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POVZETEK 

V teoretičnem izhodišču so zajeta skozi različno literaturo pridobljena spoznanja o značilnosti 

komunikacije, govora in jezika otrok z downovim sindromom. Opisani so vzroki, ki pri 

otrocih z downovim sindromom vplivajo na počasnejši razvoj teh elementov. Razjasnjujemo 

pojma pragmatika in sociopragmatične spretnosti, ki sta na slovensko govorečem ozemlju še 

manj pojasnjena in opisana. V nadaljevanju opisujemo značilnosti otrok z downovim 

sindromom na tem področju in smernice, ki spodbujajo razvoj pragmatike in 

sociopragmatičnih spretnosti. 

Pri otrocih z downovim sindromom obstajajo mnoge senzorne, zaznavne, fizične in 

kognitivne značilnosti, ki vplivajo na razvoj njihovih komunikacijskih zmožnosti. V literaturi 

beremo, da so pragmatične spretnosti otrok z downovim sindromom dobro razvite in da je 

uporaba jezika v socialne namene njihovo močno področje. Vendar pa njihove kognitivne 

zmožnosti omejuje možnost sporočanja, spraševanja in razumevanja, zato imajo med drugim 

in petim letom starosti težave na teh treh področjih. Pri otrocih z downovim sindromom 

najdemo na področju pragmatike tako močna kot šibka področja. Tudi raziskave, narejene na 

tem področju, kažejo na neenakomernost profila. Po eni strani raziskavi kažeta, da v 

primerjavi z otroki enake mentalne starosti razlik v številu izmenjav v interakciji med materjo 

in otrokom znotraj ene teme ni. Po drugi strani pa raziskave kažejo, da so otroci z downovim 

sindromom uporabljali manj zahtev, vendar v primerjavi z otroki enake mentalne starosti 

razlik v uporabi odgovorov, komentarjev in nasprotovanj ni bilo zaslediti.  

V empiričnem delu smo z vprašalnikom Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti 

ugotavljali nivo asertivnosti in responzivnosti pri otrocih z downovim sindromom, starih od 

devet do dvainštirideset mesecev. Razvoj sociopragmatičnih spretnosti smo analizirali glede 

na štiri starostne skupine otrok: 9–18 mesecev starosti, 19–24 mesecev starosti, 25–36 

mesecev starosti in 37–42 mesecev starosti. V primerjavi z otroki s tipičnim razvojem smo 

primerjali nivo asertivnosti in responzivnosti glede na spol otroka z downovim sindromom in 

analizirali doseženi nivo asertivnosti in responzivnosti otrok z downovim sindromom. 

Rezultate ocenjevalnih lestvic, ki so jih izpolnili starši otrok z downovim sindromom, smo 

primerjali z rezultati ocenjevalnih lestvic, ki so jih izpolnili strokovni delavci, ki z njihovimi 

otroki delajo. Rezultati so pokazali, da se nivo responzivnosti od nivoja asertivnosti po 

posameznih starostnih skupinah pri otrocih z downovim sindromom statistično pomembno ne 

razlikuje. Ugotovili smo, da glede na spol statistično pomembna razlika v asertivnosti in 

responzivnosti ne obstaja. Kljub temu, da otroci z downovim sindromom v primerjavi z otroki 

tipičnega razvoja pri vseh podlestvicah responzivnosti in asertivnosti dosegajo nižje rezultate, 

se je statistično pomembna razlika pokazale le pri podlestvici »Spraševati«. Starši so otrokove 

spretnosti ocenili višje kot strokovnjaki, vendar se povprečji statistično pomembno ne 

razlikujeta. 

 

KLJUČNE BESEDE: komunikacija, downov sindrom, pragmatika, sociopragmatične 

spretnosti 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The theoretical grounds have covered discoveries, learned through different literature, about 

characteristics of communication, speech and language of children with Down syndrome. It 

describes causes in children with Down syndrome that have an impact on the slower 

development of these elements. We are clarifying the concepts of pragmatics and socio-

pragmatic skill that are in Slovenian-speaking territory much less explained and described. In 

the following section we describe the characteristics of children with Down syndrome in this 

field and guidelines that encourage the development of pragmatics and socio-pragmatic skills. 

In children with Down syndrome, there are many sensory, perceptive, physical and cognitive 

characteristics that influence the development of their communication skills. In the literature 

we read that pragmatic skills of children with Down syndrome are well developed and that the 

use of language for social purposes is their area of strength. However, their cognitive abilities 

are restricted by the ability of communication, questioning and understanding, and thus 

between the second and fifth year of life they have problems in these three areas. In children 

with Down syndrome, strong as well as weak areas in the area of pragmatics can be found. 

Also, studies carried out in this field indicate a non-uniformity of the profile. On the one hand, 

the studies indicate that in comparison with children of the same mental age, there are no 

differences in the number of exchanges in the interaction between mother and child within the 

same topic. On the other hand, studies show that children with Down syndrome used fewer 

requirements, but in comparison with children of the same mental age, differences in the use 

of answers, comments and objections have not been observed.  

In the empirical part, we used the questionnaire Assessment scale for socio-pragmatic skills to 

assess the level of assertiveness and responsiveness in children with Down syndrome, aged 

from nine to forty-two months. Development of socio-pragmatic skills was analysed 

according to four age groups of children: age 9–18 months, age 19–24 months, age 25–36 

months, and age 37–42 months. In comparison with children with typical development, we 

compared the level of assertiveness and responsiveness according to the gender of a child 

with Down syndrome and analysed the achieved level of assertiveness and responsiveness of 

children with Down syndrome. The results of assessment scales, which were filled in by 

parents of children with Down syndrome, were compared with the results of assessment 

scales that were filled in by professionals who work with their children. The results showed 

that there is no statistically significant difference between the level of responsiveness and the 

level of assertiveness by specific age groups of children with Down syndrome. We found that 

according to gender statistically significant difference in assertiveness and responsiveness 

does not exist. Despite the fact that children with Down syndrome, in comparison with 

children of typical development, achieve lower results in all subscales of responsiveness and 

assertiveness, statistically significant difference was shown only in subscale "Asking". 

Parents have assessed the child's skills higher than professionals; however, averages do not 

differ significantly. 

 

KEY WORDS: communication, Down syndrome, pragmatics, social-pragmatic skills 
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I UVOD 

V primerjavi z otroki s tipičnim razvojem je splošen razvoj otrok z downovim sindromom (v 

nadaljevanju DS) zaradi njihovih posebnosti v motoričnem in kognitivnem razvoju 

počasnejši. V skladu s tem se počasneje razvijajo tudi njihove komunikacijske sposobnosti. 

Za namen sporočanja ter učinkovito rabo govora in jezika v medosebnih situacijah človek 

razvije pragmatično zmožnost, ki omogoča sporočevalcu, da izrazi svoje potrebe, zanimanja 

in mnenja, kar je eden izmed najpomembnejših ciljev komunikacije pri otrocih z DS. Za 

verbalno in neverbalno komunikacijo pa so ključne tudi sociopragmatične spretnosti, ki 

komunikacijo postavijo v socialni kontekst ter so temelj učinkovite komunikacije. Po Feyu 

sociopragmatične spretnosti v zgodnjem otroštvu vključujejo dve ločeni spretnosti. Prva je 

asertivnost, ki predstavlja dajanje pobud za neko temo in dajanje tako verbalnih kot 

neverbalnih zahtev. Druga je responzivnost, ki predstavlja verbalno ali neverbalno odzivanje 

na komunikacijskega partnerja in vzdrževanje teme. Otroci z DS so motivirani za 

komunikacijo in se tudi učinkovito spopadajo z njo, saj so njihove pragmatične zmožnosti 

dobro razvite in je uporaba jezika v socialne namene njihovo močno področje, medtem ko sta 

govor in morfologija jezika njihovi šibki področji. Vendar pa njihovo motivacijo in 

pripravljenost sporočanja precej ovirajo kognitivne sposobnosti. Zato ima večina otrok z DS 

med drugim in petim letom starosti težave s sporazumevanjem, spraševanjem in sporočanjem. 

V teoretičnem izhodišču magistrske naloge opisujemo značilnosti komunikacije, govora in 

jezika otrok z DS ter vzroke za počasnejši razvoj na teh področjih. Razjasnjujemo pojma 

pragmatika in sociopragmatika ter opisujemo njihove značilnosti pri teh dveh spretnostih. V 

empiričnem delu smo s pomočjo Girolamettovega vprašalnika Ocenjevalna lestvica za 

sociopragmatične spretnosti ugotavljali nivo asertivnosti in responzivnosti pri otrocih z DS, 

starih od devet do dvainštirideset mesecev. Eksperimentalna skupina je vključevala dvanajst 

otrok z DS, kontrolna skupina pa štirideset otrok tipičnega razvoja. Primerjali smo tudi 

rezultate ocenjevalnih lestvic, ki so jih izpolnili starši otrok z DS, z rezultati ocenjevalnih 

lestvic, ki so jih izpolnili strokovni delavci, ki delajo z njihovimi otroki. V ta namen je 

ocenjevalno lestvico za posameznega otroka izpolnil po en strokovni delavec. Skupno je 

ocenjevalno lestvico izpolnilo sedem strokovnih delavcev. Ugotavljali smo razvoj 

sociopragmatičnih spretnosti glede na starostne skupine: pri tem smo raziskovali, ali obstaja 

razlika v razvitosti asertivnosti in responzivnosti glede na spol, primerjali pa smo še 

sociopragmatične spretnosti otrok z DS in otrok s tipičnim razvojem ter rezultate ocenjevalnih 

lestvic, ki so jih izpolnili starši in strokovnjaki, ki delajo z njihovimi otroki.  
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 KOMUNIKACIJA, GOVOR IN JEZIK PRI OTROCIH Z DS 

Pri otrocih z DS obstajajo mnoge senzorne, zaznavne, fizične in kognitivne značilnosti, ki 

vplivajo na razvoj njihovih komunikacijskih zmožnosti (Škrbina, 2010). Otroci z DS 

zaostajajo v govornem razvoju, prav tako pa imajo specifične težave pri učenju jezika, kar 

dokazujejo različne raziskave (Abbeduto idr., 2007, Roberts idr., 2007). Njihov jezikovni 

razvoj zaznamujejo predvsem: velika heterogenost zmožnosti znotraj skupine, zakasnel 

začetek in občutno počasnejši razvoj zmožnosti, nesorazmerje med receptivnim in 

ekspresivnim jezikom, težave na področju artikulacije, uporaba jezika v socialne namene pa je 

njihovo močno področje (Aktaş, 2004). 

V nadaljevanju opisujemo analizo spoznanj, pridobljenih iz različne literature in raziskav, ki 

se ukvarjajo s komunikacijskimi zmožnostmi, govorom in jezikom otrok z DS. Spoznanja 

sproti primerjamo s tipičnim razvojem otrok.  

1.1 KOMUNIKACIJSKE ZMOŽNOSTI OTROK Z DS 

Splošen razvoj otrok z DS je počasnejši od razvoja ostalih otrok. V skladu s tem se razvijajo 

tudi njihove komunikacijske zmožnosti. Otroci z DS so tako kot otroci s tipičnim razvojem 

pripravljeni komunicirati veliko prej, kot pa spregovorijo, in bolje razumejo govorjeni jezik, 

kot pa ga govorijo. Vendar pa različni avtorji (Wilken, 2012, Abbeduto idr., 2007, Roberts 

idr., 2007, Martin idr., 2010) opisujejo, da je nesorazmerje med njihovim receptivnim in 

ekspresivnim jezikom v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem veliko večje. Zasledimo 

podatek, da je razlika med njimi lahko kar v dveh do treh letih: otrok torej govor razume, 

vendar bo sam pripravljen spontano govoriti šele čez dve oz. tri leta. Predvidevamo, da je 

prav to razlog, da so nekateri avtorji iskali različne poti nadomestne komunikacije, saj so 

želeli zadovoljiti otrokovo potrebo po komunikaciji še preden je otrok govor in jezik razvil. 

Raziskave kažejo, da je besedni zaklad tistih otrok z DS, ki so, preden so spregovorili, 

uporabljali posamezne kretnje kot nadomestno komunikacijo, za kar 30 % bogatejši (Vuković 

idr., 2011). 

V odnosu z materjo so otroci z DS manj odzivni oziroma je njihovo odzivanje zapoznelo, saj 

očesni kontakt z materjo vzpostavijo komaj v sedmem tednu starosti. Otroci z DS sicer 

uporabljajo očesni kontakt v socialni interakciji, a z njim ne pritegnejo sogovornikove 

pozornosti (Wilken, 2012).  

Njihovo močno področje je uporaba komunikacijskih kretenj, ki jih uporabljajo dalj časa kot 

njihovi tipično razviti vrstniki. Po raziskavah sodeč pa imajo ti otroci tudi večji »repertoar« 

različnih kretenj. Pri govoru o kretnjah po navadi pomislimo na gluhe ali naglušne osebe ali 

pa na osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki kretnje uporabljajo kot nadomestno 

komunikacijo. Vendar pa študije kažejo, da v določeni fazi razvoja jezika kretnje uporabljajo 

tudi otroci s tipičnim razvojem. Kretenj se po navadi naučijo s posnemanjem drugih ali pa si 

del kretnje sami izmislijo (Aktaş, 2004). 

Da so komunikacijske kretnje močno področje otrok z DS, dokazujejo tudi raziskave. Z 

longitudinalno študijo (Caselli idr., 1998), v kateri je sodelovalo osemnajst otrok z DS, so 

ugotovili, da pri otrocih, starih od sedem do dvanajst mesecev, ni bilo razlik. Razlike pa so se  
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pojavile v sedemnajstem mesecu starosti. Pri tej starosti so otroci z DS precej manj 

vokalizirali, so pa proizvajali bistveno več kretenj. Razlik v razumevanju jezika med njimi ni 

bilo. Tudi rezultati raziskave iz leta 1995 (Caselli in Casadio v Aktaş, 2004), ki je vključevala 

štirideset otrok, starih od deset do devetinštirideset mesecev, so pokazali, da so otroci z DS 

proizvajali več komunikacijskih kretenj kot otroci s tipičnim razvojem in enake mentalne 

starosti. To potrjuje, da so komunikacijske kretnje močno področje otrok z DS, prav tako pa 

ne uporabljajo več kretenj le v primerjavi z mlajšimi otroki s tipičnim razvojem, ampak tudi v 

primerjavi z otroki enake ravni jezikovnega razumevanja. Različne raziskave kažejo, da imata 

intenzivno delo in uporaba kretenj pozitivne učinke na področju jezikovnih, kognitivnih in 

socialnih spretnosti (Aktaş, 2004). 

Njihovo drugo močno področje je imitacija, saj znajo imitirati druge, kar izkoristijo pri 

socialnih igrah ter učenju govora in jezika, pomaga pa jim tudi pri intervencijskih tehnikah 

(Collen, 2012). K njihovim močnim področjem pa prištevamo tudi motivacijo za 

komunikacijo in uporabo jezika v socialne namene (Wilken, 2012). 

Cunninhgam (1999, str. 195) primerja mejnike v razvoju komunikacijskih dejavnosti otrok z 

DS in otrok s tipičnim razvojem: 

Tabela 1:Mejniki v razvoju pri otrocih z DS – komunikacijske dejavnosti 

 Otroci z DS Otroci s tipičnim 

razvojem 

Dejavnost Povprečna starost Povprečna starost 

Se odzove na zvoke 1 mesec 0–1 mesec 

Se obrne v smeri zvoka 7 mesecev 4 meseci 

Reče /da-da/, /ma-ma/ 11 mesecev 8 mesecev 

Se odzove na znane besede 13 mesecev  8 mesecev 

Se odzove na preprosta navodila 16 mesecev 10 mesecev 

Klepeta  18 mesecev 12 mesecev 

Izgovori prve besede 18 mesecev 14 mesecev 

S kretnjami pokaže, kaj potrebuje 22 mesecev 14,5 mesecev 

Nekaj kratkih stavkov (dve besedi) 30 mesecev  

Spontano uporablja besede in komunicira 1,5 do 6 let  
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1.2 GOVOR OTROK Z DS 

Otroci z DS govor najtežje osvojijo, medtem ko je jezik in komunikacijo večina otrok 

sposobna uporabljati veliko prej (Vuković idr., 2011). K temu pripomore tudi anatomija. Pri 

govoru se pri otrocih z DS pojavljajo težave na vseh stopnjah: od načrtovanja govora do 

artikulacije in fonetike. Težave se kažejo že pri govorno-motoričnem razvoju in v zgodnji 

predverbalni komunikaciji (Buckley in Le Prevost, 2002). Abbeduto, Warren in Conners 

(2007) pa navajajo, da otroci z DS kljub težavam pri govorno-motoričnem razvoju s 

čebljanjem le malo zakasnijo. To potrjujejo tudi Roberts, Price in Malkin (2007) in v članku 

navajajo še podatek, da je raziskovalec Lynch s sodelavci v longitudinalni študiji ugotovil, da 

se čebljanje pri otrocih z DS pojavi z dvomesečnim zamikom in lahko traja vse tja do drugega 

leta starosti. Čebljanje torej pri otrocih z DS traja veliko dlje kot pri otrocih brez motenj. 

Težave nastanejo, ko mora otrok osvojiti celoten fonološki sistem in glasovna zaporedja. 

Wilken (2012) pa opozarja, da težave v govorno-motoričnem razvoju vplivajo na samo 

kvantiteto čebljanja, saj hipotonija pri otrocih z DS prizadene tudi obraz in področje ust, zato 

se otroci z ustnicami in jezikom manj igrajo in manj čebljajo, vendar sekvence čebljanja pri 

njih trajajo dlje.  

Otroci brez zaostankov v razvoju začnejo uporabljati simbolno komunikacijo, torej 

komunikacijo z besedami, med dvanajstim in osemnajstim mesecem starosti. Pri otrocih z DS 

pa do prehoda na simbolno komunikacijo pride med štiriindvajsetim in šestintridesetim 

mesecem starosti. Vendar nekateri posamezniki ne spregovorijo niti pri treh letih starosti 

(Abedduto idr., 2007). V tem starostnem obdobju njihovi vrstniki s tipičnim razvojem že 

vežejo dve do tri besede v stavek, poimenujejo skoraj vse predmete v okolju in začnejo 

uporabljati zaimke (Levc, 2014). Smithova longitudinalna raziskava (v Stoel-Gammon, 2001) 

je pokazala, da se je pri otrocih z DS prva razumljiva beseda pojavila okrog enaindvajsetega 

meseca starosti, pri otrocih s tipičnim razvojem pa pri štirinajstem mesecu starosti. Torej gre 

pri otrocih z DS za sedemmesečni zamik. To je glede na prej navedene podatke o podaljšani 

dobi čebljanja in glede na primerjave, navedene v tabeli, pričakovano, saj mora otrok najprej 

zaključiti dobo čebljanja, šele potem bo pričel z izgovorom besed. Miller (1992) je ugotavljal 

povezavo med kretnjami in besedami otrok z DS. Ugotovil je, da otroci z DS pri 

sedemnajstem mesecu mentalne starosti tvorijo enkrat več gest kot besed, med dvajsetim in 

triindvajsetim mesecem starosti pa se to spremeni in začnejo prevladovati besede. Rezultati 

več študij kažejo, da kretnje veliko pripomorejo k prehodu na simbolno komunikacijo in da ni 

bojazni, da bi zavirale razvoj govora (Aktaş, 2004) – jezikovni razvoj celo spodbujajo.  

1.2.1 Artikulacija otrok z DS 

Pri otrocih z DS so prisotne zelo raznolike govorne motnje, ki so posledica različnih vzrokov. 

Otroci z DS redkeje tvorijo soglasnike s pritiskom jezika ob zobe (npr. glas /l/), pogosteje jih 

tvorijo tako, da jezik močno pritisnejo ob nebo. Samoglasnike izgovarjajo krajše, zvočnike 

(npr. /m/, /n/) pa izgovarjajo nenatančno in podaljšano (Wilken, 2012). To potrjuje tudi 

raziskava, ki so jo izvedli Roberts idr. (2005): primerjali so predšolske in šoloobvezne dečke z 

DS in dečke s tipičnim razvojem. Ugotovili so, da otroci z DS zakasnijo v govornem razvoju, 

proizvajajo pa tudi več napačnih glasov. Strinjamo se z razlago, da k proizvajanju napačnih 

glasov v veliki meri prispevajo orofacialne spremembe pri otrocih z DS. V novejšem članku 

Roberts s sodelavci (2007) piše o raziskavi, v kateri so ugotovili, da dečki z DS pri 

izgovarjavi reducirajo obliko besede (npr. /bana/ za /banana/), soglasniški sklop (npr. /kiga/ za 

/knjiga/) in ne izgovorijo soglasnikov (npr. /balo/ za /balon/). Na podoben način si 

izgovorjavo na začetku spontanega govora poenostavijo tudi otroci s tipičnim razvojem, 
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vendar ti pričnejo čez čas besede izgovarjati pravilno, medtem ko lahko te težave pri otrocih z 

DS trajajo vse do odrasle dobe. Za njih je značilno tudi ponavljanje besed, težave pa imajo 

tudi pri izgovorjavi soglasnikov /v/, /f/, /n/, /p/, /b/. Težave se pojavijo predvsem, ko morajo 

glasove povezati v besede in besede v stavke, saj jih posamezno še izgovarjajo pravilno, pri 

povezovanju pa pogosto postane njihov govor nerazumljiv (Wilken, 2012). Posamezniki z DS 

imajo pogosto slabo razumljiv govor, ki jih ovira pri vsakodnevnih aktivnostih. Govor tipično 

razvitih otrok je po navadi popolnoma razumljiv pri oseminštiridesetem mesecu starosti, 

medtem ko je za osebe z DS lahko to vseživljenjski izziv (Roberts idr., 2007).  Wilken (2012) 

v knjigi opisuje raziskavo, opravljeno v Angliji, ki je pokazala, da ima samo 10 % dečkov in 

18 % deklic do starosti štirinajst let za tujce razumljiv govor, po tej starosti pa za tujce 

razumljivo govori 45 % žensk in 32 % moških. Podobne rezultate prinašajo tudi raziskave, 

narejene na Finskem, Švedskem in Ameriki, saj so pokazale, da razumljivo govori manj kot 

polovica oseb z DS. Vzroki za slabo razumljiv govor niso povsem jasni, vendar različni 

avtorji pišejo, da vzroki izhajajo predvsem iz reduciranja oblik besed, nastanejo lahko zaradi 

apraksije in/ali dizartrije, med drugim pa navajajo tudi stres in kakovost glasu (npr. hripavost) 

(Roberts idr., 2007). Wilken (2012) še dodaja, da težave niso pogojene samo z motoričnimi 

funkcijami, ampak jih pogojujejo tudi kognitivne zmožnosti, in sicer spomin in priklic, kako 

se beseda izgovori. Pomemben vpliv na slabo razumljiv govor otrok z DS pa imajo tudi vnetja 

srednjega ušesa, ki se pri teh otrocih pojavijo zelo pogosto. Raziskava Shotta idr. (2001 v 

Roberts, 2007) je namreč pokazala naslednji rezultat: vnetje srednjega ušesa je imelo kar 96 

% od oseminštirideset predšolskih otrok z DS.  

1.2.2 Tekočnost govora otrok z DS 

Motnje tekočega govora so pri osebah z DS v primerjavi z ostalo populacijo pogostejše za kar 

47 % (Bray, 2007). Pojavljata se predvsem jecljanje in brbotanje (Wilken, 2012).  

Jecljanje se pri otrocih z DS najpogosteje pojavi med osmim in desetim letom starosti, 

pogosteje se pojavlja pri otrocih, ki imajo sicer visoke jezikovne zmožnosti. Moški z DS 

jecljajo štirikrat pogosteje kot ženske (enako je v splošni populaciji), kar posledično vpliva na 

to, da moški govorijo manj razumljivo. Pogostejše jecljanje lahko povežemo tudi s počasnejšo 

mielinizacijo pri osebah z DS (Wilken, 2012). Cabanas (1987 v Wilken, 2012) pa poudarja, 

da se težave tekočega govora pri osebah z DS pojavljajo v obliki brbotanja in ne jecljanja, saj 

vzroke za blokade in prehitro govorjenje pripisuje skromnemu besednemu zakladu ter 

neskladnosti med govorno-motoričnimi in kognitivnimi zmožnosti.  

Na jecljanje in brbotanje ter na ostale motnje tekočega govora pa naj bi vplival naslednji 

dejavnik: nezmožnost zahtevanega govornega odziva zaradi omejenih jezikovnih in 

kognitivnih zmožnostih ter ovirane motorike govoril (Wilken, 2012).  

1.2.3 Glas otrok z DS 

Spremembe glasu se pri osebah z DS zelo pogosto pojavljajo. Pri otrocih z DS je prisoten 

hripav in raskav glas, imajo zmanjšan glasovni razpon, nižajo frekvence posameznih glasov, 

pri ustničnih glasovih (pri glasovih /p/, /b/, /m/) pa se pojavljajo nepravilni tresljaji (Wilken, 

2012). Pryce (1994 v Stratford in Gunn, 1996) je v raziskavi, ki je vključevala trideset otrok z 

DS, ugotovil, da morajo ti otroci vložiti več energije, da proizvedejo višje tone glasu. Dodal 

je, da naj otroci z DS pijejo veliko vode in na vodi osnovane pijače, saj je tekočina pomembna 

za hidratacijo glasilk in posledično za proizvodnjo glasu. Novak (1972 v Wilken, 2012) je pri 

pregledu otrok in mladostnikov z DS ugotovil naslednje dejavnike, ki vplivajo na spremembe 
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glasu: glasilke se neenakomerno tresejo, prisotni sta drugačna oblika nosnih votlin in 

zmanjšana gibljivost jezika, slabo razlikovanje samoglasnikov, omejen glasovni obseg in 

prevladujoče trebušno dihanje. Wilken (2012) kot vzroke navaja še motnje sluha in 

zaznavanja, splošno hipotonijo ter motnje v delovanju ščitnice. Pryce (1994) navaja naslednje 

vzroke za pogosto raskav ter hrapav glas oseb z DS: velikost in oblika grla, različne fizične 

nepravilnosti, kot so nepopolno razviti sinusi, že omenjena hipotonija, in da njihova značilna 

drža odprtih ust vpliva na sušenje sluznice v ustni votlini.  

1.2.4 Prozodija 

Pravilna prozodija in njena pravilna interpretacija sta bistvenega pomena za učinkovito 

komunikacijo. Prozodični elementi, kot so intonacija, ritem govora, hitrost govora, barva 

glasu, naglaševanje zlogov ter poudarjanje glavne besede, vplivajo na razumljivost govora. 

Stojanovik (2011) pravi, da je razumljivost govora oseb z DS lahko slabša prav zaradi 

njihovih težav s prozodijo in ritmom, kar vpliva na težko razpoznavnost povedane besede. Na 

tem področju je opravila raziskavo na devetih otrocih z DS. Rezultati so pokazali, da so ti 

otroci dosegali nižje rezultate na vseh področjih ocenjevanja prozodije. Otroci z DS so 

prozodične elemente slabo izražali, a razumeli so jih veliko bolje. Tak rezultat je v skladu z 

njihovimi splošnimi jezikovnimi sposobnostmi.  

1.3 JEZIK OTROK Z DS 

1.3.1 Semantika in besednjak 

Prva beseda se pri otrocih z DS pojavi kasneje, prav tako pa pri njih počasneje poteka širjenje 

besednjaka. Pri otrocih s tipičnim razvojem se po prvi besedi, nekje med šestnajstim in 

dvajsetim mesecem starosti začne faza hitrega širjenja besedišča. Tik pred dopolnjenim 

drugim letom starosti uporabljajo okrog petdeset besed. Ko otroci pridobijo dovolj bogato 

besedišče, začnejo med osemnajstim in dvajsetim mesecem starosti besede kombinirati (Levc, 

2014). Različno pa je pri otrocih z DS.  

Berglund idr. (2001) so v raziskavi, ki je vključevala 330 otrok z DS, starih od ena do pet let, 

ugotovili, da eno besedo izgovori le 12 %  od dvanajst do triindvajset mesecev starih otrok, 80 

% od štiriindvajset do petintrideset mesecev starih otrok in 90 % od šestintrideset do 

sedeminštirideset mesecev starih otrok. Namesto besed pa se pojavljajo geste. Oliver in 

Buckley (1994) sta dokazala, da razvoj besednjaka pri otrocih z DS ni drugačen, ampak je le 

upočasnjen. Od začetka tvorjenja pa do faze kombiniranja besed sta spremljala dvanajst otrok 

z DS. Pet otrok je pospešeno začelo pridobivati besednjak med osemindvajsetim in 

dvaintridesetim mesecem starosti, medtem ko je sedem otrok med opazovanim obdobjem le 

počasi napredovalo. Ugotovila sta tudi, da začnejo besede kombinirati okrog 

sedemintridesetega meseca starosti. Ronald (v Aktaş, 2004) pa piše, da je ta meja komaj med 

četrtim in petim letom starosti. Wilken (2012) v knjigi omenja, da otroci z DS uporabljajo 

veliko modnih (npr. ful, kul) in duhovitih besed. Rett (1982) pa opisuje še nagnjenost k 

uporabi prostaških besed. To je potrdil z eksperimentom, pri katerem je otrokom povedal 

manj znane besede, med katerimi je bila tudi prostaška. Prav prostaško besedo so si otroci 

najbolje zapomnili. 
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1.3.2 Skladnja 

Celoten jezikovni razvoj je pri otrocih z DS slabši od njihovih ostalih sposobnosti, vendar pa 

je v primerjavi z besediščem skladnja še posebej slabo razvita (Roberts idr., 2007). Tipično 

razviti otroci začnejo okrog tretjega leta starosti tvoriti slovnično bolj kompleksne stavke. Pri 

pridobivanju skladenjske pravilnosti pridobijo otroci skozi rabo in vaje tolikšno pravilnost, da 

je pri štirih oziroma petih letih napake komaj še opaziti (Grimm, 2003 v Aktaş, 2004). Otroci 

z DS se izražajo predvsem z enobesednimi stavki. Pojav dvobesednih stavkov pri njih zamuja, 

otroci in mladostniki z DS pa tudi nadalje uporabljajo krajše in manj zapletene stavke (Martin, 

Klusek, Estigarribia, Roberts, 2010). Slednje potrjuje tudi raziskava, katere rezultati so 

pokazali, da otroci z DS tvorijo krajše in skladenjsko enostavnejše stavke kot otroci z 

Williams sindromom in tipično razviti otroci (Singer Haris idr., 1997). Najbolj šibki so pri 

rabi glagolov in pridevnikov. Otroci z DS pogosto delajo sintaktične napake, saj velikokrat 

izpustijo katerega izmed stavčnih členov (Martin, Klusek, Estigarribia, Roberts, 2010). 

Wilken (2012) dodaja, da delajo napake pri tvorbi edninskih in množinskih samostalnikov, pri 

pregibanju besed, neustrezno uporabljajo veznike in uporabijo neustrezni besedni red. Martin 

idr. (2010) ugotavljajo, da so njihove skladenjske spretnosti glede na neverbalne kognitivne 

zmožnosti posameznika nižje od pričakovanih. Omenjeno potrjujejo z raziskavo, v kateri je 

enaintrideset fantov z DS med pogovorom s spraševalcem uporabilo manj zahtevne 

samostalniške fraze, glagolske besedne zveze in stavčne strukture, uporabljali so manj 

zapletena vprašanja kot mlajši fantje podobne mentalne starosti. Število besed v stavku se pri 

otrocih z DS povečuje do petnajstega leta starosti, ko doseže od tri do štiri besede (Wilken, 

2012). Pogosto pa k izražanju s kratkimi stavki vodi tudi zavedanje otrok, da ljudje okrog njih 

ne razumejo njihovega govora, kar med drugim vodi v frustracijo (prav tam). Njihove težave 

segajo tudi na področje morfologije: Andreou in Katsarou (2011) pravita, da predvsem 

izpuščajo in imajo težave z uporabo in razumevanjem slovničnih morfemov, zato pri nalogah 

razumevanja in določanja slovničnih morfemov dosegajo slabe rezultate. Več težav imajo z 

morfologijo (besednimi končnicami) in sintakso kot z drugimi komponentami jezika. To 

dokazuje raziskava, narejena na desetih otrocih z DS, starih od 4,7 do 7 let, opravljena s 

standardiziranim morfološko-sintaktičnim testom. Rezultati so pokazali, da so otroci z DS 

dosegli veliko nižje rezultate na vseh testnih področjih (razumevanju, oblikovanju in 

artikulaciji). To kaže, da imajo slabše razvite tako ekspresivne kot receptivne morfološko-

sintaktične zmožnosti (Andreou in Katsarou, 2011). Posamezniki z DS imajo težave pri 

uporabi besed, kot so členki, predlogi, pomožni glagoli, zaimki in vezniki (Vicari idr., 2000). 

Pri opisu slike so v primerjavi z otroki z učnimi težavami enake stopnje govornega razvoja 

uporabljali bistveno manj zaimkov in pomožnih glagolov (Jenkins, 1993).  

1.3.3 Jezikovno razumevanje  

Različni viri izpostavljajo, da jezikovno razumevanje ustreza neverbalni kognitivni stopnji 

otrok z DS. Otroci razumejo prej in več, kot pa lahko sami govorijo, torej je razumevanje pred 

govorom. Težave se pojavljajo predvsem pri abstraktnih vsebinah, pri obsežnih informacijah 

in dolgih, sestavljenih navodilih ter pri uporabi slovnice za sestavljanje stavkov (Wilken, 

2012). Otroci z DS imajo specifične težave v fonološki zanki, težko obdelajo verbalno podano 

informacijo, zato se samo s poslušanjem težko učijo. Verbalno podane informacije moramo 

zato podkrepiti še z vizualno informacijo, saj je njihov vizualno-prostorski delovni spomin 

veliko boljši od verbalnega. Ker je fonološka zanka bistvenega pomena za učenje govora, 

težave na tem področju vplivajo na govorne in jezikovne težave otrok z DS (Hughes, 2006). 

Težave v delovanju fonološke zanke so verjetno glavni vzrok za zamude na področju govora 
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in jezika (Buckley in Bird, 2006). Precej težav imajo pri razumevanju kompleksih 

skladenjskih pravil, še posebej pri nalogah, ki zahtevajo razumevanje ednine/množine, 

svojilnih zaimkov ipd. (Aktaş, 2004).  

Kljub navedenemu otroci z DS dosegajo na testih višje rezultate pri razumevanju jezika kot pa 

pri izražanju. Sposobni so razumeti veliko več, kot lahko sami izrazijo (Kumin, b.d.). Pri delu 

z otroki z DS moramo torej upoštevati, da otrok razume veliko več, kot pa sam govori, in da 

otrokova jezikovna produkcija ni dober pokazatelj njegovega razumevanja jezika. 

1.4 VZROKI ZA NASTANEK TEŽAV NA PODROČJU GOVORA IN JEZIKA 

Buckley in Le Prevost (2002) ločita možne primarne in sekundarne vzroke za nastanek težav 

na področju govora in jezika otrok z DS. Med možne primarne vzroke štejeta delovni spomin, 

sluh in težave na govorno-motoričnem področju. Med sekundarne vzroke pa prištevata 

počasno pridobivanje besednjaka. 

Pri delovnem spominu izpostavljata, da imajo otroci z DS specifične težave v fonološki zanki, 

ki je sestavni del delovnega spomina. To predstavlja pomemben vzrok njihovih težav na 

področju govora in jezika, saj ima fonološka zanka pri učenju govora odločilno vlogo. Težave 

s fonološko zanko vplivajo na učenje besednjaka in slovnice. Izpostavljata še, da so raziskave 

potrdile, da je močno področje otrok z DS njihov vizualni kratkoročni spomin (Buckley in Le 

Prevost, 2002).  

Med drugim pišeta še o tem, da veliko otrok z DS trpi za prevodno naglušnostjo in imajo 

težave pri slušni diskriminaciji, kar naj bi bilo prav tako povezano s težavami fonološke zanke 

(prav tam). Prevodno naglušnost največkrat povzroči vnetje srednjega ušesa, ki se, kot je bilo 

ugotovljeno, pojavlja kar pri 96 % otrok in mladih z DS in pomembno vpliva na njihov 

fonološki zaostanek. Raziskava Škofičeve (2015) je pokazala, da pogosta vnetja vplivajo na 

fonološki razvoj. Za vnetje srednjega ušesa naj bi bili otroci z DS dovzetni zaradi ozkih 

slušnih kanalov in majhne lobanje (Martin idr., 2010). O tem piše tudi Cunningham (1999), ki 

pravi, da so njegove raziskave pokazale, da v od 10 do 20 % zamude pri učenju govora 

nastanejo zaradi težav s sluhom. Ko je uho vneto, otrok izgubi sluh med določenimi 

frekvencami (navadno med 20 dB in 50 dB), kar vpliva na njegovo zaznavanje govora drugih 

(Fox, Dodd, Howard, 2002). Zaradi navedenega je zdravljenje naglušnosti zelo pomembno, 

saj izboljša izražanje z govorom in jezikom (Cunningham, 1999).  

Omenjata tudi (Buckley in Le Prevost, 2002), da se ti otroci dolgo poslužujejo sesanja in 

imajo nepravilen model žvečenja in požiranja. To omenja tudi Wilken (2012), ki pravi, da 

vzorci sesanja in požiranja vztrajajo tudi po šestem mesecu otrokove starosti in tako 

omejujejo bolj razvito gibanje. Zato je zelo pomembno z logopedsko terapijo vplivati na 

motoriko orofacialnega področja. Primerna je miofukcionalna terapija. 

V literaturi pogosto zasledimo opisane anatomske vzroke. Martin idr. (2010) pišejo, da je 

produkcija govora lahko spremenjena tudi zaradi različnih sprememb govornih organov. 

Otroci z DS imajo visoko in ozko nebo (Abbeduto idr., 2007), majhno ustno votlino in velik 

jezik, ki pogosto moli iz ust (Roberts idr., 2007). V primerjavi s sovrstniki tipičnega razvoja 

kažejo fantje z DS spremembe v strukturi ustnic, jezika, žrela in grla (Martin idr., 2010). 

Sprememba struktur je posledica hipotonije, ki je prisotna pri otrocih z DS. Tako hipotonija 

ne vpliva le na grobe in fine motorične spretnosti otrok z DS, ampak tudi na funkcije 

požiranja, sesanja in proizvajanja glasu (Gibbson, 1991 v Aktaş, 2004) ter posledično na 

oralne strukture.  
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Tudi Stratford in Gunn (1996) kot vzroke za govorne težave pri otrocih z DS navajata  

poslabšan sluh, zapoznel fonološki razvoj ter probleme pri načrtovanju in izvajanju zaporedja 

glasov, ki so potrebni pri govoru. Govorita tudi o spremenjenih govornih organih, predvsem 

jeziku, žrelu in zobeh, ki so vzrok slabše artikulacije. Tudi Praprotnikova (1999) izpostavlja 

anatomske vzroke, saj navaja, da imajo otroci z DS slabšo gibljivost jezika, slabo obvladujejo 

svoje ustnice, pogosto imajo odprta usta in dihajo skozi njih, imajo ozko ustno votlino, zaradi 

česar jezik moli iz ust, težave pa imajo tudi z zobovjem. Wilken (2012) opisuje, da imajo 

zmanjšano gibljivost mehkega neba, ki pa je potrebna za pravilno tvorjenje glasov. Sklepamo, 

da so anatomski vzroki najpogosteje navedeni prav zaradi njihove vidnosti, saj so spremembe 

govornih organov pri otrocih z DS zelo opazne. Predvidevamo, da so avtorji prav zato najprej 

opisali te in šele nato odkrivali druge, bolj skrite vzroke.   

V literaturi so kot vzrok navedene tudi slabše kognitivne zmožnosti otrok z DS, kar smo 

zasledili že pri nekaterih zgoraj navedenih avtorjih (Buckley in Le Prevost, 2010, Stratford in 

Gunn, 1996). Večina otrok (80 %) ima zmerno motnjo v duševnem razvoju. Oslabljena naj bi 

bila njihova sposobnost slušnega spomina, predvsem njihovega slušnega kratkoročnega 

spomina (Martin idr., 2010). Posledično si ne zapomnijo verbalno podanih informacij, prav 

tako pa zmanjšane sposobnosti vplivajo na njihovo jezikovno razumevanje. Zato moramo 

verbalno podane informacije podkrepiti z vizualnimi pripomočki, saj je vizualno-prostorsko 

področje močno področje otrok z DS.  

Tudi motena interakcija med starši in otrokom bi naj vplivala na jezikovni in govorni razvoj 

otrok z DS. Otroci z DS so pri komunikaciji s starši manj odzivni kot otroci s tipičnim 

razvojem, navajata Graham in Scudder (2007). Prav tako pa starši večkrat okrepijo lastno 

dejavnost in s tem otroka postavijo v pasiven položaj, kar otroku škoduje, saj tako ne razvije 

pričakovanega vedenja (Wilken, 2012). Graham in Scudder (2007) tudi pišeta, da tako pri 

splošni populaciji kot pri otrocih z DS matere v primerjavi z očeti pogosteje prevzamejo 

vlogo vzgojitelja. Pri teh otrocih je potrebna intenzivna verbalna stimulacija, deležni pa 

morajo biti tudi dražljajev, ki jim omogočajo ustvariti temelje za jezikovni razvoj (Wilken, 

2012). Grahamova in Scudderjeva (2007) sta na to temo naredili študijo primera, v kateri sta 

proučevali interakcijo staršev z dvojčkoma, med katerima ima en otrok DS, drugi pa tipičen 

razvoj. Njuna študija, ki sta jo izvedli s pomočjo ogleda videokasete, je prinesla zanimive 

ugotovitve. Mati je več govorila z otrokom z DS – tako takrat, ko je bila z vsakim otrokom 

posebej, kot takrat, ko je bila z obema hkrati. Tudi oče je več govoril z otrokom z DS, ko sta 

bila dvojčka skupaj. Mati je pri skupni dejavnosti otroku z DS postavljala predvsem »kaj« 

vprašanja, medtem ko je otroku s tipičnim razvojem postavljala vprašanja višje ravni (npr. 

Kako?, Zakaj?). Z obema je dosledno uporabljala kretnje. Oče kretenj ni uporabljal, ampak je 

demonstriral različno početje, otroka pa sta morala demonstrirano ponoviti. Oče je več časa 

posvetil fizični igri kot vokalizaciji. Vendar moramo biti do teh rezultatov skeptični, saj so 

bili posneti le segmenti iz njihovega vsakdanjega življenja, zato ne moremo sklepati, da je pri 

njih ves čas dejansko tako. Prav tako je šlo za umetno situacijo, saj sta starša za snemanje 

vedela, zato sta morda ravnala drugače kot po navadi. Vseeno pa raziskava kaže, da sta starša 

več verbalizacije namenila otroku z DS, s postavljanjem manj zahtevnih vprašanj pa sta 

pokazala, da od njega manj pričakujeta. 
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2 PRAGMATIKA 

Za uspešno komunikacijo mora govorec upoštevati pragmatična načela. To pomeni, da ve, 

kdaj, kje, s kom, kako, zakaj in o čem govori. Še preden otrok razvije slovnico svojega jezika, 

že sodeluje v dialogu in pogovoru na ravni pragmatičnega govora (Marjanovič Umek, Kranjc 

in Fekonja, 2006). »Pomembno je, da ko se otroci pogovarjajo med seboj ali z odraslim, 

izoblikujejo strategije, s katerimi naredijo pogovor koherenten (izrečeno ima smisel in je 

skladno s kontekstom) (Kranjc, 1999) in konsistenten, kar dosežejo npr. z ustreznim 

menjavanjem vlog, uvajanjem in razvijanjem tem, z ustrezno rabo govora v različnih 

govornih položajih« (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 39). Zmožnost 

razvijanja pogovora pa je odvisna predvsem od stopnje spoznavnega razvoja otroka 

(Marjanovič Umek idr., 2006).  

V virih zasledimo različne opise pojma pragmatika. Zadravec Pešec (1994) pojasnjuje, da se 

je opredelitev pragmatike od njene prvotne opredelitve filozofa C. Morrisa, ki je pragmatiko 

opredelil kot preučevanje razmerij med znaki in njihovimi interpreteti, skozi čas spreminjala, 

vendar pravi, da je po obdobju spreminjanja dobila precej preprosto definicijo, ki pravi, da je 

pragmatika študij o jezikovni rabi. Tudi Verschueren (2000) trdi, da je temeljni pomen 

pragmatike proučevanje jezikovne rabe. Z njima se strinja tudi Jakop (2006), ki meni, da je 

pragmatični pomen povezan z rabo jezika. Zanimivo pa je razmišljanje Levinsona, ki v svoji 

knjigi svetuje, da če želimo vedeti, kaj je pragmatika, naj opazujemo pragmatike pri njihovem 

delu, reševanju problemov in zastavljanju nalog. Slednje nakazuje na to, da popolne definicije 

v literaturi ni moč najti. Vsem opredelitvam pragmatike pa je skupen pojem kontekst, ki ga je 

pragmatika vzela za svoj predmet preučevanja. Tako je postala znanstvena veda, ki »raziskuje 

rabo jezika v kontekstu« (Zadravec Pešec, 1994, str. 8).  

V virih (Abbeduto idr., 2007, Roberts idr., 2007, Abbeduto in Hesketh, 1997, Abbeduto, 

2008), ki opredeljujejo pragmatične spretnosti različnih ciljnih skupin, beremo o pragmatiki 

kot o sposobnosti uporabe jezika v socialnih interakcijah. Sposobnost pragmatike govorcu 

omogoča, da izrazi svoje potrebe, interese, namere, zanimanja in mnenja, poslušalcu pa 

omogoča, da ugotovi namen govora (Abbeduto, Warren in Conners, 2007). Lahko 

povzamemo, da je bistvo pragmatike namerna uporaba jezika za dosego medosebnih ciljev 

(Abbeduto in Hesketh, 1997), saj vključuje tako razlog samega govora (npr. prošnja, ukaz, 

nasprotovanje) kot tudi zmožnost ustreznega odgovora, spremljanje pogovora in ostajanje 

znotraj teme pogovora ter prilagajanje govora različnim situacijam in poslušalcem (Roberts, 

2007). V zgoraj navedenem je poudarjen predvsem jezik, vendar uporaba jezika v socialne 

namene zajema veliko več, tudi usklajevanje jezikovnih informacij s kretnjami, izrazom 

obraza, očesnim kontaktom in držo telesa (Abbeduto, 2008). 

Pri pogledu na pragmatiko iz bolj jezikoslovnega vidika beremo, da imajo pragmatični pomen 

pri govornem dejanju tiste jezikovne enote, preko katerih govorec »izraža svoja čustva, 

razpoloženje, stališča, poudarja svoje mnenje ali neposredno opravlja govorna dejanja, npr. 

pozdravi, čestita, vošči, se poslovi« (Jakop, 2006, str. 44). Zasledimo tudi, da če pragmatiko 

želimo umestiti med druge sestavne discipline lingvistike – fonetiko, fonologijo, morfologijo, 

sintakso in semantiko, ugotovimo, da pragmatika ne spada med te tradicionalne sestavne 

discipline lingvistike, ker ponuja drugačen pogled na jezik (Verschueren, 2000). Kunst 

Gnamuš (1989) to pojasnjuje z navedkom, da je bistvo pragmatike, da jezikovne pojave 

osvetljuje z nove perspektive. Vendar je Morris leta 1938 opisal trihomijo sintakse, semantike 

in pragmatike. Pri tem je opredelil sintakso kot študijo formalnih odnosov med znaki samimi, 

semantiko kot študijo odnosov znakov do predmetov in pragmatiko, kot smo že omenili, kot 

študijo odnosov med znaki in njihovimi interpreteti (Ninio in Snow, 1999).  
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Pragmatično zmožnost razvijemo torej za namen sporočanja in učinkovite rabe govora v 

medosebnih situacijah (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011). Kranjčeva (1999) pragmatično 

zmožnost opredeljuje kot obvladovanje pravil rabe, in sicer kje, kdaj, kako, s kom, o čem in 

zakaj govoriti. Učinkovita raba govora v medosebnih situacijah in uporaba jezika za 

doseganje medosebnih ciljev pa zahtevata različna znanja, spretnosti in izkušnje (Abbeduto in 

Hesketh, 1997, Abbeduto, 2008). Avtorji (Abbeduto, 2007, Abbeduto in Hesketh, 1997, 

Abbeduto, 2008) kot najpogostejša potrebna znanja in spretnosti navajajo dobro spominsko 

kapaciteto, sposobnost povezovanja več informacij hkrati, razumevanje komunikacijskih poti, 

zmožnost zavzeti perspektivo drugega, poznavanje pravil za izmenjevanje vloge v pogovoru, 

poznavanje jezikovnih fraz vljudnosti in ustreznih oblik zahtev. Van der Lely (2003 v Ivšac in 

Gaćina, 2006) še dodaja, da pragmatična sposobnost vključuje integracijo informacij tekom 

sledenja pogovora ter sposobnost zaključevanja. 

Na strani ameriške zveze za govor in sluh (ASHA, b.d.) navajajo, da pragmatične spretnosti 

vključujejo tri glavna spretnostna področja. Prvo spretnostno področje je uporaba jezika za 

različne namene, kot so pozdrav, informiranje, prošnja in dajanje zahtev. Drugo spretnostno 

področje je prilagajanje jezika glede na potrebe poslušalca ali situacije, kar pomeni, da 

drugače govorimo z otrokom kot z odraslim, prilagajamo informacije glede na to, ali je 

sogovornik znanec ali neznanec, spreminjamo govor glede na okolje – šola, dom, igrišče. Kot 

tretje spretnostno področje navajajo sledenje pravilom pogovora in pripovedovanja zgodb. 

Pod to spretnostno področje spadajo pravila, kot so izmenjevanje vlog v pogovoru, ohranitev 

teme pogovora, dodatna razlaga povedanega, če je potrebna, pravila za uporabo neverbalnih 

znakov, spoštovanje osebnega prostora sogovornika ipd. Vendar moramo vedeti, da se ta 

pravila razlikujejo med kulturami in tudi znotraj posamezne kulture, zato je pomembno, da 

poznamo in razumemo pravila komunikacijskega partnerja.  

Kot potrebno osnovno kompetenco, ki omogoča pragmatično zmožnost, Ptok (2005) navaja 

najosnovnejšo kompetenco, tj. vzpostavitev očesnega kontakta s komunikacijskim partnerjem 

in zadržanje le-tega. Kompetenco za to spretnost najdemo že v zgodnji dobi dojenčka, 

prisotna pa je tudi pri živalih. Naslednja kompetenca je prepoznava lastnih emocij in emocij 

drugih, kar lahko prepoznamo iz izraza obraza, gest, govorice telesa in prozodije. Kot najvišjo 

kompetenco pa ovrednoti teorijo uma. Teorijo uma sta Premac in Woodruff (1978) opredelila 

kot sposobnost otroka, da prepozna misli, čustva, ideje in namene drugih in preko njih sklepa 

na obnašanje ostalih (Frey-Škrinjar, b.d.). Otrok se mora naučiti, da imajo drugi ljudje svoje 

želje, prepričanja, čustva in namere (Marjanovič Umek, 2009 v Skubic, 2012). Kranjčeva 

(1999) pravi, da je prvi pogoj za uspešno komunikacijo, da otrok ve, kako njegovi 

soudeleženci vidijo svet, ga občutijo in reagirajo nanj. Teorija uma se razvije skozi simbolno 

igro in je druga razvita socialno-kognitivna veščina (Frey-Škrinjar, b.d.).  

2.1 RAZVOJ PRAGMATIKE 

Znano je, da so temelji pragmatike zgrajeni še preden otrok pridobi prve besede (Abbeduto in 

Hesketh, 1997). Raziskovalci zgodnjega socialnega vedenja se strinjajo, da imajo že dojenčki 

socialno razumevanje, ki jim omogoča, da začnejo namerno komunicirati in si razlagajo razne 

socialne signale, dogodke in dejavnosti drugih, ki se vršijo v njihovem okolju; vse to pa še 

preden sploh govor razumejo (Ninio in Snow, 1999). Nekateri raziskovalci celo trdijo, da sta 

namerna komunikacija in razlaga komunikacijskih namer drugih osnovna človeška lastnost, ki 

naj bi bila biološka dispozicija (prav tam). Tudi metoda emerging body language (EBL) 

oziroma porajajoči se jezik telesa trdi, da so otroci sposobni komunicirati že od rojstva naprej. 

Pravi, da dojenčki s svojim oglašanjem, gibanjem, dotikanjem, očesnim stikom in jezikom 
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iščejo stik s svojimi starši in če iskanega stika ne dobijo, spremenijo svoje vedenje (Rutten-

Saris, 1992). Po drugi strani pa pri Abbedutu beremo (2008), da otroci tipičnega razvoja 

začnejo namerno komunicirati okrog devetega meseca oz. dva do tri mesece pred začetkom 

uporabe prve besede. Za namerno komuniciranje uporabljajo očesni kontakt, geste, kretnje in 

vokalizacijo (prav tam).        

V različnih virih (Dewart in Summers, b.d., Sax in Weston, 2007, Maybloom, 2012) najdemo 

vrsto značilnosti, ki so pri dojenčkih prisotne že v prvih treh mesecih in ki naj bi prispevale k 

razvoju pragmatičnih spretnosti. V prvih treh mesecih življenja dojenčki sledijo gibanju druge 

osebe z očmi, ji vračajo nasmeh, kažejo navdušenje ob prihodu bližnjih, glede na potrebo 

(lakoto, utrujenost, bolečino) proizvajajo drugačne načine joka, iščejo izvor zvoka in se 

pomirijo, ko jih kdo dvigne. V obdobju od treh do šestih mesecev se zmožnosti še bolj 

razvijejo in dojenčki že fiksirajo pogled na obraz druge osebe, včasih se z vokalizacijo 

odzovejo na govor, pozorno spremljajo gibanje v okolici, se odzovejo na ime ter se z 

vokalizacijo odzovejo na obrazno mimiko in glas staršev oz. skrbnikov. Pri od šest do devet 

mesecev starem otroku tipičnega razvoja prepoznamo pragmatične spretnosti v različni 

vokalizaciji za različne stvari, da uživajo, ko se igramo z njimi, skušajo posnemati 

grobomotorične kretnje, ki vključujejo gibanje z rokami in nogami, jočejo, ko starši zapustijo 

sobo, prepoznajo poznane ljudi, začnejo namerno vzpostavljati dvosmerno komunikacijo in se 

odzivajo na socialne geste ter jih tudi sami vzpostavljajo, odpirajo in zapirajo komunikacijski 

krog.   

Devet mesecev stari otroci pridobijo novo sposobnost, ki jo imenujemo skupna vezana 

pozornost. Gre za sposobnost usklajevanja pozornosti med komunikacijskim partnerjem in 

predmetom zanimanja. Abbeduto idr. (2007) skupno vezano pozornost označijo kot bistveno 

za pridobitev socialne funkcije komuniciranja in za temelj razvoja pragmatične funkcije, 

predvsem komentiranja in dajanja interesa za komunikacijo. Med devetim in osemnajstim 

mesecem starosti začne otrok izražati širok razpon komunikacijskih namer. Najprej jih izraža 

s kombinacijo gest in vokalizacije, nato pa že z besedami. Namere so namenjene zahtevi po 

določenem predmetu ali dejanju, iskanju pozornosti, zavrnitvi, komentiranju in iskanju 

informacij. Na začetku tega obdobja, do dvanajstega meseca, otrok uporablja različne geste, 

kot so jok za pritegnitev pozornosti, odkimavanje z glavo in odklanjanje nezaželenih 

predmetov, poslavljanje z mahanjem, prošnja za dvig (pestovanje) z iztegom rok, spreminja 

vedenje glede na čustveno reakcijo drugih (če se smejejo njegovemu dejanju, bo z dejanjem 

nadaljeval) in sodeluje v vokalnih igrah. Med dvanajstim in osemnajstim mesecem starosti 

otrok že izraža pogosta komunikacijska dejanja, in sicer pet dejanj v eni minuti prostega 

igranja. Razume že tudi besedo ne in pri izreku le-te protestira, se namršči, odide vstran ipd. 

Izgovarja nekatere besede, povezane s kontekstom, kot so adijo, hvala, prosim. Preko gest, 

vokalizacije, fizično ali morda že z besedo zahteva pomoč ali neko dejanje. Otrok že tudi 

odgovarja na enostavna vprašanja, kot so kdo, kaj, kdaj, kje in zakaj. Drugi osebi, ki govori z 

njim, odvrne z očesnim kontaktom, glasnim odzivanjem ali s ponavljanjem besed. Otrok je v 

tem obdobju zmožen odpreti (oddati sporočilo) in zapreti (podati odgovor na sporočilo 

sogovorca) že deset komunikacijskih krogov in posnemati čustva drugih (Dewart in Summers, 

b.d., Sax in Weston, 2007, Maybloom, 2012). 

Med osemnajstim in štiriindvajsetim mesecem starosti se pogostost komunikacijskih namer 

poveča na 7,5 namer na minuto pri svobodni igri, kar pomeni, da otrok uporablja posamezne 

besede ali besedne fraze za iskanje informacij, odgovarjanje na vprašanja, ukazovanja, 

izražanje njegove lasti in izražanje težav sedemkrat v minuti. Prav tako že uporablja frazo 

»Kaj je to?«, s katero želi pritegniti pozornost. Poleg gest in besed za izražanje želja, potreb in 

namer je otrok pri teh letih že sposoben uporabljati igro pretvarjanja (prav tam).  
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Otrok ima med svojim drugim in tretjim letom starosti besednjak razvit do te mere, da ima 

besedo za skoraj vsak predmet. Otrok tako že sodeluje v kratkih dialogih, v katerih pojasnjuje 

podrobnosti za lažje razumevanje in zahteva ter daje pojasnila. Pri iskanju predmetov 

uporablja dve do tri besede, pozornost do njih pa izkaže tako, da jih poimenuje. Uporablja 

tudi besedo prosim. Otrok razume igro pretvarjanja in jo uporablja (prav tam). 

Med tretjim in četrtim letom starosti otroku razvita pragmatična zmožnost omogoča, da 

sodeluje v daljših dialogih in izraža dogodke iz preteklosti, predvidevanja, empatičnost, 

ustvarja namišljene vloge ter ohrani interakcijo. Otrok uporabi jezik tudi za humor, fantazijo 

in draženje drugih. Sposoben je prilagajati raven govora ravni sogovornika, drugače govori z 

dojenčkom kot z odraslim. Prepozna, kadar sogovornik ne razume povedanega, in govor sam 

popravi, popravlja pa tudi druge. Med samim pogovorom ustrezno uporablja očesni kontakt in 

ustrezno konča pogovor (prav tam).  

Med četrtim in sedmim letom starosti se število in dolžina komunikacijskih izmenjav (niso 

nujno govorne) vedno večata, otrok že sam razširja temo. Uporablja predvsem posredne 

zahteve. Svoje občutje in doživljanje opiše bolj podrobno in s primernejšimi izrazi kot leto 

prej. Otrok nam s pomočjo slik pove tudi zgodbo, poznane zgodbe pa zna pripovedovati brez 

pomoči slik. Sodeluje tudi pri igri vlog. Otrok se uči prilagajati pogovor glede na starost, 

status in poznanstvo sogovornika. Začne izražati grožnje, žalitve in pohvale. Prepozna 

potrebo po pomoči in le-to tudi nudi (prav tam).  

2.2 TEŽAVE NA PODROČJU PRAGMATIKE 

Pri nekaterih otrocih so lahko težave z uporabo jezika v kontekstu bolj izrazite kot pa težave z 

bolj osnovnimi prvinami jezika, kot sta slovnica in semantika. Te otroke opredeljujemo kot 

otroke s težavami na področju pragmatike, otroke s semantično-pragmatičnim sindromom ali 

kot otroke s težavami v socialni komunikaciji. Težave na področju pragmatike se pogosto 

pojavljajo skupaj s slovničnimi težavami in težavami s semantiko (ASHA, b.d.). Zato v 

literaturi velikokrat zasledimo opisan semantično-pragmatični sindrom. Avtorji pri tem 

sindromu izpostavljajo nesorazmerje med zakasnitvijo v razumevanju govora in dobro 

razvitimi ekspresivnimi veščinami (Ivšac in Gaćina, 2006). Rapin (1996) kot osnovne 

značilnosti tega sindroma navaja besedičenje, težave z razumevanjem in posledično 

nepovezan govor, netipičen izbor besed, težave pri ohranjanju teme in odgovarjanju na 

vprašanja. Navaja še, da težave pri sintaksi in fonologiji niso prisotne.  

Ameriška zveza za govor in sluh navaja, da posamezniki s težavami na področju pragmatike 

nepovezano govorijo in imajo težave z organizacijo pri pripovedovanju zgodbe. Popp in Sills 

(2013) še dodajata, da imajo ti posamezniki težave pri uporabi jezika v različne namene 

(pozdrav, obljube ipd.), težave pri prilagajanju jezika različnim ciljnim skupinam, okoljem, 

situacijam, težave pri upoštevanju pravil za učinkovit pogovor (izmenjava vlog, vzdrževanje 

teme, pojasnjevanje, primeren ton glasu), težave pri ustrezni uporabi očesnega kontakta in pri 

ustrezni rabi govora, kot so hitrost govorjenja, intonacija, obseg govorjenja. Pri Ptoku (2005) 

pa še beremo, da ne vzpostavijo očesnega kontakta s sogovorcem, ne razumejo ironije in 

nepravilno ocenijo čustveno stanje komunikacijskega partnerja. 

Že v zelo zgodnjem predverbalnem obdobju lahko zasledimo nekatere značilnosti, ki so 

morebitni pokazatelj kasnejših težav v pragmatiki. V prvih treh mesecih se te značilnosti 

kažejo kot neprestano jokanje, pretirano ali preskromno odzivanje na dražljaje (Maybloom, 

2012). V zgodnjem obdobju na težave nakažejo tudi neodzivanje na dražljaje drugega, težave 
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pri vzpostavitvi očesnega kontakta in da otrok ne posnema oglašanja in vokalizacije (Penko, 

2013). 

Freed, Lockton in Adams (2011) kot možne težave še navajajo, da imajo otroci pogoste 

težave pri odkrivanju novih dejavnosti in situacij, zato lahko posledično zaradi slabega 

razumevanja novih situacij doživljajo občutek tesnobe. Dodajajo še, da otroci s težavami na 

področju pragmatike med pogovorom uporabljajo neustrezne in nepovezane besede, vendar 

pa je njihova sposobnost sintakse primerna njihovi starostni ravni, prav tako so sposobni 

jasne, zapletene in tekoče artikulacije. 

Težave na področju pragmatike lahko posameznika zelo ovirajo, saj naj bi se vrstniki 

izogibali interakcijam s posamezniki, ki imajo pragmatične težave, kar vpliva na njihovo 

slabšo družbeno vključenost in sprejemljivost. 

Pri Vickerjevi (2003) pa zasledimo naslednje vzroke, ki prispevajo k slabšim socialno-

pragmatičnim veščinam v dani situaciji. Težavam lahko botruje en ali več naslednjih vzrokov: 

oseba se ne zaveda, da je sporočilo namenjeno njej, ima primanjkljaje v znanju o socialnem 

svetu (vključno z nerazumevanjem perspektive drugega, zato je ne upošteva), ima težave v 

načrtovanju odziva (tako s slovnico kot z besediščem), ne zmore ubesediti svojih idej in 

posreduje sporočilo prehitro in preveč čustveno, da bi bilo za sogovornika razumljivo. Vzrok 

težav pa je lahko tudi sogovornik, in sicer v primeru, da prehitro govori, da uporablja pretežki 

in neznan besednjak, da govori o dogodku, situaciji, ki je sogovorniku nepoznana, da govori 

za sogovornika slovnično prezahtevne stavke ali pa njegov govor spremljajo kretnje, ki se z 

govorom ne ujemajo in jih sogovornik ne razume oz. so zanj celo moteče.  

Oseba ima lahko torej v glavi zelo dobro in jasno izdelano sporočilo, namenjeno sogovorcu, 

vendar se težava pojavi v učinkovitem in razumljivem posredovanju sporočila v okvirih 

prostora, časa, sogovornikov in teme.  

2.3 SOCIOPRAGMATIČNE SPRETNOSTI 

Za verbalno in neverbalno komunikacijo pa so ključne sociopragmatične spretnosti, ki 

komunikacijo postavijo v socialni kontekst (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011). So temelj 

učinkovite komunikacije. Otrok se preko uporabe sociopragmatičnih spretnosti vključuje v 

komunikacijski svet (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011), ki otrokom z DS predstavlja veliko 

motivacijo. Sociopragmatične spretnosti v zgodnjem otroštvu vključujejo dve ločeni 

spretnosti. Prva je asertivnost, ki predstavlja dajanje pobud za neko temo in dajanje tako 

verbalnih kot neverbalnih zahtev. Druga je responzivnost, ki predstavlja verbalno ali 

neverbalno odzivanje na komunikacijskega partnerja in vzdrževanje teme (Bonifacio idr., 

2007). Otrok sociopragmatične spretnosti uporablja že v najzgodnejšem obdobju 

komuniciranja (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011). Spomnimo se obdobja dojenčka in njegove 

komunikacije. Vse, kar želi doseči, pokaže z neverbalnimi zahtevami. Torej je asertivnost 

prisotna že pri dojenčku. Dojenček prisotnost spretnosti nakazuje na način, da na primer ob 

lahkoti joka ali da prst v usta, ob želji po pestovanju pa dviga roke. Pri dojenčku je moč 

zaznati tudi responzivnost. Drugi znaki dojenčkovega odzivanja so, da naredi velike oči, ko 

ga je strah, se smeji in brca, ko čuti zadovoljstvo, stisne pesti, ko mu je naše početje 

nelagodno (Buh, 2012). Otrok tako postane govorcu enakopravni komunikacijski partner 

(Ozbič, Penko, Kogovšek, 2011). O pomenu asertivnosti in responzivnosti beremo tudi v 

članku (Bonifacio idr., 2007), kjer piše, da delo na veščinah asertivnosti in responzivnosti 

pomembno izboljša otrokovo odzivnost na govor njegovih skrbnikov, staršev, otrok pa se tako 

jezika lažje uči. V tem članku tudi beremo, da sta Paul in Shiffer poročala, da otroci z 
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zaostankom v govornem razvoju (to so otroci, ki imajo pri dveh letih manj kot 50 besed ali ne 

tvorijo povedi z dvema besedama, čeprav imajo normalen jezikovni razvoj in nobenih 

senzornih ali nevroloških odstopanj (Bonifacio idr., 2007)) izražajo pomembno nižjo stopnjo 

asertivnosti dajejo manj spodbud v komunikaciji s starejšimi kot njihovi enako stari vrstniki. 

Prav tako so ugotovili, da imajo zaostanke pri skupni vezani pozornosti (deljenje pozornosti 

otroka in odraslega do enakega predmeta), ki pomeni, da je otrok dojel, da je mogoče enake 

cilje dosegati na različne načine. Ista avtorja navajata, da nobena študija ni pokazala, da bi 

otroci z zakasnelim govornim razvojem izkazovali slabše dosežke na področju responzivnosti. 

Če povzamemo, ti otroci imajo težave predvsem pri dajanju pobud in izražanju želja, medtem 

ko na področju odzivanja raziskovalci niso našli odstopanj (Bonifacio idr., 2007). Po drugi 

strani raziskava, narejena na dvoletnih italijanskih otrocih z zaostankom v govorno-

jezikovnem razvoju, daje drugačne podatke. Avtorji (Bonifacio idr., 2007) so raziskavo 

opravili na tridesetih italijanskih otrocih z zakasnelim govornim razvojem in so dokazali, da 

imajo ti otroci zamude tudi na področju responzivnosti. Ugotovili so, da imajo ti otroci slabše 

veščine odgovarjanja na vprašanja in ohranjanja teme pogovora.  

Seveda pa se dojenčki razlikujejo tudi glede na njihov način komuniciranja. Nekateri dojenčki 

so živahni in izražajo svoje želje, medtem ko so drugi pasivni in pustijo, da okolje vpliva na 

njih (Ozbič idr., 2014). Po Feyu (1986 v Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011) poznamo štiri tipe 

otrok: asertivne in responzivne (daje pobude in se na sogovornikove pobude odziva), 

asertivne in neresponzivne (daje pobude, a se na sogovornikove pobude ne odziva), 

neasertivne in responzivne (ne daje pobud, na sogovornikove pobude pa se odziva), 

neasertivne in neresponzivne (ne daje pobud, na sogovornikove pobude se ne odziva). 

Pri delu z otroki, ki imajo težave na področju asertivnosti, je priporočljivo, da ustvarjamo čim 

več spodbudnih okolij, ki bi pri otroku izzvala pobudo pogovora. Pri delu z otroci s težavami 

na področju responzivnosti pa je priporočljivo, da starši ustvarjajo interakcije, ki otroku 

pomagajo pri sodelovanju v pogovoru, predvsem naj ustvarjajo pogovore, v katerih se 

izmenjujeta njihova vloga in vloga otroka. V članku je opisana dejavnost ponavljanja rim. 

Starši otroka navadijo na rimo, nato pa prenehajo in počakajo na njegov odziv, nato naj z 

dejavnostjo nadaljujejo (Bonifacio idr., 2007).  

 

  



 

 

16 

 

3 PRAGMATIKA OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

(MDR) 

Pri branju definicije MDR ali diagnoze oseb z MDR zasledimo težave na področju 

pragmatike, ki za te osebe predstavlja velik izziv. Zaostanki na področju pragmatike se kažejo 

v vseh komponentah pragmatike, vendar ne v vseh enako. Beremo, da naj bi bile zamude 

posledica kognitivnih, jezikovnih in socialno-emocionalnih omejitev oseb z MDR (Abbeduto 

in Hesketh, 1997). 

Pri osebah z MDR se težave kažejo pri oblikovanju jasnih, razumljivih izjav, iz katerih bi bil 

razviden njihov namen. Težave so prisotne tudi pri razumevanju zahtev in vprašanj. V članku 

zasledimo podatek, da je za osebe z MDR še posebej zahtevno učenje in uporaba vljudnostnih 

fraz pri verbalnem izražanju. Osebe z MDR prav tako ne prepoznajo signala, da so za 

sogovornika nerazumljive, in ne vedo, kako se naj na tak signal sploh odzovejo (Abbeduto in 

Hesketh, 1997). Pragmatične spretnosti so vključene tudi v večino testov inteligentnosti, s 

katerimi diagnosticirajo MDR, saj so na testih opisane težave, ki zahtevajo verbalni odgovor v 

medosebni situaciji. V vseh študijah pa ugotavljajo, da so osebe z MDR ne glede na 

etiologijo, starost in raven namerne komunikacije sposobne izražati zahteve po določenem 

predmetu in dejanju. Težja od funkcije zahtev bi jim naj bila funkcija komentiranja in prav v 

tej funkciji bi naj bile vidne največje razlike med podskupinami oseb z MDR (prav tam).  

Kenda (2013) je z raziskavo sociopragmatičnih spretnosti otrok z MDR ugotovila, da imajo 

otroci z MDR in cerebralno paralizo težave z razumevanjem abstraktnega jezika, izražanjem 

namena komunikacije in usmerjanjem svojega vedenja.  

Ena izmed podskupin MDR so tudi osebe z DS. Po svojih komunikacijskih zmožnostih 

izstopajo zaradi specifik in se razlikujejo od drugih podskupin. Specifične lastnosti na 

področju pragmatike opisujemo v nadaljevanju.  

3.1 PRAGMATIKA OTROK Z DS 

Roberts idr. (2007) trdijo, da je v primerjavi z govorom, besednjakom in sintakso pragmatika 

močno področje otrok z DS, čeprav to ne velja za vsa področja pragmatike. S tem se strinjajo 

tudi Abbeduto idr. (2007), ki pravijo, da imajo otroci z DS neenakomeren profil zaostankov v 

razvoju in težav pri pragmatiki. Nekateri vidiki pragmatike za posameznika z DS torej 

predstavljajo večji, drugi spet manjši izziv. Razvoj pragmatike pri otrocih z DS zamuja, 

vendar pa še vedno ni raziskano, ali otrok z DS prikaže neki edinstven vzorec razvoja 

(Abbeduto idr., 2007). Abbeduto (2008) pravi, da pri otrocih z DS zamujajo skoraj vsi vidiki 

pragmatike, nekateri vidiki pa glede na njihov kognitivni razvoj zamujajo še toliko bolj. 

Rezultati raziskave, opisane v članku prej omenjenega avtorja, kažejo na zamude pri pojavu 

funkcije komentiranja, medtem ko zamude pri funkciji zahtev ni zaznati. Vendar so rezultati 

te raziskave v nasprotju z rezultati druge raziskave, v kateri so raziskovalci ugotovili, da 

otroci z DS bolj zamujajo pri funkciji zahtev, kar pojasnjujejo s tem, da ti otroci dajejo manj 

zahtev od tipično razvitih vrstnikov. Najpogostejša funkcija, ki so jo pri predšolskih otrocih z 

DS v interakciji z odraslimi opazili, je odgovor na da/ne vprašanja, kar pa od otroka zahteva 

precej pasivno pogovorno vlogo. Ugotovili so še, da jezik uporabljajo za doseganje enakih 

socialnih ciljev kot tipično razviti otroci. Po drugi strani Chapmanova raziskava (2002 v 

Abbeduto idr., 2007), v kateri so morali udeleženci po ogledu nemega filma ponoviti 

prikazano zgodbo, trdi, da so v svojo obnovo vključili več podrobnosti in dogodkov zgodbe 

kot pa njihovi vrstniki tipičnega razvoja, ki se z njimi ujemajo v izrazni sintaksi. Roberts idr. 

(2007) pa dodajajo, da so elementi zgodbe otrok z DS bili manj povezani. Po prebranem 
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domnevamo, da je pragmatika močno področje otrok z DS, vendar nam izsledki raziskave 

Abbeduta idr. (2007) prikažejo drugo stran. Ugotovili so, da so mladostniki z DS dajali bolj 

dvoumne izjave in težko razumljive namene kot tipično razviti otroci enake mentalne starosti. 

Profil težav pri otrocih z DS naj ne bi bil rezultat skromnega besednega zaklada, ampak naj bi 

ti otroci zelo počasi razvijali razumevanje osnovnih principov interakcije (Abbeduto idr., 

2007). Vsi ti podatki potrjujejo neenakomernost profila težav na področju pragmatike pri 

otrocih z DS.   

O raziskavah, ki potrjujejo neenakomernost profila, beremo tudi v članku Robertsa idr. 

(2007). Raziskava, ki jo je Coginns izvedel leta 1983 in je vključevala štiri otroke, je 

pokazala, da so v interakciji z materami izražali enako stopnjo komunikacije kot tipično 

razviti otroci na podobni jezikovni stopnji. Naslednja opisana raziskava Tannocka, izvedena 

leta 1988, ki je zajemala enajst predšolskih otrok z DS, prinaša podobne rezultate. Ugotovili 

so, da v primerjavi z otroki enake mentalne starosti v številu izmenjav v interakciji med 

materjo in otrokom znotraj ene teme ni bilo razlik. Vendar pa so otroci z DS v primerjavi z 

ostalimi otroki manjkrat predlagali novo temo. Beeghly pa je v svoji raziskavi iz leta 1990 

ugotovil, da so otroci z DS uporabljali manj zahtev, vendar pa v primerjavi z otroki enake 

mentalne starosti v uporabi odgovorov, komentarjev in nasprotovanj razlik ni bilo zaslediti. 

Ta raziskava govori v prid tistim, ki trdijo, da otroci z DS zamujajo pri funkciji zahtev. Tudi 

Mundy idr. (1988) so z raziskavo pokazali, da so otroci z DS podali manj zahtev za določen 

predmet kot pa otroci z MDR enake mentalne starosti (Abbeduto in Hesketh, 1997). To 

potrjujejo tudi študije, ki kažejo, da se otroci z DS pri uporabi in dajanju zahtev ter pri 

pripravi informacij na določeno temo pogovora razlikujejo od otrok z enako mentalno 

starostjo. Težave s pripravo in uporabo že znanih informacij za nadaljevanje pogovora 

določene teme je z raziskavo ugotovil tudi Roberts. Glede komentiranja otrok z DS sta 

Greenwald in Leonard leta 1979 naredila raziskavo, katere rezultati so pokazali, da otroci z 

DS, stari okrog štirideset mesecev, izrazijo bistveno več komentarjev kot otroci, stari okrog 

enaindvajset mesecev. To pove, da se funkcija komentiranja razvija (Abbeduto in Hesketh, 

1997). Roberts idr. (2007) trdijo, da otroci z DS ne upoštevajo potreb poslušalca. Potrdili so, 

da je spretnost pripovedovanja z vizualno podporo relativno močno področje otrok z DS. 

Dodajajo (Roberts idr., 2007) pomemben podatek, da so otroci z DS, ko so bile zgodbe 

predstavljene zvočno, brez vizualne podpore, priklicali manj informacij kot otroci enake 

mentalne starosti. To govori o slabši slušni zanki oziroma verbalnem spominu ter 

povezovanju slušno sprejetega jezika.  

Abbeduto s sodelavci (2007) piše, da se zamude pri otrocih z DS pojavijo že v predjezikovni 

fazi in se nadaljujejo v jezikovno fazo. V predjezikovni fazi imajo otroci z DS zamude pri 

izražanju namerne komunikacije oz. pri dajanju zahtev. Otroci dajejo manj zahtev, ki 

zahtevajo spremembo obnašanja drugega. Na področju namerne komunikacije pa je uporaba 

kretenj močno sredstvo otrok z DS. Raziskave so pokazale, da imajo otroci z DS namesto 

jezika večji repetoar kretenj, slednje pa pogosteje uporabljajo kot tipično razviti otroci. V 

jezikovni fazi Abbeduto še enkrat poudari pogovorno pasivnost otrok z DS, saj največkrat 

odgovarjajo le na da/ne vprašanje. Pravi še, da ko otroci z DS začnejo govoriti, govor 

uporabljajo za izražanje in doseganje enakih socialnih namer kot tipično razviti otroci na 

enaki razvojni ravni.  

Wilkenova (2012) trdi, da so otroci z DS kljub težavam, ki jih imajo, motivirani za 

komunikacijo in se tudi učinkovito spopadajo z njo, saj so njihove pragmatične spretnosti 

dobro razvite in je uporaba jezika v socialne namene glede na ostala področja njihovo močno 

področje. Avtorica še pravi, da uspešno komunicirajo z drugimi tudi, če zmorejo tvoriti le dve 

besedi skupaj (v Aktas, 2004). Ta primanjkljaj uspejo nadomestiti s kretnjami, mimiko in držo 
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telesa. Vendar pa njihovo motivacijo in pripravljenost sporočanja precej ovirajo njihove 

kognitivne sposobnosti in tako ima večina otrok z DS med svojim drugim in petim letom 

starosti težave s sporazumevanjem, spraševanjem in sporočanjem. To potrjuje tudi raziskava, 

o kateri beremo v viru avtorjev Gunn in Crombie (1996): rezultati so pokazali, da imajo otroci 

z DS, stari od osemnajst do oseminštirideset mesecev, v primerjavi z vrstniki enake mentalne 

starosti kljub dobro razvitim spretnostim socialne interakcije primanjkljaje v dajanju 

neverbalnih zahtev. 
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4 OCENJEVANJE PRAGMATIKE IN SOCIOPRAGMATIKE 

Socialno komunikacijo in pragmatične spretnosti na standardizirane načine težko ocenjujemo, 

saj načrtovane situacije težko prikažejo komunikacijske težave, ki so pri otroku prisotne v 

realnih situacijah, kjer so pravila manj jasna in bolj dinamična (Courtenay, 2013). Zgoraj 

zapisano potrjuje, da je proces pragmatike zapleten in zato nam samo en formalni test težko 

prikaže natančne podatke.   

Posameznikove splošne težave na pragmatičnem področju lahko identificiramo na različne 

načine. V osnovni šoli lahko najprej uporabimo opazovanje učenca v različnih situacijah, npr. 

med poukom, odmorom, v jedilnici. Starši, učitelji in sošolci nam lahko v intervjujih ali s 

pomočjo ocenjevalnih lestvic dajo uporabne informacije (Vicker, 2003). Omenjeno se izvaja 

na prvi stopnji identifikacije, ko obstaja sum na morebitne pragmatične težave. Na tej stopnji 

naj bi se pregledal tudi sluh in se s tem izključila možnost pragmatičnih težav zaradi izgube 

ali slabšega delovanja sluha (ASHA, b.d.).  

Celovita ocena sociopragmatičnih veščin naj bi vključevala standardizirano ocenjevanje, ki ga 

izvajamo z zanesljivimi in veljavnimi testi. Posamezen test izberemo glede na posameznika in 

njegove morebitne pridružene motnje. Uporabne so tudi ocenjevalne lestvice, t. i. kontrolni 

seznami, ki jih izpolnijo starši, učitelji, vzgojitelji, vrstniki in otroci sami (ASHA, b.d.). 

Courtenay (2013) piše, da so standardizirani kontrolni seznami priljubljena oblika ocenjevanja 

sociopragmatičnih spretnosti, ker s pomočjo le-teh lahko ocenimo pragmatične spretnosti v 

realnih situacijah. K celoviti oceni spada tudi intervju z odprtimi vprašanji, s pomočjo 

katerega želimo od staršev pridobiti še več informacij, želja, pričakovanj in stališč, prav tako 

pa si želimo pridobiti njihovo zaupanje. Pri intervjuju se moramo izogibati zakaj vprašanjem, 

zaradi lažjega razumevanja pa moramo sproti povzemati. Za ocenjevanje pa lahko uporabimo 

tudi simulacijo, v kateri se simulirajo socialne situacije iz realnih dogodkov. Vanje vključimo 

tudi vrstnike in preko tega opazujemo otrokove sociopragmatične spretnosti. Končna ocena 

nam prinese veliko koristnih informacij. Tako lahko potrdimo ali ovržemo prisotnost 

pragmatičnih težav, spoznamo, kako resne so težave, dobimo opis težave pri posamezniku ter 

priporočila za intervencijo in pomoč (ASHA, b.d.). Rhea (b.d.) navaja naslednje 

standardizirane teste za ocenjevanje pragmatičnih veščin v šolski dobi: Children´s 

Communication Checklist 2 – CCC-2 (Bishop, 2003), Pragmatic Rating Scale (Landa et al., 

1992), Pragmatic Rubric, Pragmatic Protocol (Prutting & Kirchner, 1984), Social Skills 

Rating System (Gresham, 1990), Pragmatic Language Skills Inventory (Gilliam & Miller, 

2006). Test, s katerim preverjamo pragmatično zmožnost, je tudi Language Use Inventory – 

LUI (O´Neill, 2002). 
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III EMPIRIČNI DEL 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri otrocih z govorno-jezikovnim zaostankom, med katere spadajo tudi otroci z DS, 

predstavljata komunikacijski temperament in sociopragmatična zrelost napoved poteka 

njihovih težav (Ozbič, Penko in Kogovšek, 2011), kar je eden izmed razlogov za raziskavo 

tega področja. Področje pragmatike zajema različna področja veščin in znanj, zato ni 

presenetljivo, da imajo otroci z DS na področju pragmatike težave, ki pri njih povzročajo 

motnje v razvoju različnih veščin (Abedduto idr., 2007). Po drugi strani pa v literaturi  

(Wilken, 2012, Abbeduto idr., 2007, Ostad, 2007, Martin idr., 2010) beremo, da obstajajo 

vidiki pragmatike, ki predstavljajo močna področja otrok z DS: področje pragmatike je v 

primerjavi z govorom, besediščem in sintakso relativno močno področje otrok z DS (Roberts, 

Price in Malkin, 2007). Zato pri otrocih z DS ne moremo govoriti o pragmatičnih zmožnostih 

na splošno (Ostad, 2007), ker so posamezna spretnostna področja pragmatike pri njih različno 

razvita. Zanima nas, katero področje sociopragmatičnih spretnosti je pri njih bolj razvito, ali 

so bolj vešči na področju asertivnosti ali responzivnosti. Področje sociopragmatičnih 

spretnosti je bilo v Sloveniji raziskano na skupini otrok s tipičnim govorno-jezikovnim 

razvojem, otrok z govorno-jezikovnim zaostankom, otrok z motnjami avtističnega spektra, 

otrok s cerebralno paralizo in motnjami v duševnem razvoju (Ozbič idr,. 2013). Navedeno 

kaže na to, da je bilo področje sociopragmatičnih spretnosti raziskano že na različnih ciljnih 

skupinah, pri otrocih z DS pa še ne. Tudi v literaturi beremo, da je o specifičnem 

pragmatičnem profilu otrok z DS malo znanega (Abbeduto idr., 2007). Zdi se, da je 

pragmatični profil teh otrok drugačen od značilnosti profila drugih razvojnih motenj. Da bi to 

domnevo potrdili, moramo narediti med profili različnih motenj več primerjav (prav tam). 

Zato se nam zdi pomembno, da to področje raziščemo tudi pri otrocih z DS in z rezultati 

pripomoremo h kakovostnejšemu delu na področju spodbujanja teh spretnosti pri omenjeni 

populaciji. Napredek in razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih z DS v največji meri 

zaznavajo starši, ki z njim preživijo največ časa, in pa strokovni delavci, ki opazujejo 

otrokovo komunikacijo in jo poskušajo spodbujati ter s tem otroku zagotavljati boljšo 

kvaliteto življenja. Zaradi vidika subjektivnosti lahko med omenjenimi deležniki pride do 

razhajanj med zaznavanjem napredka in dosežkov. 
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6 CILJI RAZISKOVANJA 

Raziskavo so vodili naslednji štirje cilji:  

 Ugotoviti in analizirati razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih z DS, starih 

med devet in dvainštirideset mesecev, in sicer glede na štiri starostne skupine otrok: 

9–18 mesecev starosti, 19–24 mesecev starosti, 25–36 mesecev starosti in 37–42 

mesecev starosti. Za tako razporeditev starostnih skupin smo se odločili, ker se pri 

normalnem govornem razvoju otroka okrog dvanajstega meseca starosti pojavi prva 

beseda, od osemnajstega meseca starosti naprej otrok tvori stavek, pri štiriindvajsetih 

mesecih starosti tvori že stavek z več besedami in začne upoštevati gramatiko, med 

šestintridesetim in oseminštiridesetim mesecem starosti pa ima otrok že obsežen 

besedni zaklad, dobro razvit govor, ki je tudi slovnično pravilen (Hočevar-Boltežar, 

1999).  

 

 Primerjati nivo asertivnosti in responzivnosti glede na spol otroka z DS. 

 

 V primerjavi z otroki s tipičnim razvojem analizirati doseženi nivo asertivnosti in 

responzivnosti otrok z DS. 

 

 Primerjati rezultate ocenjevalnih lestvic, ki so jih izpolnili starši otrok z DS, z rezultati 

ocenjevalnih lestvic, ki so jo izpolnili strokovni delavci, ki z njihovimi otroki delajo. 
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7 HIPOTEZE 

Iz raziskovalnih ciljev smo oblikovali naslednje hipoteze: 

1. hipoteza: Nivo responzivnosti je pri vseh starostnih skupinah otrok z DS višji od nivoja 

asertivnosti. 

2. hipoteza: Razlika med spoloma v doseženem nivoju asertivnosti in responzivnosti ni 

statistično pomembna.  

3. hipoteza: Otroci z DS so manj asertivni in responzivni od otrok s tipičnim razvojem. 

4. hipoteza: Ocenjevalne lestvice, ki so jih izpolnili starši otrok z DS, imajo višje rezultate od 

ocenjevalnih lestvic, ki so jih izpolnili strokovni delavci.  

 

  



 

 

23 

 

8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

8.1 VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih dvainpetdeset otrok. Eksperimentalna skupina zajema dvanajst 

otrok z DS, starih od devet do dvainštirideset mesecev. Otroci so iz različnih slovenskih regij, 

vsak izmed njih je vključen v vsaj eno strokovno obravnavo; predvsem obiskujejo delovno 

terapijo in fizioterapijo. V eksperimentalno skupino je vključenih šest otrok ženskega spola 

(50 %) in šest otrok moškega spola (50 %). Otroci so stari od deset do dvainštirideset 

mesecev, njihova povprečna starost je 28,6 mesecev, standardni odklon je 9,61.  

Kontrolna skupina zajema štirideset otrok, dvajset otrok moškega spola (50 %) in dvajset 

otrok ženskega spola (50 %). Stari so od enajst do dvainštirideset mesecev, njihova povprečna 

starost je 27,7 mesecev, standardni odklon je 10,32. Prihajajo iz različnih slovenskih regij, 

predvsem iz Prekmurja, Prlekije in Štajerske. Sedemintrideset od štiridesetih otrok je 

vključenih v vrtec. Vsi otroci so tipičnega razvoja brez diagnosticiranih motenj.  

Otroci eksperimentalne in kontrolne skupine po starosti niso enako razporejeni.  

 

Tabela 2: Vzorec otrok eksperimentalne in kontrolne skupine. 

 

Populacija 

 

Število 

 

Št. 

deklic 

 

Št. 

dečkov 

Starost (v mesecih) 

Povprečna 

starost 

Standardni 

odklon 

Min. Max. 

Otroci z DS 12 6 6 28,6 9,61 10 42 

Otroci brez DS 40 20 20 27,7 10,32 11 42 

 

 

Graf 1: Povprečna starost glede na spol za obe skupini otrok. 
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Iz Grafa 1 je razvidno, da pri eksperimentalni skupini deklice dosegajo višjo povprečno 

starost (31,33 mesecev) kot dečki (25,83 mesecev). Zastopanost spola glede na starost torej ni 

enakomerna. Neenakomerno zastopanost spola glede na starost imamo tudi pri kontrolni 

skupini. Pri kontrolni skupini višjo povprečno starost dosegajo dečki (29,70), povprečna 

starost deklic je 25,25 mesecev.   

8.2 OPIS SPREMENLJIVK 

Kriterijska spremenljivka: prisotnost oziroma odsotnost DS. 

Neodvisni spremenljivki: spol in starost, izražena v mesecih.  

Odvisni spremenljivki: asertivnost in responzivnost oziroma skupno število točk desetih 

postavk responzivnosti in petnajstih postavk asertivnosti iz Ocenjevalne lestvice za 

sociopragmatične spretnosti.  

8.3 MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

Za namene raziskave smo uporabili Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti, 

katere avtor je Luigi Girolametto. Za slovensko uporabo so jo leta 2011 prevedle in priredile 

dr. Martina Ozbič, dr. Damjana Kogovšek in Barbara Penko.  

Na začetku ocenjevalne lestvice so navodila za starše, v katerih je razloženo, kaj je pogovor, 

kaj so sociopragmatične spretnosti ter kako izpolniti vprašalnik. 

Ocenjevalna lestvica je Likertovega tipa in zajema 25 predpostavk. Starši ocenijo vsako 

predpostavko glede na to, kako pogosto se pojavlja opisano vedenje pri otroku. Pogostost 

vedenja ocenjujejo s petstopenjsko lestvico, kjer pomeni ocena 1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 

– včasih, 4 – pogosto in 5 – vedno. Deset predpostavk opisuje responzivno vedenje in petnajst 

predpostavk asertivno vedenje (Bonifacio idr., 2007). Poleg vsake predpostavke je s kratico 

zapisano, kateri podlestvici trditev pripada: asertivnosti (A) ali responzivnosti (R). To je 

namenjeno predvsem logopedu oz. drugemu strokovnemu delavcu, ki izpolni operativni del za 

logopeda. 

V operativnem delu za logopeda imamo klasifikacijo postavk asertivnosti, pri kateri se 

spretnost asertivnosti razdeli na še tri podlestvice: spraševati – tri postavke, izraziti želje, 

zahteve, potrebe – šest postavk, predlagati – šest postavk. Tudi spretnost responzivnosti se 

deli na tri podlestvice: odgovarjati na vprašanja – štiri postavke, odzvati se na zahteve – dve 

postavki, smiselna povezanost s temo pogovora – štiri postavke.  

Logoped oziroma drug strokovni delavec, v našem primeru specialni in rehabilitacijski 

pedagog, čeprav je analiza v jezikovnem kontekstu domena logopeda, izpolni operativni del 

tako, da izračuna povprečje iz vsot doseženih točk pri posamezni podlestvici. Iz posameznih 

povprečnih ocen se izračuna skupna povprečna ocena, ki jo nato pretvorimo v nivo razvitosti 

spretnosti asertivnosti in responzivnosti.  
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Imamo tri nivoje razvitosti responzivnosti in asertivnosti:  

 nivo I pomeni odsotno ali nefrekventno – nepogosto veščino, 

 nivo II pomeni porajajočo se ali slabo razvito veščino, 

 nivo III pomeni dobro razvito veščino. 

Na podlagi tega, v kateri nivo spada povprečna ocena, določimo, ali je pri otroku uravnotežen 

profil sociopragmatičnih spretnosti ali pa je le-ta neuravnotežen. Če povprečna ocena tako pri 

responzivnosti kot pri asertivnosti spada na isti nivo, je otrokov profil uravnotežen in so 

njegove sociopragmatične spretnosti na tem nivoju. V primeru, da rezultata ne spadata na isti 

nivo, pa je profil neuravnotežen. 

Za ugotavljanje notranje konsistentnosti merske lestvice za asertivnost in responzivnost smo 

izračunali Cronbach alfa koeficient. V izračun smo vključili vse enote kontrolne skupine (40), 

eksperimentalne skupine (12) in odgovore strokovnjakov (7). Najprej smo izračunali notranjo 

konsistentnost za sklop vprašanj, ki merijo asertivnost. Vrednost Cronbach alfa koeficienta je 

0,960, kar pomeni, da je zanesljivost z vidika notranje konsistentnosti odlična. Izračunali smo 

tudi notranjo konsistentnost za sklop vprašanj, ki merijo responzivnost. Vrednost Cronbach 

alfa koeficienta je 0,950, kar pomeni, da je zanesljivost z vidika notranje konsistentnosti 

odlična.  

Normalnost porazdelitve odgovorov smo izračunali s Kolmogorov-Smirnovim testom in 

Shapiro-Wilk testom. Za spremenljivke s porazdelitvijo, ki se ni izkazala kot normalna, smo v 

poglavju testiranje hipotez uporabili Mann-Whitney test, za spremenljivke z normalno 

porazdelitvijo pa T-test.   

Porazdelitev znotraj eksperimentalne skupine za spremenljivki asertivnost in responzivnost ne 

odstopa od normalne. Statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa je večja od 

0,05, prav tako pa tudi vrednost Shapiro-Wilk testa, kar je prikazano v Tabeli 3.  

Tabela 3: Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilk test – otroci z DS. 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistika df Značilnost Statistika df Značilnost 

Asertivnost: eksperimentalna skupina ,100 12 ,200
*
 ,962 12 ,817 

Responzivnost: eksperimentalna 

skupina 
,102 12 ,200

*
 ,986 12 ,998 

 

V Tabeli 4 vidimo, da porazdelitvi znotraj kontrolne skupine za spremenljivki asertivnost in 

responzivnost odstopata od normalne porazdelitve. Statistična značilnost Kolmogorov-

Smirnovega testa je manjša od 0,05 prav tako pa tudi vrednost Shapiro-Wilk testa. 

Tabela 4: Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilk test – otroci brez DS. 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistika df Značilnost Statistika df Značilnost 

Asertivnost: kontrolna skupina ,245 40 ,000 ,810 40 ,000 

Responzivnost: kontrolna skupina  ,200 40 ,000 ,896 40 ,002 
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Normalnost porazdelitve smo preverjali tudi za podlestvice, ki jih bomo uporabili za testiranje 

tretje hipoteze. V Tabeli 5 vidimo, da sta v testiranje normalnosti porazdelitve bili vključeni 

tako eksperimentalna kot kontrolna skupina. Porazdelitev enot kontrolne in eksperimentalne 

skupine po posameznih podlestvicah odstopa od normalne porazdelitve. Statistična 

pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa je v vseh primerih manjša od 0,05, prav tako pa 

tudi vrednost Shapiro-Wilk testa. 

 

 Tabela 5: Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilk test – podlestvice. 

 
Eksperimentalna in kontrolna 

skupina 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistika df Značilnost Statistika df Značilnost 

Asertivnost Spraševati.  ,192 52 ,000 ,876 52 ,000 

Izraziti želje, zahteve, 

potrebe.  
,169 52 ,001 ,877 52 ,000 

Predlagati.  ,210 52 ,000 ,890 52 ,000 

Responzivnost Odgovarjati na vprašanja. ,179 52 ,000 ,883 52 ,000 

Odzivati se na zahteve. ,207 52 ,000 ,906 52 ,001 

Smiselna povezanost s temo 

pogovora. 
,146 52 ,007 ,944 52 ,016 

 

 

Nazadnje smo preverili normalnost porazdelitve za asertivnost in responzivnost pri 

eksperimentalni skupini ter pri lestvicah, ki so jih izpolnili strokovnjaki. Podatki so potrebni 

za testiranje četrte hipoteze. Porazdelitev znotraj eksperimentalne skupine in ocen 

strokovnjakov za spremenljivki asertivnost in responzivnost ne odstopa od normalne 

porazdelitve. Statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa je večja od 0,05, prav 

tako pa tudi vrednost Shapiro-Wilk testa (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilk test – strokovnjaki. 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistika df Značilnost Statistika df Značilnost 

Asertivnost ,100 19 ,200
*
 ,966 19 ,694 

Responzivnost ,096 19 ,200
*
 ,979 19 ,930 

8.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Pri pridobivanju podatkov smo se najprej obrnili na društvo Downov sindrom Slovenije, ki 

povezuje starše otrok z DS. Našo prošnjo z razloženim namenom in potekom raziskave so 

poslali na elektronske naslove njihovih članov. Istočasno smo se obrnili še na druga društva, 

katerih namen je pomoč družinam z otrokom z DS (Planet 47 in društvo Down sindrom 

Kranj). Starši, vključeni v društvo Downov sindrom Slovenije, so dejali, da bi ocenjevalno 

lestvico najlažje izpolnili v elektronski obliki. Tako smo ocenjevalno lestvico iz pisne 



 

 

27 

 

spremenili v elektronsko obliko. Ocenjevalno lestvico v elektronski obliki smo objavili, 

aktivna je bila od aprila 2015 do 30. decembra 2015. Preko elektronske pošte smo 7. junija 

2015 za pomoč zaprosili razvojne ambulante v Sloveniji (Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, 

Zdravstveni dom Domžale, Zdravstveni dom Idrija, Zdravstveni dom Postojna, Zdravstveni 

dom Celje, Zdravstveni dom Krško, Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Splošna bolnišnica 

Slovenj Gradec). Mnogi niso odgovorili ali pa so zapisali, da v obravnavi nimajo otroka, ki bi 

ustrezal našemu vzorcu. Prošnjo z namenom in opisom raziskave smo 22. junija 2015 poslali 

tudi slovenskim razvojnim vrtcem (RO Mojca – Kranj, Vrtec Anice Černejeve – Celje, Vrtec 

Vodmat – Ljubljana, Vrtec Semedela – Koper, Vrtec Litija, Vrtec Pod Gradom – Ljubljana, 

Vrtec Najdihojca – Ljubljana, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor, Vrtec Pedenjped – Novo 

Mesto, RO pri Osnovni šoli Roje, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za sluh in 

govor Maribor, Center za korekcijo sluha in govora Portorož). Le ena strokovna delavka je 

odgovorila, da imajo vključenega otroka, ki ustreza našemu vzorcu, ostali odgovori so bili 

negativni, v njih pa so nam svetovali, naj se obrnemo na druge institucije, med drugim tudi na 

redne oddelke vrtcev. Po priporočilih smo 1. julija 2015 poslali elektronsko pošto še rednim 

oddelkom vrtcev (Vrtec Ivana Glinška Maribor, Vrtec Tezno, Vrtec Jožice Flander Maribor, 

Vrtec Studenci, Vrtec Pobrežje, Vrtec Ciciban – Ljubljana, Vrtec Črnuče, Vrtec France 

Prešeren Ljubljana, Vrtec Galjevica – Ljubljana, Vrtec Hansa Christiana Andersena 

Ljubljana, Vrtec Zelena jama, Vrtec Vrhovci, Vrtec Vodmat Ljubljana, Vrtec Mojca 

Ljubljana, Vrtec Miškolin Ljubljana, Vrtec Jarše Ljubljana, Vrtec Jelka Ljubljana, Vrtec 

Mladi rod). V odgovorih so zapisali, da nimajo vključenih otrok, ki bi ustrezali našemu 

vzorcu.  

Povezali smo se s svetovalko za OPP v ljubljanskih vrtcih, vendar nam zaradi pomanjkanja 

evidence ni mogla povedati, v katere vrtce so vključeni otroci, ki bi ustrezali našemu vzorcu. 

S starši otroka, ki je vključen v razvojni oddelek vrtca v Murski Soboti in ustreza našemu 

vzorcu, smo vzpostavili osebni stik. Po predhodnem dogovoru smo se srečali, predstavili smo 

jim namen magistrske naloge in jim razložili način reševanja ocenjevalne lestvice. Starši ter 

vzgojiteljica otroka so ocenjevalno lestvico tudi izpolnili. Na enak način, preko osebnega 

stika, smo pridobili podatke za še enega otroka.  

Povezali smo se tudi z izvajalko zgodnje obravnave pri društvu Downov sindrom Slovenije. 

Obravnavala je enega otroka, ki je ustrezal našemu vzorcu. Starši so bili pripravljeni 

sodelovati in izpolniti ocenjevalno lestvico, vendar do konca raziskave tega niso naredili.  

Društvo Downov sindrom Slovenije nam je omogočilo, da smo se jim pridružili na vikend 

seminarju za starše otrok z DS do šestega leta starosti. Staršem smo predstavili svoje namene 

raziskovanja in jim razložili način izpolnjevanja ocenjevalne lestvice. Vsi štirje starši, katerih 

otroci so ustrezali vzorcu, so ocenjevalno lestvico izpolnili. Ocenjevalne lestvice s kuverto in 

znamko na njej so strokovnjakom, ki delajo z njihovimi otroki, odnesli starši.  

Za pridobitev podatkov kontrolne skupine smo ocenjevalne lestvice razdelili vrtcem s 

starostnimi skupinami, ki ustrezajo vzorcu. Nekaj ocenjevalnih lestvic so izpolnili znanci, ki 

imajo otroke, stare od devet do dvainštirideset mesecev. 

8.5 OBDELAVA PODATKOV 

Na vsaki vrnjeni in izpolnjeni ocenjevalni lestvici smo najprej izpolnili operativni del za 

logopeda. Ocene posameznih predpostavk smo vpisali v tabelo, na podlagi katere smo nato 

izračunali povprečno oceno asertivnosti in responzivnosti. Nato smo ocene vpisali v tabelo za 
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izdelavo profila otrokovih socialno-pogovornih spretnosti. Izračunali smo povprečje vsake 

klasifikacije in povprečno točkovanje. Glede na pridobljeno oceno smo otroka uvrstili v enega 

izmed treh nivojev responzivnosti in asertivnosti. Na podlagi uvrstitve v nivo asertivnosti in 

nivo responzivnosti smo določili, ali gre za uravnotežen nivo ali ne. Na koncu smo določili 

nivo skupnega točkovanja.  

Tabele smo pripravili v programu Microsoft Office Excel. Vanje smo vnesli posamezne ocene 

iz ocenjevalnih lestvic in rezultate iz operativnega dela za logopeda. Podatke smo nato  

obdelali s programom IBM SPSS Statistics 22. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati so prikazani po posameznih podpoglavjih, in sicer glede na odvisni, neodvisni in 

kriterijski spremenljivki. Rezultate smo analizirali in primerjali glede na štiri starostne 

skupine otrok: 9–18 mesecev starosti, 19–24 mesecev starosti, 25–36 mesecev starosti in 37–

42 mesecev starosti. V nadaljevanju so predstavljene tabele z rezultati za eksperimentalno 

skupino (Tabela 9), kontrolno skupino (Tabela 10) ter skupino strokovnjakov za otroke z DS 

(Tabela 11). Sledi skupna tabela za obe področji po starostnih skupinah za eksperimentalno 

skupino (Tabela 12). Nadaljujemo s predstavitvijo rezultatov po posameznih področjih. 

Najprej predstavljamo rezultate za responzivnost. Rezultate predstavljamo po posameznih 

starostnih skupinah, spolu in podlestvicah. Pri vsakem podpoglavju primerjamo rezultate 

eksperimentalne in kontrolne skupine. V nadaljevanju po enakih odvisnih in neodvisnih 

spremenljivkah predstavljamo rezultate za asertivnost. Na koncu primerjamo dosežene 

rezultate obeh spretnosti. Rezultate primerjamo in jih grafično predstavljamo glede na 

pridobljeno povprečno oceno. Primerjamo tudi rezultate staršev in strokovnjakov, ki delajo z 

njihovimi otroki. 

Za lažje razumevanje Tabel 9, 10 in 11 prilagamo klasifikacijo postavk responzivnosti in 

asertivnosti.  

Tabela 7: Klasifikacija postavk responzivnosti (R). 

TRDITVE I. ODGOVARJATI NA VPRAŠANJA 

1. Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad, otrok pove ali 

pokaže, katero želi.  

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

6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 

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

 II. ODZVATI SE NA ZAHTEVE 

8. Če otroka prosim, da ponovi nekaj, česar nisem razumel(a), otrok to stori. 

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

 III. SMISELNA POVEZANOST S TEMO POGOVORA 

10. V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več izmenjavah vlog v pogovoru 

(npr.: otroka nekaj vprašam, otrok odgovori, nato ga zopet vprašam, otrok odgovori ali 

vpraša on). 

12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 

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

19. Glasovi/geste – gibi/besede otroka so primerni vsebini najinega pogovora. 
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Tabela 8: Klasifikacija postavk asertivnosti (A). 

TRDITVE I. SPRAŠEVATI 

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

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

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

 II. IZRAZITI ŽELJE, ZAHTEVE, POTREBE 

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

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

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

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

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

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

 III. PREDLAGATI 

5. Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj. 

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

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

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

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

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

 

Tabela 9: Rezultati eksperimentalne skupine. 

Otroci z DS Eksperimentalna skupina Max. ocena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

R 

 

I. 

1. trditev 5 4 2 5 4 5 5 4 5 5 4 4  

 

 

 

5 

3. trditev 4 3 1 1 4 4 5 3 1 4 4 2 

6. trditev 5 2 1 3 4 3 5 4 3 4 4 2 

23. trditev 5 1 1 3 4 4 5 5 3 4 3 2 

II. 8. trditev 5 2 1 1 3 3 5 2 1 3 3 2 

20. trditev 5 4 1 2 4 3 5 2 3 4 3 2 

 

III. 

10. trditev 2 1 1 1 2 2 5 3 3 4 3 3 

12. trditev 5 3 1 2 4 3 5 4 2 4 5 4 

15. trditev 5 2 1 1 4 3 5 4 2 4 3 4 

19. trditev 5 3 1 2 3 3 5 4 3 5 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

I. 

2. trditev 5 1 1 3 2 4 5 5 3 4 3 2  

 

 

 

 

 

5 

4. trditev 5 1 1 2 2 5 5 5 4 5 4 3 

21. trditev 1 1 1 1 2 4 2 1 1 3 2 1 

 

 

 

II. 

7. trditev 5 4 1 4 5 3 5 5 4 4 2 3 

9. trditev 5 4 1 3 4 3 5 4 3 4 4 3 

16. trditev 5 4 1 3 5 4 5 5 3 5 4 3 

17. trditev 5 4 1 4 4 2 2 4 4 5 5 3 

18. trditev 5 4 1 4 3 3 5 5 3 5 2 2 

22. trditev 5 4 1 3 5 4 5 4 3 4 4 3 

 

 

 

III. 

5. trditev 5 1 1 3 4 4 5 5 3 3 3 1 

11. trditev 5 1 1 1 2 3 5 1 1 2 3 2 

13. trditev 5 4 1 1 4 3 5 5 2 3 3 2 

14. trditev 3 2 1 1 3 2 4 3 3 2 2 1 

24. trditev 5 1 1 3 3 3 5 2 3 5 3 1 

25. trditev 4 2 1 1 4 4 5 4 2 4 2 2 
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Tabela 10: Rezultati kontrolne skupine. 

 

 

 

 

 

  

Otroci brez DS  

Kontrolna skupina 

Max. ocena 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

R 

 

I. 

1. trditev 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

3. trditev 4 1 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 

6. trditev 5 1 4 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 

23. trditev 5 1 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

II. 8. trditev 4 1 4 2 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 

20. trditev 5 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 

 

III. 

10. trditev 4 1 5 1 5 4 5 5 1 5 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 

12. trditev 5 3 4 4 4 5 5 4 1 4 4 4 3 4 3 4 2 5 3 4 

15. trditev 5 1 4 1 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 

19. trditev 5 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

I. 

2. trditev 5 1 5 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 

4. trditev 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

21. trditev 5 1 5 2 4 4 4 5 2 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

II. 

7. trditev 4 1 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 

9. trditev 5 1 4 3 4 4 3 5 2 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 

16. trditev 5 1 5 3 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 

17. trditev 3 3 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 

18. trditev 4 1 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

22. trditev 3 1 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 

 

 

 

III. 

5. trditev 4 3 5 1 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 2 5 4 4 

11. trditev 4 1 5 1 4 4 4 5 1 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 

13. trditev 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 

14. trditev 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 

24. trditev 4 1 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 

25. trditev 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
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Tabela 10 (nadaljevanje): Rezultati kontrolne skupine. 

 
Otroci brez DS Kontrolna skupina Max. 

ocena 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

R 

I. 1. trditev 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 4 3 3 

3. trditev 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 4 1 3 4 2 1 2 2 3 

6. trditev 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 1 4 1 2 4 2 2 2 2 3 

23. trditev 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 2 2 3 2 1 2 2 2 

II. 8. trditev 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 3 3 1 1 3 2 1 2 2 1 

20. trditev 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 

 

III 

10. trditev 3 3 5 3 5 3 4 4 4 5 1 4 1 1 4 2 1 2 2 1 

12. trditev 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 2 5 2 3 3 4 2 4 4 4 

15. trditev 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 3 5 3 3 3 2 1 4 2 3 

19. trditev 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

A 

I. 2. trditev 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 1 4 1 1 3 2 1 2 2 1 

4. trditev 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 3 5 4 2 3 2 3 

21. trditev 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 1 5 2 1 3 1 1 2 2 1  

 

 

 

 

 

5 

II. 7. trditev 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 1 5 2 3 4 4 2 4 3 3 

9. trditev 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 1 4 3 3 3 4 1 4 3 3 

16. trditev 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 

17. trditev 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 3 2 4 4 3 

18. trditev 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 

22. trditev 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 3 1 4 4 3 

III. 5. trditev 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 1 3 1 1 3 3 1 1 2 1 

11. trditev 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 

13. trditev 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 2 3 2 2 3 1 

14. trditev 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 2 2 3 2 3 3 2 

24. trditev 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 1 1 3 2 1 1 2 2 

25. trditev 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 1 2 2 3 1 2 3 1 
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Tabela 11: Rezultati strokovnjakov, ki delajo z otroki z DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Prikaz rezultatov responzivnosti in asertivnosti po starostnih skupinah.  

 

Strokovnjaki 

 

Strokovnjaki 

Max.  

ocena 

1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

R 

 

I. 

1. trditev 2 4 4 4 4 5 3 

3. trditev 1 3 4 3 3 5 2 

6. trditev 2 4 5 4 3 5 2 

23. trditev 2 2 5 2 3 5 2 

II. 8. trditev 1 3 3 1 3 4 2 

20. trditev 1 3 3 2 2 4 2 

 

III. 

10. trditev 1 3 4 3 3 5 2 

12. trditev 2 3 4 4 4 5 3 

15. trditev 1 3 4 2 3 5 3 

19. trditev 1 3 5 3 4 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

I. 

2. trditev 1 1 3 4 2 4 2 

4. trditev 2 4 5 3 4 5 2 

21. trditev 2 3 2 1 2 3 1  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

II. 

7. trditev 1 2 2 4 2 4 2 

9. trditev 2 2 4 3 3 5 3 

16. trditev 2 2 4 3 4 5 4 

17. trditev 3 3 5 4 4 4 3 

18. trditev 2 3 3 2 3 5 2 

22. trditev 1 3 4 2 3 5 3 

 

 

 

III. 

5. trditev 2 2 5 2 3 5 1 

11. trditev 1 1 2 1 3 5 1 

13. trditev 2 1 4 3 2 5 3 

14. trditev 1 1 2 3 2 4 1 

24. trditev 1 2 3 3 3 4 1 

25. trditev 2 1 4 3 2 4 3 

 

Otroci z DS 
Starostne skupine (v mesecih) 

9–18 19–24 25–36 37–42 

M SD N M SD N M SD N M SD N 

RESPONZIVNOST 2,4 0,3 2 3,3 0,5 2 3,2 1,4 5 4,1 0,8 3 

Odgovarjati na 

vprašanja 

3 0 2 3,3 1,1 2 3,4 1,4 5 4,1 0,9 3 

Odzivati se na 

zahteve 

1,8 0,4 2 2,8 1,1 2 3,1 1,4 5 3,3 1,5 3 

Smiselna povezanost 

s temo 

2 0,7 2 3,6 0,4 2 3,0 1,5 5 4,3 0,6 3 

 

ASERTIVNOST 2,7 0,2 2 2,8 1,0 2 3,1 1,4 5 3,8 0,7 3 

Spraševati 2,4 0,5 2 2 0 2 2,8 1,7 5 3,6 0,5 3 

Izraziti želje, zahteve, 

potrebe 

3,4 0,1 2 3,6 1,1 2 3,6 1,6 5 4,2 0,6 3 

Predlagati 2 0,4 2 2,4 1,3 2 2,7 1,4 5 3,6 1,1 3 
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9.1 RESPONZIVNOST 

9.1.1 Prikaz rezultatov responzivnosti glede na starost 

Tabela 13: Povprečna ocena responzivnosti po starostnih skupinah.  

 

V Tabeli 13 predstavljamo rezultate responzivnosti za eksperimentalno in kontrolno skupino 

v odvisnosti od starosti. Iz tabele je razvidno, da spretnost responzivnosti raste, vendar se pri 

eksperimentalni skupini med drugo in tretjo starostno skupino zniža (0,1). Se pa med tema 

dvema skupinama poveča standardni odklon. Pri tretji starostni skupini so enote veliko bolj 

razpršene kot pri ostalih starostnih skupinah. Standardni odklon se veča do tretje starostne 

skupine, nato se zniža. Povprečna ocena responzivnosti se pri kontrolni skupini zniža med 

tretjo in četrto starostno skupino (za 0,2 ocene). Največjo razpršenost enot zasledimo pri drugi 

starostni skupini.  

 

Graf 2: Povprečna ocena responzivnosti po starostnih skupinah. 

Na Grafu 2 vidimo, da pri obeh skupinah spretnost responzivnosti narašča. Vidno je, kako se 

pri eksperimentalni skupini (otroci z DS) zniža povprečna ocena med drugo in tretjo starostno 

skupino, pri kontrolni skupini (otroci brez DS) pa med tretjo in četrto starostno skupino. Tako 
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Starostne skupine 

Povprečna ocena 

responzivnosti – otroci 

z DS 

Povprečna ocena 

responzivnosti – otroci 

brez DS 

Starost 

 

(v mesecih) 

 

N 

Povprečna ocena 

responziv- 

nosti 

Standardni 

odklon (SD) 

Min. 

število točk 

Max. 

število točk 

 

Mož-

no št. 

točk Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

9–18 2 8 2,4 2,5 0,3 0,5 21 20 26 30 50 

19–24 2 9 3,3 3,4 0,5 0,9 29 20 36 48 50 

25–36 5 13 3,2 4,5 1,4 0,2 11 40 46 50 50 

37–42 3 10 4,1 4,3 0,8 0,4 35 36 50 50 50 
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na Grafu 2 kot na Grafu 3 vidimo, da se največje razlike med kontrolno in eksperimentalno 

skupino pojavijo pri starostni skupini 25–36 mesecev. Pri ostalih starostnih skupinah ni 

velikega odstopanja. Gre za malo število po posameznih starostnih skupinah, kar vpliva na 

same izračune.  

 

 

Graf 3: Responzivnost po starostnih skupinah. 

9.1.2 Prikaz rezultatov responzivnosti glede na spol. 

Tabela 14: Povprečna ocena responzivnosti glede na spol – otroci z DS. 

 

Populacija 

 

Spol 

 

N 

Povprečna 

ocena 

responzivnosti 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Min. 

število 

točk 

Max. 

Število 

točk 

Možno 

število 

točk 

 

 

Otroci z  

DS 

 

Ž 

 

 

6 

 

3,6 

 

1,38 

 

11 

 

50 

 

50 

 

M 

 

 

6 

 

2,9 

 

0,6 

 

21 

 

37 

 

50 

 

Tabela 14 kaže, da je povprečna vrednost pri responzivnosti za dečke (2,9) nekoliko nižja od 

povprečne vrednosti za deklice (3,6). Rezultate predstavljamo na podlagi povprečne ocene 

responzivnosti pri posameznih otrocih in ne na podlagi vsot posameznih ocen. Večjo 

razpršenost podatkov zasledimo pri deklicah.  

Tabela 15: Povprečna ocena responzivnosti glede na spol – otroci brez DS. 
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Populacija 

 

Spol 

 

N 

Povprečna 

ocena 

responzivnosti 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Min. 

število 

točk 

Max. 

Število 

točk 

Možno 

število 

točk 

 

 

Otroci brez  

DS 

 

Ž 

 

 

20 

 

3,6 

 

1,07 

 

16 

 

50 

 

50 

 

M 

 

 

20 

 

4,0 

 

0,77 

 

22 

 

50 

 

50 

 

Tabela 15 kaže, da pri kontrolni skupini razlika med povprečjema pri obeh spolih ni tako 

velika kot pri eksperimentalni skupini. Vidimo preobrat glede doseganja višje povprečne 

ocene. Pri kontrolni skupini dosegajo višjo povprečno oceno responzivnosti dečki, medtem ko 

pri eksperimentalni skupini deklice. Tudi pri kontrolni skupini zasledimo večji standardni 

odklon pri deklicah.  

Podatke, predstavljene v tabelah, predstavljamo še v skupnem grafu.  

 

Graf 4: Responzivnost glede na spol. 

Na Grafu 4 vidimo, da otroci ženskega spola dosegajo enako povprečno oceno tako v 

kontrolni kot eksperimentalni skupini. Velik vpliv na to ima tudi starost deklet, saj se dekleta 

v eksperimentalni skupini uvrščajo v višje starostne skupine kot dečki; prvo starostno skupino 

(9–18 mesecev) zastopajo samo dečki. Pri kontrolni skupini pa deklice zastopajo predvsem 

nižje starostne skupine: prvo starostno skupino v veliki večini zastopajo deklice. Pri osebah 

moškega spola se pri doseganju povprečne ocene pojavi precejšnja razlika med obema 

skupinama.  
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9.1.3 Prikaz rezultatov responzivnosti po podlestvicah 

Predstavljamo rezultate za responzivnost in njene podlestvice: odgovoriti, odzivati se in 

smiselna povezanost s temo pogovora. Rezultate predstavljamo v obliki povprečja vsote točk 

in povprečne ocene. Izračunali smo standardni odklon ter predstavili minimum in maksimum 

vsote točk in povprečne ocene. Rezultate zaradi lažje predstavljivosti in boljše preglednosti 

predstavljamo hkrati za eksperimentalno in kontrolno skupino.  

Tabela 16: Responzivnost in njene spremenljivke za obe skupini. 

 

Spremenljivka 

 

Skupina 

Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 

Minimum Maksimum Možno 

število 

točk Vsota 

točk 

Ocena Vsota 

točk 

Ocena Vsota 

točk 

Ocena Vsota 

točk 

Ocena 

Responzivnost Otroci z DS 32,5 3,3 10,9 1,1 11 1,1 50 5 50 

Otroci brez 

DS 

37,7 3,8 9,4 0,9 20 2 50 5 50 

Odgovoriti Otroci z DS 14 3,5 4,3 1,1 5 1,3 20 5 20 

Otroci brez 

DS 

15,7 4 4,1 1,0 6 1,5 20 5 20 

Odzivati se Otroci z DS 5,8 2,9 2,5 1,3 2 1 10 5 10 

Otroci brez 

DS 

7,2 3,6 2,4 1,2 3 1,5 10 5 10 

Smiselna 

povezanost s 

temo 

Otroci z DS 13,2 3,3 5,1 1,3 4 1 20 5 20 

Otroci brez 

DS 

14,8 3,7 3,6 0,9 7 1,8 20 5 20 

 

S Tabele 16 razberemo, da otroci z DS dosegajo pri vseh podlestvicah nižje rezultate. Razlika 

v povprečni oceni se giblje od 0,7 do 0,4. Otroci z DS dosegajo najnižjo povprečno oceno pri 

podlestvici odzivati se (2,9). Standardni odklon skupine je največji pri postavkah odzivati se 

in smiselna povezanost s temo (1,3), medtem ko je najnižji standardni odklon pri podlestvici 

odgovoriti (1,1).  

V nadaljevanju predstavljamo grafe po posameznih podlestvicah responzivnosti za obe 

skupini hkrati.  
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Graf 5: Povprečna ocena responzivnosti po skupinah. 

 

Graf 6: Povprečna ocena podlestvic responzivnosti po skupinah. 

Grafična ponazoritev (Graf 5) kaže, da otroci z DS dosegajo nižjo povprečno oceno 

responzivnosti kot otroci brez DS (za 0,5 ocene).  

Graf 6 prikaže, da otroci z DS pri vseh podlestvicah dosegajo nižje ocene. Z grafa je razvidno, 

da se največja razlika med kontrolno in eksperimentalno skupino pojavi pri spremenljivki 

odzivati se (0,7 ocene). Razlika med preostalima dvema lestvicama je enaka (za 0,5 ocene). 

Najnižje rezultate so otroci obeh skupin dosegli pri podlestvici odzivati se, najvišje pa pri 

podlestvici odgovoriti. Mann-Whitney test je pokazal, da razlike med obema skupinama za 

podlestvice responzivnosti niso statistično pomembne. 
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9.2 ASERTIVNOST 

9.2.1 Prikaz rezultatov asertivnosti glede na starost 

Tabela 17: Povprečna ocena asertivnosti po starostnih skupinah. 

Starost 

(v 

mesecih) 

 

N 

Povprečna 

ocena 

asertivnosti 

Standardni 

odklon (SD) 

Min. 

število točk 

Max. 

število točk 

 

Možno 

število 

točk Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

9–18 2 8 2,7 2,3 0,2 0,6 38 22 42 50 75 

19–24 2 9 2,8 3,4 1,0 0,9 32 29 52 68 75 

25–36 5 13 3,1 4,2 1,4 0,2 15 59 68 69 75 

37–42 3 10 3,8 4,2 0,7 0,2 46 57 67 68 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Povprečna ocena asertivnosti po starostnih skupinah.  

Spretnost asertivnosti pri eksperimentalni skupini skozi vse starostne skupine raste, medtem 

ko se pri kontrolni skupini rast pri tretji starostni skupini ustavi; otroci tretje in četrte starostne 

skupine dosegajo enako povprečno oceno (Tabela 17). To nazorno prikazuje Graf 7. Največja 

razlika pri povprečni oceni asertivnosti se pojavi pri starostni skupini 25–36 mesecev (za 1,1 

ocene). Največji standardni odklon pri eksperimentalni skupini zasledimo pri drugi in tretji 

starostni skupini, pri kontrolni skupini pa pri prvi in drugi starostni skupini.  

Graf 8 kaže, da pri prvi starostni skupini otroci z DS dosegajo višjo povprečno skupno oceno 

kot otroci kontrolne skupine. Tudi razlika pri tretji starostni skupini je precej večja kot pri 

ostalih starostnih skupinah.  
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Graf 8: Asertivnost po starostnih skupinah. 

9.2.2 Prikaz rezultatov asertivnosti glede na spol 

Tabela 18: Povprečna ocena asertivnosti glede na spol – otroci z DS. 

 

Populacija 

 

Spol 

 

N 

Povprečna 

ocena 

asertivnosti 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Min. 

število 

točk 

Max. 

Število 

točk 

Možno 

število 

točk 

 

 

Otroci z  

DS 

 

Ž 

 

 

6 

 

3,5 

 

1,3 

 

15 

 

68 

 

75 

 

M 

 

 

6 

 

2,8 

 

0,6 

 

32 

 

57 

 

75 

 

Tabela 18 kaže, da je povprečna skupna ocena asertivnosti pri deklicah (3,5) za 0,7 ocene 

višja od povprečne skupne ocene dečkov (2,8). Tudi standardni odklon je večji pri rezultatih 

za deklice. Pri deklicah zasledimo precejšnjo razliko med minimalnim in maksimalnim 

številom točk, medtem ko je pri dečkih ta razlika manjša.   
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Tabela 19: Povprečna ocena asertivnosti glede na spol – otroci brez DS. 

 

Populacija 

 

Spol 

 

N 

Povprečna 

ocena 

asertivnosti 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Min. 

število 

točk 

Max. 

Število 

točk 

Možno 

število 

točk 

 

 

Otroci brez  

DS 

 

Ž 

 

 

20 

 

3,4 

 

1,03 

 

22 

 

68 

 

75 

 

M 

 

 

20 

 

3,9 

 

0,69 

 

32 

 

69 

 

75 

 

Tabela 19 kaže, da so pri kontrolni skupini višjo skupno povprečno oceno dosegli dečki (3,9). 

Njihova skupna povprečna ocena je za 0,5 ocene višja od deklic (3,4). Večji standardni 

odklon je enako kot pri eksperimentalni skupini pri deklicah. Tudi pri tej spretnosti pri 

eksperimentalni in kontrolni skupini višjo povprečno oceno dosega različni spol. Pri 

eksperimentalni skupini so to deklice, pri kontrolni skupini pa dečki. Večja razlika med 

obema spoloma se pojavi pri eksperimentalni skupini.  

Z Grafa 9 razberemo, da deklice eksperimentalne skupine dosegajo višjo skupno povprečno 

oceno kot deklice kontrolne skupine. Vzrok za to smo pojasnili že pri interpretaciji rezultatov 

responzivnosti po starostnih skupinah.  

 

 

Graf 9: Asertivnost glede na spol. 
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9.2.3 Prikaz rezultatov asertivnosti po podlestvicah. 

Tabela 20: Asertivnost in njene spremenljivke za obe skupini. 

 

Spremenljivka 

 

Skupina 

Povprečje 

(M) 

Standardni 

odklon (SD) 

Minimum Maksimum Možno 

število 

točk Vsota 

točk 

Ocena Vsota 

točk 

Ocena Vsota 

točk 

Ocena Vsota 

točk 

Ocena 

Asertivnost Otroci z 

DS 

47,1 3,1 15,3 1,02 15 1 68 4,6 75 

Otroci 

brez DS 

55,1 3,7 13,7 0,9 22 1,5 69 4,6 75 

Spraševati Otroci z 

DS 

8,3 2,8 3,5 1,2 3 1 13 4,3 15 

Otroci 

brez DS 

11,4 3,8 3,5 1,2 4 1,3 15 5 15 

Izražati želje Otroci z 

DS 

22,2 3,7 6,5 1,1 6 1 30 5 30 

Otroci 

brez DS 

23,3 3,9 4,7 0,8 8 1,3 29 4,8 30 

Predlagati Otroci z 

DS 

16,7 2,8 7,1 1,2 6 1 27 4,5 30 

Otroci 

brez DS 

20,2 3,4 6,3 1,1 7 1,3 28 4,7 30 

 

V Tabeli 20 prikazani rezultati kažejo, da otroci z DS pri vseh podlestvicah dosegajo nižje 

rezultate: najnižje pri podlestvicah spraševati in predlagati (2,8). Otroci kontrolne skupine 

dosežejo najnižjo povprečno oceno pri podlestvici predlagati (3,4). Največja razlika med 

rezultati obeh skupin se pojavi pri podlestvici spraševati, kjer je povprečna ocena 

eksperimentalne skupine (2,8) za kar 1,0 ocene nižja od povprečne ocene kontrolne skupine 

(3,8). Najmanjša razlika se pojavi pri podlestvici izražati želje, za le 0,2 ocene. Vidimo, da je 

standardni odklon glede na vsoto točk pri obeh skupinah največji pri podlestvici predlagati in 

najmanjši pri podlestvici spraševati. 
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Graf 10: Povprečna ocena asertivnosti po skupinah. 

 

Graf 11: Povprečna ocena podlestvic asertivnosti po skupinah. 

Kot smo že ugotovili pri Tabeli 20: grafična ponazoritev (Graf 11) prikaže, da otroci z DS pri 

vseh podlestvicah dosegajo nižje ocene. Razlika v ocenah se giblje od 1,0 do 0,2 ocene. 

Razlika med obema skupinama je največja pri podlestvici spraševati (za 1,0 ocene) in 

najmanjša pri podlestvici izražati želje (za 0,2 ocene).  
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9.3 NIVO RESPONZIVNOSTI IN ASERTIVNOSTI 

Tabela 21: Nivo responzivnosti in asertivnosti – otroci z DS. 

Populacija Nivo responzivnosti  

Skupaj 

(N) 

Odsotna Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

 

 

Otroci z DS  

5 5 2 12 

Nivo asertivnosti  

Odsotna Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

5 6 1 12 

 

Dobro razvito veščino responzivnosti dosegata dva otroka (Tabela 21), oba sta ženskega 

spola. Obe deklici spadata v višji starostni skupini: ena v tretjo starostno skupino, druga v 

četrto. Pri razvoju veščin asertivnosti dosega dobro razvito veščino le en otrok, tj. prav tako 

deklica.  

 

 

Graf 12: Nivo responzivnosti in asertivnosti – otroci z DS. 

Graf 12 kaže, da je nivo responzivnosti višji od nivoja asertivnosti pri dobro razviti veščini, 

pri porajajoči se veščini pa je ravno obratno. Odsotnost veščine pa je pri nivojih obeh 

spretnosti enako zastopana.  
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Tabela 22: Nivo responzivnosti in asertivnosti – otroci brez DS. 

Populacija Nivo responzivnosti  

Skupaj Odsotna Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

 

Otroci brez DS (N) 

9 21 10 40 

Nivo asertivnosti  

Odsotna Porajajoča 

se 

Dobro 

razvita 

10 24 6 40 

 

V Tabeli 22 vidimo, da se največ otrok uvršča na nivo porajajoče se veščine. Več otrok se na 

nivo dobro razvite veščine uvršča pri responzivnosti kot asertivnosti. Pri kontrolni skupini 

dosega najvišji nivo responzivnosti velika večina dečkov (70 %), najnižni nivo responzivnosti 

pa velika večina deklic (78 %). Na ta rezultat v veliki meri vpliva starost v raziskavo 

vključenih otrok posameznega spola. Pri nivoju asertivnosti se število posameznikov, ki 

dosegajo posamezni nivo, kar precej spremeni. Manj otrok dosega najvišji nivo. Najvišji nivo 

še vedno večinoma dosegajo dečki (66,7 %).  

 

Graf 13: Nivo responzivnosti in asertivnosti – otroci brez DS. 

Graf 13 kaže, da se več otrok na nivo odsotne veščine uvršča pri asertivnosti, enako je pri 

porajajoči se spretnosti. Nivo dobro razvite veščine več otrok dosega pri responzivnosti.  
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9.4 PRIMERJAVA REZULTATOV RESPONZIVNOSTI IN ASERTIVNOSTI 

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo med obema veščinama sociopragmatike, 

responzivnostjo in asertivnostjo. Obe spretnosti smo primerjali glede na naslednje 

spremenljivke: starost, spol in podlestvice. Rezultate obeh spretnosti smo primerjali pri obeh 

skupinah, eksperimentalni in kontrolni.  

9.4.1 Primerjava spretnosti responzivnosti in asertivnosti glede na starost 

Tabela 23: Primerjava responzivnosti in asertivnosti po starostnih skupinah.  

Starost 

(v 

mesecih) 

 

N 

Povprečna 

ocena 

responzivnosti 

Povprečna 

ocena 

asertivnosti 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

Otroci 

z DS 

Otroci 

brez 

DS 

9–18 2 8 2,4 2,5 2,7 2,3 

19–24 2 9 3,3 3,4 2,8 3,4 

25–36 5 13 3,2 4,5 3,1 4,2 

37–42 3 10 4,1 4,3 3,8 4,2 

 

Pri primerjavi povprečne skupne ocene, dosežene pri responzivnosti in asertivnosti, v Tabeli 

23 vidimo, da je le pri prvi starostni skupni eksperimentalne skupine povprečna ocena 

asertivnosti večja od povprečne ocene responzivnosti (za 0,3 ocene). Pri vseh ostalih 

starostnih skupinah je povprečna ocena responzivnosti večja od povprečne ocene asertivnosti. 

Na Grafu 14 vidimo, da se največja razlika med obema spretnostma pojavi pri drugi starostni 

skupini, pri kateri je povprečna skupna ocena responzivnosti za 0,4 višja od povprečne skupne 

ocene asertivnosti. 

Pri primerjavi povprečnih ocen kontrolne skupine (Tabela 23) vidimo, da otroci pri vseh 

starostnih skupinah dosegajo višjo povprečno skupno oceno responzivnosti, le pri drugi 

starostni skupini je povprečna skupna ocena pri obeh spretnostih enaka (3,4). Največja razlika 

med obema povprečnima ocenama je pri tretji starostni skupini (za 0,3 ocene). Vidimo (Graf 

15), da so pri kontrolni skupini razlike med povprečno skupno oceno asertivnosti in 

povprečno skupno oceno responzivnosti manjše kot pri eksperimentalni skupini (Graf 14). 
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Graf 14: Primerjava responzivnosti in asertivnosti po starostnih skupinah – otroci z DS. 

 

 

Graf 15: Primerjava responzivnosti in asertivnosti po starostnih skupinah – otroci brez DS. 
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9.4.2 Primerjava spretnosti responzivnosti in asertivnosti glede na spol 

Tabela 24: Primerjava responzivnosti in asertivnosti glede na spol – otroci z DS. 

 

Populacija 

 

Spol 

 

N 

Povprečna 

ocena 

responzivnosti 

Povprečna 

ocena 

asertivnosti 

 

 

Otroci z  

DS 

 

Ž 

 

 

6 

 

3,6 

 

3,5 

 

M 

 

 

6 

 

2,9 

 

2,8 

 

 

Graf 16: Primerjava responzivnosti in asertivnosti glede na spol – otroci z DS. 

Rezultati, prikazani v Tabeli 24 in z Grafom 16, kažejo, da oba spola dosegata višje rezultate 

pri responzivnosti. Vendar je razlika med obema spretnostma minimalna (0,1 točke). Vidimo, 

da pri obeh spretnostih deklice dosegajo boljše rezultate kot dečki (za 0,7 ocene). 

Domnevamo, da zato, ker so v raziskavo vključene deklice starejše od dečkov. 

Tabela 25: Primerjava responzivnosti in asertivnosti glede na spol – otroci brez DS. 

 

Populacija 

 

Spol 

 

N 

Povprečna 

ocena 

responzivnosti 

Povprečna 

ocena 

asertivnosti 

 

 

Otroci brez  

DS 

 

Ž 

 

 

20 

 

3,6 

 

3,4 
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Graf 17: Primerjava responzivnosti in asertivnosti glede na spol – otroci brez DS. 

V Tabeli 25 in Grafu 17 vidimo, da tudi pri kontrolni skupini oba spola dosegata višje 

rezultate pri responzivnosti. Razlika je tudi tukaj minimalna. Vendar pri kontrolni skupini 

višje rezultate dosegajo dečki.  

9.4.3 Primerjava spretnosti responzivnosti in asertivnosti glede na podlestvice 

Primerjavo med podlestvicam smo prilagodili glede na to, katere spremenljivke je med seboj 

bolj smiselno primerjati. Tako v Tabeli 26 medsebojno primerjamo naslednje spremenljivke: 

responzivnost/asertivnost, odgovoriti/spraševati, odzivati se/izraziti želje in 

kontingenca/predlagati.   

Tabela 26: Primerjava spretnosti glede na podlestvice – otroci z DS. 

 

Skupina 

 

Spremenljivka 

Povprečje 

(M) 

Možno 

število 

točk Vsota 

točk 

Ocena 

 

 

 

Otroci z DS 

Responzivnost 32,5 3,3 50 

Asertivnost 47,1 3,1 75 

Odgovoriti 14 3,5 20 

Spraševati 8,3 2,8 15 

Odzivati se 5,8 2,9 10 

Izraziti želje 22,2 3,7 30 

Kontingenca 13,2 3,3 20 

Predlagati 16,7 2,8 30 

 

Pri primerjavi povprečnih ocen v Tabeli 26 vidimo, da otroci z DS dosegajo višjo povprečno 

oceno pri responzivnosti (3,3) kot pri asertivnosti (3,1). Pri primerjavi podlestvic se je 

pokazalo, da pri dveh primerjavah dosegajo višje povprečne ocene pri podlestvicah 

responzivnosti. Pri primerjavi podlestvic odgovoriti in spraševati dosegajo višjo povprečno 

oceno pri podlestvici odgovoriti (3,5). Primerjava podlestvic kontingenca in predlagati pa je 

pokazala, da višjo povprečno oceno dosegajo pri podlestvici kontingenca (3,3). Pri primerjavi 

podlestvic odzivati se in izraziti želje dosegajo višjo povprečno oceno pri podlestvici izraziti 
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želje (3,7), ki je podlestvica asertivnosti. Vse navedene primerjave in razlike med njimi 

vidimo tudi  na Grafu 18. 

 

Graf 18: Primerjava povprečnih ocen podlestvic responzivnosti in asertivnosti – otroci z DS. 

Tabela 27: Primerjava spretnosti glede na podlestvice – otroci brez DS. 

 

Skupina 

 

Spremenljivka 

Povprečje 

(M) 

Možno 

število 

točk Vsota 

točk 

Ocena 

 

 

 

Otroci brez 

DS 

Responzivnost 37,7 3,8 50 

Asertivnost 55,1 3,7 75 

Odgovoriti 15,7 4 20 

Spraševati 11,4 3,8 15 

Odzivati se 7,2 3,6 10 

Izraziti želje 23,3 3,9 30 

Kontingenca 17,8 3,7 20 

Predlagati 20,2 3,4 30 

 

V Tabeli 27 vidimo, da otroci brez DS dosegajo višjo povprečno oceno pri responzivnosti 

(3,8) kot pri asertivnosti (3,7). Na podlagi rezultatov ugotovimo, da ti otroci bolj odgovarjajo 

(4), kot sprašujejo (3,8), bolj izražajo želje (3,9), kot se odzivajo (3,6). Imajo bolj razvito 

kontingenco (3,7), kot pa predlagajo teme (3,4). Nazornejšo predstavitev rezultatov in razlik 

prikazujemo z Grafom 19.   
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Graf 19: Primerjava povprečnih ocen podlestvic responzivnosti in asertivnosti – otroci brez 

DS. 

Za primerjavo rezultatov podlestvic obeh skupin smo pripravili Graf 20, saj nas je zanimala 

razlika med obema skupinama.  

 

Graf 20: Primerjava rezultatov podlestvic obeh skupin. 

Graf 20 kaže, da otroci brez DS dosegajo pri vseh podlestvicah višje povprečne ocene kot 

otroci z DS. Najmanjša razlika je vidna pri podlestvici izraziti želje (0,2 ocene). Največja 

razlika pa se kaže pri podlestvici spraševati (za 1,0 ocene). Sklepamo lahko, da otroci obeh 

skupin bolje odgovarjajo kot sprašujejo, čeprav je razlika pri eksperimentalni skupini veliko 

večja (0,7 ocene) kot pri kontrolni skupini (0,2 ocene). Prav tako otroci obeh skupin bolje 

izražajo želje kot pa se odzivajo: razlika je zopet večja pri eksperimentalni skupini (za 0,8 

ocene) kot pri kontrolni skupini (za 0,3 ocene). Otroci obeh skupin izražajo boljšo povezanost 

s temo kot pa predlagajo temo; razlika med obema skupinama je najmanjša. 
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9.5 PRIMERJAVA REZULTATOV STARŠEV OTROK EKSPERIMENTALNE 

SKUPINE IN STROKOVNIH DELAVCEV 

V to primerjavo smo vključili odgovore sedmih staršev otrok z DS, s katerimi delajo 

strokovnjaki, ki so ocenjevalne lestvice prav tako izpolnili. Tako smo v to analizo vključili 

sedem otrok, za katere so njihove sociopragmatične spretnosti ocenili tako starši kot 

strokovnjaki, ki delajo z njimi.   

9.5.1 Primerjava spretnosti responzivnost in asertivnost 

Tabela 28: Primerjava povprečne ocene responzivnosti (R) in asertivnosti (A) med starši in 

strokovnjaki. 

 

Izpolnjevalec 

 

N 

Povprečje 

(M) 

St. 

odklon 

(SD) 

Min. 

št. točk 

Max. 

št. točk 

 

Možno 

št. točk 

Vsota točk Ocena R A R 

 

A R A R A 

R A R A 

Starši 7 37,7 53 3,8 3,5 0,9 0,9 26 32 50 68 50 75 

Strokovnjaki 7 31,3 41,4 3,1 2,8 1,1 1,0 14 26 48 67 50 75 

 

 

Graf 21: Primerjava povprečne ocene responzivnosti in asertivnosti med starši in 

strokovnjaki. 

Tabela 28 in Graf 21 kažeta, da so starši responzivnost pri otroku ocenili višje kot strokovni 

delavci. Največja razlika med povprečno skupno oceno staršev in strokovnjaka je zelo velika, 

saj znaša 3,2. V ostalih primerih razlike niso tako velike, odgovori staršev in strokovnjakov so 

precej skladni. V dveh primerih je strokovni delavec responzivnost pri otroku ocenil višje kot 

njegovi starši, pri vseh ostalih pa so bile višje ocene staršev. Standardni odklon je pri 

strokovnjakih (1,1) večji kot pri starših (0,9).  

Tudi asertivnost pri otroku starši ocenjujejo višje kot strokovni delavci. Največja razlika med 

povprečno skupno oceno staršev in strokovnjaka je zelo velika, saj znaša 2,8. Pri ostalih ne 
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prihaja do tako velikih razhajanj. Asertivnost so starši pri vseh sedmih otrocih ocenili višje 

kot strokovnjaki. Standardni odklon je tudi pri tej spretnosti višji pri strokovnjakih (1,0) kot 

pri starših (0,9). Tako pri asertivnosti kot pri responzivnosti sta standardna odklona pri starših 

enaka.   

S primerjavo obeh spretnosti ugotovimo, da je razlika med skupno povprečno oceno staršev in 

strokovnih delavcev pri obeh spretnosti enaka, razlikuje se za 0,7 ocene. Ugotavljamo tudi, da 

so obe spretnosti višje ocenili starši. Oboji (starši in strokovnjaki) so pri otrocih z DS kot bolj 

razvito ocenili responzivnost. Razlogov, zakaj starši ocenjujejo spretnosti pri otroku višje kot 

strokovni delavci, je lahko več – med drugim lahko otroka bolje poznajo ali pa nimajo 

primerjave z otroki s tipičnim razvojem.   
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10 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1: Nivo responzivnosti je pri vseh starostnih skupinah otrok z DS višji od nivoja 

asertivnosti. 

 

Za testiranje prve hipoteze smo uporabili podatke eksperimentalne skupine, ki predstavljajo 

odgovore staršev otrok z DS. T-test smo izračunali po posameznih starostnih skupinah (od 9 

do 18 mesecev, od 19 do 24 mesecev, od 25 do 36 mesecev in od 37 do 42 mesecev). Pri 

nekaterih starostnih skupinah je bilo število odgovorov manjše od 3, zato v teh primerih 

Levenov test o enakosti varianc nismo izračunali; izračunali smo samo test o enakosti 

aritmetičnih sredin. 

V Tabeli 29 smo z izračunom T-testa preverili, ali v starostni skupini od 9 do 18 mesecev 

obstajajo statistično pomembne razlike med nivojem responzivnosti in asertivnosti pri otrocih 

z DS.  

Graf 14 in Tabela 23 kažeta, da je povprečna vrednost za asertivnost (2,7) pri starostni skupini 

od 9 do 18 mesecev nekoliko višja od povprečne vrednosti za responzivnost (2,4). V Tabeli 

29 smo z izračunom T-testa preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med nivojem 

responzivnosti in asertivnosti pri otrocih z DS. Ugotovili smo, da je vrednost testa 0,943 in 

ima 2 prostostni stopnji. Statistična verjetnost je večja od 0,05 (p = 0,445), kar pomeni, da je 

razlika med povprečjema nastala slučajno. Ugotovimo, da se povprečji med seboj ne 

razlikujeta statistično pomembno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tabeli 30 smo s T-testom preverili, ali v starostni skupini od 19 do 24 mesecev obstajajo 

statistično pomembne razlike med nivojem responzivnosti in asertivnosti pri otrocih z DS. Pri 

tej starostni skupini smo s primerjavo ugotovili, da je povprečna vrednost za asertivnost (2,8) 

nekoliko nižja od povprečne vrednosti za responzivnost (3,3). S T-testom smo ugotovili, da je 

vrednost testa - 0,598 in ima 2 prostostni stopnji. Statistična pomembnost je večja od 0,05 (p 

= 0,611), kar pomeni, da je razlika med povprečjema nastala slučajno, zato ne moremo trditi, 

Tabela 29: T-test za starostno skupino od 9 

do18 mesecev. 

Starost od 9 do 

18 mesecev 

T-test enakosti aritmetičnih 

sredin 

T sp Sig. (2-str.) 

 Enake 

variance 
,943 2 ,445 

Neenake 

variance 
,943 1,742 ,458 
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da se povprečji v starostni skupini od 19 do 24 mesecev med seboj statistično pomembno 

razlikujeta. 

Tabela 30: T-test za starostno skupino od 19 do 

24 mesecev. 

Starost od 19 do 24 

mesecev 

T-test enakosti aritmetičnih 

sredin 

T sp Sig. (2-str.) 

 Enake variance - ,598 2 ,611 

Neenake variance - ,598 1,512 ,627 

 

V Tabeli 31 smo preverili, ali v starostni skupini od 25 do 36 mesecev obstajajo statistično 

pomembne razlike med nivojem responzivnosti in asertivnosti pri otrocih z DS. Povprečna 

vrednost za asertivnost (3,1) je pri tej starostni skupini nekoliko nižja od povprečne vrednosti 

za responzivnost (3,2). Zaradi zaznane razlike smo na podlagi T-testa v nadaljevanju 

ugotavljali, če je razlika nastala zgolj slučajno ali ne ter če se povprečni vrednosti v starostni 

skupini od 25 do 36 mesecev med seboj statistično pomembno razlikujeta ali ne. Pri tej 

starostni skupini smo izračunali tudi Levenov test o enakosti varianc. Vrednost F-testa je 

0,000, njegova statistična pomembnost pa je 0,991 (večja od 0,05), kar pomeni, da je 

variabilnost v populacija enaka. Vrednost T-testa je - 0,046 in ima 8 prostostnih stopenj. 

Njegova statistična pomembnost pa je večja od 0,05 (p = 0,965), kar pomeni, da je razlika 

med povprečjema nastala slučajno. Povprečji v starostni skupini od 25 do 36 mesecev se torej 

med seboj ne razlikujeta statistično pomembno.  

Tabela 31: T-test za starostno skupino od 25 do 36 

mesecev. 

Starost od 25 

do 36 mesecev 

Levenov test 

o  enakosti 

varianc 

T-test enakosti 

aritmetičnih sredin 

F Sig. T sp Sig. (2-str.) 

 Enake 

variance 
,000 ,991 - ,046 8 ,965 

Neenake 

variance 
  - ,046 8 ,965 

 

Nazadnje smo v Tabeli 32 preverili še starostno skupino od 37 do 42 mesecev. Preverili smo, 

ali obstajajo statistično pomembne razlike med nivojem responzivnosti in asertivnosti pri 

otrocih z DS. Tudi pri tej starostni skupini je povprečna vrednost za asertivnost (3,8) nekoliko 

nižja od povprečne vrednosti za responzivnost (4,1). Vrednost F-testa je 0,204 (Tabela 32), 
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statistično tveganje je 0,675 (večje od 0,05), kar pomeni, da je variabilnost v populacija 

enaka. V nadaljevanju smo torej pri rezultatu testa o enakosti povprečij upoštevali podatke, 

kjer je enakost varianc predvidena. Vrednost T-testa je - 0,421 in ima 4 prostostne stopnje. 

Njegova statistična pomembnost pa je večja od 0,05 (p = 0,695), kar pomeni, da je razlika 

med povprečjema nastala slučajno. Povprečji v starostni skupini od 37 do 42 mesecev se torej 

med seboj ne razlikujeta statistično pomembno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi izračuna T-testa po posameznih starostnih skupinah ugotovimo, da se nivo 

responzivnosti od nivoja asertivnosti pri otrocih z DS po posameznih starostnih skupinah ne 

razlikuje statistično pomembno.  

Hipotezo 1 zato ovržemo.  

  

Tabela 32: T-test za starostno skupino od 37 do 42 

mesecev. 

Starost od 37 do 

42 mesecev 

Levenov 

test o 

enakosti 

varianc 

T-test enakosti 

aritmetičnih sredin 

F Sig. T sp 

Sig. 

(2-

str.) 

 Enake variance ,204 ,675 - ,421 4 ,695 

Neenake 

variance  
  - ,421 3,957 ,695 
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H2: Razlika med spoloma v doseženem nivoju asertivnosti in responzivnosti ni statistično 

pomembna.  

 

Za testiranje druge hipoteze smo uporabili podatke eksperimentalne (odgovori staršev otrok z 

DS) in kontrolne (odgovori staršev otrok brez DS) skupine. Za eksperimentalno skupino smo 

glede na spol otrok izračunali T-test za asertivnost in responzivnost. Zaradi nenormalnosti 

porazdelitve smo pri kontrolni skupini glede na spol otrok izračunali Mann-Whiteney test za 

asertivnost in responzivnost. 

Najprej smo preverili, ali obstaja glede na spol statistično pomembna razlika za asertivnost pri 

eksperimentalni skupini.  

Povprečna vrednost pri asertivnosti za dečke (2,8) je nekoliko nižja od povprečne vrednosti za 

deklice (3,5). Razlika med povprečjema je opazna, zato smo na podlagi T-testa ugotavljali, če 

je razlika nastala zgolj slučajno ali ne in če se povprečni vrednosti med seboj statistično 

pomembno razlikujeta. 

Vrednost F-testa je 1,169 (Tabela 33), njegovo statistično tveganje je 0,305 (večje od 0,05). V 

nadaljevanju smo pri rezultatu testa o enakosti srednjih vrednosti upoštevali podatke, kjer je 

enakost varianc predvidena. Vrednost T-testa je - 1,158 in ima 10 prostostnih stopenj. 

Njegova statistična pomembnost je večja od 0,05 (p = 0,274), kar pomeni, da je razlika med 

povprečjema nastala slučajno. Povprečji se pri asertivnosti glede na spol med seboj ne 

razlikujeta statistično pomembno. 

Tabela 33: T-test za preverjanje aritmetičnih sredin asertivnosti glede na spol. 

Asertivnost 

Levenov test 

o enakosti 

varianc 

T-test enakosti 

aritmetičnih sredin 

F Sig. T sp 

Sig. 

(2-

str.) 

 Enake variance 1,169 ,305 - 1,158 10 ,274 

Neenake 

variance 
  - 1,158 6,904 ,285 

 

Nadalje smo preverili, ali obstaja glede na spol statistično pomembna razlika za responzivnost 

pri eksperimentalni skupini. Tabela 24 in grafična ponazoritev (Graf 16) kažeta, da je 

povprečna vrednost pri responzivnosti za dečke (2,9) nekoliko nižja od povprečne vrednosti 

za deklice (3,6). Na podlagi T-testa smo ugotavljali, če je razlika nastala zgolj slučajno ali pa 

se povprečni vrednosti med seboj statistično pomembno razlikujeta. 

Vrednost F-testa je 1,414 (Tabela 34), njegovo statistično tveganje je 0,262 (večje od 0,05). V 

nadaljevanju smo pri rezultatu testa o enakosti srednjih vrednosti upoštevali podatke, kjer je 

enakost varianc predvidena. Vrednost T-testa je - 1,188 in ima 10 prostostnih stopenj. 
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Njegova statistična pomembnost je večja od 0,05 (p = 0,262), kar pomeni, da je razlika med 

povprečjema nastala slučajno. Povprečji se pri responzivnosti glede na spol med seboj ne 

razlikujeta statistično pomembno. 

Tabela 34: T-test za primerjanje aritmetičnih sredin 

responzivnosti glede na spol. 

Responzivnost 

Levenov test o 

enakosti 

varianc 

T-test enakosti 

aritmetičnih sredin 

F Sig. T sp 

Sig. 

(2-

str.) 

 Enake variance 1,414 ,262 - 1,188 10 ,262 

Neenake 

variance 
  - 1,188 6,903 ,274 

 

Z Mann-Whitney testom smo preverjali domnevo o enakosti srednjih vrednosti glede na spol 

za asertivnost in responzivnost pri kontrolni skupini.  

S Tabelo 25 in Grafom 17 smo prikazali, da pri asertivnosti dečki dosegajo višje rezultate 

(3,9) od deklic (3,4). Prav tako so pri responzivnosti dečki dosegli nekoliko višje rezultate 

(4,0) kot deklice (3,6). Pogledali smo, ali so razlike za spol statistično pomembne.  

 

V Tabeli 35 vidimo, da je statistična pomembnost tako za asertivnost (0,336) kot za 

responzivnost (0,934) večja od 0,05, kar pomeni, da se povprečni vrednosti glede na spol tako 

pri asertivnosti kot responzivnosti otrok s tipičnim razvojem ne razlikujeta statistično 

pomembno. 

 

Tabela 35: Testne statistike za asertivnost in responzivnost 

glede na spol (otroci brez DS). 

 Asertivnost Responzivnost 

Mann-Whitney U 285,500 333,500 

Wilcoxon W 636,500 684,500 

Z - ,963 - ,082 

Asymp. Sig. (2-str.) ,336 ,934 

 

Ugotovili smo, da tako pri eksperimentalni kot pri kontrolni skupini glede na spol v 

asertivnosti in responzivnosti ne obstaja statistično pomembna razlika.   

Hipotezo 2 na podlagi analize potrdimo.   
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H3: Otroci z DS so manj asertivni in responzivni od otrok s tipičnim razvojem. 

 

Za testiranje tretje hipoteze smo uporabili podatke eksperimentalne in kontrolne skupine 

skupaj. Za ugotavljanje razlik med srednjima vrednostma smo glede na kontrolno in 

eksperimentalno skupino za asertivnost in responzivnost po posameznih podlestvicah 

izračunali Mann-Whitney test. 

S testom smo preverjali domnevo o enakosti srednjih vrednosti glede na kontrolno in 

eksperimentalno skupino za asertivnost in responzivnost. 

V Tabeli 36 vidimo, da so pri vsaki podlestvici asertivnosti (»spraševati«, »izraziti želje, 

zahteve, potrebe«, »predlagati«) povprečne stopnje kontrolne skupine višje kot pri 

eksperimentalni skupini. Pri podlestvici spraševati povprečne stopnje pri kontrolni skupini 

dosegajo 29,64, pri eksperimentalni skupini pa 16,04. Pri podlestvici izraziti želje, zahteve, 

potrebe povprečne stopnje kontrolne skupine dosegajo 26,95, eksperimentalne skupine pa 

25,00. Pri tretji podlestvici predlagati povprečne stopnje pri kontrolni skupini dosegajo 28,45, 

pri eksperimentalni skupini pa 20,00.  

Tudi pri podlestvicah za responzivnost se kažejo enaki rezultati. Pri prvi podlestvici 

odgovarjati na vprašanja so povprečne stopnje pri kontrolni skupini prav tako (28,10) višje 

od povprečnih stopenj pri eksperimentalni skupini (21,17). Enaka razporeditev je tudi pri 

podlestvici odzivati se na zahteve: kontrolna skupina – 28,66, eksperimentalna skupina – 

19,29. Pri zadnji podlestvici smiselna povezanost s temo pogovora so povprečne stopnje višje 

pri kontrolni skupini (28,04) – pri  eksperimentalni skupini dosegajo 21,38. V nadaljevanju 

preverjamo, ali so razlike med povprečnimi stopnjami glede na kontrolno in eksperimentalno 

skupino statistično pomembne. 
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 Tabela 36: Stopnje za asertivnost in responzivnost po posameznih podlestvicah glede 

na kontrolno in eksperimentalno skupino. 

 Eksperimentalna ali kontrolna 

skupina N 

Povprečna 

stopnja 

Vsota 

stopenj 

A
se

rt
iv

n
o
st

 

Spraševati  Eksperimentalna – otroci z DS 12 16,04 192,50 

Kontrolna – otroci brez DS 40 29,64 1185,50 

Skupaj 52   

Izraziti želje, 

zahteve, potrebe  

Eksperimentalna – otroci z DS 12 25,00 300,00 

Kontrolna – otroci brez DS 40 26,95 1078,00 

Skupaj 52   

Predlagati  Eksperimentalna – otroci z DS 12 20,00 240,00 

Kontrolna – otroci brez DS 40 28,45 1138,00 

Skupaj 52   

      

R
es

p
o
n
zi

v
n
o
st

 

Odgovarjati na 

vprašanja  

Eksperimentalna – otroci z DS 12 21,17 254,00 

Kontrolna – otroci brez DS 40 28,10 1124,00 

Skupaj 52   

Odzivati se na 

zahteve 

Eksperimentalna – otroci z DS 12 19,29 231,50 

Kontrolna – otroci brez DS 40 28,66 1146,50 

Skupaj 52   

Smiselna povezanost 

s temo pogovora  

Eksperimentalna – otroci z DS 12 21,38 256,50 

Kontrolna – otroci brez DS 40 28,04 1121,50 

Skupaj 52   

 

Tabela 37: Testne statistike asertivnosti in responzivnosti (po posameznih podlestvicah) 

glede na kontrolno in eksperimentalno skupino. 

 

Asertivnost Responzivnost 

Spraševati  

Izraziti 

želje 

zahteve 

potrebe  Predlagati  

Odgovarjati 

na 

vprašanja  

Odzivati 

se na 

zahteve  

Smiselna 

povezanost s 

temo 

pogovora  

Mann-

Whitney U 
114,500 222,000 162,000 176,000 153,500 178,500 

Wilcoxon W 192,500 300,000 240,000 254,000 231,500 256,500 

Z - 2,746 - ,392 - 1,706 - 1,398 - 1,900 - 1,342 

Asymp. Sig. 

(2- str. ) 
,006 ,695 ,088 ,162 ,057 ,180 
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Izračun (Tabela 37) je pokazal, da je statistična pomembnost pri podlestvici spraševati nižja 

od 0,05 (p = 0,006), kar pomeni, da se povprečni vrednosti glede na kontrolno in 

eksperimentalno skupino pri tej podlestvici statistično pomembno razlikujeta. Pri drugih 

podlestvicah, ki merijo asertivnost ali responzivnost, pa se povprečni vrednosti glede na 

eksperimentalno in kontrolno skupino med seboj statistično pomembno ne razlikujeta, saj je 

statistična pomembnost pri vseh večja od 0,05 (izraziti želje zahteve, potrebe (0,695), 

predlagati (0,088), odgovarjati na vprašanja (0,162), odzivati se na zahteve (0,057) in 

smiselna povezanost s temo pogovora (0,180)).  

 

Čeprav otroci z DS v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem pri vseh podlestvicah dosegajo 

nižje rezultate, se je statistično pomembna razlika pokazale le pri podlestvici spraševati. 

Ostale razlike so manjše in niso statistično pomembne. 

 

Hipotezo 3 na podlagi analize le delno potrdimo. 

 

 

H4: Ocenjevalne lestvice, ki so jih izpolnili starši otrok z downovim sindromom, imajo višje 

rezultate od ocenjevalnih lestvic, ki so jih izpolnili strokovni delavci. 

 

Za testiranje te hipoteze smo uporabili podatke za eksperimentalno skupino in ocene 

strokovnjakov. T-test smo izračunali za celotno ocenjevalno lestvico. 

S T-testom smo preverjali, ali obstaja statistično pomembna razlika glede na ocene staršev 

otrok z DS in ocene strokovnjakov. 

Povprečna ocena staršev otrok z DS je pri obeh spretnostih za 0,7 ocene višja od povprečne 

ocene strokovnjakov (Tabela 28). Na podlagi T-testa smo ugotavljali, ali je razlika nastala 

zgolj slučajno in ali se povprečni vrednosti med seboj statistično pomembno razlikujeta. 

Vrednost F-testa je 0,069 (Tabela 38), njegovo statistično tveganje je 0,795 (večje od 0,05). V 

nadaljevanju smo pri rezultatu testa o enakosti srednjih vrednosti upoštevali podatke, kjer je 

enakost varianc predvidena. Vrednost T-testa je 0,611 in ima 17 prostostnih stopenj. Njegova 

statistična pomembnost je večja od 0,05 (p = 0,549), kar pomeni, da je razlika med 

povprečjema nastala slučajno. Povprečji se glede na ocene staršev otrok z DS in ocene 

strokovnjakov ne razlikujeta statistično pomembno. 
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Tabela 38: Test o enakosti varianc in povprečij za 

ugotavljanje razlik med ocenami eksperimentalne skupine in 

ocenami strokovnjakov. 

Celotna lestvica 

ocenjevanja 

Levenov test o 

enakosti 

varianc 

T-test enakosti 

aritmetičnih sredin 

F Sig. Tt Sp Sig. (2-str.) 

 Enake 

variance 
,069 ,795 ,611 17 ,549 

Neenake 

variance 
  ,619 13,174 ,546 

 

Hipotezo 4 na podlagi analize ovržemo. 

10.1 Prikaz hipotez 

Tabela 39: Tabela sprejetih oz. ovrženih hipotez. 

H1: Nivo responzivnosti je pri vseh starostnih skupinah otrok z 

downovim sindromom višji od nivoja asertivnosti. 

 

Ovržemo. 

H2: Razlika med spoloma v doseženem nivoju asertivnosti in 

responzivnosti ni statistično pomembna. 

 

Potrdimo. 

H3: Otroci z DS so manj asertivni in responzivni od otrok s tipičnim 

razvojem. 

 

Delno potrdimo. 

H4: Ocenjevalne lestvice, ki so jih izpolnili starši otrok z downovim 

sindromom, imajo višje rezultate od ocenjevalnih lestvic, ki so jih 

izpolnili strokovni delavci. 

 

Ovržemo. 

 

V Tabeli 39 vidimo, da smo potrdili le eno zastavljeno hipotezo (H2). Ovrgli smo dve 

hipotezi: hipotezo 1 in hipotezo 4. Delno smo potrdili hipotezo 2. Rezultati raziskave kažejo, 

da pri vseh štirih starostnih skupinah nivo responzivnosti ni višji od nivoja asertivnosti (H1). 

Potrdili smo, da razlika med spoloma v doseženem nivoju asertivnosti in responzivnosti ni 

statistično pomembna (H2). Delno smo potrdili, da so otroci z DS manj asertivni in 

responzivni od otrok s tipičnim razvojem (H3). Ovrgli smo, da imajo ocenjevalne lestvice, ki 

so jih izpolnili starši otrok z DS, višje rezultate od ocenjevalnih lestvic, ki so jih izpolnili 

strokovni delavci (H4).   
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11 INTERPRETACIJA PODATKOV 

Glede na vse značilnosti, ki vplivajo na razvoj komunikacijskih zmožnosti pri otrocih z DS, 

pridobljeni rezultati presenečajo. Čeprav se komunikacijske zmožnosti pri otrocih z DS 

razvijajo počasneje kot pri otrocih s tipičnim razvojem in v primerjavi z njimi začnejo otroci z 

DS govoriti z velikim zaostankom, se je pri primerjavi sociopragmatičnih spretnosti med 

obema skupinama za statistično pomembno pokazala razlika le pri podlestvici spraševati.  

Prvo hipotezo smo postavili na podlagi preštudirane literature različnih avtorjev (Wilken, 

2012, Abbeduto idr,. 2007, Roberts idr., 2007, Martin idr., 2010), ki pravijo, da pri otrocih z 

DS prihaja do velikega nesorazmerja med ekspresivnim in receptivnim jezikom. Otroci z DS 

razumejo govorjeni jezik, vendar pa sami začnejo govoriti veliko kasneje. Težave pri razvoju 

govora se kažejo že pri zgodnji predverbalni komunikaciji in govorno-motoričnem razvoju. 

Vendar pa ne smemo pozabiti, da je s tem mišljen verbalni govor. Tudi Wilken (2012) pravi, 

da imajo otroci z DS med drugim in petim letom starosti težave s sporazumevanjem, 

spraševanjem in sporočanjem. Otroci z DS pred razvitjem verbalnega govora za komunikacijo 

uporabljajo kretnje. Slednje so močno področje otrok z DS. V primerjavi z otroki s tipičnim 

razvojem uporabljajo otroci z DS okrog sedemnajstega meseca starosti več kretenj. Na 

podlagi navedenih značilnosti in izsledkov raziskav (Gunn in Crombie, 1996, Abbeduto in 

Hesketh, 1997), ki pravijo, da imajo primanjkljaje v dajanju neverbalnih zahtev in da so otroci 

z DS uporabljali manj zahtev, vendar pa ni bilo zaslediti razlik v uporabi odgovorov in 

komentarjev, smo domnevali, da imajo otroci z DS bolj razvito responzivnost, da se lažje 

odzivajo, kot pa dajejo pobude in zahteve, kar je značilno za asertivnost. Otroci z DS so 

dosegli višjo povprečno skupno oceno pri responzivnosti, vendar je bila ta le za 0,2 točki višja 

od povprečne skupne ocene pri asertivnosti. Na podlagi izračunov (Tabeli 23 in 24) smo 

ugotovili, da se obe spretnosti ne razlikujeta statistično pomembno.  

Literature o razlikah med spoloma pri komunikaciji otrok z DS nismo zasledili. Nismo našli 

podatka, ali se razvoj komunikacije med deklicami in dečki razlikuje. Pri postavitvi te 

hipoteze smo upoštevali izsledke raziskav, narejenih na splošni populaciji. Čeprav velja 

ljudsko prepričanje, da dečki v primerjavi z deklicami v govornem razvoju kasnijo, raziskave, 

narejene v Sloveniji in v tujini, tega ne potrjujejo. Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 

(2006) v svojih raziskavah niso ugotovile razlik med obema spoloma. Enako kaže tudi naša 

raziskava. Čeprav so pri eksperimentalni skupini pri obeh spretnosti (responzivnost in 

asertivnost) deklice dosegle višje rezultate od dečkov, pri kontrolni skupini pa je ravno 

obratno, se izračunana razlika ni izkazala za statistično pomembno. Razliko lahko pripišemo 

neenakomerni zastopanosti starostnih skupin po spolu. Pri eksperimentalni skupini so bile v 

vzorec vključene deklice, starejše od dečkov, pri kontrolni skupini pa obratno. Kljub temu 

ugotavljamo, da spol na razvoj sociopragmatičnih spretnosti ne vpliva.  

Otroci z DS zaostajajo v razvoju govora in imajo specifične težave pri učenju jezika, zato smo 

predvidevali, da so manj asertivni in responzivni od otrok s tipičnim razvojem. Omenjeno 

smo predvidevali tudi na podlagi raziskav in študij, ki so bile narejene na področju 

pragmatike otrok z DS (Abbeduto, 2008, Abbeduto idr., 2007, Roberts idr., 2007). V 

primerjavi s tipično razvitimi otroki otroci z DS zakasnijo v uporabi simbolne komunikacije, 

proizvajajo več napačnih glasov, njihov govor je težko razumljiv, kar je lahko posledica težav 

s prozodijo in ritmom ali pa motenj tekočega govora, ki so pri otrocih z DS prav tako 

prisotne. Omenjeno je vplivalo, da so otroci z DS dosegli nižje rezultate pri vseh podlestvicah 

asertivnosti in responzivnosti. Vendar se je za statistično pomembno razliko izkazala le 

razlika pri podlestvici spraševati. Druge razlike so bile manjše in ne veljajo za statistično 

pomembne, kar je v nasprotju z našimi pričakovanji. Glede na lastnost vprašalnika, ki meri 
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komunikacijo in ne govor, predvidevamo, da so tudi tukaj na rezultat vplivale neverbalne 

spretnosti otrok z DS, predvsem kretnje, saj primanjkljaj uspejo nadomestiti s kretnjami, 

mimiko in držo telesa. 

Napredek in razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih z DS v največji meri zaznavajo 

starši, ki z njim preživijo največ časa, in pa strokovni delavec, ki opazuje otrokovo 

komunikacijo in jo poskuša spodbujati ter s tem otroku zagotavljati boljšo kvaliteto življenja. 

Zaradi vidika subjektivnosti lahko pride do razhajanj med zaznavanjem napredka in dosežkov 

pri enih in drugih, kar je razlog za postavitev četrte hipoteze. Zanimalo nas je, ali so bili starši 

pri izpolnjevanju ocenjevalne lestvice subjektivni, zato smo primerjali odgovore staršev in 

strokovnjakov. Literature, ki bi se ukvarjala s to temo, nismo našli. Pridobili pa smo 

raziskave, ki kažejo, da se družine, ki imajo otroka z DS, v kar 70 % temu prilagodijo in 

živijo normalno družinsko življenje in razvijejo pozitivno družinsko klimo, komunikacija med 

družinskimi člani pa je odprta. Raziskave so tudi pokazale, da so sorojenci bolj skrbni in 

nimajo večjih težav (Buckley, 2002). Raziskave, narejene na devetindvajsetih starših otrok z 

DS, govorijo, da je raven prisotnega stresa pri teh starših primerljiva z ravnjo stresa pri starših 

otrok s tipičnim razvojem; raven stresa pa je pri starših otrok z DS celo nižja kot pri starših 

otrok z MDR (Smith, Romski, Sevcik, Adamson in Barker, 2014). Starši pač sprejmejo 

svojega otroka takšnega, kakršen je, in zato tudi realneje ocenjujejo njegove spretnosti, saj se 

razlika med odgovori staršev in strokovnjakov ni izkazala za statistično pomembno, pa čeprav 

so obe spretnosti starši ocenili višje kot strokovnjaki.  

Poudariti moramo, da je raziskava zajemala majhen vzorec otrok z DS. Želeli smo ustvariti 

večji raziskovalni vzorec, a je priti do družin z otrokom z DS zelo težko. Še najbolj so nam 

pomagala društva, v katera se združujejo starši otrok z DS. V našem primeru je to društvo 

Downov sindrom Slovenije, vendar tudi v društvu nimajo podatkov, koliko otrok se rodi z DS 

in kje ti otroci so. Te podatke pridobijo šele, ko otroci postanejo člani njihovega društva. V 

Sloveniji ni registra, ki bi beležil rojstvo otrok z DS. Podatke o tem vpisujejo kar v register 

otrok z MDR. Navedeno je vplivalo, da vzorec v raziskavo vključenih otrok z DS ni 

zadovoljiv in je veliko manjši kot smo pred raziskavo pričakovali. Kljub temu smo izvedli 

raziskavo, ki na populaciji teh otrok v Sloveniji še ni bila izvedena, zato so pridobljeni 

podatki koristni.  

Področje sociopragmatičnih spretnosti je bilo v Sloveniji raziskano na skupini otrok s tipičnim 

govorno-jezikovnim razvojem, otrok z govorno-jezikovnim zaostankom (ZGJR), z motnjami 

avtističnega spektra (MAS), s cerebralno paralizo (CP) in otrok z motnjami v duševnem 

razvoju (MDR) (Ozbič idr., 2013). Področje je raziskano tudi na skupini gluhih in naglušnih 

otrok (Vidmar, 2015) in na dvojčicah z Williams-Beuren sindromom (WBS) (Plešic, 2013). K 

raziskanim skupinam sedaj dodajamo še skupino otrok z DS. Otroci z DS v primerjavi z 

ostalimi skupinami pri asertivnosti in responzivnosti ter njunih podlestvicah dosegajo višje 

rezultate od otrok z avtistično motnjo ter otrok s cerebralno paralizo in MDR. Nižje rezultate 

dosegajo v primerjavi z otroki, ki imajo zapoznel govorno-jezikovni razvoj, otroki s 

cerebralno paralizo, gluhimi in naglušnimi otroki in otroki, ki imajo tipični govorno-jezikovni 

razvoj. Rezultate skupin smo med seboj primerjali v Tabeli 40. Primerjali smo povprečja 

postavk posamezne spretnosti. Pri skupini otrok z MAS smo vključili podatke otrok starostne 

skupine od 30 do 46 mesecev, saj se ta starostna skupina vsaj delno sklada s starostnimi 

skupinami ostalih skupin. V primerjavo nismo vključili dvojčic z WBS, saj gre za le dva 

posamezna podatka.  
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Tabela 40: Primerjava povprečij postavk različnih skupin. 

 

Spremenljivka 

 

Skupina 

 

Povprečja 

postavk 

 

Spremenljivka 

 

Skupina 

 

Povprečja 

postavk 

Asertivnost Otroci z DS 3,1 Responzivnost Otroci z DS 3,3 

ZGJR 3,6 ZGJR 4,0 

MAS  2,3 MAS  2,3 

CP 3,8 CP 4,1 

CP IN MDR 2,5 CP IN MDR 2.4 

Gluhi in naglušni  3,9 Gluhi in naglušni  4,1 

Spraševati Otroci z DS 2,8 Odgovoriti Otroci z DS 3,5 

ZGJR 3,6 ZGJR 3,9 

MAS  2,1 MAS  2,6 

CP 3,9 CP 4,3 

CP IN MDR 2,4 CP IN MDR 2,5 

Gluhi in naglušni  3,9 Gluhi in naglušni  4,2 

Izražati želje Otroci z DS 3,7 Odzivati se Otroci z DS 2,9 

ZGJR 3,9 ZGJR 4,3 

MAS 2,6 MAS  2,1 

CP 4,2 CP 3,9 

CP in MDR 3,4 CP IN MDR 2,7 

Gluhi in naglušni 4,2 Gluhi in naglušni  3,9 

Predlagati Otroci z DS 2,8 Kontingenca Otroci z DS 3,3 

ZGJR 3,4 ZGJR 3,8 

MAS 2,0 MAS  2,1 

CP 3,3 CP 4,0 

CP in MDR 1,7 CP IN MDR 2,3 

Gluhi in naglušni 3,5 Gluhi in naglušni  3,9 

 

V Tabeli 40 vidimo, da najvišjo povprečno postavko pri podlestvicah izmenjujoče dosegata 

skupina gluhih in naglušnih otrok ter skupina otrok s cerebralno paralizo (CP). Le pri 

podlestvici odzivati se dosega najvišje povprečje postavk skupina otrok z govorno-jezikovnim 

zaostankom. Pri vseh podlestvicah, razen pri podlestvicah predlagati in odgovoriti, dosegajo 

najnižjo povprečje postavk otroci z motnjami avtističnega spektra (MAS). Pri ostalih dveh 

podlestvicah (predlagati in odgovoriti) dosegajo najnižjo povprečje postavk otroci s CP in 

MDR. Otroci z DS so pri vseh podlestvicah glede na povprečje postavk uvrščeni na četrto 

mesto. Višje rezultate dosegajo gluhi in naglušni otroci, otroci s CP in otroci z ZGRJ. Nižje 

rezultate dosegajo otroci z MAS in otroci s CP. Vse skupine otrok, razen skupina otrok z 

MAS in skupni otrok s CP in MDR, so bolj responzivne kot asertivne.  
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IV SKLEP 

V magistrski nalogi bi lahko naredili še kar nekaj izboljšav. Če bi razvojne ambulante v 

Sloveniji osebno nagovorili in jih zaprosili za sodelovanje v raziskavi, bi bil morda 

raziskovalni vzorec večji. Osebni stik smo želeli navezati z vsemi starši, ki so izpolnjevali 

ocenjevalno lestvico. Navezali smo ga s sedmimi sodelujočimi starši, ki so nam posredovali 

še veliko drugih koristnih informacij o komunikaciji njihovih otrok.  Poleg izvedene raziskave 

z ocenjevalno lestvico bi lahko izvedli še test, ki ocenjuje zgodnjo komunikacijo pri otrocih. 

Tako bi komunikacijo otrok z DS še bolje raziskali. Želimo si, da bi naša raziskava 

spodbudila nove raziskave, ki bi to področje še podrobneje preučile, saj sta komunikacija in 

pragmatika za celovit razvoj otroka zelo pomembni, prav tako pa je pomembna zgodnja 

intervencija na tem področju. Slabe komunikacijske spretnosti otrok s pragmatičnimi 

težavami vplivajo na njihovo slabšo vključenost v družbo vrstnikov in s tem tudi na slabšo 

družbeno vključenost v kasnejših letih. Človek pa je družbeno bitje, zanj je značilno družbeno 

življenje, zato se strokovnjaki soglasno strinjajo, da je podpora komunikacijskim spretnostim 

in podpora družini zelo pomemben del intervencije v predšolski in šolski dobi otroka. Rhea 

(b.d.) trdi, da je intervencija pri otrocih s pragmatičnimi težavami uspešna, če so vanjo 

vključeni vrstniki, saj ti za izvajanje intervencije ne potrebujejo veliko usposabljanja. 

Učinkovita je vključenost verbalne, pisne in grafične podpore. Na samem začetku izvajanja 

intervencije moramo ugotoviti razvojno pripravljenost otroka za socialne in jezikovne 

zahteve, saj kot pravi Adams (2005): prezahtevne socialne in jezikovne zahteve lahko še bolj 

slabijo pragmatično funkcijo. Avtorica opisuje tudi študijo primera, v katerem je bila 

intervencija namenjena predvsem učenju prilagajanja interakcije staršev in učiteljev na način, 

da otroku omogočijo čim več izkušenj socialnega odzivanja. V samo intervencijo so vključili 

tudi prilagajanje učnega načrta sposobnostim in komunikacijskim kompetencam otroka. 

Usposobili so asistenta, ki je bil z otrokom v razredu in je z njim izvajal strategije za dosego 

ciljev učnega načrta. V okviru intervencije so prav tako spodbujali empatijo otroka in 

razumevanje čustev. Na ta način so hoteli povečati otrokov besednjak in zavedanje čustev. 

Tega so se lotili na način, da so otroku resnične socialne situacije predstavili preko risank, 

njegova naloga pa je bila, da prepozna čustvo, izraženo v danem dogodku. Njihov cilj pri tej 

dejavnosti je bil pri otroku povečati razumevanje čustev drugih ljudi in povečati spoznanje, 

kako lahko vplivamo na čustva drugih. Risanke s socialnimi prizori so uporabili tudi pri 

prikazovanju družbenih in verbalnih pravil. S tem so hoteli doseči razumevanje le-teh. Izvajali 

pa so tudi vaje v razredu, ki so bile neposredno vezane na izboljšanje pragmatičnih spretnosti. 

Vaje so se nanašale na pravila menjave vlog v pogovoru, ostajanja znotraj teme pogovora in 

razvijanja pogovornih spretnosti. Avtorji članka poročajo, da so bili starši in učitelji z 

intervencijo zelo zadovoljni, saj so poročali o izrazitem izboljšanju veščin poslušanja, otroci v 

pogovor niso več vključevali nepomembnih informacij in izboljšali so sposobnost pogovora. 

Iz rezultatov raziskave sklepamo, da so rezultati zadovoljivi ter da je kratkoročna (8 tednov) 

in intenzivna (3-krat na teden) terapija prinesla dobre rezultate. Menimo, da so takšni rezultati 

tudi posledica vključenosti staršev in učiteljev ter dela z njimi, saj so lahko naučene strategije 

prenesli v domače in šolsko okolje, torej je bil otrok vedno deležen spodbud za razvijanje 

svojih pragmatičnih spretnosti. Opisane intervencije so dobre, zato je izvajanje tovrstnih 

intervencij več kot samo smiselno. Na slovenskem ozemlju bi se najverjetneje pojavil 

finančni problem, težave pa bi lahko predstavljalo tudi pomanjkanje ustreznega kadra za 

usposabljanje staršev in drugih strokovnih delavcev. Vendar je na tem mestu potrebno dobro 

razmisliti, ali je bolje izvajati dolgoročne in manj intenzivne obravnave ali pa kratkoročne 

intenzivne obravnave, ki do otrokovega napredka privedejo v krajšem času.  
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V tej nalogi raziskano področje moramo pri otroku razvijati zelo zgodaj, kar pa je problem, 

saj izvajanje zgodnje obravnave v Sloveniji še vedno ni urejeno. V Sloveniji zgodnja 

obravnava še vedno ni strokovno vodena, strokovnjaki pa niso medsebojno povezani. Prav 

tako nimamo vstopnih točk za starše, kjer bi lahko bili le-ti deležni pomoči in strokovne 

podpore. Želimo si čimprejšnje ureditve tega področja, saj bodo medsebojno povezani 

strokovnjaki različnih področij lahko le tako skupno pripomogli k optimalnemu razvoju otrok.  
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