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POVZETEK 

Govor in jezik sta zelo pomembni področji otrokovega razvoja. Govor je pomemben za 
razvoj osebnosti in za človekovo socializacijo. Govor nam služi kot sredstvo 
komunikacije. S pomočjo govora izražamo svoje misli, občutke, čustva, želje, potrebe. 
Najbolj viden in očiten napredek govora in jezika pa je v predšolskem obdobju. Razvoj 
govora in jezika  je odvisen od veliko dejavnikov. Le-te delimo na notranje in zunanje.  

Cilj raziskave je bil analiza stališč ravnateljic, vzgojiteljic, svetovalnih delavcev ter 
logopedinj in surdopedagoginj o vplivu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj 
predšolskih otrok. V raziskavo je bilo vključenih 50 ravnateljic, strokovnih delavcev 
vrtca ter logopedinj in surdopedagoginj. Udeleženci raziskave so izpolnili avtorsko listo 
trditev o zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. 
Zanimalo nas je ali se bodo različne skupine strokovnjakov razlikovale v tem, kolikšen 
pomen za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok pripisujejo različnim zunanjim 
dejavnikom in katerim zunanjim dejavnikom bodo posamezne skupine strokovnjakov 
pripisale največji pomen za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. Strokovni 
delavci, ravnatelji in logopedi imajo zelo pomembno vlogo pri razvijanju govora 
predšolskega otroka. Razvoj otrokovega govora namreč poteka v okviru vseh področij 
in vsebin, vključenih v vrtčevski kurikulum. 

Ugotovitve so pokazale, da so stališča vseh skupin zelo enotna. Ocenjevalci pripisujejo 
največji pomen dejavnikom kakovosti družinskega okolja, sledi vpliv vrtca in vrstniške 
skupine ter na zadnjem mestu vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov. Znotraj 
posameznih skupin dejavnikov so opazne majhne razlike, kot statistično pomembni pa 
se izkažeta zgolj dve. Do statistično pomembnih razlik pri stališčih vpliva na govorno-
jezikovni razvoj je prišlo pri dejavniku »število otroških knjig v domačem okolju« med 
skupino vzgojiteljic, ki delajo z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja in logopedinjami 
in surdopedagoginjami ter »dokončana stopnja izobrazbe matere« med skupino 
vzgojiteljic, ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja in ravnateljicami. 
Raziskava je pokazala tudi, da skupine strokovnjakov pripisujejo največji pomen 
osmim izmed dvajsetih zunanjih dejavnikov. Ti dejavniki so: glasno branje knjig otroku, 
pogostost govornih interakcij med mamo in otrokom, dober govorni model (vzor) doma, 
dokončana stopnja izobrazbe matere, oblika družine (jedrna, razširjena, …), število 
članov v družini, vzgojiteljičine spodbude v vrtcu (zna prisluhniti otroku, zna počakati, 
otroka pohvaliti), interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu. 

 

Ključne besede: govorno-jezikovni razvoj, zunanji dejavniki, stališča, predšolski 
otroci, strokovni delavci vrtcev, logopedi. 

 



   
 



   
 

ABSTRACT 

Speech and language are two very important fields of child's development. Speech is 
very important for the development of personality and for human socialisation. Speech 
serves as the means of communication. Through speech we express our thoughts, 
feelings, emotions, wishes, needs. The most visible and obvious progress of speech 
and language occurs in the pre-school period. The development of speech and 
language depends on several factors, which can be divided into internal and external 
factors.   

The purpose of this survey is to analyse the viewpoints of headmasters, teachers, 
education professionals, speech therapists and teachers of the deaf on the impact of 
external factors on the speech development of pre-school children. The survey 
encompasses 50 headmasters, education professionals in kindergarten, speech 
therapists and teachers of the deaf. Participants to the survey filled in a copyright list 
of statements on external factors affecting the speech and language development of 
pre-school children. The question was whether different groups of experts will share 
the same opinion on how much importance for speech and language development of 
pre-school children they attach to various external factors and which external factors 
will be given greatest importance for the speech and language development of pre-
school children by individual groups of experts.  Education professionals, headmasters 
and speech therapists play a very important role in developing the speech of a pre-
school child. The development of a child’s speech namely takes places within the 
framework of all the fields and contents included in the kindergarten curriculum.   

The findings have shown that the viewpoints of all groups are highly unified. The 
evaluators attach greatest importance to the quality of family environment, followed by 
the impact of kindergarten and peers, while the impact of social and economic factors 
comes in last place. There are slight differences within individual groups of factors, 
however only two of them turn out to be statistically important. Statistically important 
differences in the viewpoints on what affects the speech and language development 
appeared with the factor “the number of children books in home environment” between 
the group of teachers working with children in the department of the 1st age bracket 
and speech therapists and teachers of the deaf, and with the factor “mother’s 
completed level of education” between the group of teachers working with children in 
the department of the 2nd age bracket and headmasters. The survey also showed that 
the groups of experts attach greatest importance to eight out of twenty external factors. 
These factors are: reading out books to children, frequency of oral interactions between 
mother and child, good oral (role) model at home, mother’s completed level of 
education, family structure (nuclear family, extended family…), number of family 
members, teacher’s stimulation in kindergarten (knows to listen to the child, knows to 
wait, compliment the child), interaction with peers (playing) in kindergarten.  

 

Key words: development of speech and language, external factors, viewpoints, pre-
school children, education professionals in kindergartens, speech therapists.  
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1 UVOD 
 

Najbolj sestavljena funkcija človekovega živčnega sistema je govor. Govor je pri ljudeh 
osnovno sredstvo komunikacije. Je oblika človekovega vedenja (Žnidarič, 1993). 
Govor otroku ni dan od rojstva in se ga mora naučiti. Uči pa se ga predvsem tako, da 
ga uporablja. Na razvoj govora in jezika močno vpliva več dejavnikov. Govorno-
jezikovno izražanje je zapleten psihofiziološki proces, ki ga vodi, nadzira osrednje 
živčevje. Za pravilen razvoj besednega govora in jezika je potrebno ustrezno razvito 
osrednje živčevje, pravilno razviti čuti (zlasti sluh), pravilno razviti govorni organi, dovolj 
razvite kognitivne sposobnosti in ustrezen vpliv okolja na otrokova prva leta življenja 
(Grobler, b. d.). 

Na otrokov besedni govorno-jezikovni razvoj vplivajo številni dejavniki, ki jih delimo na 
notranje in zunanje. Najpogosteje avtorji izpostavljajo dejavnike kakovosti otrokovega 
družinskega okolja, sociodemografske (socialno-ekonomske) značilnosti družine in 
kakovost vrtca (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Kakovostno družinsko 
okolje spodbuja govorno-jezikovni razvoj otrok na način, da starši otroku postavljajo 
odprta vprašanja, z otrokom obiskujejo knjižnico, lutkovne predstave, si ogledajo 
otroške televizijske programe skupaj z otroki ter imajo doma knjige in revije zanj. Branje 
in poslušanje zgodb namreč spodbuja otrokov razvoj besedišča.  

Socialno-ekonomski status družine, ki v širšem pomenu besede vključuje npr. 
dokončano stopnjo izobrazbe matere, kraj bivanja otrokove družine, obliko družine in 
število njenih članov ter zaposlitev očeta in matere, lahko pomembno vpliva na razvoj 
govora in jezika otroka. H govorno-jezikovnemu razvoju lahko pomembno prispeva tudi 
zaporedje rojstva otroka v družini. To otroku omogoča širjenje izkušenj v razvoju 
govora, saj je v različnih komunikacijskih položajih, s tem pa je deležen tudi več 
spodbud v govorno-jezikovnem razvoju (Marjanovič Umek, Podlesek, Fekonja Peklaj 
2005, v Marjanovič Umek, 2011). 

Na razvoj govora in jezika otrok ne vplivajo le starši in širše družinsko okolje, temveč 
tudi vzgojitelji in strokovni delavci vrtcev. Pomemben dejavnik, ki vpliva na govorno-
jezikovni razvoj predšolskih otrok, je vrtec in vrstniška skupina, kjer otrok dobi druge 
možnosti širjenja komunikacijskih izkušenj (Kranjc, 1999). Kakovost vrtca vključuje 
procesne in strukturne kazalce. Vrtec danes omogoča pomoč staršem pri skrbi za 
otroke, izboljšanje kvalitete življenja tako družin kot otrok in ustvarjanje pogojev za 
razvoj telesnih in duševnih sposobnosti otroka (Zakon o vrtcih, 1996). Pomembno je, 
da ravnatelji, strokovni delavci vrtca (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni 
delavci) in logopedi poznajo dejavnike, ki vplivajo na govorno kompetentnost otrok, saj 
tudi oni prispevajo k njihovemu govorno-jezikovnemu razvoju. Vzgoja v vrtcu v veliki 
meri poteka z rabo verbalnega govora. Razvoj otrokovega govora poteka v okviru vseh 
vsebin, ki so vključene v vrtčevski kurikulum.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) so zapisana načela in cilji predšolske vzgoje v vrtcih. 
Med vsemi načeli izpostavljamo načelo sodelovanja s starši, saj je sodelovanje med 
starši in strokovnimi delavci vrtca, ravnateljem bistvenega pomena. Pomembno je 
izmenjevanje informacij o otroku, njegovem razvoju, posebnostih, napredkih itd. Prav 
tako ravnatelji, ki so pedagoški vodje vrtca, organizirajo, načrtujejo in vodijo vrtec, 
pripravljajo programe razvoja vrtca, predloge letnega delovnega načrta in so odgovorni 
za njegovo izvedbo, skrbijo za sodelovanje zavoda s starši itd. S svojim delovanjem 
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vplivajo na razvoj otrok (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
1996).  

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 
vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Vzgojiteljem ob rabi strokovne 
literature, priročnikov omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 
vzgojo v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). Skupno sodelovanje ravnatelja, strokovnih 
delavcev vrtca in logopeda pa pripomore k boljšemu načrtovanju in oblikovanju 
usmerjenih dejavnosti, roditeljskih sestankov, letnega delovnega načrta. Vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev, kot neposredni izvajalci vzgojno-izobraževalnega programa, 
vplivajo na razvoj otrok v največji meri. Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki so 
razvrščene v šest področij (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika). Cilji 
pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so dejavnosti 
in vsebine, ki jih vzgojitelji na različne načine povezujejo, dograjujejo, dopolnjujejo. 
Bastič Zorec (2004, v Zore, 2014) pravi, da imajo vzgojitelji svoje subjektivne teorije, 
ki se oblikujejo v posameznikovem miselnem sistemu in pomenijo celoto pogledov, 
stališč, vrednot. Te subjektivne teorije so navadno čustveno, vrednostno obarvane. 
Vključujejo tako eksplicitno izražena stališča, kot tudi implicitno izražene predpostavke, 
ki pa se kažejo posredno v ravnanjih, dejanjih. Torej so stališča tista, ki sooblikujejo 
načrte, dejavnosti, cilje posameznih vzgojiteljev. Vzgojitelji so namreč tisti, ki vsak dan 
odločajo o tem katere cilje, dejavnosti bodo vključili, da bodo smiselne za otroke, katera 
sredstva in materiale bodo izbrali in kako bodo organizirali potek dejavnosti skozi ves 
dan. Medtem ko svetovalna služba tako posredno kot neposredno vpliva na razvoj 
otrok. Svetovalni delavci vrtcu pomagajo in sodelujejo z namenom, da bi bili vsi 
udeleženci čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega ter vseh splošnih in posebnih 
ciljev. Svetovalni delavci v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudijo pomoč 
vrtcu pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega 
dela. Z lastno strokovno avtonomno držo svetovalna služba prispeva k strokovni 
avtonomiji vrtca. Temeljni cilj je optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu, zato so 
osnovna področja dejavnosti, na katerih delujejo svetovalno delo z otroki, z vzgojitelji 
in pomočniki vzgojiteljev, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami. V manjši meri se 
usmerja na neposredno delo z otroki, bolj kot neposredno otroke pa nagovarja starše 
in vzgojitelje. Sodelujejo pri načrtovanju letnega delovnega načrta, razvojnega 
programa vrtca, razvijanju izboljšav, pri oblikovanju fizičnega in socialnega okolja 
skupaj z vzgojitelji, pri vsebinski ponudbi dejavnosti v vrtcu. Na njihovo delo pa tako 
kot pri ostalih delavcih vrtca vpliva prikriti kurikulum, torej njihova stališča do 
posameznih dejavnosti, ciljev, načrtov in načina dela.  

Zato je pomembno, da strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vzgojo, izobraževanjem in 
celostnim razvojem otrok, poznajo dejavnike govorno-jezikovnega razvoja, saj jih na 
ta način lahko pri otrocih ustrezno spodbujajo. 
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1.1 KOMUNIKACIJA, GOVOR IN JEZIK 
 

1.1.1 KOMUNIKACIJA 

 

Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola communicare, pomeni pa skupno 
narediti, sporočiti, se posvetovati, pogovoriti in deliti kaj s kom, torej biti v medsebojni 
zvezi. Komunikacija je prenos sporočil od posameznika do posameznika. Je človeška 
zmožnost za vzpostavljanje neposrednega stika s sočlovekom in vplivanja nanj. 
Proces komunikacije vključuje prevajanje sporočil v razumljive simbole, prenos le-teh, 
zaznavanje in prepoznavanje. Posameznik v komunikacijskem procesu preverja 
učinek komunikacije s povratno informacijo. Komunikacija je torej interakcija med 
posamezniki in se realizira z znaki (Jelenc, 1998).  

Komunikacija se nanaša na različne oblike prenosa informacij. Oblike se menjajo glede 
na stopnjo razvitosti otrokovega razvoja. Prva oblika je najpreprostejši krik, jok, nato 
sledijo geste, mimika ipd. do sestavljenih, ki so uporaba besede oziroma govora, ki 
vsebuje elemente zgodnjih govornih faz (Levandovski in Teodorovič, 1991, v Grilc, 
2014). 

Komunikacijski proces je proces, pri katerem udeleženci sprejemajo, tolmačijo 
sporočila oz. znake, ki imajo določen pomen. Ves ta proces se pogosto dogaja 
sočasno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Slika 1: Komunikacijski proces (Jelenc, 1998) 
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1.1.2 JEZIK 

 

Jezik je abstrakten sistem znakov in simbolov in je sredstvo sporazumevanja.  

Je slušni in prav tako motorični sistem simbolov, vendar je ta, v primerjavi s slušnim, 
drugotnega pomena. Je človeški in povsem nenagonski način sporočanja misli, želja 
in čustev s pomočjo sistema simbolov, ki jih tvorimo hoteno. Pri besednih jezikih so ti 
simboli slušni, ljudje pa jih tvorimo s pomočjo govornih organov (Sapir, 2003). Poleg 
besednega jezika pa poznamo tudi nebesedni jezik. Jezik se v laičnem pojmovanju 
enači z besednim jezikom, vendar besedni jezik spremljajo tudi elementi nebesednih 
jezikov, kot so mimika obraza, pogled, barva glasu, intonacija, drža rok in telesa, 
kretnja gluhega … (Žerdin, 2003). 

Vasićeva (1980, v Jelenc, 1998) pravi, da jezik, kot dogovorjen sistem, s pomočjo 
katerega člani neke skupnosti komunicirajo, opredeljuje več značilnosti: jezik je niz 
navad, je umeten, dogovorjen in konservativen ter odporen do sprememb. Besedni 
jezik je linearen in enodimenzionalen, saj lahko v enem trenutku oblikujemo en glas. 
Je sistem, ki je sistematičen in nesistematičen ter istočasno pravilen in nepravilen. 
Jezika se učimo, saj ni prirojen (Jelenc, 1998). 

Jezik je torej simbolni sistem, ki omogoča malčku oziroma otroku delovanje na 
predstavni ravni. Jezik ponuja orodje, s katerim se otrok izraža in hkrati ponotranja 
naučeno (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Nekateri strokovnjaki pravijo, da 
jezik vpliva na razvoj mišljenja, drugi pa, da jezik mišljenje izraža, vendar nanj ne 
vpliva. Jezik vpliva tudi na razvoj socializacije in omogoča urejene medčloveške 
odnose (Žerdin, 2003). 

  

1.1.3 GOVOR 

 

Govor je individualna raba jezika. V literaturi najdemo številne različne definicije, ki 
opredeljujejo govor.  

Omerza (1972) je govor oziroma izraženje z govorom opredelil kot zelo zapleten 
prsihofiziološki proces, ki pa se razvija pod vplivom bioloških in psiholoških procesov 
ter socialne sredine. Proces vodi in nadzira živčni sestav, ki je v prvi vrsti organ za 
vzajemno delovanje živega organizma z okoljem. Živčni sestav je materialna osnova 
duševnosti in z živci povezuje ves organizem z njegovimi deli v zaključno enoto, ki pa 
se razvija predvsem na podlagi refleksov in pogojnih refleksov. 

Govor je pomemben za razvoj osebnosti, za človekovo socializacijo. Skozi govor se 
osebno izražamo in nam služi kot sredstvo komunikacije (Kranjc, 1992). 

S. Vasič (v Marjanovič Umek, 1990, str. 11) pravi: »Govor je oblika človekovega 
naučenega vedenja, ki rabi lastnemu izražanju in komuniciranju. Govor je pomemben 
dejavnik v razvoju osebnosti in njegovi socializaciji.« 

Govor se lahko realizira besedno (verbalno) ali nebesedno (neverbalno). Pri 
besednem govoru glasove sestavljamo v besede. Je zelo pomemben v človekovem 
razvoju, saj gre za oblikovanje človeka kot posameznika in za vzpostavljanje 
komunikacije z okolico. Govor ima tako individualno kot družbeno funkcijo (Marjanovič 
Umek, 1990).  
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Govor je nekaj  povsem vsakdanjega, da redko pomislimo o njegovi definiciji oziroma 
opredelitvi. Zdi se zelo naraven, vendar pa je njegova naravnost zgolj navidezna. 
Besedni govor je človeška dejavnost, ki se v družbenih skupinah med seboj razlikuje. 
Ni preprosta dejavnost, pri kateri gre za uporabo enega ali več organov, ki so uporabni 
pri tvorjenju glasov v govoru. Govor je izjemno zapleten in kompleksen proces, pri 
katerem gre za preplet dogajanj v možganih, živčnem sistemu in v artikulacijskih in 
slušnih organih. Njihovo delovanje pa je usmerjeno proti cilju komunikacije (Sapir, 
2003).  

 

1.1.3.1 BESEDNI JEZIKOVNI SISTEM  

 

Človek se sporazumeva z besednim in nebesednim jezikom. Besedni jezik je 
sestavljen iz dveh komponent, ki sta izrazna in pomenonosna stran. Osnovne enote 
besednega jezika so besede. Le-te so v zapisanih besedilih sestavljene iz črk 
(grafemov), pri oralnem govoru pa iz glasov (fonemov). Vsaka beseda ima svoj pomen, 
slogovno vrednost, vsebuje pa tudi podatke o obliki (Skaza, 2010). Osnovni sistem 
besednega jezika predstavlja pet komponent. 

 

Pragmatika 

 

Pragmatika se je od 70. let uveljavila kot področje jezikoslovnih znanosti. Različni 
avtorji pragmatiko različno definirajo, vse definicije pa upoštevajo razmerje med 
jezikom in njegovimi funkcijami. Morrisova (1938) definicija, ki je ena izmed prvih, pravi, 
da gre za odnos med znaki in njihovimi uporabniki. Fillmore (1974) pravi, da je 
pragmatika odnos, ki združuje jezikovne oblike in sporočanjske funkcije, ki so jih te 
oblike zmožne opravljati s kontekstom ali okoliščinami. Najširša, Levinsonova (1983) 
definicija pragmatike, pa pravi, da pragmatika pokriva vrsto stvari. Tistemu, ki želi 
vedeti kaj je to, predlaga, naj jo opazuje pri tem, katere probleme si zastavlja in katere 
naloge rešuje. Raziskovalno področje predstavljajo govorna dejanja, pogovorne 
strukture, implikacije, predpostavke. Dimenzija socialne interakcije pa je bistvena 
komponenta pragmatike (Kranjc, 1999). 

Pragmatična raven jezika se razvija v vseh razvojnih obdobjih. Pri pragmatiki gre za 
otrokovo rabo govora v komunikaciji, v različnih socialnih kontekstih. Otroci se v 
zgodnjem otroštvu v različnih okoliščinah učijo, da različne situacije zahtevajo različne 
oblike govora. To so sprejemanje, zavrnitev, formalna struktura govora. Govorimo o 
komunikacijski kompetentnosti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

 

Morfologija  

 

Morfologija je veda, ki v jezikoslovju preučuje strukturo besed in njihovo obliko. Prav 
tako preučuje načine, na katere struktura besed odraža povezavo z drugimi besedami, 
tako v odnosu znotraj stavka ali celotnega besedišča (Anderson, 1992).  
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Način preko katerega morfologija razišče besedo, njeno notranjo strukturo in kako je 
nastala, se kaže skozi identifikacijo in študijo morfemov. Morfemi so najmanjše enote 
v besedi, ki imajo funkcijo, svoj pomen. Iz morfemov so sestavljene besede (Arnoff in 
Fudeman, b.d.).  

 

Fonologija 

 

Fonologija je veda, ki se ukvarja z vzorci zvokov znotraj danega jezika. Bistvenega 
pomena je fonem. Fonemi so zaznavne enote, ki gradijo besede nekega jezika 
(Fonetika, inventar zvokov, 2016). 

Fonologija preučuje podobo glasov, kako naši možgani dojemajo te glasove. Je torej 
veda o pravilih sistema, ki urejajo enote govora v pomenske enote. Pri tem 
uporabljamo segmentalne in suprasegmentalne značilnosti jezika, da prikažemo 
govor. Segmentalne značilnosti so tiste, ki segajo na področje fonemov, njihovih 
razlikovalnih značilnosti (distinktivna obeležja). Suprasegmentalne značilnosti jezika 
pa so intonacija, ritem, hitrost, naglas (Splošno jezikoslovje – fonologija, b.d.). 

 

Sintaksa 

 

Sintaksa ali skladnja se ukvarja z linearno strukturo jezika. Pri tem skuša razložiti kako 
besede, ki so najmanjše enote skladnje, vzajemno delujejo pri oblikovanju stavkov, ki 
so največje enote skladnje. Posamezne besede ali bolj kompleksne sestavne dele 
stavka lahko opišemo glede na obliko in funkcijo. Oblika določa, iz česa so posamezne 
besede ali sestavni deli stavka sestavljeni, funkcija pa določa njihove vloge v stavku 
(Skladnja, 2016). 

 

Semantika 

 

Semantika ali pomenoslovje je veda o pomenu besed. Je disciplina, ki se ukvarja z 
raziskovanjem pomenske plati jezikovnih znakov. Obsega različne stopnje in koncepte 
pomena, od leksikalnih, strukturnih do funkcionalnih. Leksikalna semantika se ukvarja 
z definicijo posameznih besed. Dokaz temu so številni slovarji, enciklopedije in 
klasifikacijske sheme. Formalna semantika se ukvarja s pomanjševanjem delov jezika 
na izjave o stanju stvari, ki imajo določljive resničnostne vrednosti, količino in podobo. 
Strukturna semantika pa skuša opredeliti semantične odnose kot sintaktične odnose 
med besednimi pomeni (Pomenoslovje in besedoslovje, 2016). 
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1.1.4 RAZVOJNE FAZE BESEDNEGA GOVORA IN JEZIKA 

 

1.1.4.1 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 

 

Otroci se rodijo s predispozicijami za razvoj na različnih področjih delovanja. Razvijajo 
se tako na gibalnem kot na zaznavnem področju, rodijo pa se tudi s skoraj popolnim 
funkcionalnim slušnim sistemom. Prav tako je razvit vizualni sistem. Otroci se rodijo v 
svet z zmožnostjo interakcije tako s fizičnim svetom kot socialnim svetom. To je zelo 
dobra osnova za učenje jezika. Otrok se uči sintakse, semantike, kdaj, kje in kako 
govoriti. Uči se torej strategij govora (Kranjec, 1999). Govorni razvoj je zelo dinamičen, 
zapleten proces, še  posebej intenziven pa v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega 
otroštva. Govorni razvoj se prične z jokom, neverbalnim sporazumevanjem in nadaljuje 
s povezovanjem posameznih glasov, pojavom prve besede, oblikovanja enostavnih, 
sestavljenih stavkov, razvojem komunikacijskih spretnosti (Marjanovič Umek, Kranjc, 
Fekonja, 2006). 

Prva komunikacija med mamo in otrokom se začne pred rojstvom otroka. Mama se z 
otrokom pogovarja, boža svoj trebuh in tako otrok dobiva sporočila, na katera reagira 
z gibanjem. Ko se otrok rodi se komunikacija nadaljuje. Otrok vpija informacije sveta 
okoli sebe. Na govor staršev in ljudi okoli sebe reagira z glasom, nasmehom. Govorno-
jezikovni razvoj vsakega otroka poteka zelo različno. Faze razvoja si sledijo v enakem 
zaporedju, vendar se tempo razvoja govora od otroka do otroka razlikuje (Žerdin, 
2003). 

 

1.1.4.2 PREDJEZIKOVNO OBDOBJE 

 

V predjezikovni fazi otrok razvija percepcijska občutja za zvoke okoli njega in si 
pridobiva prakso v artikulaciji glasov. Razvoj jezika se prične že ob rojstvu. Prvo, 
predjezikovno obdobje traja od rojstva pa do pojava prve besede (Kranjc, 1992). To 
obdobje vključuje zaznavanje in razumevanje govora ter jok, vokalizacijo, bebljanje in 
naključno posnemanje glasov brez razumevanja njihovega pomena. Za predjezikovno 
obdobje pa je značilna tudi raba glasov, ki pa še niso besede. Z jokom, proizvajanjem 
prvih glasov in bebljanjem otrok razvija svoj govorni aparat. Na ta način prevzema vse 
večji nadzor nad proizvajanjem glasov in sporočanjem svojih potreb, čustev 
(Marjanovič Umek idr., 2006).    

 

JOK 

 

Ob rojstvu in prvih mesecih življenja so otrokove sposobnosti vokalizacije omejene 
predvsem na jok, ki je otrokov prvi glas in nekaj kratkih glasov. Jok novorojenčku 
predstavlja edino komunikacijsko sredstvo. Ločimo tri načine otrokovega joka. Z njimi 
otrok izraža lakoto, jezo ali bolečino. Z jokom, ki je podaljšan in postaja močnejši, otrok 
sporoča lakoto. Zelo dolg, neobičajno dolgotrajen jok, ki se stopnjuje, označuje 
trebušne krče. Kratkotrajen, močen jok otroka, pa navadno nakazuje na bolečino in 
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jezo. Starši navadno sklepajo o pomenu joka na podlagi konteksta, v katerem ga otrok 
uporablja (Marjanovič Umek idr., 2006). 

 

GRULJENJE 

 

Gruljenje je nova oblika vokalizacije, ki se pojavi ob koncu prvega in na začetku 
drugega meseca starosti. Gruljenje še ni govor v pravem pomenu besede. Pri gruljenju 
gre za obliko komunikacije, s katero otrok sporoča, da je srečen ali razburjen ali 
zadovoljen. Gruljenje je kot ena izmed faz govornega razvoja značilna tudi za gluhe 
otroke, ki so se rodili gluhim staršem (Marjanovič Umek, 1990). Faza je dobila ime 
zaradi zloga (gr, gr), ki ga producirajo otroci, ki slišijo kot tudi gluhi otroci (Kranjec, 
1992). 

 

BEBLJANJE 

 

Dojenček po petem, šestem mesecu preide v fazo bebljanja. Njegova vokalizacija je 
celovitejša. Bebljanje se razvije prej kot pa gruljenje izgine iz otrokove komunikacije. 
Faza gruljenja vsebuje predvsem samoglasnike, medtem ko faza bebljanja vključuje 
tako samoglasnike kot soglasnike (baba, mama, dada). Bebljanje je prva vokalizacija, 
ki je podobna govoru. Običajno je povezana z otrokovo gibalno aktivnostjo in 
vzburjenjem. Otrok ima večjo kontrolo nad govorno izgovorjavo in posluša sogovornika 
ter odgovori z bebljanjem, ko sogovornik preneha govoriti (Marjanovič Umek, 1990). V 
drugi polovici prvega leta starosti otroci bebljajo v stavkih in tako kombinirajo več 
nerazumljivih besed (Marjanovič Umek idr., 2006). 

 

GESTE IN NEVERBALNE REAKCIJE 

 

Otrok začne v namene komunikacije, v drugi polovici prvega leta starosti, uporabljati 
geste. Z gestami in kretnjami želi pokazati nekaj, vzpostaviti očesni kontakt. Pri tem 
otrok lahko uporablja protodeklarativne ali protoimperativne geste. S prvimi želi 
usmeriti pozornost na predmet ali gibanje, medtem ko želi z drugimi vzbuditi pozornost, 
da bi lahko vzpostavil stik. Ob uporabi gest pa dojenček vzdržuje neposreden očesni 
stik z osebo, s katero komunicira. Kasneje dojenček k temu doda še vokalizacijo. Otrok 
po prvem letu starosti uporablja geste in kretnje za simboliziranje dejavnosti ali 
predmetov. Pomembna je povezava med razvojem simbolnih gest in govornim 
razvojem. Pri tem gre za tesno povezanost z razvojem otrokovega simbolnega 
predstavljanja. Zelo pomembno vlogo pri komunikaciji ima odrasla oseba, saj je 
pomembno, da se na geste, ki so ji namenjene, ustrezno odziva in jih poimenuje 
(Marjanovič Umek idr., 2006). 
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IZGOVORJAVA IN IZMENJAVA PO GOVORNEM VZORCU 

 

Po prvem letu starosti otrok vse pogosteje uporablja glasove, ki so značilni za njegov 
materni jezik. Različnost glasov se v otrokovem govoru zmanjša. Zelo pomembno 
vlogo pri izgovorjavi in izmenjavi pa imajo odrasli, starši. Pomembno je, da se otrok 
nauči tako poslušati kot povedati. Otroka je potrebno naučiti, da je komunikacija 
sestavljena iz poslušanja in govorjenja. Starši morajo biti model, ki otroku omogoča 
priložnosti in izkušnje, kako poteka izmenjava v komunikaciji. Pri komunikaciji in 
izmenjavah različni avtorji opisujejo dva različna modela interakcij med otrokom in 
staršem: menjajoči in simultani govor. Pri menjajočem govoru se otrok in starš 
menjujeta tako, da starš nekaj pove in ga otrok posluša, nato se otrok odzove ter ga 
starš posluša. Pri simultanem govoru pa otrok in starš govorita istočasno. Pomembno 
je, da otrok dobi izkušnje tako s simultanim govorom, kot tudi menjajočim, saj ga je 
potrebno naučiti pravil izmenjave v komunikaciji (Marjanovič Umek, 1990). 

 

1.1.4.3 JEZIKOVNO OBDOBJE 

 

Jezikovno obdobje se začne z otrokovo uporabo prvih besed. Otroci pri približno 
trinajstih mesecih razumejo, da stvari poimenujemo in ima vsaka stvar svoje ime. 
Večina otrok prvo besedo izgovori med dvanajstim in dvajsetim mesecem starosti 
(Marjanovič Umek idr., 2006). 

 

RABA PRVIH BESED 

 

Prva beseda je skupina glasov, ki jih otrok izgovarja ter imajo pomen. Prve otrokove 
besede imajo na začetku več pomenov. Ko je otrokov besednjak še zelo majhen, 
obsega do 10 besed, otrok izgovarja besede, ki jih težko opredelimo v skupino besed. 
Te besede navadno predstavljajo oponašanje živali, predmetov ali ljudi (Marjanovič 
Umek idr., 2006). Tako kot pa pomen otrokovih prvih besed ni vedno enak pomenu 
besed pri odraslemu človeku, tudi raba oziroma govorno izražanje ni enako govornemu 
izražanju odraslega človeka. Otrok namreč označuje in poimenuje različne osebe in 
predmete. Pri pravilni izgovorjavi besed je temeljna zaznava prvih besed (Marjanovič 
Umek, 1990). Večina strokovnjakov meni, da otrok najpogosteje izgovori prvo besedo 
konec prvega ali začetek drugega leta starosti. Ko je zveza med besedo in osebo ali 
predmetom smiselna, govorimo o prvi besedi. Ko dobijo besede določen pomen, 
govorimo o prvih besedah. Otrok torej točno ve, da besede mama ali ati pomeni točno 
določeno osebo. Otrokov govor se tako razvija na podlagi razumevanja in posnemanja 
tujega govora in razvoja govoril (Žnidarič, 1993). Prve besede pomenijo tako misli kot 
stavke in jim pravimo monoreme (enobesedni stavki). Ob koncu prvega leta starosti 
otroci uporabljajo tri do štiri besede. Otrok v tem času sliši mnogo besed, usvoji pa le 
tiste, ki ga zanimajo. Otrok razume mnogo več, kot lahko pove. K. Nelsonova (v 
Žnidarič, 1993) je izdelala kategorije prvih besed. V otrokovem zgodnjem besednjaku 
je 14 % specifičnih samostalnikov. To so besede, ki jih otrok uporablja za 
poimenovanje posameznih stvari (npr. živali). 51 % je splošnih samostalnikov, kar 
predstavljajo besede, ki jih otrok uporablja za poimenovanje predmetov, ljudi, živali 



10 
 

(npr. hiša). Akcijskih besed je v otrokovem zgodnjem besednjaku 14 %, kar 
predstavljajo besede, ki jih otrok uporablja za opis dejavnosti ali izražanje zahteve po 
pozornosti (npr. daj, poglej). 9 % je povednih določil, kar so besede, ki označujejo 
lastnosti, količino stvari (npr. lep, veliko). 8 % je osebno socialnih besed, s katerimi 
otrok izraža svoja počutja oziroma odnose (npr. da, prosim). Najmanj je funkcijskih 
besed (4 %), ki imajo le slovnično funkcijo (npr. kaj, kje). V govornem razvoju otroka 
se izmenjavajo obdobja hitrega razvoja in obdobja zastojev. Največji zastoji nastanejo, 
ko je otrok zaposlen s pridobivanjem druge spretnosti, največkrat ko se uči hoditi. 
Razvoj govora je namreč odvisen od otrokovega telesnega, duševnega razvoja in od 
njegovega zdravja ter okolice (Žnidarič, 1993). 

Prve enobesedne izjave so najpogosteje razumljive v kontekstu, saj imajo enak pomen 
za otroka in osebo, ki je bila z njim v določeni situaciji. Na tej stopnji govornega razvoja, 
izgovorjavi prvih besed, otrok pogosto uporablja geste, s katerimi pokaže na predmet, 
pokaže, kaj želi. V govoru se pri otrocih v obdobju do drugega leta starosti pogosto 
pojavljajo eholalije, večkratno ponavljanje ene besede (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Glede na različne raziskave naj bi otroci v govoru pogosteje uporabljali 
polnopomenske besede, najpogosteje samostalnike in glagole ter kazalne zaimke. S 
starostjo otrok pa delež samostalnikov v govoru pada in narašča število glagolov ter 
pridevnikov. Otroci, stari približno osemnajst mesecev, naj bi usvojili že približno od 25 
do 50 besed. Od približno 50 do 100 besed pa naj bi bilo potrebno, da otrok zmore 
tvoriti dvobesedne povedi, izjave. Otrokov besednjak se do tridesetega meseca 
starosti zelo hitro veča. Otrok se lahko nauči tudi po nekaj besed na dan. Otroci zelo 
različno hitro pridobivajo in usvajajo nove besede. Skupaj z novimi besedami pa otroci 
usvajajo tudi slovnico. Otroci se nove besede učijo v kontekstu, v katerem jih slišijo. 
Najprej misli izražajo skozi besede, nato začnejo uporabljati večbesedne stavke. 
Pomembno je, da imajo dober zgled tako doma, pri starših, kot v bližnji okolici, vrtcu 
(Marjanovič Umek idr., 2006). Govor se spreminja. Otrokovi interesi prevladajo 
občutke, ki so bili v ospredju v prvem letu njegove starosti. Otrok postane radoveden, 
vse opazuje, odkriva nove besede, nova imena. V tej dobi otrok še vedno uporablja 
lažje izrekljive besede, težje večkrat izpušča oziroma jih zamenjuje z lažjimi. Pri prvih 
besedah otroci pogosto izpuščajo zloge (npr. izpustijo nepoudarjen zlog: »banana« je 
»nana«), zlogovno podvajajo (npr. beseda »ladja« je »lala«), izpuščajo posamezne 
glasove (npr. izpustijo zadnji glas v besedi: »gos« je »go«), izpuščajo začetne 
soglasnike ali soglasniške skupine, še posebej če so te nepoudarjene (npr. beseda 
»mleko« je »meko«), zamenjujejo glasove (npr. beseda »Zagreb« je »Zabreg«) in 
dodajajo glasove (npr. samoglasnike: »luč« je »luča«). 

 

POMEN IN STRUKTURA STAVKA 

 

V obdobju med 18. in 20. mesecem starosti se zgodi premik v razvoju otrokovega 
govora. Otrok združi dve besedi zato, da bi lahko izrazil misel. Otrok postopoma tvori 
dvobesedne izjave, torej poleg samostalnika se pojavi še glagol. Počasi se intonacija 
besed spremeni tako, da sta obe besedi vključeni v intonacijsko skupino, premor med 
besedama pa izgine. V času, ko otrok oblikuje prve dvobesedne izjave, uporablja 
telegrafski govor, za katerega je značilnih le nekaj polnopomenskih besed. Otroci 
kombinirajo besede v različnih funkcijah in pomenskih odnosih: imenovanje, zanikanje, 
neobstajanje, ponavljanje, povpraševanje. Otrok uporablja nepravilni besedni red v 
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stavku. Na prvo mesto navadno postavi besedo, ki je zanj čustveno najpomembnejša. 
Otrokove stavke okolica razume predvsem iz konteksta. Ker med otrokovimi mislimi in 
dejanji obstaja zelo tesna povezanost, otrok svojo misel takoj izvede v kretnji, z mimiko, 
v besedi in dejanju. V otrokovem besednjaku se pojavlja čedalje več novih besednih 
vrst in jezikovnih oblik, kar je povezano z otrokovimi čedalje večjimi življenjskimi 
potrebami in okoljem, v katerem živi. Otrok začne uporabljati pretekli in prihodnji čas 
(Žnidarič, 1993). V tem obdobju se skladnja, ki predstavlja slovnična pravila jezika, 
hitro razvija. Izjave otrok postajajo vse bolj podobne izjavam odrasle osebe. Otroci med 
24. in 27. mesecem že oblikujejo izjave, ki so sestavljene iz treh, štirih besed. Prav 
tako zelo hitro usvajajo slovnična pravila. Otrok postopoma usvaja osnovni besedni 
red. V zgodnjem otroštvu se govor na slovničnem in pragmatičnem področju razvija 
zelo hitro. Otrok postopoma oblikuje celovitejše izjave. Izjave se podaljšujejo, otroci v 
njih različno kombinirajo besede in izpopolnjujejo slovnične oblike. Otroci do približno 
šestega leta starosti razvijejo osnovno strukturo govora, oblikujejo bolj zapletene in 
sestavljene izjave. Besednjak je širši in bolj fleksibilen (Marjanovič Umek idr., 2006).  

 

TVORJENJE BESEDILA 

 

Otroci so od obdobja dojenčka, zgodnjega otroštva, izpostavljeni različnim besedilom, 
zgodbam. Za vsako zgodbo je značilna koherentnost in kohezivnost. Koherentnost je 
logična zgradba zgodbe, v kateri so razumljivo predstavljeni dogodki, časovno-vzročne 
povezave in misli. Kohezivnost pa je slovnična povezanost zgodbe, besedila. Otroci 
se po ugotovitvah določenih raziskav (Wray in J. Medwell, 2002) najpogosteje 
poistovetijo z junaki, ki so jim podobni. Ti junaki pa nimajo značilnosti otrok, temveč 
imajo značilnosti, ki bi si jih otroci želeli, da jih imajo. Zgodbe pri otrocih spodbujajo 
domišljijo (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Prva pripovedovanja zgodb malčkov se nanašajo na njihovo neposredno okolje. To so 
enostavni opisi dogodkov, v katerih so bili vključeni tudi sami. Malčki zelo pogosto med 
pripovedovanjem zgodbe nizajo opise predmetov, oseb, dogodkov. Otroci po tretjem 
letu starosti pripovedujejo vse bolj strukturirane, konvencionalne zgodbe, ki 
predstavljajo zaključeno celoto (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Otroci v  zgodbi uporabljajo smiselne časovne in vzročne povezave, opisujejo odnose 
med osebami in zgodbo razvijajo okoli glavnega junaka (Child Development Institute, 
2003, v Marjanovič Umek, 2006). Štiriletni in starejši otroci v zgodbe vključujejo 
simbolizem, odnosne metafore (Applebee, 1978, v Marjanovič Umek, 2006). Medtem 
ko petletni otroci že pripovedujejo zgodbo tako, da elemente vključujejo drug v 
drugega, svojo zgodbo pripovedujejo v preteklem času (Aller, 1995, v Marjanovič 
Umek, 2006), z različno intonacijo in celo posnemajo barvo glasu junakov iz zgodbe 
(Scarlett in Wolf, 1979, v Marjanovič Umek, 2006). Starejši otroci tudi že razumejo, da 
tisti, ki pripoveduje zgodbo, ni del nje ter znajo pojasniti osnovne značilnosti zgodbe, 
vrednotijo vedenja in dejanja junakov (Dombey, 2003 v Marjanovič Umek, 2006). 
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1.1.5 LESTVICA GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

 

Govorno-jezikovni razvoj je v obdobju zgodnjega otroštva zelo hiter. Prepleta se s 
socialnim, čustvenim, gibalnim in spoznavnim področjem. V tabeli so predstavljeni 
mejniki govornega razvoja. V govorno-jezikovnem razvoju med otroci obstajajo velike 
razlike. Faze govorno-jezikovnega razvoja si vedno sledijo v enakem zaporedju, 
vendar je tempo razvoja različen od otroka do otroka. Kdaj in kako se bo razvijal govor, 
je odvisno od številnih dejavnikov (Levc, 2014).  

 

Tabela 1: Lestvica govorno jezikovnega razvoja (Levc, 2014 in Marjanovič Umek, 1990) 

  
PRIČAKOVAN RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

 

STAROST Marjanovič Umek, 1990 
 

Levc, 2014 

1 mesec - Otrok veliko joka in 
producira nekaj 
samoglasnikov, 

- se nasmehne in ob močnih 
zvokih preplaši, zdrzne.  

- Otrok se odziva na zvoke 
in govor. 

- Razpoloženje izraža z 
gibanjem telesa, 
spuščanjem glasov, 
neugodje izraža z jokom.  

- Otrok vzpostavlja stik z 
očmi. 

- Otrok se oglaša z vokali. 

3 meseci - Otrok joka drugače za 
bolečino, lakoto, neugodje.  

- Pojavljajo se ponavljajoči 
glasovi in gruljenje. 

- Otrok z imitacijo odgovori 
na govor. 

5 mesecev - Pri otroku se pojavljajo 
bebljanje in vokalne igre, 

- pojavlja se prav tako 
mnogo ponavljajočih 
glasov. 

- Otrok vokalizira vse vokale 
in soglasnike m, k, g, b, p, 

- se obrača in sledi glasu, 
- z vokali izraža 

nezadovoljstvo ali jezo. 
- Imitacijski odgovori otroka 

na govor upadajo. 
- Otrok prepoznava domač in 

poznan glas osebe. 

- Otrok z očmi sledi zvoku. 
- Otrok reagira na 

spremembe intonacije v 
glasu odrasle osebe. 

- Otroka začnejo zanimati 
zvočne igrače in glasba. 

- Otrok ustvarja različne 
glasove, čeblja, pri tem pa 
se pojavita ritem in 
intonacija.  

- Glasovi, ki jih ustvarja ob 
igri z govornimi organi, so 
vedno bolj podobni 
pravim. 

7 mesecev  - Pojavlja se različnost v 
bebljanju, glasu in ritmu. 

- Otrok obrne glavo v smeri 
zvoka in posluša, kaj 
govorimo. 

- Otrok prepozna nekaj 
vsakdanjih besed. 
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 PRIČAKOVAN RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

STAROST Marjanovič Umek, 1990 Levc, 2014 

7 mesecev - Otrok že usvojenim 
glasovom doda glasove d, 
t, n, v, 

- govori oziroma se 
pogovarja z igračami, 

- pogosto odgovarja na 
glasove v okolju. 

- Pri otroku se pogosteje 
pojavljajo geste kot del 
vokalizacijskih odgovorov 
na dražljaje. 

- Otrok razume besedo: 
»Ne!«. 

- Otrok naredi nekaj stvari 
po naših navodilih oz. 
zahtevah (primer: pokaže 
papa). 

- Otrok posnema različne 
glasove in govor odraslih. 

- Otrok uporablja določene 
geste (primer: pomaha, 
dvigne roke, ko želi v 
naročje). 

- Z govorom ali glasovi 
poskuša pritegniti 
pozornost odraslih. 

- Otrok včasih zloguje. 
- Posnema živalske 

glasove (primer: mjav, 
gaga). 

- Otrok uporablja eno ali 
dve besedi, ki pa jih ne 
nujno izgovarja pravilno. 

9 mesecev - Pojavlja se jok, s katerim 
želi zbuditi pozornost. 

- Sklopi, ki jih otrok 
vokalizira, so del vokalnih 
iger (»mama«, »dada«). 

- Otrok se umika pred tujci, 
- posnema ploskanje. 

11 
mesecev 

- Otrok v povprečju uporablja 
eno besedo pravilno,  

- posnema glasove in 
pravilno število zlogov,  

- razume »ne, ne«,  
- odgovarja na »pa, pa« in 

podobno z ustreznimi 
kretnjami. 

1-2 leti - Pri otroku se pojavlja več 
nerazumljivega žargona 
(žlobudranje),  

- napredek v artikulaciji,  
- veliko eholalije 

(ponavljanja). 
- Otrok pri dveh letih 

poimenuje veliko 
predmetov,  

- prepozna od 150 do 300 
besed,  

- pravilno odgovarja na 
številne ukaze, kot so 
»pridi«, »daj mi to«.  

- Otrok razume geste, 
mimiko obraza. 

- Otrok razume in opravi 
preprosta navodila, 
odgovori na preprosta 
vprašanja. 

- Otrok reagira na svoje 
ime.  

- Od sebe potiska ali vrže 
stvari, ki jih ne želi. 

- Otrok posluša pravljice, 
pesmice. 

- Otrok pokaže dele telesa, 
predmete na sliki. 

- Pri otroku se pojavi prva 
besede in vsak dan število 
besed tudi narašča. 

- Pojavljajo se besede in 
fraze (primer: »Mama, pa, 
pa.«) 

- Otrok odgovarja na 
vprašanja: »Kaj je to?«. 
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 PRIČAKOVAN RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

STAROST Marjanovič Umek, 1990 Levc, 2014 

2-3 leta - Otrok poskuša z novimi 
glasovi, vendar artikulacija 
zaostaja za besednjakom, 

- približno 50 odstotkov 
besed izgovarja razumljivo,  

- pogosto izpušča 
soglasnike,  

- razume približno od 800 do 
1000 besed, 

- odgovarja na različne 
ukaze,  

- pozna predloge v, na, pod, 
zgoraj, spodaj. 

- Žlobudranje počasi upada. 

- Otrok razume sestavljena 
navodila in jih izpolni. 

- Otrok posluša krajše 
zgodbe. 

- Pozna predloge in 
določena razmerja 
(primer: v, na, pod in 
veliko – majhno). 

- Otrok dve ali tri besede 
poveže v stavek. 

- Otrok poimenuje 
predmete na slikah in 
večino predmetov v 
okolici. 

- Otrok z besedami izraža 
vsakodnevne potrebe, 
postavlja preprosta 
vprašanja in odgovarja na 
vprašanja: kdo, kaj, kje. 

- Otrok v govoru uporablja 
samostalnike, glagole, 
pridevnike in zaimke. 

- Otrok začne uporabljati 
pretekli in prihodnji čas. 

- Vključuje se v dialoge. 
- Pozornost pritegne z 

besedami in govorom. 

3-4 leta - Otrok prepozna množino, 
spol, pridevnike,  

- razume sestavljene stavke,  
- uporablja 3-4 besede v 

stavku. 
- Razumljivost povedanega 

je blizu 100 % . 
- Pogosto se pojavlja 

pomanjkljiva artikulacija 
glasu l in r. 

- Otrok posluša daljše 
zgodbe.  

- Otrok sledi kompleksnim 
sestavljenim navodilom. 

- Otrok pozna osnovne 
barve. 

- Otrok se rad pogovarja z 
vrstniki in brez težav sledi 
pogovoru odraslih oseb. 

- Otrok uporablja zaimke in 
pravilno tvori preteklik in 
prihodnjik. 

- Otrok uporablja 
vprašalnice: kdaj, zakaj, 
kaj. 

- Otrok pripoveduje o 
dogodkih. 
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 PRIČAKOVAN RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

STAROST Marjanovič Umek, 1990 Levc, 2014 

4-5 let - Otrok razume 2500 do 
3000 besed,  

- sposoben je slediti 
kompleksnim sestavljenim 
navodilom,   

- razume »če«, »zato« in 
»zakaj«,  

- sestavi 5-6 besedne 
stavke,  

- govori tekoče,  
- izraža časovne odnose,  
- glas dobro modulira v 

konverzaciji. 
- Sintaksa je ustrezna pri 

šestih letih starosti. 

- Otrok posluša in 
pripoveduje daljše 
zgodbe. 

- Otrok sledi in izpolni zelo 
kompleksna navodila. 

- Otrok med seboj ločuje 
različne zvoke. 

- Otrok normalno sodeluje v 
dialogu z odraslimi 
osebami. 

- Otrok sprašuje o pomenu 
neznanih besed. 

- Otrok uporablja stavke, ki 
imajo pravo stavčno 
strukturo in so sestavljeni 
iz 4-6 besed. 

5-6 let - Otrok obvlada časovno 
komponento (primer: 
včeraj, jutri, danes, 
zvečer, …). 

- Otroka začnejo zanimati 
črke in prepoznava tako 
črke kot števila. 

- Otrok zna zapisati svoje 
ime. 

- Pravilno izgovarja vse 
glasove slovenskega 
knjižnega jezika. 

- Otrok uporablja slovnično 
pravilne sestavljene 
stavke. 

- Otrok opisuje dogodke, 
slike in jih postavlja v 
pravi časovni okvir. 
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1.2 DEJAVNIKI GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 
 

Govorno izražanje je zapleten psihofiziološki proces, ki je odvisen od veliko različnih 
bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. Različni avtorji najpogosteje izpostavljajo 
sociodemografske značilnosti družine, kakovost otrokovega družinskega okolja, 
kakovost vrtca in spol. Dejavniki govorno-jezikovnega razvoja pa se najpogosteje delijo 
na notranje in zunanje dejavnike. 

 

1.2.1 NOTRANJI DEJAVNIKI 

 

1.2.1.1 GENETSKI DEJAVNIKI 

 

Na otrokov govor imajo pomemben učinek genetski dejavniki. R. A. Muller (1996, v 
Marjanovič Umek idr., 2006) meni, da na govorno jezikovni razvoj otrok vpliva 
povezanost oziroma interakcija večjega števila genov.  

Nekatere raziskave kažejo, da imajo genetski dejavniki delni vpliv na razvoj različnih 
področij govornega razvoja. Področja na katera vplivajo genetski dejavniki so razvoj 
slovnice, področje semantike, fonologije in artikulacije (Marjanovič Umek idr., 2006).  

 

1.4.1.2 SPOL 

 

Eden izmed dejavnikov otrokovega govornega razvoja, ki ga zelo pogosto izpostavljajo 
različni strokovnjaki, je otrokov spol. Nekateri avtorji (Pellegrini in Jones, 1994, v 
Marjanovič Umek idr., 2006) navajajo, da se deklice pogosteje vključujejo v simbolno 
igro, kjer pogosteje rabijo govor. Rezultati več raziskav (npr. Bornostein in Haynes, 
1998; Macaulay, 1977, idr.), v katerih so avtorji preučevali razlike v govornem razvoju 
deklic in dečkov, kažejo, da se govor deklic razvija hitreje kot govor dečkov. Deklice 
hitreje spregovorijo, hitreje usvojijo slovnico jezika, dosegajo višje rezultate na 
preizkusih pravilne izgovorjave besed, prav tako oblikujejo daljše izjave in imajo širši 
besednjak (Marjanovič Umek idr., 2006).  

U. Fekonja, L. Marjanovič Umek in S. Kranjc (2005) so v vzdolžni raziskavi ugotovile, 
da je imel otrokov spol pomemben učinek na rezultate na podlestvici govornega 
izražanja pri treh in štirih letih starosti. Deklice so na podlestvici govornega izražanja 
dosegale pomembno višje rezultate od dečkov. Vzgojiteljice so prav tako pomembno 
višje ocenile govor deklic kot govor dečkov. Medtem, ko se deklice in dečki pri treh in 
štirih letih niso pomembno razlikovali v rezultatih, ki so jih dosegali na celotni lestvici 
govornega razvoja, na podlestvici govornega razumevanja, v koherentnosti in slovnični 
strukturi zgodb, ki so jih pripovedovali ob slikanici. Ocena govora, ki so jo posredovale  
mame otrok, pa ni bila pomembno odvisna od njihovega spola. Prav tako Reznick in 
Goldsmith (1989, v Marjanovič Umek, 2006) poudarjata, da se razlike med deklicami 
in dečki pojavljajo le v obdobju zgodnjega otroštva in nato izginejo.  

Grška avtorja Apostolos in Napoleon (2001, v Marjanovič Umek idr., 2006)  na podlagi 
raziskave, v katero sta vključila 162 otrok in njihove starše, ugotavljata, da ima spol 
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otroka pomemben učinek na razvoj njegovega govornega razumevanja in rabe besed, 
ki poimenujejo pojme. Vendar pa spol na govorne dosežke otrok ni stalen. Rezultati te 
raziskave podpirajo ugotovitve mnogih drugih avtorjev (npr. Huttenlocher idr., 1991), 
ki kažejo na hitrejši razvoj besednjaka pri deklicah, ampak tudi na zmanjševanje razlik 
v poznejših obdobjih razvoja. Avtorja tako zaključujeta, da se sicer besednjak deklic v 
določenem obdobju razvija hitreje, vendar se nato pri obeh spolih izenači. 

Na drugi strani pa rezultati nekaterih raziskav (npr. Macaulay, 1977) kažejo na to, da 
dečki berejo veliko bolje od deklic in da deklice sicer pravilneje izgovarjajo posamezne 
besede, a dečki razumejo več besed (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Kljub nekaterim ugotovljenim razlikam v govornem razvoju med deklicami in dečki 
večina avtorjev meni, da so razlike veliko manjše, kot pa se pogosto zaključuje 
(Macaulay, 1977, v Marjanovič Umek idr., 2006). M. Crawford (2001, v Marjanovič 
Umek idr., 2006) meni, da obstajajo večje podobnosti kot pa razlike  med deklicami in 
dečki na področju govornega razvoja. Posameznikov spol se namreč močno povezuje 
z mnogimi dejavniki socialnega okolja v katerem živi (npr. socialnoekonomski status 
družine, vrtec, ki ga otrok obiskuje), ki pa vplivajo na razlike v govornem razvoju deklic 
in dečkov. 

 

1.4.1.3 RAZVITA ČUTILA 

 

Čutila imajo zelo pomembno vlogo pri razvoju govora. S čutili sprejemamo govor okolja 

in kontroliramo lastno produkcijo. Z govorom in jezikom sta predvsem povezana sluh 

in vid (Janežič, b.d.). Otrok prve glasove izraža predvsem kot odziv na človeški glas, 

pogovore in razlage, ki jih sliši iz okolice. Pri približno enem letu starosti začne otrok 

ponavljati govor odraslih oseb. Tako se nauči prvih besed in govora (Žnidarič, 1993). 

 

1.4.1.4 ZDRAV ŽIVČNI SISTEM 

 

Zdrav živčni sistem z zdravimi govornimi središči in živčnimi zvezami med njimi je tisti, 

ki nadzoruje in usklajuje delovanje govoril. Kakovost otrokovega govora je odvisna od 

kakovosti govornih središč in zvez med njimi. Prav tako pa imajo pomembno vlogo 

živčna vlakna. Le-ta oživčujejo mišice, ki sodelujejo pri produkciji govora in nadzorujejo 

gibanje govornih organov. Govor je voden iz obeh možganskih hemisfer (Janežič, 

b.d.). Številne raziskave potrjujejo, da je leva polobla odgovorna za pripravno govorno-

jezikovnega materiala pri večini oseb. Razumevanje govora in njegovo motorično 

izpeljavo lahko v grobem postavimo v Wernickovo in Brocovo središče (Frangež, 

2014).  
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1.4.1.5 GOVORNI APARAT 

 

Za govor je nujno potreben dobro razvit govorni aparat. Za pravilno oblikovanje glasu 

in tekoč govor je torej potrebno usklajeno delovanje vseh pravilno razvitih organov. 

Govorni aparat sestavljajo dihalni (respiratorni) aparat, v katerem se ustvarja zračni 

tok, ki je potreben za izgovarjanje večine glasov, grlo in nadgrlna votlina (žrelo, nosna 

votlina in ustna votlina) (Malmberg, 1995 v Marin, 2013).  

 

1.2.2 ZUNANJI DEJAVNIKI 

 

1.2.2.1 KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA 

 

Družinsko okolje je večplasten kontekst, ki otroku nudi možnosti in priložnosti ter 
kakovostne interakcije otroka s starši. Kakovostne spodbude, ki jih je deležen otrok v 
družinskem okolju, pa so močno povezane z različnimi področji otrokovega razvoja 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Kakovost družinskega okolja je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj govora in 
jezika otroka. Starši so tisti, ki oblikujejo kakovostno družinsko okolje in s tem vplivajo 
tudi na razvoj govora. Otroci živijo v družinah, kjer starši pripisujejo različen pomen 
razvoju govora in jezika. Otroci, pri katerih mame niso pripisovale velik pomen področju 
govora in jezika, so imeli v obdobju srednjega otroštva manj obsežen besednjak od 
otrok, katerih mame so bile bolj pozorne na govor otrok. Pomembno je, da se starši 
odzivajo na otrokove govorne kompetentnosti. Starši so tisti, ki izbirajo določene 
dejavnosti in igre, s katerimi spodbujajo področje govora in komunikacije. Gre za 
dvosmeren proces, pri katerem tako starši kot otrok oblikujejo kakovost družinskega 
okolja, v katerem živijo (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Slovenske avtorice (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek, 2003), so 
razlikovale med dvema vidikoma kakovosti družinskega okolja, in sicer na eni strani so 
to materialne dobrine in na drugi strani dejavnosti, s katerimi starši spodbujajo razvoj 
otrokovega govora in jezika. Med materialne dobrine so uvrstile število in vrsto knjig, 
ki jih ima otrok doma, med dejavnosti pa so uvrstile pogostost glasnega branja otroku, 
gledanja otroških televizijskih programov in otrokovo obiskovanje knjižnice (Marjanovič 
Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

Številni avtorji poudarjajo pomembnost izpostavljenosti otroka otroški literaturi. Zelo 
pomembno je, da otrok pogosto samostojno bere slikanice, knjige, revije, prav tako pa 
ima velik pomen zgled, ki ga otroku preko pogostega prebiranja različne literature 
dajejo starši (Marjanovič Umek idr., 2006). A. Pellegrini in L. Galda (1998, v Marjanovič 
Umek in Fekonja Peklaj, 2008) sta v svoji raziskavi spraševala starše o različnih 
situacijah, v katerih lahko otrok spoznava različne vrste in oblike besedil, otroške 
literature ter o osebah, ki se ob teh dogodkih vključujejo v interakcijo z otrokom. 
Rezultati raziskave so pokazali, da pogoste interakcije različnih oseb, s katerimi otrok 
vstopa v govorne interakcije ob različnih dogodkih v družinskem okolju, spodbuja 
pogostejšo rabo govora, ki je značilen za literarna besedila. Starši z glasnim branjem 
otroške literature in načinom branja vplivajo na govorni razvoj otroka. Prav tako pa 
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starši med branjem, vzdrževanjem otrokove pozornosti na vsebino zgodbe, uporabljajo 
besede, ki spodbujajo metajezikovni razvoj otroka.  

Pogostejše branje otroške literature, obiskovanje knjižnice, število knjig, ki jih ima otrok 
doma, glasno branje staršev in starost otroka, ko so mu starši začeli glasno brati, 
zmerno napoveduje tudi otrokove poznejše bralne spretnosti (Foy in Mann, 2003, v 
Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Mnogi raziskovalci (npr. Dunham in Dunham, 1992; Howes, 1990) pa ugotavljajo, da 
je kakovost družinskega okolja oziroma vedenje staršev boljši napovedovalec tako 
spoznavnega, socialnega kot govornega razvoja tistih otrok, ki niso vključeni v vrtec, 
kot pa tistih, ki so vanj vključeni. Drugi (npr. Clarke-Stewart, Gruber in Fitzgerald, 1994) 
pa menijo in ugotavljajo nasprotno. Kakovost družinskega okolja, izobrazba mame ter 
njeno vedenje se pomembno povezuje z razvojem otroka, ne glede na to, ali je otrok 
vključen v vrtec ali ne (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

Tako vrtec kot družinsko okolje lahko spodbujata ali zavirata otrokov razvoj. Zelo 
pomembno je, da vrtec in starši sodelujejo in spodbujajo otrokov govorni razvoj. 

 

1.2.2.2 SOCIALNOEKONOMSKI STATUS DRUŽINE  

 

Izobrazba staršev, predvsem mame, je najpogosteje preučevan pokazatelj 
socialnoekonomskega statusa družine. Pomembno ga povezujejo z ravnanjem pri 
različnih dejavnostih v družini, predvsem govornim razvojem otroka. Ugoden socialno-
ekonomski status in visoka stopnja izobrazbe staršev sta bila prepoznana kot 
pomemben dejavnik pri govornih interakcijah med otrokom in starši ter otrokovim 
govornim razvojem. V raziskavi, v kateri je bilo vključenih 198 malčkov in njihovih mam, 
so malčki mam z višjo izobrazbo pri štiriindvajsetih mesecih dosegali višje rezultate na 
lestvici govornega razvoja kot malčki, katerih mame so imele nižjo stopnjo izobrazbe 
(H. Bee in sodelavci, 1982, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

Kaestner in Corman (1995, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj) pa sta v svoji 

raziskavi ugotovila, da mamina dodatno pridobljena izobrazba v času od rojstva prvega 

do rojstva drugega otroka nima pomembnega učinka na govorno kompetentnost 

drugega otroka. Ravno nasprotno sta Rosenzweig in Wolpin (1994, v Marjanovič Umek 

in Fekonja Peklaj, 2008) ugotovila, da ima mamino dodatno izobraževanje v prvih treh 

letih otrokovega življenja velik učinek na otrokovo razumevanje besed. Prav tako pa 

tudi več slovenskih raziskav kaže pomemben učinek mamine izobrazbe na govorno 

kompetentnost otrok v obdobju zgodnjega otroštva (Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2008). 

 

1.2.2.3 VRTEC IN VRSTNIKI 

 

Tako kot družinsko okolje je pomembno okolje tudi vrtec in vrstniška skupina, ki jo 
obiskuje otrok. Pomemben je zaradi varstva otrok, pospeševanja in razvojnega 
izenačevanja otrok, ki prihajajo iz zelo različnih materialnih in različno vzpodbudnih 
okolij. V vrtcu je otrok udeležen v različnih dejavnostih, kot so usmerjene, rutinske, 
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prehodne dejavnosti, prosta igra. Dejavnosti se med seboj razlikujejo glede na 
material, prostor po katerem se lahko gibajo, pravila, ki veljajo v zvezi z govornim 
izražanjem ter vključenost odrasle osebe ali vrstnikov v govorne situacije in interakcije. 
Vsaka posamezna dejavnost vpliva na način komunikacije, značilnost izražanja otrok 
in jih spodbuja k sodelovanju v različnih govornih situacijah (Marjanovič Umek idr., 
2006). Kakovost vrtca ima torej kompenzacijsko funkcijo za otroke, katerih starši imajo 
nižjo izobrazbo oz. katerih družinsko okolje je manj spodbudno za njihov govorno-
jezikovni razvoj. Na drugi strani pa učinek vrtca ni tako pomemben pri otrocih, katerih 
starši so visoko izobraženi in otroku z večjo verjetnostjo nudijo boj kakovostno in 
spodbudno družinsko okolje.  

Kakovost vrtca se kaže tako s procesnimi, kot tudi strukturnimi kazalci. Procesni 
kazalci vključujejo vzgojiteljičine spoznavne in govorne spodbude v vrtcu, njeno 
odzivnost in občutljivost ter interakcije med otroki in strokovnimi delavci vrtca. 
Strukturni kazalci pa vključujejo razmerje med številom odraslih oseb in otrok v oddelku 
ter število otrok. Rezultati raziskave slovenskih avtoric (Marjanovič Umek, Kranjc, 
Fekonja in Bajc, 2005) so pokazali, da je kakovost vrtca dejavnik, ki lahko zmanjša 
razlike v govorni kompetentnosti otrok.  

Avtorji različnih raziskav navajajo (npr. S. J. Kontos, 1991 in Marjanovič Umek, Kranjc, 
Fekonja in Bajc, 2005), da starost otroka ob vstopu v vrtec ni imela velikega vpliva na 
otrokovo splošno govorno kompetentnost pri petih letih starosti. Starost otroka ob 
vstopu v šolo pa ima v povezavi z dejavnikom družinskega okolja pomemben vpliv na 
določena področja govorne kompetentnosti (npr. pripovedovanje zgodbe). Starost 
otroka ob vstopu v vrtec, ko so bili stari tri leta, je imela največji pozitivni učinek na 
pripovedovanje zgodbe tistih, katerih mame so imele visoko stopnjo izobrazbe. Čeprav 
učinek starosti otroka ob vstopu v šolo ni pomemben, pa so razlike v splošni govorni 
kompetentnosti med otroki, katerih starši imajo različno visoko stopnjo izobrazbe in so 
v vrtcu že štiri leta, manjše, kot to velja za otroke, ki so v vrtcu dve leti (Marjanovič 
Umek, Kranjc, Fekonja in Bajc, 2005). To pomeni, da je vrtec z daljšo vključitvijo otrok 
uspešno kompenziral razlike v razvoju govora med njimi, ki so se kazale glede na 
stopnjo izobrazbe mater. Razlike v govorni kompetentnosti otrok, v povezavi z 
izobrazbo staršev, niso pomembne pri tistih otrocih, ki so se v vrtec vključili pri enem 
letu starosti (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Vrstniki oziroma vrstniška skupina ima v obdobju otroka zelo pomembno vlogo. 
Neprestano se vključujejo v igro, v kateri imajo določeno vlogo (moderatorja ali vodje). 
Pri tem je pomembno, da otroci uporabljajo različne komunikacijske spretnosti 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev kot neposredni izvajalci vzgojno-izobraževalnega 
procesa v vrtcu v veliki meri vplivajo na kakovost bivanja otrok v vrtcu. Njihova naloga 
je, da zagotavljajo aktivnosti na vseh področjih, spodbujajo vse vidike otrokovega 
razvoja. V Kurikulumu za vrtce (1999) so zapisana načela, globalni cilji in cilji na 
posameznih področjih. Predlagane vsebine in dejavnosti predstavljajo možne načine 
uresničevanja ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako 
vsebine vključiti v vsakdan. Na to v veliki meri vplivajo vzgojiteljeva stališča do 
posameznih področij razvoja, dejavnosti in vsebin. Poleg vzgojiteljev imajo pomembno 
vlogo pri razvoju otroka svetovalni delavci v vrtcih. Temeljni cilj svetovalne službe v 
vrtcih je podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju skupnega cilja, ki pa je optimalni 
razvoj vsakega otroka. Svetovalna služba sodeluje z vrtcem že v izhodišču, pri samem 
načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju ustreznih pogojev za varno in spodbudno 



21 
 

vzgojno-izobraževalno okolje. Pri svojem delu je svetovalna služba avtonomna, kar 
pomeni, da je ne glede na pričakovanja in mnenja drugih dolžna posredovati konkretna 
strokovna mnenja (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Na to pa seveda vplivajo tudi stališča, 
ki jih imajo svetovalni delavci in tako v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo k 
delu in posameznim področjem vzgoje in izobraževanja pristopajo celostno in 
kompleksno. Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca je ravnatelj, ki pa 
organizira, načrtuje in vodi delo vrtca. Ravnatelj je tisti, ki pripravlja program razvoja 
vrtca, predlog letnega delovnega načrta in je seveda odgovoren zanj. Prav tako pa 
vodi delo vzgojiteljskega zbora, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu, spodbuja 
strokovno izobraževanje in posredno vpliva na razvoj predšolskih otrok. Ravnatelj vodi 
in usmerja delavce vrtca ter vpliva na celotno delo s svojimi mnenji, stališči in 
prepričanji (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996). 
Kakovost vzgojnega dela je ključnega pomena za razvoj otroka na številnih področjih. 
Da pa je vzgojno delo kakovostno, je potreben uglašen tim strokovnih delavcev v vrtcu, 
ki imajo podobna stališča, da lahko delujejo v dobro otrok na njihov optimalni razvoj. 

 

1.3 STALIŠČA   
 

Do pomembnih oseb, pojavov, predmetov, … imamo navadno odnos, ki ni nevtralen. 
Le-te ocenjujemo, jih vrednotimo, se zavzemamo zanje, ali pa jih na drugi strani 
odklanjamo. Med seboj smo si lahko podobni, ali pa se razlikujemo po odnosu do 
bližnjih oseb, do predmetov, dogodkov, živali, narodnosti, političnih vprašanj, … Torej 
ni pomembnega dogodka, osebe, do katerih ne bi zavzeli določenega stališča (Musek, 
1993). 

Definicij pojma stališč je kar nekaj. Krech, Crutchfield in Ballachey (1962, v Nastran 
Ule, 1994) pravijo, da so stališča trajni sistemi pozitivnega ali pa negativnega 
ocenjevanja, občutenja in aktivnosti v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov.  
Rosenberg in Hovland (1960, v Nastran Ule, 1994) pravita, da so stališča 
predispozicije posameznikov za pozitiven ali negativen odgovor na točno določeno 
dogajanje ali situacijo, ki se dogaja v socialnem svetu. Stališča so trajna duševna 
pripravljenost na določen način reagiranja in jih pridobivamo v teku življenja, v procesih 
socializacije. Imajo direktivni in dinamičen vpliv na obnašanje. Vplivajo namreč na 
doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja (Nastran Ule, 1994). 
Psihologi  stališča opredeljujejo kot trajna miselna, vrednostna, čustvena in akcijska 
naravnanja v odnosu do različnih objektov (Musek, 1993). 

Stališča so sestavljena iz treh komponent (Nastran Ule, 1994):  

- Kognitivna komponenta so vedenja, znanja, izkušnje, informacije, vrednotne 
sodbe, argumenti v zvezi z dogodkom, osebo ali situacijo, v našem primeru 
zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na govorno-jezikovni razvoj.  

- Emotivna (vrednostna) komponenta zajema pozitivna ali negativna občutja in 
ocenjevanja objektov stališč. Kognitivna in emocionalna komponenta sta 
navadno med seboj usklajeni.  

- Konativna (dinamične) komponenta pa je težnja ali dispozicija posameznika, da 
deluje oziroma ravna na določen način na objekt stališč. Stališča torej delujejo 
kot motivi, ki v ustreznih okoliščinah izzovejo oziroma usmerjajo našo aktivnost, 
dejavnost.  
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Podobni pojmi stališčem so še prepričanja, vrednote in mnenja. Razlika med 
prepričanjem in stališčem je, da je prepričanje zasnovano samo na intelektualni 
komponenti, medtem ko je stališče zasnovano na intelektualni, emotivni in dinamični 
komponenti. Mnenja so prav tako soroden pojem stališčem, vendar so bolj specifična 
in nestabilna oziroma lažje spremenljiva kot stališča. Pojem stališča pa se pogosto 
zamenjuje tudi s pojmom vrednote, ki pa predvsem označujejo ideje ali situacije, ki 
predstavljajo nekaj pozitivnega, nekaj za kar se je potrebno zavzemati (Nastran Ule, 
1994). 

 

1.3.1 FUNKCIJA STALIŠČ 

 

Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja. Vplivajo na 

to, kako zaznavamo in doživljamo določene objekte in situacije, kakšno je naše mnenje 

o njih in kako nanje emocionalno reagiramo. Stališča delujejo na selektivnost 

percepcije, torej usmerjajo našo pozornost. V množici dražljajev mi izberemo in vidimo 

le tisto, kar se sklada z našimi stališči (Nastran Ule, 1994). Prav tako se naučimo in si 

lažje zapomnimo tisto, kar je v skladu z našimi stališči. 

Stališča imajo po mnenju psihologa D. Katza naslednje funkcije (Katz, 1967, v Nastran 

Ule, 1994):  

- obrambo jaza, 

- vrednotno-ekspresivno funkcijo,  

- instrumentalno (prilagoditveno) funkcijo,  

- kognitivno funkcijo.  

Obramba jaza je funkcija, ki služi kot obrambni mehanizem in ščiti človeka pred 

notranjimi bolečinami, torej negativnimi spoznanji o nas samih. Pozitivna stališča 

imamo do oseb, ki nas pozitivno ocenjujejo oziroma do situacij, v katerih se lahko 

izražamo in negativna stališča do oseb, ki nas zavračajo, zaničujejo, in do situacij, 

pri katerih nismo uspešni (Nastran Ule, 1994). 

Vrednotno-ekspresivna funkcija je funkcija, ki služi kot potreba ljudi po izražanju 

stališč, ki jim omogočajo posredovanje vrednotnih predstav o samemu sebi. Ta 

funkcija je povezana s samorealizacijo in samoizražanjem (Nastran Ule, 1994).   

Prilagoditvena funkcija pomaga ljudem, da dosežejo določen cilj (nagrado), ali pa 

se izognejo nezaželjenemu dogodku (kazni). Pomaga, da se prilagodimo 

življenjskih situacijam ali zahtevam. Razvijemo svoj življenjski slog, dosežemo cilje 

in zadovoljimo določene potrebe (Nastran Ule, 1994).  

 

1.3.2 VPLIV STALIŠČ NA VEDENJE 

 

Stališča imajo zelo pomembno vlogo v človekovem življenju. Vplivajo namreč na to, 

kakšen bo naš odnos do okolja, službe, politike, manjšinskih skupin, znanosti, … 

Zaradi stališč, ki jih oblikujemo, nam je nekaj všeč ali nam ni, nekaj ljubimo ali pa 

sovražimo, podpiramo ali zavračamo. Vsakodnevno smo izpostavljeni številnim 
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različnim poizkusom, da svoja stališča spremenimo ali pa jih okrepimo. Tako kot želijo 

mnogi (mediji, skupine ljudi, posamezniki, …) vplivati na naša stališča, tudi sami želimo 

vplivati na stališča drugih (Bohner in Wänke, 2002, v Šebjan, 2012). Splošno je 

sprejeto, da stališča vplivajo na človekova vedenja.  

C. Razdevšek Pučko (1990) meni, da je izražanje stališč odvisno predvsem od njihove 

moči. Doslednost in moč stališč se kažeta v skladnosti med stališči, ki jih ima človek in 

njegovim vedenjem. Po definiciji stališča vplivajo na smer vrednotenja ter smer, jakost 

in doslednost delovanja.  

Na področju vzgoje in izobraževanja je torej zelo pomembno poznati stališča 

strokovnih delavcev, ravnateljev, logopedov in surdopedagogov (v našem primeru na 

področju vpliva zunanjih dejavnikov na govorno-jezikovni razvoj), saj naj bi le-ta 

vplivala na njihova dejanja, aktivnost oziroma neaktivnost.   

 

1.3.3 SPREMINJANJE STALIŠČ 

 

Stališča so naučena in ne pridobljena. Posledično je spreminjanje stališč oblika učenja 

novih stališč in ker nimamo osamljenih stališč, ampak sisteme le-teh, zahteva 

spreminjanje stališč ustrezno spremembo drugih stališč, ki so z njimi tesno povezana 

(Ule in Kline, 1996). 

Stališča utrjujejo naš pogled na svet in nam ga »stabilizirajo«, vendar se situacije in 

razmere v življenju spreminjajo in na podlagi tega se spreminjajo ter prilagajajo naša 

stališča. To velja tako za posameznika kot tudi za celotno družbo. So razmeroma trajna 

in dosledna, vendar se pod vplivom določenih pogojev, okoliščin tudi spreminjajo. 

Stališča večkrat spremenimo zaradi izkušenj, predvsem takrat, če so te izkušnje za 

nas čustveno pomembne in pretresljive. Stališče se bo nato spremenilo v primeru, da 

se spremeni čustvena podlaga našega stališča (Musek, 1993). 

Vsak posameznik ima veliko stališč. Nekatera so med seboj tudi povezana in ljudje 

težimo k temu, da bi stališča uskladili med seboj. Stališča se torej spreminjajo tudi 

zaradi potrebe po njihovem usklajevanju. Neskladje med njimi deluje kot motivacija, 

da oblikujemo nova stališča. Le-teh torej ne spreminjamo samo zaradi zunanjih 

dogodkov, temveč tudi zaradi svoje notranje dinamike. Pri tem težimo k čim večjemu 

ravnovesju lastnih stališč (Musek, 1993). 
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2 CILJ RAZISKAVE 
 

Cilj raziskave je analiza stališč ravnateljic, vzgojiteljic, svetovalnih delavcev ter 

logopedinj in surdopedagoginj o vplivu zunanjih dejavnikov za govorni razvoj 

predšolskih otrok. 

 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Ali se bodo različne skupine strokovnjakov razlikovale v tem, kolikšen pomen za 

govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok pripisujejo različnim zunanjim dejavnikom 

tega razvoja? 

Katerim zunanjim dejavnikom bodo posamezne skupine strokovnjakov (ravnatelji, 

vzgojitelji, svetovalni delavci in logopedi) pripisale največji pomen za govorno-jezikovni 

razvoj predšolskih otrok? 
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3 METODOLOGIJA 
 

3.1 VZOREC 
 

V raziskavi je bil uporabljen neslučajno priložnostni vzorec 50 ravnateljev, logopedov 
in surdopedagogov ter strokovnih delavcev iz vrtcev v brežiški občini. V raziskavi je 
sodelovalo 8 ravnateljic, 8 svetovalnih delavcev, 8 logopedinj in surdopedagoginj ter 
26 vzgojiteljic (13 vzgojiteljic, ki delajo z otroki v oddelku prvega starostnega obdobja 
in 13, ki delajo z otroki v oddelku drugega starostnega obdobja) (tabela 2).  

Vzorec zajema po eno ravnateljico in svetovalnega/o delavca/ko iz vsakega vrtca v 
brežiški občini. V raziskavo so vključene 4 vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 1. 
starostnega obdobja in 5 vzgojiteljic, ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja 
iz Vrtca Mavrica Brežice. 2 vzgojiteljici, ki delata z otroki v oddelku 1. starostnega 
obdobja in 3 vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja, sta iz 
Vrtca Najdihojca Dobova in enote Sonček. Iz Vrtca pri OŠ Globoko, Vrtca Ringa raja 
pri OŠ Artiče, Vrtca Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki, Vrtca pri OŠ Bizeljsko, Vrtca 
pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in Vrtca pri OŠ Velika Dolina v raziskavi sodelujejo 
po 1 vzgojiteljica, ki dela z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja in 1 vzgojiteljica, ki 
dela z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja. Logopedinje in surdopedagoginje so s 
področja Posavske in Zasavske regije. 

Vzorec predstavlja 50 ocenjevalcev, od tega je 49 žensk, kar predstavlja 98,0 % vzorca 
in 1 moški, kar predstavlja 2,0 % vzorca.  

 

Tabela 2: Delo, ki ga opravlja ocenjevalec 

Delo, ki ga opravlja 
ocenjevalec 

f f(%) 

Ravnateljica 
 

8 16% 

Svetovalni/a delavec/ka 
 

8 16% 

Vzgojiteljica – delo z otroki v 
oddelku 1. starostnega obdobja 

13 26% 

Vzgojiteljica – delo z otroki v 
oddelku 2. starostnega obdobja 

13 26% 

Logopedinja in 
surdopedagoginja 

8 16% 
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3.2 SPREMENLJIVKE 
 

Neodvisne spremenljivke: 

- Delo, ki ga opravlja ocenjevalec (delo ravnatelja, svetovalne/ga delavke/ca, 
vzgojiteljice, ki dela z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja, vzgojiteljice, ki 
dela v oddelku 2. starostnega obdobja, logopedinje in surdopedagoginje). 

Odvisne spremenljivke: 

- Sklop »kakovost družinskega okolja« tvori povprečje stališč do dejavnikov: 
- glasno branje knjig otroku – predstavlja ocenjeno stališče na 1. trditev 

vprašalnika, 
- obisk knjižnice skupaj z otrokom – predstavlja ocenjeno stališče na 2. trditev 

vprašalnika,  
- izbira dejavnosti, med katero starši vstopajo v interakcijo s svojim otrokom – 

predstavlja ocenjeno stališče na 3. trditev vprašalnika,  
- pohvale in spodbude staršev pri napredovanju govora – predstavlja 

ocenjeno stališče na 4. trditev vprašalnika,  
- pogostost govornih interakcij med mamo in otrokom – predstavlja ocenjeno 

stališče na 5. trditev vprašalnika,  
- ogled otroških televizijskih programov – predstavlja ocenjeno stališče na 6. 

trditev vprašalnika,  
- dober govorni model (vzor) doma – predstavlja ocenjeno stališče na 7. 

trditev vprašalnika,  
- število otroških knjig v domačem okolju – predstavlja ocenjeno stališče na 8. 

trditev vprašalnika,  
- ogled lutkovnih predstav, kulturnih prireditev – predstavlja ocenjeno stališče 

na 9. trditev vprašalnika. 
 

- Sklop »socialno-ekonomski status družine« tvori povprečje stališč do 
dejavnikov: 
- dokončana stopnja izobrazbe matere – predstavlja ocenjeno stališče na 10. 

trditev vprašalnika,  
- kraj bivanja (mestno okolje, vaško okolje, primestna naselja, …) – 

predstavlja ocenjeno stališče na 11. trditev vprašalnika, 
- oblika družine (jedrna, razširjena, …) – predstavlja ocenjeno stališče na 12. 

trditev vprašalnika,  
- zaposlitev očeta in matere – predstavlja ocenjeno stališče na 13. trditev 

vprašalnika,  
- število članov v družini – predstavlja ocenjeno stališče na 14. trditev 

vprašalnika.  
 

- Sklop »vrtec in vrstniška skupina« tvori povprečje stališč do dejavnikov: 
- starost otroka ob vstopu v vrtec – predstavlja ocenjeno stališče na 15. trditev 

vprašalnika,  
- vzgojiteljičine govorne spodbude v vrtcu (zna prisluhniti, zna počakati, otroka 

pohvaliti) – predstavlja ocenjeno stališče na 16. trditev vprašalnika,  
- razmerje med številom odraslih oseb in otrok v vrtčevski skupini – 

predstavlja ocenjeno stališče na 17. trditev vprašalnika,  
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- interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu – predstavlja ocenjeno stališče na 18. 
trditev vprašalnika,  

- vrsta programa (dnevni, poldnevni program, …) – predstavlja ocenjeno 
stališče na 19. trditev vprašalnika, 

- oblika dejavnosti v vrtcu, na katero se daje večji poudarek (prosta igra, 
vodena igra, …) – predstavlja ocenjeno stališče na 20. trditev vprašalnika. 

 

 

3.3 VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 
 

Za vsako od vključenih trditev so udeleženci na lestvici Likertovega tipa (ocena »1« – 
ne vpliva, ocena »2« – komaj vpliva, ocena »3« – vpliva kot vsi ostali, ocena »4« – 
močno vpliva in ocena »5« – najbolj vpliva) ocenili stopnjo strinjanja s trditvijo. 

 

3.4 INSTRUMENTARIJ 
 

Avtorska lestvica stališč je oblikovana na osnovi analize strokovne literature o zunanjih 
dejavnikih, ki vplivajo na govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok, zlasti 
raziskovalnih spoznanj avtoric L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006). 
Zajetih je 20 trditev, ki se grupirajo v tri pomembne sklope zunanjih dejavnikov 
govorno-jezikovnega razvoja: kakovost družinskega okolja, socialno-ekonomski status 
družine ter vrtec in vrstniška skupina. Prvi sklop vsebuje devet trditev, drugi sklop pet 
in tretji sklop šest trditev (Priloga 1).  

 

3.5 NAČIN IZVEDBE 
 

O raziskavi smo se najprej pogovorili s pristojnimi osebami vrtcev, ravnateljicami, 
preko elektronske pošte ali osebno, prav tako tudi z logopedinjami in 
surdopedagoginjami. Vsi so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Po dogovoru je bil 
vprašalnik dostavljen osebno ali po elektronski pošti do vsakega vrtca. Navodila za 
izpolnjevanje so bila v prvem delu vprašalnika. Ocenjevalci so vprašalnik izpolnjevali 
od 5-10 min individualno. Zbiranje vprašalnikov je potekalo meseca januarja 2017. 
Zbiranje vprašalnikov je trajalo tri tedne preko elektronske pošte ali osebno. Poslanih 
je bilo 50 vprašalnikov. Vsi vprašalniki so bili vrnjeni in primerni za uporabo v raziskavi. 
Pridobljeni podatki so uporabljeni izključno za namen te raziskave. Sodelovanje v 
raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno. Pripravljenost in hitra odzivnost vseh 
sodelujočih v raziskavi nas je pozitivno presenetila. 
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3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 

Pridobljeni podatki so obdelani s pomočjo programa IMB SPSS Statistics 22.0 in 

Microsoft Office Excel. Opisani in predstavljeni so tabelarično. 

Uporabljene so bile naslednje statistične metode: 

- deskriptivna statistika (število, povprečna vrednost, varianca, rang) – za opis 

vzorca in opisno predstavitev odvisnih spremenljivk 

- Kruskal-Wallis test – neparametrični test za več neodvisnih vzorcev, če ni 

normalne porazdelitve – uporablja se za primerjanje več neodvisnih vzorcev, 

ki so enakih ali različnih velikosti 

- Mann-Whitney U test – neparametrični test za dva neodvisna vzorca, če ni 

normalne porazdelitve – uporablja se za ugotavljanje značilnih razlik med 

dvema povprečnima vrednostima za neodvisna  vzorca 

- Kolmogorov-Smirnov test normalne porazdelitve 

Raziskovalna vprašanja so analizirana in opisana po 5 % (p=0,05)  stopnji tveganja. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Podatke, pridobljene s pomočjo vprašalnika, uporabljenega v raziskavi, smo prikazali 

v obliki tabel ter jih opisno interpretirali.  

4.1 GLOBALNI REZULTATI 
 

Tabela 3: Globalni rezultati – povprečja vseh treh sklopov zunanjih dejavnikov 

 Ravnateljice Vzgojiteljice - 
1.st.  obd. 

Vzgojiteljice - 
2.st.  obd. 

Logo/surdo Svetovalni/e 
delavci/ke 

Skupaj 

 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 M   σ2 

Kakovost 
družinskega 
okolja  

4,07 0,14 4,28 0,16 4,17 0,25 4,11 0,08 4,24 0,06 4,18 0,15 

Socialno-
ekonomski 
status 
družine 

3,23 0,64 3,05 0,36 2,91 0,57 3,25 0,23 3,15 0,90 3,09 0,49 

Vrtec in 
vrstniška 
skupina 

3,81 0,35 3,58 0,32 3,81 0,18 3,77 0,34 3,69 0,36 3,72 0,28 

 

Glede na globalne rezultate lahko zaključimo, da so v povprečju 4,18, največji vpliv na 

govorno-jezikovni razvoj otrok skupine ocenjevalcev pripisale dejavnikom sklopa 

»kakovost družinskega okolja«, najmanjši pa v povprečju 3,09 dejavnikom sklopa 

»socialno-ekonomski status družine«. Prav takšno stališče je izrazila tudi vsaka 

posamezna strokovna skupina. Največji vpliv so pripisale kakovosti družinskega okolja 

in najmanjši vpliv socialno-ekonomskem statusu družine. Glede na globalne rezultate 

o vplivu zunanjih dejavnikov na govorno-jezikovni razvoj lahko torej zaključimo, da so 

bile skupine ocenjevalcev med seboj zelo uglašene, poenotene. Razlike, ki pa so se 

pojavile med skupinami med posameznimi sklopi, so majhne. Najverjetneje so rezultat 

različnih individualnih interpretacij, kaj posamezniku predstavlja ocena 3 - dejavnik 

vpliva kot vsi ostali,  4 – dejavnik močno vpliva na govorno-jezikovni razvoj in 5 – 

dejavnik najbolj vpliva na govorno-jezikovni razvoj. 

Povprečje točk pri sklopu dejavnikov »kakovost družinskega okolja« je pri skupini 

vzgojiteljic, ki delajo z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja, največje, 4,28. Največje 

možno število točk, ki so lahko dejavniku pripisali ocenjevalci, je bilo 5 in najmanjše 1. 

Ravnateljice so v povprečju 4,07, pripisale dejavniku najmanjše število točk, vendar pa 

med skupinami ocenjevalcev ne prihaja do večjih razlik. Povprečja med skupinami 

ocenjevalcev se gibljejo od 4,07 do 4,28. Rezultati so pri skupinah ocenjevalcev 

približno enako razpršeni. Glede na zgornje rezultate lahko zaključimo, da so razlike 

pri pripisovanju vpliva dejavnikom med skupinami ocenjevalcev zelo majhne, saj se vsi 

zavedajo pomembnosti vpliva staršev oziroma družinskega okolja, njihovih spodbud 

za razvoj govora in jezika otrok.  

Glede na rezultate ocenjevalci pripisujejo zelo velik pomen tudi sklopu »vrtec in 

vrstniška skupina«, kar pomeni, da po mnenju ocenjevalcev predstavljajo dejavniki 

tega sklopa veliko možnost vplivanja in učinkovanja na govorno-jezikovni razvoj otrok.  
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Največji vpliv sta sklopu dejavnikov v povprečju 3,81, pripisali skupina ravnateljic in 

skupina vzgojiteljic, ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja. Pri 

ravnateljicah so bili podatki bolj razpršeni kot pri skupini vzgojiteljic, ki delajo z otroki v 

oddelku 2. starostnega obdobja. Najmanjši vpliv dejavnikom sklopa »vrtec in vrstniška 

skupina« so pripisale vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja, 

in sicer v povprečju 3,58. Večjih razlik v povprečju, ki so ga pripisovale posamezne 

skupine ocenjevalcev ni bilo. Tako ni bilo večjih razlik med vzgojiteljicami, ki delajo 

neposredno z otroki, kot tudi ravnateljicami, svetovalnimi delavci/kami, ki se zavedajo 

pomena vrtca, za razvoj govora in jezika otroka. Otrok večji del dneva preživi v vrtcu, 

kjer je v konstantnem komunikacijskem odnosu z vrstniki in odraslimi. Sprejema in daje 

spodbude, se igra, posluša in obnavlja zgodbe, poje pesmi, riše, pripoveduje (tabela 

3). 

Pri sklopu dejavnikov »socialno-ekonomski status«, so, v povprečju 3,25, največji vpliv 

pripisale logopedinje in surdopedagoginje ter najmanjši, v povprečju 2,91, vzgojiteljice, 

ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja. Rezultati so v primerjavi s sklopoma 

dejavnikov »kakovost družinskega okolja« in »vrtec in vrstniška skupina« bolj 

razpršeni. Najbolj so rezultati razpršeni pri skupini svetovalnih delavcev/k. Povprečja 

posameznih skupin ocenjevalcev se gibljejo okoli ocene »3« - dejavnik vpliva tako kot 

vsi ostali na govorno-jezikovni razvoj.  
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4.2 PREGLED PO SKUPINAH ZUNANJIH DEJAVNIKOV 
 

4.2.1 KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA 
 

Tabela 4: Povprečne vrednosti dejavnikov pri sklopu »kakovost družinskega okolja« glede na delo, ki ga opravlja ocenjevalec 

 Ravnateljice Vzgojiteljice – 1. 
starostno obdobje 

Vzgojiteljice – 2. 
starostno obdobje 

Logopedinje in 
srudopedagoginje 

Svetovalni/e 
delavci/ke 

SKUPAJ 

 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 

Glasno branje knjig otroku. 
 

4,75 0,21 4,69 0,23 4,62 0,42 4,63 0,27 4,88 0,13 4,70 0,26 

Obisk knjižnice skupaj z 
otrokom. 

3,63 0,27 4,23 0,69 3,85 0,97 3,63 0,84 4,00 0,29 3,90 0,66 

Izbira dejavnosti, med katerimi 
starši vstopajo v interakcijo s 
svojim otrokom. 

4,50 0,57 4,62 0,26 4,46 0,44 4,75 0,21 4,38 0,55 4,54 0,38 

Pohvale in spodbude staršev pri 
napredovanju govora. 

4,63 0,27 4,15 0,64 4,31 0,56 4,63 0,55 4,25 0,50 4,36 0,52 

Pogostost govornih interakcij 
med mamo in otrokom. 

4,63 0,55 4,77 0,19 4,62 0,26 5,00 0,00 4,88 0,13 4,76 0,23 

Ogled otroških televizijskih 
programov. 

2,88 0,13 3,00 1,17 3,23 0,86 2,75 0,50 3,00 0,86 3,00 0,74 

Dober govorni model (vzor) 
doma. 

4,50 1,14 4,85 0,14 4,54 0,60 5,00 0,00 4,50 0,29 4,68 0,43 

Število otroških knjig v 
domačem okolju. 

3,38 0,84 4,15 0,64 4,00 0,50 3,00 1,71 4,00 0,57 3,78 0,91 

Ogled lutkovnih predstav, 
kulturnih prireditev. 

3,75 0,21 4,08 0,58 3,92 0,74 3,63 0,27 4,25 0,50 3,94 0,51 

SKUPAJ 4,07 0,14 4,28 0,16 4,17 0,25 4,11 0,08 4,24 0,06 4,18 0,15 
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Skupine ocenjevalcev so v sklopu dejavnikov »kakovost družinskega okolja« v 
povprečju 4,76, pripisale največji pomen dejavniku »pogostost govornih interakcij med 
mamo in otrokom« in najmanjši, v povprečju 3,00, dejavniku »ogled otroških 
televizijskih programov« (tabela 4). Pri dejavniku »pogostost govornih interakcij med 
mamo in otrokom« so podatki tudi najmanj razpršeni, medtem ko so pri ostalih 
dejavnikih bolj. Glede na rezultate lahko sklepamo, da dajejo ocenjevalci večji pomen 
interakciji s starši, njihovi igri, komunikaciji, kot pa ogledom otroških programov, saj je 
tam komunikacija le enosmerna. Otrok namreč v tem primeru sedi in gleda otroške 
televizijske programe. Pri komunikaciji s starši oziroma mamo pa je komunikacija 
dvosmerna. Tako se otrok uči, kako poteka komunikacijski odnos, poslušanje in 
podajanje informacij. 

Pri dejavniku »glasno branje knjig otrok« je povprečje vseh skupin približno enako, 
prav tako pa so tudi podatki manj razpršeni. Branje knjig je aktivnost, ki se prične takoj 
ob rojstvu in otroka spremlja skozi celotno predšolsko obdobje. Pri branju knjig otroku, 
gre za interakcijo starša z otrokom, spodbujanje domišljije otroka, urjenje spomina, 
širjenje besednjaka. Tako se otroci učijo pripovedovanja zgodb, ki vsebujejo prvine 
kohezije in koherentnosti. Pri dejavniku »obisk knjižnice skupaj z otrokom« je 
razpršenost podatkov večja, prav tako pa so razlike med povprečji pri posameznih 
skupinah ocenjevalcev večje. Največji vpliv, v povprečju 4,23, je dejavniku pripisala 
skupina vzgojiteljic, ki dela z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja in najmanjši vpliv, 
v povprečju 3,63, ravnateljice ter logopedinje in surdopedagoginje. Dejavnikom »izbira 
dejavnosti, med katerimi starši vstopajo v interakcijo s svojim otrokom«, »pohvale in 
spodbude staršev pri napredovanju govora« in »dober govorni model (vzor) doma«, 
ocenjevalci pripisujejo v povprečju večji vpliv kot ostalim dejavnikom. Vsem trem 
dejavnikom pripisujejo logopedinje in surdopedagoginje v povprečju največji vpliv. 
Dejavnikoma »pogostost govornih interakcij med mamo in otrokom« in »dober govorni 
model (vzor doma), logopedinje in surdopedagoginje pripisujejo vpliv v povprečju 5,00. 
Logopedinje in suropedagoginje so strokovnjakinje, ki se primarno ukvarjajo s 
področjem govora, jezika in komunikacije. Ker delajo neposredno z otroki in starši, tudi 
najbolje vedo, kako zelo pomembno je, da imajo otroci doma dober govorni vzor, izbiro 
dejavnosti, ki spodbujajo razvoj govora in jezika ter pozitivne spodbude ob dosežkih 
oziroma napredovanju. V povprečju je najmanj vpliva tem dejavnikom pripisala skupina 
ravnateljic. Prav tako se pri njih pojavlja največja razpršenost podatkov pri dejavnikih 
tega sklopa. 

Največja razpršenost podatkov se glede na podatke vseh ocenjevalcev pojavlja pri 
dejavniku »število otroških knjig v domačem okolju«. Največje število točk je dejavniku 
pripisala skupina vzgojiteljic, ki dela z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja, v 
povprečju 4,15, in najmanjše, v povprečju 3,00, skupina logopedinj in surdopedagoginj, 
pri katerih so podatki tudi najbolj razpršeni.  

Glede na rezultate lahko sklepamo, da ocenjevalci dejavnikom »kakovosti družinskega 
okolja« pripisujejo velik pomen, saj je skupno povprečje dejavnikov kar 4,18. 
Kakovostno družinsko okolje je osnova za uspešen razvoj otroka na vseh področij 
razvoja, tudi govora in jezika. Z odnosom, ki ga imata starša do pomembnosti govora 
in jezika, dejavnosti, ki jih izbirata za igro z otrokom, obiskovanje lutkovnih predstav, 
knjižnice, glasno branje knjig otroku so dejavniki, ki močno spodbujajo ali pa zavirajo 
razvoj govora in jezika. 
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Rezultati kažejo, da ocenjevalci dejavnikom sklopa »kakovost družinskega okolja« 

pripisujejo večji pomen kot ostalim zunanjim dejavnikom, ki vplivajo na govorno-

jezikovni razvoj predšolskih otrok. Pripisovanje tolikšnega pomena dejavnikom 

»kakovosti družinskega okolja« je povsem pričakovan. Iz tega lahko sklepamo, da 

ocenjevalci menijo, da je kakovostno družinsko okolje zelo pomemben dejavnik, saj 

otroci največ časa preživijo doma, skupaj s starši oziroma skrbniki. Številni avtorji 

poudarjajo, da je kakovost družinskega okolja zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na 

razvoj govora, saj so starši tisti, ki oblikujejo kakovostno okolje za razvoj govora in 

jezika (Marjanovič Umek, 2006 itd.). 
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Tabela 5: Tabela rangov pri sklopu dejavnikov »kakovost družinskega okolja« 

 Ravnateljice Vzgojiteljice 
– 1. 

starostno 
obdobje 

Vzgojiteljice 
– 2. 

starostno 
obdobje 

Logopedinje in 
surdopedagoginje 

Svetovalni/e 
delavci/ke 

SKUPAJ 

 Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

Glasno 
branje knjig 
otroku. 

1 3 1,5 4,5 1,5 2 

Obisk 
knjižnice 
skupaj z 
otrokom. 

7 5 8 6,5 7,5 7 

Izbira 
dejavnosti, 
med 
katerimi 
starši 
vstopajo v 
interakcijo 
s svojim 
otrokom. 

4,5 4 4 3 4 4 

Pohvale in 
spodbude 
staršev pri 
napredova
nju govora. 

2,5 6,5 5 4,5 5,5 5 

Pogostost 
govornih 
interakcij 
med mamo 
in otrokom. 

2,5 2 1,5 1,5 1,5 1 

Ogled 
otroških 
televizijskih 
programov. 

9 9 9 9 9 9 

Dober 
govorni 
model 
(vzor) 
doma. 

4,5 1 3 1,5 3 3 

Število 
otroških 
knjig v 
domačem 
okolju. 

8 6,5 6 8 7,5 8 

Ogled 
lutkovnih 
predstav, 
kulturnih 
prireditev. 

6 8 7 6,5 5,5 6 

 

Stališča skupin ocenjevalcev so zelo podobna in enotna, kar kaže zgornja tabela 

rangov (tabela 5). Dejavnikom so skupine strokovnjakov dodelile približno enako 

mesto v ranžirni vrsti. Na prvo, najpomembnejše mesto, so ocenjevalci postavili 

dejavnik »pogostost govornih interakcij med mamo in otrokom«. Tako so ocenile tri 

skupine ocenjevalcev,  medtem ko sta dve skupini ocenjevalcev dejavnik postavili na 

drugo mesto. Na drugo mesto so skupine ocenjevalcev postavile dejavnik »glasno 

branje knjig otroku«. Na tretje mesto so ocenjevalci postavili dejavnik »dober govorni 

model (vzor) doma«. Na četrto mesto so zelo enotno ocenjevalci postavili dejavnik 

»izbira dejavnosti, med katerimi starši vstopajo v interakcijo s svojim otrokom«. Tako 
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so ocenile kar štiri skupine ocenjevalcev, ena pa mu je dodelila tretje mesto. Nato si 

sledijo dejavniki »pohvale in spodbude staršev pri napredovanju govora«, »ogled 

lutkovnih predstav, kulturnih prireditev«, »obisk knjižnice skupaj z otrokom«, »število 

otroških knjig v domačem okolju« in na zadnjem mestu, ki so mu ga določile vse 

skupine ocenjevalcev, »ogled otroških televizijskih programov«.  

Rangi se pri posameznih dejavnikih razlikujejo največ za štiri mesta, vendar 

najpogosteje za dve ali eno med posameznimi skupinami ocenjevalcev. Do največje 

razlike med rangi prihaja pri dejavniku »pohvale in spodbude staršev pri napredovanju 

govora«. Rangi se gibljejo od drugega do šestega mesta. Vzgojiteljice, ki delajo z otroki 

v oddelku 1. starostnega obdobja, so dejavniku dodelile  šesto mesto, medtem ko 

ostale skupine ocenjevalcev drugo, tretje in četrto. Vzgojiteljice, ki delajo z otroki v 

oddelku 1. starostnega obdobja, dajejo večji pomen dejavnikom, kjer se starši aktivno 

vključujejo v govorne interakcije z otroki in jih že na ta način spodbujajo in nagrajujejo 

pri napredovanju govora. Pri dejavnikih »pogostost govornih interakcij med mamo in 

otrokom« in »številom otroških knjig v domačem okolju« pa so ocenjevalci najbolj 

enotnega mnenja, saj so mesta v ranžirni vrsti le za en rang različna. Trem dejavnikom 

v sklopu »kakovost družinskega okolja« so skupine ocenjevalcev pripisale največji 

vpliv na govorno-jezikovni razvoj. Dejavniku »glasno branje knjig otroku« so največji 

vpliv pripisale skupine ravnateljic, vzgojiteljice, ki delajo z otroki v 2. starostnem 

obdobju in svetovalni/e delavci/ke. Dejavniku »pogostost govornih interakcij med 

mamo in otrokom« so pripisale največji vpliv prav tako tri skupine ocenjevalcev, in sicer 

vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja, logopedinje in 

surdopedagoginje ter svetovalni/e delavci/ke. Dejavniku »dober govorni model (vzor) 

doma« pa sta največji vpliv na govorno-jezikovni razvoj pripisali skupini vzgojiteljic, ki 

delajo z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja in skupina logopedinj in 

surdopedagoginj.  
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Tabela 6: Kolmogorov-Smirnov  test  

 

Ker podatki niso normalno porazdeljeni, kar je razvidno iz tabele 6 in kar dokazuje 
Kolmogorov-Smirnov test, smo za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik pri 
pripisovanju moči vpliva posameznim dejavnikom glede na skupine ocenjevalcev 
uporabili neparametrični test za neodvisne vzorce - Kruskal Wallis test.  

 

Tabela 7: Testna statistika – Kruskal-Wallis test 

 hi kvadrat df p 

Glasno branje knjig otroku. 

 
1,446 4 0,836 

Obisk knjižnice skupaj z otrokom. 

 
4,062 4 0,398 

Izbira dejavnosti, med katerimi starši vstopajo v 
interakcijo s svojim otrokom. 

1,606 4 0,808 

Pohvale in spodbude staršev pri napredovanju 
govora. 

3,635 4 0,458 

Pogostost govornih interakcij med mamo in 
otrokom. 

4,579 4 0,333 

Ogled otroških televizijskih programov. 

 
1,777 4 0,777 

Dober govorni model (vzor) doma. 

 
5,822 4 0,213 

Število otroških knjig v domačem okolju. 
 

8,885 4 0,064 

Ogled lutkovnih predstav, kulturnih prireditev. 
 

4,505 4 0,342 

 

Izračunana stopnja statistične pomembnosti s Kruskal-Wallis testom je nad 0,05 

stopnjo tveganja (α>0,05), kar pomeni, da ni statistično pomembnih razlik v strukturi 

stališč pri pripisovanju pomena posameznim dejavnikom v sklopu »kakovost 

družinskega okolja« med skupinami ocenjevalcev. Majhne razlike sicer obstajajo, 

vendar niso statistično pomembne (tabela 7). 

 

  Kolmogorov-Smirnov test 

z df p 

Glasno branje knjig otroku. 0,444 50 0,000 

Obisk knjižnice skupaj z otrokom. 0,249 50 0,000 

Izbira dejavnosti, med katerimi starši vstopajo v interakcijo s 
svojim otrokom. 

0,373 50 0,000 

Pohvale in spodbude staršev pri napredovanju govora. 0,312 50 0,000 

Pogostost govornih interakcij med mamo in otrokom. 0,473 50 0,000 

Ogled otroških televizijskih programov. 0,280 50 0,000 

Dober govorni model (vzor) doma. 0,448 50 0,000 

Število otroških knjig v domačem okolju. 0,291 50 0,000 

Ogled lutkovnih predstav, kulturnih prireditev. 0,294 50 0,000 
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Tabela 8: Tabela rangov – Mann-Whitney U test 

Poklic N Mean Rank Sum of Ranks 

Število 
otroških 
knjig v 
domačem 
okolju. 

Vzgojiteljice - 
delo z otroki v 
oddelku 1. 
starostnega 
obdobja 

13 13,31 173,00 

Logopedinje in 
surdopedagoginje 

8 7,25 58,00 

Skupaj 21   

 

Tabela 9: Testna statistika – Mann-Whitney U test 

  Število 
otroških knjig v 

domačem 
okolju. 

Mann-Whitney U 22,000 

z -2,419 

p 0,016 

 

Uporabili smo tudi Mann-Whitney U test, ki pa je potrdil statistično pomembe razlike 
med skupinama ocenjevalcev »vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 1. starostnega 
obdobja« in »logopedinje in surdopedagoginje« (p = 0,016, α<0,05). Vzgojiteljice, ki 
delajo z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja, se povprečno gledano statistično, v 
večji meri strinjajo s trditvijo, da ima dejavnik »število otroških knjig v domačem okolju« 
pomemben vpliv na govorno-jezikovni razvoj kot logopedinje in surdopedagoginje, ki v 
povprečju menijo, da dejavnik na govorno-jezikovni razvoj vpliva tako kot vsi ostali 
(tabeli 8 in 9). Trditev »število otroških knjig v domačem okolju« je bilo možno razumeti 
na več načinov. Število otroških knjig lahko pomeni le zbirko knjig, ki jo imajo otroci 
doma, vendar aktivnega branja pri tem ni. Torej gre zgolj za število knjig, ki so doma, 
kar so glede na povprečne ocene po našem mnenju razumele logopedinje in 
surdopedagoginje. To sklepamo predvsem zato, ker  pri dejavniku »glasno branje knjig 
otroku« med istima skupinama ne prihaja do razlik pri pripisovanju pomena. Zelo 
pomembno je, da imajo otroci doma raznovrstne knjige, kot so pravljice, slikanice, 
pesmarice, otroške enciklopedije in prav tako večje število knjig ter da jih pogosto 
samostojno berejo. Prav tako ima zelo velik pomen zgled, ki ga otroku preko pogostega 
prebiranja različne literature dajejo starši (Marjanovič Umek idr., 2006).   

Glede na rezultate lahko sklepamo, da pri sklopu dejavnikov »kakovost družinskega 
okolja« prihaja do statistično pomembnih razlik v pripisovanju vpliva enega dejavnika 
med dvema skupinami ocenjevalcev. 
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4.2.2 SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS DRUŽINE 

 

Tabela 10: Povprečne vrednosti dejavnikov pri sklopu »socialno-ekonomski status družine« glede na delo, ki ga opravlja ocenjevalec 

 Ravnateljice Vzgojiteljice - 
1.st.  obdobja 

Vzgojiteljice - 
2.st.  obdobja 

Logopedinje in 
surdopedagoginje 

Svetovalni/e 
delavci/ke 

SKUPAJ 

 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 

Dokončana stopnja izobrazbe 
matere. 

4,00 0,29 3,23 1,36 3,15 0,31 3,75 0,21 3,38 0,84 3,44 0,70 

Kraj bivanja (mestno okolje, 
vaško okolje, primestna 
naselja, ...). 

3,25 0,79 2,69 1,06 2,62 0,92 3,25 0,50 3,13 0,70 2,92 0,85 

Oblika družine (jedrna, 
razširjena, ...). 

2,88 1,27 3,23 1,03 2,69 1,06 2,88 0,41 2,75 0,79 2,90 0,91 

Zaposlitev očeta in matere. 
 

3,13 1,84 3,00 0,67 2,92 1,58 3,25 0,50 3,25 1,64 3,08 1,14 

Število članov v družini. 
 

2,88 0,70 3,08 0,58 3,15 1,31 3,13 0,70 3,25 1,36 3,10 0,87 

SKUPAJ 3,23 0,65 3,05 0,36 2,91 0,57 3,25 0,23 3,15 0,90 3,09 0,49 
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Ocenjevalci so, v povprečju 3,44, največji vpliv pri sklopu dejavnikov »socialno-

ekonomski status družine« pripisali dejavniku »dokončana stopnja izobrazbe matere«, 

najmanjši pa v povprečju 2,90 dejavniku »oblika družine (jedrna, razširjena, …)«. 

Podatki so pri vseh dejavnikih tega sklopa tudi zelo razpršeni. Povprečne vrednosti 

vseh petih dejavnikov se gibljejo od 2,90 do 3,44, kar pomeni, da ocenjevalci vsem 

dejavnikom pripisujejo približno enak pomen. Vrednosti se gibljejo okoli ocene »3« - 

dejavnik vpliva tako kot ostali na govorno-jezikovni razvoj otrok.  

Glede na rezultate lahko sklepamo, da ocenjevalci dajejo največji pomen dokončani 

stopnji izobrazbe matere. To posledično omogoča boljšo zaposlitev in hkrati možnost 

nudenja večjega števila aktivnosti za otroke, kjer vstopajo v različne komunikacijske 

odnose ter materialne dobrine, kot so knjige in didaktične igrače. Nato si sledijo 

dejavnik »število članov v družini« in »zaposlitev očeta in matere«. Večje število članov 

v družini omogoča otroku, da vstopa v komunikacijski odnos tako z otroki kot starejšimi 

osebami. Otrok tako vstopa pogosteje v interakcijo z različnimi osebami ob različnih 

dogodkih v družinskem okolju, kar spodbuja pogostejšo rabo govora, ki je značilna za 

literarna besedila. Najmanjše povprečje so ocenjevalci poleg dejavnika »oblika družine 

(jedrna, razširjena, …)« pripisali tudi dejavniku »kraj bivanja (mestno okolje, vaško 

okolje, primestna naselja, …)«.  

Pri dejavniku »dokončana stopnja izobrazbe matere« se pojavlja največja razlika pri 

pripisovanju vpliva med skupino ravnateljic in vzgojiteljic, ki delajo z otroki v oddelku 2. 

starostnega obdobja. Ravnateljice temu dejavniku pripisujejo v povprečju 4,00, največji 

vpliv, medtem ko vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja, v 

povprečju 3,15, najmanjši vpliv. Vzgojiteljice, ki delajo neposredno tako z otroki kot s 

starši, menijo, da dokončana stopnja izobrazbe nima tako velikega vpliva na razvoj 

govora in jezika. Enak vpliv kot dejavniku »dokončana stopnja izobrazbe matere«, 

pripisujejo dejavniku »število članov v družini«. Menijo, da ta dejavnik v enaki meri 

vpliva na govorno-jezikovni razvoj. Dejavnik razumejo kot večje možnosti za vstopanje 

v komunikacijske odnose v različnih socialnih situacijah. 

Dejavniku »zaposlitev očeta in matere« skupine ocenjevalcev pripisujejo približno enak 

vpliv. Se pa pri tem dejavniku pojavlja največja razpršenost med podatki. 

Glede na podatke v tabeli 10 lahko sklepamo, da ocenjevalci ne pripisujejo velikega 

pomena dejavnikom »socialno-ekonomskega statusa«.  
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Tabela 11: Tabela rangov pri sklopu dejavnikov »socialno-ekonomski status družine« 

 Ravnateljice Vzgojiteljice 
– 1. 

starostno 
obdobje 

Vzgojiteljice 
– 2. 

starostno 
obdobje 

Logopedinje in 
surdopedagoginje 

Svetovalni/e 
delavci/ke 

SKUPAJ 

 Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

Dokončana 
stopnja 
izobrazbe 
matere. 

1 1,5 1,5 1 1 1 

Kraj bivanja 
(mestno okolje, 
vaško okolje, 
primestna 
naselja, ...). 

2 5 5 2,5 4 4 

Oblika družine 
(jedrna, 
razširjena, ...). 

4,5 1,5 4 5 5 5 

Zaposlitev 
očeta in matere. 
 

3 4 3 2,5 2,5 3 

Število članov v 
družini. 
 

4,5 3 1,5 4 2,5 2 

 

Stališča skupin ocenjevalcev so zelo podobna in enotna, kar je razvidno iz zgornje 

tabele rangov (tabela 11). Dejavnikom so skupine strokovnjakov dodelile približno 

enako mesto v ranžirni vrsti. Vseh pet skupin ocenjevalcev je dejavniku »dokončana 

stopnja izobrazbe matere« dodelilo prvo, najpomembnejše mesto. Na drugo mesto so 

ocenjevalci postavili dejavnik »število članov v družini«. Na tretje mesto so ocenjevalci 

postavili dejavnik »zaposlitev očeta in matere«, na četrto mesto pa dejavnik »kraj 

bivanja (mestno okolje,  vaško okolje,  primestna naselja,  …)«. Na zadnje,  peto mesto, 

so ocenjevalci postavili dejavnik »oblika družine (jedrna, razširjena, …)«. Dve skupini 

sta dejavniku dodelili zadnje,  peto mesto,  dve skupini  predzadnje, četrto mesto, in 

ena skupina popolnoma nasprotno, prvo mesto v skupini dejavnikov »socialno-

ekonomski status družine«. Najverjetneje si skupine različno interpretirajo dejavnik in 

nekaterim predstavlja zgolj število članov v družini, drugim pa večjo in pogostejšo 

možnost komunikacije v različnih situacijah, z različno starimi osebami ter večjo 

možnost materialnih dobrin, ki prispevajo k razvoju komunikacije. 

Rangi se pri posameznih dejavnikih razlikujejo za največ za tri mesta, vendar 

najpogosteje za dve ali eno mesto med posameznimi skupinami ocenjevalcev. Pri 

dejavniku »dokončana stopnja izobrazbe matere« so bili ocenjevalci popolnoma enotni 

in mu dodelili prvo mesto v ranžirni vrsti, kar pomeni, da po mnenju vseh skupin 

ocenjevalcev ta dejavnik, poleg še dveh, najbolj vpliva na govorno-jezikovni razvoj 

predšolskih otrok. Pri dejavniku »zaposlitev očeta in matere« so bili ocenjevalci prav 

tako zelo enotnega mnenja, saj se mesta v ranžirni vrsti razlikujejo le za en rang.  

Trem dejavnikom v sklopu »socialno-ekonomskega statusa družine« so skupine 

ocenjevalcev pripisale največji vpliv na govorno-jezikovni razvoj. Dejavniku 

»dokončana stopnja izobrazbe« so največji vpliv pripisale prav vse skupine 

ocenjevalcev. Dejavniku »oblika družine (jedrna, razširjena, …)« so največji vpliv 

pripisale vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja. Dejavniku 
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»število članov v družini« pa je največji vpliv na govorno-jezikovni razvoj pripisala 

skupina vzgojiteljic, ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja.  

 

Tabela 12: Kolmogorov-Smirnov test  

  Kolmogorov-Smirnov test 

z df p 

Dokončana stopnja izobrazbe matere. 0,228 50 0,000 

Kraj bivanja (mestno okolje, vaško okolje, 
primestna naselja, ...). 

0,235 50 0,000 

Oblika družine (jedrna, razširjena, ...). 0,302 50 0,000 

Zaposlitev očeta in matere. 0,210 50 0,000 

Število članov v družini. 0,257 50 0,000 

 

Izračunali smo Komogorov-Smirnov test (tabela 12), ki kaže, da podatki niso normalno 

porazdeljeni. Zato smo za ugotavljanje statistično pomembnih razlik pri pripisovanju 

vpliva posameznih dejavnikov med različnimi skupinami ocenjevalcev uporabili 

neparametrični Kruskal-Wallis test. 

 

Tabela 13: Testna statistika – Kruskal-Wallis test 

 hi kvadrat df p 

Dokončana stopnja izobrazbe 
matere. 

8,888 4 0,064 

Kraj bivanja (mestno okolje, 
vaško okolje, primestna naselja, 
...). 

4,173 4 0,383 

Oblika družine (jedrna, 
razširjena, ...). 

2,320 4 0,677 

Zaposlitev očeta in matere. 
 

0,817 4 0,936 

Število članov v družini. 
 

1,006 4 0,909 

 

Izračunana stopnja statistične pomembnosti s Kruskal-Wallis testom je nad 0,05 
stopnjo tveganja (α>0,05), kar pomeni, da ni statistično pomembnih razlik v strukturi 
stališč pri pripisovanju pomena posameznim dejavnikom v sklopu »socialno-
ekonomski status družine« med skupinami ocenjevalcev. Majhne razlike sicer 
obstajajo, vendar niso statistično pomembne (tabela 13). 
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Tabela 14: Tabela rangov – Mann-Whitney U test 

Poklic N Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Dokončana 
stopnja 
izobrazbe 
matere. 

Ravnateljice 8 15,44 123,50 

Vzgojiteljice - 
delo z otroki v 
oddelku 2. 
starostnega 
obdobja 

13 8,27 107,50 

Skupaj 21   

 

 

Tabela 15: Testna statistika – Mann-Whitney U test 

 

 

Mann-Whitney U test pa je potrdil, da so statistično pomembne razlike med skupino 
ocenjevalcev »vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja« in 
»ravnateljicami« (p = 0,004, α>0,05) (tabeli 14 in 15). Ravnateljice se v večji meri 
strinjajo s trditvijo, da ima dejavnik »dokončana stopnja izobrazbe« pomemben vpliv 
na govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok, kot skupina vzgojiteljic, ki delajo z otroki 
v oddelku 2. starostnega obdobja. Obe skupini sta dejavniku pripisali prvo mesto v 
ranžirni vrsti. Ravnateljice so po našem mnenju dejavniku pripisale večji vpliv zato,  ker 
naj bi imele matere, ki imajo dokončano višjo stopnjo izobrazbe, večje možnosti 
zaposlitve kot matere, ki imajo dokončano nižjo stopnjo izobrazbe. S tem je povezan 
tudi dohodek družine, materialne dobrine in dejavnosti, ki jih straši otrokom lažje 
omogočajo. Rosenzweig in Wolpin (1994, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) 
sta ugotovila, da ima mamino dodatno izobraževanje v prvih treh letih otrokovega 
življenja velik učinek na otrokovo razumevanje besed, prav tako pa tudi več slovenskih 
raziskav kaže na pomemben učinek mamine izobrazbe pri govorni kompetentnosti 
otrok v obdobju zgodnjega otroštva (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Pri sklopu dejavnikov »socialno-ekonomski status družine« prihaja do statistično 
pomembnih razlik v pripisovanju vpliva med dvema skupinama ocenjevalcev, pri enem 
dejavniku. 

 

 Dokončana 
stopnja 

izobrazbe 
matere. 

Mann-Whitney U 16,500 

z -2,848 

p 0,004 
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4.2.3 VRTEC IN VRSTNIŠKA SKUPINA 

 

Tabela 16: Povprečne vrednosti dejavnikov pri sklopu »vrtec in vrstniška skupina« glede na delo, ki ga opravlja ocenjevalec 

 Ravnateljice Vzgojiteljice - 
1.st.  obdobja 

Vzgojiteljice - 
2.st.  obdobja 

Logopedinje in 
surdopedagoginje 

Svetovalni/e 
delavci/ke 

SKUPAJ 

 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 M σ2 

Starost otroka ob vstopu v 
vrtec. 

3,38 0,55 3,15 1,81 3,62 0,42 4,13 0,70 3,38 1,13 3,50 0,99 

Vzgojiteljičine govorne 
spodbude v vrtcu (zna 
prisluhniti, zna počakati, otroka 
pohvaliti). 

4,88 0,13 4,54 0,27 4,62 0,26 4,63 0,27 4,38 0,55 4,60 0,29 

Razmerje med številom 
odraslih oseb in otrok v 
vrtčevski skupini. 

3,50 0,86 3,62 0,92 3,62 0,59 2,88 0,70 3,13 1,27 3,40 0,86 

Interakcija z vrstniki (igra) v 
vrtcu. 

4,13 0,70 4,31 0,56 4,08 0,58 4,13 0,41 4,38 0,55 4,20 0,53 

Vrsta programa (dnevni, 
poldnevni program, ...). 

3,00 1,43 2,69 0,90 3,15 0,81 3,25 1,93 3,13 2,13 3,02 1,24 

Oblika dejavnosti v vrtcu, na 
katero se daje večji poudarek 
(prosta igra, vodena igra). 

4,00 1,14 3,15 1,64 3,77 0,36 3,63 0,27 3,75 0,79 3,62 0,89 

SKUPAJ 3,81 0,35 3,58 0,32 3,81 0,18 3,77 0,34 3,69 0,36 3,72 0,28 

 

Podatki v tabeli 16 glede na odgovore ocenjevalcev kažejo, da ocenjevalci pripisujejo sklopu dejavnikov »vrtec in vrstniška skupina« 

v povprečju vpliv od 3,02 do 4,60. Rezultati kažejo tudi na to, da ocenjevalci pripisujejo  dejavnikom  sklopa »vrtec in vrstniška 

skupina« večji pomen, v povprečju 3,72, kot dejavnikom sklopa »socialno-ekonomski status družine, a manjši kot dejavnikom skopa 

»kakovost družinskega okolja«. Vrtec je namreč zelo pomembno okolje, saj je v njem otrok deležen različnih dejavnosti, kot so 

usmerjene, rutinske, prehodne. Vsaka dejavnost pa vpliva na načine komunikacije, značilnost izražanja otrok. 
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Iz tabele 16 je razvidno, da skupine ocenjevalcev sklopu dejavnikov »vrtec in vrstniška 

skupina« v povprečju pripisujejo 4,60 točk, največji vpliv dejavniku »vzgojiteljičine 

govorne spodbude v vrtcu (zna prisluhniti, zna počakati, otroka pohvaliti, …)« in 

najmanjši vpliv, v povprečju 3,02, dejavniku »vrsta programa (dnevni, poldnevni 

program, …)« (tabela 17). Pri dejavniku »vzgojiteljičine govorne spodbude v vrtcu (zna 

prisluhniti, zna počakati, otroka pohvaliti, …)« je najmanjša razpršenost podatkov, 

medtem ko je pri dejavniku »vrsta programa (dnevni, poldnevni program, …)« največja. 

Vzgojitelji namreč vsakodnevno s pomočjo vprašanj, komentarjev, spodbud, 

problemskih situacij spremljajo in opazujejo otroke, kakšno znanje že imajo in na 

katerih področjih jih je potrebno še spodbujati. Njihova vloga opredeljuje njihovo 

kakovost in je pomemben dejavnik, ki vpliva na govorno-jezikovni razvoj otrok. 

Vzgojitelji otroke usmerjajo in vodijo tako, da otroci pridobijo in osvojijo veščine, osnove 

komunikacije. Na drugi strani pa je vrsta programa, ki ga otrok obiskuje, po mnenju 

udeležencev v raziskavi manjšega pomena. Ne glede na program, ki ga otrok obiskuje, 

je po mnenju ocenjevalcev deležen aktivnosti, ki spodbujajo njegov govorno-jezikovni 

razvoj. 

Med skupinami ocenjevalcev pri posameznih dejavnikih v sklopu »vrtec in  vrstniška 

skupina« ne prihaja do večjih razlik pri pripisovanju pomena.  

Dejavniku »starost otroka ob vstopu v vrtec« so največji vpliv, v povprečju 4,13, 

pripisale logopedinje in surdopedagoginje. Sklepamo lahko, da menijo, da zgodnejši 

vstop v vrtec pomeni zgodnejše večje število komunikacijskih interakcij med vrstniki v 

različnih socialnih situacijah, kar pripomore k hitrejšemu govorno-jezikovnemu razvoju. 

Najmanjši vpliv so temu dejavniku, v povprečju 3,15, pripisale vzgojiteljice, ki delajo z 

otroki v oddelku 1. starostnega obdobja. Glede na podatke lahko sklepamo, da so 

vzgojiteljice, ki delajo z otroki, ki vstopajo v oddelek pri različnih starosti, mnenja, da 

dejavnik vpliva na razvoj govora in jezika tako kot vsi ostali.  

V povprečju s 4,20 točkami so ocenjevalci ocenili, da dejavnik »interakcija z vrstniki 

(igra) v vrtcu«, takoj za dejavnikom »vzgojiteljičine govorne spodbude v vrtcu (zna 

prisluhniti, zna počakati, otroka pohvaliti, …)«, vpliva na govorno-jezikovni razvoj v 

večji meri, kot ostali dejavniki. Otroci neprestano stopajo v komunikacijske odnose 

drug z drugim, kjer se učijo uporabe govora, jezika in se sporazumevajo, dogovarjajo, 

pripovedujejo. Tako se v različnih socialnih situacijah učijo uporabe govora in jezika. 

Komunikacija je med vrstniki popolnoma drugačna kot komunikacija z odraslo osebo. 

Pomembno je, da je otrok deležen obeh.
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Tabela 17: Tabela rangov pri sklopu dejavnikov »vrtec in vrstniška skupina« 

 Ravnateljice Vzgojiteljice 
– 1. 

starostno 
obdobje 

Vzgojiteljice 
– 2. 

starostno 
obdobje 

Logopedinje in 
surdopedagoginje 

Svetovalni/e 
delavci/ke 

SKUPAJ 

 Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

Starost otroka ob 
vstopu v vrtec. 

5 4,5 4,5 2,5 4 4 

Vzgojiteljičine 
govorne 
spodbude v vrtcu 
(zna prisluhniti, 
zna počakati, 
otroka pohvaliti). 

1 1 1 1 1,5 1 

Razmerje med 
številom odraslih 
oseb in otrok v 
vrtčevski skupini. 

4 3 4,5 6 5,5 5 

Interakcija z 
vrstniki (igra) v 
vrtcu. 

2 2 2 2,5 1,5 2 

Vrsta programa 
(dnevni, 
poldnevni 
program, ...). 

6 6 6 5 5,5 6 

Oblika dejavnosti 
v vrtcu, na katero 
se daje večji 
poudarek (prosta 
igra, vodena 
igra). 

3 4,5 3 4 3 3 

 

Stališča skupin ocenjevalcev so zelo podobna in enotna, kar kaže zgornja tabela 

rangov (tabela 17). Kot najpomembnejše dejavnike pri sklopu »vrtec in vrstniška 

skupina« ocenjevalci označujejo »vzgojiteljičine govorne spodbude v vrtcu (zna 

prisluhniti, zna počakati, otroka pohvaliti)«, »interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu« in 

»oblika dejavnosti v vrtcu, na katero se daje večji poudarek (prosta igra, vodena igra)«. 

To so elementi, na katere lahko vzgojitelji in strokovni delavci vplivajo. Kot manj 

pomembne pa so ocenjevalci označili dejavnike »starost otroka ob vstopu v vrtec«, 

»vrsta programa (dnevni, poldnevni program, …)« in »razmerje med številom odraslih 

oseb in otrok v vrtčevski skupini«. Na te elemente imajo vzgojitelji, ravnatelji, svetovalni 

delavci ter logopedi in surdopedagogi šibak vpliv, saj jih izbirajo starši. Dejavnikom so 

skupine strokovnjakov dodelile približno enako mesto v ranžirni vrsti. Rangi se pri 

posameznih dejavnikih razlikujejo za največ tri mesta, vendar najpogosteje za dve ali 

eno mesto. Dejavniku »vzgojiteljičine govorne spodbude v vrtcu (zna prisluhniti, zna 

počakati, otroka pohvaliti)« so skupine ocenjevalcev enotno pripisale prvo mesto v 

ranžirni vrsti. Zelo enotno so ocenjevalci pripisali drugo mesto dejavniku »interakcija z 

vrstniki (igra) v vrtcu« in zadnje mesto dejavniku »vrsta programa (dnevni, poldnevni 

program, …). Na tretje mesto so ocenjevalci postavili dejavnik »oblika dejavnosti v 

vrtcu, na katero se daje večji poudarek (prosta igra, vodena igra)«, na četrto »starost 

otroka ob vstopu v vrtec«  in na peto,  predzadnje mesto, dejavnik »razmerje med 

številom odraslih oseb in otrok v vrtčevski skupini«.   
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Dvema dejavnikoma v sklopu »vrtec in vrstniška skupina« so skupine ocenjevalcev 

pripisale največji vpliv na govorno-jezikovni razvoj. Dejavniku »vzgojiteljičine govorne 

spodbude v vrtcu (zna prisluhniti, zna počakati, otroka pohvaliti)« so pripisale največji 

vpliv prav vse skupine ocenjevalcev, dejavniku »interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu« pa 

skupina svetovalnih delavcev/k. 

 

Tabela 18: Kolmogorov-Smirnov test 

  Kolmogorov-Smirnov test 

z df p 

Starost otroka ob vstopu v vrtec. 0,252 50 0,000 

Vzgojiteljičine govorne spodbude v vrtcu (zna 
prisluhniti, zna počakati, otroka pohvaliti). 

0,393 50 0,000 

Razmerje med številom odraslih oseb in otrok v 
vrtčevski skupini. 

0,242 50 0,000 

Interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu. 0,244 50 0,000 

Vrsta programa (dnevni, poldnevni program ...). 0,213 50 0,000 

Oblika dejavnosti v vrtcu, na katero se daje večji 
poudarek (prosta igra, vodena igra). 

0,276 50 0,000 

 

Izračunali smo Komogorov-Smirnov test (tabela 18), ki kaže, da podatki niso normalno 
porazdeljeni, zato smo za ugotavljanje statistično pomembnih razlik pri pripisovanju 
vpliva posameznih dejavnikov med različnimi skupinami ocenjevalcev uporabili 
neparametrični Kruskal-Wallis test.  

 

Tabela 19: Testna statistika – Kruskal-Wallis test 

 hi kvadrat df p 

Starost otroka ob vstopu v vrtec. 4,060 4 0,398 

Vzgojiteljičine govorne spodbude v 
vrtcu (zna prisluhniti, zna počakati, 
otroka pohvaliti). 

3,282 4 0,512 

Razmerje med številom odraslih 
oseb in otrok v vrtčevski skupini. 

4,720 4 0,317 

Interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu. 1,368 4 0,850 

Vrsta programa (dnevni, poldnevni 
program, ...). 

2,521 4 0,641 

Oblika dejavnosti v vrtcu, na katero 
se daje večji poudarek (prosta igra, 
vodena igra). 

4,208 4 0,379 

 

Kruskal-Wallis test je potrdil, da ni statistično pomembnih razlik v pripisovanju vpliva 
pri dejavnikih v sklopu »vrtec in vrstniška skupina« (tabela 19). 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Cilj raziskave je bil analizirati stališča ravnateljic, vzgojiteljic, svetovalnih delavcev ter 

logopedinj in surdopedagoginj o vplivu zunanjih dejavnikov za govorno-jezikovni razvoj 

predšolskih otrok. Zanimalo nas je, ali se bodo različne skupine strokovnjakov 

razlikovale v tem, kolikšen pomen za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok 

pripisujejo različnim zunanjim dejavnikom tega razvoja in katerim zunanjim dejavnikom 

bodo posamezne skupine strokovnjakov (ravnatelji, vzgojitelji, svetovalni delavci in 

logopedi) pripisale največji pomen za govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. 

Pridobljene podatke smo obdelali s programom IMB SPSS Statistics 22.0 in Microsoft 

Office Excel in jih interpretirali s pomočjo tabel. Najbolj ključna spoznanja raziskave so, 

da so stališča strokovnih delavcev zelo enotna in uglašena. To je po našem mnenju 

rezultat skupnega sodelovanja, timskega dela, skupnih načrtov in ciljev. Sodelovanje 

med strokovnimi delavci je ključ do uspešnega dela na vseh področjih otrokovega 

razvoja. Do statistično pomembnih razlik pri pripisovanju vpliva na govorno-jezikovni 

razvoj predšolskih otrok pa je prišlo le pri dveh dejavnikih. Ugotovili  smo tudi, katerim 

dejavnikom posamezne skupine ocenjevalcev pripisujejo največji vpliv na govorno-

jezikovni razvoj.  

Do statistično pomembnih razlik je prišlo pri dejavniku »število otroških knjig v 

domačem okolju«, kjer se vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 1. starostnega 

obdobja, povprečno gledano statistično, v večji meri strinjajo s trditvijo, da ima dejavnik  

pomemben vpliv na govorno-jezikovni razvoj kot logopedinje in surdopedagoginje, ki v 

povprečju menijo, da dejavnik na govorno-jezikovni razvoj vpliva tako kot vsi ostali 

dejavniki. Do tega je verjetno prišlo zaradi različnega razumevanja trditve med 

skupinama. Prav tako je do statistično pomembnih razlik prišlo pri dejavniku 

»dokončana stopnja izobrazbe matere«. Vzgojiteljice, ki delajo z otroki v 2. starostnem 

obdobju, se gledano statistično v manjši meri strinjajo s trditvijo, da ima dejavnik 

»dokončana stopnja izobrazbe matere« pomembnejši vpliv na govorno-jezikovni 

razvoj kot ravnateljice, ki v povprečju menijo, da dejavnik močneje vpliva na govorno-

jezikovni razvoj kot ostali dejavniki.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so dejavniku »glasno branje knjig otroku« pripisale 

največji pomen kar tri skupine ocenjevalcev (ravnateljice, vzgojiteljice, ki delajo z otroki 

v oddelku 2. starostnega obdobja, in svetovalni/e delaci/ke). To potrjujejo tudi 

raziskave (A. Pellegrini in L. Galda, 1998, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008), 

ki kažejo na to, da starši z glasnim branjem otroške literature in načinom branja vplivajo 

na govorni razvoj otroka. Prav tako starši med branjem, vzdrževanjem otrokove 

pozornosti na vsebino zgodbe, uporabljajo besede, ki spodbujajo metajezikovni razvoj 

otroka. Največje povprečje dejavniku »pogostost govornih interakcij med mamo in 

otrokom« so prav tako pripisale tri skupine ocenjevalcev (vzgojiteljice, ki delajo z otroki 

v oddelku 2. starostnega obdobja, logopedinje in surdopedagoginje ter svetovalni/e 

delavci/ke). Da je pomembna pogosta govorna interakcija med otrokom in mamo je 

mnenja tudi Marjanovič Umek idr. (2006). Prihaja do zaključka, da so imeli otroci, pri 

katerih mame niso pripisovale velik pomen področju govora in jezika,  v obdobju 

srednjega otroštva manj obsežen besednjak od otrok, katerih mame so bile bolj 

pozorne na govor otrok. Pravi, da je pomembno, da se starši odzivajo na otrokove 
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govorne kompetentnosti. Starši so tisti, ki izbirajo določene dejavnosti in igre, s katerimi 

spodbujajo področje govora in komunikacije (Marjanovič Umek idr., 2006). Dve skupini 

ocenjevalcev (logopedinje in surdopedagoginje ter vzgojiteljice, ki delajo z otroki v 

oddelku 1. starostnega obdobja), sta največji pomen pripisali dejavniku »dober govorni 

model (vzor) doma«, ki prav tako sodi v sklop dejavnikov »kakovost družinskega 

okolja«. Vedenje staršev, vzor, ki ga dajejo otroku, se pomembno povezuje z razvojem 

otroka ne glede na to, ali je otrok vključen v vrtec ali ne, ugotavljajo npr. Clarke-Stewart, 

Gruber in Fitzgerald (1994, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Pri sklopu dejavnikov »socialno-ekonomski status družine« so ocenjevalci največji 

vpliv pripisali trem dejavnikom, in sicer dejavniku »dokončana stopnja izobrazbe 

matere«, »oblika družine (jedrna, razširjena, …)« in »število članov v družini«. Prav 

vse skupine ocenjevalcev so v povprečju največji vpliv pripisale dejavniku »dokončana 

stopnja izobrazbe matere«.  Več slovenskih raziskav kaže, da ima pomemben učinek 

mamina izobrazba na govorno kompetentnost otrok v obdobju zgodnjega otroštva 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 

1. starostnega obdobja, so enako pomemben vpliv pripisale tudi dejavniku »oblika 

družine (jedrna, razširjena, …)« in vzgojiteljice, ki delajo z otroki v oddelku 2. 

starostnega obdobja, dejavniku »število članov v družini«. 

V raziskavi smo ugotovili tudi, da so vse skupine ocenjevalcev pri sklopu dejavnikov 

»vrtec in vrstniška skupina« pripisale največji vpliv dejavniku »vzgojiteljičine govorne 

spodbude v vrtcu (zna prisluhniti otroku, zna počakati, otroka pohvaliti)«. Rezultati 

raziskave slovenskih avtoric (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in Bajc, 2005) so 

pomembnost vzgojiteljičinega dela potrdili in pokazali, da je kakovost vrtca dejavnik, ki 

lahko zmanjša razlike v govorni kompetentnosti otrok. Svetovalni delavci so prav tako 

enako pomemben vpliv pripisale dejavniku »interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu«.  

Torej največji pomen so skupine ocenjevalcev pripisale osmim dejavnikom, ki so: 
glasno branje knjig otroku, pogostost govornih interakcij med mamo in otrokom, dober 
govorni model (vzor) doma, dokončana stopnja izobrazbe matere, oblika družine 
(jedrna, razširjena, …), število članov v družini, vzgojiteljičine spodbude v vrtcu (zna 
prisluhniti otroku, zna počakati, otroka pohvaliti), interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu. 

Z raziskavo smo podprli nekatera teoretična izhodišča ter dobili informacije in podatke, 

ki jih bom lahko uporabljala pri svojem delu. Poudarek bom dala na ozaveščanje 

vzgojiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev o pomenu govorno-jezikovnega 

razvoja otrok in pomenu prav vseh zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na njegov razvoj. 

Vzgojiteljicam bom ponudila pomoč pri oblikovanju iger, ki spodbujajo govorno-

jezikovni razvoj, izdelala letake, s pomočjo katerih bom lahko ozaveščala o 

pomembnosti razvoja govora in jezika pri predšolskem otroku.  

Raziskava je pokazala, katerim dejavnikom ravnatelji, svetovalni/e delavci/ke 

pripisujejo velik in katerim manjši pomen. S spoznanji o usklajenosti stališč strokovnih 

delavcev smo lahko zadovoljni, saj pomenijo skupno prizadevanje vseh, ki vodijo v isto 

smer, krepitve govorno-jezikovnega razvoja otrok. Prav tako smo s pomočjo raziskave 

ugotovili, da je pomembno, da se strokovne delavce vrtca ozavešča o tem, kako zelo 

pomembni so dejavniki in da lahko zelo močno vplivamo nanje. Raziskavo bi 
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nadgradila tako, da bi vanjo vključila še starše. Zanimivo bi bilo izvesti primerjalno 

študijo med stališči strokovnih delavcev vrtca in starši otrok, ki te vrtce obiskujejo.  
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7 PRILOGE 
 

7.1 VPRAŠALNIK ZA ANALIZO STALIŠČ RAVNATELJEV, STROKOVNIH 

DELAVCEV TER LOGOPEDOV IN SURDOPEDAGOGOV 
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Spoštovani! 

Moje ime je Melisa Herakovič in sem študentka podiplomskega študijskega programa 

Logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Za zaključek študija pišem magistrsko nalogo z naslovom Stališča strokovnih delavcev 

o pomenu zunanjih dejavnikov na govorno-jezikovni razvoj predšolskih otrok. Cilj 

raziskave je ugotoviti, kolikšen vpliv strokovni delavci pripisujejo posameznim zunanjim 

dejavnikom na področju govora in jezika.  

Pred vami je ocenjevalna lestvica, ki je anonimna. Trditve ovrednotite tako, da 

obkrožite ustrezno številko, ki predstavlja stopnjo vašega strinjanja s posamezno 

trditvijo.  

 

OSNOVNI PODATKI 

Opravljam delo: 

1. ravnateljice, 

2. vzgojiteljice, 

- delo z otroki v oddelku 1. starostnega obdobja, 

- delo z otroki v oddelku 2. starostnega obdobja, 

3. logopedinje in surdopedagoginje, 

4. svetovalne delavke. 

 

ZUNANJI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK 

Obkrožite številko, ki opredeljuje moč vpliva dejavnika na govorno-jezikovni razvoj 

otroka.  

Pri tem velja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – dejavnik ne vpliva na govorno-jezikovni razvoj 

2 – dejavnik komaj vpliva na govorno-jezikovni razvoj 

3 – dejavnik vpliva kot vsi ostali na govorno-jezikovni 

razvoj 

4 – dejavnik močno vpliva na govorno-jezikovni razvoj 

5 – dejavnik najbolj vpliva na govorno-jezikovni razvoj 
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Kakovost družinskega okolja 
 

1. Glasno branje knjig otroku 
 

1 2 3 4 5 

2. Obisk knjižnice skupaj z otrokom 
 

1 2 3 4 5 

3. Izbira dejavnosti, med katerimi starši vstopajo v 
govorno interakcijo s svojim otrokom 

1 2 3 4 5 

4. Pohvale in spodbude staršev pri napredovanju 
govora 

1 2 3 4 5 

5. Pogostost govornih interakcij med mamo in 
otrokom 

1 2 3 4 5 

6. Ogled otroških televizijskih programov 
 

1 2 3 4 5 

7. Dober govorni model (vzor) doma  
 

1 2 3 4 5 

8. Število otroških knjig v domačem okolju 
 

1 2 3 4 5 

9. Ogled lutkovnih predstav, kulturnih prireditev 
 

1 2 3 4 5 

Socialno-ekonomski status družine 
 

10. Dokončana stopnja izobrazbe matere 
 

1 2 3 4        5 

11. Kraj bivanja (mestno okolje, vaško okolje, 
primestna naselja, …) 

1 2 3 4 5 

12. Oblika družine (jedrna, razširjena, …)  
 

1 2 3 4 5 

13. Zaposlitev očeta in matere 
 

1 2 3 4 5 

14. Število članov v družini 
 

1 2 3 4 5 

Vrtec in vrstniška skupina 
 

15. Starost otroka ob vstopu v vrtec 
 

1 2 3 4 5 

16. Vzgojiteljičine govorne spodbude v vrtcu (zna 
prisluhniti otroku, zna počakati, otroka pohvaliti) 

1 2 3 4 5 

17. Razmerje med številom odraslih oseb in otrok v 
vrtčevski skupini 

1 2 3 4 5 

18. Interakcija z vrstniki (igra) v vrtcu 
 

1 2 3 4 5 

19. Vrsta programa (dnevni, poldnevni program … ) 
 

1 2 3 4 5 

20. Oblika  dejavnosti v vrtcu, na katero se daje večji 
poudarek (prosta igra, vodena igra, …) 

1 2 3 4 5 


