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POVZETEK 

Zaradi vse večjega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v programe predšolske vzgoje 

se vzgojitelji in vzgojiteljice pri svojem delu pogosteje srečujejo tudi z gluhimi in naglušnimi 

otroki. Prav tako kot otrokom brez posebnih potreb morajo tudi njim zagotoviti optimalne 

pogoje za njihov razvoj. Diplomsko delo z naslovom Sociopragmatične spretnosti slišečih ter 

gluhih in naglušnih predšolskih otrok, vključenih v vrtec je zato usmerjeno k iskanju 

morebitnih razlik v sociopragmatičnih spretnostih med slišečimi ter gluhimi in naglušnimi 

predšolskimi otroki. Sestavljeno je iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu so predstavljeni pojmi komunikacija, pragmatika, sociopragmatične 

spretnosti in opisan pojav gluhote in naglušnosti. Navedenih je tudi nekaj načinov 

prilagoditev za gluhe in naglušne otroke v vrtcu.  

V empiričnem delu je predstavljena raziskava sociopragmatičnih spretnosti med gluhimi in 

naglušnimi ter slišečimi predšolskimi otroki, ki so vključeni v vrtce. Raziskava je potekala 

tako, da so starši in vzgojitelji gluhih in naglušnih otrok ter njihovih slišečih vrstnikov 

odgovarjali na anketni vprašalnik, ki je vseboval ocenjevalno lestvico sociopragmatičnih 

spretnosti. Sociopragmatične spretnosti v ocenjevalni lestvici so bile razdeljene na dve 

podskupini: spretnost asertivnosti in spretnost responzivnosti. Ugotovila sem, da obstajajo 

razlike v sociopragmatičnih spretnostih med gluhimi in naglušnimi ter slišečimi otroki. Slišeči 

otroci so imeli namreč višje ocene sociopragmatičnih spretnosti kot njihovi gluhi in naglušni 

vrstniki. Vendar so statistično pomembne le razlike v razvoju spretnosti responzivnosti. Pri 

slišečih otrocih sta prisotni tako spretnost asertivnosti kot spretnost responzivnosti, le da je 

responzivnost že dobro razvita, medtem ko je asertivnost slabo razvita oz. porajajoča se. Pri 

večini gluhih in naglušnih otrok je responzivnost porajajoča se ali dobro razvita, asertivnost 

pa porajajoča se. Ker starši spremljajo otroka v drugačnem okolju kot vzgojitelji/ce, so se pri 

ocenjevalnih lestvicah, ki so jih izpolnjevali starši, pokazale nekoliko višje ocene tako 

spretnosti asertivnosti kot tudi spretnosti responzivnosti, vendar so statistično gledano 

nepomembne.  

 

Ključne besede: gluhi in naglušni otroci, pragmatika, sociopragmatične spretnosti, 

vzgojiteljica. 

 



 
 

ABSTRACT 

Since more and more children with special needs are included in preschool programs, 

educators are more often in contact with deaf and partially deaf children. They have to 

provide optimal conditions for their development. The graduate thesis titled Sociopragmatic 

skills of hearing, deaf and partially deaf preschool children included in the kindergarten is 

focused on possible differences in sociopragmatic skills of the hearing and the deaf and 

partially deaf children. It consists of a theoretical and an empirical part.  

In the theoretical part, concepts as communication, pragmatics, sociopragmatic skills are 

presented and the phenomenon of hearing loss is described. Some ways of adjustment for deaf 

and partially deaf children in the kindergarten are stated.  

In the empirical part, a survey on sociopragmatic skills in deaf, partially deaf and hearing 

preschool children included in the kindergarten is presented. The survey was conducted 

through a questionnaire including the scale of sociopragmatic skills filled out by parents and 

educators of deaf, partially deaf and hearing children. The sociopragmatic skills in the scale 

are divided into two subgroups: the skill of assertiveness and the skill of responsiveness. I 

found that there were differences in sociopragmatic skills between hearing and deaf or 

partially deaf children. The hearing children had higher scores of their sociopragmatic skills 

than their deaf or partially deaf counterparts. However, only the differences in the 

development of the responsiveness skill were statistically important. In the hearing children, 

both the assertivness skill and responsiveness skill are present, whereas the responsiveness is 

well developed, and assertiveness is poorly developed or nascent. In most deaf and partially 

deaf children, the responsiveness is nascent or well developed, and assertiveness is nascent. 

Since parents see children in a different environment as educators, there were higher scores in 

scales filled out by parents than by educators, both for the responsiveness skill as for the 

assertiveness skill, however, they are statistically unimportant.  

 

Key words: deaf and  partially deaf children, pragmatics, sociopragmatic skills, educator. 
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1 UVOD 

Komunikacija ni le besedni jezik, pač pa so to vsa védenja in izrazne oblike, ki jih 

uporabljamo, da ljudem okoli sebe posredujemo neko sporočilo (Wilkeln, 2012: 17). Pri 

komunikaciji gre za prenos informacij med vsaj dvema osebama. Informacije so misli, 

občutki, potrebe, želje itn. Prenos pa lahko poteka s pomočjo branja, pisanja, znakovnega 

jezika, gest, vizualnih pripomočkov, odgledovanja, poslušanja, glasovnega govora itn. 

(Kuhar, 1993: 18).  

Za udeležbo v komunikacijskem procesu se mora otrok poleg razvijanja védenja o slovnici 

jezika naučiti tudi sporazumevalnih zmožnosti. Da bi se naučil pravila kdaj, kje, zakaj, s kom, 

o čem in kako govoriti, mu mora vzgojiteljica nuditi možnosti, da sam začenja pogovor ali 

pripovedovanje, predlaga svoje teme, predvsem pa je pomembno, da se nauči pravil 

menjavanja vlog (Kranjc in Saksida, 2001 v Marjanovič Umek, 2006: 134).  

Izguba sluha se lahko pojavi v različnih življenjskih obdobjih kot posledica različnih vzrokov, 

pojavi se na različnih mestih slušne poti, stopnja okvare pa se od posameznika do 

posameznika razlikuje. Tako ločimo naglušne in gluhe osebe, naglušne pa se delijo še na 

osebe z lažjo, zmerno, težjo in težko naglušnostjo (Hernja in sod., 2010: 21). Osebe z okvaro 

sluha komunicirajo s pomočjo govora, slušnih pripomočkov in branja z ustnic, lahko pa 

uporabljajo tudi znakovni jezik. Slednji temelji na gibanju rok, obrazni mimiki in gibanju 

celega telesa. Pri znakovnem jeziku je pomembno vedeti, da ima drugačno slovnico kot 

govorni jezik (prav tam: 66).  

Pri gluhih in naglušnih predšolskih otrocih se pojavljajo težave pri razumevanju in uporabi 

jezika in zato posledično tudi pri navezovanju socialnih stikov. Vzgojitelj mora biti na to 

pozoren in jim v ta namen prilagoditi prostor, čas in dejavnosti, katerim lahko sledijo. 

Upoštevati mora otrokove komunikacijske sposobnosti in zmožnosti (Čas, Kastelic, Šter, 

2003: 25-27). V diplomskem delu me je zato zanimalo, kako je z razvitostjo 

sociopragmatičnih spretnosti gluhih in naglušnih otrok, vključenih v vrtce, in ali se pojavljajo 

pomembne razlike med gluhimi oziroma naglušnimi otroki in slišečimi otroki, prav tako 

vključenimi v vrtce.  
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2 KOMUNIKACIJA 

Beseda komunikacija izvira iz latinskega glagola communicare in pomeni posvetovati se, 

vprašati, razpravljati, slišati, prisluhniti. Ob besedi komunikacija navadno najprej pomislimo 

na govor in jezik, čeprav je to le del komunikacije. Zelo pomemben del predstavlja tudi 

neverbalna komunikacija (Kogovšek, Ozbič, Penko, 2011: 91). Ta je ves čas prisotna, saj 

pogovor neprestano spremljajo npr. gibi rok, različni izrazi na obrazu, spreminjanje višine in 

jakosti glasu. Neverbalno komunikacijo je le delno mogoče kontrolirati; sporazumevanje 

poteka bolj spontano, neposredno in intenzivno. Neverbalna komunikacija dopolnjuje in 

bogati verbalno ter nam pomaga bolje razumeti sporočilo. Posamezni elementi neverbalne 

komunikacije so si med različnimi kulturami različni ali podobni (npr. kazanje jezika). Lahko 

pa različni elementi v isti kulturi pomenijo isto (npr. rokovanje, poljubljanje, poklon). 

Naslovnik se preko verbalne komunikacije seznani z določenimi podatki, preko neverbalne pa 

vidi dejansko stanje sporočevalca in njegova stališča do podatkov, ki jih je ta posredoval 

(Jelenc, 1998: 24-28). V neverbalno obliko komunikacije niso zajete vse besede in je ne 

moremo uporabiti za prikaz zahtevnejših besed, ki pa jih lahko izrazimo z verbalno 

komunikacijo (prav tam: 27). Verbalna komunikacija se udejanja preko štirih komunikacijskih 

dejavnosti (govorjenja, poslušanja, pisanja in branja) in predstavlja govorno-jezikovno 

vedenje udeležencev. Govor in jezik sta torej osnovni sestavini v procesu sporazumevanja 

(prav tam: 17).  

Pri sporazumevanju se izmenjujejo besedila med vsaj dvema osebama: med sporočevalcem 

(piscem ali govorcem) in prejemnikom (bralcem ali poslušalcem). Vlogi se lahko zamenjata – 

prejšnji sporočevalec postane prejemnik. Temu pravimo dvosmerno sporazumevanje (npr. 

dopisovanje ali pogovarjanje) (Bešter in dr., 1998, 27 v Skubic, 2004: 41). 

Komunikacija je socialna, namerna, temeljna dejavnost človeka, ki poteka preko določenih 

pravil. Je posledica želje posameznika po vzpostavitvi nečesa skupnega (Kranjc Ivič, 2013: 

28). Sporazumevamo se torej zato, da bi vplivali na osebo, kateri je besedilo namenjeno, da bi 

spremenili njen odnos do predmetnosti in drugih ljudi (Skubic, 2004: 41). Zato je za otroka 

velikega pomena, da razvije komunikacijske veščine, saj preko njih vstopa v odnose z 

drugimi, se uči socialnih odnosov, vzpostavi kontrolo nad čustvenim in socialnim svetom 

(Kogovšek, Ozbič, Penko, 2011: 91). 

V prvem poglavju sem na kratko opredelila komunikacijo in kaj vse je pod ta pojem zajeto, 

saj med orodja, ki jih otroci uporabljajo za izražanje sociopragmatičnih spretnosti, štejemo 
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poleg govora oz. vokalizacije tudi vsa druga sredstva, kot npr. pogled, geste, gibe, s katerimi 

želi otrok nekaj pokazati. V naslednjem poglavju bom podrobneje predstavila osnovni 

sestavini komunikacije, pojma govor in jezik, pri čemer se bom opirala na razlago švicarskega 

jezikoslovca Ferdinanda de Saussureja. Nato bom opisala tudi razvoj govora in pogovora pri 

otroku. 
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3 JEZIK IN GOVOR 

Razmejitev jezika in govora pomeni razmejitev individualnega in družbenega, bistvenega od 

drugotnega. Jezik sprejmemo pasivno brez predhodnega premisleka, razmislek je potreben le 

pri urejevalni dejavnosti. Govor pa je individualno dejanje razuma in volje (Saussure, 1997: 

25 v Skubic, 2004: 9). Ferdinand de Saussure (1997) je tako razlikoval med jezikom kot 

simbolnim sistemom in jezikom kot živim govorom. Živi govor tako zaznamujejo konkretna 

govorna dejanja; vse, kar je v govoru individualnega in ustvarjalnega. Jezik kot simbolni 

sistem pa je družbeno utrjen način govora, ki ga določajo oz. sestavljajo pravila in predpisi, ki 

so v vsaki jezikovni skupnosti drugačni (Ule, 2005: 131).  

 

3.1 Jezik  

Jezik je sistem komunikacije, ki vsebuje določene simbole, ki jih razumejo člani iste 

jezikovne skupine med seboj. Omogoča nam kognitivno predelovanje zaznav in izkušenj, je 

sredstvo za primerjanje, vrednotenje, priklic iz spomina in tvorjenje kategorij. Omenjene 

funkcije niso vezane na glasovni jezik, temveč na komunikacijski sistem simbolov. Zato 

lahko posamezniki razvijajo enakovredne kognitivne sposobnosti tudi v drugih jezikovnih 

sistemih, ne le s pomočjo glasovnega jezika. Da se otrok nauči jezika, so potrebne 

individualne kognitivne sposobnosti, razumevanje simbolov in spoznanje, da predmet obstaja, 

čeprav je izginil iz vidnega polja. Poleg širitve besednjaka mora otrok vedeti, kaj določena 

beseda pomeni ter spoznati slovnično strukturo in jo pravilno uporabljati. Seznaniti pa ga 

moramo tudi z uporabo jezika glede na okoliščine in namen (Wilken, 2012: 18). Jezik, ki ga 

ljudje uporabljajo, se spreminja in razvija (Kuhar, 1993: 18).  

 

3.2 Govor  

Govor temelji na motoričnem, kognitivnem in socialno-emocionalnem področju. Na 

motoričnem področju mora posameznik razviti naslednje funkcije govornih organov: sesanje, 

žvečenje, požiranje, gibljivost jezika in ustnic, dihanje (skozi nos in usta), pihanje, 

vegetativne glasove, senzorične sposobnosti (vid, sluh, občutki), grobo motoriko (nadzor 

glave); na ostalih dveh omenjenih področjih pa: sposobnost zaznavanja, pogled, referenčni 

očesni stik, pozornost, smehljanje, vedenje, ki spodbuja odgovor, razumevanje okoliščin, 

razumevanje simbolov, posnemanje, predstavljanje, pričakovanje, izmenjave, jezikovno 

razumevanje (Wilken, 2012: 22). 
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Osnovni funkciji pri učenju govora sta zaznavanje (in razločevanje) glasov in izgovarjava 

glasov. Proces zaznavanja glasov je pomemben zaradi jasne in natančne izgovarjave glasov. 

Razvoj pa teče od zaznave lokacije zvoka, razločevanja človeških glasov od drugih, ločevanja 

med moškimi in ženskimi glasovi do usmerjenosti pozornosti na ton in ritem pri šestih 

mesecih. Proces izgovarjave glasov se začne s prvim letom. Otrok joka, gruli, kasneje beblja, 

ob koncu prvega leta pa začne z izgovarjavo besed (Pečjak, 2000: 67-68).  

Preko govora posameznik nekaj sporoča in se poleg tega osebno izraža. Tako je govor orodje 

za razvoj osebnosti in socialnih spretnosti (Vasić, 1980 v Jelenc, 1998: 18).  

 

3.3 Predjezikovno obdobje 

V predjezikovnem obdobju otrok razvije oglašanje, poslušanje (zaznavanje, prepoznavanje in 

ločevanje med zvoki) in razumevanje govora (Hernja in sod., 2010: 56).  

V prvi fazi predgovornega razvoja otroci proizvajajo različne oblike oglašanja preko joka, 

kihanja in ostalih vegetativnih zvokov. Ob tem se tresejo otrokove glasilke in zvočni tok 

prehaja skozi govorni aparat. To je pomembna osnova za razvoj proizvajanja glasov (Hoff, 

2005: 97). Pri enem mesecu izgovarja nekaj samoglasnikov (Žnidarič, 1993: 57). Jok in ostale 

glasove proizvaja najprej nehoteno, kasneje pa razvije različne tipe joka glede na različne 

potrebe (Hernja in sod., 2010: 56). 

Med šestim in osmim tednom starosti otrok začne gruliti. Ti zvoki so posledica sreče in 

zadovoljstva, pa tudi socialnih interakcij (Hoff, 2005: 97). 

Med približno šestim in devetim mesecem otrok začne bebljati. To ni neko nepotrebno 

ponavljanje zlogov, kot nekateri menijo, ampak je osnova za nadaljnji govorni razvoj oziroma 

ena od stopenj v tem razvoju. Otroci namreč večkrat zaporedoma ponavljajo določen zlog, 

npr. dadada … (Stark, 1986 v Hoff, 2005: 98). Poleg tega, da s tem izpopolnjuje tehniko 

govora, je bebljanje pomembno tudi s socialnega vidika, saj se starši začno odzivati na 

njihovo zlogovanje (Marschark, 2007: 111). Otrok izgovarja že vse samoglasnike in 

soglasnike m, k, g, b in p. Pri sedmih mesecih pa doda še izgovarjavo glasov d, t, n in v 

(Žnidarič, 1993: 57).  

Nekje med desetim in enajstim mesecem začne čebljati (beblja v »stavkih«) (Hernja in sod., 

2010: 56). 
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Pri desetih mesecih otroci zavestno posnemajo besede, ki jih slišijo v govoru odraslih v svoji 

okolici, čeprav še ne razumejo njihovega pomena (Papalia in dr., 2001; Tomasello in Bates, 

2001 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 16).  

Otrok se pasivnega govora nauči prej kot aktivnega. To pomeni, da govor razume prej kot se 

začne govorno tudi izražati. Ker pa se razumevanje govora razvija postopno, odrasli 

avtomatično prilagodimo svoj govor otroku (Hernja in sod., 2010: 56). Da otrok govor sploh 

razume, ga razdeli na posamezne dele – zloge, besede, stavke. Kategorizirane zaznave zvoka 

so otroci sposobni že pri starosti enega meseca. To je pokazatelj, da je ta sposobnost prirojena 

v človeško naravo, ne glede iz kakšnega jezikovnega okolja oz. kulture otrok prihaja (Werker, 

1989 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 15). Še preden pa razumejo pomen, otroci 

prepoznajo določene zveze glasov, npr. svoje ime. Otrok, star štiri mesece, nameni več 

pozornosti poslušanju svojega imena kot poslušanju imena, ki je njegovemu podoben 

(Mandel, Jusczyk in Pisoni, 1995 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 15).  

 

3.4 Jezikovno obdobje 

Kdaj bo otrok spregovoril prvo besedo, je odvisno od genetskih dejavnikov in dejavnikov 

okolja (Hernja in sod., 2010: 57). Po navadi se prva beseda pojavi nekje med desetim in 

petnajstim mesecem starosti (Benedict, 1979; Fenson e tal., 1994; Huttenlocher & Smiley, 

1987 v Hoff, 2005: 141). Sestavljena je iz enostavnih zlogov  (npr. otrok poveže dva enaka 

zloga v besedo). Glasovi oziroma zlogi, ki jih otrok uporablja pri izgovarjavi prvih besed, so 

takšni, kakršne je uporabljal v fazi bebljanja. Tako kot enomesečni dojenček razločuje med 

soglasnikoma b in p, otrok pri enem letu razlikuje med besedama, ki imata različno le eno 

črko v celotni besedi (Hoff, 2005: 120-121).  

Potem ko otrok izgovori prvo besedo, se njegov besedni zaklad najprej širi počasi, nato pa 

začne naglo rasti. Po navadi v osemnajstem mesecu starosti otrokov besednjak obsega že 

petdeset besed. Vendar pa je to odvisno od posameznika in njegovih zmožnosti, zato se to 

obdobje razteza med petnajstim in štiriindvajsetim mesecem (Hoff, 2005: 144). V obdobju 

med drugim letom ter dvema letoma in pol je obseg besednjaka od 200 do 650 besed. 

Nanašajo se na osebe, predmete, živali, hrano, delovanje telesa, socialno rutino in ukaze, s 

katerimi se seznani v svoji okolici; ne uporablja pa besed, ki so izven nje. Čeprav otrok 

uporabi le eno besedo, ima ta funkcijo stavka. Lahko je izjava, želja, zahteva, povpraševanje, 

zavrnitev itn. (Hernja in sod., 2010: 57). Otrok začne z uporabo t. i. telegrafskih stavkov, kjer 

poveže dve do tri besede. Da razumemo povedano, moramo poznati okoliščine, situacijo in 
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vedenje otroka ob izgovorjenem stavku. Vprašalne in nikalne stavke oblikujejo postopoma. 

Pri nikalnih najprej uporabijo zanikanje v pozitivnih frazah. To storijo tako, da negativni 

členek izrečejo na začetku ali na koncu stavka (npr. »Ne sadja jedel!« ali »Jedel sadja ne!«). 

Pri vprašalnih stavkih pa si v začetku pomagajo z intonacijo, ki jo uporabijo pri zadnji besedi 

trdilnega stavka (Hernja in sod., 2010: 59). Pomen prvih besed ni vedno identičen pomenu 

iste besede, ki jo uporablja odrasla oseba. Besedni pomen se lahko delno prekriva, ko npr. 

beseda »sok« za otroka pomeni točno določeno vrsto soka. Ali pa se pomen ne prekriva, ko 

otrok z besedo »star« opiše visoko osebo. Lahko uporabi zožen pomen besede, ko npr. ob 

besedi »avto« misli le na njihov domači avtomobil, ali preširok pomen, ko npr. z besedo 

»muca« ali »veverica« poimenuje vsako malo kosmato žival. Uporabi pa lahko tudi besede, ki 

jih oblikuje sam in jih ni v besednjaku odraslega. Tem besedam rečemo idiomorfi (Hernja in 

sod., 2010: 57).  

Otrok začne tvoriti besedila, ko v svojem govoru uporablja dvobesedne stavke. Za 

posredovanje zgodbe mora otrok znati povezati odnose, čustva in dogodke v ustrezno časovno 

in vzročno povezano celoto (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 31). Že v t. i. 

enobesednem obdobju pa ve, da besede niso nekaj izoliranega, ampak so sestavni del izrekov 

(Kranjc, 2006: 50). 

Tudi v jezikovnem obdobju prilagajamo govor otroku. Stavki so kratki, ne daljši od treh do 

štirih besed; naše besedišče je omejeno in vezano na predmete, osebe in dogodke iz 

otrokovega življenja; pridevniki, prislovi in nadredne besede niso pogosti; glagole 

uporabljamo predvsem v sedanjiku; tempo govora je počasnejši kot običajno; veliko je 

premorov in ponavljanja; izgovarjava besed pa je jasna in čista. Odrasli z otrokom preko 

govora v tem obdobju vzpostavljamo različne interakcije, mu širimo besedišče ali mu nekaj 

razlagamo, s tem pa govor umikamo od konkretnega k abstraktnemu (Hernja in sod., 2010: 

58).  

V zgodnjem otroštvu (3 do 6 let) poteka razvoj govora, v povezavi z razvojem socialnih 

interakcij, čustev, mišljenja in samozavedanja, tako na slovnični kot pragmatični ravni zelo 

hitro (Hernja in sod., 2010: 60). Pri treh letih otrok odgovarja na ukaze, ki vsebujejo besede 

kot so na, pod, gor, dol … Med tretjim in četrtim letom prepozna množino, spol in 

pridevnike. Med četrtim in šestim letom razume že od 2500 do 3000 besed, sledi navodilom, 

ki vsebujejo 3 do 4 aktivnosti in razume besede če, zato, zakaj (Žnidarič, 1993: 57). Do konca 

šestega leta otrok razvije osnovno strukturo govora. Prične se širjenje in razumevanje stavkov, 

ki imajo bolj zapleteno strukturo. Po šestem letu starosti otroci zelo radi sodelujejo v dialogih. 
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Pogovori z vrstniki po navadi potekajo na višji razvojni stopnji kot pogovori z odraslimi. 

Teme pogovorov se nanašajo na osebne izkušnje, opisovanje oseb in njihovega mišljenja, 

čustvovanja. Smiselno znajo povezati vzrok in posledico, spremeniti kraj in čas dogajanja ter 

v svojem pripovedovanju opišejo manj podrobnosti kot mlajši otroci (Hernja in sod., 2010: 

60). 

Odrasli naj bi v tem obdobju otroku nudili čim več možnosti za uporabo usvojenih govornih 

spretnosti v različnih govornih položajih. Ob tem pa je pomemben tudi prostor izvajanja, ki 

naj bi omogočil optimalen sprejem zvoka, da otrok lahko zazna vsak posamezen glas posebej 

(Hernja in sod., 2010: 60). 

 

3.5 Pogovor 

Pogovor oz. dialog je tipična oblika udejanjanja govorjenega jezika. Njegov potek je odvisen 

od javnosti/zasebnosti govornega položaja, socialne razdalje med govorci ter vloge in statusa 

posameznika v družbi (Kranjc, 2006: 58-59).  

Sestavine pogovora so začetek, jedro oz. sporočilo in zaključek (Stenstroem, 1994: 135 v 

Skubic, 2004: 46). Začetek vsebuje npr. pozdrave, vljudnostne pripombe (Skubic, 2004: 46). 

Začetek je odvisen od formalnosti oz. neformalnosti pogovora. Pri neformalnem pogovoru so 

vključeni neformalni pozdrav, smeh in spontani komplimenti. V jedru se poleg glavne teme 

srečamo tudi z več podtemami. Za podajanje tem se uporablja več strategij: uvajanje teme, 

zaključevanje, menjavanje, spreminjanje, neopazno spreminjanje, odmik in povzemanje teme 

(Stenstroem, 1994: 140, 150, 151-161 v Skubic, 2004: 47). Zaključek pogovora vključuje 

pozdrave, zahvale, izmenjavanje pozdravov (Skubic, 2004: 48).   

Pogovor zajema dva ali več udeležencev, ki si med seboj izmenjujejo vloge poslušalcev in 

govorcev ter s tem izmenjujejo raven informacije, vse dokler ni dosežen konverzacijski in 

pragmatični cilj (Weinrich, 1993: 489 v Skubic, 2004: 45). Menjavanje govorcev pa ni nekaj 

naključnega, ampak je posledica socialnih ureditev. Menjavanje govorcev poteka po 

določenem sistemu, zato je dolžina tišine ali prekrivanja ob menjavanju besede minimalna 

(Verschueren, 2000: 60-63). Strategije so naslednje (A.-B. Stenstroem, 1994: 68, 75, 79-81 v 

Skubic, 2004: 58-60):  

- pridobivanje vloge (posameznik začne pogovor ali prevzame vlogo, tako da odgovori 

na vprašanje in sam nadaljuje s pogovorom ali prekine pogovor); 

- vzdrževanje vloge (posameznik nadaljuje pogovor); 
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- odstopanje vloge (posameznik odstopi vlogo tako, da sogovorca spodbudi k odgovoru 

npr. s pozdravom, vprašanjem, prošnjo, opravičilom, povabilom, ponudbo, ugovorom 

oziroma ga pozove, naj mu poda povratno informacijo; lahko pa opusti vlogo, ko se 

zave, da nima ničesar več reči).  

V vrtčevskem okolju se izmenjava vlog govorca in poslušalca med vzgojiteljem in otrokom 

začne tako, da otrok spontano pridobi vlogo govorca, potem ko je vzgojitelj imel pogovor z 

nekim drugim otrokom. Lahko se izmenjava začne tako, da otrok pridobi vlogo, ko odgovori 

na vprašanje vzgojitelja, ki je bilo namenjeno celotni skupini. Lahko pa otrok pridobi vlogo z 

odgovorom na vzgojiteljevo vprašanje, ki je bilo namenjeno točno določenemu otroku. 

Izmenjava se konča z vzgojiteljevim nagovorom drugega otroka ali celotne skupine, ali ko 

pridobi vlogo drug otrok, ali z določenim vzgojiteljevim odzivom na to kar je povedal otrok – 

z vzgojiteljevim odgovorom, sprejemom, popravkom, negativnim vrednotenjem izreka ali 

kakšno drugo povratno informacijo (Florin, 1991: 92 v Skubic, 2004: 60). 

Pri otroku se pogovor intenzivno razvija do petega oz. šestega leta (Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006: 39).  V predšolskem obdobju gre za tog in nefleksibilen pogovor, ki 

vključuje krajše, zaprte dialoge (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2011 v Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006: 39). Procesa pogovora se otrok uči preko uvajanja in razvijanja teme, 

menjavanja govornih vlog ter preko ustrezne rabe govornih dejanj (Kranjc, 1999: 55). V 

vrtcu, kjer se otrok uči komunikacije v instituciji, je pogovor temeljna oblika sporazumevanja. 

Globalni cilj slehernega pogovora je spodbujanje otrok, da pridobijo, vzdržujejo in odstopajo 

govorne vloge (Skubic, 2004: 50, 54).  
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4 PRAGMATIKA 

Lingvistiko navadno delimo na fonetiko, fonologijo, morfologijo, sintakso in semantiko; 

vsem je skupno preučevanje jezika kot orodja, ki ga človek uporablja za komuniciranje. Prvi 

omenjeni disciplini obravnavata glasove; morfologija se ukvarja z »morfemi« oz. najmanjšimi 

jezikovnimi enotami, ki lahko stojijo same (prosti morfemi) ali se združujejo v večje enote 

(vezani morfemi); pri sintaksi gre za proučevanje procesa tvorjenja stavkov; semantika pa 

proučuje pomen besed oz. stavkov. Pragmatika ni dodatna sestavina jezikovne teorije, ampak 

nam ponuja drugačen pogled na jezik. Nekatere enote jezikovne strukture je namreč bolj 

primerno proučevati s pragmatičnega vidika kot z vidika jezikovnih sredstev. Najpogosteje se 

to pojavlja pri nadstavčnih enotah (npr. teksti) ali proizvodih rabe jezikovnih sredstev. Gre za 

argumentativne vzorce, zvrsti, sloge ipd., ki jih izven konteksta ne moremo samostojno 

definirati (Verschueren, 2000: 13-15). 

Pragmatika je eden od vidikov komunikacije, ki omogoča, da se posameznik izraža 

socialnemu kontekstu primerno (Bonifacio, Girolametto, 2007; Capirci et al. 1996; Iverson et 

al. 1994 v Kogovšek, Ozbič, Penko, 2011: 91). Definirana je kot splošen miselni, socialni in 

kulturni pogled na jezikovne fenomene, ki je povezan z njihovo rabo v oblikah vedenja (prav 

tam: 22). Je raziskovanje o rabi jezika, njegovega vplivanja na svet, raziskovanje rabe jezika v 

kontekstu, študij o tem, kaj je bilo poleg povedanega tudi mišljeno (Krajnc Ivič, 2013: 8). 

Lahko jo definiramo kot analizo besedila z vidika razmerja med znakom (predstavljanje 

nečesa, kar sicer ni prisotno) in uporabnikom znaka. Pierce deli znake na ikone, simbole in 

indekse. Indeksi označujejo posledice nečesa (npr. dim je indeks, saj je posledica ognja), 

ikone temeljijo na preslikavi (npr. avtokarte, grafi), simboli pa kažejo na razmerje med 

zaznamovanim in zaznamujočim (Krajnc Ivič, 2013: 5). 

Jezikovna pragmatika raziskuje, kako ljudje uporabljajo jezik, torej raziskuje neko socialno 

dejanje. Da bi pragmatiko bolje razumeli, moramo iskati povezavo med jezikom in človeškim 

življenjem na splošno (Verschueren, 2000: 21). Jezikovno dejavnost raziskuje v okoliščinah, 

kjer določena jezikovna dejavnost poteka (Zadravec – Pešec, 1994: 8). Jezikovne pojave 

opisuje na drugačen način kot to počne slovnica, kateri je pomemben stavek in njegov pomen 

(element sistema). Pri pragmatiki središče pozornosti zavzema izrek in njegov pomen, ki ga 

razbiramo iz danega konteksta (element jezikovne rabe) (prav tam: 60). 

Predmet preučevanja pri pragmatiki je torej kontekst (Zadravec – Pešec, 1994: 8). Nekoč je 

bilo dejstvo, da jezik živi v kontekstu, prezrto. Danes pa je strokovni izraz kontekst ključni 



11 
 

pojem pragmatike. Izraz se uporablja za vse značilnosti določenega položaja izrekanja, ali v 

ožjem smislu samo za tiste kulturne in jezikovne značilnosti, ki so pomembne za tvorjenje in 

interpretacijo izreka (prav tam: 15). Pod pojem kontekst so vključene vse prvine iz našega 

življenja, ki so potrebne za tvorjenje in interpretacijo posameznega izreka in vplivajo na 

primernost, obliko in pomen izreka (prav tam: 17). 

Kontekst besedila je pomemben, saj šele tedaj, ko vemo, kdo, komu, s kakšnim namenom, 

kdaj, kje in kako je posredoval sporočilo, spoznamo sporočeni namen ali smisel povedi 

(Kunst Gnamuš, 1986: 23).  

Lyons (1977: 574-585 v Zadravec-Pešec, 1994: 15-16) je kontekstu določil šest prvin: 

1. Udeleženec v pogovoru mora poznati svoj položaj v družbi in svojo vlogo. Obstajata 

dve vrsti vlog: socialna in kazalna. Pri prvi gre za prepoznavanje samega sebe v vlogi 

sina, učenca, prijatelja itn. Pri drugi pa gre za prepoznavanje referenta jaz in referenta 

ti, da veš kdaj si naslovljen in kdaj ne. 

2. Udeleženec se mora zavedati časa in prostora, v katerem se nahaja. Pri zavedanju časa 

gre npr. za uporabo pravilnih pozdravov (dober večer, dober dan). Pri zavedanju 

prostora pa npr. za uporabo kazalnih zaimkov, zlasti če sta sogovorca ločena v 

prostoru (tukaj, tam).   

3. Udeleženec se mora zavedati svojega položaja glede na formalnost, ki vlada med 

dvema sogovorcema. Glede na formalnost se uporablja tudi različne zvrsti jezika.  

4. Udeleženec mora vedeti, ali določenemu položaju bolj ustreza govorjen ali zapisan 

jezik.  

5. Udeleženec mora znati svoje izreke prilagoditi tako, da so ustrezni predmetu. To 

izvede tako, da preko ustrezne socialne in funkcijske zvrsti jezika izbere ustrezen 

besednjak. 

6. Udeleženec mora znati svoje izreke prilagoditi tako, da so ustrezni določenemu 

področju (npr. področje družine pripada domu). 

Jezikovno pragmatična analiza besedila upošteva različne vidike konkretnih okoliščin oz. 

konteksta, v katerem se sporočevalec nahaja. Ožji pomen pojma kontekst se nanaša le na 

jezikovne okoliščine (besedilo), širši pomen pa zajema vse, kar vpliva na potek 

komunikacijskega stika. Ta poteka v kompleksnem okolju, ki ga sestavljajo različni dejavniki 

sporočanja: prostor in čas sporočanja, udeleženci, družbena razmerja med udeleženci, tvorčev 
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namen (predstavitveni, pozivni, izvršilni, metajezikovni, povezovalni, zavezovalni, poetski, 

izrazni), prenosnik, tema, kod in (so)besedilo (Krajnc Ivič, 2013: 19-22).  

V okvir nejezikovnega konteksta spadajo sestavine mentalnega, socialnega in fizičnega sveta 

(Kranjc Ivič, 2013: 25-26). 

1. Mentalni svet: Mentalni svet so vsa naša čustva, hotenja, želje, znanja, izkušnje, 

osebnost. Pri tem so pomembne predpostavke, kot so ideje o tvorcu, naslovniku, 

predmetu govora, položaju oz. okoliščine, ki se zdijo udeležencem komunikacijskega 

stika pomembne, ter skupno vedenje oz. vedenje o ozadju dogajanja. 

2. Socialni svet: Komunikacija je dejanje, kjer ne more sodelovati le en posameznik, 

ampak je pri tem odvisen od drugih. Ljudje med seboj komuniciramo po določenih 

pravilih, ki veljajo v družbi in se med kulturami razlikujejo. Odvisno od družbenega 

položaja posameznika in institucionalnosti  stika je odvisno družbeno razmerje, ki je 

lahko hierarhično ali demokratično. Če ima v hierarhičnem razmerju moč tvorec 

besedila, lahko ukazuje, zapoveduje ali svetuje (lažna demokratičnost). Če pa je moč 

na strani naslovnika, to pomeni, da mora tvorec prositi, vprašati za nasvet. 

3. Fizični svet: Komunikacijski stik je umeščen v določen prostor in čas. Ta dva 

dejavnika pa sta lahko izražena absolutno (npr. Maribor, 10. 6. 2013) ali relativno 

(npr. mesto ob Dravi na prelep junijski dan).  

Kontekst sestavljajo: udeleženci, razmerja med udeleženci in njihova vedenja o svetu, 

predpostavke govorca o naslovniku in ne/-navzočnost predmetov, o katerih se govori (Kranjc, 

1999: 43). 

Eden od načinov za pojasnitev pomena jezika v kontekstu je študij diektičnih izrazov (Kranjc, 

2006: 82). Diektičnost se nanaša na izraze, ki imajo kazalno vlogo. Njihov pomen se 

spreminja glede na to, kdo je govorec (spreminja se deiktično središče). Pravi pomen 

posameznega diekta pa je mogoče razbrati šele, ko so le ti postavljeni v določen kontekst in so 

si različni glede na čas (npr. sva šla, bom naredila), prostor (npr. tam, tukaj), družbo (npr. ti, 

on, jaz) in diskurz (Verschueren, 2000: 36-41). Delijo se na osebne, časovne in prostorske 

diekte (Rommetveit, 1978 navedeno po: Edwards, 1997: 115 v Kranjc, 2006: 82).  

Tako kot kontekst in študije diektičnih izrazov tudi teorijo govornih dejanj mnogi razumejo 

kot del pragmatike. Govorno dejanje je najmanjša enota govornega sporočanja, mišljenje 

izraženo s pomočjo besed. Preko njih lahko razumemo vse jezikovno sporočanje. Govorno 

dejanje je sestavljeno iz cilja (kaj je naš namen, kaj želimo doseči), pomenske podstave besedi 



13 
 

oz. propozicije (Sandra, opravičiti, Mirjam) in ubesediljanja propozicije (endokacije), ki smo 

si jo  predhodno izbrali (s tem določimo ilokucijsko moč ter vplivamo na naslovnika). Pri 

propoziciji gre za jezikovna sredstva, nanašajoča se na okolico, ki nas v določenem trenutku 

obkroža in se nam zdi pomembna, da jo ubesedimo. Namen in propozicija sta odvisna eden od 

drugega. Iz ene propozicije tako lahko sestavimo več različnih izrekov, ki imajo med seboj 

drugačne namene, lahko pa isti namen sporočevalca izrazimo preko različnih propozicij. 

Naslovnik besedilo dekodira in interpretira. Interpretacija je odvisna od njegovih kognitivnih 

sposobnosti, fizičnega in socialnega sveta. Izrečeno nanj vpliva, vendar ne vedno tako kot bi 

si to želel tvorec besedila (prav tam: 9-11). Poleg tega se lahko sporočilo, ki ga tvorec 

besedila izreče, razlikuje od tega, kar dejansko misli. Izrečeno besedilo je lahko celo popolno 

nasprotje tega, o čemer razmišlja (Kranjc, 2006: 19). Sporočevalec sporočilo izrazi z 

družbeno dogovorjenimi pomeni jezikovnih izrazov (besedami, stavki, stavčnimi zvezami), 

posameznik, ki mu je sporočilo namenjeno, pa mora ugotoviti, za katero konkretno predmetno 

vsebino gre (Kunst Gnamuš, 1986: 24). Sporočilo prejme preko splošnega pomenskega 

okvira, nato pa ga sam dopolni s konkretno vsebino ob upoštevanju okolja. Tako sporočilo 

razvija, ga dopolnjuje s svojimi izkušnjami, doživljanjem in vrednotenjem. Izrečeno sporočilo 

pa nikdar ni enako razumljenemu, saj potemtakem sploh ne bi bilo sporazumevalne dinamike, 

ne bi se gradilo novo znanje in vrednote (prav tam: 25).  

 

4.1 Sociopragmatične spretnosti 

Sociopragmatične spretnosti komunikacijo postavijo v socialni kontekst (Bonifacio, 

Girolametto, 2007; Capirci et al. 1996; Iverson et al. 1994 v Kogovšek, Ozbič, Penko, 2011: 

97). So temelj za učinkovito komunikacijo (Kogovšek, Ozbič, Penko, 2011: 91). V otrokovem 

najzgodnejšem obdobju so sociopragmatične spretnosti še toliko bolj pomembne, saj ima 

takrat otrok manj verbalnega materiala kot kasneje v odrasli dobi. Preko verbalnih in 

neverbalnih dejanj se otrok uveljavlja v dogajanju, ki ga obkroža (Kogovšek, Ozbič, Penko, 

2011: 91-92). 

Sociopragmatične spretnosti se delijo na dve komponenti: komunikacijsko iniciativnost/aser- 

tivnost in komunikacijsko odzivnost/responzivnost. Pri prvi gre za to, da posameznik v 

komunikaciji daje pobude, izraža želje, zahteve … Pri drugi pa gre za verbalno ali neverbalno 

odzivanje na pobude v komunikacijskem procesu. Pri dojenčku asertivnost zaznamo, ko npr. 

obrača hrbet, ko želi v naročje, responzivnost pa npr. ko se obrne, kadar ga pokličemo. Vse to 

so najzgodnejši načini, da otrok vstopa v komunikacijski proces kot enakovreden partner. 
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Otroci pa se med seboj razlikujejo glede na različne komunikacijske tipe. Nekateri so bolj 

aktivni in zavestno vplivajo na okolje, ki jih obkroža. Drugi so bolj pasivni in pustijo, da 

okolje vpliva nanje (Kogovšek, Ozbič, Penko, 2011: 91-92).  

Poznamo štiri tipe otrok (Fey, 1986 v Kogovšek, Ozbič, Penko, 2011: 92): 

1. asertivni in responzivni otroci, ki dajejo pobude in se obenem odzivajo na pobude 

sogovornika; 

2. asertivni in neresponzivni otroci, ki dajejo pobude, a se na pobude sogovornika ne 

odzivajo; 

3. neasertivni in responzivni otroci, ki sami ne dajejo pobud, se pa odzivajo na pobude 

sogovorca; 

4. neasertivni in neresponzivni otroci, ki niti ne dajejo pobud niti se ne odzivajo na 

pobude sogovorca.  

V obdobju od dvanajstega do osemnajstega meseca je bolj kot responzivnost razvita 

asertivnost. Avtorice ugotavljajo, da se to zgodi verjetno zaradi otrokove odvisnosti od 

sposobnosti asertivnosti, saj preko nje vstopa v komunikacijski proces. V primerjavi z lestvico 

Girolametta pa je tako sposobnost asertivnosti kot tudi sposobnost rezponzivnosti porajajoča 

se za večino otrok, ki so bili zajeti v raziskavi (Ozbič, Penko, Kogovšek, 2011: 93-95). V 

obdobju med osemnajstim in štiriindvajsetim mesecem se (glede na število točk, dobljenih iz 

raziskave avtoric) v večji meri pojavlja sposobnost asertivnosti, a je sposobnost 

responzivnosti bolj razvita. V primerjavi z lestvico Girolametta sta sposobnosti asertivnosti in 

responzivnosti porajajoči se ali razviti za večino otrok, ki so bili zajeti v raziskavi (Kogovšek, 

Ozbič, Penko, 2011: 101). 

Zmožnost posameznika pri tvorjenju in razumevanju besedil je odvisna od njegovega 

jezikovnega vedenja (poznavanje slovničnih pravil in poznavanje pomenov besed) in znanj (o 

fizičnem in socialnem svet ter poznavanje trenutnih okoliščin). Vsak udeleženec v 

komunikacijskem stiku naj bi imel razvito sporazumevalno zmožnost. S. Kranjc omenjeni 

izraz pomeni obvladovanje jezika, njegovih pravil, kako uporabiti jezikovna sredstva v 

različnih položajih sporočanja. Zmožnost deli na slovnično zmožnost (poznavanje slovnice) in 

pragmatično zmožnost (znanje o tem, kdaj, kje, kako, s kom, o čem, zakaj govoriti) (Krajnc 

Ivič, 2013: 19-22).  
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4.2 Razvoj pragmatične zmožnosti pri otroku 

Otrok prične komunicirati najprej preko gest, ki jim postopoma doda glasove in nato besede. 

Tako svoje namere prej kot z besedami  izraža s pomočjo gest (Braunwald, 1978 v Owens, 

1984: 209).  

Od rojstva do devetega meseca starosti otrok uporablja signale, npr. smeh, jok in vokalizacijo, 

ki še nima komunikacijskega namena. Na komunikacijo se odziva s pogledom in smehom, 

pozoren je na človeške obraze in glasove. V najzgodnejši interakciji med otrokom in straši 

poteka izmenjava vlog, ki se prične, ko otrok pogleda starše, in konča, ko odvrne pogled od 

njih. Pogosto se v tej interakciji pojavljajo rituali in igre ponavljanja, ki med drugim 

vključujejo tudi izmenjavo vlog. Prisotna je skupna pozornost otroka in staršev na določene 

dogodke oz. predmete (Deward in Summers, 1995: 6-8). 

Med devetim in osemnajstim mesecem otrok začne kazati različne namene komunikacije. 

Najprej z gibi v povezavi z vokalizacijo in nato tudi z besedami išče pozornost, prosi za 

predmete, igre, sprašuje, pozdravlja, poimenuje predmete. Postopoma razume geste odraslih 

in se odziva na preprosta navodila. Interakcija med otrokom in starši se začne, ko otrok 

uporabi določen neverbalni element (npr. staršem nekaj pokaže, prinese), in se konča, ko jo 

prekine otrok. Interakcija je kratka, pride do ene ali dveh izmenjav vlog (prav tam).  

V obdobju med osemnajstimi in šestintridesetimi meseci se poveča število komunikacijskih 

namenov: začne izražati čustva ter izkazovati potrebe neodvisnosti in komentarje. Začne tudi 

z uporabo simbolnega jezika. V pogovorih z odraslim razume več komunikacijskih namenov, 

zato se nanje tudi hitreje odziva; razume preproste fraze; na govor pa se odzove z govorom 

(oblikuje odgovore, ki neposredno odgovorijo na zastavljeno vprašanje). V interakciji s starši 

uporablja govor; odraslemu ponovi izjavo, če ga ta ni razumel; interakcijo začne z vzkliki kot 

npr. »Mama!« (prav tam). V drugem letu starosti lahko opazimo njegovo odzivanje na 

komunikacijskega partnerja, pa tudi uvajanje in spreminjanje teme pogovora. Pri treh letih 

postane bolj pozoren na socialne vidike komunikacije in se zave komunikacijskih vlog 

(Owens, 1984: 258-259).  

Med  tretjim in četrtim letom otroci pripovedujejo o preteklih in prihodnjih dogodkih, 

podajajo informacije in obnavljajo enostavne zgodbe. Razumejo komunikacijo odraslih in 

njihove komunikacijske namene. Interakcijo v pogovoru začno z verbalnimi elementi, npr.  

»Mama, kaj je to?«; postopoma razvijajo sposobnost komuniciranja s tujci; med igro z 

vrstniki se udeležujejo tudi pogovorov, ki vsebujejo pretvarjanje in menjavanje vlog; se 
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pogovarjajo sami s seboj; hitro spreminjajo teme pogovora; se vključujejo v pogovore drugih; 

odraslemu dobesedno ponovijo izjave, ki jih ta ni razumel (Deward in Summers, 1995: 6-8). 

Od četrtega do sedmega leta se otroci učijo izražati svoje namene in ob tem biti čim bolj 

razumljivi poslušalcu; začenjajo uporabljati posredne izjave; pripovedujejo šale, čeprav 

večkrat zgrešijo bistvo; pričnejo pripovedovati svoje izkušnje in podajati mnenje o dejanjih 

ljudi v njihovi okolici. Jezik uporabljajo za pridobivanje informacij, podajanje navodil, 

postavljanje pravil, pridobivanje pozornosti, izražanje čustev in prepričanj. V pogovorih že 

razumejo posredne izjave; prosijo za obrazložitev, če česa ne razumejo; radi imajo šale, 

čeprav nekaterih še ne razumejo; sposobni so poslušati in obnoviti daljše zgodbe; v pogovorih 

z vrstniki odgovarjajo na vprašanja in se odzivajo na njihova navodila. Otroci so vedno bolj 

sposobni začeti in končati pogovor, ki je vse daljši in vključuje vedno več menjav vlog; znajo 

izbrati primeren trenutek za vključitev v pogovor; če v pogovoru niso bili razumljeni, podajo 

dodatne informacije; igrajo se igre vlog, v katerih uporabljajo pogojni jezik; spreminjajo stil 

pogovora glede na sogovorca (prav tam).  

Otroci, stari sedem let in več, v svojem govoru oblikujejo obljube, postavljajo hipoteze, 

pojasnjujejo in predvidevajo, opisujejo svoja in tuja čustva, argumentirajo, uporabljajo 

sarkazem, ironijo in metafore ter pripovedujejo dolge in zapletene zgodbe. V pogovorih že 

dobro razumejo posredne izjave; verbalno komunikacijo zavedno podkrepijo z neverbalno; 

razumejo šale; so vljudni; razumejo večpomenskost besede; pridobivajo informacije iz knjig. 

V pogovorih vedno bolj pazijo na pravilno rabo ločil; sposobni so ponovno vzpostaviti 

prekinjen pogovor; prilagajajo se stilu govora glede na sogovorca; med pogovorom vzdržujejo 

očesni kontakt; upoštevajo zasebni prostor ter uporabljajo govoru primerne kretnje in držo 

(prav tam).  

 

4.3 Vloga vzgojiteljice pri spodbujanju govora in sociopragmatičnih 

spretnosti  

Pravilen razvoj govora spodbujamo preko popravljanja in razširjanja malčkovih izjav. Avtorja 

sta namreč ugotovila, da otroci pogosto ponovijo izjave svojih staršev, kadar jih popravijo ob 

nepravilni izjavi. Vendar pogosteje gre za popravljanja neresnične vsebine izjave kot 

nepravilne slovnične strukture (Bohannon in Stanowicz, 1988, v Berk, 1997 v Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 129). Pri razširjanju izjav pa gre za dodajanje novih informacij 

ali tvorjenje drugačne izjave. Pri vsem tem je pomembno le, da se pomen, ki ga je želel otrok 
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izraziti, ne spremeni (Crain in Lillo-Martin, 1999; Harris, 1993 v Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja, 2006: 130). 

Pogosta mrmranja, petje ali govorjenje ob prisotnosti dojenčka so spodbuda za njegov razvoj 

govora; vključevanje v govorne interakcije z njim pa spodbuda za otrokovo govorno 

odzivanje (University of Delaware, 2003 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 127).  

Govorna kompetentnost otrok v vrtcu se razvija preko spraševanja, poslušanja, oblikovanja 

hipotez in interpretiranja vzgojiteljičinih odgovorov (Browne, 1996 v Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006: 133). Da ustvarimo dobre pogoje za govorno kompetentnost otroka, se 

z njim pogovarjamo o njemu znanih dogodkih in situacijah (Baumwell in dr., 1997 v 

Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 129). Da bo vzgojiteljičino spodbujanje govora 

uspešno, se mora zavedati pomembnosti pogovora v skupini; kazati interes, ko ji otrok nekaj 

pripoveduje; dati možnost otrokom, da izkusijo različne govorne situacije; poznati dejavnosti 

in strategije, kako to doseči ter se zavedati lastnega govornega izražanja, saj otrokom 

predstavlja določen govorni vzorec in vpliva na njihov govor (Browne, 1996 v Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 133). Pri spodbujanju govora je na prvem mestu standardni 

govor, nato so na vrsti teme pogovorov, ki jih predlaga vzgojiteljica. Poudarek moramo dati 

otroški, pa tudi ostali raznovrstni literaturi, ki naj bi bila prisotna v t. i. knjižnih kotičkih v 

igralnici. (Kranjc in Saksida, 2001 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 134). Otroci, 

ki so bili v raziskavi slovenskih avtoric poleg vsakodnevnega izvajanja kurikula deležni 

dodatnega branja kakovostne otroške literature, so posledično pripovedovali zgodbe z več 

dinamike oz. napetosti v zgodbi, uporabljali zapletenejše izraze in bili pozorni na 

vzpostavljanje medsebojnih odnosov med osebami v zgodbah (Marjanovič Umek in Fekonja, 

2004b v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 135). Kot je bilo že omenjeno, so za 

govorni razvoj pomembne tako govorne situacije, v katerih otrok le opazuje, kot tiste, v 

katerih je tudi sam udeležen. S tem namenom jih vzgojiteljica lahko pelje npr. v gledališče, 

kasneje pa v skupini izvede simbolno igro na to temo. Preko različnih iger (npr. simbolna 

igra, pantomima, prstne igre) pa naj mu nudi možnosti za razvoj na področju neverbalne 

komunikacije (Kranjc in Saksida, 2001 v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 134).  
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5 GLUHOTA IN NAGLUŠNOST 

Preprosta definicija zvoka bi se glasila, da je »zvok motnja v mediju, skozi katerega se 

giblje«. Motnja pa je lahko dveh vrst: nihanje oziroma vibracije in valovanje. Pri nihanju gre 

za zelo hitro premikanje objekta (dela objekta ali celega objekta) v vodoravni smeri. Primer za 

to je nihanje kraka glasbenih vilic. Za razliko od nihanja pa je zvočno valovanje širjenje 

zvoka na vse strani. Kot primer si lahko predstavljamo valovanje vodne gladine, ko vržemo v 

vodo kamen. Medij pa je npr. zrak, ki miruje, preko njega pa potuje prej omenjena motnja 

(Hernja in sod., 2010: 10-11). 

 

5.1 Sluh 

Zaradi svoje oblike lahko uho sprejema zvočno valovanje in ga pretvarja v živčno vzdraženje, 

ki nam daje občutek sluha (Fefer in Jeglič, 1992: 47).  

Sposobnost sluha je osnova poslušanja ter posledično razvoja govora in jezika. Da 

posameznik zvok brez težav zazna, morajo delovati oziroma biti zdravi vsi deli ušesa: 

zunanje, srednje in notranje uho. Ti zvočne nihaje sprejmejo in pretvorijo v električne impulze 

ter jih prenesejo do slušnega živca, ki jih nato prenese do možganov, kjer poteka slušna 

(avditivna) predelava prejetih signalov. Slušni sistem človeka zazna zvoke na frekvencah od 

20 do 20 000 Hz. Za zaznavo in razumevanje govora je pomembno območje od 500 do 4000 

Hz. Prag bolečine je pri 120 dB (Hernja in sod., 2010: 14).  

Zunanje uho je sestavljeno iz dela, ki ga vidimo, torej iz uhlja in sluhovoda, konča pa se pri 

bobniču. To je tanka membrana, ki se zatrese ob stiku zvočnega valovanja, ki ga uhelj ujame 

in usmeri v sluhovod. Srednje uho je napolnjeno z zrakom. Tlak se v njem uravnava s 

pomočjo evstahijeve cevi, ki je povezava z žrelom. V srednjem ušesu se nahajajo tri koščice: 

kladivce, nakovalce in stremence. Povezane so s sklepi in dvema majhnima mišicama, ki 

imata funkcijo varovanja občutljivih delov notranjega ušesa ob zaznavi močnega ali 

nepričakovanega zvoka. Notranje uho sestavljata dva organa: slušni organ ali polž ter 

ravnotežnostni organ oz. trije polkrožni kanali. Polž, imenovan tudi kohlea, je napolnjen s 

tekočino. Gibanje koščic srednjega ušesa povzroči premikanje tekočine v polžu, ta pa vzbudi 

premikanje lasnih celic v notranjem ušesu. Ko so lasne celice vzdražene, proizvedejo 

električne signale in jih ponesejo do slušnega živca, ta pa naprej do možganov (Hernja in sod., 

2010: 18, 20).  
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5.2 Poslušanje 

Poslušati in slišati sta dva različna pojma. Zato, da slišimo, potrebujemo ušesa; za poslušanje 

in razumevanje slišanega pa poleg ušes tudi predelavo informacij v možganih (Hernja in sod., 

2010: 45). Razvoj poslušanja se začne že v prenatalnem obdobju – med 26. in 28. tednom 

nosečnosti se plod odziva na zvok (Vizjak Kure, 2010: 11). V zadnjih tednih nosečnosti je 

uho že tako razvito, da zvoke pretvori v bioelektrične signale in jih prenese v možgane. Po 

rojstvu oz. v prvih dneh življenja pa novorojenček že razločuje med materinim glasom in 

glasom drugih oseb. Razvoj poslušanja hitro napreduje, saj po prvem mesecu že razlikuje 

zvoke po višini in glasnosti ter zazna pavze in samoglasnike, pa tudi nekatere soglasnike. Do 

šestega meseca se nauči določati izvor zvoka, ne glede na smer, iz katere ta prihaja. Otroci, ki 

slušno okvaro dobijo že v prenatalnem obdobju, so deležni malo ali nič slušnih stimulacij. 

Naglušni otroci slišijo popačeno in nepopolno, zato imajo veliko težav pri razločevanju 

zvokov in glasov. Gluhi otroci zaznajo le glasne zvoke, drugače pa svet spoznavajo brez 

zvoka (Hernja in sod., 2010: 46, 50).  

Pri razvoju poslušanja smo najprej pozorni na prvo stopnjo, tj. zaznavo zvoka. Še posebej je 

to pomembno pri gluhih otrocih, ko začno z uporabo slušnih pripomočkov. Pomembno je, da 

se naučijo zaznati zvok oz. določiti, ali je zvok prisoten ali ne; ali je sogovornik kaj izgovoril 

ali ne. Nato se je potrebno naučiti odzivati na pričakovane, pa tudi na nepričakovane zvoke in 

razlikovati med pomembnimi in nepomembnimi zvoki iz okolja. Če uporablja obojestranska 

slušna aparata, pa ga spodbujamo pri učenju določitve izvora zvoka. Naslednja stopnja je 

sposobnost razlikovanja zvokov. V tej fazi se otrok nauči razlikovanja različnih zvokov po 

trajanju, glasnosti, številu enot … Sledi razvoj sposobnosti prepoznave določene lastnosti 

zvoka ali besede. Pomeni, da se nauči prepoznavati različne človeške glasove (moški, ženski 

ali otroški glas), glasove za različna razpoloženja, prepozna lastno ime itn. Nazadnje pa 

razvijamo slušno razumevanje (Hernja in sod., 2010: 69-70).  

 

5.3 Vzroki gluhote in naglušnosti 

V tretjini primerov je izguba sluha nepojasnjena. Vzroki za izgube pa so: dednost, razne 

nesreče, zdravila, strupi, alergije, bakterijske (meningitis) in virusne infekcije (mumps, 

ošpice, rdečke), težave ob porodu itd. (Kuhar, 1993: 15).  
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Košir (1999) deli vzroke na predporodne, obporodne in poporodne.  

Predporodni so v 50 %-ih dednega izvora, ostale okvare pa so posledice bolezni matere. Mati 

med nosečnostjo na otroka prenese npr. okužbe s paraziti (toksoplazmoza), virusi (rdečke, 

mumps, herpes) ali bakterijami (sifilis), lahko pa so krive hormonske in presnovne 

disfunkcije. Slušne okvare povzroča tudi uživanje ototoksičnih zdravil nosečnice.  

Nedonošenost sama po sebi ni vzrok za okvaro, krivi so lahko morebitni zapleti ob 

prezgodnjem porodu (dihalna stiska, infekcija, ototoksična zdravila ipd.).  

Poporodni vzroki pa so: vnetje srednjega ušesa (ena najpogostejših bolezni otrok, ki lahko 

povzroči trajno ali začasno okvaro sluha), bakterijski meningitis, virusne okužbe (danes manj 

pogoste zaradi cepljenj), zdravljenje z ototoksičnimi zdravili, poškodbe glave (redek vzrok), 

akustična travma (predolga izpostavljenost hrupu ali prevelikim jakostim zvoka) in drugi. 

Statistika kaže, da se število neodkritih vzrokov giblje med 21 in 34 %.   

 

5.4 Stopnje okvare sluha 

Različni avtorji postavljajo različne kriterije ter lestvice gluhote in naglušnosti. V 

nadaljevanju predstavljam dve vrsti kriterijev gluhote in naglušnosti.  

 

5.4.1 Kriteriji gluhote in naglušnosti po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami ter Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami 

Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je na podlagi Zakona o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 58/2011) in Pravilnika o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 88/2013) na spletnih 

straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo objavil dokument Kriteriji za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 

Kriterij), ki je v veljavo stopil 1. 5. 2014. V sledečem podpoglavju predstavljam povzetek 

vsebine Kriterija (2014). 

Po tem kriteriju so otroci z lažjo izgubo sluha tisti, ki imajo povprečno izgubo sluha na 

govornem področju na frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz od 26 do 40 dB. Otrok ima 

obojestransko lažjo izgubo sluha ali pa ima na enem ušesu zmerno izgubo sluha, na drugem 

pa nima izgube sluha. Otrok z lažjo izgubo sluha usvaja govor in jezik ter se sporazumeva po 

slušni poti, v hrupnem okolju pa uporablja tudi metodo branja z ustnic – odgledovanja. 
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Težave se pojavljajo pri izgovarjavi, usvajanju besedišča, slovničnih pravilih in povezovanju 

besedila v smiselno celoto.  

Otroci z zmerno izgubo sluha imajo povprečno izgubo sluha na govornem področju na 

frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz od 41 do 60 dB. Otrok ima obojestransko zmerno 

izgubo sluha ali pa ima težjo, najtežjo ali popolno izgubo na enem in je brez izgube sluha na 

drugem ušesu. Otrok z zmerno izgubo sluha usvaja govor in jezik ter se sporazumeva po 

slušni poti s pomočjo slušnega pripomočka. Uporablja tudi metodo odgledovanja z ustnic.  

Otroci s težko izgubo sluha imajo povprečno izgubo sluha na govornem področju na 

frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz od 61 do 90 dB. Otrok ima obojestransko težko 

izgubo sluha ali pa ima popolno izgubo na enem in zmerno izgubo na drugem ušesu. Otrok s 

težko izgubo sluha usvaja govor in jezik ter se sporazumeva pretežno po slušni poti s pomočjo 

slušnega pripomočka. Uporablja tudi metodo odgledovanja z ustnic ter znakovni jezik. V 

vsakdanjem življenju se kažejo težave pri razumevanju govora po slušni poti.  

Otroci z najtežjo izgubo sluha imajo povprečno izgubo sluha na govornem področju na 

frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz od 91 do 110 dB. Otrok ima obojestransko najtežjo 

izgubo sluha in je funkcionalno gluh. Slušne zaznave sprejema le s pomočjo slušnega 

pripomočka. Primarno jezik sprejema po vizualni poti, po slušni poti pa jezik usvaja zelo 

upočasnjeno in okrnjeno.  

Otroci s popolno izgubo sluha imajo povprečno izgubo sluha na govornem področju na 

frekvencah 500, 1000, 2000 in 4000 Hz nad 110 dB. Otrok ne loči niti dveh različnih jakosti 

niti dveh različnih frekvenc. Govor in jezik sprejema le po vizualni poti. Razen, če dovolj 

zgodaj dobi polžev vsadek ali vsadek v možgansko deblo ter ustrezno strokovno pomoč, se 

govora, jezika in sporazumevanja uči tudi po slušni poti.  

 

5.4.2 Klasifikacija gluhote in naglušnosti Svetovne zdravstvene organizacije 

Po mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti, ki jo je pripravila Svetovna 

zdravstvena organizacija, imajo osebe z lažjo naglušnostjo izgubo sluha od 26 do 40 dB na 

frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz. Otrok ima obojestransko lažjo izgubo sluha ali pa ima na 

enem ušesu težjo oz. težko izgubo sluha, na drugem pa je brez okvare ali z lažjo okvaro sluha. 

Ovirano je otrokovo sporazumevanje in poslušanje govora, pa tudi orientacija (Hernja in sod., 

2010: 23).   
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Zmerna naglušnost je opredeljena pri osebah, ki imajo izgubo sluha od 41 do 55 dB na 

frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz. Lahko gre za obojestransko zmerno izgubo sluha ali za 

popolno izgubo na enem ušesu in lažjo izgubo ali brez izgube sluha na drugem ušesu ali pa 

ima na enem ušesu težko izgubo sluha, na drugem pa zmerno, lažjo ali je brez izgube sluha. 

Tudi pri osebah z zmerno naglušnostjo je prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora, 

oviran je v orientaciji in telesni neodvisnosti, možna je prizadetost pri pridobivanju znanja 

(Hernja in sod., 2010: 23).  

Pri težji naglušnosti je izguba sluha opredeljena od 56 do 70 dB na frekvencah 500, 1000 in 

2000 Hz. Lahko gre za obojestransko težjo izgubo sluha ali pa za težko izgubo sluha na enem 

in težjo izgubo sluha na drugem ušesu. Prizadeto je sporazumevanje, poslušanje in 

razumevanje govora. Otrok s težjo okvaro sluha je oviran v orientaciji, telesni neodvisnosti in 

se težko vključuje v družbo. Možna je sočasna prizadetost pridobivanja znanja, vedenja in 

prilagajanja vedenja okoliščinam (Hernja in sod., 2010: 23).  

Težka naglušnost pa je izguba sluha od 71 do 90 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz. 

Lahko gre za obojestransko težko izgubo sluha ali za popolno izgubo na enem in težko izgubo 

sluha na drugem ušesu. Pri osebah s težko naglušnostjo je prizadeto sporazumevanje, 

poslušanje in razumevanje govora. Pogosto gre tudi za sočasno prizadetost vedenja, 

prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja. Posameznik je oviran 

v orientaciji, telesni neodvisnosti in socializaciji (Hernja in sod., 2010: 23).  

Izgubo sluha nad 91 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz opredeljujemo kot popolno 

izgubo sluha oziroma gluhoto. Za razliko od naglušnih oseb, gluha oseba ni zmožna slišati in 

razumeti govora, tudi če je ta ojačan. Govora ne more sprejeti v celoti, četudi ima slušni 

aparat. Prizadete so sposobnosti sporazumevanja, poslušanja in razumevanja govora. Pogosto 

se pojavlja sočasna prizadetost vedenja, orientacije v prostoru in času, telesne neodvisnosti, 

socializacije, prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pridobivanja znanja (Hernja in 

sod., 2010: 24).  
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5.5 Slušni pripomočki 

Način delovanja slušnih pripomočkov ostaja enak, spreminja se le njihova oblika in tehnika 

ter tehnologija izdelave. Skupna lastnost vseh teh pripomočkov je ojačitev zvočnega signala, 

ko ta prehaja do poslušalca. Zadnje čase se je razvila tudi uporaba pripomočkov, ki zvočno 

informacijo okolja prenesejo neposredno na slušni živec. Vsi aparati se programirajo preko 

računalnika, za vsakega posameznika posebej, glede na njegove potrebe (Hernja in sod., 

2010: 35).  

Košir (1999) deli slušne aparate na zunanje in notranje. Zunanje (npr. vušesni in zaušesni 

slušni aparat) lahko uporabniki kadarkoli odstranijo. Večino se jih nastavi računalniško in 

zato se bolje prilagajajo posamezniku in njegovim potrebam, vendar ne morejo izločiti hrupa 

okolja in zaznati le govornih signalov. Za notranje slušne aparate (npr. polžev vsadek) pa je 

potrebna operacija in so namenjeni večjim izgubam sluha. Odstranjevanje je manj pogosto in 

povezano z raznimi popravili aparata. V povprečju je aparat potrebno popraviti trikrat v 

življenjski dobi uporabnika in se opravi operativno.  

 

5.5.1 Slušni aparat 

To je elektroakustični aparat za ojačitev in filtriranje zvoka z nastavitvami jakosti zvoka, ki 

jih lahko uporabnik prilagaja sam. Sestavljen je iz mikrofona, zvočnika in sistema za ojačanje, 

filtriranje ter varovanje. Zvok pride v uho preko ušesnega vložka, ki je prilagojen vsakemu 

posamezniku (izdelan je po odtisu njegovega sluhovoda). Energijo za delovanje pridobiva iz 

baterije ali akumulatorja, ki je vstavljen v slušni aparat. Poznamo sluhovodni, vušesni in 

zauheljni slušni aparat (Hernja in sod., 2010: 36, 37).  
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Slika 1: Slušni aparat. 

Vir: Whitcliff, J. (2014). Facts about the cost of hearing aids. Dostopno na: 

http://hearingaidbuyertoday.com/facts-cost-hearing-aids/ (24. 11. 2014). 

 

5.5.2 Kostno vsidrani slušni aparati 

Kostno vsidrane slušne aparate uporabljajo osebe, ki imajo nerazvit sluhovod, vnetje 

sluhovoda in osebe, ki imajo prevodno naglušnost, pa jim ni mogoče pomagati z drugimi 

operativnimi postopki. Kot že ime pove, se v kost vstavi nosilec iz titana, nanj pa se pritrdi 

slušni pripomoček BAHA (bone anchored hearing aid), ki se nahaja približno 5 cm za uhljem. 

Zvok tako prehaja direktno preko kosti do notranjega ušesa (Hernja in sod., 2010: 37).  

 

 

Slika 2: Kostno vsidrani slušni aparat. 

Vir: Sherbin, M. (2009). Baha implants. Dostopno na: 

http://www.drmichaelsherbin.com/hearing-aids/bahar-implants.html (24. 11. 2014). 

http://hearingaidbuyertoday.com/facts-cost-hearing-aids/
http://www.drmichaelsherbin.com/hearing-aids/bahar-implants.html


25 
 

5.5.3 Slušni pripomočki za premagovanje prevodne in zaznavne okvare sluha 

Osebam s specifičnimi težavami slušnih okvar so na voljo slušni pripomočki za premagovanje 

prevodne in zaznavne okvare sluha, saj jim običajni slušni aparati ne zadoščajo (Hernja in 

sod., 2010: 38). Eden takšnih je Vibrant Soundbridbe, implantni sistem, sestavljen iz 

notranjega in zunanjega dela. Zunanji del vsebuje mikrofon, magnet, baterijo in signalno-

procesno enoto, notranji pa magnet, obdan s sprejemno tuljavo, demodulator signalov, 

transmisijsko zanko in vibracijski magnet. Zvok se preko mikrofona prenese neposredno na 

koščice srednjega ušesa (Gros, 2008 v Hernja in sod., 2010: 38).  

 

 

Slika 3: Vibrant Soundbridbe. 

Vir: Microtia Australia. (2014). Vibrant Soundbridbe. Dostopno na: 

http://microtiaaustralia.org.au/your-childs-hearing/treatment-options-and-

alternatives/aided/vibrant-soundbridge/ (24. 11. 2014). 

 

5.5.4 Polžev vsadek 

Polžev vsadek je elektronska naprava, ki zvočno valovanje pretvori v električne impulze. 

Namenjen je osebam, katerih vzrok okvare sluha je v notranjem ušesu. Zvok s pomočjo 

polževega vsadka potuje mimo ušesa na slušni živec. Sestavljen je iz zunanjega in notranjega 

dela. Zunanji del sestavljajo kontrolna enota z mikrofonom in procesorjem signalov (signal iz 

mikrofona pretvori v električne signale), oddajnik (signal prenese v notranji del polževega 

vsadka), kabel in baterija. Notranji del z operacijo vstavijo v notranje uho. Vsebuje 

http://microtiaaustralia.org.au/your-childs-hearing/treatment-options-and-alternatives/aided/vibrant-soundbridge/
http://microtiaaustralia.org.au/your-childs-hearing/treatment-options-and-alternatives/aided/vibrant-soundbridge/
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sprejemnik in polje elektrod, ki električne impulze pošljejo na slušni živec (Hernja in sod., 

2010: 39-40).  

 

Slika 4: Polžev vsadek. 

Vir: Hewitt, J. (2012). MIT creates biobattery that could allow the human ear to power its 

own hearing aid. Dostopno na: http://www.extremetech.com/electronics/139875-mit-

devises-biobattery-that-could-allow-the-human-ear-to-power-its-own-hearing-aid (24. 11. 

2014). 

 

5.5.5 Kombinirani slušni pripomočki 

Za specifične težave pri osebah z večjo izgubo sluha na višjih frekvencah oz. blago do zmerno 

izgubo na nižjih frekvencah se lahko slušne pripomočke tudi kombinira, tako da se poveže 

polžev vsadek in slušni aparat (Hernja in sod., 2010: 41).  
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6 KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ JEZIKA GLUHIH IN 

NAGLUŠNIH PREDŠOLSKIH OTROK 

 
 

6.1 Razvoj jezika pri gluhih in naglušnih predšolskih otrocih 

Najprej moramo omeniti, da je razvoj govora pri otrocih z okvaro sluha odvisen od stopnje 

izgube sluha, časa dodelitve tehničnega pripomočka, individualnih značilnosti posameznika in 

od okolja (Hernja in sod., 2010: 60). Večina gluhih otrok ne razvije govora, ki bi bil 

popolnoma razumljiv. Drugačen je v tempu, ritmu in intonaciji. Prav tako imajo gluhi otroci 

težave pri dihanju ter kontroliranju glasnosti in višine govora (Kuhar, 1993: 21).  

Razvoj govora gluhega otroka je podoben razvoju govora slišečega, le da ne obrača glave v 

smeri zvoka. Tudi pri gluhih otrocih se pojavijo obdobja joka, gruljenja in beblanja, vendar 

beblanje po prvem letu starosti pri gluhih otrocih izgine, saj ne slišijo svojega glasu (Kuhar, 

1993: 22). Do faze beblanja razvoj govora med gluhimi/naglušnimi in slišečimi otroci zato ni 

tako zelo drugačen. Torej je zgodnja vokalizacija neodvisna od socialnega okolja, v katerem 

otrok živi (Lenneberg, Nichols in Rosenberger, 1964; Karmiloff in Karmiloff – Smith, 2001 v 

Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006: 16). Otroci z motnjo sluha dalj časa ostanejo na 

omenjeni stopnji (Hernja in sod., 2010: 61).   

Prva beseda tako v govorjenem kot tudi v znakovnem jeziku se pojavi okoli trinajstega 

meseca starosti. Kognitivne sposobnosti se tako pri slišečih kot pri gluhih otrocih razvijajo v 

enakem tempu (Hoff, 2005: 301). Stavki, ki jih gluhi uporabljajo v svojem govoru, so 

preprostejši (Mogford, 1993 v Hoff, 2005: 302). Ko ponovijo govorjene povedi, se napake 

največkrat pokažejo pri zamenjavi posameznih besed, ki jih zamenjajo zaradi napačnega 

poslušanja. Primer takšne zamenjave: V košu je papir. = V košu je popravim. V jezikovnem 

obdobju dalj časa posnemajo izgovarjavo odraslih. Prav tako dalj časa in pogosteje 

uporabljajo enobesedni stavek in imajo daljši prehod do dvobesednega izražanja kot otroci 

brez okvare sluha (Hernja in sod., 2010: 61, 65).  

Ker je počasnejši razvoj besedišča, je posledično počasnejši tudi razvoj slovnice (Hernja in 

sod., 2010: 64). Področje semantike se razvija tako pri slišečih kot gluhih otrocih enako. Med 

drugim in četrtim letom vsi otroci preko besed ali preko gest pokažejo in uporabljajo iste 

pomene (Pritting, 1977 v Hoff, 2005: 302). Gluhi otroci najprej začnejo uporabljati 

samostalnike. Težave imajo pri pridobivanju nadrejenih in abstraktnih pojmov ter 

protipomenk. Za sorodne pojme po navadi uporabljajo eno besedo. Samostalnik pa včasih 
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poimenujejo kar z glagolom (npr. ščetka za sobe = zobe umit). Tudi sama izgovarjava se 

razlikuje od izgovarjave slišečih otrok. Izpuščajo in zamenjujejo glasove (npr. stol = tol, ptica 

= tica, miza = mida, luč = nuč) ter skrajšujejo besede, čeprav imajo zadovoljiv besednjak (npr. 

raketa = keta) (Hernja in sod., 2010: 63).   

Če ima gluh otrok starše, ki uporabljajo znakovni jezik, bo razvoj znakovnega jezika podoben 

kot govorni razvoj pri otroku brez okvare sluha. Pri naglušnih otrocih je jezikovni razvoj 

nekoliko upočasnjen zaradi popačenosti zvoka, ki ga sprejemajo. Zaostanek se lahko nekoliko 

nadoknadi s slušnimi aparati in korekcijo govora (Kuhar, 1993: 22). Znakovni jezik in 

govorjeni jezik imata enak potek in stopnje razvoja. Tako se npr. pri obeh pojavijo težave v 

času učenja zaimkov. Jezika sta namreč na psihološkem področju povezana (Petitto, 1987, 

2000 v Hoff, 2005: 300). 

Tabela 1: Razvoj jezika in govora pri gluhih/naglušnih in slišečih otrocih – primerjava. 

PODOBNOSTI RAZLIKE 

Pri obeh skupinah otrok (gluhih/naglušnih, 

slišečih) se pojavljajo predjezikovna 

obdobja joka, gruljenja in beblanja. 

Gluhi/naglušni otroci ne obračajo glave v 

smeri izvora zvoka. 

Prva beseda se pojavi okoli 13. meseca 

(tako v govorjenem kot v znakovnem 

jeziku).  

Govor se razlikuje v ritmu, tempu in 

intonaciji.  

Kognitivne sposobnosti se razvijajo v 

enakem tempu.  

Gluhi/naglušni otroci ostanejo dalj časa v 

fazi beblanja.  

Področje semantike se razvija v enakem 

tempu (med 2. in 4. letom starosti).  

Slišeči otroci v svojem govoru uporabljajo 

zapletenejše stavke kot gluhi/naglušni. 

Tako znakovni kot govorjeni jezik imata 

enak potek in stopnje razvoja. 

Gluhi/naglušni otroci v jezikovnem obdobju 

dalj časa posnemajo govor odraslih.   

 Gluhi/naglušni otroci pogosteje in dalj časa 

uporabljajo enobesedne stavke.  

 Gluhi/naglušni otroci pozneje preidejo iz 

enobesednih na dvobesedne stavke.  

 Gluhi/naglušni otroci počasneje usvajajo 

besedišče in posledično slovnico. 
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6.2 Razvoj pragmatične zmožnosti pri gluhih in naglušnih predšolskih 

otrocih 

Otroci brez izgube sluha pragmatične spretnosti najintenzivneje razvijajo v obdobju med 

tretjim in četrtim letom starosti. Otroci z izgubo sluha te spretnosti pridobivajo veliko bolj 

počasi, čeprav so bili morda deležni zgodnje obravnave in strokovne pomoči (Anderson L., 

2013).  

Raziskava iz leta 2012 (Yoshinaga-Itano, C. in sod.) je starše gluhih in naglušnih ter slišečih 

otrok v 45 postavkah ocenjevalne lestvice (Goberis, 1999) spraševala o pojavljanju 

sociopragmatičnih spretnosti pri njihovih otrocih. V raziskavo je bilo zajetih 126 

gluhih/naglušnih ter 109 slišečih otrok, starih od 2 do 7 let. Starši so se odločali med 

naslednjimi postavkami: spretnost pri otroku ni prisotna; spretnost pri otroku je prisotna, 

vendar zanjo uporablja predjezikovne elemente (npr. kazanje); sposobnost pri otroku je 

prisotna in obenem uporabi 1-3 besede; sposobnost pri otroku je prisotna in obenem uporablja 

kompleksnejše jezikovne strukture. Rezultati za skupino slišečih otrok so pokazali, da se pri 

triletnikih v povprečju pojavlja 44% (20 od 45 postavk) opisanih pragmatičnih sposobnosti, 

pri štiriletnikih 95, 5% (43 od 45 postavk), pri petletnikih 98% (44 od 45 postavk) in pri 

šestletnikih vse opisane pragmatične sposobnosti. Za skupino gluhih/naglušnih otrok pa so 

podani rezultati, da se pri šestletnikih pojavlja le 6, 6% (6 od 45 postavk) in pri sedemletnikih 

le 69% (31 od 45 postavk) opisanih pragmatičnih sposobnosti. Rezultati so predstavljeni na 

sliki 5 (prav tam). 
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Slika 5: Povprečno število točk za gluhe/naglušne in slišeče otroke glede na starost. 

Vir: Anderson, L. K. (2013). Supporting success for children with hearing loss. Dostopno na: 

http://successforkidswithhearingloss.com/pragmatics (28. 10. 2014). 

Celo pri otrocih z lažjo izgubo sluha (26-40 dB) pride do zaostankov na področju socialne 

komunikacije (prav tam). Vseeno pa različna izguba sluha različno zaznamuje razvoj 

pragmatike pri posamezniku, kar prikazuje slika 6. Pri otrocih z lažjo izgubo sluha razvoj 

pragmatike v prvih letih sicer poteka hitreje, a so pri sedmih letih na isti točki kot otroci z 

zmerno izgubo sluha. Podobno je tudi pri otrocih s težjo in težko izgubo sluha. 

 

Slika 6: Razvoj pragmatičnih spretnosti glede na starost in stopnjo izgube sluha. 

Vir: Anderson, L. K. (2013). Supporting success for children with hearing loss. Dostopno na: 

http://successforkidswithhearingloss.com/pragmatics (28. 10. 2014). 
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V nadaljevanju predstavljam raziskave, preko katerih želim prikazati konkretne razlike v 

razvoju določenih pragmatičnih spretnostih med gluhimi/naglušnimi in slišečimi otroki. 

Strokovnjaki so opazovali pragmatične zmožnosti med pogovorom, ki je bil vezan na 

določeno aktivnost, in med spontanim pogovorom.  

Lloyd in sodelavci (2001) so izvedli raziskavo, v katero so zajeli dvanajst otrok z izgubo 

sluha. Otroci so bili stari od 6 let in 2 mesecev do 11 let. Opazovali so pogovore omenjenih 

otrok, najprej z njihovimi slišečimi vrstniki in nato še z njihovimi učitelji – surdopedagogi oz. 

drugimi strokovnjaki za delo z otroki z izgubo sluha. Pogovori, ki so jih opazovali, so potekali 

med igro s kockami Lego. Na koncu so primerjali potek pogovora posameznega otroka z 

vrstnikom in učiteljem. Pri pogovorih so merili povprečno dolžino izjav glede na število 

morfemov in besed, povprečno število menjav govorca in poslušalca, število menjav 

neverbalne komunikacije govorca in poslušalca in število nejasnih izjav. Rezultati so 

pokazali, da je prišlo do bistveno več izmenjav med govorcem in poslušalcem, tako na ravni 

verbalne kot tudi neverbalne komunikacije, med pogovori gluhega/naglušnega otroka z 

njegovim učiteljem. Vendar so otroci z izgubo sluha med pogovorom z njihovimi slišečimi 

vrstniki zastavljali veliko več vprašanj, med pogovorom z njihovimi učitelji pa so večinoma 

odgovarjali na zastavljena vprašanja. V eni od poznejših raziskav (Lloyd in sod., 2005) pa so 

primerjali stopnjo razvitosti pragmatičnih spretnosti med otroki z izgubo sluha, starimi 

povprečno 10 let in 2 meseca, ter mlajšimi otroki brez izgube sluha, starimi povprečno 6 let in 

9 mesecev. Ugotovili so, da se obe skupini otrok nahajata na isti stopnji glede na razumevanje 

nedvoumnih navodil in prošenj za pojasnilo dvoumnih sporočil (Paatsch in Toe, 2014).  

Druga vrsta študij (Most in sod., 2010) pa je temeljila na raziskovanju jezikovnih spretnosti 

otrok z izgubo sluha med spontanim pogovorom z odraslo osebo iz domačega okolja. V 

raziskavo je bilo zajeto 24 otrok, starih od 6 do 9 let. Pragmatične spretnosti so bile ocenjene 

kot primerne oz. neprimerne glede na primerjavo odzivanja njihovih slišečih vrstnikov v 

podobnih situacijah. Rezultati so pokazali, da imajo otroci z izgubo sluha razvitih kar nekaj 

pragmatičnih spretnosti, vendar pa je viden hitrejši tempo razvoja pri slišečih vrstnikih 

(Paatsch in Toe, 2014). Tudi Most, August in Meilijson (2010) so opravili raziskavo, kjer so 

primerjali pragmatične spretnosti slišečih otrok in otrok z izgubo sluha. V raziskavi je 

sodelovalo 24 otrok z izgubo sluha, ki so bili stari od 6, 3 do 9, 4 let, in 13 enako starih 

slišečih otrok. Iztočnica za pogovor je bila škatla z različnimi predmeti za igro. Rezultati 

raziskave so pokazali, da med mlajšimi otroki, tako z izgubo sluha kot brez nje, še ni zaznati 

razlik v pragmatičnih zmožnostih. Šele pozneje se pokažejo slabše pragmatične zmožnosti pri 
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gluhih in naglušnih otrocih. To je posledica več vzrokov, med drugim težav pri slušnem 

zaznavanju in manjši izpostavljenosti pragmatičnim situacijam. 

 

6.3 Načini komunikacije gluhih in naglušnih 

Starši gluhih otrok se morajo naučiti, da je komunikacijski sistem njihovih otrok drugačen in 

se morajo z njimi sporazumevati na drugačen način (Kuhar, 1993: 8). Osebe z motnjo sluha se 

izražajo s pomočjo pisanja, govora, prstne abecede in znakovnega jezika, informacije pa 

pridobivajo preko odgledovanja, pisanja, risbe, s pomočjo slušnih pripomočkov ter preko 

prstne abecede in kretenj sogovorca (Čas, Kastelic, Šter, 2003: 25). 

Znakovni jezik je živ, strukturiran jezik, ki se med posameznimi državami razlikuje 

(slovenski znakovni jezik, ameriški znakovni jezik itd.) (Bauman in sod., 2009: 2). Definicija 

UNESCA iz leta 1984 se glasi: »Znakovni jezik je oblika sporazumevanja, kjer se besede, 

pojmi kažejo s kretnjami rok, ki lahko izražajo pomen posameznih besed, misli ali celega 

stavka, odvisno od konteksta ali kompleksne serije idej.« (Podboršek in Krajnc, 2012: 12). 

Osnovni elementi znakovnega oz. kretalnega jezika so znaki - kretnje, ki se izražajo z 

različnimi položaji in gibanjem rok in telesa, z mimiko obraza ter prstno abecedo. Prstna 

abeceda dopolnjuje znakovni jezik, uporablja se za pojme, za katere ni kretenj. Do sedaj jih je 

bilo objavljenih 1600, kar pa ni dovolj, posebno za potrebe prevajanja (Bauman in sod., 2009: 

2, 5).  Za gluhe ljudi je učenje kretenj lažje kot učenje govora, saj poteka po vidnem kanalu, 

kjer so včasih celo bolj uspešni kot slišeči ljudje (Kuhar, 1993: 26). Slovenski znakovni jezik 

(SZJ) se razlikuje od knjižne slovenščine in se ga ne more uporabljati istočasno z govorjeno 

slovenščino, saj ima drugačna besedotvorna in oblikoslovna pravila. Tako se npr. stavek 

Lestev je naslonjena na zid. V SZJ sklada zid lestev nasloniti. Z večkratnim ali dvakratnim 

ponavljanjem kretnje lahko nakažemo množino samostalnika in ne/-dovršnost glagola. 

Samostalnik in glagol lahko označuje ista kretnja, le da če želimo pokazati samostalnik, 

glagolu dodamo kretnjo za osebo. Čas pokažemo s specifičnimi kretnjami. Ženski spol se 

označi s dodatno kretnjo (Bauman in sod., 2009: 2, 5). Znakovni in govorjeni jezik sta živa 

jezika, zato sta si podobna. Kot v govorjenem jeziku dodajamo besede ali jih spreminjamo, 

tako se tudi v znakovnem jeziku pojavljajo nove kretnje, ena kretnja pa ima lahko več 

pomenov. Razlika med jezikoma pa je v njunem podajanju in sprejemanju. Glasovni jezik je 

glasovno-slišni, znakovni pa kretalno-vidni (Podboršek in Krajnc, 2012: 12).  
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Spremljajoči prvini znakovnega jezika sta tudi prstna abeceda in odgledovanje.  

Odgledovanje pomeni dekodiranje govora in ugibanje, kaj je bilo sporočeno s premikajočimi 

se ustnicami in obrazno mimiko. Imenujemo ga tudi branje ali odčitavanje z ustnic. Vendar 

ima kar nekaj pomanjkljivosti. Ena izmed njih je, da se le 30 % glasov lahko prebere z ustnic. 

Veliko glasov namreč izgovarjamo z enako postavitvijo oz. obliko ust (npr. glasovi Č-Ž-Š). Je 

tudi precej naporna oblika sporazumevanja, saj mora biti posameznik neprekinjeno zbran, 

zaradi česar hitro postane utrujen. Poleg omenjenih je pomanjkljivost tudi v tem, da veliko 

ljudi govori prehitro ali ima slabo izreko, pojavljajo se narečne posebnosti, popačenke, 

odpiranje ust je zelo različno, prav tako posebnosti sporočevalčevega obraza in ustne votline 

(Podboršek in Krajnc, 2012: 26). Poleg tega je za to potrebno predhodno znanje besedišča in 

slovnice jezika. O pomenu besede sklepamo glede na situacijo in predhodne izkušnje (Kuhar, 

1993: 21). Branje z ustnic pa je uspešno, kadar je tema pogovora znana in je podana od osebe, 

ki jo naslovnik pozna in dobro obvlada glasovni jezik (Podboršek in Krajnc, 2012: 26). 

Pri prstni abecedi s pomočjo prstov in dlani lahko prikažemo posamezne črke abecede. 

Poznamo enoročne in dvoročne prstne abecede. Večina dvoročnih abeced se med različnimi 

področji razlikuje, enoročna prstna abeceda pa je mednarodna. Ta metoda je zelo počasna. 

Zanjo je predhodno potrebno poznati jezik in njegovo pisno obliko (Kuhar, 1993: 22). 

Uporablja se za tvorjenje priimkov, imen oseb, mest, držav, pokrajin in besed, za katere ni 

kretenj (Podboršek in Krajnc, 2012: 24).  

 

6.4 Vloga vzgojiteljice pri prilagoditvah za gluhe in naglušne otroke v vrtcu 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki imajo v skupini otroka s posebnimi potrebami, imajo 

eno najodgovornejših nalog. Poleg sodelovanja v strokovnih timih, načrtovanja dejavnosti ob 

upoštevanju specifičnih lastnosti otroka, spremljanju razvoja in podajanju možnih rešitev, 

nosijo popolno poklicno in osebno odgovornost. Program dela prilagajajo otrokovim 

specifičnim potrebam, izvajajo individualiziran program in spremljajo otrokov razvoj. Poleg 

tega morajo v oddelku zagotoviti varno socialno in čustveno okolje, v katerem se bo vsak 

otrok lahko izražal na svoj način. Zato je med drugim vzgojiteljeva naloga tudi priprava 

ostalih otrok na prihod otroka s posebnimi potrebami (Čas, Kastelic, Šter, 2003: 8-9). 

Omenjen način dela terja od pedagoškega delavca večjo angažiranost, več izkušenj in znanja; 

zlasti znanja o značilnostih posebnih potreb in kako vplivati na otroka, da bo postal radoveden 



34 
 

za odkrivanje novega (Čas, Kastelic, Šter, 2003: 9). Zato moramo biti pozorni na nekatere 

prilagoditve. 

 

6.4.1 Časovne prilagoditve 

Ob uvajanju novih tem, dejavnosti ali informacij moramo otroku pustiti dovolj časa, da jih 

zazna, sprejme in razume. Gluh ali naglušen otrok namreč za to potrebuje več časa, posebno 

še za manj znane teme. Sproti je potrebno tudi preverjati otrokovo razumevanje (Čas, 

Kastelic, Šter, 2003: 26). 

 

6.4.2 Prostorske prilagoditve 

Pri prostoru je pomembno, da ima dobre akustične razmere, saj gluh ali naglušen otrok 

posluša s pomočjo slušnih pripomočkov. Zato mora koristen zvok preseči hrup okolja, 

igralnica pa ustrezati tem pogojem (Čas, Kastelic, Šter, 2003: 26). 

 

6.4.3 Prilagoditve komunikacije 

Pri komunikaciji moramo biti pozorni na nekaj ključnih elementov. Odrasli sogovornik mora 

biti potrpežljiv v čakanju na otrokov odgovor. Če otrok v določenem času (npr. desetih 

sekundah) ne odgovori, odgovor pove odrasli. Otroka poslušamo in se odzivamo na njegove 

pobude, da dobi občutek slišanosti. Pri komunikaciji vzpostavljamo očesni stik. Prav tako je 

pomembno, da otroka naučimo menjavanja govornih vlog. S tem mu sporočamo, da je 

enakovredna oseba v komunikaciji in mu damo čas, da se pripravi, da je na vrsti  (Hernja in 

sod., 2010: 70-71). Za uspešnost pogovora z gluhim ali naglušnim otrokom je pomembno tudi 

to, da oseba sedi blizu in je z obrazom obrnjena k otroku. Govor naj bo normalen v tempu, 

ritmu in glasnosti, usta pa nezakrita. Sporazumevanje lahko olajšamo z vizualnimi ali drugimi 

didaktičnimi pripomočki, saj gluh ali naglušen otrok sprejema in usvaja pojme na različne 

načine. Pri tem moramo paziti le, da gre čez vse stopnje razvoja govora, ne glede na starost 

(Čas, Kastelic, Šter, 2003: 26-27). Besedišče prilagajamo, saj otrok z motnjo sluha ne širi 

pasivnega besedišča. Otroci brez omenjene okvare mimogrede slišijo določene besede, ki jih 

v svojem govoru ne uporabljajo, a jih vseeno razumejo. Gluhi in naglušni otroci pa so zaradi 

neustrezne rabe besedišča lahko zbegani (Hernja in sod., 2010: 107-108). 

Včasih je dovolj že samo pravilna nastavitev slušnega pripomočka, zato mora biti pedagoški 

delavec seznanjen tudi z uporabo le teh (Čas, Kastelic, Šter, 2003: 26-27). Kadar imamo v 

skupini otroka, ki ima slušni aparat le v enem ušesu, mu npr. z roko ali glavo nakažemo, iz 
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katere smeri prihaja zvok oz. govor, da ne zamudi neverbalne komunikacije, ki podpira govor, 

in je deležen slabšega razumevanja (Hernja in sod., 2010: 107-108). Otroci z motnjo sluha 

niso sposobni poslušati z razdalje, zato moramo ustvariti pogoje za poslušanje, tj. mirno in 

tiho okolje, saj v hrupnem niso zmožni selektivnega poslušanja. Prav tako težko spremljajo 

govorjeno besedilo le preko poslušanja (prav tam: 65-66).   
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7 EMPIRIČNI DEL  

7.1 Problem raziskovanja 

Gluhota in naglušnost otežujeta vsakodnevna opravila, spretnosti in vedenja, ko so otroci z 

izgubo sluha vključeni v slišeče okolje. Še posebej vplivata na govorni in jezikovni razvoj 

(Čas, Kastelic, Šter, 2003:25). Tako kot druge ravni jezika se tudi pragmatične spretnosti, ki 

so potrebne za uspešnost pogovora, slišeči otroci naučijo preko naključnega poslušanja 

različnih vrst pogovorov (npr. v šoli, doma) (Paatsch in Toe, 2014). Pri gluhih in naglušnih 

otrocih pa je učenje preko naključnega poslušanja oteženo oziroma nemogoče.  

Z raziskavo sem zato želela preveriti, kako je z razvitostjo sociopragmatičnih spretosti gluhih 

in naglušnih otrok, vključenih v vrtec, in ali prihaja do bistvenih razlik v uporabi 

sociopragmatičnih spretnosti med slišečimi predšolskimi otroki, ki so vključeni v vrtec ter 

gluhimi in naglušnimi predšolskimi otroki, ki so prav tako vključeni v vrtec. Ker vsak 

posameznik, ki izpolnjuje ocenjevalno lestvico, lahko otroka oceni drugače, me je poleg tega 

zanimalo, kako bodo otroka ocenili njegovi starši in kako njegov/a vzgojitelj/ica oziroma, ali 

med podanimi ocenami prihaja do bistveno pomembnih razlik.  

 

7.2 Cilji 

Cilji diplomskega dela so: 

- ugotoviti, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v sociopragmatičnih 

spretnostih med slišečimi ter gluhimi in naglušnimi otroki, ki so vključeni v slovenske 

vrtce in so stari od treh do šestih let; 

- ugotoviti, ali se znotraj posamezne skupine pojavljajo statistično pomembne razlike 

med asertivnostjo in responzivnostjo; 

- ugotoviti, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med ocenami staršev in 

vzgojiteljic o sociopragmatičnih spretnostih pri posameznem otroku.   
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7.3 Hipoteze 

H 1: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih pri slišečih ter gluhih in naglušnih otrocih, ki so 

vključeni v vrtec, so statistično pomembne.  

H 1.1: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih asertivnosti pri slišečih ter gluhih in 

naglušnih otrocih, ki so vključeni v vrtec, so statistično pomembne. 

H 1.2: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih responzivnosti pri slišečih ter gluhih in 

naglušnih otrocih, ki so vključeni v vrtec, so statistično pomembne. 

H 2: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino sociopragmatičnih spretnosti. 

H 2.1: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino sociopragmatičnih spretnosti 

asertivnosti. 

H 2.2: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino sociopragmatičnih spretnosti 

responzivnosti. 

H 3: Pri večini gluhih/naglušnih otrok gre za porajajočo se veščino sociopragmatičnih 

spretnosti. 

H 4: Razlike med ocenami staršev in vzgojiteljic so statistično pomembne.  
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8 RAZISKOVALNA METODA 

8.1 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 16 otrok. Od tega je bilo v eksperimentalno skupino zajetih 8 

naglušnih oz. gluhih otrok, ki obiskujejo vrtec, starih od 41 do 84 mesecev. Njihova 

povprečna starost je bila 58, 5 mesecev. Po spolu so prevladovali dečki (5 dečkov in 3 

deklice). Vsi otroci so imeli izgubo sluha na obeh ušesih in so uporabljali slušni aparat; sedem 

otrok je uporabljalo zaušesni slušni aparat na obeh ušesih, eden pa polžev vsadek v obeh 

ušesih. V večini primerov je šlo za lažjo ali zmerno izgubo sluha, pri enem otroku pa za 

gluhoto. Starši sedmih otrok niso imeli izgube sluha, eden od otrok pa je imel tako slišečega 

kot gluhega oz. naglušnega starša. Pri vseh otrocih so v domačem okolju uporabljali slovenski 

jezik.  

V kontrolno skupino je bilo prav tako vključenih 8 slišečih otrok, ki obiskujejo vrtec, starih od 

42 do 78 mesecev.  Njihova povprečna starost je bila 57, 6 mesecev. Delež po spolu je bil 

enak kot v eksperimentalni skupini (5 dečkov in 3 deklice). V tabeli 2 je prikazana opisna 

statistika za vzorec vseh otrok, zajetih v raziskavo.  

 

Tabela 2: Vzorec vseh otrok. 

 Spol Starost (v mesecih) 

Deklice Dečki Število 

(N) 

Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Minimum Maksimum 

 

Gluhi/naglušni 3 5 8 58,5 16,0 41,0 84,0 

Slišeči 3 5 8 57,6 12,7 42,0 78,0 

Število (N) 6 10 16 58,1 13,9 41,0 84,0 
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Graf 1 prikazuje zastopanost otrok glede na spol za skupino gluhih/naglušnih in slišečih otrok. 

Graf 1: Prikaz deleža otrok po spolu. 

 

 

8.2 Opis spremenljivk 

Kriterijska spremenljivka: prisotnost oz. izguba sluha. 

Neodvisna spremenljivka: starost. 

Odvisne spremenljivke:  

 skupno št. točk na lestvici responzivnosti (odgovoriti, odzivati se, kontingenca); 

 skupno št. točk na lestvici asertivnosti (spraševati, želje, predlagati).  

 

8.3 Merski instrument 

Merski instrument, ki sem ga uporabila v raziskavi, je ocenjevalna lestvica sociopragmatičnih 

spretnosti avtorja dr. Luigia Girolametta. Lestvico so, z dovoljenjem avtorja, iz angleškega in 

italijanskega jezika v slovenščino prevedle in priredile dr. Martina Ozbič, dr. Damjana 

Kogovšek in Barbara Penko. Uvodni del vsebuje vprašanja o starosti in spolu otroka, ki so 

potrebna za določitev vzorca, ter navodila za starše (razlaga, kaj je pogovor, in navodila, kako 

izpolniti vprašalnik). Nato sledi 25 trditev, ki se nanašajo na asertivnost in responzivnost. 

Asertivnost je razdeljena na naslednje podskupine: spraševati (3 trditve), izražati želje, 

potrebe, zahteve (6 trditev) in predlagati (6 trditev). Responzivnost je razdeljena na: 

odgovarjati na vprašanja (4 trditve), odzivati se na zahteve (2 trditvi) in smiselna povezanost s 

temo pogovora – kontingenca (4 trditve). Pri posamezni trditvi je možno dobiti od ene do pet 

točk (1 – nikoli/ne še; 2 – skoraj nikoli; 3 – včasih; 4 – pogosto; 5 – vedno).  
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Tabela 3: Klasifikacija postavk responzivnosti. 

POSTAVKA TRDITEV 

 

 

ODGOVARJATI 

NA VPRAŠANJA 

1. Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad, otrok 

pove ali pokaže, katero želi. 

3. Ko otroka vprašam po imenu nečesa in če otrok to ime pozna, ga pove. 

6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 

23. Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj želi, mi odgovori. 

 

ODZIVATI SE NA 

ZAHTEVE 

8. Če vprašam otroka, da ponovi nekaj, česar nisem razumel(a), otrok to stori in 

ponovi. 

20. Če svojega otroka ne razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi ga razumel(a). 

 

 

SMISELNA 

POVEZANOST S 

TEMO 

POGOVORA 

10. V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več izmenjavah vlog v 

pogovoru (npr.: otroka nekaj vprašam, otrok odgovori, nato ga zopet vprašam, otrok 

odgovori ali vpraša on). 

12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 

15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam. 

19. Glasovi/geste–gibi/besede otroka so primerni vsebini najinega pogovora. 

 

Tabela 4: Klasifikacija postavk asertivnosti. 

POSTAVKA TRDITEV 

 

SPRAŠEVATI 

2. Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok vpraša, kaj se dogaja. 

4. Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed). 

21. Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me vpraša, kaj je to. 

 

 

IZRAZITI ŽELJE, 

ZAHTEVE, 

POTREBE 

7. Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva. 

9. Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri. 

16. Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne zmore nečesa narediti. 

17. Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar. 

18. Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma prekinem, me otrok prosi, naj 

nadaljujem. 

22. Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me prosi za pomoč. 

 

 

 

PREDLAGATI 

5. Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj. 

11. Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo. 

13. Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej. 

14. Ob skupnem igranju otrok predlaga različne načine igre ali novo igro. 

24. Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne sprašujem neposredno njega. 

25. Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala. 
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Starši gluhih in naglušnih otrok poleg naštetega izpolnijo tudi  vprašalnik o gluhoti oz. 

naglušnosti njihovega otroka. Vprašanja se nanašajo na lokacijo in stopnjo izgube sluha; na 

to, ali otrok uporablja slušni aparat ali ne - in če ga uporablja, kakšne vrste je le ta; kakšno je 

avditivno stanje staršev in kateri jezik uporabljajo v otrokovem domačem okolju.  

Vprašalnik in ocenjevalna lestvica sta anonimna. S tem namenom lahko starši namesto imena 

in priimka otroka vpišejo le začetnice (npr. J. K.) ali psevdonim. 

Starši in vzgojitelji/ce prejmejo tudi dopis, v katerem je opredeljen namen raziskave in na 

kratko predstavljen vprašalnik.  

Vsaki ocenjevalni lestvici je priložen pripomoček za izdelavo profila otrokovih socialno-

pogovornih spretnosti. Razdeljen je na štiri dele: klasifikacija postavk asertivnosti, 

klasifikacija postavk responzivnosti, obrazec za izračun povprečne ocene responzivnosti in 

asertivnosti ter dve tabeli za izdelavo profila otrokovih socialno-pogovornih spretnosti. V 

prvo tabelo se vpiše ocene responzivnosti, ki so razdeljene na tri postavke (odgovarjati, 

odzivati se, kontingenca), v drugo pa ocene asertivnosti, ki so prav tako razdeljene na tri 

postavke (spraševati, želje, predlagati). Izračuna se povprečna ocena posamezne postavke, 

glede na te ocene pa nato še skupna povprečna ocena. Na podlagi povprečne ocene se določi, 

v katerega od treh nivojev razvitosti sociopragmatične spretnosti spada otrok (1. nivo – 

odsotna oz. ne pogosta spretnost; 2. nivo – porajajoča se oz. slabo razvita spretnost; 3. nivo – 

dobro razvita spretnost).  

Zanesljivost testa sem preverila z izračunom Crombach alpha, ki je pokazal vrednost 0, 971 

za celoten test, 0, 952 za postavke responzivnosti ter 0, 950 za postavke asertivnosti. Preizkus 

je torej zanesljiv, saj se vrednosti gibljejo med 0 in 1.  

 

8.4 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbrala s pomočjo zgoraj opisanega vprašalnika in ocenjevalne lestvice, ki sem ju 

preko vrtcev posredovala staršem slišečih ter gluhih in naglušnih otrok. Ker pa drugi odrasli, 

ki so prav tako v trajnejšem stiku z otrokom, lahko otroka vidijo drugače, sem ocenjevalne 

lestvice razdelila tudi vzgojiteljicam otrok, zajetih v vzorec. Razdeljenih je bilo 32 

vprašalnikov in ocenjevalnih lestvic – 16 za starše in 16 za vzgojitelje/ice. Vprašalnike in 

ocenjevalne lestvice sem dobila vrnjene po pošti in osebno.  
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8.5 Obdelava podatkov 

Rezultate, dobljene v raziskavi, sem obdelala s pomočjo programa Excell in statističnega 

programa IBM SPSS Statistics 21. Uporabila sem naslednje raziskovalne metode: opisno 

statistiko za opis vzorca in prikaz podatkov (aritmetično sredino, standardni odklon, 

minimum, maksimum), Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov test za testiranje 

normalnosti distribucije (rezultati v prilogi), Mann-Whitney U test za primerjavo aritmetičnih 

sredin med skupino slišečih ter gluhih in naglušnih otrok, saj je Shapiro-Wilkov test pokazal, 

da distribucija v raziskavi ni normalna, ter test Cronbach Alpha za izračun zanesljivosti 

preizkusa.  
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9.1 Opisna statistika za področje sociopragmatičnih spretnosti 

Za vsakega otroka posebej je bila izračunana povprečna ocena posamezne podskupine, 

responzivnosti in asertivnosti. Iz teh rezultatov je bila izračunana povprečna ocena  

posamezne podskupine, responzivnosti in asertivnosti za vsako skupino otrok posebej. V 

spodnjih tabelah so poleg tega predstavljene tudi najnižje in najvišje vrednosti ter standardni 

odkloni.  

V Tabelah 5 in 6 je predstavljena opisna statistika sociopragmatičnih spretnosti responzivnosti 

in asertivnosti glede na njune podskupine. Pri responzivnosti najnižja skupna vrednost znaša 

za skupino gluhih/naglušnih otrok 2, 5, za skupino slišečih pa 4, 2 točke. Najvišja skupna 

vrednost pa je za obe skupini pri responzivnosti 5 točk. Najnižja skupna vrednost za 

gluhe/naglušne otroke pri asertivnosti je 3, 13, za slišeče pa 3, 80 točke. Najvišji vrednosti pa 

sta, za gluhe/naglušne otroke 4, 47, za slišeče pa 4, 73 točke.   

Tako pri responzivnosti kot pri asertivnosti je povprečje pri skupini gluhih/naglušnih otrok 

nižje od povprečja skupine slišečih otrok. Aritmetična sredina responzivnosti za 

gluhe/naglušne znaša 4, 05 točke, okrog tega povprečja pa vrednosti variirajo za 0, 79 točke. 

Povprečje slišečih pa je 4, 70 točke, vrednosti pa variirajo za 0, 27 točke. Aritmetična sredina 

pri asertivnosti za gluhe/naglušne znaša 3, 88 točke, za slišeče pa 4, 32 točke. Pri prvem 

povprečju vrednosti variirajo za 0, 58 točke, pri drugem pa za 0, 28 točke.  

Glede na to, da je sluh eden najpomembnejših čutov in da njegova izguba najbolj prizadene 

ravno področje komunikacije, so bili predstavljeni rezultati pričakovani. Pri obeh skupinah 

otrok je večja povprečna ocena za postavko responzivnosti, kar pa bi bila lahko posledica 

stopnje razvoja ali položaja otrok v komunikaciji z odraslim v današnjem času. Podatke 

prikazujem tudi grafično.  

 



44 
 

Graf 2: Prikaz responzivnosti in asertivnosti ne glede na podskupine. 

 

 

Iz Grafa 2 so torej razvidne višje ocene slišečih kot gluhih/naglušnih otrok, tako pri spretnosti 

responzivnosti kot pri spretnosti asertivnosti. Pri pregledu posameznih sociopragmatičnih 

spretnosti je opaziti, da so ocene responzivnosti višje kot ocene asertivnosti, tako pri skupini 

slišečih kot tudi gluhih/naglušnih otrok.  

V nadaljevanju ločeno predstavljam podatke za postavko asertivnosti in postavko 

responzivnosti. 
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9.2 Opisna statistika za področje sociopragmatičnih spretnosti – lestvica 

asertivnosti 

Tabela 5: Rezultati opisne statistike za asertivnost. 

  

Kriterijska 

spremenljivka 

 

 

N 

 

M 

 

SD 

 

Min 

 

Max 

Asertivnost 
gluh/naglušen 8 3, 88 0, 58 3, 13 4, 47 

slišeč 8 4, 32 0, 28 3, 80 4, 73 

Spraševati 
gluh/naglušen 8 3, 96 0, 83 2, 67 5, 00 

slišeč 8 4, 75 0, 30 4, 33 5, 00 

Izražati svoje želje, 

zahteve, potrebe 

gluh/naglušen 8 4, 21 0, 65 3, 00 5, 00 

slišeč 8 4, 31 0, 35 3, 83 4, 83 

Predlagati 
gluh/naglušen 8 3, 52 0, 69 2, 50 4, 50 

slišeč 8 4, 11 0, 42 3, 50 4, 67 

 

Prva vrstica tabele predstavlja statistične vrednosti asertivnosti za obe skupini otrok, zajetih v 

raziskavo (tj. gluhe/naglušne in slišeče otroke). Ostale vrstice prikazujejo statistične vrednosti 

posameznih podskupin asertivnosti, prav tako za obe skupini. V prvem sklopu trditev je 

najnižje število točk skupine gluhih/naglušnih otrok 2, 67, skupine slišečih otrok 4, 33, 

najvišje število doseženih točk pa je 5 pri obeh skupinah. V drugem sklopu so gluhi/naglušni 

dosegli najmanj 3 in največ 5, slišeči pa najmanj 3, 83 in največ 4, 83 točke. Pri tretjem 

sklopu trditev je skupina gluhih/naglušnih dosegla minimalno 2, 5 in maksimalno 4, 5 točke, 

skupina slišečih pa minimalno 3, 5 in maksimalno 4, 67 točke.  

Povprečje prve skupine trditev za gluhe/naglušne otroke je 3, 96 točke, vrednosti okrog tega 

povprečja pa variirajo za 0, 83 točke. Pri slišečih je povprečje 4, 75 točke, vrednosti okrog 

tega povprečja pa variirajo za 0, 30 točke. Za drugi sklop trditev sta povprečji 4, 21 točke za 

gluhe/naglušne, vrednosti variirajo za 0, 65 točke; za slišeče pa 4, 31, vrednosti pa variirajo za 

0, 35 točke. Pri tretjem sklopu so gluhi/naglušni dosegli povprečje 3, 52 točke, slišeči pa 4, 11 

točke. Vrednosti prve skupine variirajo okrog povprečja za 0, 69 točke, druge skupine pa za 0, 

42 točke.  

Najnižje in najvišje vrednosti ter aritmetične sredine so povsod višje pri skupini slišečih kot 

pri skupini gluhih otrok, razen pri drugem sklopu asertivnosti Izražati svoje želje, zahteve, 
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potrebe, kjer je skupina gluhih/naglušnih otrok dosegla višjo maksimalno vrednost kot 

skupina slišečih otrok. Pri podskupinah Predlagati in Spraševati se kažejo nekoliko večje 

razlike med skupino slišečih ter gluhih in naglušnih otrok kot pri podskupini Izražati svoje 

želje, zahteve, potrebe. Ta podskupina je za slišeče otroke ocenjena slabše od prve in boljše 

od tretje podskupine, pri gluhih in naglušnih pa je ocenjena najbolje. Tako iz rezultatov 

opazimo, da se gluhi in naglušni otroci zelo potrudijo, da bi jih odrasli razumeli, ko gre za 

njihove želje, zahteve ali potrebe. Po drugi strani pa so manj očitni pri sodelovanju v 

komunikaciji z vprašanji in predlogi, ker jim to, po mojem mnenju, ni toliko pomembno ali 

ker niso dovolj samozavestni, saj jih odrasli težje razumejo kot slišeče vrstnike. 

 

Graf 3: Prikaz asertivnosti glede na podskupine. 
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9.3 Opisna statistika za področje sociopragmatičnih spretnosti - lestvica 

responzivnosti 

Tabela 6: Rezultati opisne statistike za responzivnost. 

  

Kriterijska 

spremenljivka 

 

 

N 

 

M 

 

SD 

 

Min 

 

Max 

Responzivnost gluh/naglušen 8 4,05 0, 79 2,50 5,00 

slišeč 8 4,68 0, 24 4,20 5,00 

Odgovarjati na 

vprašanja 

gluh/naglušen 8 4,22 0, 63 3,25 5,00 

slišeč 8 4,72 0, 25 4,25 5,00 

Odzivati se na zahteve gluh/naglušen 8 3,94 1, 08 1,50 5,00 

slišeč 8 4,56 0, 32 4,00 5,00 

Smiselna povezanost s 

temo pogovora 

gluh/naglušen 8 3,94 0, 93 2,25 5,00 

slišeč 8 4,69 0, 37 4,00 5,00 

 

Prva vrstica tabele predstavlja statistične vrednosti responzivnosti za obe skupini otrok, 

zajetih v raziskavo (tj. gluhe/naglušne in slišeče otroke). Ostale vrstice prikazujejo statistične 

vrednosti posameznih podskupin responzivnosti, prav tako za obe skupini. Pri prvem sklopu 

trditev je najnižje doseženo število točk gluhih/naglušnih otrok 3, 25, slišečih 4, 25, obe 

skupini pa imata najvišje število točk v tem sklopu 5. Prav tako je pri drugem in tretjem 

sklopu trditev najvišje število točk enako za obe skupini: 5 točk. Najnižje doseženo število 

točk za drugi sklop pri gluhih/naglušnih otrocih je 1, 5 točke, pri slišečih pa 4 točke. V tretjem 

sklopu je najnižje število točk za skupino gluhih/naglušnih 2, 25, za skupino slišečih pa 4 

točke. 

Aritmetična sredina prvega sklopa za gluhe/naglušne otroke je 4, 22 točke, vrednosti okrog 

tega povprečja pa variirajo za 0, 63 točke. Aritmetična sredina prvega sklopa za slišeče otroke 

je 4, 72 točke, vrednosti okrog tega povprečja pa variirajo za 0,25 točke. V drugem sklopu so 

gluhi/naglušni otroci dosegli povprečje 3, 94, slišeči pa 4, 56 točke. Prva skupina okrog tega 

povprečja variira za 1, 08 točke, druga pa za 0, 32 točke. V tretjem sklopu sta povprečji za 

prvo skupino 3, 94 točke, od tega vrednosti variirajo za 0, 93 točke, za drugo skupino je 

povprečje 4, 69  točke, za to skupino pa vrednosti variirajo za 0, 37 točke. 
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Razlike med obema skupinama otrok so pri vseh podskupinah podobne, obe skupini pa imata 

najbolje ocenjeno prvo podskupino Odgovarjati na vprašanja, kar bi lahko kazalo na to, da 

sta ostali dve zahtevnejši za dojemanje in učenje.  

 

Graf 4: Prikaz responzivnosti glede na podskupine. 

 

 

 9.4 Opisna statistika za področje sociopragmatičnih spretnosti – 

primerjava med ocenami staršev in vzgojiteljev 

Tabela 7: Prikaz ocen staršev in vzgojiteljev/ic – primerjava. 

 SKUPINA N M SD MIN MAX 

 

RESPONZIVNOST 

Gluhi/naglušni (starši) 8 4, 05 0, 79 2, 50 5, 00 

Gluhi/naglušni (vzgojitelji) 8 3, 76 1, 12 1, 50 4, 70 

Slišeči (starši) 8 4, 68 0, 24 4, 20 5, 00 

Slišeči (vzgojitelji) 8 4, 65 0, 36 3, 90 5, 00 

 

ASERTIVNOST 

Gluhi/naglušni (starši) 8 3, 88 0, 58 3, 13 4, 47 

Gluhi/naglušni (vzgojitelji) 8 3, 32 1, 13 1, 47 4, 53 

Slišeči (starši) 8 4, 32 0, 28 3, 80 4, 73 

Slišeči (vzgojitelji) 8 4, 28 0, 50 3, 33 4, 93 
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Prve štiri vrstice tabele predstavljajo statistične vrednosti responzivnosti za obe skupini otrok, 

zajetih v raziskavo (tj. gluhe/naglušne in slišeče otroke), ostale štiri pa statistične vrednosti 

asertivnosti za obe skupini otrok, zajetih v raziskavo. Pri tem prva, druga, peta in šesta vrstica 

predstavljajo rezultate za skupino gluhih/naglušnih otrok, ostale vrstice pa rezultate za 

skupino slišečih otrok. Prva, tretja, peta in sedma vrstica predstavljajo rezultate ocen, ki so jih 

podali starši, ostale vrstice pa predstavljajo rezultate ocen, ki so jih podali vzgojitelji. Najprej 

bom opisala opisno statistiko za spretnost responzivnosti in nato še za spretnost asertivnosti.  

Pri spretnosti responzivnosti so starši gluhih in naglušnih otrok dodelili najnižje število točk 

2, 5 in najvišje število točk 5. Vzgojitelji so tem istim gluhim in naglušnim otrokom dodelili 

najnižje število točk 1, 5 in najvišje število točk 4, 7. Starši slišečih otrok so dodelili najnižje 

število točk 4, 2 in najvišje število točk 5. Njihovi vzgojitelji pa so jim dodelili najnižje 

število točk 3, 9 in najvišje število točk 5.  

Aritmetična sredina ocen staršev gluhih in naglušnih otrok je 4, 05 točke, okrog tega 

povprečja pa vrednosti variirajo za 0, 79 točke. Aritmetična sredina ocen vzgojiteljev gluhih 

in naglušnih otrok je 3, 76 točke, okrog tega povprečja pa vrednosti variirajo za 1, 12 točke. 

Aritmetična sredina ocen, ki so jih podali starši slišečih otrok, je 4, 68 točke, od tega vrednosti 

variirajo za 0, 24 točke. Aritmetična sredina ocen, ki pa so jih podali vzgojitelji slišečih otrok 

je 4, 65 točke, okrog povprečja pa vrednosti variirajo za 0, 36 točke.  

Pri spretnosti asertivnosti so starši gluhih in naglušnih otrok dodelili najnižje število točk 3, 

13 in najvišje število točk 4, 47. Njihovi vzgojitelji so gluhim dodelili najnižje število točk 1, 

47 in najvišje število točk 4, 53. Starši slišečih otrok so dodelili najnižje število točk 3, 8 in 

najvišje število točk 4, 73. Njihovi vzgojitelji pa so jim dodelili najnižje število točk 3, 33 in 

najvišje število točk 4, 93. 

Aritmetična sredina ocen staršev gluhih in naglušnih otrok znaša 3, 88 točke, od tega 

povprečja vrednosti variirajo za 0, 58 točke. Glede na ocene njihovih vzgojiteljev aritmetična 

sredina znaša 3, 32 točke in okrog tega povprečja vrednosti variirajo za 1, 13 točke. 

Aritmetična sredina ocen, ki so jih podali starši slišečih otrok, znaša 4, 32 točke in vrednosti 

variirajo za 0, 28 točke. Aritmetična sredina ocen, ki pa so jih podali vzgojitelji slišečih otrok, 

je 4, 28 točke in okrog tega povprečja vrednosti variirajo za 0, 5 točke.  

Ocene sposobnosti responzivnosti so pri skupini slišečih otrok višje kot pri skupini 

gluhih/naglušnih otrok, ne glede na to, ali so jih ocenjevali starši ali vzgojitelji. Na spodnjem 

grafu lahko opazimo, da se ocene staršev in vzgojiteljev vselej razlikujejo, ne glede na 

skupino otrok, in sicer so ocene staršev nekoliko višje kot ocene vzgojiteljev.  
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Graf 5: Prikaz ocen staršev in vzgojiteljev/ic – primerjava. 

 

 

 

9.5 Nivo sociopragmatičnih spretnosti 

V Tabelah 8 in 9 je prikazana zastopanost sociopragmatičnih spretnosti glede na tri nivoje. 

Prvi nivo pomeni, da je spretnost odsotna oz. nepogosta, drugi pomeni porajajočo se oz. slabo 

razvito spretnost, tretji nivo pa, da je spretnost dobro razvita. Sociopragmatične spretnosti so 

v tabelah deljene na responzivnost in asertivnost. Številke v stolpcih in vrsticah predstavljajo 

število otrok v posameznem nivoju. 

 

Tabela 8: Lestvica responzivnosti glede na nivo. 

LESTVICA RESPONZIVNOSTI – NIVO 

                                              SKUPINA 

NIVO 

Gluhi/naglušni 

 

Slišeči 

 

Skupaj 

Odsotna, ne pogosta veščina 1 0 1 

Porajajoča se, slabo razvita veščina 4 1 5 

Dobro razvita veščina 3 7 10 

SKUPAJ 8 8 16 
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Iz prejšnje tabele lahko razberemo, da je responzivnost v skupini gluhih/naglušnih otrok v 

največji meri porajajoča se in dobro razvita. Le pri enem otroku je namreč spretnost odsotna 

oz. ne pogosta. Pri skupini slišečih je spretnost v večini primerov dobro razvita, saj je le pri 

enem otrok veščina porajajoča se.     

Graf 6: Nivoji responzivnosti. 
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Tabela 9: Lestvica asertivnosti glede na nivo. 

LESTVICA ASERTIVNOSTI – NIVO 

                                                SKUPINA 

NIVO 

Gluhi/naglušni 

 

Slišeči 

 

Skupaj 

Odsotna, ne pogosta veščina 0 0 0 

Porajajoča se, slabo razvita veščina 8 7 15 

Dobro razvita veščina 0 1 1 

SKUPAJ 8 8 16 

 

Iz Tabele 9 lahko razberemo, da je pri vseh gluhih/naglušnih otrocih, zajetih v raziskavo, 

asertivnost porajajoča se. Pri skupini slišečih je situacija podobna, le da je pri enem otroku 

veščina že dobro razvita.  
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Graf 7: Nivoji asertivnosti. 
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Podatki iz tabel so prikazani tudi v Grafih 6 in 7. Iz slednjega je jasno razvidno, da je 

spretnost asertivnosti tako v skupini gluhih/naglušnih kot slišečih otrok po večini porajajoča 

se. Pri spretnosti responzivnosti pa je stanje nekoliko drugačno. V skupini gluhih/naglušnih še 

vedno največji delež zavzema drugi nivo, vendar kaj dosti ne zaostaja tudi tretji nivo. Skupina 

slišečih pa ima očitno največji delež dobro razvite spretnosti responzivnosti, nekaj pa je je 

tudi še porajajoče se.  

Podatki tako kažejo, da so pri skupini gluhih/naglušnih otrok sociopragmatične spretnosti 

večinoma porajajoče se, medtem ko so pri slišečih deloma porajajoče se, deloma dobro 

razvite. Ker gluh/naglušen otrok za izvedbo določene dejavnosti potrebuje več časa kot slišeči 

vrstnik, so,  po mojem mnenju, temu primerni tudi rezultati. 

 

9.6 Preverjanje hipotez 

H 1: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih pri slišečih ter gluhih in naglušnih otrocih, 

ki so vključeni v vrtec, so statistično pomembne.  

H 1.1: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih asertivnosti pri slišečih ter gluhih in 

naglušnih otrocih, ki so vključeni v vrtec, so statistično pomembne. 

H 1.2: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih responzivnosti pri slišečih ter gluhih in 

naglušnih otrocih, ki so vključeni v vrtec, so statistično pomembne. 

Pri pregledu Grafov 2, 3 in 4 se opazijo razlike v ocenah gluhih/naglušnih in slišečih otrok, 

čeprav le te niso velike. Mann-Whitney U test je bil izpeljan posebej za veščino 

responzivnosti in veščino asertivnosti. Pri responzivnosti so se pokazale statistično pomembne 
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razlike (U = 15, 000; p = 0, 038; p < 0, 05), medtem ko pri asertivnosti statistično pomembnih 

razlik ni bilo (U = 19, 000; p = 0, 093; p > 0, 05).  

Hipotezo lahko delno potrdimo, saj prvo podhipotezo zavržemo, drugo podhipotezo pa 

potrdimo. 

 

H 2: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino sociopragmatičnih spretnosti.  

H 2.1: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino sociopragmatičnih spretnosti 

asertivnosti. 

H 2.2: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino sociopragmatičnih spretnosti 

responzivnosti. 

 

Tabela 10: Nivo responzivnosti in asertivnosti za skupino slišečih otrok. 

                     NIVO                                                           

 

SPRETOST 

 

ODSOTNA 

 

PORAJAJOČA 

SE 

 

DOBRO 

RAZVITA 

 

SKUPAJ 

RESPONZIVNOST 0 1 7 8 

ASERTIVNOST 0 7 1 8 

 

Iz Tabele 10 in Grafa 8 je razvidna razlika v razvitosti posameznih sociopragmatičnih 

spretnosti v skupini slišečih otrok. Obe veščini sta prisotni. Spretnost responzivnosti je pri 

večini otrok že dobro razvita, medtem ko je veščina asertivnosti večinoma še porajajoča se oz. 

slabo razvita. Po mojem mnenju bi bila to lahko posledica stopnje razvoja ali položaja otroka 

v komunikaciji z odraslim v današnjem času. 

Hipotezo lahko delno potrdimo, saj prvo podhipotezo zavržemo, drugo podhipotezo pa 

potrdimo.  
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Graf 8: Nivo responzivnosti in asertivnosti v skupini slišečih otrok. 
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H 3: Pri večini gluhih/naglušnih otrok gre za porajajočo se veščino sociopragmatičnih 

spretnosti. 

 

Tabela 11: Nivo responzivnosti in asertivnosti za skupino gluhih/naglušnih otrok. 

                      NIVO    

                 

SPRETOST 

 

ODSOTNA 

 

PORAJAJOČA 

SE 

DOBRO 

RAZVITA 

 

SKUPAJ 

RESPONZIVNOST 1 4 3 8 

ASERTIVNOST 0 8 0 8 

 

Iz Tabele 11 in Grafa 9 je razvidno, da je spretnost asertivnosti v skupini gluhih/naglušnih 

otrok porajajoča se, pri responzivnosti pa je graf bolj razgiban. Spretnost je pri večini otrok 

porajajoča se ali že dobro razvita. Po mojem mnenju bi lahko bila to posledica časa, 

potrebnega za dojemanje in učenje, ki ga gluhi/naglušni otroci potrebujejo več kot njihovi 

slišeči vrstniki.  

Hipotezo potrdimo.  
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Graf 9: Nivo responzivnosti in asertivnosti v skupini gluhih/naglušnih otrok. 
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H 4: Razlike med ocenami staršev in vzgojiteljic so statistično pomembne. 

V Tabeli 7 in na Grafu 5 so opazne razlike v ocenjevanju staršev in vzgojiteljev/ic. Tako pri 

veščini responzivnosti kot tudi pri asertivnosti so starši ene in druge skupine otroke ocenili z 

višjimi ocenami kot njihovi/e vzgojitelji/ce, saj se, po mojem mnenju, otrokovo vedenje v 

različnih okoljih lahko razlikuje. Rezultati Mann-Whitney U testa pa so pokazali, da tako pri 

ocenah responzivnosti (U = 120, 000; p = 0, 386; p > 0, 05) kot pri ocenah asertivnosti (U = 

113, 500; p = 0, 297; p > 0, 05) ni statistično pomembnih razlik.  

Hipotezo zavržemo. 
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V spodnji tabeli prikazujem rezultate podanih hipotez.  

 

Tabela 12: Prikaz hipotez. 

H 1: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih pri slišečih ter gluhih in 

naglušnih otrocih, ki so vključeni v vrtec, so statistično pomembne. 

Delno 

potrdimo. 

H 1.1: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih asertivnosti pri slišečih ter 

gluhih in naglušnih otrocih, ki so vključeni v vrtec, so statistično pomembne. 

Zavržemo. 

H 1.2: Razlike v sociopragmatičnih spretnostih responzivnosti pri slišečih ter 

gluhih in naglušnih otrocih, ki so vključeni v vrtec, so statistično pomembne. 

Potrdimo. 

H 2: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino 

sociopragmatičnih spretnosti.  

Delno 

potrdimo. 

H 2.1: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino sociopragmatičnih 

spretnosti asertivnosti.  

Zavržemo. 

H 2.2: Pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino sociopragmatičnih 

spretnosti responzivnosti. 

Potrdimo. 

H 3: Pri večini gluhih/naglušnih otrok gre za porajajočo se veščino 

sociopragmatičnih spretnosti. 

Potrdimo. 

H 4: Razlike med ocenami staršev in vzgojiteljic so statistično pomembne. Zavržemo. 
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10 SKLEP 

V diplomskem delu sem želela raziskati, kako je z razvitostjo sociopragmatičnih spretnosti pri 

slišečih predšolskih otrocih, ki so vključeni v vrtec, v primerjavi z razvitostjo 

sociopragmatičnih spretnosti pri gluhih in naglušnih predšolskih otrocih, ki so prav tako 

vključeni v vrtec. Ker je izguba sluha glavna ovira prav na področju razvoja in poteka 

komunikacije, sem pred izpeljavo raziskave predvidevala, da so »razlike v sociopragmatičnih 

spretnostih pri slišečih ter gluhih in naglušnih otrocih, ki so vključeni v vrtec, statistično 

pomembne« (hipoteza 1); hipotezo sem zaradi različnih lastnosti posameznih skupin 

sociopragmatičnih spretnosti (tj. asertivnosti in responzivnosti) razčlenila na dve podhipotezi. 

Pri pregledu grafov in tabel so se sicer opazile razlike v ocenah med skupino gluhih/naglušnih 

in slišečih otrok, vendar je statistična obdelava podatkov pokazala, da so statistično 

pomembne le razlike v razvoju veščine responzivnosti. Mann-Whitney U test je za spretnost 

responzivnosti pokazal rezultate U = 15, 000; p = 0, 038; p < 0, 05 in U = 19, 000; p = 0, 093; 

p > 0, 05 za spretnost asertivnosti. Podatki torej kažejo na to, da se morata spretnost 

responzivnosti in spretnost asertivnosti obravnavati posebej, saj je njun tempo razvoja 

različen, čeprav obe spadata v okvir sociopragmatičnih spretnosti. Prav zaradi tega razloga je 

tudi druga hipoteza, da »pri večini slišečih otrok gre za dobro razvito veščino 

sociopragmatičnih spretnosti«, razdeljena na dve podhipotezi in sprejeta le delno. Spretnost 

responzivnosti ima namreč večina otrok dobro razvito, medtem ko je spretnost asertivnosti pri 

večini še porajajoča se. Tretja hipoteza, da »pri večini gluhih/naglušnih otrok gre za 

porajajočo se veščino sociopragmatičnih spretnosti«, je sicer potrjena, vendar le delno, saj so 

razlike v ocenah oziroma doseženih nivojih minimalne. Spretnost asertivnosti je pri večini 

otrok porajajoča se, spretnost responzivnosti pa niha med porajajočo se in dobro razvito. 

Pri četrti hipotezi, da so »razlike med ocenami staršev in vzgojiteljic statistično pomembne«, 

sem glede na Graf 5 sklepala, da bo potrjena, vendar je statistična obdelava po Mann-Whitney 

U testu pokazala drugačne rezultate (U = 120, 000; p = 0, 386; p > 0, 05 za ocene 

responzivnosti in U = 113, 500; p = 0, 297; p > 0, 05 za ocene asertivnosti). Tako starši kot 

vzgojitelji so otroka dobro poznali in ga tudi realno ocenili. Ni pa mogoče pričakovati 

popolnoma enakih rezultatov, saj vsak ocenjevalec otroka spremlja v drugačnem okolju in ga 

zato tudi vidi drugače.  

Na dobljene rezultate v raziskavi pa je lahko vplival tudi majhen reprezentativen vzorec. 

Okviri za eksperimentalno skupino so bili sicer precej ohlapni, saj je zajemala vse otroke z 

izgubo sluha, od tistih z lažjo naglušnostjo, do otrok s popolno izgubo sluha. Iskanje 



58 
 

omenjenih otrok oziroma staršev in vzgojiteljev je bilo dokaj zahtevno, saj nekateri starši niso 

želeli sodelovati v raziskavi. Večji vzorec bi na enostavnejši način morebiti našla v zavodih za 

gluhe in naglušne, a bi bila to tretja skupina otrok. V zavodih so namreč dalj časa prisotne 

strokovno usposobljene osebe za to področje in zato pogoji niso primerljivi z vrtčevskim 

okoljem.  

Tu pa se pojavlja novo vprašanje, in sicer ali se sociopragmatične spretnosti med 

gluhimi/naglušnimi otroki, ki so vključeni v zavode za gluhe in naglušne, gluhimi/naglušnimi 

otroki, ki so vključeni v vrtce, ter med slišečimi otroki, ki so prav tako vključeni v vrtce, 

razlikujejo. V prihodnje bi bilo torej dobro raziskati, kako je z razvojem komunikacijskih 

spretnosti pri otroku glede na okolje. Ali bi bilo mogoče bolje za otroka, da bi vendarle 

obiskoval zavod za gluhe/naglušne? Zagovarjam, da se otroka, če je le mogoče, vključi v 

redne vrtce, vendar ne za vsako ceno. Otrok se namreč bolje počuti v okolju, v katerem se 

lahko dokaže.  

Razvoj komunikacijskih sposobnosti pri gluhih in naglušnih otrocih je med drugim odvisen 

tudi od časa dodelitve slušnega pripomočka in strokovne obravnave, zato bi morali biti 

vzgojitelji/ce seznanjeni z značilnostmi vedenja gluhih/naglušnih otrok. Tako bi ob 

morebitnih znakih prej pomislili na možnost izgube sluha, kar je v praksi sicer težko opaziti, 

sploh če gre za manjše izgube.
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12 PRILOGA A  

Tabela A.1: Kolomogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov test normalnosti distribucije 

responzivnosti in asertivnosti. 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Koeficient Stopnje 

prostosti 

Značilnost  Koeficient Stopnje 

prostosti 

Značilnost  

Responzivnost 0 ,208 16 0 ,062 0 ,826 16 0 ,006 

Asertivnost 0 ,211 16 0 ,055 0 ,851 16 0 ,014 

 

Graf A.1: Porazdelitev ocen responzivnosti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Graf A.2: Porazdelitev ocen asertivnosti. 

 

 

 

 


