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POVZETEK
Komunikacija je ena izmed osnovnih sposobnosti, ki so potrebne za življenje in jo mora človek
razviti že v zgodnjem otroškem obdobju. Sposobnost komuniciranja je odvisna tudi od
sociopragmatičnih spretnosti, ki so za otroka in njegovo komunikacijo zelo pomembne, ker
predstavljajo osnovo za učinkovito komunikacijo. Gre za verbalne in neverbalne aktivnosti, saj se
otroci lahko sporazumevajo prek gest, gibov in vokalizacije. V magistrskem delu je analiziran
razvoj sociopragmatičnih spretnosti otrok od 12. do 36. meseca s celjskega območja. Raziskava
je bila narejena na vzorcu 153 otrok. Starši so izpolnili Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične
spretnosti avtorja Luigija Girolametta (prevod in priredba: Martina Ozbič, Damjana Kogovšek in
Barbara Penko).
Raziskava je pokazala, da se sociopragmatični spretnosti, tako asertivnost kot responzivnost,
intenzivno razvijata od 12. do 36. meseca starosti. Ugotovili smo, da med deklicami in dečki ni
statistično pomembnih razlik v usvajanju sociopragmatičnih spretnosti in da imajo otroci, katerih
starše skrbi za njihov razvoj komunikacije, manj razvite sposobnosti asertivnosti in
responzivnosti. Ugotovili smo tudi, da je razvoj asertivnosti in responzivnosti večji med 24. in 36.
mesecem kot pa med 12. in 24. mesecem.
Podatki, ki smo jih pridobili, pomembno prispevajo k poznavanju razvoja sociopragmatičnih
veščin slovenskih predšolskih otrok in magistrsko delo se tako vključuje v raziskavo o
sociopragmatičnih veščinah, ki se odvija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kot del
širšega mednarodnega raziskovalnega sodelovanja z avtorjem vprašalnika Luigijem
Girolamettom.
Instrumentarij za ocenjevanje sociopragmatičnih spretnosti je zanesljiv in veljaven merski
instrument, ki nam omogoči zgodnje odkrivanje komunikacijskih težav.
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komunikacija, pragmatika, pragmatični razvoj, pragmatična zmožnost, sociopragmatične
spretnosti, predšolski otroci
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ABSTRACT
Communication is one of the fundamental abilities needed by humans and which we have to
develop in early childhood. The ability to communicate is dependent on sociopragmatic skills,
which are very important for children, because they are the foundation to an effective
communication. These are verbal and nonverbal activities. Children can communicate with
gestures or vocalization. In this master's thesis I am analysing the development of children’s
sociopragmatic skills from 12th to 36th month of age from the Celje area. The analysis is based
on the sample of 153 children. Parents of those children used a rating scale from Luigi
Girolametta (translation and adaptation: Martina Ozbič, Damjana Kogovšek in Barbara Penko) to
asses children’s sociopragmatic skills.
The results of the analysis show that sociopragmatic abilities, assertiveness and responsiveness,
are intensely developing from 12th to 36th month of age. It shows that there are none important
statistical differences between boys and girls in learning of sociopragmatic abilities. Also the
children whose parents are worried about their development of communication, have less
developed abilities of assertiveness and responsiveness. The development of assertiveness and
responsiveness between 24th and 36th month is better than in between 12th and 24th month.
The acquired data will contribute to understanding of sociopragmatic development of Slovenian
preschool kids and this master's thesis is included in the research about sociopragmatic skills,
which took place at the University of Ljubljana, Faculty of education, as part of an international
research collaboration with the author of the rating scale – Luigi Girolametto.
The use of rating scale to assert sociopragmatic skills is a reliable and valid measurement
instrument that allows us early detection of communication problems.

KEY WORDS
communication, pragmatics, pragmatics development, pragmatic competence, sociopragmatic
skills, preschool children
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1. UVOD
Komunikacija je ena izmed temeljnih značilnosti človekove socialne pojavnosti in je sestavni del
vsakdanjega življenja. Nihče ne more živeti, ne da bi komuniciral. Človek je že po naravi družbeno
bitje in za svoje preživetje potrebuje stik z ljudmi. Spretnosti komuniciranja ne obvladamo vsi
enako dobro, vseeno pa predstavlja pomemben del vsakega posameznika in pomemben del
njegovega življenja, saj vpliva na naš prosti čas, odnose in zaposlitev (Buckley, 2003; Jelenc, 1998).
Pragmatika je eden izmed vidikov komunikacije. Človeku omogoča, da komunicira primerno
glede na socialno okolje (Bonifacio idr., 2007). Ljudje se naučijo komunicirati s svojimi bližnjimi
že v prvih letih življenja. Uspešno sporazumevanje med ljudmi ne poteka avtomatično, ampak je
odvisno od naših sporazumevalnih zmožnosti. Ni dovolj samo znanje o sintaktični in semantični
ravni, pomembno je tudi znanje o tem, kako moramo uporabljati besedni in nebesedni jezik v
različnih komunikacijskih situacijah, torej kako dobro obvladamo pragmatično raven
komuniciranja (Ule, 2009).
Komunikacija je verbalna in neverbalna, zato se mora otrok naučiti komunicirati tako z verbalnimi
kot z neverbalnimi sredstvi. Mora se znati odzvati na komunikacijo in razumeti komunikacijo
ostalih ljudi. Sposoben mora biti začeti interakcijo, v primeru nesporazuma popraviti
komunikacijo, pomembna pa je tudi sposobnost izmenjave vlog v pogovoru, od poslušalca do
govorca. Otrok preide različne faze sporazumevanja. Najprej se sporazumeva predvsem z
neverbalnimi sredstvi, s pomočjo katerih izraža neugodje ali zadovoljstvo. Nato ta sredstva
uporablja za vzpostavljanje stika in zadovoljevanje potreb ter želja, kasneje pa je to sposoben
storiti že z verbalnimi sredstvi. Najprej so ta sredstva nekodirana, nato vse bolj kodirana in na
koncu simbolna. Večina otrok pri treh letih že obvlada osnovne strategije za vzpostavljanje
komunikacije (Buckley, 2003; Dewart in Summers, 1995).
Zelo pomembne za otrokovo komunikacijo in interakcijo so sociopragmatične veščine oziroma
veščine konverzacije. So osnova za učinkovito komunikacijo in omogočajo prevzemanje različnih
vlog v krogu interakcije. Asertivnost in responzivnost sta ključnega pomena za dvosmerno
verbalno in neverbalno komunikacijo. Asertivnost pomeni verbalno in neverbalno dajanje pobud,
izražanje želja, zahtev, responzivnost pa je verbalno in neverbalno odzivanje na pobude iz okolja.
Otroci so v zgodnjem obdobju različni, nekateri so aktivni in izražajo svoje želje, drugi pa pasivni
(Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011a).
Ocenjevanje sociopragmatičnih spretnosti je zelo pomembno, saj lahko odkrijemo
komunikacijske motnje in pravočasno ukrepamo ter pripravimo preventivni program oziroma
program intervencije.
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2. KOMUNIKACIJA
2.1. OPREDELITEV POJMA
Beseda komunikacija izhaja iz latinskega glagola communicare, kar pomeni opredeliti, sporočiti,
narediti nekaj skupno. Beseda nas usmerja v nekaj, kar je aktivno, ima sporočilno vrednost, je
dinamično in se pojavlja v medosebnih zvezah (Jelenc, 1998). Komunikacija je tako zelo širok
pojav in vsebuje tako procese med ljudmi kot tudi v nas samih (Ule, 2009).
Komunikacija je pojem in aktivnost, s katero se srečujemo vsakodnevno. Gre za proces izmenjave
informacij, idej in simbolov med sogovorniki (Owens, 1984). Predstavlja interakcijo med
posamezniki. Pri vsaki interakciji prihaja do neke vrste komunikacijskega procesa. Posameznik
reagira na znake, ki jih oddaja druga oseba. Sporočila lahko prenašamo s pomočjo različnih
simbolov (besed, kretenj, govorice telesa itd.). Komunikacijski proces je sestavljen iz treh
komponent, iz osebe, ki pošilja sporočilo, samega sporočila in osebe, ki sporočilo prejme.
Sporočilo tako pošlje ena oseba, druga pa ga sprejme (Buckley, 2003). V procesu se vsi udeleženci
tudi sproti prilagajajo drugemu in nadzirajo svoja dejanja.
Komunikacija je proces, s pomočjo katerega ljudje skupno ustvarjamo in upravljamo socialno
stvarnost. Je dinamičen proces, ki se dogaja med sporočevalcem in prejemnikom sporočila.
Opišemo jo lahko tudi kot relativen proces, ki ima veliko različnih dejavnosti, zato lahko rečemo,
da je večdimenzionalen spekter delovanja in doživljanja ter ne omejena stvarnost (Ule, 2009).
Komunikacija ima tako zunanje kot notranje smotre. Zunanji smotri komunikacije so prenos
sporočil med ljudmi, vzpostavljanje in ohranjanje socialnih odnosov oziroma razmerij ter
usklajevanje delovanja ljudi med seboj. Notranji smotri pa se nanašajo na ustrezno izražanje
komunikacijskih namer oziroma na uspešno sporazumevanje (Ule, 2009).
Definicij, ki opredeljujejo komunikacijo, je veliko. V vseh teorijah pa lahko najdemo določene
skupne elemente, kot je proces interakcije oziroma sodelovanja, ki je značilen za človeško bitje
in se odvija prek različnih simbolov, je sestavljen iz sporočanja in sprejemanja in je nujno
potreben za uspešno življenje, obstoj skupnosti in posameznika (Ucman, 2003).

2.2. OSNOVNI ELEMENTI KOMUNICIRANJA
Osnovne komponente komuniciranja so naslednje (Johnson, 1997, v Vec, 2005):
- oddajnik ali pošiljatelj (oseba, ki sporočilo oblikuje in oddaja);
- sprejemnik ali prejemnik (oseba, ki sporočilo prejme);
- sporočilo (informacije, ki jih želi pošiljatelj prenesti prejemniku);
- komunikacijski kanal (pot, po kateri potuje sporočilo od pošiljatelja do sprejemnika);
- kontekst (situacija, v kateri komunikacija poteka);
- kodiranje (proces pretvorbe misli, čustev, namenov, stališč v takšne znake, za katere
predvidevamo, da jih bo druga oseba razumela oziroma dekodirala);
- šum (vsaka motnja v procesu komuniciranja);
- povratna informacija (sporočilo, ki ga oddaja prejemnik informacije nazaj pošiljatelju).
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Komunikacijska situacija je sestavljena iz udeležencev, kraja dogajanja, dejavnosti in
komunikacijskega dogajanja. Vsi elementi pa so v procesu komunikacije medsebojno povezani
(Ule, 2009).
B. Buckley (2003) je zapisala, da so v komunikaciji pomembni naslednji faktorji:
- motivacija za začetek komunikacije;
- kontekst/situacija, v kateri se komunikacija odvija;
- odnos med udeleženci v komunikaciji in njihova vloga v komunikaciji;
- vrsta sporočila oziroma namen komunikacije (zahteve, prošnje, odgovor itd.);
- sposobnost razumeti in uporabljati neverbalna sporočila;
- sposobnost razumeti in uporabljati verbalna sporočila;
- dajanje ustrezne povratne informacije (povratna informacija glede na vsebino in ustrezna
neverbalna povratna informacija, kot so gibi telesa).

2.3. VRSTE KOMUNIKACIJE
Obstajajo različni kriteriji, ki opredeljujejo vrste komunikacij. Poznamo tako namerno kot
nenamerno in hotno oziroma nehotno komunikacijo. Govorimo lahko tudi o signalni in simbolni
komunikaciji, kjer razlikujemo po vrsti znakov, ki jih uporabljamo. Komunikacijo lahko ločimo tudi
glede na razdaljo med udeleženci (posredna, neposredna), glede na število sodelujočih
(intrapersonalno, interpersonalno, skupinska, množična), na smer sporočila (enosmerno,
dvosmerno), na obliko (besedno in nebesedno), če je komunikacija formalna ali neformalna itd.
(Ule, 2009; Vec, 2005).
Komunikacijo lahko delimo tudi glede na sporočilni namen. Govorna dejanja je prvi razvrstil
Austin, osnova za vse kasnejše klasifikacije pa predstavlja razvrstitev Searla (1976, v Krajnc Ivič,
2013), ki govorna dejanja deli na pet skupin:
1. prikazovalna/reprezentativna vrsta: sporočevalec posreduje naslovniku neko vrednost;
2. pozivna/direktivna vrsta: sporočevalec da naslovniku vedeti, da ga hoče pripraviti k temu,
da bi prevzel določeno mnenje ali udejanjil želeno vedenje ali ga želi od tega odvrniti;
3. zavezovalna/komisivna vrsta: sporočevalec da naslovniku vedeti, da se sam obvezuje, da
bo opravil določeno dejanje;
4. povezovalna/ekspresivna vrsta: sporočevalec da naslovniku vedeti, da želi vzpostaviti,
ohraniti stik z naslovnikom (izražanje duševnih stanj, doživljanje ob predmetni vsebini);
5. izvršilna/deklarativna vrsta: sporočevalec da naslovniku vedeti, da s sporočilom ustvarja
novo stvarnost oziroma povzroča spremembo v dejanskosti.
Najbolj poznana in razumljiva nam je delitev na neverbalno in verbalno komunikacijo.

2.3.1. VERBALNA KOMUNIKACIJA
Verbalna komunikacija poteka prek štirih komunikacijskih dejavnosti: poslušanja, govorjenja,
branja in pisanja. Pri verbalni komunikaciji uporabljamo govor in jezik, ki sta osnovni komponenti
komuniciranja. V vsakdanji praksi se pojma pogosto prekrivata in uporabljata kot sopomenki.
Termina sta tesno povezana, vendar ne pomenita isto. Vsi ljudje uporabljamo govor, vendar
govorimo različne jezike. Vsak jezik je tudi edinstven (Jelenc, 1998). Verbalni jezik je človekov
najpomembnejši simbolni sistem. Predstavlja sistem sporočanja, ki velja za določeno družbeno
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skupnost in je skupen vsem članom (Ule, 2009). Gre za abstrakten in kompleksen sistem simbolov
in pravil, s katerim sporočamo in si izmenjujemo ideje. Sestavljen je iz pravil, ki nas učijo, kaj
pomenijo besede, kako tvorimo nove besede, kako postavimo besede skupaj, kakšne kombinacije
besed so najbolj primerne v posameznih situacijah itd. Govor pa je motorično-verbalni proces
tvorjenja zvokov, besed in povedi. Sestavljen je iz artikulacije, tvorbe samega glasu, tekočnosti
govora in ritma (What is Language? What is Speech?, b.d.).
Komuniciranje z uporabo besednega jezika je značilno samo za ljudi in je prisotno v vseh kulturah.
Z besedami izrazimo misli in jih posredujemo drugim (Ucman, 2003).

2.3.2. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Neverbalna oziroma nebesedna komunikacija pomeni komuniciranje z vsemi oblikami
komunikacije, ki niso govorjene oziroma zapisane s pomočjo besednega jezika.
Med neverbalna sredstva komunikacije avtorica M. Ule (2009) šteje:
- glas, objezikovne ali paralingvistične znake;
- pogled;
- izraze obraza;
- kretnje rok, gibe, držo telesa;
- telesno bližino ali razdaljo;
- dotik ali telesni stik in
- prostor, teritorialnost.
Govorimo lahko o komuniciranju ob besednem jeziku, saj pogosto uporabljamo čustveno nabite
poudarke, krike ali pa ravno nasprotno uporabljamo tišino oziroma sekvence molka med
besedami. Molk je pomembna oblika nebesednega komuniciranja. Kljub temu da se neverbalna
sredstva pogosto pojavljajo ob besednem jeziku, imajo samostojno komunikacijsko vlogo, ki je
nezamenljiva. Razlike med verbalnim in neverbalnim načinom izražanja so prevelike, da bi lahko
ena oblika zamenjala drugo. V praksi človek vedno komunicira enovito. Združuje verbalno in
neverbalno komunikacijo in šele celota obeh načinov komuniciranja nam daje komunikacijski
učinek (Ule, 2009).
Neverbalni signali so bistveni del človekovega reagiranja, saj so vedno navzoči v medosebni
izmenjavi in so tudi razvojno prvi v komuniciranju. Telesni gibi, izrazi, drža na telesu nam povedo
veliko več o namerah kot naše besede. Te signale tudi težje nadziramo kot pa svoje besede. Veliko
nam povedo o odnosih med osebami, o njihovih čustvih, stališčih, namenih in počutju (Ule, 2009).
Ti znaki so lahko podedovani ali posledica socialnega učenja in tako pridobljeni z individualnimi
izkušnjami posameznika. Pojavljajo se v zgodnjih fazah razvoja pri človeku, prav tako se pojavljajo
tudi pri živalih. Mnogo bolj pa so povezani z učenjem. Velik vpliv ima kultura, saj imajo v različnih
kulturah znaki različen pomen, kjer lahko tudi različni gibi izražajo podobne vsebine (Jelenc,
1998).
Neverbalne sposobnosti so tako povezane s kulturo, spolom in osebnostjo. Tako kot pri
besednem jeziku govorimo o razumevanju in izražanju, tudi tukaj lahko govorimo o sposobnostih
kodiranja in dekodiranja, torej o sposobnostih izražanja prek neverbalne komunikacije in o
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sposobnostih prepoznavanja in razumevanja neverbalne komunikacije drugih oseb (Amabady in
Rosethal, b.d.).
Tudi znakovni jezik spada pod neverbalno komunikacijo. Gluhe in naglušne osebe se v njem
izražajo in optimalno razvijajo. Znakovni jezik nima enake slovnice kot besedni jezik na istem
geografskem območju, saj je neodvisen od besednega in se razvija znotraj skupnosti gluhih. Tako
kot obstajajo razlike v besednem jeziku znotraj države, obstajajo razlike tudi v znakovnem jeziku
(Kaj je znakovni jezik?, b.d.).
Na Sliki 1 so naštete vse oblike nebesedne komunikacije, združene po naslednjih avtorjih: N. Rot,
1982, 1987; O. Hargie in P. Marshall, 1991; V. Rus, 1994; T. Mandić, 1998; M. Argyle, 1994; R.
Dimbleby in G. Burton, 1995 (Vec, 2005).
Slika 1: Oblike nebesedne komunikacije (Vec, 2005)

2.4. RAZVOJ KOMUNIKACIJE DO 3. LETA STAROSTI
Komunikacija je ena izmed osnovnih sposobnosti, ki so potrebne za življenje, in jo mora človek
razviti že v zgodnjem otroškem obdobju. Svoje komunikacijske spretnosti razvijamo od rojstva
naprej. Razvoj komunikacijskih veščin otroku omogoča, da vstopa v odnose z drugimi in vzpostavi
kontrolo nad čustvenim in socialnim svetom. Otrok že v prvih mesecih izkusi čustva, spozna
okolje, preizkusi lastno voljo in stvari, ki jih kasneje počnemo celo življenje in nas tudi oblikujejo
(Buckley, 2003; Ozbič idr., 2011a).
Otrok se mora naučiti, da komunikacija ni samo govorjenje. Je tudi poslušanje in razumevanje.
Obsega odgovarjanje in izmenjavo z drugimi, torej včasih začenjanje, drugič nadaljevanje
pogovora. Naučiti se mora, da lahko s pomočjo verbalne in neverbalne komunikacije zadovoljuje
svoje potrebe.
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Besedni govorno-jezikovni razvoj se ne začne takrat, ko otrok spregovori prvo besedo, ampak se
začne istočasno kot otrokov spoznavni in socialni razvoj – začne se z rojstvom. Obdobje
otrokovega razvoja od prvega do tretjega leta starosti je najobčutljivejše obdobje za razvoj
besednega in nebesednega jezika oziroma simbolnih sistemov, ki vplivajo na količinske in
kakovostne spremembe na spoznavnem področju. Otrok v tem obdobju razvija fleksibilnost in
fluentnost mišljenja, tematsko in taksonomsko oblikovanje pojmov ter socialno komunikacijo.
Hiter razvoj govora, rast besednjaka in slovnice so povezani tudi z zgodnjim razvojem možganov
in ustvarjanjem novih sinaptičnih povezav, hkrati pa je odvisen tudi od kakovosti in količine
spodbud, ki jih je otrok deležen tako v ožjem kot širšem okolju (Marjanovič Umek idr., 2006;
Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Sočan in Komidar, 2012).
Ob koncu tretjega leta bo tipičen otrok postal relativno kompetenten socialni partner in se bo do
takrat že veliko naučil o svetu, v katerem živi, in spoznal svojo kulturo (McLean in McLean, 1999).

2.4.1. PREDJEZIKOVNO OBDOBJE
2.4.1.1. PRVI GLASOVI
Prvo obdobje v govorno-jezikovnem razvoju je predjezikovno obdobje oziroma pripravljalna,
predfonematična doba, ki traja od rojstva otroka in do prve besede. To obdobje se navezuje tako
na besedno kot nebesedno komunikacijo. Prvo sredstvo komunikacije novorojenčka je jok. Z
jokom sporoča svoje potrebe, se nasmiha in opazuje svet okoli sebe. Glede na otrokove potrebe
obstajajo različni načini joka in kričanja. Vsi glasovi na začetku so instinktivni in so posledica
otrokovega razpoloženja. Dojenček je tako že od samega začetka zelo družaben in socialen. Ni
zgolj pasivno bitje, ki sprejema nego, ampak se aktivno vključuje v svet (Marjanovič Umek, Kranjc
in Fekonja, 2006; Skamlič, 2014).
Najzgodnejša komunikacija med dojenčkom in starši poteka prek telesnega stika. Otrok z dotiki,
nežnim božanjem, poljubljanjem dobiva občutek varnosti. To potrebuje, da se dobro počuti in
razvije željo po komunikaciji (Skamlič, 2014).
B. Buckley (2003) je zapisala, da obstaja več pomembnih razvojnih stopenj v izgovorjavi glasov.
Začne se z jokom, gruljenjem, sledi bebljanje in izgovorjava po govornem vzorcu.
Poimenovanje razvojnih stopenj v izgovorjavi glasov v literaturi ni enotno. Nekateri avtorji
govorijo o bebljanju kot o razvojni stopnji, drugi o bebljanju kot o napačni artikulaciji, kjer je
izgovorjava nepopolna in nerazumljiva. Omerza (1972) je zapisal, da je bebljanje najbolj pogosta
motnja govora in se kaže v obliki nezmožnosti izreke posameznega glasu, v zamenjavi
neobstoječega glasu s tistim, ki obstaja, ali pa v izgovorjavi glasu, čigar kvaliteta ne zadostuje.
Opisal je tudi različne vrste bebljanja (razvojno, delno, povečano in popolno). L. Marjanovič Umek
(1990) in B. Buckley (2003) pa sta v svoji literaturi bebljanje navajali kot razvojno stopnjo, zato
bomo ta izraz uporabljali tudi v nadaljevanju magistrskega dela.
Prve vokale lahko slišimo že pri treh mesecih, nato pa se začnejo razvijati tudi že soglasniki.
Gruljenje predstavlja posebno obliko komunikacije, gre za odziv na ljudi, ki se z dojenčkom
pogovarjajo. Tako nam dojenček sporoča, da je zadovoljen in vesel. Gruljenje opisujejo kot
produkcijo glasov, sestavljeno predvsem iz samoglasniških glasov. Ti glasovi nastanejo v okviru
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produkcije daljših vokalov kot posledica kontakta mišic zadnjega predela ustne votline in
mehkega neba s korenom jezika (Buckley, 2003; Marjanovič Umek idr., 2006).
Bebljanje se razvije okoli šestega meseca in je prva vokalizacija, ki vsebuje nekaj podobnosti z
besednim govorom. Označuje ponavljanje istih zlogov, sestavljenih iz vokala in konzonanta (npr.
mama, baba). Sprva je to bebljanje enozložno, sčasoma pa postane tudi večzložno. Stopnja
bebljanja nam pokaže pripravljenost otroka na začetek govora (Buckley, 2003). Okoli šestega
meseca začne otrok tudi spreminjati jakost, višino in dolžino glasov. Pomembno je tudi obdobje
čebljanja, kjer otrok ritmično ponavlja zloge. Pri tem se sprožijo ugodni kinestetični občutki in
otrok ponavlja zloge vedno pogosteje. S tem izraža željo po ritmičnosti in ponavljanju. Po
čebljanju nastopi obdobje eholalije, kjer gre za posnemanje govora odraslih. Otrok posluša, kaj
se dogaja v okolici, in posnema razne šume, naravne zvoke, človeške glasove in tudi mimiko. S
posnemanjem človeškega govora postanejo glasovi vedno bolj natančno opredeljeni. Namerno
posnemajo glasove, vendar še ne razumejo njihovega pomena. Dojenčki naj bi začeli s
posnemanjem govora in jezika iz svojega okolja pri starosti okoli devetih mesecev. V prvem letu
starosti pa je to posnemanje izgovorjave glasov že vedno bolj natančno. Otrok s pomočjo naštetih
aktivnosti razvija svoj govorni aparat in prevzema vse večji nadzor nad proizvajanjem glasov,
hkrati pa sporoča tudi svoje potrebe in čustva (Marjanovič Umek, 1990; Marjanovič Umek idr.,
2006).
Pravilen razvoj vokalizacije v predjezikovni fazi je osnova za pravilen razvoj besednega govora in
jezika. Delna vokalizacija ima lahko dolgotrajne posledice na razvoju govora in jezika. Za otrokov
govorno-jezikovni razvoj, tako besedni kot nebesedni, je v predjezikovnem obdobju zelo
pomembna tudi zgodnja komunikacija med odraslo osebo in otrokom (Marjanovič Umek idr.,
2006).

2.4.1.2. RAZVOJ RAZUMEVANJA
Otrok skozi prve mesece razvoja vsak dan bolje opazuje, posluša, se odziva in se uči človeškega
razumevanja. S poslušanjem pridobiva izkušnje in spoznanja. Neverbalna govorica je sprva zanj
izrednega pomena, saj se tako uči razumevanja verbalne govorice. Že nekaj minut po rojstvu so
se novorojenčki sposobni orientirati k človeškemu glasu, kar pokažejo z izrazi na obrazu.
Govorimo o prirojeni sposobnosti čustvenega »dialoga« z drugo osebo. Novorojenček naj bi tudi
na začetku najraje poslušal materni besedni jezik, saj prepozna ritem in intonacijo ter vzorce
glasov maternega jezika (Marjanovič Umek idr., 2006).
Približno en mesec po rojstvu je otrok sposoben kategorialnega zaznavanja. Gre za prirojeno
sposobnost, ki je univerzalna za otroke iz različnih jezikovnih kultur in okolij. To je ena izmed
sposobnosti, ki je pomembna za razvoj razumevanja. Otrok mora usvojiti diskriminacijo
človeškega glasu od drugih zvokov okolja, diskriminacijo besednega govora od drugih človeških
glasov in diskriminacijo med dvema različnima govorcema. Zaznavanje in prepoznavanje glasov
je zelo pomembna faza v besednem jezikovnem razvoju (Marjanovič Umek, 1990; Marjanovič
Umek idr., 2006). Zelo pomembno za razumevanje je tudi, da je otrok sposoben kontinuirano
valovanje zvoka v govoru ločiti na segmente, kot so zlogi, besede in stavki. Najprej spoznavajo,
kako besede zvenijo, šele nato jim pripisujejo pomen (Marjanovič Umek idr., 2006).
Verbalno razumevanje začne razvijati med šestim in dvanajstim mesecem. Sčasoma ustvari
povezavo med besedami in gestami v znanih situacijah ali rutinah. Otrok se mora najprej nujno
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naučiti konceptov predmetov, akcij, oseb, šele nato lahko povezuje besedo (ime predmeta) s
predmetom. Za razumevanje je zelo pomemben tudi kontekst, saj otroku daje dodatne
informacije in mu omogoča razumevanje. Devetmesečni otrok razume navodilo, kot je »daj
igračo očetu« in je to tudi sposoben narediti. Zmore tudi že ploskati po navodilu ali pri tem
posnemati starše. V tem obdobju se že odziva na vprašanja in izpolnjuje preprosta navodila. Pri
dvanajstih mesecih že zmore pokazati določene dele telesa, kot so glava, trebuh, noge, nos itd.
Razume preproste fraze, kot so zajtrk, tvoji čevlji, mama, in ostale besede, ki se pogosto pojavljajo
v vsakdanjih situacijah, ter besedi da in ne (Buckley, 2003; Levc, 2014).
Tudi slovenska raziskava je pokazala, da se je večina dojenčkov med osmim in devetim mesecem
odzvala na svoje ime in na prepoved ne. V povprečju so dojenčki te starosti razumeli nekaj
preprostih izjav. Takšni rezultati potrjujejo, da je razumevanje besednega in nebesednega jezika
v razvoju pred besednim jezikovnim izražanjem (Marjanovič Umek idr., 2012).
Otrok tako istočasno s posnemanjem besednega in nebesednega jezika okolja razvija slušno
dojemanje in tudi razumevanje obeh jezikov. Razumevanje besednega in nebesednega jezika je
nujno potrebno, saj ju mora otrok, preden je sposoben uporabljati besedni in nebesedni jezik,
najprej razumeti. Razumevanje besednega in nebesednega jezika je nujno potrebno, saj ju mora
otrok, preden je sposoben uporabljati besedni in nebesedni jezik, najprej razumeti. Razumevanje
enoletnega otroka je veliko večje od njegove produkcije. Otrok naj bi besedo razumel tri do štiri
mesece prej, kot jo izgovori. V prvem letu razvija jezik tako na receptivnem kot na ekspresivnem
področju. Ponavljajoče situacije in besede, ki jih pogosto starši ponavljajo v enakih in različnih
situacijah, se otrokom hitreje in lažje vtisnejo v spomin (Buckley, 2003).

2.4.1.3. GESTE IN NEVERBALNE REAKCIJE
Za najzgodnejše sporazumevanje novorojenčka in dojenčka ni potrebno obvladanje besednega
jezika. Za sporazumevanje v prvem letu življenja otrok uporablja neverbalna sredstva
sporazumevanja. Geste so pomemben del dojenčkove komunikacije. Zelo pomemben del
nebesedne komunikacije pri otroku predstavljata očesni stik in nasmeh. Spontani socialni nasmeh
se začne pri dojenčkih pojavljati med četrtim in šestim tednom starosti. Očesni kontakt je za
kratek čas sposoben vzpostaviti že novorojenček, pri štirih mesecih pa s pomočjo očesnega
kontakta otrok že vzpostavlja interakcijo (Buckley, 2003). Odsotnost teh dveh pa lahko nakazuje
na različne razvojne težave (Snow in McGaha, 2002).
Razvoj gest je povezan predvsem z razvojem motorike. Sprva je otrok sposoben le nekaj
nekoordiniranih gibov, z razvojem pa se to hitro spreminja. Otroci skozi razvoj razvijejo motorične
sposobnosti, s katerimi lahko vplivajo na subjekte v okolju. Postanejo proaktivni, saj grabijo stvari,
se jih dotikajo, mečejo naokoli, se dotikajo ljudi ali jih potisnejo stran itd. Ko otroci razvijejo to
sposobnost, še ne vedo, kakšni so nameni njihove komunikacije. Starši so tisti, ki jim pojasnijo,
kakšen je njihov namen (McLean in McLean, 1999).
Ena najbolj pomembnih zgodnjih komunikacijskih gest je kazanje s prstom. Pravo kazanje s
prstom se začne okoli devetega meseca. Otrok je takrat sposoben izvajati kleščasti prijem. S
prstom kažejo na določene stvari, ki jih želijo deliti z nami. Temu pravimo deklarativno kazanje
(Ward Platt, 2010).
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Kazanje s prstom spada pod deiktične geste, ki so najpogostejše v najzgodnejšem obdobju. To je
zelo pomembna gesta, saj nam kaže na to, da je otrok usvojil, da ima vsaka stvar svoje ime. Pride
do povezave med besedo in razumevanjem te besede. Pogosto ga spremlja tudi bebljanje ali
čebljanje, s katerim dojenček želi pridobiti pozornost. Pred tem pa govorimo o predhodnih
oblikah kazanja. Dojenček z njimi nakazuje in opozarja na določeno stvar v okolju in pri tem
iztegne celo roko proti svojemu cilju, brez kazanja s kazalcem (Kotarac in Kovačević, 2003).
I. Kotarac in M. Kovačević (2003) deiktične geste delita na geste indiciranja, geste kazanja, geste
doseganja, geste dajanja in geste pokazanja. Z gestami doseganja dojenčki postavljajo zahteve,
izražajo svoje želje in interese. Prepoznamo jih po točni izvedbi gibanja. Otrok iztegne roko, dlan
ima obrnjeno navzdol in je v položaju za doseganje. Geste dajanja pa so namenjene podajanju
stvari komunikacijskemu partnerju. Z gestami pokazanja želi dojenček pokazati
komunikacijskemu partnerju, kaj ima v roki, vendar tega ne namerava predati, ampak želi
obdržati zase.
Po devetem mesecu otrok uporablja vedno več gest. Sposoben je že pomahati v slovo, poslati
poljubček, ploskati in celo posnemati preproste gibe odrasle osebe. Geste spremlja očesni
kontakt, sčasoma pa začne dodajati tudi različne oblike vokalizacije (Buckley, 2003). Manj
pogoste pa so geste, kjer otroci uporabljajo predmete na konvencionalen način, in geste oziroma
dejavnosti, ki vključujejo simbolna dejanja (npr. vozi volan, tako kot da obrača avto, ali hrani
dojenčka) (Marjanovič Umek idr., 2012). Geste uporabljajo, kadar prosijo za predmete, zahtevajo
akcije, informacije, zavračajo ali protestirajo, pozdravljajo, poimenujejo stvari in iščejo pozornost.
Od devetega meseca naprej se otroci začnejo zavedati, da lahko s pomočjo neverbalne
komunikacije vplivajo na druge ljudi. Njihovi nameni so specifični, namenjeni so ljudem in z njimi
želijo vplivati na ljudi, da se odzovejo (McLean in McLean, 1999). Ko otrok in njegove geste
postanejo namenske, je to pomemben prelom v otrokovem razvoju.
V komunikaciji otrok tako uporablja protodeklarativne geste, s katerimi želi usmeriti pozornost
na predmete ali dejanja, uporablja pa tudi protoimperativne geste, s katerimi želi vzbuditi
pozornost druge osebe, da bi vzpostavil stik. Po prvem letu geste uporablja za simboliziranje
predmetov ali dejavnosti. Za razvoj komunikacije je pomembno, da se oseba, ki so ji geste
namenjene, nanje odziva (Marjanovič Umek idr., 2006). Geste tako nastopijo še pred začetkom
besednega jezika, pogosto ga tudi nadomeščajo in so zato izrednega pomena za razvoj jezika
nasploh, tako besednega kot nebesednega.
Zelo pomembno je tudi obdobje emulacije, kjer gre za namerno ponavljanje vedenja druge osebe,
pri čemer otrok posnema njena sredstva, da bi dosegel enak cilj kot ona. Emulacija je posebna
oblika učenja z opazovanjem in je drugačna od imitacije, ker je tukaj pomemben cilj, ki ga z nekim
dejanjem dosežejo drugi. Pozornosti dojenčki ne usmerjajo več samo nase, ampak tudi na svoja
dejanja (Zupančič, 2004).
Pomembno je, da so starši v otrokovem prvem letu pozorni na njegovo neverbalno komunikacijo
in responzivni. Podpirati morajo otroka in ga vključevati v okolje, komunikacijo. Tako mu bodo
pomagali razviti vzorce interakcije in jih pripravili na kasnejše komuniciranje (McLean in McLean,
1999).
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2.4.1.4. ZDRUŽENA POZORNOST IN IZMENJAVA VLOG V POGOVORU
Za razvoj komunikacije sta zelo pomembni združena pozornost in izmenjava vlog v pogovoru. To
sta dve ključni lastnosti, ki ju starši razvijajo pri otroku veliko prej, preden se otroci naučijo jezika.
Ti dve ključni lastnosti sta zelo pomembna elementa naše uporabe jezika. Ne moremo
komunicirati z osebo, če je ta pozorna na drugo osebo oziroma če nimava skupne pozornosti na
določen predmet, akcijo ali dogodek (McLean in McLean, 1999). Brez skupne teme ne moremo
ne začeti in ne ohranjati pogovora.

2.4.1.4.1.

ZDRUŽENA POZORNOST

Združena pozornost se začne razvijati že v prvih šestih mesecih življenja. Takrat otroci postanejo
bolj mobilni, začnejo raziskovati svet okoli njih in postanejo pozorni na stvari v njihovem okolju.
Združena pozornost pomeni, da dve ali več oseb opazuje isti predmet ali so pozorni na isto osebo
oziroma dogajanje. Združeno pozornost dojenček razvija prek različnih faz. Najprej usmerja
pozornost na predmete, ki so pred njegovim obrazom. V naslednji fazi je sposoben usmeriti
pozornost na predmet, ki ga odrasla oseba premika. Med četrtim in šestim mesecem pa je
dojenček že sposoben slediti pogledu odrasle osebe, ki potuje od njega do predmeta. V naslednjih
mesecih je otrok sposoben vse večjega vzpostavljanja in vzdrževanja pozornosti. Pri devetih
mesecih je dojenček sposoben usklajevati pozornost na partnerja v socialni interakciji s
pozornostjo na predmete. Izbira si predmete, si jih ogleduje, vzpostavlja kontakt z odraslo osebo
in nazaj s predmetom ter tako sporoča, da želi, da tudi odrasla oseba postane pozorna na
predmet. Odrasla oseba se takrat odzove, predmet poimenuje in ga tudi opiše, komentira.
Dojenček tako vzpostavi združeno pozornost in s tem tudi komunikacijo. Postaja vedno bolj
kompetenten v komunikacijskem procesu (Buckley, 2003; Zupančič, 2004).
Slika 2: Shematski prikaz treh temeljnih vzorcev triadne interakcije, ki temeljijo na skupni vezani pozornosti
(Zupančič, 2004)

Slika 2 prikazuje razvojno zaporedje pojavljanja posamičnih vzorcev vedenja. Ti vzorci vedenja
odražajo skupno vezano pozornost. V razvoju se najprej pojavi skupna vezana pozornost na
zunanji predmet ali dogodek (a). Otrok preverja, ali je partner pozoren na isti predmet kot on
sam, ali pa ta predmet pokaže partnerju, ga pogleda v oči in tako preveri, če je partner pozoren
nanj. Okoli enajstega meseca se temu vedenju pridruži še vedenje, s katerim dojenček sledi
pozornosti, ki jo partner usmerja na zunanje predmete (b). Otroka zanima, na kaj je pozoren
partner. Govorimo o socialnem sklicevanju, ki predstavlja otrokovo sklicevanje na odzive drugih
ljudi. To je očitno predvsem v nedoločenih situacijah, ki si jih dojenček ne more sam razlagati,
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zato o situacijah išče dodatne informacije pri odrasli osebi. Po prvem letu pa sledi še vedenje, s
katerim malček sam usmerja partnerjevo pozornost na zunanje predmete (c). Malček zahteva,
da si s partnerjem delita pozornost do istega predmeta ali dogodka, ne zahteva zgolj, da bi ta zanj
nekaj storil (Zupančič, 2004).
Otrokova sposobnost združene pozornosti nam kaže niz novih vedenj, ki niso več diadna, temveč
triadna. Govorimo o trikotniku med otrokom, odraslo osebo in predmetom oziroma dogodkom.
Otrok spozna, da je mogoče manipulirati s pozornostjo nekoga drugega. Spozna, da je njegov
komunikacijski partner intencijsko bitje, na katerega lahko vpliva (Zupančič, 2004).

2.4.1.4.2.

IZMENJAVA VLOG V POGOVORU

Ko ustvarimo komunikacijo okoli skupne točke oziroma pozornosti, se trudimo komunikacijo
razširiti. To naredimo z izmenjavami vlog v pogovoru. Izmenjave vlog v pogovoru so kot lepilo, ki
povezuje posameznikove delčke interakcije in jih nato združi v celoto z določenim namenom
(McLean in McLean, 1999).
Že igre (npr. podajanje žoge ali sestavljanje stolpa iz kock) so sestavljene iz izmenjav vlog.
Kooperativnim izmenjavam sledimo v vsej naši komunikaciji, pri delu in pri interakcijah. Če
izmenjava vlog v pogovoru ni prisotna v interakciji z drugo osebo, komunikacija ne more steči in
se nadaljevati (McLean in McLean, 1999).
Že od rojstva naprej starši po navadi začnejo aktivnosti z otrokom s smehom, vokalizacijo,
kimanjem glave, da pritegnejo otrokovo pozornost. Starši stimulirajo, dokler ne vidijo, da je otrok
pripravljen odgovoriti. Takrat prenehajo z aktivnostjo in dajo priložnost otroku, da odgovori,
čeprav vedo, da otroci še ne morejo govoriti. Največkrat odgovori v obliki smeha, vokalizacije in
gibov telesa (Skamlič, 2014).
Pomembno je, da otroku damo možnost za odgovor, počakamo na njegov odziv, saj se že takrat
otrok uči izmenjav vlog v pogovoru in spoznava, kako izgleda dialog. Naučijo se ravnotežja med
povzemanjem besed in odgovarjanjem na tisto, kar rečejo drugi. Otroci so si različni. So otroci, ki
klepetajo o stvareh, ki jih zanimajo, ne poslušajo pa, kaj rečejo drugi, in so otroci, ki govorijo, le
kadar jih nagovorimo, sami pa redko začnejo pogovor. Nobena od teh skrajnosti ne omogoča
resnično učinkovitega sporazumevanja. Več o usvajanju izmenjave vlog in o sociopragmatičnih
spretnostih je napisano v nadaljevanju v poglavju Pragmatika.
Poleg direktnega učenja izmenjave vlog v pogovoru starši otroke že od malega učijo uporabljati
vljudnostne izraze, kot so prosim, hvala, imam te rad/-a itd. Uporabljajo jih ob vsaki situaciji in
upajo, da si jih bodo otroci zapomnili in jih uporabljali kasneje.
Dojenčke tako naredimo komunikatorje že preden razumejo koncept komunikacije. Že takrat
spoznajo, kakšno moč ima komunikacija na druge ljudi (Bates, 1976; Sugarman-Bell, 1978, v
McLean in McLean, 1999). Otroci so v tem obdobju v perlokucijski fazi, kjer starši pripisujejo
namene njihovim akcijam (npr. Vidim, da imaš roko v ustih. Ali si lačen?) (McLean in McLean,
1999).
Starši že od rojstva naprej otroke učijo socialnih pravil uporabe jezika, saj jih sami ves čas
uporabljajo v komunikaciji z njimi. Pozorni so na to, kaj jim otroci sporočajo, potrudijo se, da jih
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kar najbolje razumejo in se tudi temu primerno odzivajo. Dojenčki še ne vedo, da starši sledijo
tem pravilom in se trudijo odzvati na njihove komunikacijske namene (McLean in McLean, 1999).

2.4.2. JEZIKOVNO OBDOBJE
V jezikovnem obdobju se otrokovo razumevanje in izražanje prepletata, zato bomo obe področji
predstavili skupaj in ne ločeno kot do sedaj.
Otroci za sporazumevanje uporabljajo geste tudi še po prvem letu. Poleg sporazumevalnih gest
(npr. stegne roke, ko želi, da ga dvignemo) in gest v kombinaciji z besedami po prvem letu
uporablja simbolne geste, ki vključujejo pretvarjanje v vlogi starša in posnemanje dejavnosti
odraslih. Posebnega pomena je uporaba gest v simbolni igri, saj tako govor in jezik kot simbolna
igra od otroka zahtevata zmožnost simbolnega predstavljanja (Marjanovič Umek idr., 2006;
Marjanovič Umek idr., 2012).
Enako se naprej razvija tudi otrokovo razumevanje. Razlike po mesecih na področju razumevanja
so velike. Otroci se razlikujejo glede na število besed, ki jih v določeni starosti razumejo in rabijo.
Raziskava je pokazala, da so 8- in 9-mesečni dojenčki, ki so v povprečju rabili 2 besedi, razumeli
31 besed; 14- in 15-mesečni dojenčki so v povprečju rabili 42 besed, razumeli pa so jih že 200. Ta
podatek kaže na to, da so dojenčki oziroma malčki, ki so razumeli več besed, več besed tudi
uporabljali (Marjanovič Umek idr., 2012).
Med 12. in 15. mesecem se pojavi pravo verbalno razumevanje. Otrok pri razumevanju besed ni
več v tolikšni meri vezan na določen kontekst, na vzorec intonacije ali govorni ritem. Začnejo
razumeti, da ima vsak predmet, oseba, akcija svojo besedo, kar je nujno potrebno za razvoj
razumevanja. Sposobni so kategorizirati predmete (Cooper, Moodley in Reynell, 1978, v Buckley,
2003). V drugi polovici drugega leta se zelo poveča razumevanje dolgih izjav, otroci pa so
sposobni izvajati tudi navodila, ki vsebujejo tri naloge, ki so medsebojno povezane (Marjanovič
Umek in Fekonja, 2004). Začnejo razvijati abstraktne pojme, kot so čustva, razumejo zaporedja
enostavnih dogodkov, prepoznajo preproste povezave oziroma vzroke in posledice. Stvari lahko
povežejo z vsakdanjim življenjem (Buckley, 2003).
Starši po prvem letu pričakujejo od otroka, da bo njegova komunikacija vedno bolj učinkovita in
uspešna. Želijo si, da bi otroci postali del njihovega verbalnega sveta. Po prvem letu se tako pojavi
prva beseda in takrat otroci vstopijo v obdobje besednega govora in jezika. Med otroki obstajajo
velike individualne razlike v besedno govorno-jezikovnem razvoju, zato se lahko prva beseda
pojavi že prej ali kasneje (Marjanovič Umek idr., 2012). Prva beseda naj bi se pojavila med 10. in
14. mesecem, lahko pa se pojavi tudi kasneje pri normalno razvijajočem se otroku (McLean in
McLean, 1999).
Prva beseda otroka je sestavljena največ iz dveh zlogov, posebna pa sta njihov pomen in način
uporabe oziroma funkcija. M. R. Whitehead (1999, v Marjanovič Umek idr., 2006) navaja tri
kriterije, po katerih določamo, ali gre za prvo besedo. Otrok mora rabiti besedo spontano, stalno
za isto dejavnost, predmet ali osebo, besedo pa mora prepoznati odrasla oseba, ki z otrokom
komunicira v različnih situacijah (Marjanovič Umek idr., 2006).
Za to obdobje je značilno, da ima lahko vsaka posamezna beseda širši pomen, kar imenujemo
holofraza. Otrok besed ne veže le na posamezne predmete ali osebo, temveč z njo izraža celotno
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misel ali stavek (Tomasello in Bates, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006). V tem obdobju lahko
govorimo tudi o funkcijah oziroma uporabi prvih besed, kar spada pod jezikovno pragmatiko.
Otrok s pomočjo prvih besed oziroma enobesednih stavkov poimenuje besede, jih ponavlja, z
njimi odgovarja na vprašanja, zahteva akcije ali odgovor, kliče, pozdravlja in protestira. S pomočjo
ene besede tako izraža veliko namenov oziroma komunikacijskih funkcij. Odgovarjanje
predstavlja zelo kompleksno in zahtevno sposobnost, saj mora otrok hkrati početi dve stvari.
Mora se odzvati na partnerja in hkrati oblikovati primeren odgovor na njegovo vprašanje.
Poimenovanje besed, ponavljanje in vadba besed so otrokovi nameni, ki niso usmerjeni na drugo
osebo, ampak so egocentrični in osebni. Otrok takrat od poslušalca ne zahteva nobenih odzivov
(McLean in McLean, 1999).
V tem obdobju otrokov besednjak obsega do 10 besed, zato malček najpogosteje uporablja
besede, ki bi jih težko uvrstili v posamezne skupine besed, ki jih uporabljajo tudi odrasli.
Večinoma predstavljajo oglašanje živali in predmetov. Malček uporablja besede v visoko
strukturiranih situacijah in so zato pogosto razumljive le v konkretnem kontekstu. Prve besede
so najpogosteje vezane na poimenovanje stvari v neposrednem okolju. Otrokove prve besede
tako najpogosteje označijo družinske člane, hrano, živali, dele telesa, rutinske dejavnosti ali pa
gre za enostavne prošnje (Marjanovič Umek idr., 2006).
Ko otrok začne govoriti, sta pomen in raba besed lahko preširoka ali preozka. Pomeni, da
določene besede lahko imajo za otroka ožji pomen kot pomen iste besede za odraslega (npr.
beseda čevelj za nas pomeni vsak čevelj, otroku pa predstavlja točno določen čevelj). Beseda pa
ima lahko tudi za otroka širši pomen kot pomen iste besede za odraslega. Otrok besedo teta
pogosto uporablja za označevanje več oseb. Pri pomenu in rabi besede lahko govorimo tudi o
delnem prekrivanju, neprekrivanju in enakosti. Možno je tudi, da otrok uporablja besede, ki niso
v besednjaku odraslih oseb, in tudi obratno, da odrasli uporabljajo besede, ki jih ni v otrokovem
besednjaku (Marjanovič Umek idr., 2006). Vidimo, da je pomen otrokovih prvih besed
individualen.
V času razvoja besednega jezika gre otrok tudi skozi fazo telegrafskega govora, ki se pojavi po
prvi besedi. Otrok preide k tvorjenju dvobesednih izjav, ko njegov besednjak obsega 50 do 100
besed. Najpogosteje se telegrafski govor pojavi med 18. in 20. mesecem. Takrat ima zadosten
nabor pojmov, ki mu omogočajo kombinacijo. Nekateri so tega sposobni že pri 14. mesecih, drugi
pa šele proti koncu 24. meseca (Buckley, 2003; Marjanovič Umek idr., 2006). Otrok opisuje
posamezno celovito situacijo, tako da združi dve posamezni besedi, vendar ta zveza besed še ni
povezana v strukturno enoto. Sprva uporablja le nekaj polnopomenskih besed, besedni red pa je
podoben tistemu, ki ga sliši v svoji okolici. Tako stvari poimenuje, zanika, prosi za še ali pa
povprašuje po stvareh. Otrokove prve izjave izražajo dejavnosti, v katere je vsakodnevno vključen
in so zanj pomembne (Marjanovič Umek idr., 2006). »Raba dvobesednih izjav malčku omogoča
nov način organiziranja, povezovanja in osmišljanja lastnih izkušenj in socialnih odnosov«
(Oppenheim, Emde in Wamboldt, 1996, v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 31). Ko otrok
napreduje iz enobesedne komunikacije v večbesedno komunikacijo in njegove izjave niso več
vezane na kontekst, torej so razumljive brez konteksta, govorimo o novem velikem skoku v
otrokovem razvoju (McLean in McLean, 1999).
Med 8. in 30. mesecem starosti lahko opazimo hiter porast besed, ki jih otroci uporabljajo. V
slovenski raziskavi so ugotovili, da lahko govorimo o dveh pomembnih skokih v besednjaku, in
sicer med 18. in 25. mesecem ter med 25. in 30. mesecem. V tretjem letu naj bi se otroci naučili
od dve do štiri nove besede na dan. Otrok naj bi pri tej starosti imel od 250 do 500 besed, razume
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pa jih bistveno več. To pa je odvisno od otrokovih sposobnosti in od drugih odraslih, ki
komunicirajo z otrokom. Napredek v besednjaku lahko povežemo tudi s kognitivnim
razumevanjem, da ima vse svoje ime (Buckley, 2003; Marjanovič Umek idr., 2012). Tudi tuji avtorji
navajajo podobne rezultate. Znotraj posamezne starostne skupine pa vseeno obstajajo velike
individualne razlike v velikosti besednjaka. Vsi otroci skokov v razvoju besednjaka ne dosegajo pri
isti starosti (Marjanovič Umek idr., 2012).
V času telegrafskega govora začne otrok uporabljati tudi vprašalne izjave. Najprej so to ''da - ne''
vprašanja, ki so nakazana le s spremembo intonacije, med drugim in tretjim letom pa uporablja
vprašalnici ''kaj'' in ''kje'' z omejenim zaporedjem glagolov in brez pomožnih glagolov. Po tretjem
letu oblikuje otrok bolj celovite vprašalne izjave z vprašalnicama ''kaj'' in ''kje'', začenja pa
uporabljati tudi vprašalne izjave ''zakaj'' in ''zakaj ne''. Uporablja tudi ''da - ne'' vprašanja s
pomožnim glagolom, zamenja pa besedni red predmeta in povedka (Goodluck, 1993, v
Marjanovič Umek idr., 2006). Sposoben je tudi pravilno odgovoriti na vprašalnice ''kaj'', ''kje'',
''kdo'', ''čigav'', ''zakaj'' in včasih tudi ''koliko'' (James, 1990, v Buckley, 2003). Način spraševanja
se zelo razlikuje glede na otrokovo starost. Sprva otroci pogosto postavljajo vprašanja, da
nadaljujejo komunikacijo, saj še ne razumejo pomena vprašalnice (Buckley, 2003). Z razvojem pa
otrok usvoji pomen vprašalnic in jih pravilno uporablja v komunikaciji.
Otroci sprašujejo, ker želijo razumeti svet in ga osmisliti. Sposobnost postavljanja vprašanj
predstavlja visoko mentalno funkcijo, saj morajo otroci sami izoblikovati mentalne in besedno
govorno-jezikovne konstrukte.
Z otrokovim razvojem in širjenjem besednjaka se spreminja tudi slovnična zmožnost. Napredek
se pojavi med 24. in 30. mesecem. Otrokove izjave postanejo bolj strukturirane, vedno bolj so
podobne izjavam odraslim oseb in tudi vedno bolj slovnično pravilne, čeprav so napake še vedno
pogoste. V tretjem letu je otrok sposoben povezati že sintakso in morfologijo. Izpopolnjuje se
tudi v rabi slovničnih pravil. Za slovnični razvoj je pomembno, da otrok uporablja različne besedne
vrste. Najprej so to besede, ki se navezujejo na konkretne predmete, dejanja, lastnosti, torej
samostalniki, glagoli in prislovi, šele nato besede, ki zahtevajo večjo stopnjo abstrakcije, torej
zaimki, besede za označevanje časa, prostora itd. Čim bolj kot bo slovnica razvita, tem bolj
uspešni bodo otroci, ko nam bodo želeli kaj sporočiti, okolje pa jih bo tudi bolje razumelo.
Otrokovo besedno govorno-jezikovno sposobnost v tem obdobju označujejo dvobesedne in še
vedno enobesedne povedi ter geste, pojavljati pa se začnejo tudi trobesedne povedi (Buckley,
2003; Marjanovič Umek idr., 2012). Ko otrok usvoji naštete slovnične sposobnosti, postane vedno
bolj razumljiv odraslim osebam.
Otrok postopoma začne z uporabo ustreznih osebnih in svojilnih zaimkov, uporablja pa tudi
glagolske oblike, s katerimi označuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Usvajati začne tudi
množino in prostorske predloge (Buckley, 2003). Ne smemo pozabiti, da ima vsak jezik
edinstveno slovnico. Slovenščina kot jezik ima številne posebnosti (dvojina, posebne sklanjatve,
povratni svojilni zaimek), ki jih morajo otroci usvojiti. Tri leta stari otroci že uporabljajo dvojino,
množino, svojino, preteklik in poznajo razlike med jaz, ti in mi. Od 3. do 6. leta otrok razume in
rabi večino slovničnih pravil, še vedno pa lahko nepravilno posplošuje. Do 8. leta starosti pa usvoji
večino slovničnih pravil. To je obdobje, ko se otrok nauči večine nepravilnih oblik, jezikovnih izjem
na različnih področjih slovnice, ki se jih je začel učiti v zgodnjem obdobju.
Slovenska raziskava je ugotovila pozitivno povezanost med besednjakom starejših malčkov, starih
16–30 mesecev, in slovnično strukturo njihovega besednega jezika. Ti otroci so pogosteje rabili
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različne oblike in pomene besed (obrazila, pripone in predpone za oblikovanje množine, lastnine,
dovršnih in nedovršnih glagolov). Bolj obsežen besedni zaklad, ki je vključeval tudi več različnih
besednih vrst, je malčkom omogočil tvorjenje daljših stavkov z več besedami in slovnično bolj
zapletene stavke. Nove besede, ki jih malčki usvojijo, jim omogočajo združevanje in oblikovanje
besed v stavke na različne načine (Marjanovič Umek idr., 2012).
V tretjem letu je otrok že sposoben pripovedovati preproste zgodbice. Te so kratke in preproste.
S širjenjem besedišča in usvajanjem gramatikalnega znanja postaja otrok vedno boljši
pripovedovalec (Buckley, 2003).
Zelo pomembna je tudi povezava med otrokovo komunikacijo in igro. Otrok v prvem letu začne
predmete obravnavati drugače. Pestuje dojenčke, naokoli vozi avtomobilčke, se hrani z žlico itd.
To nam pokaže, kako otrok kategorizira predmete. Do drugega leta otroka bolj zanimajo odrasli
kot vrstniki, zato v tem obdobju prevladuje individualna igra. Otrok se takrat še ni sposoben igrati
z vrstniki, zasledimo le opazovanje drugih otrok. Med drugim in tretjim letom se pojavi vzporedna
igra. Otroku je všeč, da se igra zraven drugih otrok, vendar skupinske igre oziroma sodelovanja
še ni zmožen. V tem času se pojavi posnemanje igre drug drugega, otroci si začnejo jemati tudi
igrače. Pojavi se tudi simbolna igra, ki je zelo pomembna za sam govorno-jezikovni razvoj otroka.
Proti tretjemu letu pa se vzporedna igra spremeni v skupinsko igro, ki postane socialna. Otroci se
vedno bolj igrajo med seboj. Najprej je igra predvsem asociativna, kar pomeni, da otroci nimajo
skupnega cilja, nato pa postaja vedno bolj sodelovalna. Takšna igra zahteva od otroka določeno
stopnjo emocionalne in socialne zrelosti. Otrok mora usklajeno delovati z vrstniki in sklepati
kompromise. V tem letu naj bi postal tudi sposoben razumevanja potreb in počutja drugih ljudi
(Buckley, 2003; Zorec Batistič, 2002).
Otrok v zgodnjem otroštvu poleg nebesednega jezika razvija tudi svoj besedni jezik, gradi svojo
slovnico, torej obliko in vsebino, zelo hitro pa se razvija tudi pragmatična oziroma
sporazumevalna funkcija. Začne nadzorovati svoje vedenje verbalno in ne več samo fizično.
Besedni jezik uporablja, da izrazi svojo domišljijo, pove svoje zahteve in želje, velikokrat pa se
tudi že pošali. Za izražanje svoje domišljije in uporabo humorja mora imeti otrok že določene
izkušnje in mora biti sposoben nekaterih abstraktnejših miselnih procesov (Buckley, 2003;
Marjanovič Umek idr., 2006). Otrok mora dobro razumeti besedni in nebesedni jezik ter biti
sposoben ju dobro uporabljati, da lahko izrazi svojo domišljijo, se pošali, kdaj pa kdaj tudi zlaže.
Ko otroci razumejo in govorijo vedno več besed, želijo s pomočjo neprestanega govorjenja
pridobiti in ohraniti pozornost sogovorca. Otroke moramo tako naučiti učinkovite komunikacije.
Velikokrat neprestano govorijo zaradi tega, ker še ne zaupajo svojim besedno govornojezikovnim sposobnostim in zato želijo sogovorcu zagotoviti čim več informacij, da jih bodo
razumeli. Ko otrok pridobi samozavest na področju besednega jezika, to neprestano govorjenje
izgine. Otroci bodo dobili občutek, da to zmorejo in so pri tem uspešni. V komunikaciji postane
uspešen, ko je uspešen pri posredovanju in interpretaciji različnih sporočil in ko se je sposoben
primerno odzvati v različnih situacijah (McLean in McLean, 1999).
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2.5. DEJAVNIKI GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA
Govorno-jezikovna sposobnost nam ni dana že takoj ob rojstvu, ampak si jo moramo prisvojiti po
naravni poti.
Individualne razlike med otroki so zelo velike. Otroci se razlikujejo glede na hitrost govornojezikovnega razvoja kot tudi glede na doseženo razvojno raven. Te razlike so povezane z
otrokovim spolom, izobrazbo njegovih staršev in s kakovostjo družinskega okolja (Marjanovič
Umek, 2006).
Na razvoj govora in jezika vplivajo številni različni dejavniki, ki jih delimo v dve skupini, in sicer na
notranje in zunanje dejavnike. Notranji oziroma biološki so tisti dejavniki, na katere ne moremo
veliko vplivati, saj se otrok z njimi rodi. To so prirojene predispozicije za razvoj komunikacije, sem
pa spadata tudi motivacija in čustveno stanje. Zunanji dejavniki so v veliki meri odvisni od okolice,
od družinskega okolja, vrtca, vrstnikov in drugih odraslih (Kranjc, 1999).
Tudi B. Buckley (2003) je oblikovala dve skupini zunanjih in notranjih faktorjev, ki vplivajo na
razvoj komunikacijskih sposobnosti. Notranji in zunanji faktorji so stvari, ki naj bi jih otroci
potrebovali oziroma jih morajo imeti za ustrezen razvoj komunikacijskih sposobnosti.
Notranji faktorji so naslednji:
- želja po komunikaciji,
- interes, socialna zavest in znanje o socialni interakciji,
- vedenje o tem, zakaj komuniciramo,
- ustrezno razvita čutila (še posebej vid in sluh),
- intakten1 nevrološki razvoj,
- intakten razvoj struktur, ki so pomembne za besedni govor (npr. respiratorni sistem),
- intakten kognitiven razvoj in
- dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje), ki so
pomembne za razvoj govora, jezika in za učenje.
Med zunanje faktorje pa spadajo:
- varen, ljubeč odnos s svojimi starši oziroma skrbniki, ki jih spodbujajo h komuniciranju in
jim zagotovijo povratno informacijo glede na njihovo komunikacijo,
- priložnosti za interakcijo z znanimi in neznanimi odraslimi osebami in vrstniki,
- možnost komuniciranja v različnih situacijah,
- pridobivanje izkušenj o ekspresivnem in receptivnem jeziku prek zunanjega okolja ter
- možnosti za igro, saj otrok prek igre spoznava svet in se uči o njem ter tako razvija
kognicijo, jezik in socialno razumevanje.
»Otrok potrebuje za razvoj govora biološko osnovo, s katero je prišel na svet, in spodbude iz
okolja, da to osnovo razvije« (Skamlič, 2014, str. 21). Že ob rojstvu je opremljen z vsem, kar
potrebuje za komunikacijo z okoljem. Učenje komunikacije je eden od temeljev vsega nadaljnjega
učenja, vpliva pa tudi na razvoj kognitivnih zmožnosti. Povezava med mišljenjem, govorom in
jezikom se vzpostavlja prek metaspoznavnih in metajezikovnih procesov. Visoko stopnjo govora,
jezika in mišljenja lahko otrok doseže, če so vsi dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora in jezika,
usklajeni (Kranjc, 1999).
1

Intákten – nedotaknjen, nepoškodovan (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).
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2.5.1. ZUNANJI DEJAVNIKI
2.5.1.1. KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA
Kakovost družinskega okolja je celovit in večplasten kontekst, saj vključuje priložnosti, ki jih okolje
nudi otroku za razvoj govorno-jezikovne kompetentnosti, in tudi značilnosti govornih interakcij
med otrokom in njegovimi starši (Foy in Mann, 2003, v Marjanovič Umek idr., 2006).
Starši z oblikovanjem bolj ali manj kakovostnega družinskega okolja pomembno vplivajo na
otrokov razvoj govorno-jezikovne kompetentnosti (Marjanovič Umek idr., 2006). Možnosti, ki jih
nudijo starši otroku za razvoj govora in jezika, so odvisne od njihovih prepričanj o pomembnosti
spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja in to vpliva na izbiro dejavnosti, med katero vstopajo v
interakcijo s svojim otrokom. Otrok tudi sam dejavno oblikuje značilnosti in kakovost družinskega
okolja, v katerem živi, saj je povezanost različnih dejavnikov družinskega okolja in otrokove
govorno-jezikovne kompetentnosti dvosmeren proces. Na ta proces vplivajo tako starši z izbiro
dejavnosti in z značilnostmi svoje komunikacije, velik vpliv pa ima tudi otrok s svojo komunikacijo
in zanimanjem za določeno dejavnost (Hoff in Naigles, 2002, v Marjanovič Umek idr., 2006).
Različni avtorji govorijo o različnih dejavnikih družinskega okolja, ki spodbujajo in nudijo podporo
otrokovemu razvoju govorno-jezikovne kompetentnosti. Slovenske avtorice L. Marjanovič Umek,
U. Fekonja, S. Kranjc in P. Lešnik Musek so v svoji študiji leta 2003 raziskovale vpliv dveh vidikov
kakovostnega družinskega življenja, in sicer materialne možnosti družinskega okolja (število vseh
knjig in število otroških knjig) in dejavnosti v družini, s katerimi starši spodbujajo otrokov besedni
govorno-jezikovni razvoj (pogostost branja otroku, obisk knjižnice skupaj z otrokom, glasno
branje otroku, gledanje otroških televizijskih programov). Rezultati študije so pokazali, da se tako
materialni pogoji kot tudi dejavnosti pozitivno povezujejo z dosežki otrok na lestvici govornojezikovnega razvoja (Marjanovič Umek idr., 2006).
Avtorji poudarjajo, da je eden izmed pomembnih pokazateljev kakovosti družinskega okolja tudi
otrokova izpostavljenost otroški literaturi. Govorijo o skupnem ali samostojnem branju, številu
knjig, ki jih ima otrok na voljo itd. Foy in Mann (2003, v Marjanovič Umek idr., 2006) sta zapisala,
da starši, ki menijo, da je otrokova izpostavljenost knjigam v zgodnjih življenjskih obdobjih
življenja pomembna, pogosteje otroku berejo otroške knjige in se več vključujejo v govorne
interakcije, če to primerjamo s starši, katerih prepričanja o otroški literaturi niso tako močna.
Starši, ki tudi sami radi berejo, otrokom nudijo več možnosti za spoznavanje literature, različnih
besedil in značilnosti besednega jezika, skupaj pa obiščejo tudi knjižnico. Starši, ki sami redko
berejo, naj bi to otrokom ponudili redkeje.
Pogosto glasno in skupno branje, pogovori o prebranem, spodbujanje k samostojnemu branju in
podobne dejavnosti vplivajo na razvoj besednega jezika. Pogovori o prebranem in o tem, kaj se
bo zgodilo, otroke še dodatno spodbujajo h govornemu izražanju. Ti otroci prej spregovorijo prvo
besedo, razvijejo širši besednjak, v svojem govoru uporabljajo bolj zapletene izjave in se prej
naučijo brati. Skupno branje omogoča otroku, da spoznava kontekst knjige, odnos med črkami in
glasovi, razvija pa tudi bralno kulturo (Marjanovič Umek idr., 2006).
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2.5.1.2. SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS DRUŽINE
Sociodemografske značilnosti (npr. ugodnejši ekonomski status, višja stopnja izobrazbe staršev,
velikost družine) imajo tudi pomemben vpliv na različne vidike otrokovega razvoja.
»Ugodni demografski dejavniki otrokove družine se pozitivno povezujejo z obsegom in
kakovostjo govorne interakcije med starši in njihovimi otroki in s tem tudi z otrokovim govornim
razvojem« (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2008, str. 55). Različne možnosti, ki jih
otroku ponuja družinsko okolje, so najpogosteje posledica razlik v sociodemografskih značilnostih
družine in prepričanj staršev o pomembnosti spodbujanja otrokovega govorno-jezikovnega
razvoja (Foy in Mann, 2003, v Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005).
»Med značilnostmi družinskega okolja, ki se najpogosteje in najvišje povezujejo z različnimi vidiki
otrokovega govornega razvoja, je izobrazba staršev« (Duncan in Magnuson, 2003, v Marjanovič
Umek idr., 2008, str. 55). Mamina izobrazba se praviloma povezuje s kakovostjo spodbujanja
govorno-jezikovnega razvoja otrok v družinskem okolju. Višje izobražene mame, ki imajo v
povprečju več znanja o razvojnih značilnostih otrok in o zgodnjem poučevanju, ustvarijo bolj
kakovostno družinsko okolje z ustreznimi dejavnostmi in ustreznim spodbujajočim materialnim
okoljem in v interakciji uporabljajo izdelani besedni jezikovni kod, za katerega je značilna raba
širšega besednjaka in zapletenih izjav, s katerimi posredujejo eksplicitni pomen (Bornstein idr.,
2003, v Marjanovič Umek idr., 2008; Bernstein, 1974, v Fekonja idr., 2005). Uporabljajo izjave, ki
otroke spodbujajo k samostojnemu razmišljanju in učenju (Marjanovič Umek, 2006).
Manj izobražene mame se redkeje pogovarjajo z malčki oziroma otroki. Imajo manj raznolik
besednjak, otrokom ponudijo manj možnosti za govorno interakcijo, redkeje se vključujejo v
različne dejavnosti in otroku ponudijo manj knjig in drugih materialov (Marjanovič Umek idr.,
2008). Uporabljajo omejen besedni jezikovni kod, za katerega je značilno omejeno upoštevanje
slovničnih pravil in raba enostavnih, nepovezanih izjav, s katerimi posredujejo implicitni pomen
(Bernstein, 1974, v Fekonja idr., 2005). Njihov govor sestavlja pogosta raba ukazov in strog nadzor
otrokovega vedenja, brez razlag in možnosti, da bi otrok sam rešil določen problem. Otrok je tako
samo sprejemnik navodil staršev (Marjanovič Umek, idr. 2006).
Stopnja izobrazbe otrokove mame predstavlja dejavnik, ki ga večina avtorjev v svojih raziskavah
vključuje med pomembne pokazatelje socialno-ekonomskega stanja družine in ga povezujejo tudi
z razvojem različnih vidikov otrokovega govora in jezika (Marjanovič Umek idr., 2006). Enako velja
tudi za znakovni jezik.
Avtorice L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja so v svoji raziskavi leta 2004 ugotovile, da
so tri- in štiriletni otroci mater z visoko stopnjo izobrazbe dosegali pomembno višje rezultate na
lestvici besedno govorno-jezikovnega razvoja kot otroci mater z nizko stopnjo izobrazbe. Ta
lestvica je vsebovala podlestvici jezikovnega razumevanja in izražanja. Otroci v tem času najbolj
razvijajo slovnico, zato imajo starši tudi večji vpliv na otroke. Rezultati raziskave avtorice Fekonje
iz leta 2002, kjer so bili vključeni starši štiri in pet let starih otrok, pa so ravno nasprotno pokazali,
da se otroci staršev z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe ne razlikujejo pomembno v dosežkih na
lestvici besedno govorno-jezikovnega razvoja. Otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe so dosegali
nekoliko nižje rezultate, vendar razlike med skupinama niso bile pomembne. Možno je, da razlike
niso bile pomembne, ker je kot dejavnik družinskega okolja obravnavala stopnjo izobrazbe obeh
staršev, šele leta 2005 pa je raziskava avtorice Fekonje in drugih pokazala, da izobrazba očeta ni
imela pomembnega učinka na različne vidike govorno-jezikovne kompetentnosti tri- in štiriletnih
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otrok (Marjanovič Umek idr., 2006). Otroci med četrtim in petim letom že večino jezikovnih stvari
usvojijo, zato je tudi vpliv staršev manjši.
Povezanost med otrokovim govorno-jezikovnim razvojem in izobrazbo očeta ostaja premalo
raziskana, večina avtorjev se osredotoča predvsem na mamino izobrazbo in vpliv le-te na razvoj
otrokove govorno-jezikovne kompetentnosti (Fekonja idr., 2005).

2.5.1.3. VRTEC IN VRSTNIŠKA SKUPINA
Pomemben dejavnik za razvoj otrokovega govora in jezika je tudi vrtec. Otroci so v vrtcu deležni
različnih dejavnosti. Imajo načrtovane, rutinske in prehodne dejavnosti ter prosto igro.
Dejavnosti se med seboj razlikujejo glede na cilje, ki naj bi jih otrok dosegal ob njih, razlikujejo pa
se tudi glede na vključenost odrasle osebe in vrstnikov in s tem tudi rabo govora in jezika
(Marjanovič Umek idr., 2008).
Ena izmed temeljnih dejavnosti v vrtcu, kjer otroci razvijajo govorno-jezikovno razumevanje,
izražanje in metajezikovno zavedanje, je simbolna igra. Pri simbolni igri lahko vzgojitelji oziroma
vzgojiteljice spodbujajo razvoj in učenje simbolnega izražanja predšolskih otrok v območju
bližnjega razvoja. Tako dosežejo, da se otroci igrajo na višjih razvojnih ravneh, razvijajo višjo
govorno-jezikovno kompetentnost, bolj eksplicitno rabo besednega jezika in spodbujajo rabo
različnih simbolnih zapisov (Marjanovič Umek idr., 2008).
Raziskovalci se ob proučevanju učinka vrtca na otrokov razvoj osredotočajo predvsem na
kakovost vrtca, v katerega je otrok vključen, pogosto pa ugotavljajo tudi učinek vrtca na otrokov
govorno-jezikovni razvoj v povezavi z dejavniki otrokovega družinskega okolja. Raziskave so
pokazale, da je kakovost vrtca dejavnik, ki lahko zmanjša razlike v govorno-jezikovni
kompetentnosti otrok različno izobraženih staršev, predvsem otrok, katerih družinsko okolje je
manj spodbudno za otrokov govorno-jezikovni razvoj. Tako ima vrtec tudi kompenzacijsko
funkcijo (Marjanovič Umek idr., 2006). To sta v svoji raziskavi potrdili tudi slovenski avtorici L.
Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2006), ki sta ugotovili, da vrtec pomembneje učinkuje na
besedni govorno-jezikovni razvoj otrok, katerih matere imajo nizko izobrazbo in pogosto živijo v
manj spodbudnem družinskem okolju.
Pomembna je tudi vrstniška skupina, v kateri otroci lahko pridobijo pomembne govornojezikovne izkušnje. Otrok zelo rad posnema govor, jezik in vedenje drugih otrok. Želi komunicirati
z vrstniki, zato se trudi, da bi bil njegov govor razumljiv. V igri z vrstniki pridobi pomembne
govorno-jezikovne izkušnje, saj jezik uporablja v različnih situacijah in funkcijah. Otroci se
dogovarjajo o pravilih, vlogah, temi igre (Marjanovič Umek idr., 2006).

2.5.1.4. VLOGA VZGOJITELJA
Vzgojitelj oziroma vzgojiteljica ima tako kot otrokovi starši pomembno vlogo pri spodbujanju
govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok. Razvoj otrokovega govora in jezika poteka v
okviru vseh področij in vsebin, ki so vključene v vrtčevski kurikulum. Otroci razvijajo svojo
govorno-jezikovno kompetentnost s poslušanjem, spraševanjem, interpretiranjem odgovorov, ki
jih dobijo od vzgojiteljice itd. Tudi vzgoja v vrtcu poteka v veliki meri z uporabo govora.
Sporazumevalne dejavnosti so namreč del vsakdanjega življenja v vrtcu ves čas. Vzgojiteljica
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stvari opisuje, pojasnjuje, spodbuja otrokovo razumevanje, jih usmerja skozi dejavnosti in
spodbuja k zastavljanju vprašanj, k razgovoru in poslušanju (Browne, 1996, v Marjanovič Umek
idr., 2006). Omogočiti mora tako zasebno konverzacijo v manjših skupinah, v parih kot tudi
sodelovanje v komunikaciji z odraslim.
A. Browne (1996, v Marjanovič Umek idr., 2006) meni, da je uspešnost vzgojiteljice pri
spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja v skupini odvisna od naslednjih stvari:
- razumevanja vrednosti pogovora v skupini: pripravljenost vzgojiteljice, da se z otroki
pogovarjajo o različnih vsebinah, temah, da le-ti pojasnijo svoja mnenja in tako širijo svoje
znanje;
- odnosa do izražanja: otroci se bolj sproščeno izražajo, če učiteljica pokaže zanimanje za
pogovor;
- organizacije časa, namenjenega pogovoru: otrokom je treba nameniti različne priložnosti,
da lahko preizkusijo različne načine govora v različnih situacijah pred različnim
občinstvom;
- lastnega izražanja: vzgojiteljica mora biti ustrezen govorno-jezikovni vzor otrokom, saj s
svojim načinom izražanja vpliva tudi na način komunikacije otrok v skupini;
- poznavanje strategij in dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in besedno ter nebesedno
izražanje otrok: pomembno je, da učiteljica načrtuje in v vsakdanje delo vključi aktivnosti
oziroma situacije, ki otrokom omogočajo rabo govora in poslušanje vrstnikov.

2.5.2. NOTRANJI DEJAVNIKI
2.5.2.1. BIOLOŠKA OSNOVA (GOVORNI APARAT, ČUTILA)
Otrok potrebuje za učenje govora ustrezno razvita govorila oziroma normalno razvit govorni
aparat. S pomočjo ustnic, ustne in nosne votline, pljuč, trebušne prepone, glasilk in jezika se nauči
tvoriti posamezne glasove. Zrak mora znati usmeriti tako, da trese glasilke v grlu in s tem povzroči
oglašanje (Skamlič, 2014). Anatomske posebnosti ust, grla ali jezika lahko otroku otežijo, da
pridobi spretnost besednega govora. Govor lahko oteži tudi oslabelost mišic oziroma hipotonija
kot tudi volčje žrelo, težave z glasilkami, jezikom itd.
Med čutili, ki močno vplivajo na razvoj besednega govora in jezika, sta zelo pomembna sluh in
vid. Za razvoj poslušanja in razumevanja mora imeti otrok zdrav organ sluha. Dobro razvit sluh je
zelo pomemben za razvoj govora in jezika, saj otrok izraža prve glasove kot odziv na človeški glas
oziroma na govor iz okolice. Proti koncu prvega leta pa začne otrok tudi oponašati govornojezikovni vzorec odraslih, kmalu se nauči tudi prvih besed in nadaljnjega govora ter jezika. Govor
in jezik lahko razvija le s primernimi slušnimi informacijami (Skamlič, 2014).
Obe čutili se začneta razvijati že v maternici, intenzivno pa se razvijata tudi po rojstvu. Sluh se
začne razvijati v maternici že v 26. tednu nosečnosti. Sprva bo plod prepoznaval preproste zvoke,
z razvojem pa bo sposoben poslušati vedno več zvokov iz zunanjega okolja. Na začetku sliši
predvsem nizke frekvence, potem pa tudi vse višje. Plod se zelo odziva na materin glas, saj se ta
prenaša do ploda prek materinih kosti in tkiv, govorimo o notranjem prenašanju. Prepoznava tudi
melodijo in ton glasu, lažje naj bi zaznaval nižje zvoke kot visoke (Bratanič, 2004). Tako bo otrok
v maternici zaznaval tudi govorne izmenjave, saj bo razlikoval frekvence, melodijo in ton ljudi ter
že takrat pridobival na pragmatičnih spretnostih.
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Za učenje govora in komunikacije je zelo pomemben tudi vid, saj otrok opazuje starša pri govoru,
opazuje njuno mimiko, gibanje celega telesa in tudi držo. Z opazovanjem lahko otrok dopolni
informacije, ki jih dobi prek sluha (Skamlič, 2014). Vtisi se nam javljajo v čutilih in preidejo v
možgane po senzornih živčnih progah. Govorna središča v možganski skorji niso povezana tesno
samo med seboj in z drugimi središči v možganski skorji, ampak so tesno povezana tudi z organi
v čutilih. Od kakovosti vseh teh središč in povezav pa je odvisna tudi kakovost otrokovega govora
in jezika. Pomembna so tudi motorična in senzorna živčna vlakna (Žnidarič, 1993).
Govorno-jezikovne zmožnosti so odvisne od možganov. Možgani so tisti, ki imajo nadzor nad
govorno-jezikovnim-komunikacijskim sistemom človeka. Če so možgani poškodovani, lahko pride
tudi do okrnjenega, spremenjenega ali skoraj porušenega komunikacijskega sistema človeka.
Glavna področja, ki so povezana z govorom in jezikom, so naslednja: Brocovo področje,
Wernickejevo področje, arkuatni sveženj, suplementarno govorno področje, Hešlova vijuga,
angularna vijuga in supramarginalna vijuga (Pinel, 2010). Tudi če pride do poškodb drugih delov
možganov, lahko imajo osebe težave na področju govora ali jezika, pri razumevanju ali pri
izražanju. Govor in jezik nista vezana samo na našteta glavna področja. Jezikovni procesi so v večji
meri zastopani v levi hemisferi, vseeno pa ima tudi desna hemisfera pomembno vlogo. Tam so
lokalizirani prozodični elementi govora, figurativno mišljenje, ritem, humor, ''branje med
vrsticami'', domišljija itd. Pomembna je tudi za zaznavanje intonacije, časovnih parametrov
govora, zaznavanje melodičnosti govora in razumevanje rdeče niti zgodbe (Pinel, 2011). Vse to
pa se povezuje s pragmatiko.
Vedno več raziskav raziskuje, v katerem delu možganov je lokalizirana pragmatika. Osebe, ki
imajo poškodovano desno hemisfero zaradi kapi, tumorjev, infekcij, imajo pogosto težave z
neliterarnim jezikom (sarkazem, idiomi, metafore, humor) in težave z razumevanjem ter
upoštevanjem pravil komunikacije, saj govorijo nepravilne stvari, ne uporabljajo obrazne
ekspresije, govorijo ob napačnem času itd. Različne poškodbe, bolezni lahko povzročijo težave na
področju pragmatike in posledično nastopijo večje težave v vsakodnevni komunikaciji. Ugotovili
so, da so pomembne pragmatične težave prisotne v različnih nevrodegenerativnih boleznih, pri
demenci, pri mentalnih boleznih, kot je shizofrenija, in pri travmatskih možganskih poškodbah. S
pomočjo raziskav pa ugotavljajo, na katerih področjih pragmatike imajo težave in kako se to
povezuje z različnimi deli možganov (Cummings, 2010).
Vpliv na razvoj govora in jezika ima tudi inteligentnost, saj sta govorno-jezikovni razvoj in
mišljenje povezana. Otroci z raznimi motnjami in nezmožnostmi, ki vplivajo na intelektualne
sposobnosti, imajo lahko težave pri razvoju govora in jezika. Tisti otrok, ki ima dobro razvite
inteligentnostne sposobnosti, se bo tudi lažje in hitreje govorno-jezikovno razvil. Poleg naštetih
dejavnikov imajo na otrokov govorno-jezikovni razvoj pomemben vpliv tudi genetski dejavniki
(Marjanovič Umek idr., 2006). Podrobneje so težave v pragmatiki, ki so povezane tudi z
inteligentnostjo, različnimi genetskimi in drugimi motnjami, opisane v poglavju Težave v
pragmatiki.

2.5.2.2. SPOL
Eden izmed dejavnikov otrokovega govorno-jezikovnega razvoja, ki ga izpostavlja več avtorjev, je
tudi spol. Različni avtorji so v svojih raziskavah proučevali razlike v govorno-jezikovnem razvoju
dečkov in deklic. Nekatere raziskave so pokazale, da deklice hitreje spregovorijo, prej usvojijo
slovnico jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih pravilne izgovorjave besed, oblikujejo
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daljše izjave, imajo širši besednjak (Marjanovič Umek idr., 2006). S. Golombok in R. Fivush (1994,
v Marjanovič Umek idr., 2006) sta povzeli metaanalize 165 študij, v katerih so avtorji prav tako
proučevali razlike v govorno-jezikovni kompetentnosti dečkov in deklic, in ugotavljata, da so
deklice dosegale malo višje rezultate na testih govorno-jezikovnega razvoja kot dečki, vendar so
te razlike nepomembne in majhne. Vzorec usvajanja besednega jezika pri deklicah in dečkih je
enak, razlike naj bi bile le v hitrosti usvajanja določenih slovničnih pravil. Enako meni tudi avtor
Huttenlocher (1991, v Fekonja idr., 2005), ki pravi, da na razlike v besedno govorno-jezikovnem
razvoju med dečki in deklicami (razvoj besednjaka) vplivajo predvsem razlike v hitrosti razvoja in
da te razlike niso posledica drugačnih govorno-jezikovnih interakcij med mamo in otrokom, ki naj
bi se razlikovale glede na to, ali je ta otrok deček ali deklica.
Nekateri avtorji navajajo, da se pomembne razlike med dečki in deklicami tako pojavljajo samo v
obdobju zgodnjega otroštva, kasneje pa izginejo (Reznick in Goldsmith, 1989, v Marjanovič Umek
idr., 2006). Razlike med dečki in deklicami izginejo med četrtim in petim letom starosti, saj se leti srečajo v razvoju in dosežejo isti nivo.
Slovenske avtorice (U. Fekonja, L. Marjanovič Umek in S. Kranjc) so v svoji raziskavi leta 2005
ugotovile, da se tri- in štiriletne deklice in dečki ne razlikujejo pomembno v besedno govornojezikovnem razvoju. Razlike so bile prisotne le v posameznih specifičnih vidikih otrokove govornojezikovne kompetentnosti (Fekonja idr., 2005). Pragmatično rabo jezika so naštete slovenske
avtorice preverile leta 2003, kjer so ugotovile, da se dečki in deklice med četrtim in osmim letom
niso pomembno medsebojno razlikovali v pragmatični rabi besednega jezika, med
pripovedovanjem zgodbe v različnih pogojih. Pri pragmatični rabi jezika v pripovedovanju so
preverjale koherentnost zgodbe, torej kako so deli sporočila globinsko povezani in kakšna je
struktura pripovedovane zgodbe (brez strukture, preprosti opisi ilustracij, enostavno časovno
nizanje dogodkov, struktura, ki vsebuje tudi opise misli, čustev junakov in odnosov med njimi in
opisi vzročno-posledičnih odnosov) in kohezivnost zgodbe. Kohezivnost zgodbe pa se nanaša na
površinsko pripovedovanje zgodbe, torej ali gre za linearno razporeditev s tematskimi preskoki
ali brez tematskih preskokov. Ocenjevali so tudi sredstva, s katerimi ohranjamo referenco, torej
dobesedno ponavljanje in ponavljanje z zaimki, nadpomenkami in podpomenkami (Fekonja,
Kranjc in Marjanovič Umek, 2003).
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3. PRAGMATIKA
3.1. DEFINICIJA PRAGMATIKE
Pragmatika se je od 70. leta uveljavila kot posebno področje jezikoslovnih znanosti. Pojavila se je
že v 60. letih, kjer je bil središče raziskovanj človek oziroma jezikovno delujoči uporabnik z
raznovrstnim znanjem in sporazumevalnimi izkušnjami v konkretnih okoliščinah (Kranjc, 1999).
Definicije pragmatike se med seboj razlikujejo, vse pa upoštevajo razmerje med jezikom in
njegovimi funkcijami, ki jih opravlja v določenih okoliščinah (Kranjc, 1999). Zadravec-Pešec (1994)
meni, da je težko najti popolno ali vsaj zadovoljivo definicijo pragmatičnega polja med številnimi
možnimi definicijami, ki jih lahko najdemo v literaturi. Ena prvih definicij pragmatike je Morrisova
definicija, ki pravi, da gre za odnos med znaki in njihovimi uporabniki (Lyons, 1997, v ZadravecPešec, 1994). Najširša definicija je Levinsonova, ki pravi, da naj tisti, ki želijo vedeti, kaj je
pragmatika, opazujejo, kaj pragmatiki delajo, kakšne probleme rešujejo in katere osrednje naloge
si zastavljajo (Levinson, 1983, v Zadravec-Pešec, 1994).
Toporišič (1992) definira pragmatiko kot mlado jezikovno vedo, ki proučuje jezikovna znamenja
v razmerju do njihovih uporabnikov, družbena razmerja in vprašanja učinkovitosti jezikovnega
sporočila. Verschueren (2000) pa pravi, da lahko pragmatiko v temeljnem pomenu opredelimo
kot proučevanje jezikovne rabe ali kot proučevanje jezikovnih fenomenov z vidika značilnosti in
procesov njihove rabe. Govoril je o pristopu, ki uporablja metode, da razloži pojave na različnih
ravneh. Jezikovna pragmatika torej raziskuje, kako uporabljamo jezik, gre za obliko vedenja
oziroma socialnega dejanja.
Ker jezikovna raba vedno poteka v družbi, spada med socialna dejanja in njeno glavno smer
proučevanja poimenujemo tudi socialna pragmatika. Tudi socialna pragmatika proučuje številna
jezikovna sredstva (glasove, besede in stavke), vendar le takrat, ko se povezujejo z njihovo rabo
v jeziku (Verschueren, 2000).
Pragmatiko lahko opišemo tudi kot socialno-jezikovno spretnost, saj se ukvarja z govorčevo in
poslušalčevo namero po komunikaciji, proučuje pa tudi samo interakcijo in vse elemente okolja,
ki so ob tem prisotni (Lanza in Flahive, 2008). Govorimo lahko o pragmatiki komunikacije, ki
pomeni praktično komunikacijo, vsebuje pa osnovne elemente socialne interakcije. Pomembna
je naša sposobnost koordinacije verbalne in neverbalne komunikacije, mimika telesa in obraza,
očesni kontakt ter kaj povemo in na kakšen način in ali je vse to primerno v določeni situaciji (Hill,
2008).
Govorimo lahko tudi o kognitivni in medkulturni pragmatiki. Kognitivna pragmatika se ukvarja z
miselnimi procesi ljudi, ki so vključeni v komunikacijo (Bara, 1949). Medkulturna pragmatika je
sodoben pristop h kontrastivni oziroma primerjalni analizi jezikov in kultur. Za poglobljen vpogled
v delovanje nekega jezika in za uspešno medkulturno komunikacijo je bistveno poznavanje
specifičnih družbenih konvencij in njihova povezanost s kulturnimi vrednotami družbe, v kateri
se jezik uporablja. Predstavljajo jo kulturne razlike, ki se odražajo v jezikovni rabi (Wierzbicka,
2003, v Mikolič, 2004). Pragmatika jezika je tako tesno povezana s kulturo, običaji in navadami
naroda.
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Glede na naštete definicije vidimo, da je področje proučevanja v pragmatiki zelo široko.
Pragmatika tako pokriva celotno življenje in delovanje ljudi. Zanimata nas delovanje in uporaba
jezika v družbenih situacijah, v določenem kontekstu in na primeren oziroma ustrezen način.
Pragmatična pravila govorijo o tem, kakšen jezik moramo uporabljati glede na to, s kom
govorimo. Vemo, da se jezik razlikuje glede na to, ali govorimo s prijatelji ali neznano osebo.
Besedni jezik, ki ga uporabljamo, je lahko formalen ali neformalen, temu pa prilagodimo tudi naše
besedišče. Pomembno je, da uporabljamo vljudnostne izraze, v komunikaciji vedno
pozdravljamo, odzdravljamo, vzpostavljamo očesni kontakt, imamo primerno razdaljo, smo
sposobni začeti temo in ji slediti v pogovoru ter jo spremeniti itd. Zelo pomembno je tudi, da
uskladimo našo verbalno in neverbalno komunikacijo.
Pragmatičnih pravil je veliko, saj se razlikujejo glede na kulture. V poglavju Sestavine socialne
pragmatike, je opisano, kaj vse je pragmatična kompetenca, ki nam omogoča primerno rabo
jezika glede na kontekst in kako se pravila razlikujejo glede na kulturo.

3.2. ODNOS MED PRAGMATIKO IN OSTALIMI KOMPONENTAMI JEZIKA
Bloom in Lahey (1978, v Owens, 1984) sta oblikovala model komunikacije, v katerem sta jezik
razdelila na tri glavne komponente, in sicer na obliko, vsebino in uporabo. Vse tri glavne
komponente se med seboj prekrivajo. Oblika vsebuje sintakso, morfologijo in fonologijo. Vse tri
povezujejo glasove oziroma simbole s pomenom. Vsebina zajema semantiko, uporaba pa
pragmatiko. Osnovni sistem besednega jezika je sestavljen iz 5 komponent.
Nekateri raziskovalci so pragmatiko prištevali med semantiko, drugi pa ju strogo ločujejo. Lyons
je pragmatiko štel med semantiko, ker po njegovem semantika med vsemi vrstami pomena
proučuje tudi pomen izreka (Kranjc, 1999). Če bi to res držalo, potem pragmatika ne bi mogla
imeti avtonomnega statusa. Semantiko zanima pomen zunaj konteksta, torej stavčni kontekst,
pragmatika pa se ukvarja s pomenom v kontekstu, s pomenom izreka. Pragmatika tako obravnava
le tisto, kar ni zajeto v semantiki (Zadravec-Pešec, 1994). Ni ju vedno koristno ločevati oziroma
obravnavati kot med seboj neodvisne druga od druge, saj obstajajo prvine (kazalna vloga), ki
segajo na področje pragmatike, slovnice in semantike (Kranjc, 1999).
Leech (1983, v Flis in Vinkler, 2004) trdi, da sta pomenoslovje in pragmatika komplementarni vedi
znotraj jezikoslovja. Razumevanje jezika je nepopolno, če ne poznamo obeh. Slovnico je treba
ločiti od pragmatike, treba pa je tudi pokazati, kako se ti dve področji prepletata pri spoznavanju
jezika. Slovnica zanj predstavlja abstraktni formalni model za tvorjenje in interpretiranje sporočil,
pragmatika pa niz strategij in načel za doseganje uspeha pri sporazumevanju z uporabo slovnice.
Ločil je tudi slovnična pravila od pragmatičnih načel. Trdil je, da se semantična reprezentacija
stavka razlikuje od pragmatične.
Morris (1938, v Verschueren, 2000) je zapisal, da je pragmatično stališče po definiciji
interdisciplinarno. Pragmatika šteje poleg pomenoslovja in skladnje za del semiotike
(znanjeslovja). Med sintakso, semantiko in pragmatiko razlikuje glede na tri korelate. Razlikuje
glede na znake oziroma predmete, na katere se znaki nanašajo, in na uporabnike ali interprete
teh znakov. Sintaksa tako proučuje razmerja med znaki, sintaktična pravila pa določajo znakovna
razmerja med nosilci znakov. Semantika razlikuje med znaki in predmeti, na katere se znaki
nanašajo, in semantična pravila nosilce znakov povezujejo s predmeti. Pragmatika pa proučuje
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vsa razmerja med znaki in njihovimi uporabniki oziroma interpreti, njena pravila pa določajo, s
katerimi pogoji, ki zadevajo interprete, je nosilec znaka znak. »Katero koli pravilo, ki je trenutno
v rabi, deluje kot vrsta vedenja, zato v tem smislu v vseh pravilih obstaja pragmatična sestavina«
(Morris, 1938, v Verschueren, 2000, str. 20). Rabo jezika tako vodijo pravila, ki jih imenujemo
pragmatična pravila.
Pragmatika se v več vidikih povezuje z drugimi področji proučevanja jezika. Zanima jo uporaba
jezika, medtem ko druga področja lingvistike zanima struktura besednega jezika. Raba in
struktura jezika sta različna pogleda na jezik, ki ju pragmatika združuje in pojasnjuje odnos med
njima (McTear in Conti-Ramsden, 1992).
Za pragmatiko bi tako lahko rekli, da spada izven kontrastne skupine, kateri pripadajo fonetika,
fonologija, morfologija, sintaksa in semantika. Niti ne pripada nobeni skupini interdisciplinarnih
področij, kot so nevrolingvistika, psiholingvistika, sociolingvistika in antropološka lingvistika. Ne
moremo ji pripisati temeljne enote analize in ne moremo ji določiti specifičnega korelacijskega
predmeta. Pragmatika se ukvarja s celotno kompleksnostjo jezikovnega vedenja. Gre za splošen
kognitivni, socialni in kulturni pogled na jezikovne fenomene, ki je povezan z rabo teh fenomenov
v oblikah vedenja. Torej, zanima nas, kako deluje jezik v življenju ljudi (Verschueren, 2000).

3.3. SPORAZUMEVANJE
Sporazumevanje ima dva osnovna cilja. Ljudje tvorimo izjave, ker želimo prenašati informacije in
seznanjati ljudi z našimi interpretacijami pomenov in namenov. Naše lastne dejavnosti so tako
usmerjene k drugim ljudem, njihove pa k nam (Marjanovič Umek idr., 2006).
Tipična oblika sporazumevalnega procesa je dialoška oblika. Oblikovana je s pomočjo posebnih
razredov jezikovnih znakov. To so znaki za vzdrževanje očesnega kontakta, pritrjevanje in
zanikanje, postavljanje vprašanj in odgovarjanje ter poseben razred znakov, ki so neverbalni, gre
za signale za sprejemanje in dojemanje govora. Da pa lahko pride do dialoga, morajo biti
izpolnjeni določeni pogoji. Prvi pogoj je obstoj dveh oseb z istim namenom, ki vzpostavita
jezikovni stik. Pred tem pa je pomemben predpogoj tudi očesni kontakt. Tudi med potekom
dialoga morajo biti izpolnjena določena pravila. Pogovor lahko steče šele po nagovoru in
pozdravu, največkrat pa se tudi konča s pozdravom (Kranjc, 1999; Marjanovič Umek idr., 2006).
Opisana možna strategija ni edina. Izbira strategije je odvisna od situacije, v kateri diskurz poteka.
Spremembo strategije omogoča tudi prenosni kanal, namen naše komunikacije, uporaba
komunikacije in sam kontekst, v katerem se komunikacija odvija (Kranjc, 1999; Marjanovič Umek
idr., 2006).
Vsak pogovor je sestavljen iz začetka, jedra in zaključka. To nam predstavlja model idealnega
govora. Za sporazumevalni proces so značilni tudi različni nesporazumi, ki jih je treba prepoznati
in rešiti z različnimi intervencijami (Marjanovič Umek idr., 2006).
Strukturne enote konverzacije so vloge, skozi njih pa je posredovana vsebina. Vsebina je odvisna
od interakcijske in pragmatične strategije, ki jo govorec uporablja, da bi poslušalcu sporočil
razumljivo vsebino. Pragmatična načela so nujno potrebna, da se v sporazumevalnem procesu
lahko primerno odzovemo. Sporazumevanje bo uspešno, če bo vzpostavljena pozornost in bosta
oba udeleženca poznala vsebino, o kateri govorita, njuni jezikovni kodi pa se morata tu vsaj delno
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prekrivati. Govorca morata upoštevati tudi okoliščine oziroma kontekst, v katerem
sporazumevanje poteka, in tudi sobesedilo. Pri interpretaciji besedila moramo vedno upoštevati
fizični kontekst (govorni položaj), socialni kontekst (bližina med udeleženci v komunikacijskem
procesu, starostno razliko, spol, izobrazbo) in mentalni kontekst (želje, potrebe, prepričanja,
verjetja) tako tvorca kot naslovnika (Marjanovič Umek idr., 2006).
Sporazumevalni proces je sestavljen iz enot medsebojnega sporazumevanja, kar pomeni, da je
vedno in takoj prisoten odziv. Proces je sestavljen iz nizov menjav vlog med posameznimi govorci
od začetka sporazumevalnega procesa pa do konca. V dialogu se tako stalno izmenjujejo
informacije in počasi pride do izenačitve informacijske ravni pri obeh sogovorcih (Marjanovič
Umek idr., 2006).
Proces sporazumevanja se razlikuje glede na to, kdo je vključen v komunikacijo. Razlikuje se glede
na to, ali poteka med odraslo osebo in otrokom, ali poteka med mamo in otrokom, ali pa gre za
vrstniško sporazumevanje.

3.4. SESTAVINE SOCIALNE PRAGMATIKE
Za razumevanje in uspešno obvladanje sporazumevanja nista dovolj samo sintaktična in
semantična raven besednega jezika. Bogat, obsežen besednjak in dobro poznavanje slovničnih
pravil še ni zagotovilo za uspešno komunikacijo. Pomembno je tudi znanje o tem, kako moramo
uporabljati jezik v različnih komunikacijskih situacijah (Ule, 2009). Govorimo o pragmatični
kompetenci oziroma o tem, kdaj, s kom, kje, kako, zakaj in o čem govoriti.
Pragmatika igra ključno vlogo v medosebni komunikaciji.
Izraz pragmatična kompetenca je poznan po številnih imenih. Avtorji govorijo o komunikacijski
kompetenci, socialni uporabi jezika, sociolingvistični kompetenci in sporazumevalnih spretnostih.
Vsi pa opisujejo pragmatično kompetenco kot primerno uporabo jezika glede na kontekst
(Bishop, 2000, v Ketelaars, 2010). Avtorji različno navajajo, kaj so sestavine oziroma vidiki
socialne pragmatike.
Russell in Grizzle (2008) kot pragmatične kompetence navajata naslednje: zahteva, govorno
dejanje, sogovorčev izbor, Griceova načela, posredovanje, usmerjanje in/ali napotki, govorne
izmenjave, izbira in izmenjave teme, neliterarni jezik, uporaba zvijače in predpostavke, rituali in
pozdravi, neverbalna komunikacija, govorne karakteristike in tekočnost govora, teorija uma in
jezik čustev, pozornost, empatija in pripovedovanje.
Če želimo biti dobri v komunikaciji, moramo upoštevati naslednje tri faktorje, o katerih je govoril
Austin in jih poimenoval govorna dejanja. Govorna dejanja je Austin razdelil na tri poddejanja.
Prvo poddejanje je dejanje izrekanja ali lokucijsko dejanje. Gre za artikulacijo, določeno smiselno
zaokroženo celoto oziroma izrek. Drugo dejanje je ilokucijsko dejanje in nam predstavlja to, kar
storimo, ko nekaj rečemo, na primer nekomu nekaj obljubimo. Tretje dejanje je perlokucijsko
dejanje oziroma dejanje učinkovanja in se nanaša na to, kar storimo s tem, da nekaj rečemo, torej
da vplivamo na nekoga in se to pokaže pri tej osebi (Verschueren, 2000).
Griceove maksime so splošna pravila, ki naj bi jim osebe sledile v pogovorih. Vsak mora v
pogovoru sodelovati tako, da je usklajen z namenom oziroma s ciljem pogovora. Grice omenja
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štiri maksime. Prva je maksima kvantitete in govori o količini informacij, ki jih sporočevalec
posreduje v besedilu. Oceniti moramo kontekst in posredovati pravo število informacij. Paziti
moramo, da informacij ni preveč. Druga maksima je maksima kakovosti oziroma kvalitete in se
nanaša na resničnost informacij. Tretja maksima je maksima načina in se nanaša na način
oblikovanja in posredovanja informacij. Sporočila morajo biti jasna, razumljiva in kratka. Četrta
maksima pa je maksima relevantnosti in govori o primernosti teme glede na kontekst in govorni
položaj (Ule, 2009). Otroka moramo tako naučiti pravil pogovora, ki se navezujejo na Griceove
maksime. Naučiti se morajo odzvati na izjave komunikacijskega partnerja. Veliko otrok pozabi, da
morajo poslušati sogovorca in se primerno odzvati na njegove izjave. Sposobni morajo biti
vzdrževati temo pogovora, kadar pa jo spremenijo, morajo na to opozoriti. Zagotoviti morajo
primerno količino informacij in pri tem paziti, da informacij ni preveč. Uporabljati morajo
vljudnostne izraze in ne smejo prekinjati sogovorca pri govoru. Komunikacija mora biti
organizirana po družbenih pravilih in teh pravil se moramo držati.
Zelo pomembni sta tudi teorija uma in sposobnost pripovedovanja, ki spadata pod pragmatične
kompetence.
Teorija uma je ena izmed najpomembnejših otrokovih socialno-spoznavnih sposobnosti. Gre za
posameznikovo zavedanje in razumevanje lastnih mentalnih stanj in mentalnih stanj drugih ljudi.
Mentalna slika je odvisna od razpoložljivih informacij in se lahko pri isti osebi spreminja glede na
čas. Otrok se mora tako naučiti razumeti sebe in druge ljudi. Naučiti se mora, da ima vsak svoje
želje, prepričanja, čustva, namere in lastne interpretacije sveta. Otrokova socialna
kompetentnost in teorija uma sta zelo povezani. Gre za prenos otrokovega socialnega
razumevanja v njegove vsakodnevne dejavnosti. Otroci, ki imajo težave z razumevanjem
mentalnih stanj drugih oseb, težje vstopajo v socialno interakcijo z drugimi (Marjanovič Umek,
2004).
Pripovedovanje zgodbe je ena od pragmatičnih zmožnosti, ki se nanaša na otrokovo razumevanje
in pripovedovanje vsebin. Vezana je na otrokove besedno govorno-jezikovne, spoznavne in
socialne sposobnosti. Odvisna je tudi od otrokovih sposobnosti razumevanja in izražanja vsebine,
ki jo otrok sporoča. Zgodbo določata dva osnovna kriterija. To sta njena vsebina oziroma
koherentnost in oblika oziroma kohezivnost (Karmiloff in Karmiloff – Smith, 2001, v Marjanovič
Umek, idr. 2006). Koherentnost se nanaša na strukturo zgodbe, pomembno je, da so znotraj nje
izjave medsebojno povezane in razumljive. Kohezivnost pa se nanaša na površinsko zgradbo
zgodbe in na njena jezikovna izrazila, s pomočjo katerih otrok poveže dele zgodbe (Marjanovič
Umek, idr. 2006).
Pripoved je tako bogat vir otrokovega jezikovnega in pragmatičnega znanja. Otrokove
sposobnosti pripovedovanja se razvijajo skozi otrokova leta. Okoli tretjega leta starosti so otroci
sposobni pripovedovati vse bolj strukturirane in konvencionalne zgodbe, z uvodom, jedrom in
zaključkom, ki so koherentne in kohezivne, predstavljajo pa zaključeno celoto (Marjanovič Umek
idr., 2006).
Cox (2006) je pomembne vidike pragmatike komunikacije razdelil v tri glavne kategorije (Tabela
1). Govori o fizičnih, verbalnih in kognitivnih komponentah.
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Tabela 1: Vidiki pragmatike po Adamu Coxu
Fizična

Primerna razdalja med govorcema, očesni kontakt, usklajena verbalna in
neverbalna komunikacija in primerna obrazna mimika.

Verbalna

Komunikacija mora biti prilagojen glede na kontekst pogovora. Govorec mora
govoriti primerno hitro in znati podati ustrezno količino informacij. Imeti mora
primerno prozodijo govora. Slediti mora izmenjavi vlog v pogovoru in znati
primerno začeti in končati pogovor.

Kognitivna

Pomembno je, da oseba zna zaznati čustva drugih ljudi, razumeti humor in biti
humoristična.

D. O' Neill (2012) je zapisala, da pragmatiko sestavljajo tri temeljne komponente in tako tvorijo
pragmatično kompetenco. To je socialna oziroma družbena pragmatika, zavedna pragmatika in
kognitivna pragmatika.
Tudi na spletni strani zveze ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) lahko
zasledimo, da pragmatika vsebuje tri glavne kategorije komunikacije (Social Language Use
(Pragmatics), b.d.):
1. Uporaba jezika v različne namene:
- pozdravi (npr. »Dober dan.« »Nasvidenje.«);
- informiranje in izražanje namena (npr. »Grem v trgovino po piškote.«);
- zahteve (npr. »Daj mi piškot.«);
- obljube (npr. »Prinesla ti bom piškot.«);
- zahteve/prošnje (npr. »Prosim, prinesi mi piškot.«).
2. Spreminjanje jezika glede na potrebe poslušalca ali situacije:
- pogovor, primeren starosti govorca;
- pojasnjevanje informacij na novo pridruženemu poslušalcu;
- pogovor, primeren okoliščinam.
3. Sledenje komunikacijskim pravilom med pogovorom ali pripovedovanjem:
- izmenjava vlog v pogovoru;
- predstavitev teme pogovora in govorjenje le o temi pogovora;
- pojasnjevanje v primeru napačnega razumevanja;
- uporaba verbalnih in neverbalnih signalov;
- upoštevanje osebnega prostora med pogovorom;
- uporaba mimike obraza in očesnega kontakta.
Pravilom moramo preprosto slediti, jih sprejemati in smotrno uporabljati, saj nam določajo
ustrezno vedenje. Govorijo nam o tem, kaj moramo oziroma česa ne smemo početi v določeni
situaciji. Vedno moramo pa upoštevati tudi kompleksnost socialne situacije, saj je v dani situaciji
na voljo več različnih pravil komuniciranja, zato moramo ustrezno izbrati, katerim pravilom bomo
sledili (Ule, 2009).
Pravila se lahko razlikujejo glede na kulturo. Kadar koli komuniciramo z ljudmi, ki živijo v drugi
kulturi ali mikrokulturi, govorimo o medkulturnem komuniciranju. Komunikacija in jezik sta tesno
povezana s človekovim zaznavanjem sveta, s kulturo, interesi, vrednotami in težavami ljudi (Ule,
2009).
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Medkulturna komunikacija ne poteka samo med pripadniki različnih jezikovnih skupin, ampak
tudi znotraj iste jezikovne skupine. Vsak izmed nas je tako pripadnik različnih socialnih skupin in
razvija svojo mikrokulturo. Različne generacije, subkulture, socialne skupine uporabljajo različne
jezikovne kode, fraze, načine izražanja, neverbalno komunikacijo in se tako razlikujejo med seboj.
Veliko neverbalnih znakov, simbolov in ritualov je kulturno oziroma subkulturno specifično
oblikovanih. To moramo upoštevati, da v komunikaciji ne bi prihajalo do motenj in nesporazumov
(Ule, 2009).
Vse kulture ne uporabljajo jezika v enaki meri in na enak način. Različni jeziki nam tako
predstavljajo različne družbene stvarnosti. Zavedati se moramo, da poznavanje jezika še ne
pomeni nemotenega komuniciranja. Pomembno je, da poznamo in razumemo njihovo jezikovno
pragmatiko. Pomembne so izkušnje komuniciranja s pripadniki drugih jezikovnih skupin. V
medkulturnem komuniciranju je treba upoštevati medkulturne razlike, socialni kontekst in
ozadje, povezano z razlikami. Potrebujemo še več empatije, odnosnega sporazumevanja,
postavljanja v stališča drugih in razumevanja njihove perspektive. Ta vrsta komuniciranja nam
tako postavlja še več komunikacijskih, socialnih in etičnih zahtev, ki lahko povzročijo
nesporazume in motnje v komuniciranju, zato je pomembno, da razumemo in upoštevamo
pravila komunikacijskega partnerja (Ule, 2009).
Temelj komunikacije je, da spoštujemo sebe, druge ljudi in pravila komuniciranja. Pomembno je,
da ta pravila usvojimo in jih upoštevamo v vsakdanji komunikaciji, saj lahko tako komunikacijo
naredimo uspešno. Znati moramo izraziti sebe in prisluhniti sogovorniku. Uspešna komunikacija
vodi do dobrih odnosov in vpliva na človekovo srečo ter zadovoljstvo. Enako pa moramo
spoštovati tudi druge jezike in njihovo kulturo.

3.5. RAZVOJ PRAGMATIKE DO 3. LETA STAROSTI
Otroku je ob rojstvu naložena težka in obsežna naloga, saj se mora naučiti slovničnih in
pragmatičnih pravil, da bo pridobil jezikovno zmožnost (Kranjc, 1999). Ko govorimo o
pragmatičnem razvoju, govorimo o pridobivanju pravil jezika, ki urejajo uporabo jezika kot
socialnega orodja (Pence-Turnbull in Justice, 2011).
Skozi odraščanje otrok razvije več vidikov pragmatike. To so komunikacijske funkcije, odziv na
komunikacijo in sodelovanje ter interakcija v pogovoru. Otrok mora znati komunicirati z
verbalnimi in neverbalnimi (geste in obrazna mimika) elementi. Mora se znati odzvati na
komunikacijo in razumeti komunikacijo ostalih ljudi. Zelo pomembno pa je, da je otrok sposoben
začeti interakcijo, jo prevzeti in v primeru nesporazuma tudi popraviti. Sposoben mora biti tudi
menjave vlog. Razvoj sposobnosti menjavanja vlog je zelo pomemben. V Tabeli 2 bomo videli, da
se razvoj pragmatike začne že takoj po rojstvu, saj ne poteka samo s pomočjo besed, ampak tudi
s pogledom, mimiko obraza, gestami, vokalizacijo (Dewart in Summers, 1995). Na ravni
pragmatičnosti govora je otrok vključen v dialog in pogovor mnogo prej, kot pa sploh razvije
slovnico svojega jezika. Od rojstva naprej se otrok uči, da različne situacije zahtevajo različne
oblike besednega in nebesednega jezika, ter tako razvija svojo sporazumevalno zmožnost
oziroma komunikacijsko kompetentnost (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004). Vse omenjene
lastnosti otrok pridobi v svojem razvoju znotraj sporazumevalnega konteksta (Dewart in
Summers, 1995).
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V prvih treh letih torej otroci preidejo tri različne faze sporazumevanja. Najprej se sporazumevajo
predvsem z neverbalnimi sredstvi, s katerimi izražajo neugodje ali zadovoljstvo, pri drugi stopnji
neverbalna sredstva uporabljajo za vzpostavitev stika in za izražanje ter zadovoljevanje svojih
potreb, želja, pri tretji stopnji pa imajo glavno vlogo v komunikaciji predvsem verbalna sredstva.
Večina otrok pri treh letih že obvlada osnovne strategije za vzpostavljanje komunikacije.
Uporabljajo ustrezna neverbalna in verbalna sredstva, z njimi postavljajo vprašanja, odgovarjajo
na njih, sporočajo svoja mnenja, prošnje, vprašanja ali pa vzpostavljajo stike z drugimi osebami
(Marjanovič Umek idr., 2006). Najbolj pomembno pa je, da otrok najprej razume, kaj so prošnje,
zahteve, vprašanja, šele nato lahko vse to tudi sam izraža. Otrok mora pridobiti neko temeljno
znanje o socialni uporabi jezika (Snow in Ninio, 1996).
Tabela 2: Razvoj pragmatike od 0 do 3 mesecev, od 3. do 6. meseca in od 6. do 9. meseca (Maybloom,
2015)
Starost

Socialne, čustvene in komunikacijske sposobnosti

0–3
mesecev

- vzpostavi kratek očesni kontakt
- pokaže interes za starša s pogledom in poslušanjem
- pokaže interes za starša, ki uporablja različno obrazno ekspresijo in različne tone v
govoru
- z očmi spremlja ljudi, ki se premikajo
- odzove se na zvok (pogosteje se odzove na zvok kot na neverbalna dejanja)
- se nasmeji v odgovor na nasmeh druge osebe ali na glas druge osebe
- postane navdušen, kadar se starš približa
- uporablja različne zvoke joka glede na to, ali je lačen, žejen, zaspan ali ga kaj boli
- se orientira glede na zvok

3.–6.
meseca

-

6.–9.
meseca

- začenja razumeti, da je komunikacija dvosmerni proces in še naprej razvija veščine
izmenjave vlog
- izraža željo po sporazumevanju z ljudmi
- začne pogovor z drugo osebo z vokalizacijo
- uporablja različno vokalizacijo glede na različna čustvena stanja (lakota, jeza, bolečina,
žeja itd.)
- poskuša posnemati velike geste, ki se nanašajo na roke in noge
- uživa v igri
- prepozna znane osebe
- začne se prvi dialog
- začenja komunikacijo z gestami in se odziva na geste
- začenja in končuje komunikacijo (npr. pogleda in seže po igrači, starš pokaže igračko in
vpraša, če želi to, otrok pokima, naredi zvok, seže po igrački)

zadrži pogled na drugih ljudeh in jih opazuje
se odziva na svoje ime, tako da išče izvor zvoka
išče izvor zvoka oziroma osebo, ki govori
včasih vokalizira v odgovor na govor
je zelo pozoren na gibanje v njegovem okolju
se smeji, kadar zagleda drugo osebo
posnema znane zvoke in akcije
joka, kadar starš zapusti sobo
sam se začne oglašati in s tem pritegne odraslega v komunikacijo
že začenja razumeti izmenjavo vlog v komunikaciji
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9.–18. meseca

Starost

Primerno se odziva na preprosta
navodila.

S komunikacijo:
- išče pozornost;
- zahteva predmete, akcije, informacije;
- zavrača in protestira;
- pozdravlja;
- poimenuje stvari.

Besede, ki jih izgovarja, niso vedno namenjene
drugim, lahko so namenjene tudi otroku
samemu. Uporablja jih zase. Govorimo o
poimenovanju, ponavljanju in vaji.

Pričenja razumeti geste odraslih
(npr. kazanje s prstom).

Začne izražati namen komunikacije, najprej z
gestami, nato z vokalizacijo in besedami.

Interakcija se začne z neverbalnimi elementi, kot
so dajanje predmetov, kazanje in vokalizacija, in
se konča, ko se otrok umakne. Očesni kontakt s
sogovorcem se podaljšuje.

Interakcija in pogovor

Uživa v igrah in jih tudi sam začenja. Druge
usmerja s potiskanjem, vlečenjem in s preprostimi
besedami.

Sposoben je izraziti željo po spremembi aktivnosti
(10.–12. meseca).

Na vprašanja se odzove z gestami ali vokalizacijo.

Interakcija je omejena na eno ali dve izmenjavi
Začne razumeti vprašalnice (10.–12. vlog, ta se podaljšuje zaradi razvoja jezikovnega
meseca).
izražanja.

Odziv na komunikacijo

Komunikacijske funkcije

Tabela 3: Razvoj pragmatike od 9. do 18. meseca (Dewart in Summers, 1995; Listen, Learn and Talk, 2005)
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Komunikacijske funkcije

Odziv na komunikacijo

Sposoben je kratkega dialoga z nekaj izmenjavami na dano temo. Lahko je
poslušalec ali govorec. Spoštuje govorne izmenjave, ve, kdaj je na vrsti za
govor.
Zahteva informacije (npr. Kaj je to?) (19.–24. meseca).

Ponovi, če ga starši niso razumeli, in poskusi razložiti z dodatnimi
informacijami, podrobnostmi. Začne ponavljati sam od sebe, kadar vidi, da ni
razumljen, in na prošnjo odrasle osebe (zmožnost preusmerjanja pogovora).

Interakcijo prične s klicanjem.

Začne uporabljati govor in postavlja verbalna vprašanja.

Razvija vedno večjo samozavest in je vesel v družbi z drugimi ljudmi.

Interakcija in pogovor

Postavlja različna vprašanja iz različnih razlogov (npr. da pridobi informacije)
(30. –36. meseca) in da pobudo za začetek pogovora.

Opazimo razvoj empatije (30.–36. meseca).

Sposoben je že prilagoditi svoj govorni stil poslušalcu.

Osredotočen je na temo pogovora, zazna, kadar se ta menja, in lahko tudi
spremeni temo pogovora (to se pojavi, ko se otrok izraža z več besedami, saj
Že razume enostavne fraze. to predstavlja že bolj kompleksne komunikacijske sposobnosti).

Prepoznava že več
Obseg komunikacijskih namenov komunikacijskih namenov
narašča. Otrok uporablja eno ali odrasle osebe in se nanje
od 18. meseca do
več besed za komentarje,
hitro odzove.
3. leta
izražanje čustev, izkazovanje
potrebe po neodvisnosti.
Na besedni govor se odzove
z besednim govorom.

Starost

Tabela 4: Razvoj pragmatike od 18. meseca do 3. leta (Buckley, 2003; Dewart in Summers, 1995; Listen, Learn and Talk, 2005; McLean in McLean, 1999)

33

Besedni jezik uporablja, da govori o
preteklosti in prihodnosti.
Opazi morebitne spremembe v znanih
besedilih in rimah.
Jezik uporablja v različne
komunikacijske namene (npr. za
Razumevanje komunikacijskih namenov
pridobivanje ali dajanje informacij, narašča, sogovorniku daje vedeti, da ga je
za izražanje potreb, občutkov in za razumel.
pogajanja).
Uporablja odzive, kot je aha.
Obnovi že preproste zgodbe.

3.-4. leta

Odziv na komunikacijo

Komunikacijske funkcije

Starost

Z mlajšimi otroki se pogovarja v bolj enostavnem otroškem
jeziku, z odraslimi pa bolj na vljuden in pravilen način. Otrok v
interakcijah z drugimi upošteva perspektivo drugega.

Začne uporabljati prve vljudnostne izraze. Pojavi se tudi
modalna oblika, ko od nas nekaj zahteva (npr. Bi mi lahko
pomagal?).

Vključuje se v pogovore drugih ljudi.
Izjave ponovi, kadar ni razumljiv, in jih dodatno razloži. Tudi
sam povpraša, kadar ne razume, vendar ne tako pogosto kot
odrasli.

Hitro spreminja teme pogovora in se prilagaja spremembam
teme.

Med igro sodeluje v pogovoru, v katerem je prisotna menjava
vlog in pretvarjanje. Ve, kdaj naj posluša in kdaj naj govori.

Med pogovorom z vrstniki se pogovarja tudi sam s seboj.

Sposoben je komunikacije tudi s tujo osebo.

Vključuje se v daljše dialoge z izmenjavo vlog.

Pogovor začenja z verbalno strategijo.

Interakcija in pogovor

Tabela 5: Razvoj pragmatike od 3. do 4. leta (Buckley, 2003; Dewart in Summers, 1995; Listen, Learn and Talk, 2005; McLean in McLean, 1999)

Otroci so se sposobni sporazumevati, torej začeti komunikacijo in se odzivati že od rojstva naprej.
O tem govori metoda EBL (angl. emerging body language), v slovenščini je poimenovana
porajajoči se jezik telesa. Izhaja iz besed gibati se in biti giban, zato je ta jezik telesa zelo
raznovrsten. Vsebuje ga vsaka beseda, dejanje in vsaka oblika. Dan nam je že ob rojstvu, razvija
in ohranja pa se skozi vse življenje. Porajajoči se jezik telesa lahko opredelimo kot srečanje med
otrokom in med tistimi, ki ga vzgajajo. Zajema tako dojenčkov jezik, dotik, gibanje in oglašanje,
uglaševanje in igro oči. Otrok tako išče pozornost svojih staršev in če te pozornosti ni, se začne
umikati, prekine očesni stik, upočasni gibe, spremeni svojo obrazno mimiko in opusti svoja
prizadevanja, da bi pridobil pozornost (Rutten-Saris, 1992).
Glede na Tabele 2, 3, 4 in 5 vidimo, da se že v predjezikovnem obdobju začne pojavljati neke vrste
pragmatična zmožnost, o slovnični zmožnosti pa takrat še ne moremo govoriti. Zdi se, da se
pragmatična zmožnost do neke mere razvija že pred slovnično, saj otrok vzpostavlja komunikacijo
z okoljem z različnimi neverbalnimi sredstvi. V jezikovnem obdobju pa se slovnična in
pragmatična zmožnost razvijata sočasno, vendar neodvisno druga od druge (Marjanovič Umek
idr., 2006). Začetki verbalnega izražanja še ne pomenijo, da otrok tudi na pragmatičnem področju
naglo napreduje. Nekateri otroci uporabljajo pogosto besedne jezikovne prvine za medsebojno
komunikacijo, drugi malo manj. Že tukaj lahko opazimo individualne razlike med otroki (Snow in
Ninio, 1996). Otrok se tako skozi razvoj nauči, da različne situacije zahtevajo različne oblike
besednega in nebesednega jezika, ter razvije svojo sporazumevalno zmožnost oziroma
komunikacijsko kompetentnost.

3.6. SOCIOPRAGMATIČNE SPRETNOSTI
Sociopragmatične spretnosti predstavljajo majhen del pragmatične veščine oziroma
kompetence. Te spretnosti so vedno prisotne, ne glede na vrsto in način komunikacije, saj gre za
otrokovo odzivanje in dajanje pobud, ki potekata prek verbalne in neverbalne komunikacije.
Sociopragmatične spretnosti so v otrokovi interakciji zelo pomembne, saj so osnova za učinkovito
komunikacijo. Gre za kompleksne komunikacijske interakcije, ki se nanašajo tako na verbalno kot
neverbalno aktivnost, saj vključujejo geste, gibe in vokalizacijo (Bonifacio idr., 2007). Otrok tako
vstopa v komunikacijo.
Otrok sposobnosti asertivnosti in responzivnosti razvije že v prvem letu življenja. Takrat sta tudi
zelo pomembni, saj je v otrokovem najzgodnejšem obdobju verbalnega materiala manj kot pa
kasneje v življenju. Z njimi se vključuje v komunikacijski svet in se poskuša uveljaviti.
Komunikacijska asertivnost in responzivnost sta prisotni že pri dojenčku. Otrok odpira ustnice, ko
se želi podojiti, in tako daje pobudo ali pa se odziva, ko ga pokličemo, in se obrne ter vzpostavi
očesni kontakt (Ozbič idr., 2011a). Obe spretnosti lahko potekata na verbalni ali neverbalni ravni
in v različnih življenjskih situacijah (Bonifacio idr., 2007).
Otroci se med seboj zelo razlikujejo glede na njihove komunikacijske sposobnosti. Nekateri so
aktivni in izražajo svoje želje, drugi pa pasivni. To nam pokaže, koliko sta pri otroku razviti
asertivnost in responzivnost. Asertivnost je verbalno in neverbalno dajanje pobud, izražanje želja
in zahtev. Otrok lahko daje pobude z uporabo besed, povedi, z vokalizacijo ali pa z gestami, gibi
in obrazno mimiko. Responzivnost pa je verbalno in neverbalno odzivanje na pobude
komunikacijskega partnerja, njegove zahteve, prošnje, vprašanja. Otrok responzivnost izraža
tako, da verbalno odgovori, se odzove z zvokom, glasom, nasmehom, jokom, pogosto pa tudi na
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neverbalen način. Pri responzivnosti je pobudnik spremembe, dogodka komunikacijski partner,
otrok se odziva na njegove spodbude. Pri asertivnosti pa je pobudnik otrok, medtem ko naj bi se
komunikacijski partner odzval na otrokove pobude. Obe sposobnosti otroku omogočata, da lahko
uravnoteženo prehaja iz sprejemnika namena v oddajnik namena (Bonifacio idr., 2007; Ozbič idr.,
2011a).
Ustrezno razviti veščini imata velik pomen za otrokov razvoj. Nelson (1993, v Girolametto, 1997)
je zapisal, da so otroci, ki so v interakciji z odraslo osebo, uspešno in učinkovito uporabljali tako
asertivnost kot responzivnost, od odrasle osebe dobili več spodbud, ki so bile primerne glede na
njihove jezikovne sposobnosti. To pa ima velik vpliv na hitrejši otrokov govorno-jezikovni razvoj.
Otroci, ki so manj asertivni in responzivni, bodo v komunikacijo manj vstopali in se odzivali. Prejeli
bodo manj izkušenj in spodbud, kar bo tudi vplivalo na njihov govorno-jezikovni razvoj.
Po Feyu (1986, v Ozbič idr., 2011a) lahko govorce delimo glede na sposobnosti asertivnosti in
responzivnosti v štiri tipe otrok:
1. aktivni sogovornik: asertiven in responziven (daje pobude in se odziva na pobude
sogovornika);
2. verbalni sogovornik: asertiven in neresponziven (daje pobude, vendar se ne odziva na pobude
sogovornika);
3. pasivni sogovornik: neasertiven in responziven (ne daje pobud, se pa odziva na pobude
sogovornika);
4. neaktivni sogovornik: neasertiven in neresponziven (ne daje pobud in se ne odziva na pobude
sogovornika).
V obdobju od 12. do 18. meseca je asertivnost bolj razvita kot responzivnost. Avtorice M. Ozbič,
B. Penko in D. Kogovšek (2011a) ugotavljajo, da se to zgodi zaradi otrokove odvisnosti od
sposobnosti asertivnosti, saj otrok prek nje vstopa v komunikacijski proces. Otrok je odvisen od
svoje sposobnosti izražati želje, predlagati itd. Od tega je odvisno tudi izražanje po žeji, hrani,
sprehodu itd. Obe sposobnosti se v tem obdobju pojavljata kot porajajoči se spretnosti za večino
otrok, ki so bili zajeti v raziskavi.
V obdobju med 18. in 24. mesecem se v večji meri pojavlja sposobnost asertivnosti kot
responzivnosti, vendar je nivo responzivnosti bolj razvit. Tako asertivnost kot responzivnost sta v
tem obdobju v skupini porajajoče se ali razvite spretnosti (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011b).

3.7. TEŽAVE V PRAGMATIKI
Razvoj pragmatičnih spretnosti je povezan z drugimi področji razvoja. Povezan je s
sociokulturnim, čustvenim, senzoričnim in motoričnim področjem. Težave na katerem koli prej
naštetem področju se lahko kažejo kot težave v razvoju pragmatike (Perkins, 2005).
Posamezniki, ki imajo motnje pragmatike, imajo težave z razumevanjem in uporabo besednega
ter nebesednega jezika v različnih okoliščinah. Pogosto govorijo neprimerne stvari oziroma stvari,
ki niso v povezavi s temo pogovora. Naslovniku lahko sporočijo preveč ali premalo informacij.
Težave imajo pri usklajevanju verbalnih in neverbalnih sredstev komunikacije. Redkeje se
vključujejo v govorna dejanja, v pogovorih so pogosto pasivni. So manj asertivni in responzivni,
težje vzdržujejo temo pogovora. Pogosto imajo težave tudi z razumevanjem čustev drugih oseb,
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humorja, prenesenih pomenov in metafor (Marasco, O'Rourke, Riddle, Sepka in Weaver, 2004;
Swineford, Thurm, Baird, Wetherby in Swedo, 2014).
Težave v pragmatiki niso nujno takoj opazne. Otrok ima lahko visoke intelektualne sposobnosti
brez jezikovnih težav, vseeno pa se lahko pojavijo težave na področju socialne komunikacije. Prav
tako se lahko težave kažejo samo v določenih situacijah. Otroci imajo lahko zaradi te motnje
težave s sprejemanjem med vrstnike, ti se jih pogosto tudi izogibajo (Social Language Use
(Pragmatics), b.d.).
Če pogledamo, kako se pragmatika razvija skozi otrokovo zgodnje obdobje, lahko težave na
področju pragmatike zaznamo že pri dojenčkih, če imajo težave z neverbalno komunikacijo, se
ne odzivajo na svoje starše, ne vzpostavljajo očesnega kontakta, ne posnemajo obrazne mimike,
ni prisotnih izmenjav pri vokaliziranju itd. Pragmatične sposobnosti so neodvisne od razvoja
besednega govora in jezika, saj se vse to dogaja že pred otrokovo prvo besedo.
Pragmatična motnja se lahko pojavlja skupaj z drugimi diagnozami (pogosto pri osebah z
motnjami avtističnega spektra), vzporedno skupaj z drugimi jezikovnimi težavami ali pa
samostojno. Za osebe s pervazivno razvojno motnjo, kot sta Aspergerjev sindrom in motnja
avtističnega spektra, je značilen primanjkljaj na področju socialne komunikacije. Ta motnja pa se
lahko pojavi tudi pri osebah, ki imajo specifične jezikovne primanjkljaje, učne težave,
intelektualne deficite, motnje pozornosti in hiperaktivnosti, travmatske poškodbe možganov,
nevrološke motnje, kot je epilepsija. Pojavi se lahko tudi pri slepih in slabovidnih, gluhih in
naglušnih, gibalno oviranih osebah in pri osebah z Downovim sindromom, fragilnim X
sindromom, spino bifido in Williams-Beuren sindromom (Social Communication Disorders in
School – Age Children, b.d.). Tudi otroci, ki so kasneje spregovorili, imajo nižje razvite
pragmatične veščine ali pa se le-te razvijejo kasneje (Bonifacio idr., 2007). Težave imajo lahko
tudi ljudje, ki prihajajo iz druge kulture, saj se pragmatična načela med kulturami razlikujejo.
Težave imajo lahko tudi pripadniki istega naroda, saj so razlike prisotne tudi že pri njih zaradi
različnega statusa v družbi, izobrazbe, spola, verske pripadnosti, generacije itd.
Pri nas so bile narejene raziskave na področju sociopragmatičnih spretnosti pri osebah z
motnjami avtističnega spektra, pri osebah s cerebralno paralizo, pri otrocih, ki imajo zakasnel
govorno-jezikovni razvoj, pri otrocih z Williams-Beuren sindromom in pri gluhih ter naglušnih.
Vse v nadaljevanju naštete avtorice raziskav so uporabile Ocenjevalno lestvico za
sociopragmatične spretnosti avtorja Luigija Girolametta (1997). Nataša Kenda (2013) je v svoji
raziskavi ugotovila, da na razvoj omenjenih veščin v veliko večji meri vpliva dodatna motnja v
duševnem razvoju kot sama prisotnost cerebralne paralize. Pri otrocih s cerebralno paralizo so se
pojavljali podobni rezultati kot pri vrstnikih brez motnje. Maja Šulin (2013) je v svoji raziskavi
proučevala sociopragmatične sposobnosti otrok z motnjami avtističnega spektra, kjer je
ugotovila, da rezultati nakazujejo na težave pri razvoju sociopragmatičnih spretnosti in da same
spretnosti še niso dobro razvite ali pa nikoli ne bodo. Barbara Penko (2013) je primerjala rezultate
otrok, ki kasnijo v govorno-jezikovnem razvoju, s tako imenovano tipično populacijo in ugotovila,
da so otroci z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem dosegli pomembno nižje rezultate pri
asertivnosti in responzivnosti v primerjavi z njihovimi vrstniki, pri katerih je govorno-jezikovni
razvoj potekal normalno. Katja Kokot (2013) je proučevala dvojčka z motnjami avtističnega
spektra in ugotavljala, kako sta razviti asertivnost in responzivnost in kakšen komunikacijski tip
osebe sta. Vprašalnik je uporabila za ocenjevanje napredka po izvajanju metode Floortime. Tudi
njeni rezultati prvega ocenjevanja (pred izvajanjem metode Floortime) nakazujejo na težave na
področju komunikacije in sociopragmatičnih veščin, saj sta imeli tako asertivnost kot
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responzivnost na prvem nivoju, torej odsotno oziroma še ne razvito veščino. Po izvajanju metode
Floortime pa so se njune sociopragmatične sposobnosti izboljšale, saj sta obe dosegli višjo število
točk in napredovali na obeh področjih. Mateja Plešic (2013) pa je analizirala sociopragmatične
sposobnosti dvojčic z Williams-Beuren sindromom, kjer se je ena uvrstila v nivo porajajoče se
veščine, druga pa v nivo dobro razvite veščine. Ti otroci so v literaturi opisani kot zelo družabne
osebe, pretirano prijazni, približujoči, močno empatični ljudje, ki kažejo izjemno zgovornost in
vzpostavitve medosebnih stikov. Kljub temu pa imajo težave pri sklepanju prijateljstev zaradi
težav pri razumevanju različnih konceptov, kot so lažna prepričanja in neliterarne faze. Ti otroci
potrebujejo usposabljanja za primerno sodelovanje v komunikaciji z drugimi ljudmi. Naučiti jih je
treba relevantnega odgovarjanja na vprašanja in odvaditi postavljanja neprimernih,
nepomembnih vprašanj ter odvračati od odvečnega klepetanja. Barbara Vidmar (2015) pa je
primerjala rezultate slišečih in gluhih ter naglušnih otrok. Ugotovila je, da so bile pomembne
razlike samo v razvoju veščine responzivnosti.

3.7.1. POIMENOVANJE MOTNJE SKOZI ZGODOVINO
Kriterij za pragmatične motnje se je spreminjal skozi zgodovino in spreminjalo se je tudi
poimenovanje. Leta 1983 sta Rapin in Allen prva opisala semantično-pragmatični sindrom.
Poskusila sta opisati komunikativno vedenje otrok, ki so imeli težave z besediščem,
razumevanjem diskurza, značilna je bila netipična izbira izrazov, težave z ohranjanjem teme
pogovora in neprimerne pogovorne spretnosti. Diagnoza je ustrezala otrokom, ki so imeli blažje
avtistične težave, in osebam s specifičnimi semantičnimi pragmatičnimi jezikovnimi težavami.
Leta 1997 je Conti-Ramsden spremenil ime motnje v pragmatični-jezikovni primanjkljaj (PLI), saj
so ugotovili, da se semantični deficiti ne pojavljajo vedno skupaj s pragmatičnimi. Oznaka je bila
za otroke, ki so imeli pragmatične težave, torej težave pri uporabi jezika v različnih socialnih
kontekstih, niso pa imeli motnje avtističnega spektra. Termin pragmatični-jezikovni primanjkljaj
so uporabljali tudi, da so ločili otroke, ki so imeli pragmatične težave kot primarne, od otrok s
specifičnimi jezikovnimi primanjkljaji. Otroci s specifičnimi jezikovnimi težavami imajo lahko tudi
težave pragmatike, vendar njihovi primanjkljaji v socialni-komunikaciji niso tako veliki kot pri
motnjah avtističnega spektra ali socialno-komunikacijski motnji (Norbury, 2014; Swineford idr.,
2014).
Danes pa govorimo o socialno (pragmatični) komunikacijski motnji. Od leta 2013 je opredeljena
v DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition – American
Psychiatric Association). Kriteriji pa so naslednji (Swineford idr., 2014):
 ponavljajoče se težave pri socialni uporabi verbalnega in neverbalnega komuniciranja, ki se
kažejo na naslednjih področjih:
 primanjkljaji pri uporabi komunikacije za socialne namene (pozdravi, izmenjava
informacij) na način, ki je primeren za družbeni kontekst;
 težave pri menjavi načina komunikacije, da bi se ujemala glede na kontekst ali na potrebe
poslušalca (npr. uporaba jezika pri pogovoru z odraslo osebo ali otrokom);
 težave pri sledenju pogovornim pravilom in pri pripovedovanju zgodb (izmenjava vlog,
sposobnost ponavljanja, kadar ni razumljen, uporaba verbalne in neverbalne
komunikacije glede na okoliščine);
 težave z razumevanjem stvari, ki niso izrecno navedene (težave pri sklepanju, dvoumnih
pomenih besednega jezika, kot so humor, metafore itd.);
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 motnja se pokaže tudi v funkcionalnih omejitvah učinkovite komunikacije, družbene
participacije, družbenih odnosov, akademskih dosežkov ali poklicne uspešnosti. Lahko se
pokaže individualno ali v kombinaciji;
 simptomi se pojavijo v zgodnjem razvojnem obdobju, vendar obstaja možnost, da
primanjkljaji niso popolnoma izraženi, dokler družbene potrebe ne presegajo zmožnosti
komunikacije;
 simptomov ne moremo pripisati drugemu medicinskemu ali nevrološkemu stanju oziroma
nizkim sposobnostim na področju strukture besedila in slovnice. Ne da se jih obrazložiti z
avtističnimi spektralnimi motnjami, mentalno nerazvitostjo, celostno počasnim razvojem ali
kakšnimi drugimi mentalnimi motnjami.

3.8. OCENJEVANJE PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI OTROKA
Ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti otroka ni enostavno in nam predstavlja velik izziv. Ocena
komuniciranja mora biti prilagojena glede na kulturo in mora biti funkcionalna ter vključevati
družino, šolo in morebitne druge strokovne delavce. Ocenjevanje mora zajeti širok razpon
sprejemljivih družbenih norm, ki obstajajo znotraj in med skupnostmi (Social Communication
Disorders in School – Age Children, b.d.).
Pragmatične zmožnosti otroka lahko ocenjujemo na različne načine. Najpogosteje uporabljamo
standardizirana ocenjevanja, poročila staršev, učiteljev ali otrok, etnografske intervjuje, analogne
naloge in naturalistična opazovanja.
Standardizirana ocenjevanja – empirično ustvarjeno ter zanesljivo in veljavno ocenjevalno
orodje. Formalna testiranja so primerna za ocenjevanje strukture in oblike jezika, vendar nam ne
morejo zagotoviti natančne ocene pragmatičnega področja, torej posameznikove rabe jezika.
Poročilo učitelja ali starša – gre za kontrolne sezname ali ocenjevalne lestvice, ki jih izpolni starš,
družinski član, učitelj ali celo otrok sam. Ugotovitve iz mnogoterih virov nam pomagajo primerjati
med seboj celovit profil veščin socialne komunikacije.
Etnografski intervju – pri tej vrsti intervjuja uporabljamo odprta vprašanja, povzemamo njihove
izjave, izogibamo se vodilnim in zakaj vprašanjem, zato da bi ugotovili, kakšno je razumevanje
otrokove družine, kakšni so njihovi pogledi, želje in pričakovanja.
Analogne naloge – opazovanje otroka v simuliranih socialnih situacijah, ki posnemajo realne
dogodke in vključujejo različne dejavnosti znotraj skupine.
Naturalistična opazovanja – opazovanje otroka v vsakdanjih socialnih okoljih z drugimi
posamezniki (Social Communication Disorders in School – Age Children, b.d.).
Pomembno je, da upoštevamo otrokov razvoj, torej kaj bi moral usvojiti glede na svojo starost,
upoštevati pa moramo tudi funkcionalno učinkovitost interakcije. Oceniti moramo vsa naslednja
pomembna področja pragmatike (Marasco idr., 2004):
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 Komunikacijski nameni in udejstvovanje: združena pozornost, asertivnost in
responzivnost, uporaba jezika v različnih okoliščinah in za različne namene.
 Neverbalna pravila komunikacije: paziti moramo na pravila, ki se razlikujejo glede na
kulturo. Ocenimo očesni kontakt, primerno razdaljo glede na komunikacijskega partnerja,
mimiko obraza in telesa, geste, ki morajo ustrezati verbalni in emocionalni vsebini
sporočila.
 Verbalna pravila komunikacije: menjava vlog (govorec in poslušalec), vzdrževanje teme
pogovora in morebitni popravki komunikacije, pozdravi, izbira besednjaka in slovnica.
Govor mora biti organiziran, potekati v smiselnem zaporedju, ocenjujemo tudi koherenco
in kohezijo. Primerjamo ga glede na okoliščine.
Z ocenjevanjem tako lahko ugotovimo, kakšna je diagnoza socialno-komunikacijske motnje,
opišemo značilnosti in resnost le-te, predvidimo primerno intervencijo oziroma način pomoči ter
napotimo na druge strokovnjake, če je to potrebno (Social Communication Disorders in School –
Age Children, b.d.).

3.8.1. TESTI ZA OCENJEVANJE PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI OTROK
V Tabelah 6 in 7 so opisani testi, ki nam omogočajo preverjanje pragmatičnih zmožnosti otrok.
Testi se razlikujejo glede na to, za katero starost so primerni, in posledično tudi glede na vsebino,
kaj preverjajo. Nekateri testi, ki so namenjeni mlajšim otrokom, preverjajo tudi neverbalno
področje, testi, ki so namenjeni starejšim otrokom, pa poleg komunikacijske pragmatike
preverjajo tudi uporabo besed, stavkov, abstraktnega besednega jezika in pripovedovanja.
V nadaljevanju opisani testi niso vsi obstoječi testi, ki preverjajo sposobnosti komunikacije,
pragmatike, socialne komunikacije, odnosov itd.
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Tabela 6: Tuji testi za ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti otrok (Norbury, 2013; O'Neill, 2007; Russel in
Grizzle, 2008)
Ime testa
LUI
(Language Use
Inventory)
CCC-2
(Children's
Communication
Checklist)
TOPICC
(Targeted
Observation of
Pragmatics in
Children's
Conversations)
ALICC
(Analysis of
Language Impaired
Children's
Conversations)

Avtorji

Starost

D. O'Neill,
2002

18–47
mesecev

Bishop,
1998 in 2003

4–16 let

Adams in drugi,
2011

5–11 let

Bishop in
Adams, 1989

Od 4. leta
dalje

Early Social
Communication
Scales

Mundy in drugi,
2003

8–30
mesecev

TOPL
(Test of Pragmatic
Language)

D. PhelpsTerasaki in
T. Phelps-Gunn,
2007

6–18 let

Bus story test

C. Renfrew,
1969

3–8 let

The Pragmatic
Profile of Everyday
Communication
Skills in Children

H. Dewart in
S. Summers,
1995

0–4. leta
5–10 let

PLSI (Pragmatic
Language Skills
Inventory)

Gilliam in
L. Miller,
2006

5–12 let
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Kaj test preverja?
Verbalna in neverbalna komunikacija:
geste, besede in daljše besede z različnimi
funkcijami.
Verbalna in neverbalna komunikacija:
strukturiran besedni jezik (sintaksa, semantika,
koherenca) in pragmatični jezik (začetek
komunikacije, uporaba konteksta, neverbalna
komunikacija, socialni odnosi in interesi).
Verbalna komunikacija:
izmenjave v pogovoru (sposobnost dialoga),
sposobnost upoštevanja znanja poslušalca,
odzivanje na težave v komunikaciji, upravljanje
s temo pogovora, slog diskurza.
Verbalna in neverbalna komunikacija:
sodelovanje v pogovoru, dominanca v
pogovoru, asertivnost in responzivnost,
primernost odzivov.
Neverbalna komunikacija:
vzpostavljanje in odzivanje na skupno
pozornost, vedenje, socialna interakcija,
izmenjava vlog.
Verbalna in neverbalna komunikacija:
komunikacijske sposobnosti povezane z
različnimi sogovorniki, sposobnosti, ki se
nanašajo na temo v komunikaciji, govorna
dejanja oziroma nameni komunikacije, vizualni
namigi oziroma navodila in geste, ki se
nanašajo na to, in sposobnost abstrakcije.
Verbalna komunikacija:
sposobnost pripovedovanja zgodbe ob
slikovnih predlogah.
Verbalna in neverbalna komunikacija:
komunikacijske funkcije, odziv na komunikacijo,
interakcijo in komunikacijo ter kontekstualna
variabilnost.
Verbalna in neverbalna komunikacija:
sposobnost interakcije (začenjanje
komunikacije, sodelovanje v verbalnih igrah,
uporaba primernih neverbalnih gest), socialne
interakcijske sposobnosti (zavedanje, kdaj
lahko govorimo in kdaj poslušamo,
razumevanje in upoštevanje pravil v razredu,
izmenjave vlog v pogovoru, predvidevanje
posledic) in razredne interakcije sposobnosti
(uporaba figurativnega besednega jezika,
ohranjanje teme pogovora, sposobnost razlage,
kako stvari delujejo, in pripovedovanje).

CSBS
(Communication
and Symbolic
Behavior Scale)

Pragmatic's Protocol

Verbalna in neverbalna komunikacija:
čustvovanje, usmerjanje pogleda,
komunikacija, uporaba gest, glasov, besed,
razumevanje in uporaba predmetov.
Verbalna komunikacija:
govorna dejanja, komunikacijske sposobnosti,
ki se nanašajo na temo pogovora (izbira teme,
predstavitev teme in ohranjanje teme),
izmenjave v pogovoru (začetek komunikacije,
odziv, uporaba premorov, povratna informacija
itd.), leksika in komunikacijski stil.

A. M. Wetherby
in Prizant, 1993
in 2002

6–24
mesecev

C. A. Prutting in
D. M. Kirchner,
1983

Od 5. leta
dalje

Neverbalna komunikacija (paralingvistični
aspekt):
prozodija, glasnost govora, kvaliteta glasu,
tekočnost govora.
Neverbalna komunikacija:
kinestetika in proksemični gibi, gibi telesa,
geste, obrazna mimika, očesni kontakt.

Tabela 7: Testi za ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti otrok, ki so dostopni v Sloveniji
Ime testa

Avtor

Starost

Ocenjevalna
lestvica za
sociopragmatične
spretnosti

Girolametto,
1997 (prevod: M. Ozbič,
D. Kogovšek in
B. Penko, 2011)

1–3 let

PPZ (preizkus
pripovedovanja
zgodbe)

L. Marjanovič Umek,
U. Fekonja Peklaj,
S. Kranjc, Sočan, Komidar;
2012

3–6 let (Rokavička)
6–9 let (Žabji kralj)
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Kaj test preverja?
Verbalna in neverbalna
komunikacija:
sociopragmatične spretnosti
(asertivnost in
responzivnost).
Verbalna komunikacija:
sposobnost pripovedovanja
zgodbe ob slikovnih
predlogah.

4. EMPIRIČNI DEL
4.1. OPREDELITEV PROBLEMA
Besedni in nebesedni jezik sta zapletena, dinamična in intenzivna procesa, ki se začneta razvijati
že v obdobju dojenčka (jok, neverbalno sporazumevanje, prva beseda, enostavni in sestavljeni
stavki). Otrok pridobiva slovnična pravila in razvija komunikacijske spretnosti, govor pa se nauči
uporabljati v različnih položajih. Otroci se tako besednega in nebesednega jezika na začetku učijo
neformalno, izkušnje pa pridobivajo iz okolice, in sicer v vrtcu, pri interakciji s starši, sorojenci ali
z drugimi odraslimi. Nekateri otroci so aktivni, znajo izražati svoje želje in zahteve, drugi pa so
pasivni in jih ne izražajo. Za uspešno sporazumevanje so pomembna pragmatična pravila oziroma
pragmatična zmožnost. Želeli smo ugotoviti, kako se razvijajo sociopragmatične spretnosti
(asertivnost in responzivnost), ki so del pragmatične zmožnosti, pri otrocih med 12. in 36.
mesecem. V tem obdobju se pragmatična zmožnost razvija tako na verbalnem kot neverbalnem
nivoju.
Z raziskavo smo želeli pridobiti podatke o razvoju sociopragmatičnih spretnosti tudi pri otrocih iz
celjske regije, za katere še ni podatkov, in tako projektu, ki je potekal na Pedagoški fakulteti
Univerze v Ljubljani, z naslovom Sociopragmatične veščine otrok od 12. do 36. meseca, doprinesti
dodatne podatke za nadaljnjo uporabo in analizo.

4.2. CILJI IN HIPOTEZE
4.2.1. CILJI
Cilji magistrskega dela so:
 ugotoviti, v kakšni fazi razvoja so sociopragmatične spretnosti pri otrocih od 1. do 2. leta in
od 2. do 3. leta starosti;
 ugotoviti, kakšen je vpliv starosti pri razvoju asertivnosti in responzivnosti;
 ugotoviti, kako se asertivnost in responzivnost spreminjata znotraj posamezne starostne
skupine;
 ugotoviti, ali dečki dosegajo enako stopnjo sociopragmatičnih veščin kot deklice v posamezni
starostni skupini.

4.2.2. HIPOTEZE
Glede na cilje raziskave smo oblikovali raziskovalne hipoteze, ki so podane v Tabeli 8.
Tabela 8: Hipoteze
Hipoteza 1

Asertivnost otrok od 1. do 3. leta starosti z leti dosega višjo stopnjo razvitosti.

Hipoteza 2

Responzivnost otrok od 1. do 3. leta starosti z leti dosega višjo stopnjo razvitosti.

Hipoteza 3

Razvoj asertivnosti je pri otrocih med 1. in 2. letom starosti večji kot med 2. in 3. letom
starosti.

Hipoteza 4

Razvoj responzivnosti je pri otrocih med 1. in 2. letom starosti večji kot med 2. in 3. letom
starosti.
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Hipoteza 5

Razlike med asertivnostjo in responzivnostjo med otroki bodo s starostjo vedno manjše.

Hipoteza 6

Dečki so v obdobju od 12. do 36. meseca manj asertivni in responzivni kot deklice.

Hipoteza 7

Otroci, katerih starše skrbi njihov razvoj komunikacije, bodo imeli slabše rezultate kot
otroci, katerih starše to ne skrbi.

4.3. METODOLOGIJA
4.3.1. VZOREC
V raziskavo je bilo vključenih 153 otrok, starih od 12 do 36 mesecev. Vsi otroci prihajajo s
celjskega območja in obiskujejo vrtce, so v zasebnem varstvu ali pa še ne obiskujejo vrtcev. Otroci
nimajo diagnosticiranih nobenih dodatnih motenj (motnja avtističnega spektra, motnja v
duševnem razvoju, senzorne motnje, motorične motnje itd.) in predstavljajo »tipično«
populacijo. V vzorcu je 74 dečkov in 79 deklic.
Graf 1: Grafični prikaz razporeditev vzorca glede na spol

52 %

48 %
dečki
deklice

V Tabelah 9, 10 in 11 je predstavljena opisna statistika za celoten vzorec, ki smo ga pridobili.
Tabela 9: Vzorec otrok s celjskega območja
Starost (v mesecih)
N
Vzorec
celjsko
območje

153

N
(dečki)

N
(deklice)

74
(48,4 %)

79
(51,6 %)

M

SD

Min.

Max.

25,76

6,05

13

36

Zaradi same natančnosti smo vzorec, ki smo ga pridobili, razdelili na štiri starostne skupine
(Tabela 10 in Graf 2). Za analizo hipotez, kjer smo razvoj primerjali po letih, smo vzorec razdelili
na dve skupini (1.–2. leta in 2.–3. leta) (Tabela 11).
Prva starostna skupina je bila od 12. do 17. meseca, druga starostna skupina od 18. do 23.
meseca, tretja starostna skupina od 24. do 29. meseca in četrta starostna skupina od 30. do 36.
meseca. Skupine niso homogene, saj je v vseh štirih skupinah različno število otrok. Po starosti
vidimo, da je največ otrok starih od 24 do 29 mesecev (36,6 %), sledijo 30–36 mesecev stari otroci
(30,1 %), nato 18–23 mesecev stari otroci (20,9 %) in 12–17 mesecev stari otroci (12,4 %). Podatke
za najmlajše otroke (12–17 mesecev) je najtežje pridobiti, zato je frekvenca prve starostne
skupine majhna.
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Najmlajši otrok je dosegel starost 13 mesecev in 12 dni, najstarejši pa 36 mesecev in 24 dni.
Povprečna starost otrok je 25 mesecev, standardni odklon pa je 6,05 meseca.
Tabela 10: Razporeditev vzorca glede na starostne skupine
Starost
(v mesecih)

N

N (dečki)

N (deklice)

12–17

19
(12,42 %)

10
(6,54 %)

9
(5,88 %)

18–23

32
(20,92 %)

17
(11,11 %)

15
(9,8 %)

24–29

56
(36,60 %)

23
(15,03 %)

33
(21,57 %)

30–36

46
(30,07 %)

24
(15,69 %)

22
(14,38 %)

Skupaj

153
(100,00 %)

74
(48,37 %)

79
(51,63 %)

Graf 2: Grafični prikaz starostnih skupin (po mesecih)
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12-17
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24-29
30-36

30 %
21 %

37 %

Tabela 11: Zastopanost otrok rojenih leta 2011/2012 (starost: 2.–3. leta) in rojenih leta 2013/2014 (1.–2.
leta)
N

%

2011/2012

102

66,7

2013/2014

51

33,3

Skupaj

153

100,0

Če pogledamo Tabelo 10 in Graf 3, vidimo, da starostne skupine niso uravnotežene glede na spol.
Največja razlika je v tretji skupini (24–29 mesecev), kjer je 23 dečkov in 33 deklic. V ostalih
skupinah so odstopanja manjša (1–2 osebi), v vsaki starostni skupini pa je več dečkov kot deklic.
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Graf 3: Grafični prikaz zastopanosti spola po starostnih skupinah
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4.3.2. SPREMENLJIVKE IN NJIHOVO VREDNOTENJE
Neodvisni spremenljivki:
 spol: naravni spol M/Ž,
 starost: dopolnjena starost otroka v mesecih.
Odvisne spremenljivke:
 responzivnost, ki predstavlja povprečje skupnega števila točk spremenljivk:
 odgovarjati (1., 3., 6. in 23. postavka vprašalnika);
 odzivati se (8. in 20. postavka vprašalnika);
 smiselna povezanost s temo pogovora (10., 12., 15. in 19. postavka vprašalnika);
 asertivnost, ki predstavlja povprečje skupnega števila točk spremenljivk:
 spraševati (2., 4. in 21. postavka vprašalnika);
 izraziti želje (7., 9., 16., 17., 18. in 22. postavka vprašalnika);
 predlagati (5., 11., 13., 14., 24. in 25. postavka vprašalnika);
 zaskrbljenost staršev zaradi otrokove komunikacije: DA/NE.
Asertivnost in responzivnost sta vrednoteni na ocenjevalni lestvici od 1 do 5: nikoli/ne še (1),
skoraj nikoli (2), včasih (3), pogosto (4), vedno (5).

4.3.3. MERSKI INSTRUMENTARIJ
V raziskavi je bila uporabljena Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti avtorja Luigija
Girolametta (1997), avtorice prevoda pa so Martina Ozbič, Damjana Kogovšek in Barbara Penko
(2011). Ocenjevalna lestvica vsebuje predgovor, kjer je razloženo, kaj so sociopragmatične
spretnosti, na kaj naj bodo starši pozorni pri opazovanju in ocenjevanju svojega otroka in kako
izpolniti vprašalnik. Sledi 25 postavk, s katerimi se preverjata otrokova asertivnost in
responzivnost. Asertivnost je razdeljena na tri podskupine. Prva podskupina je spraševati (3
trditve), druga je izraziti želje, zahteve in potrebe (6 trditev), tretja pa je predlagati (6 trditev).
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Responzivnost je prav tako razdeljena na tri podskupine. Prva podskupina je odgovarjanje na
vprašanja (4 trditve), druga je odzivati se na zahteve (3 trditve) in tretja je kontingenca/smiselna
povezanost s temo pogovora (4 trditve). Starši so pri vsaki postavki označili pogostost pojavljanja
posamezne trditve pri svojem otroku z ocenami od 1 do 5 (1 – nikoli/ne/še, 2 – skoraj nikoli, 3 –
včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno).
Starši oziroma skrbniki izpolnijo ocenjevalno lestvico in odgovorijo tudi na vprašanji o morebitnih
težavah oziroma primanjkljajih in ali jih skrbi otrokov razvoj komunikacije.
Na koncu sledi še priloga, namenjena logopedom, ki smo jo izpolnili sami in tako analizirali
vprašalnik ter pridobili rezultate. Vsebuje klasifikacijo postavk asertivnosti in responzivnosti, del
za izračun povprečne ocene obeh spremenljivk in dve tabeli za izdelavo profila otrokovih
socialno-pogovornih sposobnosti. V tabelo vpišemo rezultate po posameznih postavkah. Iz
posameznih povprečnih ocen izračunamo skupno povprečno oceno, na podlagi katere se določi,
kateri nivo razvitosti veščin asertivnosti in responzivnosti je otrok dosegel. Označimo nivo
asertivnosti in responzivnosti, na koncu pa določimo, ali je profil uravnotežen in kakšen je končni
nivo sociopragmatičnih spretnosti.
Nivoji sociopragmatične spretnosti so trije:
 nivo I pomeni odsotno oziroma nepogosto veščino;
 nivo II pomeni slabo razvito oziroma porajajočo se veščino;
 nivo III pomeni dobro razvito veščino.
V Tabelah 12 in 13 sta predstavljeni podlestvici asertivnost in responzivnost ter opisane
posamezne postavke.
Tabela 12: Klasifikacija postavk asertivnosti
Postavka
Spraševati

Trditev
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.
7.

Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva.

9.

Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.

Izraziti želje, 16. Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne zmore nečesa narediti.
zahteve,
17. Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar.
potrebe
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.
5.

Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj.

11. Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo.
Predlagati

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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Tabela 13: Klasifikacija postavk responzivnosti
Postavka

Odgovarjati na
vprašanja

Trditev
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 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.
Odzvati 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).
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).

Smiselna
povezanost s temo 12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora.
pogovora
15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam.

19. Glasovi/geste-gibi/besede otroka so primerni vsebini najinega pogovora.

4.3.4. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel
(verzija 2010) in s pomočjo statističnega programa IBM SPSS Statistics 22.
Statistične metode, ki smo jih uporabili, so:
 deskriptivna statistika za opis vzorca in prikaz podatkov (število, povprečje, standardni
odklon, najmanjša in največja vrednost);
 Kolmogorov-Smirnov test za testiranje normalnosti distribucije;
 Cronbach alfa koeficient zanesljivosti testa;
 faktorska analiza;
 analiza variance;
 Kruskal-Wallisov H-test;
 Mann-Whitneyjev U-test in
 Bonferroni test.
Hipoteze smo preverjali na stopnji tveganja 5 % (p = 0,05) in 1 % (p = 0,01). S pomočjo programa
Microsoft Office Excel 2010 smo rezultate statistične analize prikazali s tabelami in grafi ter jih
interpretirali.

4.3.5. ZANESLJIVOST IN VELJAVNOST OCENJEVALNE LESTVICE ZA SOCIOPRAGMATIČNE
SPRETNOSTI
4.3.5.1. ZANESLJIVOST
Zanesljivost vprašalnika smo preverili z izračunom koeficienta Cronbach alfa. To je koeficient
notranje konsistentnosti testa. Preverjali smo izračun za celotni vprašalnik in za posamezni
podlestvici, in sicer za lestvico asertivnosti in lestvico responzivnosti. Z zanesljivostjo testa želimo
pokazati, da sta lestvici v medsebojnih korelacijah približno identični.
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Tabela 14: Analiza zanesljivosti celotnega vprašalnika
Cronbachov Alfa

N

0,938

25

Tabela 15: Analiza zanesljivosti za postavke asertivnosti
Cronbachov Alfa

N

0,897

15

Tabela 16: Analiza zanesljivosti za postavke responzivnosti
Cronbachov Alfa

N

0,893

10

Glede na ustrezno notranjo konsistenco in visoke vrednosti Cronbach alfa koeficienta lahko
sklepamo, da je vprašalnik zanesljiv in ni prevelikih odstopanj.
Zanesljivost testa je velika tudi, če jo primerjamo z zanesljivostjo Maje Šulin (2013), Nataše Kenda
(2013), Barbare Penko (2013) in Barbare Vidmar (2015).
Tabela 17: Analiza zanesljivosti vprašalnika in posameznih podlestvic dosedanjih raziskav
Analiza zanesljivosti
celotnega
vprašalnika
Analiza zanesljivosti
za postavke
responzivnosti
Analiza zanesljivosti
za postavke
asertivnosti

2
3

Maja Šulin

Nataša Kenda

Barbara Penko

Barbara Vidmar

0,9012
0,6613

/

0,947

0,971

/

0,906

0,900

0,952

/

0,849

0,911

0,950

Analiza zanesljivosti celotnega vprašalnika za otroke z MAS, rojene v letih 2007 in 2009.
Analiza zanesljivosti celotnega vprašalnika za tipične otroke, rojene v letih 2007 in 2009.
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Tabela 18: Celotna statistična analiza vseh vključenih spremenljivk
Št. trditve
asertivnost/
responzivnost
1R
3R
6R
23R
8R
20R
10R
12R
15R
19R
2A
4A
21A
7A
9A
16A
17A
18A
22A
5A
11A
13A
14A
24A
25A

Povprečje
Varianca
Popravljena
Kvadrat
Cronbach Alfa,
ocenjevalne
ocenjevalne
povezanost
multiple
če izbrišemo
lestvice, če
lestvice, če
vseh
povezanosti
trditev
izbrišemo trditev izbrišemo trditev spremenljivk
97,922
212,125
0,341
0,259
0,939
98,196
201,224
0,580
0,593
0,936
98,523
200,448
0,619
0,636
0,936
98,726
194,450
0,742
0,690
0,934
98,549
192,736
0,764
0,726
0,933
98,209
202,864
0,614
0,463
0,936
98,811
193,655
0,751
0,732
0,933
98,562
203,169
0,576
0,481
0,936
98,549
196,552
0,689
0,698
0,934
98,327
206,432
0,492
0,484
0,937
98,817
193,269
0,655
0,644
0,935
98,118
205,841
0,506
0,578
0,937
98,765
189,326
0,783
0,732
0,933
98,353
200,730
0,584
0,535
0,936
98,458
209,474
0,354
0,359
0,938
98,261
206,971
0,392
0,544
0,938
98,294
206,406
0,401
0,459
0,938
98,608
197,990
0,600
0,513
0,936
98,157
209,567
0,328
0,502
0,939
98,660
195,686
0,677
0,622
0,935
99,065
192,338
0,754
0,695
0,933
98,771
200,283
0,641
0,615
0,935
99,183
198,361
0,646
0,613
0,935
99,092
199,215
0,592
0,534
0,936
98,712
201,101
0,611
0,605
0,936

V Tabeli 18 vidimo, ali vsa vprašanja dobro merijo sociopragmatične spretnosti. Zadnji stolpec
nam pove, koliko in kako se alfa spremeni v primeru, če izbrišemo posamezno spremenljivko. V
primeru, da bi izbrisali vprašanji 1 in 22, bi se alfa malenkost zvišala, vendar je njena vrednost
vseeno že zelo visoka in je torej vprašalnik zanesljiv tudi z vključenima tema dvema vprašanjema.
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4.3.5.2. PREVERJANJE NORMALNOSTI PORAZDELITVE
Tabela 19: Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa in Shapiro-Wilkovega testa

Odgovoriti
Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost
Spraševati
Želje
Predlagati
Asertivnost

Kolmogorov-Smirnov test
stopnje
stopnja
statistika
prostosti
tveganja
0,219
153
0,000
0,208
153
0,000

Shapiro-Wilkov test
stopnje
stopnja
statistika
prostosti
tveganja
0,813
153
0,000
0,814
153
0,000

0,153

153

0,000

0,881

153

0,000

0,147

153

0,000

0,850

153

0,000

0,179
0,158
0,135
0,123

153
153
153
153

0,000
0,000
0,000
0,000

0,869
0,871
0,906
0,896

153
153
153
153

0,000
0,000
0,000
0,000

Če pogledamo Tabelo 19 vidimo, da je vrednost Shapiro-Wilkovega testa za vse trditve
ocenjevalne lestvice 0,000. Statistična pomembnost je tako manjša od 0,05, kar nam pove, da
podatki niso normalno porazdeljeni, zato bomo pri preverjanju hipotez uporabljali
neparametrične teste.

4.3.5.3. PREVERJANJE VELJAVNOSTI CELOTNEGA VPRAŠALNIKA
Veljavnost vprašalnika smo preverili tudi s faktorizacijo. Najprej smo preverili povezanost vseh
vključenih spremenljivk, ki naj bi bile za dobro veljavnost vse medsebojno dobro povezane.
Korelacijska matrika nam na osnovi Pearsonovega korelacijskega koeficienta kaže jakost in smer
povezanosti med spremenljivkami. Večina spremenljivk je statistično pomembno pozitivno
povezanih, med njimi pa je kar nekaj tudi takšnih, ki niso statistično pomembno povezane s
spremenljivkami v isti dimenziji (R ali A), kar lahko negativno vpliva na veljavnost oz. bi praviloma
veljavnost izboljšali, v kolikor bi takšne spremenljivke/trditve izločili iz analize.
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0,618**

3R

6R

0,242** 0,563** 0,570** 0,630**

23R

8R

20R

10R

12R

15R

0,416** 0,429** 0,306** 0,456** 0,372** 0,384** 0,165*

2A

0,339** 0,234** 0,525**

0,227** 0,398** 0,413** 0,451** 0,617** 0,395** 0,563** 0,355** 0,452** 0,270**

19R

4A

0,222** 0,286** 0,272**

0,231**

21A

7A

16A

0,308** 0,255** 0,242** 0,486**

0,311** 0,274**

9A

17A

0,199*

0,229** 0,216** 0,196*

0,301**

0,223** 0,319** 0,177*

0,456** 0,563** 0,510** 0,516** 0,383** 0,615** 0,491** 0,484** 0,363** 0,626** 0,492** 0,588** 0,404**

0,377**

0,192*

22A

0,288** 0,454** 0,220**

0,471** 0,408** 0,231**

18A

5A

0,390** 0,504**

11A

13A

0,326** 0,186*

0,376** 0,569** 0,348** 0,528**

14A

24A

**. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,01 (2-str.).
*. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,05 (2-str.).

25A 0,208** 0,278** 0,315** 0,450** 0,490** 0,424** 0,384** 0,359** 0,363** 0,397** 0,365** 0,228** 0,463** 0,424** 0,377** 0,337** 0,253** 0,521** 0,216** 0,328** 0,403** 0,659** 0,574** 0,441**

24A 0,230** 0,406** 0,418** 0,441** 0,426** 0,384** 0,501** 0,331** 0,434** 0,363** 0,423** 0,462** 0,481** 0,271** 0,253**

14A 0,242** 0,400** 0,378** 0,515** 0,499** 0,354** 0,445** 0,396** 0,363** 0,352** 0,323** 0,238** 0,477** 0,480** 0,259** 0,354** 0,242** 0,483** 0,258** 0,369** 0,577** 0,611**

13A 0,266** 0,361** 0,357** 0,487** 0,507** 0,363** 0,428** 0,374** 0,368** 0,234** 0,453** 0,225** 0,510** 0,476** 0,328** 0,340** 0,271** 0,535** 0,199*

11A 0,246** 0,469** 0,490** 0,568** 0,613** 0,438** 0,664** 0,368** 0,498** 0,256** 0,595** 0,429** 0,696** 0,516** 0,290** 0,235** 0,304** 0,481** 0,290** 0,548**

5A

22A

18A 0,230** 0,261** 0,287** 0,420** 0,388** 0,414** 0,372** 0,339** 0,370** 0,405** 0,432** 0,286** 0,447** 0,472** 0,300** 0,291** 0,365**

0,351** 0,341** 0,223** 0,166*

0,203*

0,293** 0,259** 0,314**

0,406** 0,229** 0,417**

0,226** 0,342** 0,232** 0,163*

0,375** 0,267** 0,278** 0,269** 0,194*

0,189*

17A

0,185*

0,440** 0,374** 0,387** 0,526** 0,375** 0,357** 0,364** 0,307** 0,191*

0,313** 0,316** 0,358** 0,162*

0,160*

16A 0,281**

9A

7A

21A 0,266** 0,540** 0,512** 0,666** 0,661** 0,484** 0,715** 0,433** 0,563** ,0335** 0,675** 0,547**

4A

2A

19R 0,232** 0,239** 0,349** 0,394** 0,325** 0,337** 0,342** 0,461** 0,482**

15R 0,405** 0,383** 0,595** 0,650** 0,597** 0,478** 0,630** 0,540**

12R 0,229** 0,407** 0,445** 0,463** 0,484** 0,395** 0,493**

10R 0,279** 0,585** 0,599** 0,676** 0,623** 0,442**

20R 0,265** 0,388** 0,384** 0,463** 0,592**

8R

23R 0,264** 0,452** 0,545**

6R

3R

1R

1R

Tabela 20: Korelacijska matrika
25A

Tabela 21: Kaiser-Meyer-Olkinov test in Bartlettov test sferičnosti
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) merilo ustreznosti vzorčenja

0,898

ocenjeni hi-kvadrat

2159,406

stopnje prostosti

300,000

stopnja tveganja

0,000

Bartlettov test sferičnosti

Z Bartlettovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo
faktorske analize. Če test kaže statistično pomembne razlike pri stopnji tveganja 0,000, pomeni,
da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov smiselna. V našem
primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza primerna.
S Kaiser Meyer Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč
povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, naj bi bila vrednost
KMO 0,80 ali več, a v družboslovnih podatkih je tudi nekoliko nižja povezanost (vsaj 0,50)
sprejemljiva. V našem primeru je KMO vrednost 0,898 in je zato faktorska analiza upravičena.
Glede na prejšnje rezultate, ki smo jih dobili, smo korelacijsko matriko faktorizirali s pomočjo
metode glavnih komponent in dobili komunalitete spremenljivk.
Tabela 22: Komunalitete spremenljivk
Št. trditve
asertivnost/
responzivnost
15R
4A
21A
10R
25A
6R
17A
22A
13A
11A
23R
8R
14A
3R
2A
5A
7A
12R
16A
1R
19R
18A
20R
9A
24A

Začetno
stanje

Komunalitete

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,74
0,74
0,74
0,70
0,70
0,69
0,69
0,69
0,69
0,68
0,67
0,67
0,67
0,63
0,63
0,63
0,62
0,61
0,61
0,58
0,52
0,51
0,50
0,50
0,48

52

Vrednosti vseh komunalitet so vsaj 0,50 ali višje, torej vse spremenljivke pojasnjujejo dovolj velik
delež variabilnosti odvisne spremenljivke, da nobena ni izločena iz nadaljnje analize.
Metoda glavnih komponent je izločila pet pomembnih komponent oz. dimenzij celotnega
vprašalnika. Za dobro veljavnost smo sicer pričakovali dve dimenziji, ki jih vprašalnik meri, to sta
responzivnost in asertivnost, zato smo rezultat analize preverili podrobneje, v kolikor se mogoče
oblikovane komponente le smiselno da razložiti v kontekstu asertivnosti in responzivnosti.
Za pridobitev bolj jasne strukture smo podatke tudi rotirali, uporabili smo pravokotno Varimax
rotacijo.
Tabela 23: Prikaz pojasnjenosti variance komponent
Faktorska nasičenost pred
Faktorska nasičenost po
Začetne vrednosti
rotacijo
rotaciji
Komponente
%
kumulativni
%
kumulativni
%
kumulativni
skupaj
skupaj
skupaj
variance
%
variance
%
variance
%
1

10,212 40,846

40,846

10,212 40,846

40,846

6,206

24,823

24,823

2

2,096

8,385

49,231

2,096

8,385

49,231

3,606

14,425

39,248

3

1,364

5,455

54,686

1,364

5,455

54,686

2,359

9,436

48,683

4

1,146

4,582

59,269

1,146

4,582

59,269

1,922

7,690

56,373

5

1,035

4,139

63,408

1,035

4,139

63,408

1,759

7,034

63,408

6

0,939

3,755

67,163

7

0,909

3,636

70,799

8

0,847

3,388

74,187

9

0,725

2,899

77,086

10

0,666

2,665

79,751

11

0,568

2,274

82,025

12

0,529

2,117

84,141

13

0,518

2,071

86,212

14

0,451

1,805

88,017

15

0,429

1,715

89,732

16

0,399

1,595

91,328

17

0,348

1,393

92,721

18

0,323

1,292

94,013

19

0,305

1,221

95,234

20

0,259

1,037

96,271

21

0,228

0,911

97,182

22

0,203

0,810

97,993

23

0,195

0,779

98,771

24

0,167

0,669

99,440

25

0,140

0,560

100,000

Prišli smo do petih komponent, ki se med seboj najbolj tesno povezujejo. Pet komponent skupaj
pojasnjuje 63,408 % skupne variance. Prva komponenta pojasnjuje največ, tj. 24,823 %, druga
14,425 %, tretja 9,436 %, četrta 7,690 % in peta 7,034 % skupne variance.
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54

2

0,730
0,798
0,658
0,677
0,3904

0,757

0,590
0,589
0,348
0,593
0,441

6R: Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori.

23R: Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj
želi, mi odgovori.

8R: Če vprašam otroka, da ponovi nekaj, česar nisem
razumel(a), otrok to stori in ponovi.

20R: Če svojega otroka ne razumem, otrok še poskuša in
vztraja, da bi ga razumel(a).

10R: 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).

12R: Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini
pogovora.

15R: Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar
ga vprašam.

19R: Glasovi/geste-gibi/besede otroka so primerni
vsebini najinega pogovora.

2A: Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok
vpraša, kaj se dogaja.

4A: Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed).

0,308

0,364

»Želja po
»Predlagati v igri
komunikaciji (A, R)«
(A)«

1

3R: Ko otroka vprašam po imenu nečesa, in če to ime
pozna ga pove.

1R:Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema
stvarema, ki ju ima rad, otrok pove ali pokaže, katero želi.

Tabela 24: Rotacijska matrika komponent

0,309

0,339

»Pomoč
(A)«

3

Komponente

0,537

0,576

0,340

0,318

0,729

»Komunikacijsko
sodelovanje (R)«

4

0,732

0,475

»Spraševati (A)«

5

55

4

0,754

Vrednost trditve 20R je nižja od kriterija, vendar se nakazuje, da spremenljivka v največji meri pojasnjuje prvi faktor.

25A: Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost,
ki sva se jo že igrala.

0,428

24A: Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne
sprašujem neposredno njega.

0,349

0,707

0,366

14A: Ob skupnem igranju otrok predlaga različne načine
igre ali novo igro.

0,392
0,756

0,606

11A: Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki
ga zanimajo.

0,546

13A: Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala
že kdaj prej.

0,711

5A: Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z
menoj.

22A: Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me prosi za
pomoč.

18A: Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma
prekinem, me otrok prosi, naj nadaljujem.

17A: Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me
vpraša/prosi za to stvar.

0,353

16A: Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in
ne zmore nečesa narediti.

0,578
0,501

0,417

7A: Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v
kateri sodelujeva.

9A: Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.

0,682

21A: Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj
gledava, me vpraša, kaj je to.

0,797

0,766

0,648

0,316

0,341

0,462

0,391

Oblikovanih pet komponent smo preverili, in sicer ali jih je mogoče smiselno razložiti glede na
dimenziji asertivnost in responzivnost.
Kot smo videli, prva komponenta pojasnjuje 24,823 % variance vprašalnika. Pojasnimo jo z
naslednjimi spremenljivkami: 3R, 6R, 8R, 10R, 12R, 15R, 20R, 23R, 2A, 5A, 11A, 21A. Vse
spremenljivke se nanašajo bodisi na odgovarjanje na vprašanja, postavljanje vprašanj, smiselne
povezanosti s temo pogovora in na zmožnost predlagati. Prvo komponento smo poimenovali
»Želja po komunikaciji (A, R)«.
Otrok s postavljanjem vprašanj in odgovarjanjem nanje ter s sposobnostjo smiselne povezanosti
s temo pogovora in sposobnostjo predlaganja kaže svojo željo po komunikaciji. Z vprašanjem in
odgovarjanjem otrok vstopa v komunikacijo in si pridobiva izkušnje. Otrok postavlja vprašanja in
odgovarja nanje na različne načine s pomočjo verbalnih ali neverbalnih sredstev komunikacije.
Postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje pa se nanašata tudi na samo govorno dejanje, da
otrok razume, kaj pomeni izmenjava vlog v pogovoru, in to tudi upošteva. Vprašanja postavljajo,
da spoznavajo svet in ga pričenjajo razumeti. Otrokovi odgovori, odzivi in reakcije nam pokažejo,
ali je otrok razumel vprašanje oziroma vsebino pogovora in kaj vse že sam zna. Vidimo, ali so leti ustrezni in smiselno povezani z vsebino pogovora.
Zaradi želje po komunikaciji otroci začenjajo komunikacijo, jo nadaljujejo, sodelujejo v izmenjavi
vlog v pogovoru in predlagajo nove stvari.
Druga komponenta pojasnjuje 14,425 % variance vprašalnika. Pojasnimo jo z naslednjimi
spremenljivkami: 7A, 9A, 13A, 14A, 18A, 25A. Vse spremenljivke se nanašajo na dimenzijo
asertivnost, in sicer na izražanje želja, zahtev, potreb in na predlaganje v igri. To komponento
poimenujemo »Predlagati v igri (A)«.
Igra je najbolj pogosta dejavnost otrok od 1. do 3. leta. Otroci v tem obdobju najlažje vstopajo v
komunikacijo prek igre in dejavnosti/rutine, ki jih poznajo. Izražanje želja, zahtev in potreb se
nanaša na otrokovo sposobnost, da povabi starša k igri ali da pove, kadar želi spremembo v igri,
aktivnosti, v kateri sodeluje skupaj s staršem. Nanaša se tudi na otrokovo sposobnost
predlaganja, kjer otrok predlaga staršu drugo igro oziroma različne načine iger ali novo igro. Otrok
je sposoben povabiti starša k igri že pred prvim letom s pomočjo neverbalne komunikacije.
Sposobnost, ki se nanaša na spremembe v igri ali na predlaganje novih, drugih iger, pa je
kompleksna zmožnost, ki od otroka zahteva tako komunikacijske kot kognitivne sposobnosti.
Otrok si mora sam zamisliti igro in to sporočiti drugemu na ustrezen, razumljiv način. Tudi igre, ki
se jih je že igral in so mu poznane, mora razumeti in znati staršem razložiti. Igra je zelo pomembna
v otrokovem razvoju, saj otroku omogoča, da se razvija na različnih področjih (motorika,
senzorika, govor in jezik, kognicija in socialno področje).
Tretja komponenta pojasnjuje 9,436 % variance vprašalnika. Pojasnimo jo s tremi
spremenljivkami: 16A, 17A, 22A. Vse spremenljivke se nanašajo na dimenzijo asertivnost, in sicer
na izražanje želja, zahtev, potreb in na pomoč, ki jo otrok potrebuje v različnih situacijah.
Komponento smo poimenovali »Pomoč (A)«.
Otrok prosi za pomoč, kadar česa ne zmore narediti sam ali ne doseže stvari in kadar si želi
določeno stvar, ki jo ima druga oseba. To lahko izraža na verbalen ali neverbalen način. Od tega,
kako je sposoben izražati svoje želje in koliko je pri tem razumljiv drugi osebi, je odvisno, ali bodo
njegove želje in potrebe zadovoljene. V prvih letih otrok še ni dovolj samostojen, zato je odvisen
od odrasle osebe. Kasneje, ko so otroci vedno bolj samostojni pri hranjenju, oblačenju, je
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odvisnost od staršev manjša. Pomembno je, da se otroci zavedajo, da je komunikacija sredstvo,
s katerim pridemo do nečesa, kar si želimo ali potrebujemo.
Četrta komponenta pojasnjuje 7,690 % variance vprašalnika. Pojasnimo jo s tremi
spremenljivkami: 1R, 15R, 19R. Vse spremenljivke se nanašajo na dimenzijo responzivnost, in
sicer na smiselno povezanost s temo pogovora, tako da je to poimenovano »Komunikacijsko
sodelovanje (R)«.
Otrokovi odzivi in reakcije v pogovoru postajajo z otrokovim razvojem vse bolj smiselni in
primerni glede na vsebino pogovora. Otrok se lahko odziva v pogovoru na verbalen ali na
neverbalen način, torej s pomočjo glasov, gest, gibov in besed. S primernimi odzivi in reakcijami
vzdržujejo komunikacijo, z leti pa so jo sposobni tudi podaljševati. Otrok mora najprej vsebino
komunikacije razumeti, da se lahko primerno odzove.
Peta komponenta pojasnjuje 7,034 % skupne variance vprašalnika. Pojasnimo jo s spremenljivko
4A, ki se nanaša na dimenzijo asertivnosti, in sicer na spraševanje, tako da je to poimenovano
»Spraševati (A)«.
Otrok sprašuje, ker želi pridobiti različne informacije. To lahko počne na različne načine. Sprašuje
lahko tako, da uporablja neverbalno komunikacijo, in sicer geste, različne izraze na obrazu,
vokalizacijo, in z verbalno komunikacijo, tako da uporablja eno besedo ali uporablja vprašalne
stavke. Otroci so zelo radovedni in postavljajo številna vprašanja.
Oblikovale so se tri čiste komponente asertivnosti (predstavljajo vse tri teoretično
predpostavljene poddimenzije A), ena komponenta responzivnosti (predstavlja eno od treh
teoretično predpostavljenih poddimenzij R) in ena ''mešana'' komponenta.
Na osnovi tega bi lahko rekli, da je vprašalnik dobre veljavnosti za merjenje dimenzije
asertivnosti, veljavnost merjenja dimenzije responzivnosti pa bi bila lahko boljša. A glede na to,
da smo oblikovane komponente lahko postavili v smiselni okvir merjenih dimenzij in poddimenzij,
lahko rečemo, da je veljavnost vprašalnika ustrezna.

4.3.6. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Podatke smo zbirali s pomočjo opisane ocenjevalne lestvice, ki je bila razdeljena med starše,
katerih otroci obiskujejo celjske vrtce, in med starše, katerih otroci še ne obiskujejo vrtcev ali pa
so v zasebnem varstvu. V vrtcih je bila razdeljena v oddelke od 1 do 3 let in 2 do 4 let na
roditeljskih sestankih, ki so bili v februarju, marcu in aprilu 2015. Starši so vprašalnike odnesli
domov, saj je bilo treba za izpolnitev vprašalnika nekaj dni opazovati otroka. Vprašalnike so vrnili
vzgojiteljicam v vrtec v roku od enega do dveh tednov od prejema vprašalnikov. Poleg vprašalnika
so prejeli tudi uvodni dopis, kjer je bil pojasnjen cilj raziskave in kako naj izpolnijo vprašalnik,
hkrati pa so bili seznanjeni tudi z osebnimi podatki avtorice, če so potrebovali pomoč.
Izpolnjevanje ocenjevalne lestvice je bilo anonimno. Če so starši želeli, so lahko napisali osebne
podatke za posredovanje rezultatov raziskave.
Podatke za raziskavo smo zbirali od februarja 2015 do maja 2015. Vprašalnike smo dobili vrnjene
osebno ali prek vzgojiteljic oziroma svetovalnih delavk v vrtcih.
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4.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V poglavju Rezultati in interpretacija je prikazana analiza razvoja sociopragmatičnih spretnosti,
asertivnosti in responzivnosti od prvega do tretjega leta starosti glede na otroke, ki smo jih zajeli
v našem vzorcu.
Analizirali smo tudi, kakšne so razlike med sociopragmatičnimi spretnostmi glede na spol in
kakšna je razlika med otroki, katerih starši so zaskrbljeni glede na otrokov razvoj komunikacije, in
med tistimi, ki niso.
Na koncu pa je tudi analiza profilov sociopragmatičnih spretnosti glede na starostna obdobja in
glede na posamezne postavke asertivnosti in responzivnosti.

4.4.1. RAZVOJ ASERTIVNOSTI IN RESPONZIVNOSTI
Tabela 25: Prikaz rezultatov responzivnosti in asertivnosti

Odgovoriti

Odzvati se

Smiselna
povezanost s temo
pogovora

Responzivnost

Spraševati

Izražati želje

Starostna
skupina

N

M

Me

SD

Min.

Max.

12–17

19

3,34

3,50

0,93

1,75

4,50

18–23

32

4,14

4,25

0,45

2,75

4,75

24–29

56

4,46

4,50

0,39

3,50

5,00

30–36

46

4,65

4,63

0,29

4,25

5,00

12–17

19

3,13

3,50

1,03

1,00

4,50

18–23

32

3,88

4,00

0,77

2,00

5,00

24–29

56

4,52

4,50

0,54

3,00

5,00

30–36

46

4,73

5,00

0,43

3,00

5,00

12–17

19

3,26

3,50

0,88

1,75

4,50

18–23

32

3,80

4,00

0,64

1,00

4,75

24–29

56

4,22

4,25

0,49

3,00

5,00

30–36

46

4,52

4,63

0,40

3,75

5,00

12–17

19

3,25

3,50

0,86

1,50

4,25

18–23

32

3,94

4,08

0,53

2,00

4,58

24–29

56

4,40

4,42

0,36

3,67

5,00

30–36

46

4,63

4,67

0,28

3,67

5,00

12–17

19

3,35

3,33

0,96

2,00

5,00

18–23

32

3,45

3,67

0,97

1,00

5,00

24–29

56

4,21

4,33

0,70

2,00

5,00

30–36

46

4,74

5,00

0,41

3,67

5,00

12–17

19

3,81

3,83

0,76

2,33

4,83

18–23

32

4,19

4,25

0,63

1,67

5,00

24–29

56

4,35

4,33

0,37

3,33

5,00

30–36

46

4,53

4,67

0,46

3,00

5,00
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Predlagati

Asertivnost

12–17

19

2,81

3,17

1,04

1,00

4,67

18–23

32

3,40

3,50

0,64

1,33

4,50

24–29

56

3,87

3,83

0,46

2,83

5,00

30–36

46

4,18

4,17

0,44

3,00

5,00

12–17

19

3,30

3,44

0,83

1,77

4,67

18–23

32

3,68

3,89

0,64

1,55

4,56

24–29

56

4,15

4,20

0,38

3,33

5,00

30–36

46

4,48

4,53

0,32

3,72

5,00

Tabela 26: Povprečen rezultat responzivnosti in asertivnosti od 12. do 36. meseca
M

SD

Me

Min.

Max.

Asertivnost

4,05

0,64

4,17

1,55

5,00

Responzivnost

4,23

0,64

4,33

1,50

5,00

Otroci v našem vzorcu so v povprečju bolj responzivni (MR = 4,23) kot asertivni (MA = 4,05), saj je
povprečen rezultat responzivnosti večji od asertivnosti. Otroci se v tem obdobju intenzivno
razvijajo na vseh področjih (govor, jezik, kognicija, socialno, gibalno in čustveno področje itd.).
Dobri so v odzivanju na komunikacijske potrebe drugih, niso pa še tako dobro komunikacijsko
opremljeni, da bi začenjali komunikacijo. Lažje se odzovejo na mentalne in besedno govornojezikovne konstrukte drugih, kot da bi jih izoblikovali sami. Otrok lažje odgovori, če mu nekdo že
predloži jezikovni vzorec. Otroci tudi s starostjo razvijajo vedno večjo samozavest, kar tudi vpliva
na sposobnost odzivanja in dajanja pobud.
Tudi Barbara Penko (2013) je v svoji raziskavi ugotovila, da so bili otroci v povprečju bolj
responzivni (MR = 4,07) kot asertivni (MA = 3,88) zaradi prej naštetih razlogov. So pa otroci iz
njenega vzorca, torej iz drugih slovenskih regij, bili v primerjavi z našim vzorcem, s celjskega
območja, manj asertivni in manj responzivni.
Graf 4: Grafični prikaz rezultatov asertivnosti in responzivnosti za celoten vzorec
5
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4

povprečje
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3
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starostne skupine
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Glede na rezultate v Tabeli 25 vidimo, da povprečna rezultata asertivnosti in responzivnosti
naraščata skozi vse štiri starostne skupine. Samo v prvi starostni skupini (12–17 mesecev) ima
asertivnost (M1 = 3,30) v povprečju večjo vrednost kot responzivnost (M1 = 3,25). Otrok je v tem
obdobju odvisen od drugih oseb in svoje potrebe izraža na neverbalen način. Od njegovih
sposobnosti izražanja želja, predlogov je odvisno, kako bo vstopal v komunikacijo in kako bo
zadovoljil svoje potrebe. V obeh primerih razvoj sociopragmatičnih spretnosti intenzivno poteka
od 12. do 29. meseca, od 29. meseca pa do 36. meseca pa se razvoj malo upočasni.
Tako asertivnost kot responzivnost sta najbolj razviti v zadnjem starostnem obdobju, kar je tudi
pričakovano, saj so otroci takrat že sposobni izražati svoje želje, dajati predloge, spraševati in
odgovarjati, torej so tako asertivni kot responzivni.
Največja razlika v razvoju responzivnosti je med prvim (M1 = 3,25) in drugim starostnim obdobjem
(M2 = 3,94), kjer otroci najbolj napredujejo, najmanjša razlika pa je med tretjim (M 3 = 4,40) in
četrtim (M4 = 4,63) starostnim obdobjem, kjer je razlika med povprečji manjša. Tudi med drugim
in tretjim starostnim obdobjem je razlika kar velika, in sicer večja kot med tretjim in četrtim.
Največja razlika je torej med 12. in 23. mesecem.
Pri razvoju asertivnosti pa smo dobili malo drugačne podatke. Največja razlika je med drugim (M2
= 3,68) in tretjim (M3 = 4,15) starostnim obdobjem. Razliki med prvim (M1 = 3,30) in drugim (M2
= 3,68) starostnim obdobjem ter med tretjim (M3 = 4,15) in četrtim (M4 = 4,48) pa sta približno
enaki. Največja razlika je torej med 18. in 29. mesecem.
Podane ugotovitve se povezujejo z razvojem otrokovih komunikacijskih sposobnosti. V obdobju
od 12. od 17. meseca otroci začnejo izražati namen komunikacije, najprej z gestami, nato z
vokalizacijo in z besedami. Tako iščejo pozornost, zahtevajo predmete ali informacije,
pozdravljajo, poimenujejo stvari itd. V tem obdobju pride do dveh pomembnih skokov v
besednjaku, in sicer med 18. in 25. mesecem ter med 25. in 30. mesecem (Buckley, 2003;
Marjanovič Umek idr., 2012). Rezultati asertivnosti nam pokažejo, da je največja razlika ravno v
obdobju od 19. do 29. meseca. V tem obdobju se začne tudi slovnični razvoj, otrok začne
uporabljati zaimke, različne besedne vrste, sklanjatve, uporaba časov. Čim bolj kot je razvita
slovnica, tem bolj so otroci uspešni, ko nam želijo kaj povedati oziroma okolje jih bolje razume.
Otroci začnejo dajati pobude, izražati želje, zahteve tudi prek verbalne komunikacije. Neverbalno
komunikacijo začne počasi nadomeščati verbalna. Spremeni se tudi igra, otroci se začnejo
vključevati v igro z vrstniki in starši in postanejo sposobni predlagati oziroma povabiti k skupnemu
igranju. Kot se razvijajo sposobnosti responzivnosti, se spreminjajo tudi naši podatki. Sprva so
otroci omejeni na preprosto, kratko interakcijo med njimi in starši. Ta pa se povečuje z njihovo
starostjo. Interakcija se podaljšuje, ni več vezana samo na eno ali dve izmenjavi vlog. Po 18.
mesecu postanejo sposobni kratkega dialoga, začnejo spreminjati teme, zaznajo, kadar se ta
spreminja itd. Postanejo sposobni se verbalno odzivati na pobude komunikacijskega partnerja,
kar tudi poveča samo interakcijo. Prepoznavajo vedno več komunikacijskih namenov odrasle
osebe in se nanje hitro odzovejo (Dewart in Summers, 1995).
Če pogledamo vrednosti standardnega odklona pri responzivnosti, vidimo, da ta pada (SD 1 = 0,86,
SD2 = 0,53, SD3 = 0,36 in SD4 = 0,28). Največja razlika je med prvo in drugo starostno skupino ter
med drugo in tretjo starostno skupino. To nam pove, da so razlike med posameznimi otroki v prvi
starostni skupini večje kot v drugi in tudi večje v drugi kot v tretji. Pri tretji in četrti skupini pa te
razlike niso več tako očitne, standardni odklon ostaja podoben in podobna je tudi razpršenost
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rezultatov okoli povprečne vrednosti starostne skupine. Največja variabilnost med otroki je tako
v prvi starostni skupini.
Če pogledamo vrednosti standardnega odklona pri asertivnosti, opazimo, da so rezultati podobni
(SD1 = 0,83, SD2 = 0,64, SD3 = 0,38 in SD4 = 0,32). Vrednosti od prve do zadnje skupine padajo.
Največja razlika je med drugo in tretjo starostno skupino, najmanjša pa med tretjo in četrto
starostno skupino. V tretji in četrti skupini razlike niso več tako očitne, največja variabilnost med
otroki pa je v prvi starostni skupini.
Rezultati standardnega odklona nam povedo, da so razlike pri asertivnosti in responzivnosti med
otroki s starostjo vedno manjše. Največje razlike med otroki so pri obeh sposobnostih v prvi
starostni skupini (12–17 mesecev), najmanjše pa v četrti (30–36 mesecev). Otroci se v tem
obdobju zelo razvijajo tako na govorno-jezikovnem področju kot tudi na kognitivnem. Na začetku
so razlike zelo velike, z razvojem pa se zmanjšujejo. Tudi pri asertivnosti je variabilnost med otroki
v prvi starostni skupini največja.
Zanimalo nas je tudi, pri katerih sklopih trditev responzivnosti in asertivnosti so otroci dosegali
najboljše rezultate in kje najslabše.
Tabela 27: Povprečje rezultatov pri postavkah responzivnosti
Odgovoriti
Odzvati se
Smiselna povezanost s temo pogovora
Responzivnost

N
153
153
153
153

M
4,31
4,28
4,10
4,23

Me
4,25
4,50
4,25
4,33

SD
0,62
0,83
0,69
0,64

Min.
1,75
1,00
1,00
1,50

Max.
5,00
5,00
5,00
5,00

Graf 5: Grafični prikaz rezultatov vseh otrok na podlestvicah responzivnosti
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Najboljše rezultate pri responzivnosti (Tabela 27) so dosegli pri sklopu postavk odgovarjanje na
vprašanja (M = 4,31). Tudi pri odzvati se (M = 4,28) so dosegali dobre rezultate, razlike med tema
dvema sklopoma trditev so majhne. Slabše rezultate so dosegli pri smiselni povezanosti s temo
pogovora (M = 4,10). V sklop trditev smiselne povezanosti s temo pogovora spadajo izmenjave
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vlog v pogovoru, primernost odzivov, reakcij, glasov, gest in gibov glede na vsebino pogovora in
smiselnost odgovorov glede na vprašanja. Če pogledamo tabele razvoja pragmatike (Tabele 2, 3,
4 in 5), vidimo, da se naštete sposobnosti razvijajo z otrokovo starostjo. Otroci so sprva omejeni
na eno izmenjavo vloge, nato se to podaljša. Z razvojem pridobivajo sposobnosti prepoznavanja
komunikacijskih namenov in postanejo sposobni se nanje pravilno in hitro odzvati. Njihove geste,
besede in vsebina pogovora postajajo vedno bolj ustrezne in smiselne glede na starost.
Če pogledamo Tabelo 25, vidimo, da otroci napredujejo pri vseh sklopih responzivnosti
(odgovoriti, odzvati se in smiselna povezanost s temo pogovora) glede na starostne skupine, saj
se povprečne vrednosti povečujejo. To nam pokaže tudi Graf 5, kjer lahko vidimo, da so najslabše
rezultate v prvi starostni skupini dosegli pri sklopu trditev odzvati se, ostale starostne skupine pa
so najnižje rezultate dosegle pri sklopu trditev smiselne povezanosti s temo pogovora. Prve tri
starostne skupine so najvišje rezultate dosegle pri postavkah, ki se nanašajo na odgovarjanje,
četrta starostna skupina pa pri odzvati se.
O razvoju responzivnosti nam veliko pove tudi strmina krivulje pri posamezni postavki. Čim bolj
strma je krivulja, pomeni, da gre za hitrejši/večji razvoj sposobnosti, če pa je krivulja bolj položna,
je usvajanje spretnosti počasnejše oziroma manjše. Strmina krivulje, ki se nanaša na smiselno
povezanost s temo pogovora, se razvija konstantno od 12. do 36. meseca. Krivulja, ki se nanaša
na postavko odgovoriti, se zelo razvija od 12. do 24. meseca. Od 24. meseca pa do 36. meseca se
razvoj malo upočasni. Točka, kjer se razvoj upočasni, je pri 24. mesecu. Krivulja, ki se nanaša na
postavko odzvati se, pa strmo narašča od 12. do 29. meseca, od 29. meseca naprej pa se razvoj
upočasni.
Tabela 28: Povprečje rezultatov pri postavkah asertivnosti
Spraševati
Izražati želje
Predlagati
Asertivnost

N
153
153
153
153

M
4,10
4,30
3,73
4,05

Me
4,33
4,33
3,83
4,17

SD
0,90
0,56
0,74
0,64

Min.
1,00
1,67
1,00
1,55

Max.
5,00
5,00
5,00
5,00

Graf 6: Grafični prikaz rezultatov vseh otrok na podlestvicah asertivnosti
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Najboljše rezultate pri asertivnosti (Tabela 28) so dosegli pri izražanju želja (M = 4,30), najslabše
pa pri postavkah, ki preverjajo zmožnost predlaganja novih stvari in iger ter zmožnost začeti
komunikacijo (M = 3,73). Pri sposobnostih spraševanja so dosegli povprečje 4,10.
Glede na rezultate v Tabeli 25 vidimo, da so otroci od 12. do 36. meseca sposobni izražati svoje
želje, zahteve in potrebe. Na začetku to počnejo z neverbalno komunikacijo, kjer s pomočjo gest
in vokalizacije prosijo za predmete, akcije, informacije, nas pozdravljajo, vabijo k sebi itd.
Sčasoma neverbalno interakcijo nadomesti verbalna. Če pogledamo, kako se ta sposobnost
razvija skozi starostna obdobja, vidimo, da je največja razlika med prvo in drugo starostno skupino
(M1 = 3,81, M2 = 4,19, M3 = 4,35 in M4 = 4,53). To lahko povežemo z ugotovitvami različnih avtorjev
(npr. Buckley, 2003; Marjanovič Umek idr., 2012), ki govorijo o dveh pomembnih skokih v
besednjaku, in sicer med 18. in 25. mesecem ter med 25. in 30. mesecem. Otrok se v obdobju od
12. do 17. meseca sporazumeva predvsem z neverbalno komunikacijo in tako izraža tudi svoje
želje. V tem obdobju pa se pojavi tudi prva beseda (od 12. do 18. meseca), okoli 18. meseca že
prvi dvozložni stavki. Otroci tako preidejo iz neverbalno v verbalno komunikacijo. Z razvojem pa
se sposobnost otrokovega tvorjenja stavkov in uporabe verbalne komunikacije samo povečuje,
zato so vedno bolj sposobni izražati svoje želje, zahtevati spremembe, prositi za pomoč itd.
Tudi pri sklopu trditev, ki se nanašajo na spraševanje, rezultati otrok naraščajo skozi starostne
skupine (M1 = 3,35, M2 = 3,45, M3 = 4,21, M4 = 4,74). Najmanjša razlika med povprečnimi
vrednostmi je med prvo in drugo starostno skupino, večji pa sta razliki med drugo in tretjo ter
med tretjo in četrto starostno skupino. To lahko povežemo z ugotovitvami, da na začetku otrok
med 12. in 23. mesecem sprašuje predvsem z uporabo glasov, gibov in preprostih besed, med 24.
in 36. mesecem pa se njegova sposobnost spraševanja poveča, saj začne tvoriti daljše stavke in
pridobiva na besedišču. Velik razvoj lahko povežemo z razvojem besedišča, slovničnih zmožnosti
in tudi kognitivnim razvojem. Otroci postajajo vedno bolj radovedni in začnejo uporabljati
številne vprašalnice (kaj, kdo, kako, zakaj, kdaj itd.).
Najslabše rezultate so dosegli pri postavkah, ki preverjajo zmožnost predlaganja iger, različnih
aktivnosti in sposobnost začeti pogovor ter pripovedovanja o stvareh, ki ga zanimajo (M = 3,73).
Razlika je največja med prvo (M1 = 2,81) in drugo (M2 = 3,40) starostno skupino, najmanjša pa
med tretjo (M3 = 3,87) in četrto (M4 = 4,18). Otroci v zadnji starostni skupini so že zmožni
predlaganja novih iger ali drugih aktivnosti, začenjati komunikacijo in pripovedovati o stvareh, ki
jih zanimajo, česar otroci v prvem starostnem obdobju še niso vešči. Ponovno ima pri tem velik
vpliv prehod iz neverbalne v verbalno komunikacijo.
Igra ima velik vpliv na otrokov razvoj komunikacije, saj otroku nudi možnost za razvoj
komunikacijskih sposobnosti. Sprva je otrokova igra predvsem opazovalna, nato samostojna,
vzporedna, asociativna in sodelovalna (Zorec Batistič, 2002). Na začetku je torej igra kontakta,
kar pomeni, da poskuša otrok prek igrače oziroma igralne dejavnosti pritegniti pozornost,
vzpostaviti stik z drugo osebo. Otroci skozi razvoj tako postanejo sposobni predlagati in si
izmišljevati nove igre. Sposobnost predlaganja novih aktivnosti ali drugih iger je kompleksna
sposobnost, ki je povezana s številnimi drugimi sposobnostmi posameznika. Povezana je tako s
kognitivnim kot jezikovnim razvojem, odvisna pa je tudi od osebnostnih oziroma značajskih
sposobnosti posameznika. Prav tako otroci v tem obdobju še niso tako dobro komunikacijsko
opremljeni, da bi začenjali komunikacijo, zato so pri teh postavkah dosegali nižje rezultate.
Graf 6, ki prikazuje vse tri podlestvice asertivnosti, nam jasno pokaže, kako otroci napredujejo na
vseh treh področjih. Vse starostne skupine so najslabše rezultate dosegle pri postavkah
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predlagati. Najvišje rezultate pa so prve tri starostne skupine dosegle pri postavkah izražati želje,
četrta starostna skupina pa pri postavkah spraševati.
Če pogledamo strmino grafa in krivulj, vidimo, da krivulja, ki se nanaša na postavko predlagati,
kaže, da se ta sposobnost razvija konstantno od 12. do 36. meseca. Pri obeh krivuljah, ki se
nanašata na postavki spraševati in izražati želje, lahko opazimo prelom pri 24. mesecu.
Sposobnost spraševati se ne razvija veliko od 12. do 24. meseca. Šele po 24. mesecu je razvoj zelo
opazen. Od 24. meseca naprej se pri otrocih zelo povečuje slovnična zmožnost, kar tudi vpliva na
sposobnost spraševanja in tudi na sposobnost izražanja želja.
Graf 7: Prikaz povprečnih rezultatov vseh postavk asertivnosti in responzivnosti
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V Grafu 7 so predstavljene povprečne vrednosti vseh postavk asertivnosti in responzivnosti.
Vidimo lahko, da so se otroci na celotni lestvici najbolje odrezali pri postavkah, ki preverjajo
sposobnost odgovarjanja (M = 4,31) in sposobnost izražanja želja (M = 4,30). Vidimo, da je razlika
zelo majhna. Najslabše so se odrezali pri sposobnosti predlagati (M = 3,73).
Pri postavkah, kjer so se otroci slabše odrezali, potrebujemo višje govorno-jezikovne in kognitivne
sposobnosti, pomembna pa je tudi koncentracija, saj nam le-ta omogoča, da ustrezno zaznamo
stvari in si jih zapomnimo. Otroci vse to pridobijo in razvijajo skozi razvoj.
Če primerjamo naše rezultate z rezultati Barbare Penko (2013), vidimo, da so tudi pri njej
najboljše rezultate responzivnosti dosegali pri odgovarjanju na vprašanja (M = 4,14), najslabše pa
pri smiselni povezanosti s temo pogovora (M = 3,97). Na področju asertivnosti je tudi ona
ugotovila, da so otroci najvišje rezultate dosegali pri postavkah izražanja želja (M = 4,20),
najslabše pa pri postavkah, ki preverjajo zmožnost predlagati nove stvari, načine igre in zmožnost
začeti komunikacijo (M = 3,56).
Tudi pri njej otroci od 12. do 36. meseca napredujejo v vseh segmentih asertivnosti (M1 = 3,39;
M2 = 3,93; M3 = 4,23; M4 = 4,31) in responzivnosti (M1 = 3,51; M2 = 4,19; M3 = 4,44; M4 = 4,46),
razlike pa so med otroki s starostjo vedno manjše.
Mogoče lahko sposobnosti asertivnosti in responzivnosti povezujemo tudi s samo kulturo in
narodom ter zgodovino naroda. Nedolgo nazaj smo bili še v podrejenem načinu komuniciranja in
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nismo bili sposobni braniti svojih stališč. Mogoče tudi to vpliva na nas, na vzgojo otrok in na
izobraževalne sisteme.

4.4.2. RAZVOJ ASERTIVNOSTI IN RESPONZIVNOSTI GLEDE NA SPOL
V Tabelah 29 in 30 so prikazani rezultati otrok glede na spol. Rezultati so prikazani tudi glede na
starostne skupine. Spol nam predstavlja enega izmed dejavnikov komunikacijskega razvoja in
različni avtorji (npr. Golombok in Fivush, 1994, v Marjanovič Umek, idr., 2006) so v svojih
raziskavah proučevali razlike v govorno-jezikovnem razvoju dečkov in deklic. Zaradi tega smo se
tudi sami odločili preveriti, ali prihaja do razlik tudi v našem vzorcu.
Tabela 29: Prikaz rezultatov responzivnosti in asertivnosti glede na spol

Odgovoriti
Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost

Spraševati
Izražati želje
Predlagati
Asertivnost

Spol

N

M

Me

SD

dečki

74

4,25

4,25

0,66

deklice

79

4,37

4,50

0,59

dečki

74

4,28

4,50

0,79

deklice

79

4,27

4,50

0,87

dečki

74

4,05

4,00

0,61

deklice

79

4,15

4,25

0,75

dečki

74

4,19

4,33

1,84

deklice

79

4,26

4,42

2,02

dečki

74

4,02

4,33

0,97

deklice

79

4,19

4,33

0,84

dečki

74

4,34

4,33

0,51

deklice

79

4,27

4,33

0,60

dečki

74

3,68

3,67

0,72

deklice

79

3,79

4,00

0,76

dečki

74

4,01

4,14

0,65

deklice

79

4,08

4,22

0,63

Če pogledamo Tabelo 29, vidimo, da so deklice (MA = 4,08 in MR = 4,26) v povprečju bolj asertivne
in responzivne kot dečki (MA = 4,01 in MR = 4,19). Razlike niso velike. Med asertivnostjo in
responzivnostjo je razlika med spoloma 0,18. Tako dečki kot deklice so bolj responzivni. Tudi na
podlestvicah ne opazimo večjih razlik med spoloma. Dečki dosegajo boljše rezultate pri naslednjih
podlestvicah: odzvati se (R) in izražati želje (A). Pri postavkah odzvati se je razlika zelo majhna, in
sicer samo 0,01, pri postavkah izražati želje pa je razlika 0,07. Deklice dosegajo v povprečju višje
rezultate pri ostalih podlestvicah, torej pri postavkah odgovoriti (R), smiselna povezanost s temo
pogovora (R), spraševati (A) in predlagati (A). Tukaj se razlike gibajo od 0,10 (smiselna povezanost
s temo pogovora) do 0,17 (spraševati).
Deklice tako pogosteje odgovarjajo na vprašanja, bolj sledijo temi pogovora in sodelujejo pri
izmenjavah vlog v pogovoru. Njihovi odzivi, reakcije in odgovori so bolj primerni kot pri dečkih.
Postavljajo več vprašanj in predlagajo več aktivnosti, iger.
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Dečki bolj izražajo želje, zahteve in potrebe kot deklice. Pogosteje povedo, kdaj želijo spremembe
v igri, aktivnosti, prosijo za stvari, ki jih potrebujejo, ali kadar potrebujejo pomoč in ne zmorejo
česa narediti ali doseči.
Največja razlika med dečki in deklicami se pojavi pri postavkah spraševati (Mdečki = 4,02 in Mdeklice
= 4,19), najmanjša pa pri postavkah odzvati se (Mdečki = 4,28 in Mdeklice = 4,27).
Če pogledamo vrednosti standardnega odklona, vidimo, da je ta večji pri deklicah kot pri dečkih
pri naslednjih postavkah: odzvati se (R), smiselna povezanost s temo pogovora (R), izražati želje
(A) in predlagati (A). Pri dečkih je večji pri postavkah odgovoriti (R) in spraševati (A). To nam pove,
da so razlike med deklicami večje pri navedenih postavkah kot pri dečkih in obratno.
Tabela 30: Prikaz rezultatov asertivnosti in responzivnosti glede na spol v starostnih skupinah
Starostna
skupina

12–17

18–23

24–29

30–36

Skupaj

Responzivnost

Asertivnost

dečki

deklice

dečki

deklice

M

3,28

3,20

3,17

3,46

N

10

9

10

9

Me

3,29

3,50

3,17

3,78

SD

0,73

1,02

0,61

1,05

Min.

2,17

1,50

2,28

1,77

Max.

4,25

4,25

4,28

4,67

M

3,92

3,96

3,67

3,70

N

17

15

17

15

Me

4,00

4,08

3,67

3,94

SD

0,46

0,63

0,63

0,69

Min.

2,83

2,00

2,22

1,55

Max.

4,58

4,50

4,56

4,22

M

4,33

4,45

4,09

4,18

N

23

33

23

33

Me

4,33

4,50

4,17

4,22

SD

0,34

0,37

0,38

0,38

Min.

3,67

3,67

3,33

3,33

Max.

4,92

5,00

4,83

5,00

M

4,64

4,62

4,52

4,44

N

24

22

24

22

Me

4,63

4,67

4,56

4,42

SD

0,28

0,29

0,31

0,34

Min.

4,08

3,67

3,78

3,72

Max.

5,00

5,00

5,00

5,00

M

4,19

4,26

4,01

4,08

N

74

79

74

79

SD

0,61

0,67

0,65

0,64

Min.

2,17

1,50

2,22

1,55

Max.

5,00

5,00

5,00

5,00
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Za bolj nazorno primerjavo smo pripravili tudi grafični prikaz rezultatov (Graf 8 in Graf 9), kjer
smo primerjali dečke in deklice med seboj glede na sposobnosti asertivnosti in responzivnosti v
različnih starostnih obdobjih.

povprečje

Graf 8: Grafični prikaz rezultatov dečkov in deklic na lestvici asertivnosti glede na starostna obdobja
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Če pogledamo Graf 8, ki nam predstavlja rezultate asertivnosti glede na starostna obdobja,
vidimo, da so dečki od 12. do 29. meseca manj asertivni kot deklice. Največja razlika med spoloma
je v prvem starostnem obdobju (Mdečki = 3,17 in Mdeklice = 3,46), takrat so deklice bolj asertivne,
torej dajejo več pobud kot dečki. Od 30. do 36. meseca pa so dečki bolj asertivni kot deklice (Mdečki
= 4,52 in Mdeklice = 4,44). Tudi tukaj je razlika minimalna.

povprečje

Graf 9: Grafični prikaz rezultatov dečkov in deklic na lestvici responzivnosti glede na starostna obdobja
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Pri Grafu 9, ki nam prikazuje rezultate responzivnosti, lahko vidimo, da so dečki bolj responzivni
od 12. do 17. meseca, torej so bolj odzivni na pobude kot deklice, od 18. meseca do 29. meseca
pa so bolj responzivne deklice. Od 30. do 36. meseca je responzivnost skoraj izenačena (Mdečki =
4,64 in Mdeklice = 4,62), razlika je samo 0,02.
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Tudi na našem vzorcu se je pokazalo, da razlike med spoloma niso pomembne in da spol ni
pomemben dejavnik v razvoju komunikacije. Razlike so majhne, tako dečki kot deklice
napredujejo od 12. do 36. meseca. Proti tretjemu letu se razlike skoraj izenačijo.
To so ugotovili že številni avtorji, katerih ugotovitve smo opisali že v teoretičnem uvodu v
poglavju Dejavniki govorno-jezikovnega razvoja (Spol). S. Golombok in R. Fivush (1994) sta povzeli
metaanalize 165 študij, v katerih so avtorji proučevali razlike v govorno-jezikovni kompetentnosti
dečkov in deklic. Ugotovili sta, da so deklice dosegale malo višje rezultate kot dečki, vendar so
bile te razlike nepomembne. To potrjuje tudi slovenska raziskava o pragmatični rabi besednega
jezika (2003), kjer se dečki in deklice med 4. in 8. letom niso pomembno medsebojno razlikovali.
Drugi avtorji trdijo, da so te razlike v govorno-jezikovnem razvoju posledica razlik v hitrosti
razvoja. Tako naj bi se pomembne razlike pojavljale samo na začetku, nato pa izginejo
(Huttenlocher, 1991, v Marjanovič Umek, idr. 2006).
M. Crawford (2001, v Marjanovič Umek, idr. 2006) je zapisala, da med dečki in deklicami obstaja
več podobnosti kot razlik na številnih področjih govorno-jezikovnega razvoja. Razlike, ki so
nastale, so statistično nepomembne in majhne. Ker se posameznikov spol močno povezuje tudi
z okoljem, v katerem živi, lahko različni socialni dejavniki okolja prav tako prispevajo k razlikam v
komunikacijskem razvoju med deklicami in dečki.
Razlike, ki nastanejo med deklicami in dečki, so lahko odvisne tudi od samega posameznika in
njegovih pragmatičnih zmožnosti, saj te izhajajo iz otrokove narave, določata pa jih tudi otrokov
temperament in sociokulturno ozadje (Pence-Turnbull in Justice, 2011).
Razlike, ki so nastale v raziskavi, so tako lahko odvisne od spola, posameznikove pragmatične
zmožnosti in od posameznikovega socialnega okolja, v katerem živi.
Tudi Barbara Penko (2013) je v svoji raziskavi ugotovila, da ni statistično pomembnih razlik v
usvajanju sociopragmatičnih spretnosti med dečki in deklicami in tako spol ni pomemben
dejavnik v razvoju komunikacije. Pri asertivnosti so dečki dosegli povprečje 3,86, deklice pa 3,92,
pri responzivnosti pa dečki 4,08, deklice pa 4,06. Tudi njeni rezultati so bili zelo izenačeni, večina
rezultatov pa se ni razlikovala niti za 0,1. Razlike, ki so nastale, so se tako kot pri nas proti tretjemu
letu zelo izenačile. Razlika pa je v standardnih odklonih, saj je ta pri deklicah povsod večji, pri nas
pa je ponekod večji pri deklicah, drugje pa pri dečkih.

4.4.3. RAZVOJ ASERTIVNOSTI IN RESPONZIVNOSTI GLEDE NA ZASKRBLJENOST STARŠEV
ZARADI OTROKOVE KOMUNIKACIJE
Zanimalo nas je tudi, kakšne rezultate dosegajo otroci, katerih starši so zaskrbljeni zaradi
njihovega razvoja komunikacije. Najprej smo naredili analizo, koliko staršev je zaskrbljenih in
koliko ne, za celoten vzorec in po posameznih starostnih skupinah. Pripravili smo tudi tabelo, v
kateri so prikazani rezultati asertivnosti in responzivnosti obeh skupin otrok glede na starostne
skupine.
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Tabela 31: Odstotek staršev, ki so zaskrbljeni zaradi otrokove komunikacije
Zaskrbljenost staršev zaradi otrokove komunikacije
zaskrbljeni

nezaskrbljeni

skupaj

12–17

1 (5,3 %)

18 (94,7 %)

19 (100,0 %)

18–23

3 (9,4 %)

29 (90,6 %)

32 (100,0 %)

24–29

4 (7,1 %)

52 (92,9 %)

56 (100,0 %)

30–36

6 (13,0 %)

40 (87,0 %)

46 (100,0 %)

skupaj

14 (9,2 %)

139 (90,8 %)

153 (100,0 %)

Če pogledamo Tabelo 31, vidimo, da je malo staršev zaskrbljenih zaradi otrokove komunikacije.
Samo 14 staršev od 153 je napisalo, da jih skrbi razvoj komunikacije pri njihovem otroku. Takšen
rezultat smo pričakovali, saj imamo v vzorcu samo otroke, ki nam predstavljajo t. i. tipično
populacijo in nimajo nobenih dodatnih motenj. Njihov razvoj naj bi tako potekal normalno po
razvojnih stopnjah. Največ staršev je zaskrbljenih pri otrocih zadnje starostne skupine, najmanj
pa prve. To smo tudi pričakovali, saj so razlike med vrstniki z razvojem vedno večje, saj otroci vsak
mesec obvladajo nove stvari. Tako so otroci v prvi starostni skupini omejeni predvsem na
neverbalno komunikacijo, v drugi, tretji in četrti starostni skupini pa postanejo verbalni. Na
primer, otroci od 30. do 36. meseca so sposobni že veliko stvari. Njihovi stavki so že večzložni,
uporabljajo različne besedne vrste, tvorijo vprašanja, uporabljajo približno 250 do 500 besed,
razumejo pa jih že veliko več. Njihove izjave v tem obdobju so vedno bolj strukturirane in
podobne izjavam odraslih oseb. Postajajo vedno bolj slovnično pravilne. Otroci so že sposobni
povezati sintakso in morfologijo. Začnejo uporabljati osebne in svojilne zaimke, uporabljajo pa
tudi glagolske oblike, ki označujejo sedanjost, preteklost in prihodnost. Sposobni postanejo tudi
pripovedovati preproste zgodbice. Zmorejo začeti komunikacijo in jo prilagoditi glede na
sogovornika, ohranjati in spreminjati temo pogovora. Lahko so poslušalci in govorci, sposobni
kratkega dialoga z nekaj izmenjavami (Buckley, 2003; Dewart in Summers, 1995; Marjanovič
Umek, idr. 2006). Takrat starši najlažje opazijo razlike med svojimi otroki in vrstniki ter morebitne
težave oziroma odstopanja.
Zavedati se moramo, da obstajajo znotraj posamezne starostne skupine velike individualne
razlike v govorno-jezikovnih sposobnostih. Te so odvisne od otrokovih sposobnosti in tudi od
odraslih oseb, s katerimi otrok komunicira.
Tabela 32 in Grafa 10 in 11 nam prikazujejo povprečje obeh skupin, posebej za asertivnost in
responzivnost glede na starostne skupine. Otroke smo razdelili v dve skupini. Prva skupina so
otroci, katerih starši so zaskrbljeni zaradi otrokove komunikacije in so od sedaj naprej
poimenovani otroci DA, otroci, katerih starši niso zaskrbljeni zaradi njihove komunikacije, so
poimenovani otroci NE.
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Tabela 32: Prikaz rezultatov asertivnosti in responzivnosti glede na zaskrbljenost staršev zaradi otrokove
komunikacije glede na starostne skupine
Starostna skupina

12–17

18–23

24–29

30–36

Skupaj

Responzivnost

Asertivnost

zaskrbljeni

nezaskrbljeni

zaskrbljeni

nezaskrbljeni

M

3,58

3,23

3,61

3,29

Me

3,58

3,42

3,61

3,42

N

1

18

1

18

SD

/

0,88

/

0,85

Min.

3,58

1,50

3,61

1,77

Max.

3,58

4,25

3,61

4,67

M

3,78

3,95

3,45

3,71

Me

3,67

4,08

3,45

3,94

N

3

29

3

29

SD

0,43

0,55

0,28

0,67

Min.

3,42

2,00

3,17

1,55

Max.

4,25

4,58

3,72

4,56

M

3,98

4,43

3,92

4,16

Me

4,00

4,46

4,06

4,22

N

4

52

4

52

SD

0,28

0,35

0,41

0,38

Min.

3,67

3,67

3,33

3,33

Max.

4,25

5,00

4,22

5,00

M

4,24

4,69

4,29

4,51

Me

4,30

4,67

4,25

4,56

N

6

40

6

40

SD

0,34

0,22

0,18

0,33

Min.

3,67

4,08

4,11

3,72

Max.

4,58

5,00

4,56

5,00

M

4,02

4,25

3,95

4,05

N

14

139

14

139

SD

0,37

0,66

0,43

0,66

Min.

3,42

1,50

3,17

1,55

Max.

4,58

5,00

4,56

5,00
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Graf 10: Grafični prikaz rezultatov responzivnosti glede na zaskrbljenost staršev zaradi otrokove
komunikacije
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Če pogledamo graf responzivnosti (Graf 10), vidimo, da so otroci DA (M1 = 3,58) v prvi starostni
skupini dosegli boljše rezultate kot otroci NE (M1 = 3,23). V ostalih starostnih skupinah pa so otroci
NE bili boljši glede na povprečne vrednosti. Razlike v povprečju v teh starostnih skupinah se
spreminjajo od 0,17 (2. starostna skupina) do 0,45 (3. in 4. starostna skupina). Otroci, katerih
starši so zaskrbljeni, so tako od 18. meseca naprej do 36. meseca dosegali slabše rezultate kakor
ostali otroci.
Graf 11: Grafični prikaz rezultatov asertivnosti glede na zaskrbljenost staršev zaradi otrokove komunikacije
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Pri asertivnosti je bilo podobno. Graf asertivnosti (Graf 11) nam kaže, da so otroci DA v povprečju
v prvi starostni skupini (M1 = 3,61) dosegali boljše rezultate kot otroci NE (M1 = 3,29). V ostalih
starostnih skupinah pa so bili otroci NE boljši. Razlike v povprečju v teh starostnih skupinah se
spreminjajo od 0,22 (4. starostna skupina) do 0,26 (2. starostna skupina). Otroci, katerih starši so
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zaskrbljeni, so tako od 18. meseca naprej do 36. meseca dosegali slabše rezultate kakor ostali
otroci.
Če pogledamo vrednosti standardnega odklona asertivnosti in responzivnosti v Tabeli 32, vidimo,
da ta skozi starostne skupine otrok DA ne pada. Pri responzivnosti so razlike med otroki DA
največje v drugi starostni skupini (SD2 = 0,43), najmanjše pa v tretji starostni skupini (SD3 = 0,28).
Pri asertivnosti pa so največje razlike med otroki DA v tretji starostni skupini (SD3 = 0,41),
najmanjše pa v četrti (SD4 = 0,18).
Pri otrocih NE vrednosti standardnega odklona asertivnosti padajo v prvih treh starostnih
skupinah, v zadnji pa ostaja podoben kot v tretji (SD1 = 0,85; SD2 = 0,67; SD3 = 0,38 in SD4 = 0,33).
Tudi pri responzivnosti vrednosti standardnega odklona po starostnih skupinah padajo (SD 1 =
0,88; SD2 = 0,55; SD3 = 0,35 in SD4 = 0,22). Najmanjša razlika pa ostaja med tretjo in četrto
starostno skupino. To pomeni, da so razlike v prvi starostni skupini med posameznimi otroki večje
kot v drugi, te pa spet večje kot v tretji. V zadnji skupini postaja razpršenost okoli povprečne
vrednosti skupine zelo podobna kot v tretji skupini.
Pogledali bomo tudi, pri katerih postavkah so se otroci DA in otroci NE najbolje odrezali in pri
katerih najslabše.
Tabela 33: Povprečne vrednosti posameznih postavk responzivnosti glede na zaskrbljenost staršev zaradi
otrokove komunikacije
Zaskrbljenost
zaskrbljenost
Odzvati se
nezaskrbljenost
zaskrbljenost
Odgovoriti
nezaskrbljenost
Smiselna povezanost zaskrbljenost
s temo pogovora
nezaskrbljenost
zaskrbljenost
Responzivnost
nezaskrbljenost

N
14
139
14
139
14
139
14
139

M
4,14
4,29
4,13
4,33
3,79
4,13
4,02
4,25

Me
4,00
4,50
4,00
4,50
3,75
4, 25
4,13
4,42

SD
0,57
0,85
0,39
0,64
0,54
0,70
0,37
0,66

Pri responzivnosti in vseh njenih postavkah so otroci NE v povprečju dosegli boljše rezultate kot
otroci DA (Tabela 33). Otroci NE so se najboljše odrezali pri postavkah odgovoriti, najslabše pa
pri smiselni povezanosti s temo pogovora. Otroci DA so se najboljše odrezali pri postavkah odzvati
se, najslabše pa pri smiselni povezanosti s temo pogovora.
Tabela 34: Povprečne vrednosti posameznih postavk asertivnosti glede na zaskrbljenost staršev zaradi
otrokove komunikacije
Zaskrbljenost
zaskrbljenost
Spraševati
nezaskrbljenost
zaskrbljenost
Izražati želje
nezaskrbljenost
zaskrbljenost
Predlagati
nezaskrbljenost
zaskrbljenost
Asertivnost
nezaskrbljenost

N
14
139
14
139
14
139
14
139

M
3,95
4,12
4,24
4,31
3,67
3,74
3,95
4,05
72

Me
4,00
4,33
4,17
4,33
3,67
3,83
4,11
4,17

SD
1,05
0,89
0,40
0,57
0,52
0,76
0,43
0,66

Pri asertivnosti in vseh njenih postavkah so otroci NE dosegli v povprečju boljše rezultate kot
otroci DA (Tabela 34). Otroci NE in otroci DA so se najboljše odrezali pri postavkah izražati želje,
najslabše pa pri predlagati.
Rezultati, ki smo jih pridobili, nam pokažejo, da obstajajo izrazitejše razlike med povprečjem
otrok, katerih starši so zaskrbljeni zaradi njihove komunikacije, in med tistimi, katerih starši niso
zaskrbljeni. Razlike med povprečji po starostnih obdobjih se razlikujejo.
Večje razlike v povprečju lahko opazimo pri responzivnosti kot pri asertivnosti. Največja razlika
pri responzivnosti med skupinama se pojavi v tretji in četrti starostni skupini in znaša kar 0,45.
Razlike pri asertivnosti pa so od 2. starostnega obdobja naprej okoli 0,24.
Pri obeh sposobnostih so bili otroci DA v prvi starostni skupini boljši, od 18. meseca naprej pa so
imeli slabše rezultate. Sklepamo lahko, da v obdobju od 12. do 17. meseca razlike med otroki DA
in otroki NE še niso tako očitne. Otroci so v prvem starostnem obdobju še večinoma neverbalni
in svoje odzive ter pobude izražajo prek neverbalnih sredstev. V tem obdobju se pojavi tudi prva
beseda. Od 18. meseca naprej začne otrok uporabljati dvozložne stavke, poveča se besednjak in
razumevanje ter neverbalno komunikacijo začne nadomeščati verbalna. Obseg besedišča in tudi
dolžina povedi vplivata na to, kako lahko otrok sproži komunikacijsko dejanje (Ozbič, Penko in
Kogovšek, 2011c). V tem obdobju se začnejo kazati razlike med skupinama. Razlike so konstantne,
saj se pojavljajo na vseh nivojih. Otroci, katerih starši so zaskrbljeni zaradi njihove komunikacije,
imajo težave na področju sociopragmatičnih veščin. Večje težave imajo na področju
responzivnosti. Če ima otrok težave na področju govora in jezika, manj sprašuje, manj predlaga,
manj pogosto začenja pogovor ali kakršno koli drugo obliko komunikacije. Tako imajo otroci manj
možnosti za interakcijo. Pridobivajo manj izkušenj, ki pa so zelo pomembne za razvoj
komunikacije.
S podrobnim pregledom govorno-jezikovnega statusa otrok bi lahko ugotovili, za kakšne težave
gre. Lahko gre za kakšno motnjo, za zaostanek na področju govora in jezika ali pa so razlike zaradi
hitrosti usvajanja spretnosti. Kot smo že omenili v teoriji, znotraj posamezne starostne skupine
obstajajo velike individualne razlike med posamezniki.
O zaostanku na področju govora in jezika lahko govorimo šele pri dveh letih starosti, ko
ugotovimo, da otrokov besednjak obsega manj kot 50 besed in otrok še ne uporablja
dvobesednega stavka, nima pa težav na področju receptivnega jezika ali kognitivnega razvoja.
Prav tako nima senzoričnih ali nevroloških težav (Ozbič, idr. 2011c). Bonifacio in drugi (2007) so
na vzorcu italijanskih otrok ugotovili, da otroci z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem
pomembno zaostajajo za svojimi vrstniki z normalnim govorno-jezikovnim razvojem. Enako so
ugotovile tudi M. Ozbič, B. Penko in D. Kogovšek v svoji raziskavi leta 2011. Asertivnost in
responzivnost sta se premo-sorazmerno povečevali z obsegom besedišča in povprečno dolžino
povedi (Ozbič idr., 2011c).
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4.4.4. ANALIZA PROFILOV SOCIOPRAGMATIČNIH SPRETNOSTI GLEDE NA STAROSTNA
OBDOBJA
Zanimalo nas je, koliko otrok v vzorcu ima uravnotežen profil in kateri profili se najpogosteje
pojavljajo. V Tabelah 35, 37, 38 in 39 je prikazana analiza profilov. V Tabeli 35 lahko vidimo, koliko
otrok ima uravnotežene profile glede na starostna obdobja in koliko ne. V Tabeli 37 je podrobneje
predstavljena analiza uravnoteženih in neuravnoteženih profilov sociopragmatičnih spretnosti
glede na nivoje. V Tabeli 38 in Tabeli 39 pa so prikazani profili glede na asertivnost in
responzivnost.
Nivoji so trije in kažejo na razvitost sociopragmatičnih veščin. Tako je lahko veščina odsotna,
porajajoča se ali dobro razvita. Zaradi neuravnoteženih profilov pa so prikazani tudi dodatni
profili, kjer gre za posamezne kombinacije nivojev. V Tabeli 36 smo razložili, kaj pomenijo
posamezne kombinacije nivojev. Rezultati so prikazani tudi grafično.
Tabela 35: Analiza uravnoteženih in neuravnoteženih profilov glede na starostna obdobja
Analiza profilov
uravnotežen profil

neuravnotežen profil

skupaj

12–17

13 (68,4 %)

6 (31,6 %)

19 (100,0 %)

18–23

27 (84,4 %)

5 (15,6 %)

32 (100,0 %)

24–29

37 (66,1 %)

19 (33,9 %)

56 (100,0 %)

30–36

29 (63,0 %)

17 (37,0 %)

46 (100,0 %)

skupaj

106 (69,3 %)

47 (30,7 %)

153 (100,0 %)

Graf 12: Grafični prikaz analize uravnoteženih in neuravnoteženih profilov sociopragmatičnih spretnosti
glede na starostna obdobja
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Če pogledamo Tabelo 35 in Graf 12, vidimo, da ima kar 106 otrok uravnotežene profile, 47 pa ne.
V vsaki starostni skupini prevladujejo uravnoteženi profili. Največ jih je v tretji starostni skupini,
gre za 34,9 % vseh uravnoteženih profilov. Razlika med četrto in drugo starostno skupino je
minimalna. V četrti starostni skupini je 27,4 % uravnoteženih profilov, v drugi pa 25,5 %. V prvi
starostni skupini je odstotek uravnoteženih profilov 12,3 %.
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Največ neuravnoteženih profilov je v tretji starostni skupini, kjer jih je kar 40,4 %, najmanj pa v
drugi, kjer jih je 10,6 %. V prvi starostni skupini jih je 12,8 %, v zadnji pa 36,2 %. Odstotki so
predstavljeni glede na skupno število (47) neuravnoteženih profilov.
Po pregledu dobljenih rezultatov smo ugotovili, da ima tretja skupina največ uravnoteženih
profilov, najmanj pa prva. Tretja starostna skupina je skupina, ki je najbolj številčno zastopana.
Kar 66,1 % otrok tretje starostne skupine ima uravnotežene profile, 33,9 % pa ne. Med 24. in 29.
mesecem otroci pridobivajo na besednjaku, začnejo tvoriti večbesedne stavke in začnejo razvijati
svojo slovnično zmožnost. Otroci postanejo sposobni verbalno dajati pobude in se odzivati.
Podobno so profili zastopani tudi v drugi in četrti starostni skupini. V drugi starostni skupini ima
84,4 % otrok uravnotežene profile, 15,6 % pa ne. Otroci v tem obdobju začnejo uporabljati
telegrafski govor, poveča se besednjak, besedni red v stavkih je sicer še nepravilen in otroci
uporabljajo predvsem samostalnike in glagole. V četrti skupini ima 63 % otrok uravnotežene
profile, 30,7 % pa ne. Tudi to lahko povezujemo z otrokovim besedno govorno-jezikovnim
razvojem, saj otroci nadgrajujejo svoje slovnične zmožnosti, razvijajo svoj besednjak, postavljajo
vedno več vprašanj in postanejo sposobni pripovedovati kratke zgodbice. Tudi če pogledamo
Tabele 2, 3, 4 in 5, kjer je opisan pragmatični razvoj, vidimo, da otroci med 2. in 4. letom začnejo
uporabljati besedni govor in jezik, vključujejo se lahko že v daljše dialoge z izmenjavo vlog, lahko
so poslušalci in govorci, svoj stil komunikacije prilagodijo glede na govorca, trudijo se, da jih
sogovorci razumejo, in tudi sami sprašujejo, kadar ne razumejo.
Neuravnoteženi profili nam povedo, da je otrok v nekem določenem starostnem obdobju bolj
asertiven ali bolj responziven. V Tabeli 36 so prikazani rezultati, kako se te kombinacije pojavljajo.
Tabela 36: Nivoji asertivnosti in responzivnosti
Legenda – nivoji asertivnosti in responzivnosti
I.

odsotna/nepogosta veščina

II.

porajajoča se/slabo razvita veščina

III.

dobro razvita veščina

I.–II.

responzivnost odsotna – asertivnost, porajajoča se

I.–III.

responzivnost odsotna – asertivnost dobro razvita

II.–III. responzivnost, porajajoča se – asertivnost dobro razvita
II.–I.

responzivnost, porajajoča se – asertivnost odsotna

III.–I.

responzivnost dobro razvita – asertivnost odsotna

III.–II. responzivnost dobro razvita – asertivnost, porajajoča se
Tabela 37: Zastopanost profilov glede na nivoje po starostnih skupinah
Analiza profilov glede na nivoje
I.

II.

III.

I.–II.

I.–III.

II.–III.

II.–I.

III.–I.

III.–II.

skupaj

12–17

4

9

0

2

0

1

3

0

0

19

18–23

2

25

0

0

0

1

2

0

2

32

24–29

0

28

8

0

0

2

0

0

18

56

30–36

0

5

24

0

0

3

0

0

14

46

skupaj

6

67

32

2

0

7

5

0

34

153
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V Tabeli 37 vidimo, kako so zastopani profili glede na nivoje po starostnih skupinah. V prvi
starostni skupini imajo otroci sociopragmatične veščine najpogosteje razvite kot porajajočo se
sposobnost, pri štirih sta asertivnost in responzivnost še odsotni. Noben otrok nima obeh
sposobnosti še dobro razvitih, torej še noben pri obeh sposobnostih ni dosegel tretjega nivoja.
Pojavljajo pa se tudi kombinacije nivojev. Vidimo lahko, da je pri dveh otrocih asertivnost že na
nivoju porajajoče se sposobnosti, responzivnost pa še kot odsotna veščina, pri enem je
responzivnost porajajoča, asertivnost pa že dobro razvita. Trije otroci pa imajo responzivnost
razvito kot porajajočo, asertivnost pa še vedno odsotno.
V drugi starostni skupini imata dva otroka še vedno obe sposobnosti kot odsotni. Kar 25 otrok pa
ima obe sposobnosti razviti kot porajajoči. Noben otrok nima obeh sposobnosti že dobro razvitih.
Pri ostalih petih otrocih srečamo kombinacije nivojev. Eden ima responzivnost kot porajajočo,
asertivnost pa že dobro razvito, dva pa ravno obratno. Ostala dva imata responzivnost
porajajočo, asertivnost pa še vedno odsotno.
V tretji starostni skupini se obe sposobnosti ne pojavljata več kot odsotni oziroma še ne razviti.
Največ otrok ima sposobnosti še porajajoči, osem pa jih ima že dobro razviti. Vidimo, da se v tem
obdobju tako asertivnost kot responzivnost že pojavljata kot dobro razviti veščini. Pojavljajo se
tudi kombinacije. Dva otroka imata responzivnost kot porajajočo, asertivnost pa že dobro razvito,
kar osemnajst pa jih ima responzivnost že dobro razvito, asertivnost pa porajajočo.
V četrti starostni skupini sposobnosti nista več odsotni. Največ otrok ima obe sposobnosti dobro
razviti, samo pet jih ima še porajajoči. Tudi tukaj se pojavljajo kombinacije nivojev. Trije imajo
responzivnost porajajočo, asertivnost pa dobro razvito, kar štirinajst pa ravno obratno.
Če pogledamo vsa starostna obdobja skupaj, vidimo, da je najbolj prisoten drugi nivo (43,8 %),
torej obe sposobnosti se še razvijata, sledi kombinacija responzivnost že dobro razvita,
asertivnost pa porajajoča (22,2 %) in tretji nivo, kjer sta obe sposobnosti že dobro razviti (20,9
%). Povprečna starost otrok je 25 mesecev, zato smo pričakovali, da bodo otroci v povprečju na
nivoju porajajoče se spretnosti obeh sposobnosti.
Pričakovali smo, da bo v prvi starostni skupini večina otrok na nivoju porajajoče se sposobnosti,
saj so otroci že v prvi starostni skupini sposobni izražati asertivnost in responzivnost. Asertivnost
in responzivnost izražajo prek neverbalne komunikacije in prek prvih besed, nekateri tudi že prek
dvobesednih stavkov. Njihova sposobnost izražanja želja, predlaganja in sposobnost odzivanja je
manjša kot pri triletnikih. Tudi za drugo starostno skupino smo pričakovali, da bodo otroci na
nivoju porajajoče se spretnosti zaradi velikega razpona drugega nivoja. Od 2. leta dalje pa smo
pričakovali, da bodo otroci dosegali tudi nivoje dobro razvite veščine, saj postajajo vedno bolj
samostojni in manj odvisni od svojih staršev, predvsem na področju izražanja želja, zahtev in
potreb, kjer so sposobni vedno več narediti že sami. Od 1. do 3. leta se veča otrokov besednjak,
otrok se uči uporabljati različna sintaktična pravila, spoznava različne besedne vrste in s tem se
daljša tudi dolžina povedi. Otrok se uči, kdaj je komunikacija namenjena njemu in kdaj ne, kako
se pogovarjamo v različnih situacijah, razvija tudi svojo empatijo in sposobnost humorja. Ker se
poleg govorno-jezikovnih sposobnosti razvijajo tudi njihove kognitivne sposobnosti in
koncentracija, otroci postanejo sposobni predlagati stvari, sodelovati v pogovoru, biti inovativni
pri različnih aktivnostih in igrah.
Otroku govorno-jezikovne spretnosti in spretnosti komuniciranja omogočajo, da sam daje
pobude in se tudi odziva na pobude drugih ljudi. Vseh pragmatičnih sposobnosti ne usvojimo do
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3. leta, ampak jih spoznavamo in usvajamo celo življenje, zato kar nekaj otrok v četrti starostni
skupini še nima obeh veščin dobro razvitih. Kot smo že zapisali, je vsak otrok drugačen, lahko je
pasiven ali aktiven, in z različno hitrostjo usvaja razvojne stopnje.
Podrobneje smo želeli tudi pogledati, kako imajo otroci usvojeni asertivnost in responzivnost,
ločeno glede na nivoje.
Tabela 38: Zastopanost profilov pri responzivnosti
Analiza profilov responzivnosti
I.

II.

III.

skupaj

12–17

6 (31,6 %)

13 (68,4 %)

/

19 (100,0 %)

18–23

2 (6,3 %)

28 (87,5 %)

2 (6,3 %)

32 (100,0 %)

24–29

/

30 (53,6 %)

26 (46,4 %)

56 (100,0 %)

30–36

/

8 (17,4 %)

38 (82,6 %)

46 (100,0 %)

skupaj

8 (5,2 %)

79 (51,6 %)

66 (43,1 %)

153 (100,0 %)

Graf 13: Grafični prikaz analize profilov responzivnosti po starostnih obdobjih
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V Tabeli 38 vidimo, da imajo otroci v povprečju responzivnost najpogosteje razvito kot porajajočo
se sposobnost (51,6 %), velik odstotek otrok pa ima to sposobnost že dobro razvito (43,1 %).
Samo 8 otrok od celotnega vzorca responzivnosti še nima razvite in gre za odsotno veščino (5,2
%). Responzivnost se pojavlja kot odsotna veščina samo v prvi in drugi starostni skupini. V drugi
in tretji starostni skupini se responzivnost pojavlja kot porajajoča se sposobnost. V tretji in četrti
pa že kot dobro razvita veščina. To lahko povezujemo z ugotovitvami, da otroci od 18. meseca
naprej prepoznavajo vedno več komunikacijskih namenov odrasle osebe in so se sposobni nanje
hitro odzvati. Z meseci pa razumevanje komunikacijskih namenov samo narašča, otrok daje
sogovorniku tudi vedeti, da ga je razumel, sodelujejo v dialogu z več izmenjavami, njihovi odzivi,
reakcije in odgovori pa so vedno bolj primerni. Neverbalno odzivanje nadomesti verbalno
odzivanje. V zadnji starostni skupini prevladuje responzivnost kot dobro razvita veščina. Otroci v
našem vzorcu se torej dobro odzivajo na pobude drugih oseb.
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Tabela 39: Zastopanost profilov pri asertivnosti
Analiza profilov asertivnosti
I.

II.

III.

skupaj

12–17

7 (36,8 %)

11 (57,9 %)

1(5,3 %)

19 (100,0 %)

18–23

4 (12,5 %)

27 (84,4 %)

1 (3,1 %)

32 (100,0 %)

24–29

/

46 (82,1 %)

10 (17,9 %)

56 (100,0 %)

30–36

/

19 (41,3 %)

27 (58,7 %)

46(100,0 %)

skupaj

11 (7,2 %)

103(67,3 %)

39 (25,5 %)

153 (100,0 %)

Graf 14: Grafični prikaz analize profilov asertivnosti po starostnih obdobjih
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V Tabeli 39 vidimo, da imajo otroci tudi asertivnost najpogosteje v povprečju razvito kot
porajajočo se sposobnost (67,3 %), skoraj tretjina ima to sposobnost že dobro razvito (25,5 %).
Samo 11 otrok od celotnega vzorca asertivnosti še nima razvite in gre za odsotno veščino (7,2 %).
Asertivnost se pojavlja kot odsotna veščina samo v prvi in drugi starostni skupini. V drugi in tretji
se najpogosteje pojavlja kot porajajoča se sposobnost, v četrti pa kot dobro razvita veščina.
Rezultati nam pokažejo, da so otrokove sposobnosti spraševanja, izražanja želja, zahtev in potreb
ter zmožnost predlaganja na nivoju porajajoče se spretnosti. Če želi otrok vprašati, izraziti željo
ali predlagati, mora sam oblikovati svojo misel, kar je težje, kot se odzvati na pobudo nekoga
drugega, zato je razumljivo, da so otroci manj asertivni kot responzivni.
Rezultati v obeh tabelah (38 in 39) nam pokažejo, da je responzivnost v povprečju bolj razvita kot
asertivnost. Opazimo lahko tudi velik napredek od 1. do 3. leta, saj ima večina otrok v zadnji
starostni skupini sposobnosti že dobro razvite. Pri asertivnosti je to več kot polovica otrok zadnje
starostne skupine (58,7 %), pri responzivnosti pa kar 82,6 %.
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4.4.5. PREVERJANJE HIPOTEZ
Preverjali smo 7 hipotez, ki se nanašajo na razvoj asertivnosti in responzivnosti glede na starost,
spol in zaskrbljenosti staršev zaradi otrokove komunikacije.

4.4.5.1. HIPOTEZA 1
H1: Asertivnost otrok od 1. do 3. leta starosti z leti dosega višjo stopnjo razvitosti.

Asertivnost otrok v različnih starostih smo preverjali s povprečno stopnjo asertivnosti in njenimi
podlestvicami. Ker nas zanimajo razlike med štirimi starostnimi skupinami, smo uporabili KruskalWallisov H-test.
Tabela 40: Povprečni rangi asertivnosti po starostnih skupinah

Spraševati

Želje

Predlagati

Asertivnost

Starostna
skupina
12–17
18–23
24–29
30–36
skupaj
12–17
18–23
24–29
30–36
skupaj
12–17
18–23
24–29
30–36
skupaj
12–17
18–23
24–29
30–36
skupaj

Povprečni
rang
42,53
45,28
78,01
112,08

N
19
32
56
46
153
19
32
56
46
153
19
32
56
46
153
19
32
56
46
153

44,11
67,80
76,08
98,11
34,00
51,52
81,33
107,22
35,21
47,03
79,30
112,30

Že pri pregledu povprečnih rangov se kaže trend, da je stopnja asertivnosti najnižja pri najmlajši
starostni skupini in s starostjo narašča ter je najvišja pri najstarejši starostni skupini. Enako velja
tudi za vse tri podlestvice asertivnosti.
Tabela 41: Kruskal-Wallisov test razlik asertivnosti med starostnimi skupinami
Hi-kvadrat
Spraševati
Želje
Predlagati
Asertivnost

58,543
22,631
50,848
60,976

Stopnje
prostosti
3
3
3
3

Stopnja
tveganja
0,000
0,000
0,000
0,000
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Razlike med štirimi starostnimi skupinami so tudi statistično pomembno različne pri stopnji
tveganja 0,01. Na osnovi predstavljenega rezultata H1 sprejmemo. Asertivnost otrok z leti dosega
statistično pomembno višjo stopnjo razvitosti.

4.4.5.2. HIPOTEZA 2
H2: Responzivnost otrok od 1. do 3. leta starosti z leti dosega višjo stopnjo razvitosti.

Responzivnost otrok v različnih starostih smo preverjali s povprečno stopnjo responzivnosti in
njenimi podlestvicami. Ker nas zanimajo razlike med štirimi starostnimi skupinami, smo uporabili
Kruskal-Wallisov H-test.
Tabela 42: Povprečni rangi responzivnosti pri starostnih skupinah

Odgovoriti

Odzvati se

Smiselna povezanost s
temo pogovora

Responzivnost

Starostna
skupina
12–17
18–23
24–29
30–36
skupaj
12–17
18–23
24–29
30–36
skupaj
12–17
18–23
24–29
30–36
skupaj
12–17
18–23
24–29
30–36
skupaj

Povprečni
rang
25,42
55,53
84,45
104,17

N
19
32
56
46
153
19
32
56
46
153
19
32
56
46
153
19
32
56
46
153

26,95
51,53
87,46
102,65
32,66
51,63
82,19
106,65
22,39
47,09
84,94
110,70

Že pri pregledu povprečnih rangov se kaže trend, da je stopnja responzivnosti najnižja pri
najmlajši starostni skupini in s starostjo narašča ter je najvišja pri najstarejši starostni skupini.
Enako velja tudi za vse tri podlestvice responzivnosti.
Tabela 43: Kruskal-Wallisov test razlik pri responzivnosti med starostnimi skupinami
Odgovoriti
Odzvati se
Smiselna povezanost s temo pogovora
Responzivnost

Hi-kvadrat
53,916
57,578
51,888
72,067
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Stopnje prostosti
3
3
3
3

Stopnja tveganja
0,000
0,000
0,000
0,000

Razlike med štirimi starostnimi skupinami so tudi statistično pomembno različne pri stopnji
tveganja 0,01. Na osnovi predstavljenega rezultata H2 sprejmemo. Responzivnost otrok z leti
dosega statistično pomembno višjo stopnjo razvitosti.

4.4.5.3. HIPOTEZA 3
H3: Razvoj asertivnosti je pri otrocih med 1. in 2. letom starosti večji kot med 2.
in 3. letom starosti.

Asertivnost otrok v dveh starostnih obdobjih smo preverjali s povprečno stopnjo asertivnosti in
njenimi podlestvicami. Ker nas zanimajo razlike med dvema starostnima skupinama, smo
uporabili Mann-Whitneyjev U-test.
Razlike med 1. in 2. letom starosti
Tabela 44: Povprečni rangi asertivnosti med 1. in 2. letom starosti

Spraševati

Želje

Predlagati

Asertivnost

Starostna
skupina
12–17
18–23
skupaj
12–17
18–23
skupaj
12–17
18–23
skupaj
12–17
18–23
skupaj

N
19
32
51
19
32
51
19
32
51
19
32
51

Povprečni
rang
24,79
26,72

Vsota
rangov
471,00
855,00

20,76
29,11

394,50
931,50

20,29
29,39

385,50
940,50

20,87
29,05

396,50
929,50

Že pri pregledu povprečnih rangov se kaže, da je stopnja asertivnosti nižja pri mlajši starostni
skupini in višja pri starejši starostni skupini.
Tabela 45: Mann-Whitneyjev U-test razlik med 1. in 2. letom starosti

Spraševati
Želje
Predlagati
Asertivnost

Mann-Whitneyjev
U-test razlik
281,000
204,500
195,500
206,500

Stopnja tveganja
(2-stransko)
0,652
0,051
0,034
0,057

Razlike med skupinama so statistično pomembno različne pri stopnji tveganja 0,05 pri podlestvici
Predlagati, Želje in lestvici asertivnosti.

81

Razlike med 2. in 3. letom starosti
Tabela 46: Povprečni rangi asertivnosti med 2. in 3. letom starosti

Spraševati

Želje

Predlagati

Asertivnost

Starostna
skupina
24–29
30–36
skupaj
24–29
30–36
skupaj
24–29
30–36
skupaj
24–29
30–36
skupaj

N
56
46
102
56
46
102
56
46
102
56
46
102

Povprečni
rang
39,98
65,52

Vsota
rangov
2239,00
3014,00

44,20
60,39

2475,00
2778,00

42,63
62,29

2387,50
2865,50

39,91
65,61

2235,00
3018,00

Že pri pregledu povprečnih rangov se kaže, da je stopnja asertivnosti nižja pri mlajši starostni
skupini in višja pri starejši starostni skupini.
Tabela 47: Mann-Whitneyjev U-test razlik med 2. in 3. letom starosti

Spraševati
Želje
Predlagati
Asertivnost

Mann-Whitneyjev
U-test razlik
643,000
879,000
791,500
639,000

Stopnja tveganja
(2-stransko)
0,000
0,006
0,001
0,000

Razlike med skupinama so tudi statistično pomembno različne pri stopnji tveganja 0,01.
Na osnovi predstavljenega rezultata H3 zavrnemo. Razvoj asertivnosti je večji pri otrocih med 2.
in 3. letom starosti.

4.4.5.4. HIPOTEZA 4
H4: Razvoj responzivnosti je pri otrocih med 1. in 2. letom starosti večji kot med 2.
in 3. letom starosti.

Responzivnost otrok v dveh starostnih obdobjih smo preverjali s povprečno stopnjo
responzivnosti in njenimi podlestvicami. Ker nas zanimajo razlike med dvema starostnima
skupinama, smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test.
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Razlika med 1. in 2. letom starosti
Tabela 48: Povprečni rangi responzivnosti med 1. in 2. letom starosti

Odgovoriti

Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost

Starostna
skupina
12–17
18–23
skupaj
12–17
18–23
skupaj
12–17
18–23
skupaj
12–17
18–23
skupaj

N
19
32
51
19
32
51
19
32
51
19
32
51

Povprečni
rang
17,11
31,28

Vsota
rangov
325,00
1001,00

19,11
30,09

363,00
963,00

19,74
29,72

375,00
951,00

17,32
31,16

329,00
997,00

Že pri pregledu povprečnih rangov se kaže, da je stopnja responzivnosti nižja pri mlajši starostni
skupini in višja pri starejši starostni skupini.
Tabela 49: Mann-Whitneyjev U-test razlik responzivnosti med 1. in 2. letom starosti

Odgovoriti
Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost

Mann-Whitneyjev
U-test razlik
135,000
173,000

Stopnja tveganja
(2-stransko)
0,001
0,009

185,000

0,019

139,000

0,001

Razlike med skupinama so tudi statistično pomembno različne pri stopnji tveganja 0,05.
Razlike med 2. in 3. letom starosti
Tabela 50: Povprečni rangi responzivnosti med 2. in 3. letom starosti

Odgovoriti

Odzvati se
Smiselna povezanost s temo
pogovora
Responzivnost

Starostna skupina
24–29
30–36
skupaj
24–29
30–36
skupaj
24–29
30–36
skupaj
24–29
30–36
skupaj
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N
56
46
102
56
46
102
56
46
102
56
46
102

Povprečni rang
45,26
59,10

Vsota rangov
2534,50
2718,50

46,37
57,75

2596,50
2656,50

43,38
61,39

2429,00
2824,00

42,61
62,33

2386,00
2867,00

Že pri pregledu povprečnih rangov se kaže, da je stopnja responzivnosti nižja pri mlajši starostni
skupini in višja pri starejši starostni skupini.
Tabela 51: Mann-Whitneyjev U-test razlik responzivnosti med 2. in 3. letom starosti

Odgovoriti
Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost

Mann-Whitneyjev
U-test razlik
938,500
1000,500

Stopnja tveganja
(2-stransko)
0,016
0,034

833,000

0,002

790,000

0,001

Razlike med skupinama so tudi statistično pomembno različne pri stopnji tveganja 0,05.
Na osnovi predstavljenega rezultata H4 zavrnemo. Razvoj responzivnosti je večji pri otrocih med
2. in 3. letom starosti (izjema je le podlestvica Odgovoriti, kjer je razvoj za 0,33 večji med 1. in 2.
letom starosti kot med 2. in 3. letom).

4.4.5.5. HIPOTEZA 5
H5: Razlike med asertivnostjo in responzivnostjo med otroki bodo s starostjo vedno manjše.

Izračunali smo razliko med povprečno stopnjo asertivnosti in povprečno stopnjo responzivnosti.
To razliko smo primerjali po štirih starostnih skupinah. Razlika povprečij je porazdeljena
normalno in bomo zato za analizo z razliko uporabili parametrične metode.
Tabela 52: Preverjanje normalnosti porazdelitve razlike med asertivnostjo in responzivnostjo
Kolmogorov-Smirnov test
stopnje
stopnja
statistika
prostosti
tveganja
Razlika med
asertivnostjo in
responzivnostjo

0,051

153

0,200

Shapiro-Wilkov test
stopnje
stopnja
statistika
prostosti
tveganja
0,989

153

0,256

Tabela 53: Statistika za analizo razlike med asertivnostjo in responzivnostjo po starostnih skupinah

12–17
18–23
24–29
30–36
Skupaj

N

M

19
32
56
46
153

0,057
–0,256
–0,255
–0,150
–0,185

Standardni Standardna
odklon
napaka
0,615
0,312
0,376
0,308
0,393

0,141
0,055
0,050
0,045
0,032

95-odstotni interval
zaupanja
spodnja meja zgornja meja
–0,239
0,354
–0,368
–0,143
–0,355
–0,154
–0,242
–0,059
–0,247
–0,122

Min.

Max.

–0,94
–0,97
–1,25
–0,80
–1,25

1,27
0,20
0,66
0,53
1,27

Iz povprečij je razvidno, da je razlika med A in R v najmlajši starostni skupini najmanjša, medtem
ko so razlike največje pri drugi in tretji starostni skupini.
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Tabela 54: Analiza variance razlik med starostnimi skupinami med asertivnostjo in responzivnostjo

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

Vsota
kvadratov
1,602
21,877
23,478

Stopnje
prostosti
3
149
152

Kvadrat
povprečja
0,534
0,147

F – test
3,636

Stopnja
tveganja
0,014

Razlike med štirimi starostnimi skupinami so tudi statistično pomembno različne pri stopnji
tveganja 0,05.
V nadaljevanju smo z dodatnim Bonferroni testom preverili razlike med posameznimi pari
starostnih kategorij.
Tabela 55: Bonferroni dodatni test preverjanja razlik
I: Starostna
skupina

J: Starostna
Razlika
Standardna
Stopnja
skupina povprečja (I–J) napaka
tveganja
18–23
0,313*
0,111
0,033
12–17
24–29
0,312*
0,102
0,015
30–36
0,208
0,105
0,293
12–17
–0,313*
0,111
0,033
18–23
24–29
–0,001
0,085
1,000
30–36
–0,105
0,088
1,000
*
12–17
–0,312
0,102
0,015
24–29
18–23
0,001
0,085
1,000
30–36
–0,104
0,076
1,000
12–17
–0,208
0,105
0,293
30–36
18–23
0,105
0,088
1,000
24–29
0,104
0,076
1,000
*. Razlika povprečja je statistično pomembna pri stopnji tveganja 0,05.

95-odstotni interval zaupanja
spodnja meja zgornja meja
0,016
0,610
0,040
0,584
–0,072
0,487
–0,610
–0,016
–0,228
0,226
–0,341
0,130
–0,584
–0,040
–0,226
0,228
–0,308
0,100
–0,487
0,072
–0,130
0,341
–0,100
0,308

Razlika med asertivnostjo in responzivnostjo najmlajše starostne skupine je statistično
pomembno večja kot pri drugi in tretji starostni skupini. Razlike najstarejše starostne skupine se
statistično pomembno ne razlikujejo od razlik ostalih starostnih skupin. Na osnovi
predstavljenega rezultata H5 zavrnemo, trend manjšanja razlik med asertivnostjo in
responzivnostjo s starostjo ni razviden.

4.4.5.6. HIPOTEZA 6
H6: Dečki so v obdobju od 12. do 36. meseca manj asertivni in responzivni kot deklice.

Asertivnost in responzivnost otrok po spolu smo preverjali s povprečno stopnjo asertivnosti in
responzivnosti ter njunimi podlestvicami. Ker nas zanimajo razlike med dvema skupinama oz.
spoloma, smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test.
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Tabela 56: Povprečni rangi asertivnosti in responzivnosti pri dečkih in deklicah

Odgovoriti

Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost

Spraševati

Želje

Predlagati

Asertivnost

Spol
moški
ženski
skupaj
moški
ženski
skupaj
moški
ženski
skupaj
moški
ženski
skupaj

N
74
79
153
74
79
153
74
79
153
74
79
153

moški
ženski
skupaj
moški
ženski
skupaj
moški
ženski
skupaj
moški
ženski
skupaj

74
79
153
74
79
153
74
79
153
74
79
153

Povprečni rang Vsota rangov
71,55
5294,50
82,11
6486,50
77,08
76,92

5704,00
6077,00

71,30
82,34

5276,00
6505,00

72,97
80,78

5399,50
6381,50

73,55
80,23

5443,00
6338,00

78,97
75,16

5843,50
5937,50

72,45
81,26

5361,50
6419,50

74,43
79,41

5507,50
6273,50

Iz povprečnih rangov se kaže, da so dečki večinoma manj asertivni in tudi manj responzivni od
deklic. Izjemi sta podlestvici Odzvati se in Želje, kjer so dečki nekoliko bolj asertivni in bolj
responzivni od deklic.
Tabela 57: Mann-Whitneyjev U-test razlik med dečki in deklicami pri sposobnostih asertivnosti in
responzivnosti

Odgovoriti
Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost
Spraševati
Želje
Predlagati
Asertivnost

Mann-Whitneyjev
U-test razlik
2519,500
2917,000

Stopnja tveganja
(2-stransko)
0,134
0,982

2501,000

0,120

2624,500

0,275

2668,000
2777,500
2586,500
2732,500

0,344
0,593
0,217
0,486

Razlike med spoloma so majhne in niso statistično pomembno različne pri stopnji tveganja 0,05
(niti pri nekoliko višji, še sprejemljivi stopnji tveganja 0,10), ne v primeru asertivnosti niti v
primeru responzivnosti in njunih podlestvic. Na osnovi predstavljenega rezultata H6 zavrnemo.
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4.4.5.7. HIPOTEZA 7
H7: Otroci, katerih starše skrbi njihov razvoj komunikacije, bodo imeli slabše rezultate
kot otroci, katerih starše to ne skrbi.

Asertivnost in responzivnost otrok po skrbi za njihov razvoj komunikacije smo preverjali s
povprečno stopnjo asertivnosti in responzivnosti ter njunimi podlestvicami. Ker nas zanimajo
razlike med dvema skupinama otrok, smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test.
Tabela 58: Povprečni rangi asertivnosti in responzivnosti glede na zaskrbljenost staršev zaradi otrokove
komunikacije

Odgovoriti

Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost

Spraševati

Želje

Predlagati

Asertivnost

Zaskrbljenost
zaskrbljeni
nezaskrbljeni
skupaj
zaskrbljeni
nezaskrbljeni
skupaj
zaskrbljeni
nezaskrbljeni
skupaj
zaskrbljeni
nezaskrbljeni
skupaj

N Povprečni rang Vsota rangov
14
52,79
739,00
139
79,44
11042,00
153
14
61,50
861,00
139
78,56
10920,00
153
14
49,46
692,50
139
79,77
11088,50
153
14
49,43
692,00
139
79,78
11089,00
153

zaskrbljeni
nezaskrbljeni
skupaj
zaskrbljeni
nezaskrbljeni
skupaj
zaskrbljeni
nezaskrbljeni
skupaj
zaskrbljeni
nezaskrbljeni
skupaj

14
139
153
14
139
153
14
139
153
14
139
153

72,07
77,50

1009,00
10772,00

63,64
78,35

891,00
10890,00

66,61
78,05

932,50
10848,50

63,21
78,39

885,00
10896,00

Iz povprečnih rangov se kaže, da so otroci, katerih starše skrbi za njihov razvoj komunikacije, manj
asertivni in manj responzivni kot otroci, katerih starše to ne skrbi.
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Tabela 59: Mann-Whitneyjev U-test razlik med otroki, katerih starši so zaskrbljeni, in med tistimi, ki niso

Odgovoriti
Odzvati se
Smiselna povezanost s
temo pogovora
Responzivnost
Spraševati
Želje
Predlagati
Asertivnost

Mann-Whitneyjev
U-test razlik
634,000
756,000

Stopnja tveganja
(2-stransko)
0,029
0,154

587,500

0,014

587,000

0,014

904,000
786,000
827,500
780,000

0,657
0,233
0,355
0,222

Razlike med obema skupinama otrok v primeru asertivnosti niso statistično pomembno različne
(so majhne) pri stopnji tveganja 0,05. Razlike med skupinama otrok pa so statistično pomembno
različne pri stopnji tveganja 0,05 v primeru responzivnosti (izjema je podlestvica Odzvati se).
Otroci, katerih starše skrbi razvoj njihove komunikacije, so statistično pomembno manj
responzivni kot druga skupina otrok, katerih starše ne skrbi njihov razvoj komunikacije. Na osnovi
predstavljenega rezultata H7 delno sprejmemo, saj drži za responzivnost, ne pa tudi za
asertivnost.
4.4.6. PREGLED HIPOTEZ
Tabela 60: Pregled rezultatov hipotez
Hipoteza 1

Asertivnost otrok od 1. do 3. leta starosti z leti dosega višjo stopnjo
razvitosti.

SPREJMEMO

Hipoteza 2

Responzivnost otrok od 1. do 3. leta starosti z leti dosega višjo stopnjo
razvitosti.

SPREJMEMO

Hipoteza 3

Razvoj asertivnosti je pri otrocih med 1. in 2. letom starosti večji kot med
OVRŽEMO
2. in 3. letom starosti.

Hipoteza 4

Razvoj responzivnosti je pri otrocih med 1. in 2. letom starosti večji kot
med 2. in 3. letom starosti.

Hipoteza 5

Razlike med asertivnostjo in responzivnostjo med otroki bodo s starostjo
OVRŽEMO
vedno manjše.

Hipoteza 6

Dečki so v obdobju od 12. do 36. meseca manj asertivni in responzivni kot
OVRŽEMO
deklice.

Hipoteza 7

Otroci, katerih starše skrbi njihov razvoj komunikacije, bodo imeli slabše
rezultate kot otroci, katerih starše to ne skrbi.
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OVRŽEMO

DELNO
SPREJMEMO

5. ZAKLJUČEK
Komunikacija je veščina, ki je za človeka zelo pomembna, saj je ena izmed osnovnih sposobnosti,
ki jih človek potrebuje. Komunikacijske sposobnosti pogojujejo kakovost posameznikovega
življenja. Sposobnost komunikacije nam omogoča, da vstopamo v odnose z drugimi in
nadzorujemo svoje čustveno in socialno življenje (Ozbič idr., 2011a).
Gre za sporazumevanje in sporočanje med ljudmi, ki vedno poteka prek več kanalov. Besedno
komuniciranje je podkrepljeno z mimiko obraza in telesa ter z gestami. V praksi človek vedno
komunicira enovito, saj združuje verbalno in neverbalno komunikacijo. Šele celota obeh načinov
komuniciranja nam daje komunikacijski učinek (Ule, 2009).
Otrok svoje komunikacijske sposobnosti razvija od rojstva naprej. Ko se rodi, nima znanja in
izkušenj o interakciji z drugimi in s svetom. Vse to se nauči prek komunikacije, ki ga spremlja od
rojstva naprej, in z ljudmi, ki skrbijo zanj. Vsak človek potrebuje za komunikacijski proces enake
stvari. Potrebuje svoje telo, pravilno in dobro razvite psihične funkcije, razvita čutila, zdrav živčni
sistem ter razvite in funkcionalne govorne organe (Žnidarič, 1993). Pomembne so tudi govornojezikovne sposobnosti posameznika in izkušnje ter vrednote, ki jih pridobiva od začetka svojega
življenja.
Uspeh komunikacije je odvisen od tega, kako in koliko poslušamo sogovorca. Če pogledamo
razvoj pragmatike, vidimo, da so otroci kmalu sposobni prilagoditi svoj govor sogovorcem in
situaciji, v kateri poteka komunikacija. Otroci se naučijo, da različne situacije zahtevajo različne
oblike govora in tako je govor v komunikaciji z odraslim drugačen od govora s sovrstnikom
(Kranjc, 1999). Naučijo se interpretirati različne oblike in funkcije govornega izražanja.
Učinkovitost komunikacije pa je odvisna tudi od našega poznavanja in upoštevanja
komunikacijskih pravil, kot so pravila izmenjave vlog v pogovoru, vzpostavljanje očesnega
kontakta, ohranjanje skupne pozornosti itd. Ob upoštevanju pravil zmoremo izraziti svoje misli in
ideje tako, da nas drugi ljudje razumejo (McLean in McLean, 1999). Govorimo o sporazumevalni
zmožnosti oziroma komunikacijski kompetentnosti, ki se nanaša na celoten komunikacijski
sistem, tako na verbalni kot neverbalni. Eden izmed vidikov je tudi pragmatika. Pragmatičnost
nam predstavlja praktično sposobnost rabe govora v komunikaciji, v različnih socialnih kontekstih
(Marjanovič Umek in Fekonja, 2004). Konverzacijske spretnosti, kot so izmenjava vlog v
pogovoru, soustvarjalni dialog, vztrajanje na skupni temi pogovora ali dejanja, skupna pozornost
itd., so ključne za govorno-jezikovni razvoj (Snow, 1984; Bruner, 2983; Tomasello in Farrar, 1986,
v Ozbič idr., 2011a). V vsakdanji komunikaciji vidimo, da se otroci različno odzivajo in vključujejo
v komunikacijo. Nekateri so bolj aktivni, drugi pa pasivni (Bonifacio idr., 2007). V sklopu socialne
pragmatike smo raziskovali dva vidika, dajanje pobud za interakcijo in odzivanje.
S pomočjo raziskave smo videli, kako se razvijajo sociopragmatične spretnosti pri otrocih na
celjskem področju. V vzorec je bilo vključenih 153 otrok »tipične populacije« s celjskega območja,
74 dečkov in 79 deklic. Starši so izpolnili Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti
avtorja Luigija Girolametta. Analizirali smo, kako se razvijata obe sposobnosti, asertivnost in
responzivnost, od 12. do 36. meseca. Primerjali smo tudi rezultate sociopragmatičnih spretnosti
glede na spol in glede na zaskrbljenost staršev zaradi otrokove komunikacije. Analizirali smo tudi
profile po posameznih starostnih skupinah. Pridobljena spoznanja o razvoju komunikacije in
sociopragmatičnih spretnostih bomo lahko uporabili pri našem nadaljnjem delu.
89

Pri analizi rezultatov smo potrdili naslednje hipoteze: H1 (Asertivnost otrok od 1. do 3. leta
starosti z leti dosega višjo stopnjo razvitosti.), H2 (Responzivnost otrok od 1. do 3. leta starosti z
leti dosega višjo stopnjo razvitosti.), zadnjo H7 pa smo delno potrdili (Otroci, katerih starše skrbi
njihov razvoj komunikacije, bodo imeli slabše rezultate kot otroci, katerih starše to ne skrbi.).
Hipoteze H3 (Razvoj asertivnosti je pri otrocih med 1. in 2. letom starosti večji kot med 2. in 3.
letom starosti.), H4 (Razvoj responzivnosti je pri otrocih med 1. in 2. letom starosti večji kot med
2. in 3. letom starosti.), H5 (Razlike med asertivnostjo in responzivnostjo med otroki bodo s
starostjo vedno manjše.) in H6 (Dečki so v obdobju od 12. do 36. meseca manj asertivni in
responzivni kot deklice.) pa smo zavrnili.
Vidimo, da se otrokova sociopragmatična sposobnost, tako asertivnost kot responzivnost,
intenzivno razvija od 12. do 36. meseca. Obe spretnosti z leti dosegata višjo stopnjo razvitosti.
Razvoj asertivnosti in responzivnosti je večji med 2. in 3. letom kot med 1. in 2. letom starosti. Od
24. meseca naprej otrok pospešeno razvija svojo slovnično zmožnost, pridobiva na receptivnem
in ekspresivnem besednjaku ter na samozavesti v interakcijah z drugimi ljudmi. Otroci z leti
postajajo vedno bolj komunikativni in spretnejši v izražanju svojih želja in v odzivanju na
komunikacijo. Responzivnost je v povprečju bolj razvita kot asertivnost, vendar ni bistveno velike
razlike. Velik preskok pri sposobnostih asertivnosti in responzivnosti je tudi že od 1. do 2. leta, saj
otrok preide iz neverbalnih načinov sporazumevanja in parih besed ali kratkih stavkov v verbalno
sporazumevanje, njegov stavek se podaljšuje, s tem pa se podaljšuje tudi njegova interakcija z
drugimi ljudmi. Glede na rezultate lahko sklepamo, da so se starši osredotočili predvsem na
verbalne sposobnosti otroka, s katerimi otrok izraža svoje sposobnosti asertivnosti in
responzivnosti.
Kot številne druge raziskave je tudi naša pokazala, da med dečki in deklicami ni statistično
pomembnih razlik v usvajanju sociopragmatičnih spretnosti ne na področju asertivnosti in ne
responzivnosti.
Naredili smo tudi primerjavo med otroki, katerih starše skrbi njihov razvoj komunikacije, in med
tistimi, ki jih to ne skrbi. Otroci, katerih starše skrbi za njihov razvoj komunikacije, so manj
asertivni in responzivni kot otroci, katerih starše to ne skrbi. Njihovi rezultati so bili statistično
pomembni samo na nivoju responzivnosti, ne pa tudi na nivoju asertivnosti. Za bolj podrobno
primerjavo njihovega komunikacijskega razvoja bi lahko v prihodnje uporabili tudi slovensko
različico vprašalnika Zgodnja otrokova komunikacija, ki je namenjena otrokom od 11. do 36.
meseca. Vprašalnik je ločen na dva dela glede na otrokovo starost (geste in besede, besede in
povedi), tako bi bolj podrobno videli, kje prihaja do razlik in kakšna je njihova uporaba gest, besed
in povedi. S testom preverimo razumevanje, izražanje, otrokov besednjak, uporabo različnih
besednih vrst in njihovo obliko, uporabo gest, sposobnosti oponašanja dejanj, zapletenost
stavkov itd.
V prihodnje bi bilo zanimivo tudi ugotoviti, kakšno izobrazbo imajo starši, ki so zaskrbljeni zaradi
razvoja komunikacije, saj naj bi po ugotovitvah različnih avtorjev bolj izobražene matere imele v
povprečju več znanja o razvojnih značilnostih otrok in bi naj tako hitreje prepoznale razna
odstopanja, težave.
Rezultati, ki smo jih pridobili glede na razvoj asertivnosti in responzivnosti ter razlik med spoloma,
sovpadajo z rezultati Barbare Penko in njeno raziskavo iz leta 2013.
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Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti je zanesljiv in veljaven vprašalnik, ki nam
pomaga odkriti, ali otrok v svojem okolju oziroma kulturi s svojimi komunikacijskimi
sposobnostmi odstopa od svojih vrstnikov. Starši imajo več možnosti za opazovanje svojega
otroka v različnih naravnih situacijah in lahko opazujejo obnašanja, ki so za opazovalca težja za
opazovanje. Prav tako se ne srečamo s težavami zaradi nepoznavanja ocenjevalca ali novega,
tujega okolja.
Prepoznamo lahko otroke s šibkejšimi veščinami sociopragmatike in jim pravočasno nudimo
pomoč in ustrezno obravnavo. Zgodnja diagnostika je zelo pomembna na področju govora in
jezika. Staršem, katerih otrocih imajo težave na področju asertivnosti, lahko svetujemo, da
uporabljajo čim več aktivnosti, ki motivirajo sposobnosti, ki začenjajo pogovor. Pomembno je, da
ima otrok dovolj priložnosti dati pobudo za začetek komunikacije. Tistim, ki imajo težave na
področju responzivnosti, pa svetujemo, da čim večkrat izvajajo nepričakovane akcije in počakajo
na otrokove odzive ali otroka vključujejo v različne pesmice, izštevanke, igre, izhajajoč iz
otrokovih interesov, in ga med tem postopoma navajajo na izmenično aktivnost. Pomembno je,
da otroka seznanimo z rutino, nato pa mu vedno nudimo dovolj časa, da lahko otrok odgovori in
sam nadaljuje aktivnost, pesmico (Bonifacio idr., 2007).
Če gremo čez postavke vprašalnika, vidimo, da komunikacija tako ne poteka samo na verbalnem
nivoju, ampak tudi na neverbalnem. Pomembno je, da že pred samim besednim jezikom, torej v
obdobju nebesednega jezika, razvijamo osnove komunikacije in otroka čim več vključujemo v
pogovor ter ga pri tem spodbujamo. Otroku moramo dati čas in priložnost, da tudi sam začne z
interakcijo. Če vedno govorimo samo mi in prevzemamo pobude, otrok ne bo imel nikoli
možnosti spoznati, kakšna je njegova vloga v procesu sporazumevanja. Sociopragmatične veščine
so tako osnova za učinkovito komunikacijo.
Pri komunikaciji pa ne smemo pozabiti, da se konverzacijska pravila razlikujejo glede na kulturo,
zato je pomembno, da upoštevamo komunikacijska pravila partnerja, saj se lahko zelo razlikujejo
od naših. Že med posamezniki obstajajo razlike med pragmatičnimi veščinami, saj te izhajajo iz
narave posameznika, določa pa jih tudi otrokov temperament in sociokulturno ozadje (PenceTurnbull in Justice, 2011).
V prihodnje bi se lahko izvedla raziskava še na tistih področjih Slovenije, kjer podatkov o razvoju
sociopragmatičnih spretnosti še nismo pridobili. Tako bi lahko dobili podatke za celotno Slovenijo
in pridobili norme za razvoj sociopragmatičnih spretnosti. Poglobili bi se lahko tudi še v ostale
motnje. Do sedaj so pridobili podatke za razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri motnjah
avtističnega spektra, cerebralne paralize, gluhih in naglušnih, pri otrocih z Williams-Beuren
sindromom in pri otrocih z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem. Vemo pa, da imajo težave
na tem področju še številne druge skupine, ki smo jih našteli v teoretičnem delu in se srečujejo z
različnimi težavami.
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