirancev, 

kar bi lahko pomenilo, da so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic odgovarjale najbolj 

objektivno in realno, gledano s strokovnega vidika, ostali anketiranci pa so odgovarjali bolj 

subjektivno oz. se jim zdi govor njihovega  otroka bolj razumljiv, kot v resnici je.  
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5.2 OPISNA STATISTIKA REZULTATOV VZGOJITELJIC IN 

POMOČNIC VZGOJITELJIC 

 
Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in pomočnik vzgojitelja otrok, zajetih v raziskavo, so 

rešili Lestvico ICS. Njihovi odgovori so predstavljeni z opisno statistiko. 

 

Tabela 7: Opisna statistika rezultatov vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in pomočnika vzgojitelja 

 Število  Minimum Maksimum 

Aritmetična 

sredina (  ) 

Standardni 

odklon (SD) 

Ali vi razumete govor svojega otroka? 92 2 5 4,45 0,89 

Ali ožji člani vaše družine razumejo 

govor vašega otroka? 
92 2 5 4,40 1,01 

Ali člani razširjene družine razumejo 

govor vašega otroka? 
92 1 5 4,21 1,08 

Ali otrokovi prijatelji razumejo govor 

vašega otroka? 
92 2 5 4,35 1,03 

Ali drugi znanci razumejo govor 

vašega otroka? 
92 1 5 4,21 1,08 

Ali otrokovi učitelji in vzgojitelji 

razumejo govor vašega otroka? 
92 2 5 4,43 0,91 

Ali ostali neznanci razumejo govor 

vašega otroka? 
92 1 5 3,97 1,18 

Skupaj  92 11,00 35,00 30,01 6,96 

 

Lestvico ICS je rešilo 8 vzgojiteljic, 7 pomočnic vzgojiteljic in 1 pomočnik vzgojitelja, ki so 

odgovarjali za otroke svoje skupine, zajete v raziskavo. Opisna statistika njihovih rezultatov 

je prikazana v tabeli 7. Minimum vseh odgovorov vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in 

pomočnika vzgojitelja je 11, maksimum vseh odgovorov vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in 

pomočnika vzgojitelja je 35, aritmetična sredina vseh odgovorov vzgojiteljic, pomočnic 

vzgojiteljic in pomočnika vzgojitelja je 30,01, standardni odklon vseh odgovorov vzgojiteljic, 

pomočnic vzgojiteljic in pomočnika vzgojitelja pa je  6,96.  

Glede na aritmetično sredino odgovorov zadnjega vprašanja, ki je 3,97, lahko sklepamo, da po 

mnenju anketirancev (vzgojiteljic, pomočnic in pomočnika vzgojitelja) ostali neznanci v 

veliko manjši meri razumejo govor otroka kot osebe, ki so z otrokom v stiku. Pri prvem 

odgovoru, kjer je aritmetična sredina 4,45, se skoraj vsi anketiranci strinjajo, da vedno 

razumejo govor svojega otroka. V veliki meri govor svojega otroka razumejo tudi ožji člani 
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otrokove družine, nato otrokovi učitelji in vzgojitelji ter otrokovi prijatelji. Aritmetični sredini 

odgovorov pri tretjem in petem vprašanju pa podpirata prepričanje vzgojiteljic, pomočnic in 

pomočnika vzgojitelja, da člani razširjene družine otroka in drugi znanci v manjši meri in 

manj pogosto razumejo govor svojega otroka. Iz rezultatov lahko sklepamo, da osebe, ki z 

otrokom preživijo veliko časa, nimajo težav pri razumevanju njegovega govora. Te se 

pojavijo pri osebah, ki z otrokom ne preživijo veliko časa. Čim več časa, ki ga preživiš z 

otrokom, tem bolj se lahko »privadiš« na otrokov govor in tako ne glede na starost in stopnjo 

govornega razvoja, razumeš otrokov govor.  

 

  

5.3 PRIMERJAVA REZULTATOV LESTVICE ICS MED VSEMI 

ANKETIRANCI 
 

Frekvence odgovorov vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic, pomočnika vzgojitelja, staršev in 

starih staršev  so predstavljene v tabelah in med seboj primerjane.  

Tabela 8: Rezultati razumevanja vseh anketirancev pri govoru njihovega  otroka 

Ali vi razumete govor 

svojega otroka? 

Starostna skupina 

Skupaj 1-3 leta 3-6 let 

M O SS V M O SS V 

Nikoli 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Redko 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

3,0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

3,0% 

Včasih 
2 

1,0% 

1 

0,5% 

0 

0% 

7 

3,4% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

10 

4,9% 

Pogosto 
6 

3,0% 

5 

2,5% 

3 

1,5% 

11 

5,4% 

3 

1,5% 

9 

4,4% 

4 

2,0% 

8 

3,9% 

49 

24,1% 

Vedno 
5 

2,5% 

1 

0,5% 

2 

1,0% 

2 

1,0% 

30 

14,8% 

20 

9,9% 

20 

9,9% 

58 

28,6% 

138 

68,0% 

Skupaj 
13 

6,4% 

7 

3,4% 

5 

2,5% 

26 

12,8% 

33 

16,3% 

29 

14,3% 

24 

11,8% 

66 

32,5% 

203 

100% 

M=mama, O=oče, SS=stari starši, V=vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pomočnik vzgojitelja 

 

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 8) vseh 13 mam otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 2 

mami govor svojega otroka razumeta včasih, 6 mam govor svojega otroka razume pogosto, 5 

mam pa govor svojega otroka razume vedno. Iz rezultatov odgovorov vseh 33 mam otrok, 
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starih 3-6 let je razvidno, da 3 mame govor svojega otroka razumejo pogosto, 30 mam pa 

govor svojega otroka razume vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, 

mamam bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 8) vseh 7 očetov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 1 oče 

govor svojega otroka razume včasih, 5 očetov govor svojega otroka razume pogosto, 1 oče pa 

govor svojega otroka razume vedno. Iz rezultatov odgovorov vseh 29 očetov otrok, starih 3-6 

let je razvidno, da 9 očetov govor svojega otroka razume pogosto, 20 očetov pa govor 

svojega otroka razume vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, očetom bolj 

razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 8) vseh 5 babic/dedkov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 

3 babice/dedki govor svojega otroka razumejo pogosto, 2 babici/dedka pa govor svojega 

otroka razumeta vedno. Iz rezultatov odgovorov vseh 24 babic/dedkov otrok, starih 3-6 let, je 

razvidno, da 4 babice/dedki govor svojega otroka razumejo pogosto, 20 babic/dedkov pa 

govor svojega otroka razume vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, 

babicam/dedkom bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov 26 odgovorov vzgojiteljev (Tabela 8) za vseh 13 otrok, starih 1-3 leta, je 

razvidno, da v 6 primerih  govor otrok vzgojitelji razumejo redko, v 7 primerih vzgojitelji 

govor otrok razumejo včasih, v 11 primerih vzgojitelji govor otrok razumejo pogosto, v  2 

primerih pa vzgojitelji govor otrok razumejo vedno. Iz rezultatov vseh 66 odgovorov 

vzgojiteljev za 33 otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da v 8 primerih vzgojitelji govor otrok 

razumejo pogosto, v 58 primerih pa  vzgojitelji govor otrok razumejo vedno. Sklepamo 

lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, vzgojiteljem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  
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Tabela 9: Rezultati odgovorov vseh anketirancev glede razumevanja ožjih članov družine pri govoru 

njihovega otroka 

Ali ožji člani vaše 

družine razumejo 

govor vašega otroka? 

Starostna skupina 

Skupaj 1-3 leta 3-6 let 

M O SS V M O SS V 

Nikoli 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0,0% 

Redko 
2 

1,0% 

1 

0,5% 

0 

0% 

10 

4,9% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

13 

6,4% 

Včasih 
0 

0% 

2 

1,0% 

0 

0% 

5 

2,5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

7 

3,4% 

Pogosto 
8 

3,9% 

4 

2,0% 

3 

1,5% 

7 

3,4% 

7 

3,4% 

12 

5,9% 

4 

2,0% 

8 

3,9% 

53 

26,1% 

Vedno 
3 

1,5% 

0 

0% 

2 

1,0% 

4 

2,0% 

26 

12,8% 

17 

8,4% 

20 

9,9% 

58 

28,6% 

130 

64,0% 

Skupaj 
13 

6,4% 

7 

3,4% 

5 

2,5% 

26 

12,8% 

33 

16,3% 

29 

14,3% 

24 

11,8% 

66 

32,5% 

203 

100% 

M=mama, O=oče, SS=stari starši, V=vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pomočnik vzgojitelja 

 

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 9) vseh 13 mam otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 2 

mami menita, da govor njihovega otroka člani ožje družine razumejo redko, 8 mam je 

mnenja, da govor njihovega otroka ožji člani družine razumejo pogosto, 3 mame pa so 

mnenja, da govor njihovega otroka ožji člani družine razumejo vedno. Iz rezultatov 

odgovorov vseh 33 mam otrok, starih 3-6 let je razvidno, da 7 mam meni, da govor njihovega 

otroka ožji člani družine razumejo pogosto, 26 mam pa je mnenja, da govor njihovega otroka  

člani ožje družine razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju mam govor otrok, 

starih 3-6 let, ožjim članom družine bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 9) vseh 7 očetov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 1 oče 

meni, da govor njihovega otroka člani ožje družine razumejo redko, 2 očeta sta mnenja, da 

govor njihovega otroka ožji člani družine razumejo včasih, 4 očetje pa so mnenja, da govor 

njihovega otroka ožji člani družine razumejo pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 17 

očetov otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da 12 očetov meni, da govor njihovega otroka ožji 

člani družine razumejo pogosto, 17 očetov pa je mnenja, da govor njihovega otroka  člani 

ožje družine razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju očetov  govor otrok, starih 3-

6 let, ožjim članom družine bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 9) vseh 5 babic/dedkov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 

3 babice/dedki menijo, da govor njihovega otroka člani ožje družine razumejo pogosto, 2 
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babici/dedka pa sta mnenja, da govor njihovega otroka ožji člani družine razumejo vedno. Iz 

rezultatov odgovorov vseh 24 babic/dedkov otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da 4 

babice/dedki menijo, da govor njihovega otroka ožji člani družine razumejo pogosto, 20 

babic/dedkov pa je mnenja, da govor njihovega otroka  člani ožje družine razumejo vedno. 

Sklepamo lahko, da je po mnenju babic/dedkov govor otrok, starih 3-6 let, ožjim članom 

družine bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov 26 odgovorov vzgojiteljev (Tabela 9) za vseh 13 otrok, starih 1-3 leta, je 

razvidno, da v 10 primerih vzgojitelji menijo, da je govor otroka članom ožje družine 

razumljiv redko, v 5 primerih vzgojitelji menijo, da je govor otrok članom ožje družine 

razumljiv včasih, v 7 primerih vzgojitelji menijo, da je govor otrok članom ožje družine 

razumljiv pogosto, v 4 primerih pa vzgojitelji menijo, da je govor otroka članom ožje družine 

razumljiv vedno. Iz rezultatov vseh 66 odgovorov vzgojiteljev za 33 otrok, starih 3-6 let, je 

razvidno, da v 8 primerih vzgojitelji menijo, da je govor otroka ožjim članom družine 

razumljiv pogosto, v 58 primerih pa  vzgojitelji menijo, da govor otroka člani ožje družine 

razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, po mnenju vzgojiteljev 

ožjim članom družine bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

 

Tabela 10: Rezultati odgovorov vseh anketirancev glede razumevanja članov razširjene družine pri 

govoru njihovega otroka 

Ali člani razširjene 

družine razumejo govor 

vašega otroka? 

Starostna skupina 

Skupaj 1-3 leta 3-6 let 

M O SS V M O SS V 

Nikoli 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

0,5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

0,5% 

Redko 
2 

1,0% 

2 

1,0% 

0 

0% 

11 

5,4% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

15 

7,4% 

Včasih 
4 

2,0% 

2 

1,0% 

2 

1,0% 

4 

2,0% 

2 

1,0% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

1,0% 

16 

7,9% 

Pogosto 
6 

3,0% 

3 

1,5% 

3 

1,5% 

8 

3,9% 

10 

4,9% 

13 

6,4% 

8 

3,9% 

16 

7,9% 

67 

33,0% 

Vedno 
1 

0,5% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

1,0% 

21 

10,3% 

16 

7,9% 

16 

7,9% 

48 

23,6% 

104 

51,2% 

Skupaj 
13 

6,4% 

7 

3,4% 

5 

2,5% 

26 

12,8% 

33 

16,3% 

29 

14,3% 

24 

11,8% 

66 

32,5% 

203 

100% 

M=mama, O=oče, SS=stari starši, V=vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pomočnik vzgojitelja 
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Iz rezultatov odgovorov (Tabela 10) vseh 13 mam otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 2 

mami menita, da govor njihovega otroka člani razširjene družine razumejo redko, 4 mame so 

mnenja, da govor njihovega otroka člani razširjene družine razumejo včasih, 6 mam je 

mnenja, da govor njihovega otroka člani razširjene družine razumejo pogosto, 1 mama pa je 

mnenja, da govor njihovega otroka člani razširjene družine razumejo vedno. Iz rezultatov 

odgovorov vseh 33 mam otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da sta 2 mami mnenja, da govor 

njihovega otroka člani razširjene družine razumejo včasih, 10 mam  je mnenja, da govor 

njihovega otroka  člani razširjene družine razumejo pogosto, 21 mam pa je mnenja, da govor 

njihovega otroka člani razširjene družine razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju 

mam govor otrok, starih 3-6 let, članom razširjene družine bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih 

otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 10) vseh 7 očetov otrok, starih 1-3 leta je razvidno, da 2 

očeta menita, da govor njihovega otroka člani razširjene družine razumejo redko, 2 očeta sta 

mnenja, da govor njihovega otroka člani razširjene družine razumejo včasih, 3 očetje pa so 

mnenja, da govor njihovega otroka člani razširjene družine razumejo pogosto. Iz rezultatov 

odgovorov vseh 13 očetov otrok, starih 3-6 let je razvidno, da je 13 očetov mnenja, da govor 

njihovega otroka člani razširjene družine razumejo pogosto, 16 očetov pa  je mnenja, da 

govor njihovega otroka  člani razširjene družine razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po 

mnenju očetov govor otrok, starih 3-6 let, članom razširjene družine bolj razumljiv kot govor 

1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 10) vseh 5 babic/dedkov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, 

da 2 babici/dedka menita, da govor njihovega otroka člani razširjene družine razumejo 

včasih, 3 babice/dedki pa so mnenja, da govor njihovega otroka člani razširjene družine 

razumejo pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 24 babic/dedkov otrok, starih 3-6 let, je 

razvidno, da je 8 babic/dedkov mnenja, da govor njihovega otroka člani razširjene družine 

razumejo pogosto, 16 babic/dedkov pa  je mnenja, da govor njihovega otroka  člani razširjene 

družine razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju babic/dedkov govor otrok, starih 

3-6 let, članom razširjene družine bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov 26 odgovorov vzgojiteljev (Tabela 10) za vseh 13 otrok, starih 1-3 leta, je 

razvidno, da v 1 primeru  vzgojitelji menijo, da govora otroka člani razširjene družine nikoli 

ne razumejo, v 11 primerih vzgojitelji menijo, da govor otrok člani razširjene družine 

razumejo redko, v 4 primerih vzgojitelji menijo, da govor otrok člani razširjene družine 
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razumejo včasih, v  8 primerih vzgojitelji menijo, da govor otroka člani razširjene družine 

razumejo pogosto, v 2 primerih pa vzgojitelji menijo, da člani razširjene družine govor otroka 

razumejo vedno. Iz rezultatov vseh 66 odgovorov vzgojiteljev za 33 otrok, starih 3-6 let, je 

razvidno, da v 2 primerih vzgojitelji menijo, da govor otroka člani razširjene družine 

razumejo včasih, v 16 primerih vzgojitelji menijo, da govor otroka člani razširjene družine 

razumejo pogosto, v 48 primerih pa vzgojitelji menijo, da govor otrok člani razširjene 

družine razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, po mnenju 

vzgojiteljev članom razširjene družine bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

 

Tabela 11: Rezultati odgovorov anketirancev glede razumevanja otrokovih prijateljev pri govoru 

njihovega otroka 

Ali otrokovi prijatelji 

razumejo govor vašega 

otroka? 

Starostna skupina 

Skupaj 1-3 leta 3-6 let 

M O SS V M O SS V 

Nikoli 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0,0% 

Redko 
3 

1,5% 

1 

0,5% 

1 

0,5% 

10 

4,9% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

15 

7,4% 

Včasih 
5 

2,5% 

3 

1,5% 

2 

1,0% 

6 

3,0% 

1 

0,5% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

1,0% 

19 

9,4% 

Pogosto 
5 

2,5% 

3 

1,5% 

2 

1,0% 

8 

3,9% 

10 

4,9% 

10 

4,9% 

1 

0,5% 

6 

3,0% 

45 

22,2% 

Vedno 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

1,0% 

22 

10,8% 

19 

9,4% 

23 

11,3% 

58 

28,6% 

124 

61,1% 

Skupaj 
13 

6,4% 

7 

3,4% 

5 

2,5% 

26 

12,8% 

33 

16,3% 

29 

14,3% 

24 

11,8% 

66 

32,5% 

203 

100% 

M=mama, O=oče, SS=stari starši, V=vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pomočnik vzgojitelja 

 

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 11) vseh 13 mam otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 3 

mame menijo, da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo redko, 5 mam je 

mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo včasih, 5 mam pa je mnenja, 

da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 

33 mam otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da je 1 mama mnenja, da govor njihovega otroka 

otrokovi vrstniki razumejo včasih, 10 mam je mnenja, da govor njihovega otroka  otrokovi 

vrstniki razumejo pogosto, 22 mam pa je mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki 

razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju mam govor otrok, starih 3-6 let, 

otrokovim vrstnikom bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  
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Iz rezultatov odgovorov (Tabela 11) vseh 7 očetov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 1 oče 

meni, da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo redko, 3 očetje so mnenja, da 

govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo včasih, 3 očetje pa so mnenja, da govor 

njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 29 očetov 

otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da je 10 očetov mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi 

vrstniki razumejo pogosto, 19 očetov pa je mnenja, da govor njihovega otroka  otrokovi 

vrstniki razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju očetov govor otrok, starih 3-6 let, 

otrokovim vrstnikom bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 11) vseh 5 babic/dedkov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, 

da 1 babica/dedek meni, da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo redko, 2 

babici/dedka sta mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo včasih, 2 

babici/dedka pa sta mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo pogosto. Iz 

rezultatov odgovorov vseh 24 babic/dedkov otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da je 

babica/dedek mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi vrstniki razumejo pogosto, 23 

babic/dedkov pa je mnenja, da govor njihovega otroka  otrokovi vrstniki razumejo vedno. 

Sklepamo lahko, da je po mnenju babic/dedkov govor otrok, starih 3-6 let, otrokovim 

vrstnikom bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov 26 odgovorov vzgojiteljev (Tabela 11) za vseh 13 otrok, starih 1-3 leta, je 

razvidno, da v 10 primerih  vzgojitelji menijo, da otrokovi vrstniki govor otroka razumejo 

redko, v 6 primerih vzgojitelji menijo, da govor otrok otrokovi vrstniki razumejo včasih, v 8 

primerih vzgojitelji menijo, da govor otrok otrokovi vrstniki razumejo pogosto, v  2 primerih 

pa vzgojitelji menijo, da govor otroka otrokovi vrstniki razumejo vedno. Iz rezultatov vseh 

66 odgovorov vzgojiteljev za 33 otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da v 2 primerih vzgojitelji 

menijo, da govor otroka otrokovi vrstniki razumejo včasih, v 6 primerih vzgojitelji menijo, da 

govor otroka otrokovi vrstniki razumejo pogosto, v 58 primerih pa vzgojitelji menijo, da 

govor otrok otrokovi vrstniki razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 

let, po mnenju vzgojiteljev otrokovim vrstnikom bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  
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Tabela 12: Rezultati odgovorov vseh anketirancev glede razumevanja drugih znancev pri govoru 

njihovega otroka 

Ali drugi znanci 

razumejo govor vašega 

otroka? 

Starostna skupina 

Skupaj 1-3 leta 3-6 let 

M O SS V M O SS V 

Nikoli 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

0,5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

0,5% 

Redko 
3 

1,5% 

1 

0,5% 

0 

0% 

11 

5,4% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

15 

7,4% 

Včasih 
5 

2,5% 

2 

1,0% 

3 

1,5% 

4 

2,0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

1,0% 

16 

7,9% 

Pogosto 
5 

2,5% 

4 

2,0% 

2 

1,0% 

10 

4,9% 

15 

7,4% 

14 

6,9% 

7 

3,4% 

14 

6,9% 

71 

35,0% 

Vedno 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

18 

8,9% 

15 

7,4% 

17 

8,4% 

50 

24,6% 

100 

49,3% 

Skupaj 
13 

6,4% 

7 

3,4% 

5 

2,5% 

26 

12,8% 

33 

16,3% 

29 

14,3% 

24 

11,8% 

66 

32,5% 

203 

100% 

M=mama, O=oče, SS=stari starši, V=vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pomočnik vzgojitelja 

 

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 12) vseh 13 mam otrok, starih 1-3 leta je razvidno, da 3 

mame menijo, da govor njihovega otroka drugi znanci razumejo redko, 5 mam je mnenja, da 

govor njihovega otroka drugi znanci razumejo včasih, 5 mam pa je mnenja, da govor 

njihovega otroka drugi znanci razumejo pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 33 mam 

otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da je 15 mam mnenja, da govor njihovega otroka drugi 

znanci razumejo pogosto, 18 mam pa je mnenja, da govor njihovega otroka  drugi znanci 

razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju mam govor otrok, starih 3-6 let, drugim 

znancem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 12) vseh 7 očetov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 1 oče 

meni, da govor njihovega otroka drugi znanci razumejo redko, 2 očeta sta mnenja, da govor 

njihovega otroka drugi znanci razumejo včasih, 4 očetje pa so mnenja, da govor njihovega 

otroka drugi znanci razumejo pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 29 očetov otrok, starih 

3-6 let, je razvidno, da je 14 očetov mnenja, da govor njihovega otroka drugi znanci razumejo 

pogosto, 15 očetov pa je mnenja, da govor njihovega otroka  drugi znanci razumejo vedno. 

Sklepamo lahko, da je po mnenju očetov govor otrok, starih 3-6 let, drugim znancem bolj 

razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 12) vseh 5 babic/dedkov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, 

da 3 babice/dedki menijo, da govor njihovega otroka drugi znanci razumejo včasih, 2 
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babici/dedka pa sta mnenja, da govor njihovega otroka drugi znanci razumejo pogosto. Iz 

rezultatov odgovorov vseh 24 babic/dedkov otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da je 7 

babic/dedkov mnenja, da govor njihovega otroka drugi znanci razumejo pogosto, 17 

babic/dedkov pa je mnenja, da govor njihovega otroka  drugi znanci razumejo vedno. 

Sklepamo lahko, da je po mnenju babic/dedkov govor otrok, starih 3-6 let, drugim znancem 

bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov 26 odgovorov vzgojiteljev (Tabela 12) za vseh 13 otrok, starih 1-3 leta, je 

razvidno, da v 1 primeru  vzgojitelji menijo, da drugi znanci nikoli ne razumejo otrokovega 

govora, v 11 primerih vzgojitelji menijo, da drugi znanci govor otrok razumejo redko, v 4 

primerih vzgojitelji menijo, da ostali znanci govor otrok razumejo včasih, v  10 primerih  pa 

vzgojitelji menijo, da ostali znanci govor otroka razumejo vedno. Iz rezultatov vseh 66 

odgovorov vzgojiteljev za 33 otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da v 2 primerih vzgojitelji 

menijo, da ostali znanci govor otroka razumejo včasih, v 14 primerih vzgojitelji menijo, da 

ostali znanci govor otroka razumejo pogosto, v 50 primerih pa vzgojitelji menijo, da ostali 

znanci govor otrok razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, po 

mnenju vzgojiteljev ostalim znancem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

 

 

Tabela 13: Rezultati odgovorov vseh anketirancev glede razumevanja otrokovih učiteljev in vzgojiteljev 

pri govoru njihovega otroka 

Ali otrokovi učitelji in 

vzgojitelji razumejo 

govor vašega otroka? 

Starostna skupina 

Skupaj 1-3 leta 3-6 let 

M O SS V M O SS V 

Nikoli 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Redko 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

3,0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

3,0% 

Včasih 
4 

2,0% 

2 

1,0% 

2 

1,0% 

8 

3,9% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

16 

7,9% 

Pogosto 
8 

3,9% 

5 

2,5% 

2 

1,0% 

10 

4,9% 

8 

3,9% 

12 

5,9% 

3 

1,5% 

8 

3,9% 

56 

27,6% 

Vedno 
1 

0,5% 

0 

0% 

1 

0,5% 

2 

1,0% 

25 

12,3% 

17 

8,4% 

21 

10,3% 

58 

28,6% 

125 

61,6% 

Skupaj 
13 

6,4% 

7 

3,4% 

5 

2,5% 

26 

12,8% 

33 

16,3% 

29 

14,3% 

24 

11,8% 

66 

32,5% 

203 

100% 

M=mama, O=oče, SS=stari starši, V=vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pomočnik vzgojitelja 
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Iz rezultatov odgovorov (Tabela 13) vseh 13 mam otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 4 

mame menijo, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo včasih, 8 

mam je mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo pogosto, 

1 mama pa je mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo 

vedno. Iz rezultatov odgovorov vseh 33 mam otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da je 8 mam 

mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo pogosto, 25 mam 

pa je mnenja, da govor njihovega otroka  otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo vedno. 

Sklepamo lahko, da je po mnenju mam govor otrok, starih 3-6 let, otrokovim učiteljem in 

vzgojiteljem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 13) vseh 7 očetov otrok, starih 1-3 leta je razvidno, da 2 

očeta menita, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo včasih, 5 

očetov pa je mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo 

pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 29 očetov otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da je 12 

očetov mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo pogosto, 

17 očetov pa je mnenja, da govor njihovega otroka  otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo 

vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju očetov govor otrok, starih 3-6 let, otrokovim 

učiteljem in vzgojiteljem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 13) vseh 5 babic/dedkov otrok, starih 1-3 leta je razvidno, da 

2 babici/dedka menita, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo 

včasih, 2 babici/dedka sta mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in vzgojitelji 

razumejo pogosto, 1 babica/dedek pa je mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji 

in vzgojitelji razumejo vedno. Iz rezultatov odgovorov vseh 24 babic/dedkov otrok, starih 3-6 

let je razvidno, da so 3 babice/dedki mnenja, da govor njihovega otroka otrokovi učitelji in 

vzgojitelji razumejo pogosto, 21 babic/dedkov pa je mnenja, da govor njihovega otroka  

otrokovi učitelji in vzgojitelji razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju 

babic/dedkov govor otrok, starih 3-6 let, otrokovim učiteljem in vzgojiteljem bolj razumljiv 

kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov 26 odgovorov vzgojiteljev (Tabela 13) za vseh 13 otrok, starih 1-3 leta je 

razvidno, da v 6 primerih  vzgojitelji menijo, da otrokovi učitelji in vzgojitelji govor otroka 

razumejo redko, v 8 primerih vzgojitelji menijo, da govor otrok otrokovi vzgojitelji in učitelji 

razumejo včasih, v 10 primerih vzgojitelji menijo, da govor otrok otrokovi vzgojitelji in 
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učitelji razumejo pogosto, v 1 primeru pa vzgojitelji menijo, da govor otroka otrokovi 

vzgojitelji in učitelji razumejo vedno. Iz rezultatov vseh 66 odgovorov vzgojiteljev za 33 

otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da v 8 primerih vzgojitelji menijo, da govor otroka otrokovi 

vzgojitelji in učitelji razumejo pogosto, v 58 primerih pa vzgojitelji menijo, da govor otroka 

otrokovi vrstniki razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, po 

mnenju vzgojiteljev otrokovim vzgojiteljem in učiteljem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih 

otrok.  

 

Tabela 14: Rezultati odgovorov vseh anketirancev glede razumevanja ostalih neznancev pri govoru 

njihovega otroka 

Ali ostali neznanci 

razumejo govor vašega 

otroka? 

Starostna skupina 

Skupaj 1-3 leta 3-6 let 

M O SS V M O SS V 

Nikoli 
1 

0,5% 

0 

0% 

0 

0% 

5 

2,5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

6 

3,0% 

Redko 
3 

1,5% 

2 

1,0% 

0 

0% 

9 

4,4% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

14 

6,9% 

Včasih 
5 

2,5% 

3 

1,5% 

3 

1,5% 

6 

3,0% 

1 

0,5% 

1 

0,5% 

0 

0% 

2 

1,0% 

21 

10,3% 

Pogosto 
4 

2,0% 

2 

1,0% 

2 

1,0% 

6 

3,0% 

15 

7,4% 

12 

5,9% 

8 

3,9% 

26 

12,8% 

75 

36,9% 

Vedno 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

17 

8,4% 

16 

7,9% 

16 

7,9% 

38 

18,7% 

87 

42,9% 

Skupaj 
13 

6,4% 

7 

3,4% 

5 

2,5% 

26 

12,8% 

33 

16,3% 

29 

14,3% 

24 

11,8% 

66 

32,5% 

203 

100% 

M=mama, O=oče, SS=stari starši, V=vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, pomočnik vzgojitelja 

 

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 14) vseh 13 mam otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, da 1 

mama meni, da govora njihovega otroka ostali neznanci  ne razumejo nikoli, 3 mame so 

mnenja, da govor njihovega otroka ostali neznanci razumejo redko, 5 mam je mnenja, da 

govor njihovega otroka ostali neznanci razumejo včasih, 4 mame pa so mnenja, da govor 

njihovega otroka ostali neznanci razumejo pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 33 mam 

otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da je 1 mama mnenja, da govor njihovega otroka ostali 

neznanci razumejo včasih, 15 mam je mnenja, da govor njihovega otroka  ostali neznanci 

razumejo pogosto, 17 mam pa je mnenja, da je govor njihovega otroka ostalim neznancem 

razumljiv vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju mam govor otrok, starih 3-6 let, ostalim 

neznancem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  
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Iz rezultatov odgovorov (Tabela 14) vseh 7 očetov otrok, starih 1-3 leta je razvidno, da sta 2 

očeta mnenja, da govor njihovega otroka ostali neznanci razumejo redko, 3 očetje so mnenja, 

da govor njihovega otroka ostali neznanci razumejo včasih, 2 očeta pa sta mnenja, da govor 

njihovega otroka ostali neznanci razumejo pogosto. Iz rezultatov odgovorov vseh 29 očetov 

otrok, starih 3-6 let je razvidno, da je 1 oče mnenja, da govor njihovega otroka ostali 

neznanci razumejo včasih, 12 očetov je mnenja, da govor njihovega otroka  ostali neznanci 

razumejo pogosto, 16 očetov pa je mnenja, da je govor njihovega otroka ostalim neznancem 

razumljiv vedno. Sklepamo lahko, da je po mnenju očetov govor otrok, starih 3-6 let, ostalim 

neznancem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov odgovorov (Tabela 14) vseh 5 babic/dedkov otrok, starih 1-3 leta, je razvidno, 

da so 3 babice/dedki mnenja, da govor njihovega otroka ostali neznanci razumejo včasih, 2 

babici/dedka pa sta mnenja, da govor njihovega otroka ostali neznanci razumejo pogosto. Iz 

rezultatov odgovorov vseh 24 babic/dedkov otrok, starih 3-6 let je razvidno, da je 8 

babic/dedkov mnenja, da govor njihovega otroka ostali neznanci razumejo pogosto, 16 

babic/dedkov pa  je mnenja, da govor njihovega otroka  ostali neznanci razumejo vedno. 

Sklepamo lahko, da je po mnenju babic/dedkov govor otrok, starih 3-6 let, ostalim 

neznancem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Iz rezultatov 26 odgovorov vzgojiteljev (Tabela 14) za vseh 13 otrok, starih 1-3 leta, je 

razvidno, da v 5 primerih  vzgojitelji menijo, da ostali neznanci govora otroka nikoli ne 

razumejo, v 9 primerih vzgojitelji menijo, da govor otrok ostali neznanci razumejo redko, v 6 

primerih vzgojitelji menijo, da govor otrok ostali neznanci razumejo včasih, v  6 primerih pa 

vzgojitelji menijo, da govor otroka ostali neznanci razumejo pogosto. Iz rezultatov vseh 66 

odgovorov vzgojiteljev za 33 otrok, starih 3-6 let, je razvidno, da v 2 primerih vzgojitelji 

menijo, da govor otroka ostali neznanci razumejo včasih, v 26 primerih vzgojitelji menijo, da 

govor otroka ostali neznanci razumejo pogosto, v 38 primerih pa vzgojitelji menijo, da govor 

otrok ostali neznanci razumejo vedno. Sklepamo lahko, da je govor otrok, starih 3-6 let, po 

mnenju vzgojiteljev ostalim neznancem bolj razumljiv kot govor 1-3 letnih otrok.  

Zaključim lahko z ugotovitvijo, da so od možnega maksimalnega seštevka odgovorov 

lestvice ICS, ki je 35, mlajši otroci (1-3 leta) dosegli povprečno vrednost seštevka 29,17,  

starejši otroci (3-6 let) pa 33,54. Stopnja razumljivosti govora starejših otrok (3-6 let) je tako 

na podlagi rezultatov raziskave večja od govorne razumljivosti mlajših otrok (1-3 leta). 
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Govor otroka se razvija postopoma, po določenih stopnjah in predvidenih mejnikih ter pri 3-4 

letnem otroku doseže stopnjo, na kateri je otrok že dobro razumljiv sogovornikom. Ker so 

starši, stari starši, vzgojitelji in člani ožje družine velikokrat v stiku z otrokom, nimajo težav 

pri razumevanju njegovega govora, tudi ko otrokov govor še ni dobro razvit. Osebe, ki z 

otrokom preživijo veliko časa, poznajo tudi njegov način govorjenja, ki ga spremlja 

neverbalno komuniciranje in tako nimajo težav z ugotavljanjem, kaj jim otrok želi povedati. 

Osebe, ki z otrokom nimajo veliko stika, pa ga po mojem mnenju sprva težje razumejo, 

predvsem otroka od 3-4 leta starosti. Otrokovi sogovorniki takrat potrebujejo nekaj časa, da 

spoznajo njegov način govora, da povežejo vokale, zloge z mimiko in kretnjami otroka ter 

ugotovijo, kaj jim je otrok želel povedati. Zgodi pa se, da so včasih osebe, ki z otrokom 

preživijo dalj časa presenečene, ko otrokov sogovorec ne razume njegovega govora, saj so 

sami prepričani, da otrok že zelo dobro govori in bi ga morali razumeti vsi njegovi 

sogovorniki, ne glede na to, koliko časa preživijo z otrokom, ali pa so celo neznanci. 

Zanimivo pa je spremljati otroka in njegovega vrstnika pri pogovoru, čeprav njun govor še ni 

dobro razumljiv. Kljub temu se med seboj razumeta in dobro komunicirata.  
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6 PREVERJANJE HIPOTEZ  

6.1 HIPOTEZA 1 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah mam in očetov obstajajo 

statistično pomembne razlike.  

 

Tabela 15: Mann-Whitney U-test  hipoteze 1 

Vprašanje 
Mame Očetje  

N PV SO PVR N PV SO PVR MW P 

Ali vi razumete 

govor svojega 

otroka? 

46 4,72 0,54 44,49 36 4,56 0,56 37,68 690,5 0,11 

Ali ožji člani vaše 

družine razumejo 

govor vašega 

otroka? 

46 4,54 0,72 44,45 36 4,36 0,72 37,74 692,5 0,15 

Ali člani razširjene 

družine razumejo 

govor vašega 

otroka? 

46 4,26 0,86 41,50 36 4,28 0,82 41,50 828,0 1,00 

Ali otrokovi 

prijatelji razumejo 

govor vašega 

otroka? 

46 4,22 0,92 39,96 36 4,39 0,77 43,47 757,0 0,47 

Ali drugi znanci 

razumejo govor 

vašega otroka? 

46 4,15 0,87 40,12 36 4,31 0,71 43,26 764,5 0,52 

Ali otrokovi učitelji 

in vzgojitelji 

razumejo govor 

vašega otroka? 

46 4,48 0,66 42,78 36 4,42 0,60 39,86 769,0 0,54 

Ali ostali neznanci 

razumejo govor 

vašega otroka? 

46 4,04 0,99 39,80 36 4,22 0,87 43,67 750,0 0,43 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov,  

MW – Mann-Whitney U-statistika, P – statistična značilnost 

 

Rezultati Mann-Whitney U-testa (Tabela 15) kažejo, da je pri vseh odgovorih na vprašanja P 

> 0,05. To pomeni, da prve hipoteze ne morem potrditi, saj razlike v aritmetičnih sredinah pri 

vseh odgovorih na vprašanja niso statistično pomembne. 
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Odgovori mam in očetov otrok, zajetih v raziskavo, so pri vseh vprašanjih podobni ali celo 

enaki. Iz tega lahko sklepamo, da imajo mame in očetje omenjenih otrok podobno ali enako 

mišljenje oz. predstavo o govornih sposobnostih otroka, o njegovi stopnji komuniciranja, o 

njegovih zdravstvenih težavah… To pomeni, da oba zelo dobro poznata svojega otroka, mu 

predstavljata vzor, po katerem se bo otrok zgledoval ter mu nudita in sooblikujeta spodbudno 

in varno okolje, v katerem bo lahko otrokov razvoj napredoval na vseh področjih, ne le na 

govornem.  

 

6.2 HIPOTEZA 2 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah  mam in starih staršev 

obstajajo statistično pomembne razlike.  

 

 
Tabela 16: Mann-Whitney U-test  hipoteze 2 

Vprašanje 
Mame Stari starši  

N PV SO PVR N PV SO PVR MW P 

Ali vi razumete 

govor svojega 

otroka? 

46 4,72 0,54 37,88 24 4,83 0,38 38,19 661,5 0,94 

Ali ožji člani vaše 

družine razumejo 

govor vašega 

otroka? 

46 4,54 0,72 35,99 24 4,83 0,38 41,19 574,5 0,22 

Ali člani razširjene 

družine razumejo 

govor vašega 

otroka? 

46 4,26 0,86 36,28 24 4,67 0,48 40,72 588,0 0,34 

Ali otrokovi 

prijatelji razumejo 

govor vašega 

otroka? 

46 4,22 0,92 33,63 24 4,96 0,20 44,93 466,0 0,01 

Ali drugi znanci 

razumejo govor 

vašega otroka? 

46 4,15 0,87 34,95 24 4,71 0,46 42,84 526,5 0,10 

Ali otrokovi učitelji 

in vzgojitelji 

razumejo govor 

vašega otroka? 

46 4,48 0,66 35,33 24 4,88 0,34 42,24 544,0 0,11 

Ali ostali neznanci 

razumejo govor 

vašega otroka? 

46 4,04 0,99 34,76 24 4,67 0,48 43,14 518,0 0,08 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov,  

MW – Mann-Whitney U-statistika, P – statistična značilnost 
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Rezultati Mann-Whitney U- testa (Tabela 16) kažejo, da je pri šestih od sedmih odgovorov na 

vprašanja P > 0,05. To pomeni, da pri teh vprašanjih hipotezo lahko ovržem, saj razlike v 

aritmetičnih sredinah pri omenjenih odgovorih na vprašanja niso statistično pomembne. 

Statistično pomembna razlika (P ≤ 0,05) med odgovori se pojavi le pri četrtem vprašanju, kar 

pomeni, da hipotezo pri tem vprašanju lahko potrdim.  

 

Pri četrtem vprašanju torej prihaja do statistično pomembnih razlik v odgovorih mam in starih 

staršev, saj stari starši trdijo, da otrokovi prijatelji skoraj vedno razumejo govor njihovega 

otroka, s čimer se mame otrok glede na rezultate odgovorov ne strinjajo. Stari starši morda na 

podlagi tega, da oni sami razumejo govor svojega otroka, sklepajo, da tudi otrokovi prijatelji 

razumejo govor njihovega otroka. Stari starši otrok so že vzgajali svoje otroke (mame otrok, 

zajetih v raziskavo) in morda iz lastnih izkušenj vedo, da otroci nimajo težav pri razumevanju 

prijateljevega govora, čeprav njegov govor še ni popolnoma razvit. Lahko pa gre za napačno 

prepričanje mam, da so one tiste, ki otrokov govor dobro razumejo in ga otrokovi prijatelji ne 

morejo razumeti v tako veliki meri kot one same. Ker otroci veliko časa preživijo v vrtcu, tam 

vstopajo v komunikacijo z vrstniki in prijatelji, mame pa tega ne morejo videti in si morda ne 

predstavljajo, da otrokovi prijatelji nimajo težav z razumevanjem govora njihovega otroka.  

 

Odgovori mam in starih staršev so pri ostalih šestih vprašanjih podobni. Sklepam lahko, da 

mame in stari starši v večini primerov enako dobro razumejo otrokov govor, saj verjetno 

živijo v isti hiši in imajo zato tudi stari starši veliko stika z otrokom. Otroci radi preživljajo 

čas s starimi starši, oni pa z velikim veseljem sprejmejo odgovornost in otroka vzamejo v 

varstvo, ko imajo starši različne opravke. Tudi to je lahko razlog za dobro razumevanje 

govora otrok s strani starih staršev.   

 

 

 

6.3 HIPOTEZA 3 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah očetov in starih staršev 

obstajajo statistično pomembne razlike.  
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Tabela 17: Mann-Whitney U-test  hipoteze 3 

Vprašanje 
Mame Stari starši  

N PV SO PVR N PV SO PVR MW P 

Ali vi razumete 

govor svojega 

otroka? 

36 4,56 0,56 30,36 29 4,76 0,435 36,28 427,0 0,13 

Ali ožji člani vaše 

družine razumejo 

govor vašega 

otroka? 

36 4,36 0,72 28,56 29 4,76 0,435 38,52 362,0 0,01 

Ali člani razširjene 

družine razumejo 

govor vašega 

otroka? 

36 4,28 0,82 31,22 29 4,48 0,634 35,21 458,0 0,35 

Ali otrokovi 

prijatelji razumejo 

govor vašega 

otroka? 

36 4,39 0,77 29,54 29 4,66 0,769 37,29 397,5 0,05 

Ali drugi znanci 

razumejo govor 

vašega otroka? 

36 4,31 0,71 30,88 29 4,48 0,688 35,64 445,5 0,26 

Ali otrokovi učitelji 

in vzgojitelji 

razumejo govor 

vašega otroka? 

36 4,42 0,60 29,18 29 4,69 0,604 37,74 384,5 0,04 

Ali ostali neznanci 

razumejo govor 

vašega otroka? 

36 4,22 0,87 31,11 29 4,45 0,686 35,34 454,0 0,32 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov,  

MW – Mann-Whitney U-statistika, P – statistična značilnost 

 

Rezultati Mann-Whitney U- testa (Tabela 17) kažejo, da je pri petih od sedmih odgovorov na 

vprašanja P > 0,05. To pomeni, da pri teh vprašanjih hipotezo lahko ovržem, saj razlike v 

aritmetičnih sredinah pri omenjenih odgovorih na vprašanja niso statistično pomembne. 

Statistično pomembna razlika (P ≤ 0,05) med odgovori se pojavi  pri drugem in šestem 

vprašanju, kar pomeni, da hipotezo pri teh vprašanjih lahko potrdim. 

 

Pri drugem in šestem vprašanju se med odgovori očetov in starih staršev pojavijo statistično 

pomembne razlike. Skoraj vsi stari starši menijo, da ožji člani družine in tudi otrokovi učitelji 

in vzgojitelji zelo pogosto razumejo govor svojega otroka, v kar pa očetje niso tako 

prepričani. Do različnih mnenj in rezultatov je lahko prišlo zaradi tega, ker morda očetje 

nimajo toliko izkušenj glede razvoja otrokovega govora in sklepajo, da oni v največji meri 

razumejo govor svojega otroka. Ne zavedajo pa se, da tudi ostali ožji člani otrokove družine 

in tudi otrokovi učitelji in vzgojitelji veliko časa preživijo z otrokom in zato kar dobro in 

pogosto razumejo govor otrok. Stari starši pa si verjetno predstavljajo, da če oni, ki niso toliko 
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časa z otrokom kot njegovi starši,  razumejo govor svojega otroka, ga morajo razumeti tudi 

ožji člani otrokove družine ter otrokovi učitelji in vzgojitelji.  

  

Sklepam lahko, da pri ostalih odgovorih na vprašanja pri razumevanju govora otroka s strani 

očetov in starih staršev ne prihaja do razlik. Tako kot očetje so tudi stari starši veliko časa z 

otrokom in tako nimajo večjih težav z razumevanjem njegovega govora.  

 

6.4 HIPOTEZA 4 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah staršev, starih staršev in 

vzgojiteljev obstajajo statistično pomembne razlike. 

 

Za preverjanje hipoteze 4 sem uporabila Friedmanov test, ki je neparametričen statističen test 

za odkrivanje razlik med več kot dvema spremenljivkama in nadomesti parametričen test 

ANOVA. S pomočjo omenjenega testa sem izračunala razlike v razumevanju govora 

predšolskih otrok s strani staršev, starih staršev in vzgojiteljev hkrati.  

 

 
Tabela 18:  Friedman test hipoteze 4 

Skupina anketirancev N PV SO PVR χ² P 

Starši 7 4,35 0,18 1,86 

12,29 0,00 Stari starši 7 4,61 0,14 3,00 

Vzgojitelji 7 4,28 0,17 1,14 

N – število vprašanj, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov, 

χ² – Friedman χ², P – statistična značilnost 

 

Rezultat Friedmanovega testa (Tabela 18) kaže, da je P < 0,05. To pomeni, da se med 

odgovori staršev (mama, oče), starih staršev (dedek/babica) in vzgojiteljev (vzgojiteljice, 

pomočnice vzgojiteljic, pomočnik vzgojitelja) pojavljajo statistično pomembne razlike. Z 

nadaljnjo uporabo Wilcoxonovega testa sem ugotovila, da razlike obstajajo med odgovori 

starih staršev in vzgojiteljev. Hipotezo, da v zaznavanju razumljivosti govora predšolskih 

otrok med ocenami treh skupin anketirancev (staršev, starih staršev in vzgojiteljev) obstajajo 

statistično pomembne razlike, lahko potrdim.  
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Vzrok za razlike v odgovorih starih staršev in vzgojiteljev bi lahko bili preveč subjektivni 

odgovori starih staršev, saj imajo v nekaterih primerih manj stika z otrokom kot vzgojitelji in 

so zato njihove predstave o govorni razumljivosti njihovega otroka napačne. Stari starši 

verjetno menijo, da je njihov otrok dobro razumljiv ostalim sogovornikom, čeprav morda v 

resnici ni. Vzgojitelji pa z otrokom preživijo več časa, so strokovno podkovani ter 

usposobljeni za delo z otroki in prav zaradi tega bolj objektivno ocenjujejo razumljivost 

otrokovega govora.  

 

 

6.5 HIPOTEZA 5 

V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah mlajših (1-3 leta) in starejših 

otrok (3-6 let) obstajajo statistično pomembne razlike. 

 

Tabela 19: Mann-Whitney U-test hipoteze 5 

Vprašanje 
Skupina 1-3 Skupina 3-6  

N PV SO PVR N PV SO PVR MW P 

Ali vi razumete 

govor svojega 

otroka? 

51 3,76 0,91 49,14 152 4,84 0,37 119,74 1180,0 0,00 

Ali ožji člani vaše 

družine razumejo 

govor vašega 

otroka? 

51 3,53 1,07 48,83 152 4,80 0,40 119,84 1164,0 0,00 

Ali člani razširjene 

družine razumejo 

govor vašega 

otroka? 

51 3,18 0,99 43,23 152 4,64 0,53 121,72 878,5 0,00 

Ali otrokovi 

prijatelji razumejo 

govor vašega 

otroka? 

51 3,14 0,90 35,86 152 4,78 0,46 124,19 503,0 0,00 

Ali drugi znanci 

razumejo govor 

vašega otroka? 

51 3,08 0,89 37,39 152 4,64 0,51 123,68 581,0 0,00 

Ali otrokovi učitelji 

in vzgojitelji 

razumejo govor 

vašega otroka? 

51 3,53 0,81 40,77 152 4,80 0,40 122,54 753,5 0,00 

Ali ostali neznanci 

razumejo govor 

vašega otroka? 

51 2,76 0,99 36,14 152 4,55 0,55 124,10 517,0 0,00 

N – število, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, PVR – povprečna vrednost rangov,  

MW – Mann-Whitney U-statistika, P – statistična značilnost 
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Rezultat Mann-Whitney U- testa (Tabela 19) kaže, da je pri vseh odgovorih na vprašanja P < 

0,05. To pomeni, da peto hipotezo, da v zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v 

ocenah mlajših (otroci 1. starostnega obdobja) in starejših otrok (otroci 2. starostnega 

obdobja) obstajajo statistično pomembne razlike lahko potrdim, saj so razlike v aritmetičnih 

sredinah pri vseh odgovorih na vprašanja statistično pomembne. 

 

Iz teoretičnih virov vemo, da razvoj govora poteka postopoma in po določenih stopnjah, ki jih 

določajo mejniki govornega razvoja. Razvoj govora pri otroku poteka od vokalizacije (jok, 

cviljenje, nekaj samoglasnikov), nekaj ponavljajočih glasov in gruljenja, do imitacijskih 

odgovorov na govor. Kmalu se pojavijo bebljanje, vokalne igre, otrok »izgovarja« 

samoglasnike in že tudi nekaj soglasnikov, pojavi se oglašanje z vokali. Čez čas otrok 

preizkuša različne vokalne igre, katerih del so [mama], [ata], [baba]. Otrok nato začne v 

povprečju uporabljati eno besedo pravilno, posnema glasove in pravilno število zlogov. 

Prihaja do razumevanja ukaza ne, ne, odgovarjanje na pa, pa. Okoli 1-2 let se pojavi več 

nerazumljivega govora, ki mu pravimo žlobudranje, pri 2 letih pa otrok poimenuje že več 

predmetov in veliko tudi ponavlja (eholalija). V nadaljnjem razvoju govora nato zasledimo 

več novih glasov, vendar pa artikulacija zaostaja za besediščem. Otrok v tej starosti ponavadi 

izpušča zadnji soglasnik. Pri 3-4 letnem otroku je razumljivost govora blizu 100%, vendar gre 

še vedno za pomanjkljivo artikulacijo l-ja in r-ja. Ko je otrok star 4-6 let, govor postopoma 

postane tekoč.  

 

Zato je vsem dobro znano, da mlajše otroke (prva starostna skupina)  težje razumemo kot 

starejše (druga starostna skupina). Trdimo lahko, da je stopnja razumljivosti govora otrok 

prve starostne skupine nižja kot stopnja razumljivosti govora otrok starejših starostnih skupin. 

Glede na podatke raziskave imajo z razumevanjem govora otrok največ težav osebe, ki otroka 

ne poznajo ali pa imajo z njim malo stikov. Starši (stari starši), ožji člani družine in otrokovi 

vzgojitelji pa kljub še slabo razvitemu govoru tudi otroke prve starostne skupine najbolje 

razumemo in imamo s tem mnogo manj težav kot ostali. Najmanj težav pa nam povzroča 

razumevanje govora otrok starejše starostne skupine, saj je razvit že do take mere, da je v 

večini primerov vedno razumljiv otrokovim sogovorcem. 
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7 PREGLED POTRJENIH IN OVRŽENIH HIPOTEZ 

 
Tabela 20: Pregled potrjenih in ovrženih hipotez 

HIPOTEZA POTRJENA OVRŽENA 

Hipoteza 1: V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah mam in 

očetov obstajajo statistično pomembne razlike.  
 ✓ 

Hipoteza 2: V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah mam in 

starih staršev obstajajo statistično pomembne razlike.  
 ✓ 

Hipoteza 3: V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah očetov 

in starih staršev obstajajo statistično pomembne razlike.  
 ✓ 

Hipoteza 4: V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah staršev 

(starih staršev) in vzgojiteljev obstajajo statistično pomembne razlike. 
✓  

Hipoteza 5: V zaznavanju razumljivosti govora predšolskih otrok v ocenah mlajših 

(1-3 leta) in starejših otrok (3-6 let) obstajajo statistično pomembne razlike. 
✓  

  

8 ZAKLJUČEK 

S pomočjo raziskave, ki sem jo izvedla v svojem diplomskem delu, sem ugotavljala stopnjo 

razumljivosti govora predšolskih otrok, starih od 1 do 6 let. Vzorec so predstavljali otroci 

različnih starostno homogenih skupin vrtca Vrhnika. Starši (mama, oče), stari starši 

(babica/dedek), vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in pomočnik vzgojitelja otrok, zajetih v 

vzorec, so odgovorili na vprašanja Lestvice razumljivosti govora v vsakdanjem življenju 

(McLeod, Harrison in McCormack, 2012).  

Na začetku izdelave diplomskega dela sem oblikovala hipoteze, izmed katerih sem nekatere 

potrdila, druge ovrgla. Pred interpretacijo rezultatov sem pričakovala, da se bo pokazalo, da 

starši (mama, oče) v večji meri razumejo govor svojega otroka, kot stari starši (babica/dedek), 

vendar sem morala hipoteze 1, 2 in 3 ovreči. Rezultati so namreč pokazali, da med ocenami 

mam, očetov in babic/dedkov ni statistično pomembnih razlik v razumevanju govora svojega 

otroka. Hipotezi 4 in 5 pa sem lahko potrdila.  

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je stopnja razumljivosti govora otrok različnih starosti 

različna, saj razvoj govora poteka po določenih stopnjah, ki jih določajo mejniki razvoja 

govora predšolskega otroka. Odgovori staršev in babic/dedkov otrok, zajetih v raziskavo, se 

glede stopnje razumljivosti otrokovega govora v večini primerov ujemajo in smiselno 
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povezujejo z odgovori vzgojiteljev/-ic in pomočnikov/-ic vzgojiteljev/-ic., vendar pa se v 

nekaj primerih le  pojavljajo razlike.  

Med mamami in očeti, mamami in starimi starši ter očeti in starimi starši ni statistično 

pomembnih razlik v razumevanju govora predšolskih otrok, obstajajo pa razlike med stopnjo 

razumljivosti otrokovega govora med vzgojitelji in starši in/ali med vzgojitelji in starimi 

starši. Razlog za to bi lahko bilo objektivno ocenjevanje razumljivosti govora s strani 

vzgojiteljev in subjektivno ocenjevanje razumljivosti govora otrok s strani staršev in starih 

staršev. Velikokrat se namreč zgodi, da so starši in stari starši prepričani, da je govor 

njihovega otroka popolnoma razumljiv tudi ostalim osebam, ki vstopajo v komunikacijo z 

otrokom, saj se včasih težko sprijaznijo z dejstvom, da bi bil govor njihovega otroka manj 

razumljiv kot govor otrokovih vrstnikov. Lahko pa je težava v tem, da starši in stari starši ne 

poznajo mejnikov govornega razvoja otroka in zato ne vedo, na kateri stopnji govornega 

razvoja naj bi njihov otrok bil. Tako so prepričani, da tako kot sami, tudi ostali razumejo 

govor njihovega otroka. V nasprotju s starši in starimi starši pa so vzgojitelji strokovno 

usposobljeni in lahko primerjajo razumljivost govora posameznega otroka z njegovimi 

vrstniki, ter hitro opazijo morebitno odstopanje govora otroka od njegovih vrstnikov.  

 

Glede na rezultate raziskave je govor predšolskega otroka v starosti od 1-3 let osebam, ki  z 

otrokom komunicirajo, manj razumljiv, kot govor 3-6 letnih otrok, saj večino otrokovega 

govora na začetku predstavlja nerazumljiv govor, ki mu pravimo žlobudranje, pojavlja pa se 

tudi eholalija (ponavljanje). Govor se nato pri večini otrok razvije do stopnje, da ga osebe, ki 

z otrokom komunicirajo, velikokrat razumejo,  saj otrok usvaja nove glasove. Otrokova 

artikulacija še vedno zaostaja za besediščem, približno polovico otrokovih besed pa je zaradi 

izpuščanja zadnjega soglasnika še nerazumljivih. V tem obdobju otrok počasi preide stopnjo 

žlobudranja. 

Od 3. leta starosti dalje,  je govor  predšolskega otroka skoraj vedno razumljiv otrokovemu 

sogovorcu, saj otrok v povedih že uporablja 3-4 besede, njegov govor pa postaja skoraj 

popolnoma razumljiv. Ko otrok dopolni 6 let, doseže tisto stopnjo razvoja govora, da ga 

vedno razumejo vsi njegovi sogovorci, saj lahko sestavi od pet- do šestbesedne stavke, njegov 

govor pa je tekoč. 
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V času nastajanja mojega diplomskega dela sem spoznala, da osebe, ki z otrokom preživijo 

večino časa (starši, babice/dedki,  vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic), v večji 

meri razumejo njegov govor tudi že v začetnih stopnjah  govornega razvoja. Osebe, ki pa z 

otrokom preživijo manj časa, imajo predvsem v začetni stopnji otrokovega govornega razvoja 

težave z razumevanjem govora posameznega otroka. To ugotovitev lahko povežemo s 

trditvijo, da mlajše otroke veliko bolje razumejo njegovi bližnji kot pa tujci. Vsak otrok ima 

zase značilne glasove vokalizacije, izgovarjanje kombinacije posameznih glasov, svoj način 

komuniciranja z okolico, ki ga zaradi teh posebnosti osebe, ki z njim preživijo več časa, lahko 

bolje razumejo. Starši, babice/dedki, vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic 

predstavljajo predšolskemu otroku vzor, po katerem se zgleduje in ga poskuša posnemati. 

Zato je zelo pomembno, da te osebe govorijo na otroku primeren način, ne uporabljajo 

pomanjševalnic, ne prevzemajo popačenega govora otrok, ampak ustvarijo za otroka 

spodbudno okolje za razvoj njegovega govora. Starši, babice/dedki in vzgojitelji naj otroku 

veliko berejo, pripovedujejo, skupaj z otrokom pojejo pesmi, otroka spodbujajo k 

pripovedovanju, opisovanju, iskanju rim, saj bo le tako otrok imel vse možnosti za optimalni 

govorni razvoj. 

S pomočjo raziskave sem dobila vpogled v govorno razumljivost predšolskih otrok različnih 

starosti in spoznala, da glede na odgovore anketirancev večina otrok nima težav z govornim 

razvojem. Med pisanjem diplomskega dela sem utrdila in poglobila svoje znanje na področju 

govora predšolskega otroka, ki ga bom še naprej uporabljala pri delu s predšolskimi otroki. 

Mejniki govornega razvoja so mi pomagali pri spoznanju, da skoraj vsi otroci, zajeti v 

raziskavo, dosegajo predvideno stopnjo razumljivosti razvoja govora. Upoštevati pa moramo, 

da ti mejniki predstavljajo le okvir, znotraj katerega naj bi razvoj govora vsakega otroka 

potekal, zato se lahko zgodi, da stopnja razvoja govora pri posamezniku tudi malce odstopa 

od povprečnega razvoja govora njegovih vrstnikov. 

Izvedena raziskava bi bila morda še bolj uspešna, če bi imela možnost pridobiti enako število 

odgovorov vseh skupin anketirancev (mama, oče, dedek/babica, vzgojiteljica, pomočnica 

vzgojiteljice, pomočnik vzgojitelja), vendar je to težko izpeljati, saj nekateri otroci ne živijo z 

obema staršema ali pa stari starši živijo drugje in niso imeli možnosti izpolniti vprašalnika. 

Kljub temu pa sem mnenja, da so rezultati raziskave resnični in da so vsi anketiranci 

odgovarjali z realnimi odgovori. 
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V prihodnje bi lahko še naprej spremljala in ocenjevala stopnjo razumljivosti govora otrok, ki 

so bili tokrat zajeti v raziskavo in ugotavljala, kako se njihova govorna razumljivost spreminja 

do vstopa v šolo in morda tudi v prvem razredu osnovne šole. Ugotavljala bi lahko tudi, kako 

v šoli napredujejo otroci, ki so imeli v vrtcu težave z govorno razumljivostjo in ali to vpliva 

na njihovo učenje in uspeh v šoli.  

Pridobljena spoznanja o pomembnosti otrokovih prvih let za razvoj njegovega govora bom s 

pridom uporabljala v praksi ter v oddelku pripravljala in izvajala dejavnosti, ki bodo 

pripomogle k razvijanju otrokovega govora ter tako omogočile, da bo njegov govor čim bolj 

razumljiv okolju, v katerem se bo otrok gibal in v katerega bo vstopal. Morebitna odstopanja 

posameznikov pri govornem razvoju bom hitreje opazila in po potrebi tudi ustrezno ukrepala 

ter s svojim delom ustvarjala prijetno in za učenje spodbudno okolje, kamor bodo otroci radi 

prihajali. 
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