
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Logopedija in surdopedagogika 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špela Novak 

OCENJEVANJE PRAGMATIČNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Logopedija in surdopedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špela Novak 

OCENJEVANJE PRAGMATIČNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

Magistrsko delo 

 

 

Mentorica: dr. Martina Ozbič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se mentorici dr. Martini Ozbič za strokovno vodenje pri pisanju magistrske 

naloge.  

Zahvaljujem se tudi vsem staršem otrok, ki so rešili vprašalnik in tako prispevali k  

raziskovanju področja pragmatike. 

Hvala tudi moji družini in vsem, ki ste me podpirali v času študija. 



 

  



POVZETEK 

Pragmatične spretnosti so jezikovne veščine, ki jih uporabljamo v konkretnih 

okoliščinah, kontekstu, ko govorimo oziroma se sporazumevamo z drugimi 

osebami. Nanašajo se na govorjenje, uporabo gibov, gest, razumevanje 

povedanega, dajanje pobud in odzivanje na pobude drugih. Razvoj pragmatičnih 

veščin je zelo pomemben za razvoj govora, jezika in komunikacije nasploh. 

V magistrski nalogi so analizirane pragmatične veščine predšolskih otrok od 18. 

do 47. meseca glede na spol in starost. Pragmatične veščine so bile preverjene z 

vprašalnikom Ocenjevanje pragmatičnega razvoja predšolskih otrok (LUI-

Language Use Inventory, avtorice O'Neill, 2009), ki smo ga priredili na Pedagoški 

fakulteti in je tudi prvi prevod vprašalnika v slovenski jezik. Avtorica vprašalnika je 

Daniela K. O'Neill, kanadska psihologinja, profesorica razvojne psihologije, ki že 

vrsto let raziskuje razvoj otroške komunikacije in otrokovo razumevanje uma. 

Njene raziskave se predvsem osredotočajo na pragmatično plat komunikacije. 

Naša raziskava je bila zaradi obširnega vprašalnika narejena na manjšem vzorcu 

otrok (44) iz osrednje Slovenije. Vzorec je bil namenski, saj je vprašalnik 

namenjen otrokom, starim od 18 do 47 mesecev, reševali pa so ga starši otroka. 

V teoretičnem delu je opisano področje pragmatike in govorno-jezikovnega 

razvoja, ki vključuje tudi razvoj pragmatike ter pragmatične govorno-jezikovne 

motnje. V empiričnem delu pa so analizirani z vprašalnikom pridobljeni rezultati, 

ki so pokazali, da deklice skoraj na vseh govorno-jezikovnih področjih dosegajo 

boljše rezultate kot dečki, a ti rezultati niso pomembni. Starejši otroci (stari od 31-

47 mesecev) pa dosegajo v razvitosti pragmatičnih veščin boljše rezultate kot 

mlajši otroci (stari od 18-30 mesecev). 

Z raziskavo smo pridobili podatke o razvoju pragmatike v predšolskem obdobju, k 

stroki smo prispevali tudi s prirejenim vprašalnikom Ocenjevanje pragmatičnega 

razvoja predšolskih otrok, ki nudi podrobno oceno pragmatičnega udejstvovanja 

otroka. Ker je to prva priredba instrumentarija v Sloveniji, bo le-ta pomembno 

prispeval k ocenjevanju pragmatičnih zmožnosti otrok. 

KLJUČNE BESEDE 

Pragmatika, govorno-jezikovni razvoj, pragmatični jezikovni razvoj, predšolski 

otroci 

 



ABSTRACT 

Pragmatic abilities are language skills which we use in concrete circumstances or 

context when we talk or interact with other people. These abilities are taking 

initiative to speak, response on this initiative, speaking itself, use of gestures, 

moves, understanding of speech. Pragmatic language development takes very 

important part in development of speech, language and communication. 

In this study we analysed pragmatic abilities in preschool children from 18 to 47 

months of age. This study shows age and gender differences in pragmatic 

abilities between children. 
Pragmatic abilities were tested with questionnaire called Language use inventory 

– LUI (O'Neill, 2009) which assesses pragmatic language development in 

children from 18 to 47 months of age. At the Faculty of Education we translated 

the questionnaire and this is the first adaptation of the questionnaire into 

slovenian language. The author of the questionnaire is Daniela K. O'Neill, 

canadian psychologist, professor of developmental psychology. Her research has 

focused on the interplay between children’s developing understanding of mind 

and their communicative development.  

The questionnaire is quite extensive, for this reason the sample was small, it 

included 44 children from central Slovenia. It was taken by child's parents. The 

sample was purposive, because it included children 18 to 47 months of age.  

In the theoretic part of our study we described pragmatics, speech and language 

development, which includes pragmatic development and pragmatic disorders. In 

the empiric part of our study the results showed that girls got better scores than 

boys, but there were no significant differences. The group of children who were 

older (31-47 months of age) were better in pragmatic abilities than the group of 

younger children (18-30 months of age). 

With this study we adapted the questionnaire LUI – Language use inventory for 

Slovenian popoulation  and acquired data about pragmatic development in 

preschool children. This questionnaire certainly is an important contribution for 

evaluating pragmatic abilities in children. 

KEY WORDS 

Pragmatics, speech and language development, pragamatic language 

development, preschool children 
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1. UVOD 

 

Tema našega preučevanja je pragmatika. Pragmatika se ukvarja s tem, kako 

uporabljamo jezik v različnih situacijah, ki so predvsem socialne narave.  

Jezikoslovje definira pragmatiko kot vedo, ki se ukvarja z uporabo jezika, medtem 

ko se druga področja jezikoslovja ukvarjajo s preučevanjem strukture jezika. 

Jezikoslovci ne preučujejo le uporabe jezika, ampak tudi razmerje med jezikovno 

strukturo in uporabo. Tretje raziskovalno področje jezikoslovja pa se ukvarja s 

preučevanjem pragmatike v primerjavi z drugimi področji jezikoslovja, kot so 

fonologija, sintaksa, semantika (McTear in Conti-Ramsden, 1992). V 

magistrskem delu se bomo predvsem osredotočili na pragmatiko kot vedo, ki se 

ukvarja s tem, kako jezik uporabljamo v interakciji z drugimi, saj se pragmatika 

nanaša na pravila, ki urejajo uporabo jezika v socialne namene. Sestavljajo jo 

pravila, ki urejajo tri pomembne vidike socialne uporabe jezika: uporabo jezika za 

različne funkcije ali namere (komunikacijske namere), organizacijo jezika v 

diskurzu (pogovoru) in vedenje o tem, kdaj kaj reči (družbena ustreznost) (Pence-

Turnbull in Justice, 2011). 

Pragmatika je širok pojem, zajema  tako verbalno kot tudi neverbalno 

komunikacijo, zajema vedenje o poteku komunikacije in vseh vključenih v 

komunikacijo, osredotoča se na to, kako ljudje razumemo diskurz ter tudi na to, 

kako govorimo (uporabljamo jezik) in pripovedujemo.  

Razvoj pragmatike pri otroku sovpada z govorno-jezikovnim razvojem, saj oba 

vključujeta nekatere skupne elemente. Pragmatični razvoj se začne v trenutku, ko 

je otrok v interakciji z drugo osebo, ko začne komunicirati. Pragmatična plat 

komunikacije nastopi z vzpostavljanjem skupne pozornosti med mamo in 

dojenčkom, uporabo gest, nadaljuje se z naslednjo stopnjo, ko se pojavi prva 

beseda, govor in posledično pogovor ter se nadaljuje  kasneje v različnih drugih 

življenjskih situacijah, ki ne vključujejo zgolj samo komunikacije, temveč tudi 

zavedanje o sebi in drugih ter ustrezne načine reagiranja v določenih situacijah.  

Pragmatična zmožnost nam torej omogoča, da se lahko vključujemo, navežemo 

korektne socialne stike. To vključevanje zajema vključevanje v samo družbo, 
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druženje oz. igro z vrstniki, pogovor … Brez pragmatične zmožnosti je to 

vključevanje lahko oteženo.   

Težave pri prepoznavanju in upoštevanju družbenih pravil jezika so pragmatične 

težave. Otroci s pragmatičnimi težavami oz. motnjami imajo ponavadi težave z 

navezovanjem stikov, vključevanjem v vsakodnevne situacije. Te težave pa lahko 

niso tako očitne in jih zlahka spregledamo, zato je pomembno,  da jih poznamo in 

se jih zavedamo. Lahko se namreč pojavljajo izolirano ali skupaj z drugimi 

motnjami oziroma težavami (McTear in Conti-Ramsden, 1992). 
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2. PRAGMATIKA 

 

Pragmatika je pomemben del komunikacije, katero sestavljajo govor, jezik in 

druga izrazna sredstva. 

Komunikacijo označujejo vsi načini vedenja in izrazne oblike, s katerimi drugim 

ljudem kaj sporočamo. Jezik je komunikacijski sistem, ki obsega določene 

simbole, ki jih razume vsak pripadnik iste jezikovne skupine. Učenje jezika kot 

sistema pravil obsega gradnjo besednjaka (leksike), natančno vedenje o pomenu 

besede (semantiki), razumevanje slovnične strukture in pravilno uporabo le-te. 

Ob tem je potrebno tudi vedeti, kako uporabljati jezik, da je primeren okoliščinam 

in da služi namenu (pragmatika). Govor označuje produkcijo jezika, ki ga lahko 

slišimo. Je učinkovito in diferencirano sredstvo komunikacije. Za normalno 

realizacijo govora je treba tvoriti posamezne glasove (artikulacija), pri besednem 

redu in stavčni strukturi je treba upoštevati pravila (sintaksa) in z izgovorjenimi 

besedami povezati namen (pragmatika). Za nemoteno komunikacijo pa so 

pomembni tudi tekoč govor, glasovna jakost in poudarjanje (prozodija) (Wilken, 

2012). 

 

V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj opredelitev pragmatike z vidika 

jezikoslovja, sporočilnosti in nevropsihologije.  

Jezikoslovje tradicionalno delimo na sestavne discipline, kot so fonetika, 

fonologija, morfologija, sintaksa, semantika. Vsaka od teh je povezana s 

specifično enoto analize. Pragmatika nima specifične enote analize, zato je ne 

moremo vključiti med tradicionalne sestavine jezikovne teorije. Jasno je namreč, 

da lahko jezikovni fenomeni, ki jih proučujemo z vidika njihove rabe, obstajajo na 

kateri koli ravni jezikovne strukture in zadevajo katero koli razmerje med obliko in 

pomenom. Pragmatiko lahko v temeljnem pomenu definiramo kot proučevanje 

jezikovne rabe ali kot preučevanje jezikovnih fenomenov z vidika značilnosti in 

procesov njihove rabe (Verschueren, 2000). 

Prvi je omenjal pragmatiko Charles Morris (1938) na področju filozofije. Definiral 

jo je kot študijo odnosov med znaki in njihovimi interpreti. Prvi, ki je pripomogel k 

razvoju področja pragmatike, pa je bil filozof Paul Grice, ki je o tematiki že leta 

1967 predaval na Harvardu (Sperber in Wilson, 2005). 
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»Fonetika in fonologija obravnavata glasove. Fonetika prepoznava sestavne dele 

nepretrganega glasovnega toka kot sestavine univerzalnega repertoarja, iz 

katerega vsi jeziki uporabljajo določeno podskupino in zunaj njega obstajajo 

samo nejezikovni zvoki (npr. slišno zehanje ali kihanje). Osredotoča se bodisi na 

fizične lastnosti glasov (akustična fonetika) bodisi na tvorbo glasov z govorilnimi 

organi (artikulacijska fonetika) ali pa na sprejemanje glasov (zaznavna fonetika). 

Fonologija raziskuje, kako glasovi tvorijo sisteme, na podlagi katerih se govorci 

danega jezika strinjajo, kdaj sta dva glasovna niza (ki jih lahko proizvedemo 

neskončno število) »enaka«. S tega vidika postanejo glasovi »fonemi«, temeljne 

sestavine za gradnjo pomenskih jezikovnih enot, kot so morfemi in besede 

(Verscheuren, 2000, str.13-14). 

Morfologija proučuje »morfeme« (na primer raz-, -o-, čar, -an, -je; na-, rod, -nost), 

ki so najmanjši jezikovni znaki – najmanjše enote, ki imajo konvencionalen 

pomen ali na konvencionalen način prispevajo k pomenu večjih enot, in njihovo 

združevanje v besede (npr. razočaranje in narodnost). V bistvu razlikujemo med 

(prostimi) morfemi, ki lahko obstajajo kot samostojne besede (npr. čar ali rod), in 

vezanimi morfemi, ki se nujno združujejo v besede z drugimi morfemi (npr. raz-, -

o-, -an, -je in na-, -nost).  

Sintaksa proučuje procese tvorjenja stavkov (Verscheuren, 2000, str.13-14). 

Semantika raziskuje pomen jezikovnih enot, navadno na ravni besed (leksikalna 

semantika) ali na ravni stavkov, ki so lahko preproste propozicije ali pa 

kompleksnejše strukture.«  (Verscheuren, 2000, str.13-14). 

Vsekakor pa je pragmatika pomembna pri interpretaciji pomena združenih enot 

fonetike, fonologije, morfologije, sintakse in semantike, saj se nanaša na raven, ki 

združuje vse omenjene v nekem jezikovnem ali komunikacijskem kontekstu. 

Otrokova izgovorjava je lahko intaktna, dolžina stavka ustrezna, če pa ne razume 

pravil komunikacije, ima težave na področju interakcij z drugimi. 

 

»Pragmatika se ukvarja s sledečimi problemi: 

Tvorec praviloma ne ubeseduje pragmatičnega okvira sporočila (t.j. družbenega 

in duševnega stanja) ali ga vsaj ne izreče v celoti, zato je na naslovnikovi strani 

potrebno sklepanje. Naslovnik ne sklepa vedno logično, na podlagi predpostavk, 
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temveč tudi z vidika lastnih želja, potreb in namenov. Pragmatično sklepanje je 

sklepanje z dela na celoto (posploševanje). Zastavlja se vprašanje, zakaj (čemu) 

tvorec ne eksplicira pragmatičnega okvira, pač pa ga v večini primerov prikrije (se 

izrazi posredno). Pragmatična zanimivost je tudi, da na naslovnika pogosto ni 

mogoče vplivati po neposredni poti, četudi bi bila to tvorčeva želja. Šele prikrito 

izražanje doseže želeni učinek. Posebno pomenotvorno vlogo imajo pri tem 

ustvarjalne slogovne operacije (metafore, metonimije, satira, humor, ironija).« 

(Kuster, 2013, str. 12). 

Če gledamo na sporočilo s pragmatičnega vidika, so torej pomembni 

sporočevalec (njegovo stališče, razumevanje), prejemnik (njegovo stališče, 

razumevanje) in odnos med njima. Poleg tega je od sporočevalca in prejemnika 

tudi odvisno, kako oblikujeta in posredujeta sporočilo drug drugemu. Na prenos 

sporočila pa vplivajo okoliščine in kontekst pogovora (Kunst Gnamuš, 1989). 

 

Avtorji, ki na pragmatiko gledajo s kliničnega ali nevropsihološkega stališča, 

pravijo, da pragmatika zajema več kot strukturo jezika in jezikoslovje in da 

vključuje znanje, ki je družbeno, kulturno in celo senzorimotorično (O'Neill, 2012). 

Pragmatika ne spada med tradicionalne discipline jezikoslovja (fonetika, 

fonologija, morfologija, sintaksa, semantika), prav tako ne spada med 

interdisciplinarna področja, kot so nevrolingvistika, psiholingvistika, 

sociolingvistika in antropološka lingvistika, ker nima svojega korelacijskega 

predmeta in nima specifične enote analize (Verschueren, 2000). 

Pragmatika je znanost o učinkovitem sporazumevanju, o srečni izbiri jezikovnih 

sredstev med neposredno rabo (Kunst Gnamuš, 1984). Marjanovič Umek (2009, 

str. 321) definira pragmatičnost kot »praktično sposobnost rabe govora v 

komunikaciji, in sicer v različnih socialnih kontekstih«. 

O'Neillova (2012) pravi, da pragmatiko sestavljajo tri temeljne komponente: 

socialna (družbena) pragmatika, zavedna pragmatika in kognitivna pragmatika. 

Te tri komponente tvorijo pragmatično kompetenco in omogočajo, da je naše 

komuniciranje z drugimi aktivno, tekoče in dinamično. Opozarja nas tudi, da niso 

vsa socialna, socialno-kognitivna in kognitivna znanja relevantna za pragmatiko. 
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2.1 Socialna, zavedna in kognitivna pragmatika 

 

Pod socialno pragmatiko spada razvijanje znanja o drugih ljudeh in skupinah 

ljudi, ki ga potrebujemo, da lahko gledamo na stvari s perspektive osebe ali 

skupine ljudi. Perspektiva pomeni, da pri komuniciranju z drugimi upoštevamo 

biološke značilnosti (npr. spol, starost), fizični izgled (npr. indikatorje statusa, kot 

so profesionalna oblačila), vedenje (npr. ali nekdo hodi na delo), pripravljenost za 

socialne aktivnosti (npr. sprejemanje daril ali komplimentov, igranje igre), navade 

vzdrževanja dobrih odnosov pri komunikaciji (npr. ne smemo ukazovati drugim). 

Že v predšolski dobi otroci razvijejo zmožnost prilagajanja komunikacije različnim 

govornim skupnostim (O'Neill, 2012).  

Igra vlog je primer dejavnosti, ki je del socialne pragmatike. Predstavlja 

dejavnost, ko otrok prevzame določeno vlogo in se pretvarja, da je nekdo drug, 

pri tem pa posnema vedenje in govor te osebe ter uporablja različne realne ali 

namišljene predmete. Da se otrok lahko vključi v igro vlog, ki je višja razvojna 

raven simbolne igre, mora biti sposoben posnemanja in uporabe domišljije 

(Smilansky in Shefatya, 1990, v Fekonja, 2009). 

Študije igre vlog (Andersen, 1990, v O'Neill, 2012) so pokazale, da 4-6-letniki 

upoštevajo položaj osebe. Na primer manj vljudne in bolj direktne zahteve 

postavljajo vplivnejšim osebam (očetu, zdravniku, učitelju), bolj vljudne in 

indirektne zahteva pa manj vplivnejšim osebam (mlajšemu otroku). Otroci prav 

tako prilagajajo svoj govor starosti sogovorca. 

 

Zavedna pragmatika je tisti del pragmatične kompetence, ki se nanaša na 

razumevanje različnih mentalnih perspektiv in pričakovanj, ki se udejanjajo na 

individualni in personalni ravni. Socialno-kognitivno znanje je pomembno, ker 

razlaga otrokovo razvijanje razumevanja uma (O'Neill, 2012).  

Otroci se začnejo pri devetih mesecih izražati neverbalno, z gestami. Z gestovno 

komunikacijo vstopa otrok v svet zavedne pragmatike, saj se zaveda osebe, ki z 

njim komunicira. 

Razlikovanje med gestami, s katerimi izražamo zahteve (protoimperativne geste), 

in gestami, s katerimi izražamo zanimanje (protodeklerativne geste), je ključnega 

pomena pri razvijanju otrokovega razumevanja uma (O'Neill, 2012). 
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Protoimperativne geste so geste, s katerimi otrok praviloma izraža želje in ne 

referira neposredno na predmete, ko npr. gleda v stekleničko soka ali reče ''sok''. 

Protodeklerativne geste so geste, ki jih otrok uporablja, ker želi vzbuditi pozornost 

nekoga drugega, ta komunikacija zahteva reprezentacijo razumevanja pozornosti 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2009). Če otrok ne izraža zahtev tako z 

protoimperativnimi kot tudi protodeklerativnimi gestami, je to lahko zgodnji 

pokazatelj težav v komunikaciji.  

Kasneje, ko se pojavi govor, otroci pri komunikaciji še vedno uporabljajo geste, ki 

pa jih kombinirajo z govorom.  

Sprva se otrokovo pridobivanje nebesednega jezika bolj osredotoča na 

razumevanje kot izražanje. Otroci ponavadi odgovarjajo na dva načina: z 

odgovorom (verbalnim, gestovnim), ki nakazuje, da razumejo diskrepanco med 

tem, kaj je govorec rekel, in kaj je mislil, in z verbalno razlago, ki bolj točno 

pojasnjuje njihovo razumevanje. Nekateri avtorji pravijo tem dvem načinom 

odzivanja meri pragmatičnih veščin in metapragmatično znanje (Bernicot, Laval 

in Chaminaud, 2007). Metapragmatično znanje oz. zavedanje zajema vso 

verbalno komunikacijo, pragmatično in nepragmatično jezikovno rabo, ki stalno 

medsebojno vplivata, ter refleksivno zavedanje, ki pa je jedro tega, kar se dogaja, 

kadar ljudje uporabljajo jezik (Verscheuren, 2000). Torej, če rabo jezika 

definiramo kot jezikovno izbiranje in pri tem upoštevamo posredniško vlogo 

izjaviteljevega in interpretovega razuma ter pomembno vlogo zavesti, to implicira, 

da uporabniki jezika pretežno vedo, kaj počnejo, ko uporabljajo jezik, čeprav so 

nekatere izbire praktično samodejne, druge pa močno motivirane (Verscheuren, 

2000, str. 271). 

Oglejmo si še nekaj primerov, preko katerih se pri otrocih kaže izražanje zavedne 

pragmatike. 

Dvoletniki se trudijo, da bi drugi ljudje razumeli njihov govor, saj popravljajo svoje 

napake, ne glede na to, ali so dosegli svoj cilj ali ne (Shwe in Markman, 1997, v 

O'Neill, 2012). Pri treh letih se otroci vključujejo v pogovor in ob tem upoštevajo 

temo pogovora (Dunn in Shatz, 1989). Pri štirih letih otroci govorijo o svojih 

željah, verjetjih na kontrasten način. Na primer razlikujejo želje in prepričanja ene 

osebe od želja in prepričanj druge osebe (Bartsch in Wellman, 1995, v O'Neill, 

2012). Pri štirih in petih letih starosti so se otroci z vrstniki zmožni začeti 
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pogovarjati na določeno temo, v skladu z mentalnim stanjem pogovornega 

partnerja, četudi ni prisotnih odraslih (na primer: Ali veš, da ima Pokemon toliko 

rok) (O'Neill, Main in Ziemski, 2009). Kaj pomeni upoštevati mentalno stanje 

pogovornega partnerja, pa lahko razložimo s pomočjo socialno referenčne 

komunikacije. »Socialno referenčna komunikacija je komunikacija v situaciji, ki od 

govorca zahteva, da poslušalcu opiše predmet ali oceni učinkovitost sporočila. 

Tak način sporočanja je za predšolske otroke zahtevna naloga, saj se morata 

tako govorec kot poslušalec naučiti nekaj pravil, npr. otrok mora razumeti, da 

lahko poslušalci z različnimi kognitivnimi sposobnostmi (npr. otroci in odrasli) 

posredovano informacijo interpretirajo različno, govorec mora biti sposoben 

oceniti, da poslušalec morda informacije ne razume, zato jo mora glede na to 

primerno spremeniti.« (Marjanovič Umek, 2009, str. 322). 

Po predšolski dobi se začnejo razvijati humor, ironija in sarkazem, saj otrokovo 

razumevanje uma dozoreva. Ko se razvije otrokovo razumevanje prepričanj in 

pričakovanj drugih, se lahko začne razvijati njegova zmožnost uporabe humorja 

(Reddy, 1991, v O'Neill, 2012). Humor je šaljiv pogled na svet in ljudi, je 

sposobnost duhovitega sporočanja (Južnič, 1996). Šaljive besede zbujajo smeh, 

sproščen čustveni odziv (Toporišič, 2000). Oblika oz. presežek šaljenja je 

sarkazem. To je ironično, posmehljivo in zaničljivo izražanje (Južnič, 1996). 

Ironijo pa izražamo tako, da to, kar je negativno ali slabo, imenujemo z besedami 

za pozitivno ali dobro, kontekst, v katerem je to izrečeno, pa nakazuje, da je naše 

mišljenje ravno nasprotno (Toporišič, 2000). Angeleri in Airenti (2014) sta v 

raziskavi Razvoj razumevanja šal in ironije na podlagi vzorca 100 otrok, starih od 

3-6,5 let ugotovili, da tudi mlajši otroci razumejo šale in včasih celo ironijo, da se 

otrokovo razumevanje ironije razvija že od zgodnjega otroštva naprej in da je 

receptivni besednjak povezan z razumevanjem ironije. Razumevanje 

nedirektnega govora se razvija od drugega do osmega leta (O'Neill, 2012). 

Nedirekten govor pa vključuje tudi šaljenje, izražanje ironije in sarkazma.  

 

Kognitivno pragmatiko uporabljamo takrat, ko upoštevamo kognitivne položaje, ki 

se nanašajo na različne situacije in različne interakcije. Pri interakciji, pogovoru 

se otroci naučijo, kaj drugi mislijo, da je pomembno, relevantno in zanimivo 

(O'Neill, 2012). 
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Za vzpostavljanje komunikacije je potrebna komunikacijska namera. To je 

namera po komuniciranju, ki mora biti kot taka tudi prepoznana. Pogoj za 

komunikacijo je podajanje informacije, ki je namerno in eksplicitno predlagana 

sogovorniku. Udeleženci v komunikaciji posedujejo mentalna stanja, ki se 

odvijajo med samo interakcijo. Za ljudi je značilno, da predelujejo več mentalnih 

stanj, ki so zavedna ali nezavedna, emocionalna ali kognitivna (Bara, 2011). Več 

o komunikacijskih namerah oz. funkcijah je opisano v nadaljevanju (poglavje 

Pragmatični razvoj). 

Skupna verjetja so pomemben del mentalnih stanj v komunikaciji. Skupno verjetje 

je verjetje, ki je skupno ne le za udeležence v nekem govornem dogodku, ampak 

za vse ljudi. Subjektivna pozicija skupnega verjetja je predvidevanje, da ima 

vsaka oseba skupna verjetja, ki zajemajo vsa verjetja, za katere je ta oseba 

prepričana, da jih deli s (komunikacijskim) partnerjem, skupino ljudi ali s celotno 

človečnostjo. Nikoli pa ne moremo biti povsem prepričani, da ima naš 

komunikacijski partner znanje oz. verjetje določenega tipa, to lahko samo 

predvidevamo. Poznamo tudi individualno verjetje (prepričanje), za katerega je 

značilno, da posameznik verjame določeno stvar ali verjame, da neka druga 

oseba verjame določeno stvar na popolnoma avtonomen način. Splošno verjetje 

pomeni, da imajo v določenem kontekstu vse osebe enaka individualna verjetja – 

vse osebe delijo splošno znanje iz svojega okolja ali določeno količino znanja, ki 

je kulturno pogojena. Največ interakcije med ljudmi je splošnega tipa, kar pomeni, 

da je neko znanje, verjetje razširjeno med množico ljudi (Bara, 2011). Mentalne 

procese, ki vključujejo verjetja oz. naša vedenja o svetu, vodijo pravila v mišljenju 

(logika) in jeziku (slovnica). Vedenje odraslega in otroka pa se močno razlikujeta. 

Za otroka, starega od enega do treh let, ta pravila še ne obstajajo v opisanem 

obsegu. Otrok tudi še ne išče razlag za tiste procese, dejavnosti in stvari, ki jih še 

ne pozna (Kranjc, 2006). V spodnjem odstavku pa so opisani izrazi, ki jih 

preučuje kognitivna lingvistika, saj izražajo tako jezikovno strukturo kot mišljenje.  

Pravilna uporaba deiktov spada pod kognitivno pragmatiko (O'Neill, 2012). Deikti, 

referenca in besedni red namreč nazorno prikazujejo povezavo med spoznavnim 

razvojem in razvojem jezika (Kranjc, 2006). Deikti so slovnični izrazi za skupino 

besed in besednih zvez, ki vzpostavljajo interakcijo med izrekom in kontekstom, v 

katerem je nastal. Razumemo jih lahko le z referenco na situacijo, v kateri so bili 
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uporabljeni (Kranjc, 2006, str. 82). So izrazi s kazalno vlogo, pomen dobijo šele v 

kontekstu (Kranjc, b.d.). Uporabe le teh se otroci učijo preko vlog, ki jih imajo v 

pogovoru, prostora in časa, kjer pogovor poteka (O'Neill, 2012). Pri treh, štirih 

letih otroci pridobijo deiktični pomen kazalnih izrazov ˝jaz˝ in ˝ti˝, ˝tukaj˝, ˝tam˝. 

Kasneje pa tudi ˝to˝, ˝tisto˝, ˝priti˝ in ˝oditi˝ (Girouard, Ricard in Decarie, 1977; 

Clark, 1978, 1990, v O'Neill, 2012). 

Referenca je nanašanje na nekaj, v referenčnem dejanju govorec uporablja 

jezikovna sredstva, da bi pokazal na zunajjezikovno dejanskost. Če je stvar, na 

katero se želi govorec nanašati, dovolj blizu, potem lahko referenco vzpostavimo 

z nejezikovnimi sredstvi (kazanje, dotik, dvig predmeta). Veliko bolj uporabno 

sredstvo za vzpostavljanje reference v jeziku pa je opisovanje, ki je včasih 

dopolnjeno še s posebnimi označevalci, na primer kazalnimi zaimki. Referenčna 

funkcija občih imen je določena s pomenom, naslovnik mora prepoznati 

poimenovano osebo / kraj / predmet. Referenčni izrazi so poleg lastnih imen še 

osebni zaimki, časovni in krajevni prislovi, ti pa sami nimajo posebne reference, 

vzpostavijo jo šele v kontekstu, to so deikti. Otrokovi zgodnji dvobesedni izreki so 

kvazireferenčni ali kvazipredikcijski, saj je njihova glavna vloga usmerjati 

pozornost na predmet / osebo. Usmerjanje pozornosti pa je v tem primeru težko 

ločevati od pripovedovanja o nečem (tematiziranje) (Kranjc, 2006). 

 

Pripovedovanje zajema vse tri vrste pragmatike – kognitivno, zavedno in socialno 

(O'Neill, 2012). Sposobnost pripovedovanja in pogovor sta z vidika pragmatične 

rabe govora v ospredju v razvojnem obdobju srednjega in poznega otroštva 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Pripovedovanje  je zmožnost 

razumevanja in izražanja dekontekstualizirane vsebine. Otroci, stari do treh let, 

pripovedujejo z opisovanjem predmetov, oseb in dogodkov iz svojega okolja. 

Otroci stari štiri leta in več pripovedujejo zgodbe z že bolj oblikovano strukturo 

(uvod, jedro, zaključek) (Fein, 1995).  

V raziskavi, ki so jo izvedle Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc (2004), je bilo 

ugotovljeno, da so otroci, stari od 4,3 leta do 4,8 let, najpogosteje pripovedovali 

zgodbe s strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb, predmetov in ilustracij. 

Pogosto se je v njihovih zgodbah pojavljala linearna razporeditev s tematskimi 

preskoki in dobesedno ponavljanje. Redkeje so pripovedovali zgodbe s strukturo, 
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ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. Najbolje so otroci pripovedovali 

ob slikanici brez besedila. Otroci, stari od 6 do 7 let,  so pogosteje kot mlajši 

otroci pripovedovali zgodbe s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov in 

odnosov med njimi. Najbolje so pripovedovali ob slikanici z besedilom. Najstarejši 

otroci, stari od 8,2 do 9,3 let, so najpogosteje pripovedovali zgodbe s strukturo, ki 

opisuje misli in čustva junakov in odnose med njimi, ter zgodbe z opisi vzročno-

posledičnih odnosov. Pripovedovali so zgodbe z linearno razporeditvijo, brez 

tematskih preskokov. V njihovem pripovedovanju se je ponavljanje kazalo z 

uporabo zaimkov, nadpomenk in podpomenk. Otroci so najbolje pripovedovali ob 

prebranem začetku zgodbe. Pomembnih razlik v pripovedovanju med dečki in 

deklicami v vseh treh starostnih skupinah ni bilo. S temi ugotovitvami so avtorice 

potrdile teze večih avtorjev, in sicer, da je pripovedovanje s starostjo boljše, 

zgodbe, ki jih otroci pripovedujejo pa so vedno bolj pravilne. 

Pri opisovanju pripovedovanja otrok opazimo, da se s starostjo vedno bolj 

izoblikuje vživljanje v literarne junake, pojavi se opisovanje misli, čustev in 

odnosov. To je povezano z možnostjo vživljanja v besedilo oz. literarno empatijo. 

Literarna empatija je zmožnost vživljanja v literarno besedilo. Je posebno 

občutenje ali vživetje bralca v literaturo ter njegovo zaznavanje literarnih dogajanj 

in doživljanj literarnih oseb (Zupan Sosič, 2010). Empatijo bi lahko opredelili kot 

sposobnost posameznika, da se postavi na mesto drugega, pri čemer zazna in 

razume oz. se vživi v občutja in misli druge osebe, vendar se za razliko od 

simpatije in sočutja do drugega z njo ne poistoveti (Hribar Sorčan, 2008, str. 13). 

Prava empatija se pojavi v poznem predšolskem obdobju, saj presega 

sposobnosti otroka-dojenčka, ki zaradi egocentričnosti in zaradi še nezadostno 

razvitih spoznavnih sposobnosti ni sposoben decentralizirane miselnosti in 

konkretnih spoznavnih operacij, ki bi omogočale navidezno stopati na mesto 

drugega, pri tem pa razlikovati med čustvenim in miselnim stanjem drugih ter 

samega sebe, hkrati pa to tudi primerno razlagati in se na to odzivati (Thompson, 

1987, str. 121; 1998, str. 146, v Simonič, 2010, str. 164). 
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Zgoraj opisane socialna, zavedna in kognitivna pragmatika izhajajo iz teorije 

uma.  

Teorija uma opredeljuje razumevanje in pojmovanje sebe in drugih ljudi kot ljudi, 

ki imajo svoje želje, prepričanja, čustva, namere in lastne interpretacije sveta. 

Vse to posameznikom omogoča vsakodnevno razumevanje ljudi oz. socialnih 

situacij, v katere vstopajo v odnosu do drugih in določajo socialno realnost 

posameznika ter njegovo obnašanje v njej (Wellman, 1996 v Marjanovič-Umek, 

2009).  

Raziskave na področju teorije uma se v zadnjem času usmerjajo na preučevanje 

interindividualne raznolikosti in na multidimenzionalno naravo razvoja predstav 

mentalnih stanj. Pri tem se poraja vprašanje o vlogi jezika (predvsem 

pragmatične komponente) pri oblikovanju predstav mentalnih stanj (Delau, 2012).  

Razumevanje mentalnih predstav so Wellman, Cross in Watson (2001) preverjali 

s protokolom ''napačnih prepričanj'', ki sta ga razvila Wimmer in Perner. Po 

protokolu se ustvari napačno prepričanje tako, da npr. da oseba predmet najprej 

na eno lokacijo (npr. v žep), potem pa ga preloži na drugo lokacijo (npr. na mizo). 

Otrok mora nato pokazati, kje je predmet. Ugotovili so, da mlajši otroci (41 

mesecev in manj) odgovarjajo s klasično napako napačnega prepričanja (ne 

razumejo, kje je dejanska lokacija predmeta). Otroci, stari 48 mesecev in več, so 

pri tem bolj uspešni. 

Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla in Youngblade (1991) predpostavljajo, da 

pogovori znotraj družine pogojujejo razvoj predstav mentalnih stanj, ker se 

osredotočajo na socialni svet, na notranja stanja in na vzročne odnose med 

notranjimi stanji in vedenji. V raziskavi so omenjeni avtorji ugotovili, da so otroci, 

stari 40 mesecev, ki so najbolje določali čustva in prepričanja, bili pri 33 mesecih 

bolj vključeni v pogovor o mentalnih stanjih (npr. kako se kdo počuti ipd.). Le 

Sourn-Bissaoui in Deleau (2001) pa sta ugotovili, da je raznolikost besednjaka  

matere o mentalnih stanjih, ko je otrok star 36 mesecev, dober prediktor 

otrokovega govora o mentalnih stanjih šest mesecev kasneje, ko je otrok star 42 

mesecev. 

Medsebojna interakcija med otrokom in njegovo družino ima velik vpliv na njegov 

celoten razvoj, ne le na govorno-jezikovni razvoj in razvoj predstave o mentalnih 

stanjih, ki jih ima o sebi in o drugih osebah.  
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2.2 Procesiranje pragmatike 

 

Pragmatična zmožnost se za razliko od drugih jezikovnih zmožnosti, ki se 

procesirajo v senčničnem režnju,  procesira tudi v čelnem režnju. Glavna funkcija 

čelnega režnja je kontroliranje izvršilnih funkcij, kot so mišljenje, reševanje 

problemov, načrtovanje, predpostavljanje, socialno zavedanje in racionaliziranje. 

Te funkcije vključujejo organizirano, ciljno naravnano in kontrolirano dejavnost 

(Pence-Turnbull in Justice, 2011). 

Izvršilne funkcije predstavljajo kompleksen sistem kognitivnih sposobnosti, so 

nadrejene ostalim kognitivnim sposobnostim (pozornost, jezik, spomin, mišljenje 

...), so temelj zavedanja in regulacije lastne aktivnosti.  

 

Osebe, ki imajo težave z reguliranjem svojega vedenja (osebe z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti, motnjo avtističnega spektra, čustveno-vedenjsko 

motnjo, duševno motnjo in nekaterimi sindromi ...) imajo praviloma težave s 

pragmatičnim vidikom jezika in komunikacije (verbalne in neverbalne, oralne in 

neoralne, motorične težave) (McTear in Conti-Ramsden, 1992). 

Pragmatična zmožnost vključuje organizirano, ciljno naravnano in kontrolirano 

uporabo jezika za namene komunikacije z drugimi. Posameznik s poškodovanim 

čelnim režnjem ima lahko neokrnjene semantične, fonološke in morfosintaktične 

zmožnosti, jezik pa uporablja na nenavaden način. Ker izvršilne funkcije 

vključujejo tudi druge nevropsihološke funkcije, so v procesiranje vključeni tudi 

drugi deli možganov, ne le čelni reženj (Pence-Turnbull in Justice, 2011). 

Komunikacijska namera ima določen status v naših možganih in je neodvisna od 

drugih modalitet. Po slikanju možganov s funkcionalno magnetno resnonanco 

komunikacijska namera vključuje delovanje desnega in levega temporo-

parietalnega predela (Bara, 2011). Dve veliki funkcionalni področji parietalnega 

režnja zajemata dojemanje čutov (npr. dotik), dojemanje objektov v odnosu do 

naših teles in usmerjeno pozornost. Tri funkcionalna področja temporalnega 

režnja zajemajo sluh in jezik, kompleksne vizualne vzorce in spomin (Pinel, 

2011). Osebe s paranoidno shizofrenijo in osebe z motnjo avtističnega spektra 

zaznavajo namere drugače, njihov detektor namer ob zaznavaju le-teh postane 

hiperaktiven (Walter idr., 2009). 
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Frontalne sindrome, ki nastanejo zaradi poškodb čelnega režnja, lahko 

povežemo s funkcijami, ki jih ta reženj opravlja: 

- Desinhibiranost, ki se kaže v socialni in seksualni aktivnosti ob hudih 

spremembah afekta, prizadeti sposobnosti presojanja in vpogleda  

(samozavedanja). Lezija je v orbitofrontalnem lobusu. 

- Diseksekutivni sindrom: prizadetost načrtovanja, iniciacije, centralne 

kontrole, vzdrževanje mentalnega seta, fleksibilnosti v vedenju. Lezija je v 

dorsolateralnem prefrontalnem korteksu. 

- Apatičnost: generalizirana apatija s hudo prizadetostjo motivacije in 

spontane       aktivnosti, indiferentnost. Lezija je v medialnem temporalnem 

lobusu (Sever, 2014). 
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3.GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 

 

Govor je pomemben za razvoj osebnosti in njeno socializacijo. Služi kot sredstvo 

osebnega izraza in kot sredstvo komunikacije (Kranjc, 1992). Z govorom pa 

izražamo tudi jezik, ki je sistem izraznih sredstev za govorno in pisno 

sporazumevanje (SSKJ, b.d.).  

Značilnosti govorno-jezikovnega razvoja so v literaturi določene z različnimi 

mejniki. Ti so približki dejanskega pojava teh značilnosti, ki se pri vsakem otroku 

različno pojavljajo. Pri opisovanju govorno-jezikovnega razvoja se bomo 

osredotočili na predšolsko obdobje, ki je predmet raziskave. Osredotočili se 

bomo predvsem na slovenske avtorje, ki so značilnosti posameznih obdobij 

preučevali na slovenskih otrocih. 

 

Predjezikovno obdobje imenujemo obdobje pred pojavom prve besede. Otrok se 

v tem obdobju oglaša z naravnimi zvoki, ki jih proizvaja, to so posamezni glasovi 

in jok. 

V predjezikovni fazi govornega razvoja se otrok izraža z glasovi, ki niso besede. 

Ta faza zajema zaznavanje in razumevanje govora ter jok, vokalizacijo, bebljanje 

in slučajna posnemanja glasov brez razumevanja njihovega pomena (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2009). »Prvi glasovi: jok - traja prvih 6-8 tednov; gruljenje - 

otrok izraža zadovoljstvo, ugodje itd., začne se okrog drugega meseca, otrok 

uporablja predvsem samoglasnike; bebljanje - pojavi se pri približno šestih 

mesecih, otrok soglasnike in samoglasnike povezuje v zloge, posluša in 

''odgovarja''; izgovor po govornem vzorcu - pojavi se ob koncu prvega leta, otrok 

uporablja glasove maternega jezika.« (Zrimšek, 2003, str.50). 

 

Jezikovno obdobje imenujemo obdobje, ko se pojavi izgovorjava prve besede. 

Otrok v tem obdobju sprva uporablja enostavne in kratke, kasneje pa tudi 

kompleksnejše in daljše besede. 

V jezikovni fazi govornega razvoja se otrok začne izražati z besedami. »Od 

sedem mesecev do enega leta star otrok: po šestem mesecu posnema različne 

glasove in govor odraslih; čebljanje vsebuje dolge in kratke skupine glasov in 

zlogov; uporablja določene geste: pomaha, dvigne roke, ko želi v naročje; z 
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govorom ali glasovi poskuša pritegniti našo pozornost; včasih zloguje, na primer 

»bababa, mamama«; uporablja eno ali dve besedi, vendar ni nujno, da jih 

izgovarja pravilno; posnema živalske glasove: hov, mijav.« (Levc, 2014, str. 59)  

»Prva beseda se pojavi med osmim in petnajstim mesecem. Skupek glasov ima 

pomen, ne gre več za naključno kombiniranje zlogov. Prve besede so eno- ali 

dvozložne, navadno sestavljene po vzorcu K-V-K-V. V tem času ena beseda 

nadomešča celo poved, otrok jo uporablja v širšem smislu – holofraza.« 

(Zrimšek, 2003, str. 50). V obdobju, ko začne otrok govoriti, do približno starosti 

dveh let in pol se v njegovem govoru pojavlja preširok ali preozek pomen besed. 

Preširok pomen besed pomeni, da otrok uporablja eno besedo za večje število 

predmetov, ljudi, dejavnosti, kot jih posamezna beseda sicer označuje (z besedo 

Piki poimenuje vse pse, čeprav je le njegovemu psu tako ime). Preozek pomen 

besed pa pomeni, da otrok uporablja besede za ožjo skupino predmetov, ljudi, 

dejavnosti, kot jih posamezna beseda sicer označuje (Otrok poimenuje le svojega 

psa pes, razume, da gre le za njegovega psa) (Marjanovič Umek in Fekonja, 

2009).  

Otrok najprej uporablja besede iz konkretnega okolja za bitja, živali in predmete, 

ki se gibljejo, nato pa besede za predmete, bitja, s katerimi lahko nekaj dela 

(Marjanovič Umek, 1990). »V tej dobi se začno pojavljati že dvobesedni stavki, 

poleg samostalnika še glagol (npr. MAMA KUA je MAMA KUHA).« (Žnidarič, 

1993, str. 45). »Sprva besede pomenijo konkreten predmet ali dogajanje, nato 

(eno leto in pol) pa dobijo tudi simbolno funkcijo – otrok ugotovi, da imajo stvari 

imena.« (Marjanovič Umek, 1990, str. 24). »Malček v tej dobi uporablja v 

glavnem lažje izrekljive besede, težje pa velikokrat izpušča ali zamenjuje z lažjimi 

(npr. KUH je KRUH; NONA je NOGA; KEVL so ČEVLJI itd.). Izreka predvsem 

poudarjene zloge, nepoudarjene pa izpušča (npr. AFA je ŽIRAFA).« (Omerza, 

1972, str. 40). 

 

Naslednji pomemben korak v govorno-jezikovnem razvoju je uporaba povedi. 

Prav tako kot besede so tudi prve povedi bolj enostavne in kratke, sčasoma pa 

postanejo kompleksnejše in daljše. 

»Med osemnajstim in dvajsetim mesecem otrok začne tvoriti poved. Pri tem 

uporabi dve polnopomenski besedi, samostalnik in glagol. Govorimo o 
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telegrafskem govoru, temu pa sledijo prve prave povedi. Te so sestavljene že iz 

več besed, ki so v medsebojnem razmerju (udeleženskem, časovnem, 

prostorskem …) in se pojavijo po drugem letu starosti. Otrok sčasoma tvori daljše 

povedi z značilnimi stavčnimi strukturami: vprašalne povedi, nikalne povedi, 

zložene povedi.« (Zrimšek, 2003, str. 51-52).  

Od prvega do drugega leta starosti otrok: govori besede s pomenom, če jih do 

sedaj še ni. Vsak dan narašča število novih besed. V glavnem so to samostalniki; 

ponavlja dve besedi in frazi skupaj, na primer: »Pil bi«, »Mama, pa, pa.« Dve 

besedi poveže v stavek: »Kuža, pa, pa.«; pokaže, kaj želi, in to pove po svoje, 

imenuje vsakdanje stvari. Z dotiki, s kazanjem, z vokalizacijo. Če česa ne želi, 

reče »ne« ali odkima z glavo; posnema zvoke živali ali jih imenuje; uporablja okoli 

50 besed - besedišče je vedno bolj bogato. Uporablja različne soglasnike na 

začetku besede. Začne uporabljati glagole in pridevnike ter zaimke: »jaz, moje, 

tvoje«; sledi preprostim navodilom, razume in odgovarja na enostavna vprašanja: 

»kaj,  kje, kdo.« Ustrezno odgovarja z »da« ali »ne«.« Sprašuje z eno ali dvema 

besedama; zna na zahtevo pokazati nekatere dele telesa. Zna pokazati slike v 

knjigi, ko jih imenujemo; posluša preproste zgodbe, pesmice, rime (Levc, 2014; 

ASHA, b.d.). 

 

Od drugega leta dalje je otrokov govor vedno bolj razvejan, saj začne uporabljati 

raznolike besedne vrste, bogati se tudi njegov besedni zaklad. 

Omerza (1972) pravi, da začne malček na prehodu med drugim in tretjim letom 

starosti vse bolj obvladovati razne jezikovne oblike in preide na pregibni govor. 

Šele v tretjem letu uporablja zaimke pravilno, pri čemer že uporablja zaimek 

''jaz''. Za nadaljnji razvoj v tej fazi je značilno, da uporaba samostalnikov hitro 

upada, hkrati pa se začnejo pojavljati nove besedne vrste. Od sklonov se pri 

otrokovem govoru najprej pojavljajo tisti, ki so v njegovem življenju najbolj pogosti 

(imenovalnik, dajalnik, tožilnik). Malčkov govor v tej dobi je ves vpleten v 

situacijo. Med njegovimi mislimi in dejanji obstaja v tem času tako tesna zveza, 

da malček svojo misel takoj izvede v kretnji, mimiki, besedi in dejanju. Z rastjo 

otrokovega aktivnega in pasivnega besednega zaklada je boljše tudi njegovo 

razumevanje. Še vedno pa nastajajo težave pri izreki daljših besed.  
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Rezultati slovenske raziskave (Kranjc, 1999), v katero sta bili vključeni dve 

starostni skupini  malčkov, starih od 15 do 23 mesecev in od 29 do 31 mesecev, 

so pokazali, da so mlajši otroci v svojem govoru največ uporabljali 

polnopomenske besede (najpogosteje samostalnike, nekoliko redkeje tudi 

glagole) ter kazalne zaimke. Z uporabo teh besed so predvsem poimenovali 

stvarnost. V besednjaku skupine starejših otrok pa je naraščal delež glagolov in 

pridevnikov ter upadal delež samostalnikov. Malčki iz druge starostne skupine so 

besede pogosteje uporabljali za označevanje lastnosti predmetov in dejanj. V 

njihovem besednjaku je bilo tudi večje število veznikov, predlogov in členkov 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).  

Od drugega do tretjega leta starosti otrok: uporablja jezik zanesljivo in se zanima 

za nove besede. Pozornost pritegne z besedami; pri govorjenju in spraševanju 

uporablja povezano dve do tri besede, jih poveže v stavek; imenuje že skoraj 

vse. Z besedami izraža vsakodnevne potrebe, čustva, prav tako želje in zahteve 

po določenih predmetih; poleg samostalnikov, glagolov in pridevnikov uporablja 

še zaimke. Začenja uporabljati pretekli in prihodnji čas; razume in izvrši dve 

povezani navodili. Postavlja preprosta vprašanja. Odgovarja na vprašanja: »kdo, 

kaj, kje«; razume razlike v pomenu besed, ki označujejo nasprotja (zgoraj-spodaj, 

na-v, pojdi-stoj, veliko-malo); gleda in lista slikanice, poimenuje predmete na 

slikah. Posluša daljše zgodbe; vključuje se v kratek pogovor. Starši in poznani 

poslušalci njegov govor skoraj popolnoma razumejo (Levc, 2014; ASHA, b.d.). 

 

Od tretjega leta naprej otrokov govor postane tudi vedno bolj pravilen in podoben 

govoru odraslih. 

 »V zgodnjem otroštvu (od približno 3 do 6 let) se govor tako na slovničnem 

področju, ki vključuje obliko in vsebino, kot na pragmatičnem oz. 

sporazumevalnem področju razvija hitro in v medsebojni povezanosti.« 

(Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 26). Od tretjega do sedmega leta 

starosti se otrokov stavek izpopolnjuje. Pravilno začne uporabljati čase, vedno 

bolj obvladuje sklanjatev in spregatev. Začenja posploševati predmete, ki imajo 

nekatere skupne značilnosti (barvo, obliko …). Pogosto govori sam s seboj, z 

igračami, živalmi, glasno razmišlja, kar postopoma preide v notranji govor. Ob 
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koncu tretjega leta pogosto uporablja vprašalnico ˝zakaj˝, pa tudi ˝kako˝ in ˝kdaj˝ 

(Omerza, 1972).  

Malčki, stari od dve do dve leti in pol, uporabljajo v svojem govoru relacijski 

besedi za poimenovanje prostorskih odnosov v in na, to pa še ne pomeni, da jih 

tudi v celoti razumejo. Pred tretjim letom se v otrokovem govoru pojavi tudi 

uporaba relacijskega besednega para velik-majhen (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2009). Štiriletni otroci so najpogosteje že sposobni razumeti relacijske 

besede in jih tudi pravilno uporabljati. Relacijske besede izražajo odnose med 

dvema ali več predmeti ali dogodki in se najpogosteje razvijajo v parih besed z 

nasprotnim pomenom (Marjanovič Umek, 1990). Relacijske besede, s katerimi 

poimenujemo prostorske odnose, se razvijajo v vrstnem redu, ki sledi otrokovemu 

kognitivnemu razvoju: najprej splošni pari besed: v-na, pod, poleg (zraven), nato 

pa specifični pari besed: za, pred, med, zadaj, spredaj, levo, desno (Marjanovič 

Umek, 1990; Kranjc, 2003). 

Celovite, pravilno oblikovane izjave začnejo otroci oblikovati okoli drugega leta 

starosti in jih vedno pogosteje tvorijo do četrtega leta. Izjave niso le daljše, ampak 

vsebujejo tudi različne kombinacije besed (vprašalni, nikalni stavki) in 

izpopolnjene slovnične oblike (vezniki, predlogi, pomožni glagoli) (Marjanovič-

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). V četrtem in petem letu se pravilnost stavka 

izboljšuje skladno z otrokovim splošnim razvojem, razvojem motorike in 

pozornosti ter zanimanjem za ljudi (vključevanje v igre z vrstniki). Pojavljati se 

začne stopnjevanje pridevnikov in nekateri vljudnostni izrazi ter pozdravi. V tej 

dobi si otrok rad izmišlja zgodbe in posluša pravljice (Omerza, 1972). Otroci v 

tem obdobju pogosto nepravilno posplošujejo slovnična pravila. Do petega oz. 

šestega leta razvijejo osnovno strukturo govora in jezika ter pripovedovalno 

zmožnost, bolje razumejo govor odraslih oseb (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). 

Od tretjega do četrtega leta starosti otrok: govori bolj jasno in tekoče, uporablja 

nove besede in izraze; uporablja poved s tremi, štirimi ali več besedami; 

poimenuje družinske člane (brat, babica, teta); pozna nekatere barve (rdeča, 

modra, zelena) in oblike (krog, kvadrat); sliši, ko ga pokličemo iz drugega 

prostora. Posluša radio in TV enako glasno kot drugi; pri govoru uporablja zaimke 

(jaz, ti, meni, mi, oni), začenja pogosteje uporabljati dvojino in množino. Pravilno 
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tvori preteklik in prihodnjik; odgovarja na preprosta vprašanja (Kdo? Kaj? Kje? 

Zakaj?). Postavlja vprašanja (Kaj? Kako? Kdaj? Zakaj?); pripoveduje o tem, kaj 

je počel drugje (npr. v vrtcu). Po navadi govori tekoče. Govori v rimah, na primer 

mačka-tačka. Razumejo ga tudi drugi poslušalci. Rad se pogovarja z vrstniki 

(Levc, 2014; ASHA, b.d.). 

Od četrtega do petega leta starosti otrok: večino glasov izgovarja pravilno. 

Tekoče komunicira z drugimi otroki in odraslimi. Govor prilagaja poslušalcu. 

Sprašuje za pomen besed, ki jih še ne pozna; uporablja stavke, ki imajo pravo 

strukturo in so sestavljeni iz štirih do šestih besed. Besede v stavku so slovnično 

pravilne. Uporablja več glagolov; poimenuje črke in števila; sliši in razume večji 

del tega, kar sliši doma ali v vrtcu. Sledi daljšim navodilom; razume vrstni red 

(prvi, naslednji, zadnji) in nekatere časovne pojme (včeraj, danes, jutri); 

pripoveduje krajše zgodbe (Levc, 2014; ASHA, b.d.). 

»Od petega do šestega leta starosti otrok: pravilno izgovarja vse glasove; 

uporablja sestavljene stavke, ki so slovnično pravilni; opisuje slike in dogajanja, 

jih postavlja v pravi časovni okvir. Zgodbe so lahko tudi domišljijske; uspešno 

komunicira z odraslimi, z otroki, z znanimi in neznanimi osebami.« (Levc, 2014, 

str. 92). 

 

Raziskovalci preučujejo tudi vpliv spola na govorno-jezikovni razvoj. Predvsem jih 

zanima, kako se določeni vidiki govorno-jezikovnega razvoja različno pojavljajo 

pri dečkih in deklicah. Več raziskovalcev je ugotovilo, da so deklice bolj govorno-

jezikovno kompetentne kot dečki - hitreje spregovorijo, usvojijo slovnico, so boljše 

pri izgovorjavi, obikujejo daljše izjave, imajo širši besednjak in dosegajo boljše 

rezultate na lestvicah govornega razvoja. Kljub ugotovljenim razlikam avtorji 

menijo, da so razlike manjše, kot se pogosto zaključuje (D’Odorico, Carubbi, 

Salerni, Calvo, 2001; Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002; 

Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006).  

Razlike v govorno-jezikovni kompetentnosti dečkov in deklic se lahko pojavljajo 

zaradi hitrejšega razvoja deklic ali zaradi spodbud, ki jih dobivajo v socialnem 

okolju. Triletni in štiriletni deklice in dečki se ne razlikujejo pomembno v 

govornem razvoju, razlike med spoloma so prisotne le v posameznih specifičnih 
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vidikih otrokove govorne kompetentnosti (Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 

2005). Pragmatična raba jezika med pripovedovanjem zgodbe pri otrocih med 

četrtim in osmim letom v različnih pogojih je med spoloma primerljiva. Po drugem 

letu starosti naj ne bi bilo razlik med govorom dečkov in deklic (Marjanovič Umek, 

Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002). Tudi italijanski raziskovalci so ugotovili, 

da imajo deklice do drugega leta večji besednjak kot dečki (hitreje pridobijo prvih 

50 besed), po drugem letu pa razlik v količini besed v besednjaku ni (D’Odorico, 

Carubbi, Salerni in Calvo, 2001). 
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3.1 Pragmatični razvoj 

 

Otrokov govorno-jezikovni razvoj vključuje učenje oblike (fonologija, morfologija, 

sintaksa), vsebine (semantika) in uporabe (pragmatika) (Pence-Turnbull in 

Justice, 2011). 

Pragmatični razvoj opredeljuje aktivno vlogo otroka v interakciji z drugimi. Ta 

interakcija najprej temelji na komunikaciji, ki je neverbalna in se ji v določeni 

starosti (po prvem letu otrokove starosti) pridruži verbalna komunikacija, ki se 

predvsem nanaša na uporabno razsežnost govora in jezika v konkretnih 

situacijah. 

Otrok pragmatično zmožnost do neke mere razvije že pred slovnično, saj v 

predjezikovnem obdobju vzpostavlja komunikacijo z okoljem z različnimi 

neverbalnimi sredstvi. Z njimi opozori nase, nekaj sporoča (Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006). Pragmatični razvoj pomeni pridobivanje pravil jezika, ki 

urejajo uporabo jezika kot socialnega orodja. Razvoj pragmatike vključuje razvoj 

uporabe jezika za različne namene, razvijanje zmožnosti, kako vstopiti v pogovor 

in ga ohranjati ob upoštevanju okoliščin in ciljev, udeleženih v pogovoru. Ko se 

pragmatične veščine pri otroku razvijejo v tolikšni meri, da jih lahko uporablja, 

opažamo med posamezniki razlike. Te razlike izhajajo iz narave posameznika, 

določata jih temperament in socio-kulturno ozadje. Trije pomembni vidiki 

pragmatičnega razvoja so uporaba jezika za različne komunikacijske funkcije, 

razvijanje veščin pogovora, pridobivanje občutka za nejezikovne namige. Ti se 

začnejo razvijati v zgodnjem otroštvu in se še izoblikujejo v poznem otroštvu, 

najstništvu in odraslosti (Pence-Turnbull in Justice, 2011). 

 

Kot smo že omenili, otrok uporablja pragmatično zmožnost, ko komunicira z 

drugimi. Pri komuniciranju z drugimi ima vsaka izjava nek namen, komunikacijsko 

funkcijo. V zgodnjem otroštvu otroci pridobijo osnovne komunikacijske funkcije, 

ko so starejši, znajo te funkcije izraziti na bolj primeren način.  

Osnovne komunikacijske funkcije so: 

1. Instrumentalna: uporabljamo jo, ko prosimo za nekaj. 

2. Regulatorna: uporabljamo jo, ko podajamo navodila in usmerjamo druge. 
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3. Interakcijska: uporabljamo jo pri interakciji in pogovoru z drugimi v družabnih 

situacijah. 

4. Personalna: uporabljamo jo za izražanje misli, občutkov o nečem. 

5. Hevristična: uporabljamo jo pri raziskovanju, pridobivanju informacij. 

6. Imaginativna: uporabljamo jo pri pripovedovanju zgodb, igri vlog. 

7. Informativna: uporabljamo jo pri strukturiranem opisu dogodka ali predmeta 

(Halliday, 1975, v Pence-Turnbull in Justice, 2011). 

Komunikacijske funkcije niso pomembne le za otrokovo uporabo jezika kot 

načina izražanja sebe, temveč tudi spodbujajo razvoj drugih aspektov 

jezikovnega razvoja – besedišča in slovnice (Pence-Turnbull in Justice, 2011). 

 

Otroci izražajo komunikacijske funkcije v interakciji z drugimi osebami, v 

pogovoru. Pomemeben vidik pragmatičnega razvoja je razumevanje sheme 

pogovora. Ko dobijo otroci realno predstavo določene sheme, njihovim 

kognitivnim strukturam ni več potrebno upravljati z organizacijsko strukturo 

dogodka in se lahko osredotočijo na pridobivanje novih informacij znotraj 

dogodka (Pence-Turnbull in Justice, 2011). Na primer, ko gre otrok prvič v šolo, 

mu je organizacijska shema šole nepoznana. Mora si jo ustvariti, kognitivne 

strukture delujejo z namenom, da si otrok razvije shematsko predstavo šole, npr. 

da spozna, kje je njegova učilnica, kje je jedilnica, knjižnica … Ko bo otrok shemo 

ponotranjil, se bodo njegove kognitivne strukture lahko posvetile iskanju in 

usvajanju novih informacij, novega znanja. 

Tudi pogovor ima shemo, sestavljajo jo začetek pogovora in vzpostavljanje teme 

pogovora; izmenjave med udeleženci pogovora, ki vzdržujejo ali skačejo s teme 

na temo, in razjasnitve ter zaključek pogovora. Znotraj zgoraj omenjene 

makrostrukturne sheme pogovora obstaja tudi mikrostrukturna shema pogovora. 

Ta zajema menjavanje teme pogovora, dogovarjanja in vedenje, koliko informacij 

ponuditi, ko je informacija iz ozadja znana poslušalcem in ko ni znana. Otroci se 

morajo naučiti, kako vstopiti v pogovor, v katerega prej niso bili vključeni. V takem 

primeru morajo prepoznati okvir pogovora in se nato vanj vključiti (Liiva in 

Cleave, 2005). Otrok se uči sporazumevalnih spretnosti skozi menjavanje vlog, 

uvajanje in razvijanje teme ter skozi ustrezno rabo govornih dejanj. Zmožnost 

uporabe teh sredstev zagotavlja koherenco in kohezijo diskurza (Marjanovič 
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Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 36). Poleg sporazumevalnih spretnosti k 

učinkovitemu sporazumevanju prispevajo tudi sporazumevalna načela.  

Po Griceju poznamo načelo sporazumevalnega sodelovanja, ki ga sestavljajo 

naslednja načela (maksime): načelo količine, kakovosti, razmerja in načina, to so 

zahteve, da med sporazumevanjem sodelujemo s pomembnimi podatki, da ne 

povemo nič manj in nič več, kot je treba, da smo zavezani resnici in dokazu, se 

izogibamo dvoumnosti in nejasnosti ter sporočamo urejeno (Kunst Gnamuš, 

1984).  

- Maksima količine: naj bo tvoj prispevek tako informativen, kot zahtevajo 

trenutni nameni izmenjave; naj tvoj prispevek ne bo bolj informativen, kot 

je potrebno.  

- Maksima kvalitete (naj bo tvoj prispevek resničen): ne reci tega, za kar 

misliš, da ni resnično; ne reci tega, za kar nimaš zadostnih dokazov. 

Maksima relacije: bodi relevanten.  

- Maksima načina (bodi jasen): izogibaj se nejasnim izrazom; izogibaj se 

dvoumnosti; bodi kratek; govori urejeno (Verscheuren, 2000, str. 54). 

Upoštevanje teh načel vodi do uspešnega pogovora – do 

sporazumevalnega sodelovanja. Vendar pa načela oz. maksime lahko 

upoštevamo le, kolikor je to mogoče.  

Že samo socialno vedenje namreč vključuje norme, ki na videz zahtevajo kršenje 

maksim. Obstajajo pa tudi tipi verbalne dejavnosti, pri katerih ne moremo 

popolnoma upoštevati maksim oz. to sploh ne bi bilo mogoče (npr. humor, 

vljudnostne fraze). Tudi diskurz, ki bi dosledno upošteval maksime, bi najbrž prav 

zato zvenel precej smešno (Verscheuren, 2000). 

 

Skupna pozornost je pogoj, da se razvija interakcija oz. pogovor med otrokom in 

odraslo osebo. Razvoj sheme pogovora se začne kmalu po rojstvu, ko dojenčki 

skupaj s svojimi starši vzdržujejo skupno pozornost.  

Skupna pozornost velja za tiste trenutke, ko se otrok in starš osredotočita na 

skupen predmet. Otrok mora  koordinirati  svojo pozornost  s pozornostjo starša 

in predmetom zanimanja (Bakeman in Adamson, 1984). Obdobja skupne 

pozornosti naraščajo v trajanju in pogostosti v prvih 18 mesecih življenja. 

Izkušnje s pogovorom, ki jih otrok v otroštvu dobi, mu pomagajo razviti shemo 
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pogovora odraslih, v kateri se ohranja tema pogovora in prihaja do izmenjav 

informacij. V znanih situacijah, doma in s konkretnimi predmeti so otroci bolj 

aktivni pri pogovoru. Čim več imajo otroci zgodnjih izkušenj z različnimi osebami 

v pogovoru, tem lažje kasneje začnejo in vzdržujejo pogovor (Tomasello, 1988, v 

Pence-Turnbull in Justice, 2011).  

Pogovor med malčki, starimi od enega do dveh let, je s stališča pogovora 

odraslih precej omejen. Uporabljajo namreč predvsem eno- in dvobesedne 

izjave. Večino pomenov razberejo iz konteksta, pomagati pa si znajo tudi z 

neverbalnimi sredstvi, največkrat s kretnjami, kazanjem, vlečenjem za rokav in 

podobno. Sporazumevanje med otroki do tretjega leta starosti je precej manj 

uspešno kot med malčki in odraslo osebo. Pogost je namreč govor zase, 

največkrat hkrati govori več malčkov. Dialog in pogovor se med otroki zelo 

intenzivno in postopoma razvijata do petega, šestega leta starosti (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

Kot je že bilo omenjeno, so izmenjave v interakciji oz. med udeleženci pogovora 

razlog, da interakcija / pogovor poteka brez zapletov. Izmenjave v pogovoru se 

nanašajo na tiste trenutke, ko je ena oseba v vlogi govorca, druga v vlogi 

poslušalca in obratno.  

Izmenjava vloge govorca in poslušalca je temeljna veščina človeških interakcij. 

Otrok v tej interakciji pojasnjuje, preverja informacije in dobi povratno informacijo 

oz. odziv sogovorca. V zgodnjem otroštvu otroci zbirajo jezikovne izkušnje 

(zglede) iz svojega okolja, od svojih staršev, sorojencev in vrstnikov. Vsaka od 

teh izkušenj je primer izmenjave vlog, ob kateri se preko določenega konteksta 

izoblikuje otrokovo vedenje in razumevanje. Z zbiranjem izkušenj otrok pridobi 

občutek za ustrezen način pogovora (Casillas, 2014). Otroci, stari tri mesece, že 

izmenjujejo vloge s svojimi mamami, se z njimi pogovarjajo, predvsem med 

igranjem in hranjenjem. Pri osmih, devetih mesecih so pri izmenjevanju vlog že 

kar uspešni. Okoli prvega leta, v obdobju ko izgovorijo prvo besedo, otroci 

običajno lahko vzdržujejo daljše, časovno usklajene izmenjave s svojimi mamami 

(Kaye in Charney, 1981). 

Po Casillasu (2014) so štiri pomembne komponente izmenjave vlog: kontingenca, 

spraševanje in odgovarjanje, popravljanje in časovno izmenjavanje.  
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a) Kontingenca povezuje izmenjave udeležencev med seboj. Nanaša se na 

posodabljanje in strinjanje s skupno točko pogovora, formulacijo povratne 

informacije in konstrukcijo koherentne interakcije. Ločimo časovno in 

semantično kontingenco. Časovna določa, koliko časa traja izmenjava, 

semantična pa določa pomen, temo pogovora (Casillas, 2014). 

b) Spraševanje in odgovarjanje jasno nakazujeta vrstni red (kdo odgovarja, 

kdo sprašuje), se pogosto uporabljata pri interakciji med odraslim in 

otrokom za pridobitev skupne pozornosti in pogosto privedeta do teme 

pogovora (Lieven, 1978 v Casillas, 2014). Določene vprašalnice pa se pri 

otroku različno razvojno pojavljajo, zato so mlajši otroci zmožni producirati 

le nekatere  vprašalnice (Casillas, 2014). 

c) Popravljanje v pogovoru se nanaša na popravljanje samega sebe in 

popravljanje sogovorca, ko pride do nejasnosti povedanega. Pri 

popravljanju podajamo zahteve po pojasnitvi, na primer: Kaj si rekel? Te 

pogosto uporabljajo odrasli, ko so otroci še majhni in njihov govor težje 

razumemo. Otroci pri drugem letu že podajajo zahteve po pojasnitvi (Ninio 

in Snow, 1996). Že pri treh letih pa otroci popravijo nekoga, ki je izrekel 

napačno informacijo (Forrester in Cherington, 2009). V prvih petih letih 

otrokovo samopopravljanje odraža pridobivanje jezikovnega podsistema 

(Salonen in Laakso, 2008). 

d) Časovno izmenjavanje pa opredeljuje, kdaj vstopiti v pogovor in kaj reči, 

hitrost našega govora, koliko časa potrebujemo za odgovor. Otroci s 

starostjo pridobijo kompetence časovnega izmenjavanja, mlajši otroci 

potrebujejo več časa pri izmenjevanju (Casillas, 2014). 

 

Pri interakcijah z drugimi si pomagamo z raznolikimi nejezikovnimi sredstvi, ki so 

nam v pomoč pri komunikaciji.  

Ta sredstva so drža, geste, obrazna izraznost, očesni stik, bližina, glasnost, 

intonacija in pavza. Pragmatični razvoj tako vključuje tudi razvijanje občutljivosti 

na nelingvistične namige, kot so trajanje pogovora, obrazna izraznost, ki sporoča 

dodatno vsebino poleg besed samih (Pence-Turnbull in Justice, 2011). Otroci so 

pozorni na nejezikovne namige že zelo zgodaj. Že kot dojenčki, pri 6. mesecih, 

sledijo pogledu odraslega in so pozorni na prozodične elemente govora (Morales, 
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Mundy in Rojas, 1998). Malček v fazi usvajanja prve besede (okoli prvega leta 

starosti) v komunikaciji z drugimi pogosto uporablja tudi geste (npr. stegne roke, 

ko želi, da bi ga dvignili), ker jih povezuje z besedami (Marjanovič Umek, Kranjc 

in Fekonja, 2006). V mladostništvu se naučijo uporabljati obrazno izraznost, 

geste, glasnost, da svoje namene bolj natančno izrazijo (Pence-Turnbull in 

Justice, 2011). 
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4. PRAGMATIČNE GOVORNO-JEZIKOVNE MOTNJE 

 

Kadar se v posameznikovem govoru kažejo težave v uporabi jezika za različne 

namene, prilagajanju jezika sogovorniku ali situaciji, upoštevanju pravil pogovora 

in pripovedovanja, govorimo o težavah na pragmatičnem področju. Osebe s 

pragmatičnimi težavami imajo pogosto tudi skromno besedišče in težave z 

upoštevanjem slovničnih pravil. Pragmatične težave lahko identificiramo, če 

posameznik govori neprimerne, nepovezane stvari v pogovoru, neustrezno 

pripoveduje, togo uporablja jezik v različnih situacijah (ASHA, 2015). Lahko se 

pojavljajo pri različnih motnjah ali izolirano. Težave v pragmatičnih veščinah, ki se 

pojavljajo pri otrocih in so najpogosteje predmet raziskovanja, so: vstopanje v 

pogovor, izmenjave med udeleženci pogovora (turn taking), izražanje govornih 

dejanj (zahteve, obljube, izjave, postavljanje vprašanj), pojasnjevanje ob 

nerazumevanju sporočila, predpostavljanje in sklepanje (McTear in Conti-

Ramsden, 1992). Pragmatična motnja predstavlja tudi omejitev na socialnem 

področju, in sicer v razvoju socialne interakcije, omejitev na kognitivnem 

področju, in sicer v drugačni prezentaciji dogodkov in omejitev na jezikovnem 

področju, ki se izraža v težavah s pragmatičnimi značilnostmi diskurza. Jezikovni 

vidik opredeljuje pragmatične težave kot zaostanek izražanja in razumevanja, 

omejeno uporabo komunikacijskih namer, omejeno uporabo formalnih 

pragmatičnih sredstev, kot so vljudnost in indirektna govorna dejanja, slabšo 

strukturo pripovedovanja, manj učinkovite pogovorne veščine in govorna dejanja 

v kontekstu (Adams, 2003). 

 

Poleg poimenovanja ''pragmatična motnja'' lahko naletimo na različna druga 

poimenovanja, v stroki razširjen termin je (bil) semantično-pragmatična motnja. 

Pragmatične težave se pogosto povezuje tudi z motnjo avtističnega spektra in 

Aspergerjevim sindromom. Pragmatične težave se tu ne pojavljajo izolirano, 

ampak v sklopu motnje oziroma sindroma. Različni avtorji različno poimenujejo in 

opredeljujejo  pragmatično motnjo, nekateri kot samostojno motnjo, drugi kot del 

motnje avtističnega spektra. 

Izraz semantično pragmatična motnja izhaja iz klasifikacije razvojnih jezikovnih 

motenj, ki sta jih opredelila Rapin in Allen (1987). Semantično pragmatična 
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motnja pomeni, da imajo otroci težave z uporabo in razumevanjem jezika v 

komunikacijskih situacijah ter relativno malo težav s samo obliko jezika. Če 

združimo izraza sematika in pragmatika (semantično-pragmatična motnja), potem 

se prekrivata področja semantike (pomenoslovje) in pragmatike (uporaba jezika), 

kar pa ni najbolj ustrezno. Semantika se nanaša na tista področja pomena, ki so 

konvencionalna in del jezikovnega sistema, medtem ko se izraz pragmatika 

nanaša na tista področja pomena, ki so nekonvencionalna – izjava ima lahko 

poleg dobesednega še nek drug pomen. Kot že rečeno, se pragmatika nanaša 

na pravila uporabe jezika v kontekstu, vključujoč strukturo pogovora, in ni nujno, 

da otroci s pragmatičnimi težavami nimajo težav z obliko jezika (McTear in Conti-

Ramsden, 1992).  

V Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj (DSM-V) ameriškega 

združenja psihiatrov iz leta 2013 je pragmatična motnja opredeljena samostojno 

kot socialna (pragmatična) komunikacijska motnja. Socialna (pragmatična) 

komunikacijska motnja je persistentna težava verbalne in neverbalne 

komunikacije, ki je ne pogojujejo nižje kognitivne sposobnosti. Simptomi 

vključujejo težave v pridobivanju in uporabi govorjenega in pisanega jezika ter 

težave z neprimernimi odzivi v komunikaciji. Motnja omejuje uspešnost 

komunikacije, socialne odnose, akademske dosežke in poklicno učinkovitost. 

Simptomi morajo biti prisotni že v zgodnjem otroštvu, četudi so prepoznani šele 

kasneje v govoru, jeziku ali komunikaciji. Da se diagnosticira pragmatična 

komunikacijska motnja, mora biti motnja avtističnega spektra izključena. Motnja 

avtističnega spektra namreč poleg komunikacijskih težav zajema tudi omejena 

vedenja, ponavljajoče se vzorce vedenja, interesov ali aktivnosti, ki pa niso 

značilna za pragmatično komunikacijsko motnjo 

(Ameriško združenje psihiatrov, 2013). Otroci s pragmatično motnjo, brez motnje 

avtističnega spektra, uporabljajo verbalno in neverbalno komunikacijo, so uspešni 

v recipročni socialni interakciji, pogosto je v njihovem govoru zaslediti pretirano 

intonacijo, za njih ni značilno ponavljajoče se vedenje (Bishop, 2012). 

V magistrski nalogi sem se odločila za uporabo izraza pragmatična motnja, ker 

sem ob pregledu literature ugotovila, da se ta največ uporablja. Poleg tega pa 

tudi večina logopedinj v Sloveniji uporablja izraz pragmatična motnja oziroma 

pragmatične težave. 
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Pragmatične težave se najpogosteje pojavljajo pri otrocih s kognitivno okvaro, 

učnimi težavami, sociokognitivnimi deficiti in čustveno-vedenjskimi težavami 

(McTear in Conti-Ramsden, 1992). V slovenskih raziskavah o pragmatiki so 

avtorice obravnavale skupino tipičnih otrok in skupino otrok z motnjami v razvoju. 

Prišle so do naslednjih ugotovitev. 

Vidmar (2015) je ugotovila, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

sociopragmatični spretnosti responzivnosti (komunikacijski odzivnosti) med 

slišečimi in gluhimi ter naglušnimi otroci, ki so vključeni v vrtec. Spretnost 

asertivnosti (komunikacijska iniciacija) je pri večini gluhih in naglušnih otrok 

porajajoča, medtem ko je spretnost  responzivnosti na meji med porajajočo se in 

dobro razvito. Prav tako je pri slišečih otrocih spretnost asertivnosti porajajoča se, 

medtem ko je spretnost responzivnosti dobro razvita. 

Penko (2013) v svoji raziskavi ugotavlja, da otroci z zakasnelim govorno-

jezikovnim razvojem v obdobju od 20. do 30. meseca pomembno zaostajajo v 

sociopragmatičnih veščinah (asertivnost, responzivnost) za svojimi vrstniki z 

normalnim govorno-jezikovnim razvojem. Otroci, ki imajo slabše razvit jezik in 

govor ter morda tudi neverbalne komunikacijske veščine, manj pogosto začenjajo 

pogovor ali kakršnokoli drugo obliko komunikacije, zato je tudi možnosti za 

interakcije z drugimi manj. Posledično imajo manj izkušenj, znanja. Skupina otrok 

z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem v responzivnosti celo nazaduje. To 

lahko pojasnimo s tem, da se otroci s težavami na tem področju manjkrat 

odzovejo na pobude drugih, njihovi odzivi največkrat niso ustrezni, težje 

vzdržujejo temo pogovora in posledično dobijo tudi manj pobud drugih.  

Tudi Šulin (2013) je v svoji raziskavi prišla do zaključkov, da so sociopragmatične 

spretnosti razvitejše pri tipičnih otrocih kot pri otrocih z motnjo avtističnega 

spektra. 

Kenda (2013) pa je analizirala sociopragmatične sposobnosti pri otrocih z motnjo 

v duševnem razvoju in cerebralno paralizo oz. le cerebralno paralizo. Prišla je do 

ugotovitev, da se otroci z razvojnimi težavami, stari od 10 do 52 mesecev, bolje 

odzivajo kot odgovarjajo, znatno višji so tudi njihovi rezultati pri izražanju želja. 

Otroci s cerebralno paralizo zaradi gibalne oviranosti razvijejo določene znake, s 
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katerimi komunicirajo in jih razumejo predvsem njihovi bližnji, zato je jasno 

izražanje želja zanje izrednega pomena. 

 

Glavne značilnosti pragmatične motnje so: 

- Zgodnji znaki so eholalija, uporaba žargona, slabe simbolne veščine, 

slabo razviti socialni odnosi, hiperaktivnost. 

- Zakasnel govorno-jezikovni razvoj, ko pa se jezik razvije, je jasen in 

fluenten, sintaksa in fonologija sta razviti v mejah normale, težave se 

kažejo pri semantiki in pragmatiki: 

- Nenavadne asociacije in razmišljanje, 

- Postranske oz. neprimerne pripombe, 

- Pretirano osredotočanje na dobesedni pomen, 

- Težave z razumevanjem običajnega pogovora, npr. opisi zaporedij 

vsakodnevnih dogajanj, ki so povezani časovno in vzročno, 

- Pomanjkanje zavedanja o znanju, ki si ga delita govorec in 

poslušalec. 

- Slabe socialne veščine – pomankljive, nenavadne ali pretirano vljudne 

(Rapin in Alen, 1983; Bishop in Rosenbloom, 1987 v McTear in Conti-Ramsden, 

1992). 

 

V nadaljevanju bodo opisane značilnosti komunikacije otrok z motnjo avtističnega 

spektra, ker ravno to motnjo v literaturi in širši javnosti najpogosteje povezujejo s 

pragmatično motnjo oz. pragmatičnimi težavami. 

»Avtizem je kompleksna razvojna motnja s heterogeno etiologijo in močno 

genetsko osnovo. Opredeljen je z določenim vedenjskim fenotipom. Za 

postavitev diagnoze mora biti prisoten pomemben primanjkljaj na področju 

socialne interakcije, komunikacije in imaginacije.« (Macedoni Lukšič, 2006, 

str.1,). 

V večini primerov se motnja avtističnega spektra postopno pojavi brez jasnega 

odstopanja od normale na gibalnem in čutilnem področju do drugega leta, ko 

otroci z avtizmom ne razvijejo vedenja, ki se v tej starosti normalno pojavi – 

skupna pozornost, govor, tipična igra. Pri približno eni tretjini otrok z avtizmom se 

zdi, da gre za regresijo, npr. začetek govora je zakasnjen. Pri nekaterih se govor 
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nikoli ne razvije, pri drugih je prisoten, vendar tako spremenjen in neustrezen v 

določenem kontekstu, da je njegova funkcija za komunikacijo pomembno 

zmanjšana. Pri mladostnikih ali odraslih z blago obliko avtizma oz. tistih, ki imajo 

Aspergerjev sindrom, je govor lahko funkcionalen in izstopa samo v določenih 

elementih npr. ritmu, melodiji, pragmatiki itd. Motnje so tudi na področju 

nebesedne komunikacije - pogledu, izrazu obraza in kretnjah (Macedoni Lukšič, 

2006). 

Pri otrocih z avtizmom je najbolj prizadet pragmatični vidik govora - sposobnost 

uporabe govora v funkciji komunikacije. Za avtizem je značilen zakasnel govorno-

jezikovni razvoj. Pri visokofunkcionalnem avtizmu, Aspergerjevem sindromu 

načeloma ni govornega zaostanka, za otroke s to motnjo je značilna enosmerna 

komunikacija, nenavadna intonacija govora, govor je hiter. Moteče vedenje, ki se 

pojavlja pri otrocih z motnjo avtističnega spektra, ima velikokrat funkcijo 

komunikacije (Stres Kaučič, 2011). 

V predverbalni komunikaciji otrok z motnjo avtističnega spektra je najopaznejši 

znak slaba skupna pozornost. Redko kažejo interes do interakcije z drugo osebo. 

Zgodnji znak je tudi nepojavljanje socialnega nasmeha. Neverbalna komunikacija 

otrok z motnjo avtističnega spektra je spremenjena – izraz obraza ne spremlja 

intonacije, geste pa so izven konteksta (Werdonig idr., 2009). Pogosto 

uporabljajo tujo roko za dosego cilja, sami pa ne kažejo s prstom na želeni 

predmet in tudi očesnega kontakta ne vzpostavljajo (Jurišić, 1992; Werdonig idr., 

2009). Razvoj verbalne komunikacije otrok z motnjo avtističnega spektra 

pogojujejo njihove intelektualne sposobnosti, pogosto je govor zakasnel 

(Werdonig idr., 2009; Stres Kaučič, 2011). Osnovne značilnosti komunikacije teh 

otrok so: ne uživajo v komunikaciji, ne razumejo občutkov, idej in prepričanj 

drugih, ne razumejo neverbalno izraženih sporočil, imajo nenavadno vokalno 

produkcijo in obrazno izraznost, besede razumejo dobesedno, včasih izbirajo 

nenavadne besede in izraze ob omejeni vsebini. Otrok lahko govor uporablja na 

napačen način, ustvarja besede (neologizmi), ponavlja besede ali cele stavke in 

na vprašanja odgovarja s ponavljanjem vprašanja (Werdonig idr., 2009). V 

njegovem govoru se pojavlja eholalija - ponavljanje (Jurišić, 1992; Werdonig idr., 

2009). Besede tudi obrača, jih napačno izgovarja, predvsem pa jezika in govora 

ne uporablja v komunikacijske namene. Otrok ima težave v razumevanju tujega 
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govora in v oblikovanju spontanega govora. Moteni so tudi vsi jezikovni 

podsistemi: fonologija, morfologija, sintaksa, semantika in pragmatika. Otroci 

imajo težave na področju usvajanja govornih strategij (Werdonig idr., 2009).  

Otroci z motnjo avtističnega spektra imajo težave pri komunikaciji: pomanjkanje 

želje po kakršni koli komunikaciji, težko komunicirajo o potrebah, govorne motnje 

ali zapoznel razvoj govora, slabo neverbalno komunikacijo, vključno z očesnim 

stikom, s kretnjami, z izražanjem, z govorico telesa, dobre govorne sposobnosti 

brez socialne zavesti – nesposobnost začeti govor ali ga nadaljevati (Hannah, 

2009). Pogosto govorijo izključno o lastnih interesih, nenehno govorijo o določeni 

temi (Jurišić, 1992; Hannah, 2009). Težave imajo s poslušanjem drugih, 

prepričani so, da drugi ljudje vedo, o čem sami razmišljajo itn., njihov način 

govorjenja je zelo dobeseden in kaže na slabo razumevanje fraz in šal (Hannah, 

2009). 
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5. EMPIRIČNI DEL 

 

5.1 Raziskovalni problem 

 

Zanima nas, kako so razvite pragmatične veščine predšolskih otrok od 18. do 47. 

meseca, kakšne so razlike v razvoju veščin med deklicami in dečki ter glede na 

starost. Na področju pragmatike so bila na Pedagoški fakulteti objavljena 

naslednja dela, ki zajemajo tako tipično populacijo otrok kot tudi populacijo otrok 

z razvojnimi motnjami: diplomsko delo Uporaba testa zgodba o avtobusu pri 

ocenjevanju pragmatične zmožnosti otrok (Omahna, 2011), diplomsko delo 

Sociopragmatične veščine otrok s cerebralno paralizo (Kenda, 2013), diplomsko 

delo Sociopragmatične spretnosti otrok z avtizmom (Šulin, 2013), magistrsko 

delo Sociopragmatične spretnosti otrok od 12 do 36 mesecev (Penko, 2013), 

magistrsko delo Razvoj sociopragmatičnih spretnosti  pri otrocih od 12. do 36. 

meseca (Ostruh, 2015) in diplomsko delo Sociopragmatične spretnosti slišečih 

ter gluhih in naglušnih predšolskih otrok (Vidmar, 2015). Z mojim prispevkom 

smo dobili podatke o pragmatičnih veščinah do 47. meseca, ki bodo dopolnili 

rezultate že narejenih raziskav, dodatno pa ponudili analizo pragmatičnih veščin 

ne le na splošni komunikacijski, temveč tudi govorno-jezikovni ravni. 

 

5.2 Cilji in hipoteze 

5.2.1 Cilj raziskave 

Cilj raziskave je analiza pragmatičnih sposobnosti predšolskih otrok v starosti od 

18 do 47 mesecev. 
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5.2.2 Hipoteze 

1. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, imajo bolj razvite pragmatične 

veščine kot mlajši otroci.  

2. hipoteza: Deklice imajo v obdobju od 18 do 47 mesecev bolj razvite 

pragmatične veščine kot dečki.   

3. hipoteza: Otroci, stari manj kot 30 mesecev, pri izražanju pogosteje kot 

starejši otroci uporabljajo geste.  

4. hipoteza: Dečki pogosteje kot deklice pri izražanju uporabljajo geste.  

5. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, uporabljajo več različnih 

kategorij besed kot mlajši otroci.  

6. hipoteza: Deklice uporabljajo več kategorij besed kot dečki.  

7. hipoteza: Otroci, stari manj in več kot 30 mesecev, prosijo za pomoč 

odraslega.  

8. hipoteza: Dečki pogosteje kot deklice prosijo za pomoč odraslega.  

9. hipoteza: Deklice in dečki poskušajo enako pogosto z besedami pridobiti 

pozornost odrasle osebe.  

10. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, poskušajo pogosteje kot mlajši 

otroci z besedami pridobiti pozornost odrasle osebe.  

11. hipoteza: Deklice pogosteje kot dečki govorijo o stvareh, sebi in drugih 

osebah.  

12. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, pogosteje govorijo o stvareh, 

sebi in drugih osebah kot mlajši otroci.  

13. hipoteza: Deklice pogosteje kot dečki uporabljajo besede pri aktivnostih z 

drugimi osebami.  

14. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, pogosteje kot mlajši otroci 

uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi osebami.  

15. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, imajo boljši smisel za humor, 

so bolj igrivi in hudomušni kot mlajši otroci.  

16. hipoteza: Dečki imajo boljši smisel za humor, so bolj igrivi in hudomušni 

kot deklice.  

17. hipoteza: Deklice izražajo več zanimanja za besede in jezik kot dečki.  

18. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, izražajo več zanimanja za 

besede in jezik kot mlajši otroci.  
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19. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, bolje kot mlajši otroci 

prilagajajo govor drugim ljudem.  

20. hipoteza: Deklice bolje kot dečki prilagajajo govor drugim ljudem.  

21. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, sestavljajo stavke in zgodbe z 

več besednimi vrstami kot mlajši otroci.  

22. hipoteza: Deklice sestavljajo stavke in zgodbe z več besednimi vrstami kot 

dečki.  

 

5.3 Metodologija 

5.3.1 Vzorec 

 

Vzorec je namenski, vanj je vključenih 44 otrok. Otroci tvorijo tipično populacijo – 

nimajo diagnosticiranih dodatnih motenj (razvojni zaostanek, motnja avtističnega 

spektra, motnja v duševnem razvoju, motorične, senzorične motnje itd.). Vzorec 

je uravnotežen po spolu in starosti, sestavlja ga 22 deklic in 22 dečkov, ki tvorijo 

dve starostni skupini, in sicer mlajšo, v katero je vključenih 22 otrok, starih od 18-

30 mesecev, in starejšo, v katero je vključenih 22 otrok, starih od 31-47 mesecev. 

 

Graf 1: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na spol 
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Tabela 1: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na spol 

Spol N Odstotek 

   moški 22 50   

ženski 22 50   

Skupaj 44 100 

  

Iz grafa 1 in tabele 1 je razvidno, da je vzorec uravnotežen po spolu, sestavlja ga 

enako število dečkov in deklic. 

 

Graf 2: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na starostno skupino (v 

mesecih) 

 

 

Tabela 2: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na starostno skupino (v 

mesecih) 

Starostna skupina 

N Odstotek 

Povprečna 

starost v 

mesecih 

  18-30 

(mlajši) 

22 50 23,2 

31-47 

(starejši) 

22 50 39,8 

Skupaj 44 100 31,5 
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Iz grafa 2 in tabele 2 je razvidno, da je vzorec uravnotežen glede na starostno 

skupino, sestavlja ga enako število otrok v mlajši in starejši starostni skupini. 

Vzorec je razdeljen na dve starostni skupini zaradi nadaljnje analize po starosti. 

 

Graf 3: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na povprečno starost (v 

mesecih) 

 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da je povprečna starost otrok v mlajši starostni skupini 23,2 

meseca, v starejši starostni skupini pa 39,8 meseca. Tretji stolpec grafa pa 

prikazuje povprečno starost celotne populacije (mlajša in starejša starostna 

skupina), ki znaša 31,5 meseca. 

5.3.2 Spremenljivke in njihovo vrednotenje 

Neodvisne: 

- spol (predstavlja naravni spol),  

- starost (predstavlja dopolnjeno starost otroka v mesecih). 

 

Odvisne: 

- Otrokovo sporazumevanje z gestami predstavljata: 1. otrokova uporaba 

gest, ko prosi za kaj oz. ko pokaže, da kaj želi (11 postavk); 2. otrokova 

uporaba gest, da bi dosegel, da bi kaj opazili (2 postavki). 
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- Otrokovo verbalno/besedno komunikacijo predstavljajo: 3. vrsta besed, ki 

jih otrok uporablja (21 postavk); 4. otrokove prošnje za pomoč (7 postavk). 

- Otrokove daljše stavke predstavljajo: 5. otrokova uporaba besed, da bi 

dosegel, da bi kaj opazili (6 postavk); 6. otrokova vprašanja in komentarji o 

stvareh (9 postavk); 7. otrokova vprašanja in komentarji o sebi in o drugih 

osebah (36 postavk); 8. otrokova uporaba besed pri aktivnostih z drugimi 

osebami (14 postavk); 9. igrivost, hudomušnost in smisel otroka za humor 

(5 postavk); 10. zanimanje otroka za besede in jezik (12 postavk); 11. 

otrokovo prilagajanje pogovora drugim ljudem (15 postavk); 12. otrokovo 

sestavljanje daljših stavkov in zgodb (36 postavk). 

 

Vrednotenje spremenljivk 

 

- Spol: naravni spol M/Ž,  

- Starost: dopolnjena starost otroka v mesecih, 

- Ostale postavke: prisotnost (1) / odsotnost (0). 

5.3.3 Merski instrumentarij 

V magistrskem delu je analiziran pragmatični jezikovni razvoj otrok od 18. do 47. 

meseca, ki je bil ocenjevan z vprašalnikom Ocenjevanje pragmatičnega razvoja 

(LUI - Language use inventory), ki ga je sestavila avtorica Daniela K. O'Neill, 

kanadska psihologinja, leta 2009. Oblikovan je z namenom odkrivanja otrok z 

zaostankom ali motnjo v pragmatičnem razvoju in otrok, ki potrebujejo nadaljnje 

ocenjevanje govora in jezika. Vprašalnik smo prevedle in priredile M. Ozbič, J. 

Novšak Brce, S. Ostruh in kandidatka Špela Novak. Na Pedagoški fakulteti smo 

pridobili avtorske pravice za prevod in priredbo vprašalnika izključno za namen 

raziskave. Poleg podatkov o razvoju pragmatike bo raziskava s prevedenim 

vprašalnikom, ki nudi podrobno oceno pragmatike otroka, prispevala tudi k 

pridobitvi  instrumentarija, ki ga v Sloveniji še nimamo. 

Vprašalnik vsebuje navodila za reševanje vprašalnika, sledijo trije glavni deli 

vprašalnika. Prvi del se nanaša na otrokovo sporazumevanje z gestami, drugi del 

se nanaša na otrokovo besedno komunikacijo in tretji del se nanaša na daljše 

stavke, ki jih otrok uporablja. Prvi del vprašalnika je razdeljen na področje A - 
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otrokova uporaba gest, ko prosi za kaj oz. ko pokaže, da kaj želi (11 postavk), in 

področje B - otrokova uporaba gest, da bi dosegel, da bi kaj opazili (2 postavki). 

Drugi del vprašalnika se deli na področje C - vrsta besed, ki jih otrok uporablja 

(21 postavk, vprašanje),  

D - otrokove prošnje za pomoč (7 postavk) in del E - otrokova zanimanja 

(vprašanje, 2 postavki). Tretji del vprašalnika pa sestavljajo področja F - otrokova 

uporaba besed, da bi dosegel, da bi kaj opazili (6 postavk), G - otrokova 

vprašanja in komentarji o stvareh (9 postavk), H - otrokova vprašanja in 

komentarji o sebi in o drugih osebah (36 postavk), I - otrokova uporaba besed pri 

aktivnostih z drugimi osebami (14 postavk), J - igrivost, hudomušnost in smisel 

otroka za humor (5 postavk, vprašanje), K - zanimanje otroka za besede in jezik 

(12 postavk),  

L - zanimanje otroka, ko govori (5 vprašanj), M - otrokovo prilagajanje pogovora 

drugim ljudem (15 postavk) in N - otrokovo sestavljanje daljših stavkov in zgodb 

(36 postavk). Na koncu se izpolnijo še podatki o otrokovem rojstvu - otrokova 

teža ob rojstvu (vprašanje), prezgodnji porod (postavka), zdravju otroka - bistveni 

zapleti pri rojstvu (postavka), govorno-jezikovne težave ali zaostanek (postavka), 

izguba sluha (postavka), razvojne motnje (postavka), druge večje zdravstvene 

težave (postavka) in o jezikovnem okolju otroka - izpostavljenost drugim jezikom 

(2 vprašanji, 3 postavke).  

Vprašalnik rešujejo starši oziroma skrbniki otrok, čas izpolnjevanja je 20-30 

minut. Pri postavkah se označuje pogostost pojavljanja (nikoli, redko, včasih, 

pogosto, ne več) posamezne trditve, prisotnost pojavljanja (da, ne) posamezne 

trditve, na nekatera vprašanja pa je potrebno odgovoriti opisno. 

Ocenjevalni list – zbirnik je priloga k vprašalniku, ki jo izpolni strokovni delavec 

(logoped). Tu se zapišejo seštevki doseženih točk glede na dele in posamezna 

področja vprašalnika. Na koncu se zapiše tudi celoten seštevek točk vprašalnika. 

Nekatera področja vprašalnika (E, L) in deli področij vprašalnika, kjer so 

zahtevani pisni odgovori na vprašanja, se ne ocenjujejo.  

5.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo od marca 2015 do septembra 2015 v rednih vrtcih 

v osrednji Sloveniji. Nekatere vprašalnike sem po dogovoru z vodstvom vrtca 
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razdelila osebno, nekatere pa so razdelili tudi zaposleni v vrtcih. Starši so prejeli 

vprašalnik z uvodnim nagovorom, kjer so bili predstavljeni namen raziskave, 

krajši opis raziskovalne tematike in podatki o raziskovalki, če bi prišlo do 

kakršnihkoli zapletov pri reševanju vprašalnika. Izpolnjevanje vprašalnika je bilo 

anonimno. Vprašalniki so bili vrnjeni osebno ali preko strokovnih delavcev v vrtcu. 

5.3.5 Statistična obdelava podatkov 

Rezultati so bili obdelani z računalniškima programoma IBM SPSS Statistics 20 

in Microsoft Excel (2010).  

Merske karakteristike vprašalnika so bile preverjene s statističnim izračunom 

zanesljivosti (Cronbach alfa). Statistične metode deskriptivne statistike so bile 

uporabljene za opis vzorca in prikaz podatkov. Normalnost porazdelitve je bila 

preverjena s testom Kolmogorov-Smirnov in Saphiro-Wilk. Glede na naravo 

podatkov so bili za računanje hipotez korelacije uporabljeni za to ustrezni 

statistični testi. Za testiranje hipotez o razlikah med spremenljivkami je bil 

uporabljen Mann-Whitney U test za neodvisne vzorce. Posamezne hipoteze so 

bile sprejete ali zavrnjene s 5% tveganjem. 

5.3.6 Zanesljivost vprašalnika 

Zanesljivost vprašalnika, ki meri notranjo konsistentnost trditev oz. povprečno 

povezanost trditev, je bila izračunana s koeficientom Cronbach alfa. 

 

Tabela 3: Analiza zanesljivosti celotnega vprašalnika 

Cronbachov  

alfa N  

,99 174 

 

Glede na visoko vrednost koeficienta Cronbach alfa (tabela 3) lahko sklepamo, 

da je vprašalnik zelo zanesljiv. 
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Tabela 4: Primerjava analize zanesljivosti posameznih področij vprašalnika 

Lestvica 

Cronbachov 

alfa 

Cronbachov 

alfanormirna 

raziskava 

Cronbachov 

alfaposkusna 

raziskava 

N 

1. DEL: GESTE 0,85 0,88 0,91 13 

A - otrokova uporaba gest, ko prosi za kaj oz. ko 

pokaže, da kaj želi  

0,86 0,89 0,92 11 

B - otrokova uporaba gest, da bi dosegel, da bi kaj 

opazili 

0,54 0,53 0,55 2 

          

2. DEL: BESEDE 0,97 0,95 0,95 28 

C - vrsta besed, ki jih otrok uporablja  0,97 0,93 0,93 21 

D - otrokove prošnje za pomoč  0,86 0,88 0,87 7 

          

3. DEL: DALJŠI STAVKI 0,99 0,99 0,99 133 

F - otrokova uporaba besed, da bi dosegel, da bi 

kaj opazili 

0,89 0,81 0,83 6 

G - otrokova vprašanja in komentarji o stvareh 0,92 0,90 0,91 9 

H - otrokova vprašanja in komentarji o sebi in o 

drugih osebah  

0,98 0,98 0,98 36 

I - otrokova uporaba besed pri aktivnostih z drugimi 

osebami  

0,94 0,93 0,94 14 

J - igrivost, hudomušnost in smisel otroka za humor  0,74 0,79 0,80 5 

K - zanimanje otroka za besede in jezik  0,91 0,86 0,86 12 

M - otrokovo prilagajanje pogovora drugim ljudem  0,94 0,93 0,93 15 

N - otrokovo sestavljanje daljših stavkov in zgodb  0,97 0,98 0,98 36 

 

V tabeli 4 je prikazana izračunana vrednost zanesljivosti posameznih področij 

vprašalnika, dodani pa sta tudi zanesljivosti normirne raziskave, kjer je bil vzorec 

N=3563, in testne raziskave, kjer je bil vzorec N=177. Kljub temu da je bil vzorec 

naše raziskave majhen (N=44), so vrednosti primerljive z omenjenima 

raziskavama (O'Neill, 2009), ki prav tako kažeta, da je vprašalnik zanesljiv, saj so 

vse vrednosti koeficienta zanesljivosti razporejene od 0,53 navzgor. Majhna 

vrednost zanesljivosti na lestvici B v vseh treh raziskavah je posledica le dveh 

trditev, ki sestavljata B področje. Vse ostale lestvice namreč sestojijo iz več 

postavk. 
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5.3.7 Preverjanje normalnosti porazdelitve 

Normalna porazdelitev je bila izračunana glede na celoten vprašalnik in po 

posameznih področjih oziroma lestvicah vprašalnika. 

 

Tabela 5: Rezultati Kolmogorov-Smirnovega in Saphiro-Wilkovega testa za 

celoten vprašalnik 

  

Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilkov test 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Skupna vsota_Vse lestvice ,149 44 ,016 ,923 44 ,006 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da je statistična pomembnost vprašalnika pri obeh testih 

manjša od 0,05, kar pomeni, da podatki niso normalno razporejeni. Pri nadaljnji 

analizi bodo zato uporabljeni neparametrični testi. 
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Tabela 6: Rezultati Kolmogorov-Smirnovega in Saphiro-Wilkovega testa po 

posameznih področjih vprašalnika 

Vsota na lestvici 

Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilkov test 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

tveganja 

 ''izražanje prošenj, želja z gestami''  

(A) 

,197 44 ,000 ,876 44 ,000 

 ''pridobivanje pozornosti z gestami''  

(B)  

,525 44 ,000 ,330 44 ,000 

 ''kategorije besed''  

(C) 

,264 44 ,000 ,688 44 ,000 

 ''prošnje za pomoč''  

(D) 

,311 44 ,000 ,644 44 ,000 

 ''pridobivanje pozornosti z 

besedami''  

(F) 

,246 44 ,000 ,782 44 ,000 

 ''govor o stvareh''  

(G) 

,233 44 ,000 ,840 44 ,000 

 ''govor o sebi in drugih'' 

 (H) 

,189 44 ,000 ,853 44 ,000 

 ''uporaba besed pri aktivnostih z 

drugimi'' 

 (I) 

,199 44 ,000 ,877 44 ,000 

 ''igrivost,hudomušnost in smisel za 

humor''  

(J) 

,191 44 ,000 ,889 44 ,000 

 ''zanimanje za besede in jezik''  

(K) 

,110 44 ,200
*
 ,923 44 ,006 

 ''prilagajanje pogovora drugim''  

(M) 

,153 44 ,012 ,909 44 ,002 

 ''sestavljanje daljših stavkov in 

zgodb''  

(N) 

,158 44 ,007 ,899 44 ,001 

 

Iz tabele 6 je prav tako razvidno, da je statistična pomembnost vseh lestvic pri 

obeh testih manjša od 0,05, kar pomeni, da podatki niso normalno razporejeni.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 Razvoj pragmatičnih veščin glede na starost 

 

Pragmatične veščine smo analizirali tudi glede na starost, da bi preverili, če 

obstajajo med skupinama razlike in na katerih področjih so te razlike razvidne. 

Omenjena primerjava v govorno-jezikovni kompetentnosti glede na starost se tudi 

v literaturi pogosto pojavlja, podrobneje je opisana v teoretičnem delu (npr. 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006; Levc, 2014; ASHA, b.d.; idr.). 

 

Tabela 7:Tabelarični prikaz razvitosti pragmatičnih veščin glede na starost 

Razvitost 

pragmatičnih 

veščin glede na 

starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Skupna 

vsota - 

vse 

lestvice 

18-30 

(mlajši) 

22 66,5 39,4 8,4 

31-47 

(starejši) 

22 138,1 23,8 5,1 

 

Graf 4: Grafični prikaz razvitosti pragmatičnih veščin glede na starost 
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Iz tabele 7 in grafa 4 je razvidno, da imajo otroci, stari manj kot 30 mesecev, v 

povprečju razvite pragmatične veščine s povprečno oceno M=66,5, starejši otroci 

pa s povprečno oceno M=138,1, ki je izračunana od skupnega števila točk - 174. 

Povprečna ocena skupine mlajših otrok je pod polovico (87) vseh možnih točk. 

Razlika med starostnima skupinama je v povprečju 71,6 točk. To je velika in 

pričakovana razlika, saj je med najmlajšimi in najstarejšimi kar 29 mesecev 

razlike. 

V nadaljevanju si bomo pogledali, kakšne rezultate sta dosegali mlajša in starejša 

skupina otrok na posameznih področjih vprašalnika, in jih primerjali. 

 

Tabela 8:Tabelarični prikaz uporabe gest glede na starost 

Uporaba gest glede na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na 

lestvici ''geste'' 

(AB) 

18-30 (mlajši) 22 11,4 1,6 0,3 

31-47 (starejši) 22 8,0 3,4 0,7 

 

Graf 5: Grafični prikaz uporabe gest glede na starost 
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Iz tabele 8 in grafa 5 je razvidno, da otroci, stari manj kot 30 mesecev, v 

povprečju uporabljajo geste s povprečno oceno M=11,4, starejši otroci pa s 

povprečno oceno M=8, ki je izračunana od skupnega števila točk (13) na lestvici 

A in lestvici B. Povprečna ocena obeh vzorčnih skupin je nad polovico (6,5) vseh 

možnih točk. Razlika (za 3,4 točke v povprečju) v uporabi gest med mlajšo in 

starejšo skupino je pričakovana, saj imajo mlajši otroci manj razvit verbalni govor 

kot starejši in se zato več neverbalno izražajo. 

 

Tabela 9: Tabelarični prikaz uporabe kategorij besed glede na starost 

Uporaba kategorij besed 

glede na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''kategorije 

besed'' ( C ) 

18-30 

(mlajši) 

22 13,5 7,4 1,6 

31-47 

(starejši) 

22 20,4 1,2 ,3 

 

Graf 6: Grafični prikaz uporabe kategorij besed glede na starost 

 

 

Iz tabele 9 in grafa 6 je razvidno, da otroci, stari več kot 30 mesecev, v povprečju 

uporabljajo kategorije besed s povprečno oceno M=20,4, mlajši otroci pa s 
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povprečno oceno M=13,5, ki je izračunana od skupnega števila točk (21) na 

lestvici C. Razlika med starostnima skupinama je v povprečju 6,9 točke, starejši 

otroci uporabljajo več različnih kategorij besed v govoru. Povprečna ocena obeh 

vzorčnih skupin je nad polovico (10,5) vseh možnih točk. 

 

Tabela 10: Tabelarični prikaz uporabe prošenj za pomoč glede na starost 

Prošnje za pomoč glede 

na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na 

lestvici 

''prošnje za 

pomoč'' (D) 

18-30 

(mlajši) 

22 5,0 2,3 0,5 

31-47 

(starejši) 

22 6,7 0,7 0,2 

 

Graf 7: Grafični prikaz uporabe prošenj za pomoč glede na starost 

 

 

Iz tabele 10 in grafa 7 je razvidno, da otroci, stari več kot 30 mesecev, v 

povprečju prosijo za pomoč odraslega s povprečno oceno M=6,7, mlajši otroci pa 

s povprečno oceno M=5, ki je izračunana od skupnega števila točk (7) na lestvici 

D. Razlika med starostnima skupinama je v povprečju 1,7 točke, starejši otroci se 
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nekoliko pogosteje izražajo s prošnjami za pomoč. Povprečna ocena obeh 

vzorčnih skupin je nad polovico (3,5) vseh možnih točk. 

 

Tabela 11: Tabelarični prikaz uporabe besed za pridobivanje pozornosti glede na 

starost 

 Pridobivanje pozornosti 

glede na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''pridobivanje 

pozornosti z 

besedami'' (F) 

18-30 

(mlajši) 

22 3,0 2,1 ,4 

31-47 

(starejši) 

22 5,6 1,0 ,2 

 

Graf 8: Grafični prikaz uporabe besed za pridobivanje pozornosti glede na starost 

 

 

Iz tabele 11 in grafa 8 je razvidno, da poskušajo otroci, stari več kot 30 mesecev, 

z besedami pridobiti pozornost odraslega s povprečno oceno M=5,6, mlajši otroci 

pa s povprečno oceno M=3, ki je izračunana od skupnega števila točk (6) na 

lestvici F. Razlika med starostnima skupinama je v povprečju 2,6 točke, starejši 

otroci poskušajo nekoliko pogosteje kot mlajši otroci z besedami pridobiti 

pozornost odrasle osebe. 
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Tabela 12: Tabelarični prikaz uporabe besed za govor o stvareh, sebi in drugih 

glede na starost 

Govor o stvareh, sebi in drugih 

osebah glede na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici ''govor 

o stvareh, sebi in drugih'' 

(GH) 

18-30 

(mlajši) 

22 15,0 14,1 3,0 

31-47 

(starejši) 

22 38,7 8,1 1,7 

 

Graf 9: Grafični prikaz uporabe besed za govor o stvareh, sebi in drugih glede na 

starost 

 

 

Iz tabele 12 in grafa 9 je razvidno, da otroci, stari več kot 30 mesecev, v 

povprečju govorijo o stvareh, sebi in drugih s povprečno oceno M=38,7, mlajši 

otroci pa s povprečno oceno M=15, ki je izračunana od skupnega števila točk 

(45) na lestvicah G in H. Povprečna ocena skupine mlajših otrok je pod polovico 

(22,5) vseh možnih točk. Starejši otroci veliko pogosteje (za 23,7 točke v 

povprečju) kot mlajši govorijo o stvareh, sebi in drugih osebah.  
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Tabela 13: Tabelarični prikaz uporabe besed pri aktivnostih z drugimi glede na 

starost 

Uporaba besed pri 

aktivnostih z drugimi glede 

na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''uporaba besed 

pri aktivnostih z 

drugimi'' (I) 

18-30 

(mlajši) 

22 5,3 4,8 1,0 

31-47 

(starejši) 

22 11,4 2,9 0,6 

 

Graf 10: Grafični prikaz uporabe besed pri aktivnostih z drugimi glede na starost 

 

 

Iz tabele 13 in grafa 10 je razvidno, da otroci, stari več kot 30 mesecev, v 

povprečju uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi s povprečno oceno 

M=11,4, mlajši otroci pa s povprečno oceno M=5,3, ki je izračunana od skupnega 

števila točk (14) na lestvici I. Povprečna ocena skupine mlajših otrok je pod 

polovico (7) vseh možnih točk. Razlika med starostnima skupinama je v 

povprečju 6,1 točke, starejši otroci pogosteje uporabljajo besede pri aktivnostih z 

drugimi. 
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Tabela 14: Tabelarični prikaz igrivosti, hudomušnosti in smisla za humor glede na 

starost 

Igrivost, hudomušnost 

in smisel za humor 

glede na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na 

lestvici 

''igrivost, 

hudomušnost 

in smisel za 

humor'' (J) 

18-30 

(mlajši) 

22 1,5 1,4 0,3 

31-47 

(starejši) 

22 2,9 1,6 0,3 

 

Graf 11: Grafični prikaz igrivosti, hudomušnosti in smisla za humor glede na 

starost 

 

 

Iz tabele 14 in grafa 11 je razvidno, da otroci, stari več kot 30 mesecev, v 

povprečju govorijo ali delajo stvari, ki odrasle spravijo v smeh, s povprečno oceno 

M=2,9, mlajši otroci pa s povprečno oceno M=1,5, ki je izračunana od skupnega 

števila točk (5) na lestvici J. Povprečna ocena skupine mlajših otrok je pod 

polovico (2,5) vseh možnih točk. Razlika med starostnima skupinama je v 

povprečju 1,4 točke, starejši otroci imajo nekoliko boljši smisel za humor, so bolj 

igrivi in hudomušni kot mlajši otroci.  
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Tabela 15:Tabelarični prikaz zanimanja za besede in jezik glede na starost 

Zanimanje za besede in jezik 

glede na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''zanimanje za 

besede in jezik'' (K) 

18-30 

(mlajši) 

22 3,4 3,3 0,7 

31-47 

(starejši) 

22 8,9 2,7 0,6 

 

Graf 12: Grafični prikaz zanimanja za besede in jezik glede na starost 

 

 

Iz tabele 15 in grafa 12 je razvidno, da otroci, stari več kot 30 mesecev, v 

povprečju izražajo zanimanje za besede in jezik s povprečno oceno M=8,9, mlajši 

otroci pa s povprečno oceno M=3,4, ki je izračunana od skupnega števila točk 

(12) na lestvici K. Povprečna ocena skupine mlajših otrok je pod polovico (6) 

vseh možnih točk. Razlika med starostnima skupinama je v povprečju 5,5 točke, 

starejši otroci kažejo več zanimanja za besede in jezik kot mlajši otroci. 
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Tabela 16: Tabelarični prikaz prilagajanja pogovora drugim ljudem glede na 

starost 

Prilagajanje pogovora drugim 

ljudem glede na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''prilagajanje 

pogovora drugim'' 

(M) 

18-30 

(mlajši) 

22 4,1 3,8 0,8 

31-47 

(starejši) 

22 11,9 2,6 0,6 

 

Graf 13: Grafični prikaz prilagajanja pogovora drugim ljudem glede na starost 

 

 

Iz tabele 16 in grafa 13 je razvidno, da otroci, stari več kot 30 mesecev, v 

povprečju prilagajajo pogovor drugim s povprečno oceno M=11,9, mlajši otroci pa 

s povprečno oceno M=4,1, ki je izračunana od skupnega števila točk (15) na 

lestvici M. Povprečna ocena skupine mlajših otrok je pod polovico (7,5) vseh 

možnih točk. Razlika med starostnima skupinama je v povprečju 7,8 točke, 

starejši otroci bolj kot mlajši prilagajajo pogovor drugim ljudem. 
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Tabela 17:Tabelarični prikaz sestavljanja daljših stavkov in zgodb glede na 

starost 

Sestavljanje daljših stavkov in 

zgodb glede na starost 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb'' 

(N) 

18-30 

(mlajši) 

22 4,4 6,1 1,3 

31-47 

(starejši) 

22 23,5 7,5 1,6 

 

Graf 14: Grafični prikaz sestavljanja daljših stavkov in zgodb glede na starost 

 

 

Iz tabele 17 in grafa 14 je razvidno, da otroci, stari več kot 30 mesecev, v 

povprečju sestavljajo daljše stavke in zgodbe s povprečno oceno M=23,5, mlajši 

otroci pa s povprečno oceno M=4,4, ki je izračunana od skupnega števila točk 

(36) na lestvici N. Povprečna ocena skupine mlajših otrok je pod polovico (18) 

vseh možnih točk. Starejši otroci veliko več (za 19,1 točke v povprečju) 

sestavljajo daljše stavke in zgodbe kot mlajši otroci. 
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Tabela 18: Tabelarični prikaz razvitosti pragmatičnih veščin po področjih glede na 
starost 

Razvitost pragmatičnih veščin po področjih glede na 
starost 
 

N 
 
 

Aritmetična 
sredina 

 

Standardni 
odklon 

 

Standardna 
napaka 

aritmetične 
sredine 

 
Vsota na lestvici "geste" (AB) 

 
18-30 
mlajši 

 
22 

 
11,4 

 
1,6 

 
0,3 

31-48 
starejši 
 

22 8,0 3,4 0,7 

Vsota na lestvici ''kategorije besed'' C 18-30 
mlajši 

22 13,5 7,4 1,6 

31-48 
starejši 
 

22 20,4 1,2 0,3 

Vsota na lestvici ''prošnje za pomoč'' (D) 18-30 
mlajši 

22 5,0 2,3 0,5 

31-48 
starejši 
 

22 6,7 0,7 0,2 

Vsota na lestvici ''pridobivanje pozornosti z 
besedami'' (F) 

18-30 
mlajši 

22 3,0 2,1 0,4 

31-48 
starejši 
 

22 5,6 1,0 0,2 

Vsota na lestvici ''govor o stvareh, sebi in drugih'' 
(GH) 

18-30 
mlajši 

22 15,0 14,1 3,0 

31-48 
starejši 
 

22 38,7 8,1 1,7 

Vsota na lestvici ''uporaba besed pri aktivnostih z 
drugimi'' (I) 

18-30 
mlajši 

22 5,3 4,8 1,0 

31-48 
starejši 
 

22 11,4 2,9 0,6 

Vsota na lestvici ''igrivost, hudomušnost in smisel za 
humor'' (J) 

18-30 
mlajši 

22 1,5 1,4 0,3 

31-48 
starejši 
 

22 2,9 1,6 0,3 

Vsota na lestvici ''zanimanje za besede in jezik'' (K) 18-30 
mlajši 

22 3,4 3,3 0,7 

31-48 
starejši 
 

22 8,9 2,7 0,6 

Vsota na lestvici ''prilagajanje pogovora drugim'' (M) 18-30 
mlajši 

22 4,1 3,8 0,8 

31-48 
starejši 
 

22 11,9 2,6 0,6 

Vsota na lestvici ''sestavljanje daljših stavkov in 
zgodb'' (N) 

18-30 
mlajši 

22 4,4 6,1 1,3 

31-48 
starejši 

22 23,5 7,5 1,6 



Graf 15: Grafični prikaz razvitosti pragmatičnih veščin po področjih glede na starost 
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Iz tabele 18 in grafa 15 je razvidno, da starejši otroci (stari od 31-47 mesecev) 

dosegajo v razvitosti pragmatičnih veščin v povprečju za 71,6 točk boljše 

rezultate kot mlajši otroci (stari od 18-30 mesecev). Na nekaterih področjih 

vprašalnika je med starejšo in mlajšo skupino otrok manj kot 5 točk razlike, to so 

naslednja področja: uporaba gest, prošenj za pomoč, pridobivanje pozornosti z 

besedami, uporaba besed za izražanje igrivosti, hudomušnosti in smisla za 

humor. Na nekaterih področjih vprašalnika pa je razlika med starejšo in mlajšo 

skupino otrok več kot 5 točk, a še vedno manj kot 10 točk, to so naslednja 

področja: uporaba kategorij besed, uporaba besed pri aktivnostih z drugimi, 

zanimanje za besede in jezik, prilagajanje pogovora drugim. Področji vprašalnika, 

kjer je razlika med starostnima skupinama več kot 10 točk, pa sta naslednji: 

govor o stvareh, sebi in drugih, sestavljanje daljših stavkov in zgodb. 

 

Tudi v literaturi lahko zasledimo podobne ugotovitve, kot so razvidne iz naše 

raziskave, in sicer, da otroci, mlajši od 30 mesecev, še vedno uporabljajo geste, 

govorijo predvsem s posameznimi besedami in enostavnejšimi stavki, medtem ko 

otroci, starejši od 30 mesecev, malo uporabljajo geste, govorijo v daljših in 

kompleksnejših stavkih z različnimi jezikovnimi strukturami in oblikami. V literaturi 

je zapisano, da se otroci začnejo neverbalno izražati pri osmih, devetih mesecih 

(Marjanovič Umek, Fekonja, 2009). Gestovna komunikacija je pogosta tudi še v 

fazi usvajanja prve besede (okoli prvega leta starosti), saj otroci v komunikaciji z 

drugimi pogosto uporabljajo geste (npr. stegne roke, ko želi, da bi ga dvignili), ker 

jih povezujejo z besedami (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Kasneje 

zaradi razvoja govora otroci brez motenj v razvoju  vedno več uporabljajo besede 

in manj geste, kar je razvidno tudi iz zgoraj pridobljenih rezultatov. Otroci z 

motnjami v razvoju pa geste uporabljajo tudi do petega, šestega, sedmega leta 

starosti, otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju pa še dalj časa (Grilc, 2013). 

Kot so prikazali rezultati, se starejši otroci tudi bolj verbalno izražajo v primerjavi z 

mlajšimi otroki, uporabljajo več različnih kategorij besed v svojem govoru. Tudi 

drugi avtorji so ugotovili, da se otroški besednjak z leti povečuje, poleg kategorij 

besed iz okolja začnejo otroci pridobivati druge kategorije, govor se slovnično 

izpopolnjuje. Otrok najprej uporablja besede iz konkretnega okolja za bitja, živali 
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in predmete, ki se gibljejo, nato pa besede za predmete, bitja, s katerimi lahko 

nekaj dela (Marjanovič Umek, 1990). 

Starejši otroci se po naši raziskavi tudi pogosteje izražajo s prošnjami za pomoč, 

pogosteje poskušajo z besedami pridobiti pozornost, več govorijo o stvareh, sebi 

in drugih osebah, pogosteje uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi ter 

sestavljajo daljše stavke in zgodbe kot mlajši otroci. Več avtorjev je prav tako 

dokazalo, da se otrokov besednjak razširi, ko začne otrok besede povezovati v 

stavke in povedi. To se zgodi nekje med osemnajstim in dvajsetim mesecem. 

Med drugim in četrtim letom pa so stavki vse bolj pravilno oblikovani in slovnično 

izpopolnjeni (Zrimšek, 2003; Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Od 

tretjega leta starosti naprej otrok uporablja poved s tremi, štirimi ali več 

besedami. Pravilnost in dolžina stavka se izboljšujeta skladno z otrokovim 

splošnim razvojem. V tej dobi si otrok tudi rad izmišlja zgodbe in posluša pravljice 

(Omerza, 1972; Levc, 2014; ASHA, b.d.). Med petim in šestim letom otrok govori 

v sestavljenih stavkih, ki so vedno bolj slovnično pravilni in se izpopolnjujejo vse 

do sedmega leta starosti. Do te starosti se že razvije osnovna struktura govora in 

jezika ter tudi samo razumevanje govora. Razvije se tudi otrokova 

pripovedovalna zmožnost,  zgodbe, ki jih otrok pripoveduje, so bolj pravilno 

oblikovane in lahko tudi že domišljijske (Omerza, 1972; Marjanovič-Umek, 

Fekonja in Kranjc, 2004; Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja, 2006; Levc, 2014).  

Rezultati naše raziskave so tudi prikazali, da so starejši otroci bolj igrivi, 

hudomušni in imajo boljši smisel za humor. Rezultati so pričakovani, saj se 

humor, ironija in sarkazem začnejo razvijati po predšolski dobi, ko otrokovo 

razumevanje uma dozoreva – razvija se otrokovo razumevanje prepričanj in 

pričakovanj drugih, na podlagi tega pa se lahko začne razvijati otrokova 

zmožnost uporabe humorja. Samo razumevanje humorja oziroma šal in ironije pa 

je povezano z razvojem receptivnega besednjaka, tako da se lahko pojavi tudi že 

v zgodnejšem obdobju (Reddy, 1991, v O'Neill, 2012; Angeleri in Airenti, 2014).  

Rezultati so prav tako prikazali, da starejši otroci bolje prilagajajo govor drugim 

ljudem, kar vpliva na to, da se pogovor, v katerega so vključeni, vedno bolj 

približuje obliki pogovora med odraslimi. 

Pri približno treh letih se otroci začnejo vključevati v pogovor in upoštevajo temo 

pogovora (Dunn in Shatz, 1989). Aktivno sodelovanje v pogovoru in sposobnost 
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pripovedovanja pa sta z vidika pragmatične rabe govora v ospredju v razvojnem 

obdobju srednjega in poznega otroštva (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). Pri štirih in petih letih starosti so na primer otroci zmožni z vrstniki začeti 

pogovor na določeno temo, v skladu z mentalnim stanjem (položaj in starost 

osebe) pogovornega partnerja, četudi ni prisotnih odraslih (O'Neill, Main in 

Ziemski, 2009; Andersen, 1990, v O'Neill, 2012). 

Starejši otroci se prav tako bolj zanimajo za besede in jezik kot mlajši otroci. Bolj 

so odzivni na vprašanja in komentarje odraslih, zanimati se začnejo za črke 

(logotipi). 

 

Rezultati na posameznih področjih vprašalnika se po delitvi na spol ne razlikujejo 

med sabo za več kot 5 točk, medtem ko se rezultati po delitvi na starost 

razlikujejo od najmanj 1,4 točke do največ  23,7 točk, kar je, kot smo že omenili, 

pričakovana razlika zaradi velike starostne razlike med najstarejšim in najmlajšim 

otrokom v naši raziskavi. 
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6.2 Razvoj pragmatičnih veščin glede na spol 

 

Pragmatične veščine smo analizirali glede na spol, da bi preverili, če obstajajo 

med skupinama razlike in na katerih področjih so te razlike razvidne. Omenjena 

primerjava v govorno-jezikovni kompetentnosti dečkov in deklic se tudi v literaturi 

pogosto pojavlja, podrobneje je opisana v teoretičnem delu D’Odorico, Carubbi, 

Salerni, Calvo, 2001; Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002; 

Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 2005; Marjanovič Umek, Kranjc, in Fekonja, 

2006. 

 

Tabela 19: Tabelarični prikaz razvitosti pragmatičnih veščin glede na spol 

Razvitost 

pragmatičnih 

veščin glede na 

spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Skupna 

vsota - 

vse 

lestvice 

moški 22 95,8 51,4 11,0 

ženski 22 108,8 45,5 9,7 

 

Graf 16: Grafični prikaz razvitosti pragmatičnih veščin glede na spol 
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Iz tabele 19 in grafa 16 je razvidno, da imajo dečki v povprečju razvite 

pragmatične veščine s povprečno oceno M=95,8, deklice pa s povprečno oceno 

M=108,8, ki je izračunana od skupnega števila točk - 174. Deklice dosegajo v 

povprečju za 13 točk boljše rezultate kot dečki. Povprečna ocena obeh vzorčnih 

skupin je nad polovico (87) vseh možnih točk. 

V nadaljevanju si bomo pogledali, kakšne rezultate so dosegali dečki in deklice 

na posameznih področjih vprašalnika in jih primerjali. 

 

Tabela 20:Tabelarični prikaz uporabe gest glede na spol 

Uporaba gest glede na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na 

lestvici "geste" 

(AB) 

moški 22 9,8 3,7 0,8 

ženski 22 9,6 2,6 0,5 

 

 

Graf 17: Grafični prikaz uporabe gest glede na spol 

 

Iz tabele 20 in grafa 17 je razvidno, da dečki v povprečju uporabljajo geste s 

povprečno oceno M=9,8, deklice pa s povprečno oceno M=9,6, ki je izračunana 
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od skupnega števila točk (13) na lestvici A in lestvici B. Razlika med spoloma je 

majhna - 0,2 točke, tako dečki kot deklice veliko uporabljajo geste. Povprečna 

ocena obeh vzorčnih skupin je nad polovico (6,5) vseh možnih točk. Lestvici A in 

B sta združeni zaradi nadaljnje analize, obe se nanašata na geste. 

 

Tabela 21: Tabelarični prikaz uporabe kategorij besed glede na spol 

Uporaba kategorij besed 

glede na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''kategorije 

besed'' ( C ) 

moški 22 15,7 7,1 1,5 

ženski 22 18,2 5,2 1,1 

 

Graf 18: Grafični prikaz uporabe kategorij besed glede na spol 

 

 

Iz tabele 21 in grafa 18 je razvidno, da dečki v povprečju uporabljajo različne 

kategorije besed s povprečno oceno M=15,7, deklice pa s povprečno oceno 

M=18,2, ki je izračunana od skupnega števila točk (21) na lestvici C. Razlika med 

spoloma je v povprečju 2,5 točke, deklice uporabljajo pri govoru več različnih 

kategorij besed. Povprečna ocena obeh vzorčnih skupin je nad polovico (10,5) 

vseh možnih točk. 
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Tabela 22: Tabelarični prikaz uporabe prošenj za pomoč glede na spol 

Prošnje za pomoč glede 

na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na 

lestvici 

''prošnje za 

pomoč'' (D) 

moški 22 5,4 2,2 0,5 

ženski 22 6,2 1,6 0,3 

 

Graf 19: Grafični prikaz uporabe prošenj za pomoč glede na spol 

 

 

Iz tabele 22 in grafa 19 je razvidno, da dečki v povprečju prosijo za pomoč 

odraslega s povprečno oceno M=5,4, deklice pa s povprečno oceno M=6,2, ki je 

izračunana od skupnega števila točk (7) na lestvici D. Razlika med spoloma je 

majhna –0,8 točke. Tako dečki kot deklice se izražajo s prošnjami za pomoč. 

Povprečna ocena obeh vzorčnih skupin je nad polovico (3,5) vseh možnih točk. 
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Tabela 23: Tabelarični prikaz uporabe besed za pridobivanje pozornosti glede na 

spol 

Pridobivanje pozornosti z 

besedami glede na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''pridobivanje 

pozornosti z 

besedami'' (F) 

moški 22 3,9 2,2 ,5 

ženski 22 4,7 2,0 ,4 

 

Graf 20: Grafični prikaz uporabe besed za pridobivanje pozornosti glede na spol 

 

Iz tabele 23 in grafa 20 je razvidno, da dečki v povprečju poskušajo z besedami 

pridobiti pozornost odraslega s povprečno oceno M=3,9, deklice pa s povprečno 

oceno M=4,7, ki je izračunana od skupnega števila točk (6) na lestvici F. Razlika 

med spoloma je majhna –0,8 točke. Tako dečki kot deklice poskušajo z besedami 

pridobiti pozornost odrasle osebe. Povprečna ocena obeh vzorčnih skupin je nad 

polovico (3) vseh možnih točk. 
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Tabela 24:Tabelarični prikaz uporabe besed za govor o stvareh, sebi in drugih 

glede na spol 

Govor o stvareh, sebi in drugih 

osebah glede na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici ''govor 

o stvareh, sebi in drugih'' 

(GH) 

moški 22 24,8 17,1 3,6 

ženski 22 28,9 16,1 3,4 

 

Graf 21: Grafični prikaz uporabe besed za govor o stvareh, sebi in drugih glede 

na spol 

 

 

Iz tabele 24 in grafa 21 je razvidno, da dečki v povprečju govorijo o stvareh, sebi 

in drugih s povprečno oceno M=24,8, deklice pa s povprečno oceno M=28,9, ki je 

izračunana od skupnega števila točk (45) na lestvici G in lestvici H. Deklice 

pogosteje (za 4,1 točke v povprečju) kot dečki govorijo o stvareh, sebi in drugih 

osebah. Iz rezultatov je razvidno, da otroci v povprečju sorazmerno malo govorijo 

o stvareh, sebi in drugih glede na skupno število točk obeh lestvic. Lestvici G in H 

sta združeni zaradi nadaljnje analize, obe se nanašata na govor otroka o nečem. 
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Tabela 25: Tabelarični prikaz uporabe besed pri aktivnostih z drugimi glede na 

spol 

Uporaba besed pri 

aktivnostih z drugimi glede 

na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''uporaba besed 

pri aktivnostih z 

drugimi'' (I) 

moški 22 8,1 5,5 1,2 

ženski 22 8,6 4,5 1,0 

 

Graf 22: Grafični prikaz uporabe besed pri aktivnostih z drugimi glede na spol 

 

 

Iz tabele 25 in grafa 22 je razvidno, da dečki v povprečju uporabljajo besede pri 

aktivnostih z drugimi s povprečno oceno M=8,1, deklice pa s povprečno oceno 

M=8,6, ki je izračunana od skupnega števila točk (14) na lestvici I. Razlika med 

spoloma je majhna –0,5 točke. Tako dečki kot deklice uporabljajo besede pri 

aktivnostih z drugimi. Povprečna ocena obeh vzorčnih skupin je nad polovico (7) 

vseh možnih točk.  
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Tabela 26: Tabelarični prikaz igrivosti, hudomušnosti in smisla za humor glede na 

spol 

Igrivost,  hudomušnost 

in smisel za humor 

glede na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na 

lestvici 

''igrivost, 

hudomušnost 

in smisel za 

humor'' (J) 

moški 22 2,3 1,7 0,4 

ženski 22 2,2 1,7 0,4 

 

Graf 23: Grafični prikaz igrivosti, hudomušnosti in smisla za humor glede na spol 

 

 

Iz tabele 26 in grafa 23 je razvidno, da dečki v povprečju govorijo ali delajo stvari, 

ki odrasle spravijo v smeh, s povprečno oceno M=2,3, deklice pa s povprečno 

oceno M=2,2, ki je izračunana od skupnega števila točk (5) na lestvici J. Razlika 

med spoloma je majhna –0,1 točke. Tako dečki kot deklice ne govorijo pogosto 

ali ne delajo stvari pogosto, ki spravijo odrasle v smeh. Povprečna ocena obeh 

vzorčnih skupin je pod polovico (2,5) vseh možnih točk.  
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Tabela 27: Tabelarični prikaz zanimanja za besede in jezik glede na spol 

Zanimanje za besede in jezik 

glede na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''zanimanje za 

besede in jezik'' (K) 

moški 22 6,0 4,2 0,9 

ženski 22 6,3 4,0 0,9 

 

Graf 24: Grafični prikaz zanimanja za besede in jezik glede na spol 

 

 

Iz tabele 27 in grafa 24 je razvidno, da dečki v povprečju izražajo zanimanje za 

besede in jezik s povprečno oceno M=6, deklice pa s povprečno oceno M=6,3, ki 

je izračunana od skupnega števila točk (12) na lestvici K. Razlika med spoloma je 

majhna –0,3 točke. Tako dečki kot deklice izražajo zanimanje za besede in jezik. 
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Tabela 28: Tabelarični prikaz prilagajanja pogovora drugim ljudem glede na spol 

Prilagajanje pogovora drugim 

ljudem glede na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''prilagajanje 

pogovora drugim'' (M) 

moški 22 7,5 5,2 1,1 

ženski 22 8,5 5,1 1,1 

 

Graf 25: Grafični prikaz prilagajanja pogovora drugim ljudem glede na spol 

 

 

Iz tabele 28 in grafa 25 je razvidno, da dečki v povprečju prilagajajo pogovor 

drugim s povprečno oceno M=7,5, deklice pa s povprečno oceno M=8,5, ki je 

izračunana od skupnega števila točk (15) na lestvici M. Razlika med spoloma je 1 

točka. Tako dečki kot deklice prilagajajo pogovor drugim ljudem. 
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Tabela 29: Tabelarični prikaz sestavljanja daljših stavkov in zgodb glede na spol 

Sestavljanje daljših stavkov in 

zgodb glede na spol 

N 

 

Aritmetična 

sredina 

(M) 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 

sredine 

Vsota na lestvici 

''sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb'' 

(N) 

moški 22 12,3 12,0 2,6 

ženski 22 15,5 11,6 2,5 

 

Graf 26: Grafični prikaz sestavljanja daljših stavkov in zgodb glede na spol 

 

 

Iz tabele 29 in grafa 26 je razvidno, da dečki v povprečju sestavljajo daljše stavke 

in zgodbe s povprečno oceno M=12,3, deklice pa s povprečno oceno M=15,5, ki 

je izračunana od skupnega števila točk (36) na lestvici N. Deklice nekoliko 

pogosteje (za 3,2 točke) kot dečki sestavljajo daljše stavke in zgodbe. Povprečna 

ocena obeh vzorčnih skupin je pod polovico (18) vseh možnih točk. 
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Tabela 30: Tabelarični prikaz razvitosti pragmatičnih veščin po področjih glede na 
spol 

Razvitost pragmatičnih veščin po področjih glede na spol 
 
 

N 
 
 

Aritmetična 
sredina 

 

Standardni 
odklon 

 

Standardna 
napaka 

aritmetične 
sredine 

 
Vsota na lestvici "geste" (AB) 

 
moški 

 
22 

 
9,8 

 
3,7 

 
0,8 

ženski 
 

22 9,6 2,6 0,5 

Vsota na lestvici ''kategorije besed'' C moški 22 15,7 7,1 1,5 

ženski 
 

22 18,2 5,2 1,1 

Vsota na lestvici ''prošnje za pomoč'' (D) moški 22 5,4 2,2 0,5 

ženski 
 

22 6,2 1,6 0,3 

Vsota na lestvici ''pridobivanje pozornosti z 
besedami'' (F) 

moški 22 3,9 2,2 0,5 

ženski 
 

22 4,7 1,9 0,4 

Vsota na lestvici ''govor o stvareh, sebi in drugih'' 
(GH) 

moški 22 24,8 17,1 3,6 

ženski 
 

22 28,9 16,1 3,4 

Vsota na lestvici ''uporaba besed pri aktivnostih z 
drugimi'' (I) 

moški 22 8,1 5,5 1,2 

ženski 
 

22 8,6 4,5 1,0 

Vsota na lestvici ''igrivost, hudomušnost in smisel za 
humor'' (J) 

moški 22 2,3 1,7 0,4 

ženski 
 

22 2,2 1,7 0,4 

Vsota na lestvici ''zanimanje za besede in jezik'' (K) moški 22 6,0 4,2 0,9 

ženski 
 

22 6,3 4,0 0,9 

Vsota na lestvici ''prilagajanje pogovora drugim'' (M) moški 22 7,5 5,2 1,1 

ženski 
 

22 8,5 5,1 1,1 

Vsota na lestvici ''sestavljanje daljših stavkov in 
zgodb'' (N) 

moški 22 12,3 12,0 2,6 

ženski 22 15,5 11,6 2,5 
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Graf 27: Grafični prikaz razvitosti pragmatičnih veščin po področjih glede na spol 
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Iz tabele 30 in grafa 27 je razvidno, da deklice dosegajo v razvitosti pragmatičnih 

veščin v povprečju za 13 točk boljše rezultate kot dečki. Na nekaterih področjih 

vprašalnika je razlika med dečki in deklicami manj kot 1 točka, to so naslednja 

področja: uporaba gest, prošenj za pomoč, pridobivanje pozornosti z besedami, 

uporaba besed pri aktivnostih z drugimi, uporaba besed za izražanje igrivosti, 

hudomušnosti in smisla za humor, zanimanje za besede in jezik. Na področju 

prilagajanja pogovora drugim je razlika med dečki in deklicami 1 točka, deklice 

bolje prilagajajo pogovor drugim za 1 točko. Na nekaterih področjih vprašalnika 

pa je razlika med dečki in deklicami več kot 1 točka, a še vedno manj kot 5 točk, 

to so naslednja področja: uporaba kategorij besed, govor o stvareh, sebi in 

drugih, sestavljanje daljših stavkov in zgodb. 

Tudi v literaturi lahko zasledimo podobne ugotovitve, kot so razvidne iz naše 

raziskave, in sicer, da deklice skoraj na vseh govorno-jezikovnih področjih 

dosegajo boljše rezultate kot dečki, a ti rezultati niso pomembni zaradi minimalnih 

razlik. 

Razlike v govorno-jezikovni kompetentnosti dečkov in deklic se lahko pojavljajo 

zaradi hitrejšega razvoja deklic ali zaradi spodbud, ki jih dobivajo v socialnem 

okolju. Triletni in štiriletni deklice in dečki se ne razlikujejo pomembno v 

govornem razvoju, razlike med spoloma so prisotne le v posameznih specifičnih 

vidikih otrokove govorne kompetentnosti (Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc, 

2005). Tudi italijanski raziskovalci so ugotovili, da imajo deklice do drugega leta 

večji besednjak kot dečki (hitreje pridobijo prvih 50 besed), po drugem letu pa 

razlik v količini besed v besednjaku ni (D’Odorico, Carubbi, Salerni in Calvo, 

2001). 
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6.3 Preverjanje hipotez 

 

Preverjenih je bilo 22 hipotez, osnovanih na podlagi področij vprašalnika. Vse 

hipoteze so bile obravnavane glede na spol in starost. Rezultati so bili 

obravnavani glede na povprečno stopnjo doseženih točk na posameznih 

lestvicah. Statistična pomembnost je bila preverjena z Mann-Whitney U testom. 

 

1. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, imajo bolj razvite pragmatične 

veščine kot mlajši otroci.  

 

Tabela 31: Povprečni rang razvitosti pragmatičnih veščin glede na starost 

 

Razvitost pragmatičnih veščin glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Skupna 

vsota_Vse 

lestvice 

18-30 

mlajši 

22 13,0 285,5 

31-47 

starejši 

22 32,0 704,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 32: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Skupna 

vsota_Vse 

lestvice 

Mann-

Whitney U 

32,5 

Wilcoxon W 285,5 

Z -4,9 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 31) nakazuje, da imajo starejši otroci bolj razvite 

pragmatične veščine kot mlajši otroci. Ta razlika je tudi statistično 
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pomembna (tabela 32) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 1 potrdimo, 

otroci, stari od 31-47 mesecev, imajo statistično pomembno bolj razvite 

pragmatične veščine kot otroci, stari od 18-30 mesecev. 

 

2. hipoteza: Deklice imajo v obdobju od 18 do 47 mesecev bolj razvite 

pragmatične veščine kot dečki.   

 

Tabela 33: Povprečni rang razvitosti pragmatičnih veščin glede na spol 

Razvitost pragmatičnih veščin glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Skupna 

vsota_Vse 

lestvice 

moški 22 20,7 455,0 

ženski 22 24,3 535,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 34: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Skupna 

vsota_Vse 

lestvice 

Mann-

Whitney U 

202,0 

Wilcoxon W 455,0 

Z -0,9 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,3 

 

Povprečni rang (tabela 33) nakazuje, da imajo deklice bolj razvite 

pragmatične veščine kot dečki. Ta razlika ni statistično pomembna (tabela 

34) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 2 zavrnemo, glede na spol ne 

obstajajo pomembne razlike v razvitosti pragmatičnih veščin. 
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3. hipoteza: Otroci, stari manj kot 30 mesecev, pri izražanju pogosteje kot 

starejši otroci uporabljajo geste.  

 

Tabela 35: Povprečni rang uporabe gest glede na starost 

Uporaba gest glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Geste(AB) 

18-30 

mlajši 

22 29,0 637,0 

31-47 

starejši 

22 16,0 353,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 36: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_GesteAB 

Mann-

Whitney U 

100,0 

Wilcoxon W 353,0 

Z -3,4 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 35) nakazuje, da mlajši otroci pri izražanju več 

uporabljajo geste kot starejši otroci. Ta razlika je tudi statistično 

pomembna (tabela 36) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 3 potrdimo, 

otroci, stari od 18-30 mesecev, pri izražanju statistično pomembno več 

uporabljajo geste kot otroci, stari od 31-47 mesecev. 
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4. hipoteza: Dečki pogosteje kot deklice pri izražanju uporabljajo geste.  

 

Tabela 37: Povprečni rang uporabe gest glede na spol 

Uporaba gest glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Geste(AB) 

moški 22 24,7 544,0 

ženski 22 20,3 446,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 38: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_GesteAB 

Mann-

Whitney U 

193,0 

Wilcoxon W 446,0 

Z -1,2 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,2 

 

Povprečni rang (tabela 37) nakazuje, da dečki pri izražanju več uporabljajo 

geste kot deklice. Ta razlika ni statistično pomembna (tabela 38) na stopnji 

tveganja 0,05. Hipotezo 4 zavrnemo, glede na spol ne obstajajo 

pomembne razlike v uporabi gest. 
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5. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, uporabljajo več različnih 

kategorij besed kot mlajši otroci. 

 

Tabela 39: Povprečni rang uporabe kategorij besed glede na starost 

Uporaba kategorij besed glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Kategorije 

besed(C) 

18-30 

mlajši 

22 15,2 335,0 

31-47 

starejši 

22 29,8 655,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 40: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Kategorije 

besed(C) 

Mann-

Whitney U 

82,0 

Wilcoxon W 335,0 

Z -4,0 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 39) nakazuje, da starejši otroci uporabljajo več 

kategorij besed kot mlajši otroci. Ta razlika je tudi statistično pomembna 

(tabela 40) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 5 potrdimo, otroci, stari od 

31-47 mesecev, statistično pomembno uporabljajo več kategorij besed kot 

otroci, stari od 18-30 mesecev. 
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6. hipoteza: Deklice uporabljajo več kategorij besed kot dečki.  

 

Tabela 41: Povprečni rang uporabe kategorij besed glede na spol 

Uporaba kategorij besed glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Kategorije 

besed(C) 

moški 22 19,6 432,0 

ženski 22 25,4 558,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 42: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Kategorije 

besed(C) 

Mann-

Whitney U 

179,0 

Wilcoxon W 432,0 

Z -1,6 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,1 

 

Povprečni rang (tabela 41) nakazuje, da deklice pri izražanju uporabljajo 

več kategorij besed kot dečki. Ta razlika ni statistično pomembna (tabela 

42) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 6 zavrnemo, glede na spol ne 

obstajajo pomembne razlike v uporabi kategorij besed. 
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7. hipoteza: Otroci, stari manj in več kot 30 mesecev, prosijo za pomoč 

odraslega. 

 

Tabela 43: Povprečni rang uporabe prošenj za pomoč glede na starost 

Prošnje za pomoč glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Prošnje 

za pomoč(D) 

18-30 

mlajši 

22 15,86 349,00 

31-47 

starejši 

22 29,14 641,00 

Skupaj 44     

 

Tabela 44: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Prošnje 

za pomoč(D) 

Mann-

Whitney U 

96,0 

Wilcoxon W 349,0 

Z -3,7 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 43) nakazuje, da starejši otroci uporabljajo več 

prošenj za pomoč kot mlajši otroci. Ta razlika je tudi statistično pomembna 

(tabela 44) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 7 potrdimo, otroci obeh 

starostnih skupin prosijo za pomoč odraslega. Otroci, stari od 31-47 

mesecev, pa statistično pomembno več prosijo za pomoč odraslega z 

besedami kot otroci, stari od 18-30 mesecev. 
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8. hipoteza: Dečki pogosteje kot deklice prosijo za pomoč odraslega.  

 

Tabela 45: Povprečni rang uporabe prošenj za pomoč glede na spol 

Prošnje za pomoč glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Prošnje 

za pomoč(D) 

moški 22 19,4 427,5 

ženski 22 25,6 562,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 46: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Prošnje 

za pomoč(D) 

Mann-

Whitney U 

174,5 

Wilcoxon W 427,5 

Z -1,7 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,1 

 

Povprečni rang (tabela 45) nakazuje, da deklice uporabljajo več prošenj za 

pomoč kot dečki. Ta razlika ni statistično pomembna (tabela 46) na stopnji 

tveganja 0,05. Hipotezo 8 zavrnemo, glede na spol ne obstajajo 

pomembne razlike v uporabi prošenj za pomoč. 
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9. hipoteza: Deklice in dečki poskušajo enako pogosto z besedami pridobiti 

pozornost odrasle osebe.  

 

Tabela 47: Povprečni rang uporabe besed za pridobivanje pozornosti 

glede na spol 

Pridobivanje pozornosti z besedami glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Pridobivanje 

pozornosti z 

besedami(F) 

moški 22 20,1 443,0 

ženski 22 24,9 547,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 48:Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Pridobivanje 

pozornosti z 

besedami(F) 

Mann-

Whitney U 

190,0 

Wilcoxon W 443,0 

Z -1,3 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,2 

 

Povprečni rang (tabela 47) nakazuje, da deklice pogosteje uporabljajo 

besede za pridobivanje pozornosti kot dečki. Ta razlika ni statistično 

pomembna (tabela 48) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 9 sprejmemo, 

glede na spol ne obstajajo statistično pomembne razlike v pridobivanju 

pozornosti z besedami. 
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10. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, poskušajo pogosteje kot mlajši 

otroci z besedami pridobiti pozornost odrasle osebe.  

 

Tabela 49: Povprečni rang uporabe besed za pridobivanje pozornosti 

glede na starost 

Pridobivanje pozornosti z besedami glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Pridobivanje 

pozornosti z 

besedami (F) 

18-30 

mlajši 

22 13,8 302,5 

31-47 

starejši 

22 31,3 687,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 50: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Pridobivanje 

pozornosti z 

besedami(F) 

Mann-

Whitney U 

49,5 

Wilcoxon W 302,5 

Z -4,8 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 49) nakazuje, da starejši otroci pogosteje 

uporabljajo besede za pridobivanje pozornosti z besedami kot mlajši 

otroci. Ta razlika je tudi statistično pomembna (tabela 50) na stopnji 

tveganja 0,05. Hipotezo 10 potrdimo, otroci, stari od 31-47 mesecev, 

statistično pomembno pogosteje uporabljajo besede za pridobivanje 

pozornosti z besedam kot otroci, stari od 18-30 mesecev. 
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11. hipoteza: Deklice pogosteje kot dečki govorijo o stvareh, sebi in drugih 

osebah.  

 

Tabela 51: Povprečni rang uporabe besed za govor o stvareh, sebi in 

drugih glede na spol 

Govor o stvareh, sebi in drugih glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na lestvici_Govor 

o 

stvareh,sebi,drugih(GH) 

moški 22 21,3 467,5 

ženski 22 23,8 522,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 52: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na lestvici_Govor o 

stvareh,sebi,drugih(GH 

Mann-

Whitney U 

214,5 

Wilcoxon W 467,5 

Z -0,6 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,5 

 

Povprečni rang (tabela 51) nakazuje, da deklice več govorijo o stvareh, 

sebi in drugih kot dečki. Ta razlika ni statistično pomembna (tabela 52) na 

stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 11 zavrnemo, glede na spol ne obstajajo 

statistično pomembne razlike pri govoru o stvareh, sebi in drugih. 
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12. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, pogosteje govorijo o stvareh, 

sebi in drugih osebah kot mlajši otroci. 

 

Tabela 53: Povprečni rang uporabe besed za govor o stvareh, sebi in 

drugih glede na starost 

Govor o stvareh, sebi in drugih glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Govoro o 

stvareh,sebi,drugih(GH) 

18-30 

mlajši 

22 13,7 300,5 

31-47 

starejši 

22 31,3 689,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 54:Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na lestvici_Govoro o 

stvareh,sebi,drugih(GH) 

Mann-

Whitney U 

47,5 

Wilcoxon W 300,5 

Z -4,6 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 53) nakazuje, da starejši otroci več govorijo o 

stvareh, sebi in drugih kot mlajši otroci. Ta razlika je tudi statistično 

pomembna (tabela 54) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 12 potrdimo, 

otroci, stari od 31-47 mesecev, statistično pomembno več govorijo o 

stvareh, sebi in drugih kot otroci, stari od 18-30 mesecev. 
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13. hipoteza: Deklice pogosteje kot dečki uporabljajo besede pri aktivnostih z 

drugimi osebami.  

 

Tabela 55: Povprečni rang uporabe besed pri aktivnostih z drugimi glede 

na spol 

Uporaba besed pri aktivnostih z drugimi glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Uporaba 

besed pri 

aktivnostih z 

drugimi(I) 

moški 22 22,5 494,0 

ženski 22 22,5 496,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 56: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Uporaba 

besed pri 

aktivnostih z 

drugimi(I) 

Mann-

Whitney U 

241,0 

Wilcoxon W 494,0 

Z 0,0 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

1,0 

 

Povprečni rang (tabela 55) nakazuje, da deklice in dečki enako pogosto 

uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi osebami. Hipotezo 13 

zavrnemo, glede na spol ne obstajajo statistično pomembne razlike pri 

uporabi besed pri aktivnostih z drugimi osebami. 
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14. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, pogosteje kot mlajši otroci 

uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi osebami.  

 

Tabela 57: Povprečni rang uporabe besed pri aktivnostih z drugimi glede 

na starost 

Uporaba besed pri aktivnostih z drugimi glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Uporaba 

besed pri 

aktivnostih z 

drugimi(I) 

18-30 

mlajši 

22 14,9 327,5 

31-47 

starejši 

22 30,1 662,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 58:Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Uporaba 

besed pri 

aktivnostih z 

drugimi(I) 

Mann-

Whitney U 

74,5 

Wilcoxon W 327,5 

Z -4,0 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 57) nakazuje, da starejši otroci pogosteje 

uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi osebami kot mlajši otroci. Ta 

razlika je tudi statistično pomembna (tabela 58) na stopnji tveganja 0,05. 

Hipotezo 14 potrdimo, otroci, stari od 31-47 mesecev, statistično 

pomembno pogosteje uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi 

osebami kot otroci, stari od 18-30 mesecev. 
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15. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, imajo boljši smisel za humor, 

so bolj igrivi in hudomušni kot mlajši otroci. 

 

Tabela 59: Povprečni rang igrivosti, hudomušnosti in smisla za humor 

glede na starost 

Igrivost, hudomušnost in smisel za humor glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Igrivost,hudomušnost 

in smisel za humor(J) 

18-30 

mlajši 

22 17,1 376,0 

31-47 

starejši 

22 27,9 614,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 60: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Igrivost,hudomušnost 

in smisel za humor(J) 

Mann-

Whitney 

U 

123,0 

Wilcoxon 

W 

376,0 

Z -2,9 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 59) nakazuje, da imajo starejši otroci boljši smisel 

za humor, so bolj igrivi in hudomušni kot mlajši otroci. Ta razlika je tudi 

statistično pomembna (tabela 60) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 15 

potrdimo, otroci, stari od 31-47 mesecev, statistično pomembno pogosteje 

govorijo ali delajo stvari, ki odrasle spravijo v smeh, kot otroci, stari od 18-

30 mesecev. 
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16. hipoteza: Dečki imajo boljši smisel za humor, so bolj igrivi in hudomušni 

kot deklice.  

 

Tabela 61: Povprečni rang igrivosti, hudomušnosti in smisla za humor 

glede na spol 

Igrivost, hudomušnost in smisel za humor glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Igrivost,hudomušnost 

in smisel za humor(J) 

moški 22 22,8 502,0 

ženski 22 22,2 488,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 62: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Igrivost,hudomušnost 

in smisel za humor(J) 

Mann-

Whitney 

U 

235,0 

Wilcoxon 

W 

488,0 

Z -0,2 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,9 

 

Povprečni rang (tabela 61) nakazuje, da dečki za 0,6 točke pogosteje 

govorijo ali delajo stvari, ki odrasle spravijo v smeh, kot deklice. Ta razlika 

je majhna in ni statistično pomembna (tabela 62) na stopnji tveganja 0,05. 

Hipotezo 16 zavrnemo, glede na spol ne obstajajo statistično pomembne 

razlike pri igrivosti, hudomušnosti in smislu za humor. 
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17. hipoteza: Deklice izražajo več zanimanja za besede in jezik kot dečki. 

 

Tabela 63: Povprečni rang zanimanja za besede in jezik glede na spol 

Zanimanje za besede in jezik glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Zanimanje 

za besede in 

jezik(K) 

moški 22 22,0 485,0 

ženski 22 23,0 505,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 64: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Zanimanje za 

besede in jezik(K) 

Mann-

Whitney U 

232,0 

Wilcoxon W 485,0 

Z -0,2 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,8 

 

Povprečni rang (tabela 63) nakazuje, da deklice izražajo več zanimanja za 

besede in jezik kot dečki. Ta razlika je majhna in ni statistično pomembna 

(tabela 64) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 17 zavrnemo, glede na spol 

ne obstajajo statistično pomembne razlike pri izražanju zanimanja za 

besede in jezik. 
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18. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, izražajo več zanimanja za 

besede in jezik kot mlajši otroci.  

 

Tabela 65: Povprečni rang zanimanja za besede in jezik glede na starost 

Zanimanje za besede in jezik glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici 

Zanimanje 

za besede 

in jezik(K) 

18-30 

mlajši 

22 14,0 307,5 

31-47 

starejši 

22 31,0 682,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 66: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Zanimanje za 

besede in jezik(K) 

Mann-

Whitney U 

54,5 

Wilcoxon W 307,5 

Z -4,4 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 65) nakazuje, da starejši otroci izražajo več 

zanimanja za besede in jezik kot mlajši otroci. Ta razlika je tudi statistično 

pomembna (tabela 66) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 18 potrdimo, 

otroci, stari od 31-47 mesecev, statistično pomembno izražajo več 

zanimanja za besede in jezik kot otroci, stari od 18-30 mesecev. 
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19. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, bolje kot mlajši otroci 

prilagajajo govor drugim ljudem. 

 

Tabela 67: Povprečni rang prilagajanja pogovora drugim ljudem glede na 

starost 

Prilagajanje pogovora drugim glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Prilagajanje 

pogovora 

drugim(M) 

18-30 

mlajši 

22 12,6 278,0 

31-47 

starejši 

22 32,4 712,0 

Skupaj 44     

 

Tabela 68: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Prilagajanje 

pogovora drugim(M) 

Mann-

Whitney U 

25,0 

Wilcoxon W 278,0 

Z -5,1 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 67) nakazuje, da starejši otroci bolje prilagajajo 

pogovor drugim ljudem kot mlajši otroci. Ta razlika je tudi statistično 

pomembna (tabela 68) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 19 potrdimo, 

otroci, stari od 31-47 mesecev, statistično pomembno bolje prilagajajo 

pogovor drugim ljudem kot otroci, stari od 18-30 mesecev. 
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20. hipoteza: Deklice bolje kot dečki prilagajajo govor drugim ljudem. 

 

Tabela 69: Povprečni rang prilagajanja pogovora drugim ljudem glede na 

spol 

Prilagajanje pogovora drugim glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Prilagajanje 

pogovora 

drugim(M) 

moški 22 20,8 456,5 

ženski 22 24,3 533,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 70: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Prilagajanje 

pogovora drugim(M) 

Mann-

Whitney U 

203,5 

Wilcoxon W 456,5 

Z -0,9 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,4 

 

Povprečni rang (tabela 69) nakazuje, da deklice bolje prilagajajo pogovor 

drugim ljudem kot dečki. Ta razlika ni statistično pomembna (tabela 70) na 

stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 20 zavrnemo, glede na spol ne obstajajo 

statistično pomembne razlike pri prilagajanju pogovora drugim ljudem. 
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21. hipoteza: Otroci, stari več kot 30 mesecev, sestavljajo stavke in zgodbe z 

več besednimi vrstami kot mlajši otroci. 

 

Tabela 71: Povprečni rang sestavljanja daljših stavkov in zgodb glede na 

starost 

Sestavljanje daljših stavkov in zgodb glede na starost 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Sestavljanje 

daljših stavkov in 

zgodb(N) 

18-30 

mlajši 

22 12,2 269,0 

31-47 

starejši 

22 32,8 721,0 

Skupaj 44     

 

 

Tabela 72: Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Sestavljanje 

daljših stavkov in 

zgodb(N) 

Mann-

Whitney U 

16,0 

Wilcoxon W 269,0 

Z -5,3 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,0 

 

Povprečni rang (tabela 71) nakazuje, da starejši otroci sestavljajo daljše 

stavke in zgodbe kot mlajši otroci. Ta razlika je tudi statistično pomembna 

(tabela 72) na stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 21 potrdimo, otroci, stari od 

31-47 mesecev, statistično pomembno sestavljajo daljše stavke in zgodbe 

kot otroci, stari od 18-30 mesecev. 
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22. hipoteza: Deklice sestavljajo stavke in zgodbe z več besednimi vrstami kot 

dečki.  

 

Tabela 73: Povprečni rang sestavljanja daljših stavkov in zgodb glede na 

spol 

Sestavljanje daljših stavkov in zgodb glede na spol 

  N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Vsota na 

lestvici_Sestavljanje 

daljših stavkov in 

zgodb(N) 

moški 22 20,5 451,5 

ženski 22 24,5 538,5 

Skupaj 44     

 

Tabela 74:Rezultati Mann-Whitney U testa 

Statistična pomembnost 

  

Vsota na 

lestvici_Sestavljanje 

daljših stavkov in 

zgodb(N) 

Mann-

Whitney U 

198,5 

Wilcoxon W 451,5 

Z -1,0 

Stopnja 

tveganja 

(2-p) 

0,3 

 

Povprečni rang (tabela 73) nakazuje, da deklice sestavljajo daljše stavke 

in zgodbe kot dečki. Ta razlika ni statistično pomembna (tabela 74) na 

stopnji tveganja 0,05. Hipotezo 22 zavrnemo, glede na spol ne obstajajo 

statistično pomembne razlike pri sestavljanju daljših stavkov in zgodb. 
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Tabela 75: Preverjanje hipotez 

 
HIPOTEZE 

 

 
PREVERJANJE 

HIPOTEZ 
 

H1: Otroci, stari več kot 30 mesecev, imajo bolj razvite pragmatične veščine 
kot mlajši otroci.  

H1 POTRDIMO  

H2: Deklice imajo v obdobju od 18 do 47 mesecev bolj razvite pragmatične 
veščine kot dečki. 

H2 ZAVRNEMO × 

H3: Otroci, stari manj kot 30 mesecev, pri izražanju pogosteje kot starejši 
otroci uporabljajo geste. 

H3 POTRDIMO  

H4: Dečki pogosteje kot deklice pri izražanju uporabljajo geste. 
H4 ZAVRNEMO × 

H5: Otroci, stari več kot 30 mesecev, uporabljajo več različnih kategorij 
besed kot mlajši otroci.  

H5 POTRDIMO  

H6: Deklice uporabljajo več kategorij besed kot dečki.  
H6 ZAVRNEMO × 

H7: Otroci, stari manj in več kot 30 mesecev, prosijo za pomoč odraslega.  
H7 POTRDIMO  

H8: Dečki pogosteje kot deklice prosijo za pomoč odraslega.  
H8 ZAVRNEMO × 

H9: Deklice in dečki poskušajo enako pogosto z besedami pridobiti 
pozornost odrasle osebe. 

H9 POTRDIMO  

H10: Otroci, stari več kot 30 mesecev, poskušajo pogosteje kot mlajši otroci 
z besedami pridobiti pozornost odrasle osebe. 

H10 POTRDIMO  

H11: Deklice pogosteje kot dečki govorijo o stvareh, sebi in drugih osebah. 
H11 ZAVRNEMO × 

H12: Otroci, stari več kot 30 mesecev, pogosteje govorijo o stvareh, sebi in 
drugih osebah kot mlajši otroci. 

H12 POTRDIMO  

H13: Deklice pogosteje kot dečki uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi 
osebami. 

H13 ZAVRNEMO × 

H14: Otroci, stari več kot 30 mesecev, pogosteje kot mlajši otroci uporabljajo 
besede pri aktivnostih z drugimi osebami. 

H14 POTRDIMO  

H15: Otroci, stari več kot 30 mesecev, imajo boljši smisel za humor, so bolj 
igrivi in hudomušni kot mlajši otroci. 

H15 POTRDIMO  

H16: Dečki imajo boljši smisel za humor, so bolj igrivi in hudomušni kot 
deklice. 

H16 ZAVRNEMO × 

H17: Deklice izražajo več zanimanja za besede in jezik kot dečki. 
H17 ZAVRNEMO × 

H18: Otroci, stari več kot 30 mesecev, izražajo več zanimanja za besede in 
jezik kot mlajši otroci. 

H18 POTRDIMO  

H19: Otroci, stari več kot 30 mesecev, bolje kot mlajši otroci prilagajajo govor 
drugim ljudem. 

H19 POTRDIMO  

H20: Deklice bolje kot dečki prilagajajo govor drugim ljudem. 
H20 ZAVRNEMO × 

H21: Otroci, stari več kot 30 mesecev, sestavljajo stavke in zgodbe z več 
besednimi vrstami kot mlajši otroci. 

H21 POTRDIMO  

H22: Deklice sestavljajo stavke in zgodbe z več besednimi vrstami kot dečki 
H22 ZAVRNEMO × 
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7. ZAKLJUČEK 

 

V magistrski nalogi je bil analiziran pragmatični razvoj predšolskih otrok od 18. do 

47. meseca. Pragmatični razvoj je bil preverjen z vprašalnikom Ocenjevanje 

pragmatičnega jezikovnega razvoja predšolskih otrok (LUI – Language use 

inventory, O'Neill, 2009), ki so ga reševali starši otrok. Vprašalnik vsebuje 

navodila za reševanje, splošne podatke o otroku, tri glavne dele vprašalnika, ki 

so tudi ocenjeni. To so: prvi del, ki se nanaša na ocenjevanje uporabe gest pri 

otroku, drugi del, ki se nanaša na otrokovo verbalno oziroma besedno 

komunikacijo, ter tretji del, s pomočjo katerega pa ocenjujemo, kako otrok tvori in 

uporablja daljše stavke. Na koncu je potrebno izpolniti tudi podatke o otrokovem 

rojstvu in morebitnih zdravstvenih težavah ter jezikovnem okolju.  

V raziskavi smo analizirali posamezne postavke delov vprašalnika glede na spol 

in starost. Na podlagi teh smo postavili hipoteze. Vprašalnik je normiran za 

angleški jezik, zato rezultatov nismo primerjali z normami.  

Vzorec naše raziskave je vključeval 44 otrok, starih od 18 do 47 mesecev, od 

tega 22 deklic in 22 dečkov brez razvojnih težav. Vprašalnik so reševali starši 

otrok, saj s svojimi otroki preživijo največ časa in jih tudi najbolje poznajo. Z 

rešenim vprašalnikom so starši omogočili, da smo ocenili in primerjali 

pragmatične veščine dečkov in deklic. Preverili smo tudi, ali obstajajo razlike v 

pragmatičnem udejstvovanju otrok glede na starost. 

V empiričnem delu smo najprej preverili zanesljivost vprašalnika. Rezultati so 

pokazali – tako kot na angleški različici testa, da je vprašalnik zelo zanesljiv. 

Vrednost Cronbach alfa je bila 0,99, kar pomeni, da je vprašalnik primeren za 

nadaljnjo uporabo v praksi ter tudi primeren za nadaljnje raziskovanje. Uporablja 

se predvsem takrat, ko starši ali strokovni delavci, ki delajo z otrokom, slutijo, da 

ima otrok težave v komunikaciji, da se izraža na neprimeren način, oziroma se 

sploh ne zna vključevati v neko interakcijo.  

Analiza ter interpretacija hipotez je pokazala, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v razvitosti pragmatičnih veščin glede na starost otrok, glede na spol pa 

teh razlik ni oziroma niso statistično pomembne. Potrdili smo naslednje hipoteze:  

Otroci, stari več kot 30 mesecev, imajo bolj razvite pragmatične veščine (H1), 

uporabljajo več različnih kategorij besed (H5), poskušajo pogosteje z besedami 
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pridobiti pozornost odrasle osebe (H10), pogosteje govorijo o stvareh, sebi in 

drugih osebah (H12), pogosteje uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi 

osebami (H14),  imajo boljši smisel za humor, so bolj igrivi in hudomušni (H15), 

izražajo več zanimanja za besede in jezik (H18), bolje prilagajajo govor drugim 

ljudem (H19), sestavljajo stavke in zgodbe z več besednimi vrstami (H21) kot 

mlajši otroci. Potrdili smo tudi hipoteze: (H3) - otroci, stari manj kot 30 mesecev, 

pri izražanju pogosteje kot starejši otroci uporabljajo geste, (H7) - otroci, stari 

manj in več kot 30 mesecev, prosijo za pomoč odraslega ter hipotezo (H9) - 

deklice in dečki poskušajo enako pogosto z besedami pridobiti pozornost odrasle 

osebe.  

Zavrnili pa smo naslednje hipoteze:  

Deklice imajo v obdobju od 18 do 47 mesecev bolj razvite pragmatične veščine 

(H2), uporabljajo več kategorij besed (H6), pogosteje govorijo o stvareh, sebi in 

drugih osebah (H11), pogosteje uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi 

osebam (H13), izražajo več zanimanja za besede in jezik (H17), bolje prilagajajo 

govor drugim ljudem (H20), sestavljajo stavke in zgodbe z več besednimi vrstami 

(H22), kot dečki. Zavrnili smo tudi hipoteze: dečki pri izražanju pogosteje 

uporabljajo geste (H4), pogosteje prosijo za pomoč odraslega (H8), imajo boljši 

smisel za humor, so bolj igrivi in hudomušni (H16) kot deklice. 

Deklice dosegajo v razvitosti pragmatičnih veščin v povprečju boljše rezultate kot 

dečki, a ti rezultati niso statistično pomembni zaradi minimalnih razlik. Starejši 

otroci (stari od 31-47 mesecev) dosegajo v razvitosti pragmatičnih veščin v 

povprečju boljše rezultate kot mlajši otroci (stari od 18-30 mesecev), ti rezultati pa 

so tudi statistično pomembni. Pregled rezultatov po posameznih področjih 

vprašalnika je prikazal, da so razlike v rezultatih glede na starost otrok precej 

večje kot glede na spol. 

Pragmatična zmožnost se izpopolnjuje s starostjo otroka, starejši otroci (stari več 

kot 30 mesecev) imajo bolj razvite pragmatične veščine kot mlajši otroci. Starejši 

otroci manj uporabljajo geste, saj v njihovi komunikaciji prevladuje govor. V 

svojem govoru uporabljajo več različnih kategorij besed za poimenovanje ljudi, 

hrane in pijače, živali, delov telesa, prevoznih sredstev, igrač, oblačil, predmetov 

iz gospodinjstva, predlogov, glagolov, nasprotij, prislovov. Prav tako pogosteje 

prosijo za pomoč z uporabo besede prosim, pomagaj, s poimenovanjem in 
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prošnjami tistega, kar želijo. Pogosteje tudi skušajo pridobiti pozornost z 

besedami tako, da poimenujejo stvari, ki jih zanimajo, s prošnjami in z besednimi 

zvezami »Veš, kaj?«, »Ugani, kaj?«. Več govorijo o stvareh, sebi in drugih 

osebah z uporabo komentarjev in vprašalnic, ki se nanašajo na predmete in 

osebe. Pogosteje uporabljajo besede pri aktivnostih z drugimi s prošnjami, 

opisom, ponavljanjem, komentarji, vprašalnicami in pogovorom na temo igrač, 

televizije, filmov, videoposnetkov ali računalniških iger, iger na splošno ter pravil. 

Starejši otroci imajo boljši smisel za humor, so bolj igrivi in hudomušni kot mlajši 

otroci, saj govorijo napačne stvari na šaljiv način, se šalijo z drugimi z uporabo 

smešnih imen, delajo kaj narobe na šaljiv način, si izmišljajo smešne rime in 

pripovedujejo šale. Zanimanje za besede in jezik prav tako prevladuje pri 

starejših otrocih, saj pogosteje odgovarjajo na vprašanja med branjem knjig, 

posnemajo besede ali fraze, ki so jih slišali, se igrajo z izgovorjavo besed, 

odgovarjajo na vprašanja, štejejo, se vživijo v igro vlog, govorijo o tem, kaj so 

drugi rekli, se zanimajo za logotipe, napise, ki jih vidijo v svoji okolici, vadijo govor 

za prihodnje interakcije. 

Starejši otroci bolje prilagajajo govor drugim ljudem tako, da ostanejo pri temi 

pogovora in komentirajo v skladu s temo, sprašujejo po pojasnitvi, če česa ne 

razumejo, postavljajo smiselna vprašanja med poslušanjem zgodbe, 

pripovedujejo s pomočjo vprašanj ter tudi samostojno, pri svojem govoru 

uporabljajo besedi videti in misliti. Otroci, stari več kot 30 mesecev, tudi 

sestavljajo stavke in zgodbe z več besednimi vrstami, to so različni glagoli in 

vezniki. Iz njihovega govora lahko razberemo, kaj se v zgodbi dogaja, katere 

osebe nastopajo v zgodbi, ob tem povezujejo dogajanja v zgodbi, zamenjajo 

temo in uporabljajo besede »danes, včeraj, jutri«.  

Iz naše raziskave je razvidno, da so očitno boljši rezultati na vseh področjih 

pragmatike pri starejši skupini otrok (31-47 mesecev), med dečki in deklicami pa 

ni pomembnih razlik v pragmatičnih spretnostih. Avtorice, logopedinje in 

surdopedagoginje, ki so v Sloveniji raziskovale področje pragmatike glede na 

spol in starost, so prišle do podobnih ugotovitev. Področje komunikacije 

(responzivnost in asertivnost) se intenzivno razvija v obdobju med dvanajstim in 

štiriindvajsetim mesecem, med štiriindvajsetim in šestintridesetim mesecem pa 

doseže vrh. Glede na spol pa avtorica, tako kot drugi domači in tuji raziskovalci, 
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ne ugotavlja pomembnih razlik med dečki in deklicami (Penko, 2013). Ostruh 

(2015) je prav tako preverjala asertivnost in responzivnost glede na starost ter 

razlike med spoloma in prišla do enakih zaključkov kot Penko (2013). Šulin 

(2013) in Kenda (2013) sta prišli do podobnih zaključkov kot omenjeni dve 

avtorici, in sicer, da se raven razvitosti sociopragmatičnih spretnosti spreminja 

glede na starost, starejši otroci dosegajo boljše rezultate v asertivnosti in 

responzivnosti. 

Zgoraj omenjene avtorice so v svojih raziskavah uporabile prirejeno različico 

(Ozbič, Kogovšek, Penko, 2011) Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične 

spretnosti (Girolametto, 1997), ki je krajša od vprašalnika, ki smo ga uporabili v 

naši raziskavi, in ocenjuje, kako sta razviti dve komponenti pragmatike pri otrocih, 

starih od 12 do 36 mesecev - asertivnost (spraševati, predlagati, kako izražati 

želje, zahteve, potrebe) in responzivnost (odgovarjati na vprašanja, odzvati se na 

zahteve in smiselno povezanost s temo pogovora). Omahna (2011) pa je za 

razliko od zgoraj omenjenih avtoric preverjala pripovedovanje, ki je tudi del 

pragmatične zmožnosti. Ugotovila je, da so starejši otroci podali večje število 

informacij v obnovi zgodbe, uporabljali daljše stavke, vsebina zgodbe je bila bolj 

koherentna, brez tematskih preskokov. Prišla je tudi do zaključka, da se 

pripovedne sposobnosti deklic in dečkov ne razlikujejo.  

Vprašalnik Ocenjevanje pragmatičnega razvoja predšolskih otrok (LUI – 

Language use inventory, O'Neill, 2009) ocenjuje več področij pragmatike, in sicer 

ocenjuje, kako so pri otroku razvite geste, katere besede se pojavljajo v 

njegovem govoru in kako otrok sestavlja daljše stavke in zgodbe. Ker so področja 

vprašalnika obsežna, bi lahko raziskavo razširili na večje območje Slovenije in 

primerjali skupino tipičnih otrok s skupino otrok z razvojnimi težavami. V 

prihodnjih raziskavah bi lahko tudi izvedli normirane študije za vprašalnik 

Ocenjevanje pragmatičnega razvoja predšolskih otrok, vendar bi moral biti vzorec 

zelo obsežen. V normirani študiji (O'Neill, 2009), ki jo je izvedla avtorica 

vprašalnika skupaj s sodelavci, je bilo vključenih 3563 otrok, ki niso imeli 

zdravstvenih težav niti niso bili izpostavljeni več jezikom. S pomočjo priročnika 

LUI (Language Use Inventory) Manual si lahko bodoči raziskovalci pomagajo pri 

nadaljnjem raziskovanju. 
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Kot sklepni del magistrske naloge bi na kratko dodala nekaj izhodišč, s katerimi si 

lahko pomagamo, če v obravnavo dobimo otroka s pragmatičnimi težavami. 

Craig (1983) postavlja v ospredje intervencije pragmatičnih težav komunikacijo. 

Začeti moramo z vzpostavljanjem osnov vsakodnevne komunikacije. Upoštevati 

moramo individualne razlike med otroki, razlike v interakcijskih ciljih glede na 

določeno situacijo in pogovorne partnerje. Logoped mora uporabljati tak besedni 

zaklad, ki bo omogočil otroku, da postane pogovorni partner. Izhajati mora iz 

otrokovega okolja (Snow, Midkiff-Borunda, Small in Proctor, 1984 v McTear in 

Conti-Ramsden, 1992). Pri izbiri teme pogovora naj logoped sledi zanimanju 

otroka, saj otrok tako hitreje usvaja jezik (McTear in Conti-Ramsden, 1992). 

Načini intervencije: 

igra je najbolj učinkovit način intervencije, ki ga lahko začnemo uvajati že zelo 

zgodaj (McTear in Conti-Ramsden, 1992).  

Eksplicitno verbalno treniranje: vključuje razlaganje pravil pogovora, kar se 

pogosto dogaja tudi v interakciji med vrstniki. Z verbalnim treniranjem s pomočjo 

odraslega se otrok začne zavedati stanja svojega trenutnega komunikacijskega 

sistema. Verbalno treniranje lahko vključimo tudi v igro vlog, kjer logoped 

spremlja otroka v interakciji z drugimi in mu sproti daje konkretna navodila. kaj 

mora narediti (McTear in Conti-Ramsden, 1992).  

Referenčna komunikacija vključuje dve osebi, ki sta ponavadi ločeni z zaslonom, 

tako da se ne vidita. Ena oseba mora pripovedovati drugi osebi ali povedati, kako 

naj nekaj naredi. Tehnika se je izkazala za učinkovito predvsem pri otrocih z 

motnjo v duševnem razvoju (McTear in Conti-Ramsden, 1992; Adams, 2001).  

Besedna opora komunikaciji: Smedley (1989) navaja, da imajo otroci s 

pragmatično motnjo težave s časom – izbiro ustreznega časa, zaporedjem 

dogodkov pripovedovanja, slovnično uporabo časa. Otroci pred časovno 

komponento razumejo prostorsko komponento, zato lahko začnemo z uvajanjem 

le-te. Kot oporo komunikaciji lahko uporabljamo demonstracije, slikovno gradivo, 

ki ga lahko podpremo z manualnimi znaki. 

Trening socialnih veščin: najprej se identificirajo veščine, ki jih mora uporabnik 

usvojiti npr. spraševanje, reflektiranje … Potem se logoped in uporabnik o teh 

veščinah pogovorita, se jih naučita in uporabljata v igrah vlog (McTear, 1985 v 

McTear in Conti-Ramsden, 1992). 
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Spodbujanje različnih vidikov pragmatike, kot so: sklepanje, izmenjavanje vlog, 

upravljanje s temo, zagotavljanje informacij, pogovorne veščine, zaporedje pri 

pripovedovanju, razumevanje ''skritih'' sporočil, namigov v diskurzu, kohezija in 

koherenca. 

Socialno prilagajanje jezika situaciji, razumevanje čustev, zavzemanje različnih 

perspektiv (Adams, 2003). 

Terapevtske tehnike, ki jih lahko uporabimo: vedenje po vzorcu, skupinsko delo, 

igra vlog, pogovor, meta-pragmatična terapija (se uporablja pri otrocih, starejših 

od sedem let), spodbujanje samonadzorovanja (Adams, 2003). 
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