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POVZETEK 

Slovnična zmožnost je del širše jezikovne zmožnosti in zajema védenje in pravilno 
rabo oblikoslovnih in skladenjskih pravil pri tvorbi posameznih besed, besednih zvez, 
stavkov in povedi. Otroci slovnično zmožnost postopoma usvajajo v prvih letih 
svojega življenja in z njo pridobivajo znanje za uspešno komunikacijo. O razvoju 
slovnične zmožnosti slovensko govorečih otrok (razvojnih in starostnih mejnikih)  piše  
majhno število avtorjev, prav tako pa se zaradi odsotnosti ustreznih standardiziranih 
testov razvoj slovnične zmožnosti ocenjuje predvsem na podlagi sodbe 
strokovnjakov. 

Teoretični del predstavlja pregled znanja o razvoju slovnične zmožnosti in pregled 
možnih načinov ocenjevanja tega področja. 

V empiričnem delu je predstavljen instrument SLO-LARSP (protokol za jezikovno 
ocenjevanje, pomoč in pregled), ki na ravni stavka, besedne zveze in besede 
analizira otrokove izjave, pridobljene s pomočjo transkripcije posnetka interakcije 
med otrokom in strokovnjakom. SLO-LARSP je slovenska različica profila LARSP 
avtorja Davida Crystala, ki ga je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razvil za 
jezikovno ocenjevanje in načrtovanje terapije. Profil SLO-LARSP je še v fazi 
prirejanja za slovenski jezik in empirični del predstavlja prvi preizkus profila na 
desetih triletnih otrocih. Preizkus je pokazal, da je profil zelo informativen, 
ekonomičen z vidika materialnih sredstev, zahteva pa veliko časa za celotno izvedbo 
in veliko znanja s področja jezikoslovja. Izkazalo se je tudi, da je nekatere dele profila 
potrebno še dodatno prirediti, zato je v sklepu predstavljena nova različica profila z 
zajetimi spremembami. 

Magistrsko delo predstavlja novost v slovenski logopedski stroki, saj ponuja 
instrument za oceno razvoja slovnične zmožnosti, ki bo oplemenitil logopedov nabor 
pripomočkov za kakovostno diagnostiko govora, jezika in komunikacije. 

 

Ključne besede: slovnična zmožnost, razvoj slovnične zmožnosti, ocenjevanje, profil 
SLO-LARSP 

  



 
 

ABSTRACT 

Grammatical competence is a part of the wider linguistic competence and consists of 
knowledge and the right use of morphological and syntactical rules when producing 
individual words, phrases, clauses and sentences. Children are gradually gaining 
grammatical competence in the first years of their life and through it the knowledge 
for a successful communication. Few authors write about the development of 
grammatical competence of Slovene-speaking children (developmental and age 
milestones). Additionally, the lack of the standardized tests results in the assessment 
of development of grammatical competence, which is based only on the judgment of 
experts.   

Theoretical part presents a review of the knowledge about the development of 
grammatical competence and the possible ways of assessing this area. 

Empirical part presents SLO-LARSP (Slovenian Language Assessment, Remediation 
and Screening Procedure) – an instrument which analyses child's utterances on 
sentence, clause, phrase and word level, gained by recording and transcribing child-
expert interaction. SLO-LARSP is a Slovenian version of LARSP profile, which was 
made in 70’s by the author David Crystal in order to assess children's language and 
plan the therapy. SLO-LARSP profile is still in the phase of adaptation for the 
Slovene language and the empirical part presents the first use of the profile with ten 
three-year-old children. This test showed that SLO-LARSP profile is highly 
informative and economical from material point of view; nevertheless, it demands a 
lot of time for the entire profiling procedure and quite a linguistic knowledge. The test 
also showed that some parts of the profile need additional adaptation – the final part 
of this thesis proposes the new version of SLO-LARSP profile that contains several 
alternations. 

This master thesis is a novelty in the Slovenian speech and language therapy field, 
since it offers an instrument for the assessment of the development of grammatical 
competence, which will enrich the therapist's collection of devices for quality speech, 
language and communication diagnostics. 

 

Key words: grammatical competence, development of grammatical competence, 
assessment, SLO-LARSP profile 
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1 UVOD 

»Posamezni glasovi govora so brez pomena, dokler jim ne dodamo nekaj 
regularnosti oz. pravil. Razmerje med posameznimi glasovi, pomenskimi enotami 
glasov in kombinacijami teh enot urejajo pravila jezika.« (Owens, 2012, str. 6) Otroci 
v prvih letih svojega življenja usvajajo ta pravila jezika in s pomočjo njihove 
produkcije v različnih sporazumevalnih situacijah jih lahko analiziramo. 

Pomembno področje razvoja jezikovne zmožnosti je razvoj slovnične zmožnosti, ki 
otroku omogoča, da s spreminjanjem in tvorbo novih besed ter s povezovanjem 
besed in besednih zvez v stavke ter povedi izraža svoje misli, potrebe in želje in tako 
aktivno sodeluje v interakciji z drugimi. 

V magistrskem delu z naslovom Uporaba profila SLO-LARSP za analizo slovnične 
zmožnosti triletnih otrok bom poskušala čim bolje razumeti proces usvajanja 
slovnične zmožnosti ter povzeti doslej znana dognanja o razvoju slovnične zmožnosti 
slovensko govorečih otrok. Prvič bom uporabila profil SLO-LARSP za analizo 
slovnične zmožnosti desetih triletnih otrok, ob tem pa bom ocenila ekonomičnost in 
informativnost profila ter kritično presodila, katera področja profila SLO-LARSP so že 
ustrezno prirejena za slovenski jezik, katera pa še potrebujejo nadaljnjo adaptacijo. 
Predlagala bom možne usmeritve in spremembe profila v procesu priredbe. 
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2 SLOVNIČNA ZMOŽNOST 

»Slovnično zmožnost lahko opredelimo kot poznavanje slovnice nekega jezika in 
sposobnost njene uporabe. S formalnega stališča lahko slovnico določenega jezika 
opišemo kot zbir načel, ki usmerjajo sestavljanje prvin v posamične smiselne nize 
(stavke). Slovnična zmožnost je sposobnost razumeti in izraziti pomen s tvorjenjem in 
prepoznavanjem besednih zvez in stavkov, tvorjenih v skladu s temi načeli (za razliko 
od njihovega posnemanja v obliki na pamet naučenih formul).« (Skupni evropski 
jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011, str. 136, 137) 

Izraz zmožnost (ang. competence) se v jezikoslovju uporablja že dlje časa. Prvi ga je 
v jezikoslovje leta 1965 vpeljal Chomsky, nato pa se je ta pojem razvijal in 
dopolnjeval (Bešter Turk, 2011). Zmožnost oz. kompetenco O. Kunst Gnamuš in V. 
Slabe (1992, str. 5) pojmujeta kot »enotnost namere, da kaj storim, metode, kako to 
storim, in vsebine dejanja, ki ga storim«. Chomskyjevo idealizirano (jezikovno) 
zmožnost (ki jo postavlja nasproti realni uresničitvi te zmožnosti, t. i. performanci) je z 
bolj realističnim pojmovanjem zmožnosti – t. i. sporazumevalno zmožnostjo − 
nadgradil Hymes, ki ji je dodal družbeno vlogo jezika (Bešter Turk, 2011). 
Sporazumevalna zmožnost je po Hymesu »splošna zmožnost posameznikov, da se 
sporazumevajo v skladu s spreminjajočimi se situacijskimi in normativnimi pogoji 
psihične, socialne in jezikovne narave« (Bussmann, 1983, v Bešter Turk, 2011). Na 
podlagi novih spoznanj je kasneje Chomsky svoj pojem zmožnost preimenoval v 
slovnično zmožnost in ji dodal še pojem pragmatična zmožnost (Pirih Svetina, 2005). 

V strokovni literaturi je tako pojem sporazumevalna zmožnost najpogosteje 
uporabljen kot nadpomenka za delne zmožnosti, med katere spada tudi slovnična 
zmožnost1. 

Canale in Swain sta v 80. letih Chomskyjev in Hymesov model združila in 
sporazumevalno zmožnost razdelila na slovnično zmožnost, sociolingvistično 
zmožnost (ta vsebuje diskurzno in sociokulturno zmožnost) ter na strateško 
zmožnost (Pirih Svetina, 2005). Slovnično zmožnost sta avtorja vključila v pojem 
sporazumevalne zmožnosti kot sestavni del zaradi spoznanja, da so slovnična pravila 
brez pravil rabe nesmiselna (Spolsky, 1989, v Pirih Svetina, 2005).  

V začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja je nastal nov, alternativni model 
pojmovanja sporazumevalne zmožnosti avtorja Bachmana. Po Bachmanu 

                                                             
 

1 S. Kranjc (1996) namesto pojma sporazumevalna zmožnost uporablja pojem jezikovna zmožnost, ki 
jo deli na slovnično in pragmatično zmožnost, pojem sporazumevalna zmožnost pa uporablja kot 
sopomenko za pragmatično zmožnost. 
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sporazumevalno zmožnost tvorijo naslednje komponente: jezikovna zmožnost2, 
strateška zmožnost3 in psihofiziološki mehanizmi (Pirih Svetina, 2005). Sovplivanje 
med različnimi deli jezikovne zmožnosti in okoliščinami pa predstavlja značilnost 
jezika v rabi (Bachman, 1990, v Pirih Svetina, 2005). I. Ferbežar (1999) poudarja, da 
sporazumevalna zmožnost ni preprosto vsota jezikovne in strateške zmožnosti ter 
psihofizioloških mehanizmov, ampak poleg tega vključuje tudi zmožnost organiziranja 
in strukturiranja govora, zlasti v dialogu. Tako Bausch idr. (1955, v Ferbežar, 1999) 
predlagajo uvedbo pojma dialoške zmožnosti kot sestavine sporazumevalne 
zmožnosti. 

O. Kunst Gnamuš (1992) kompleksnost jezikovnih zmožnosti razdeli na slovnične, 
semantične, pragmatične in metaforične zmožnosti.  

S. Kranjc (1999b) s pojmom slovnična zmožnost, ki predstavlja del jezikovne 
zmožnosti, opredeli slovnico v ožjem pomenu, in sicer glasoslovje, oblikoslovje, 
skladnjo, pomenoslovje in besedišče. 

R. Zadravec Pešec (1994) opredeli sporazumevalno zmožnost z ozirom na jezikovno 
rabo. Ustrezna jezikovna raba zahteva določene sposobnosti in védenje o rabi jezika 
in o jezikovnem sistemu. Védenje o rabi jezika je t. i. pragmatična zmožnost, védenje 
o jezikovnem sistemu pa t. i. jezikovna zmožnost. Jezikovno zmožnost razdeli na 
slovnično (besedotvorna, oblikoslovna in skladenjska), pomenoslovno, pravopisno in 
pravorečno zmožnost. 

Pojem slovnične zmožnosti bom uporabljala za opis oblikoslovnega in skladenjskega 
znanja, kakor je v grobem opredeljen tudi v Skupnem evropskem jezikovnem okviru: 
učenje, poučevanje, ocenjevanje (2011). 

Oblikoslovje in skladnja s spreminjanjem in tvorbo novih besed ter s povezovanjem 
besed in besednih zvez v stavke ter povedi omogočata posamezniku, da na tak 
način kar se da natančno izrazi svoje misli, želje, potrebe. Z usvajanjem oblikoslovja 
in skladnje otrok ne le širi svojega besedišča, ampak tudi pridobiva orodje za to, da 
se bo čim jasneje izrazil in da bodo njegove izjave čim bolje razumljene. Strokovnjaki, 
ki se ukvarjajo z razvojem otrokove slovnične zmožnosti (torej z razvojem 
oblikoslovja in skladnje pri otrocih), morajo zato dobro poznati temelje teh dveh 
področij v svojem maternem jeziku. Temeljni vir za to je v slovenskem jeziku 

                                                             
 

2 Deli se na organizacijsko (ta pa nadalje na slovnično in besedilno) in pragmatično zmožnost (Bešter 
Turk, 2005). 
3 To je splošna sposobnost za učinkovito rabo razpoložljive sposobnosti za izvršitev določene naloge 
(Bešter Turk, 2005). 
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Slovenska slovnica (Toporišič, 1992). Povzetki bistvenih poglavij, ki se nanašajo na 
oblikoslovje in skladnjo, so s tem namenom vključeni v to magistrsko delo. 

 

2.1 Oblikoslovje oz. morfologija 

Oblikoslovje oz. morfologija je »jezikoslovna veja, ki proučuje en del t. i. slovnične 
ravnine jezika tj. oblike (ne pa tudi skladnje besed). Oblika tu pomeni besedno vrsto: 
prim. žal povedkovnik oz. členek, žalujem glagol, žalost samostalnik, žalen pridevnik, 
žalostno prislov ipd. Glagolsko ali pridevniško obliko – določno k nedoločni, 
raznospolsko, primerniško k osnovniški (mlad – mladi, mlad -a, -o, mlad – mlajši) 
kakor tudi sklonsko (im. rod. daj. tož. mest. or.) oz. osebno (1. 2. 3.), tvorbo oblik 
(prim. glagoli na -am, -im, -jem, -em, -m) in tipe pregibanja oblik (npr. 1. do 4. 
sklanjatev pri samostalniških besedah vsakega spola), t. i. oblikoslovne kategorije 
posameznih besednih vrst (pri samostalniški besedi npr. spol, osebo, število), v 
našem slovničnem izročilu pa še vlogo posameznih oblik v stavku, čeprav to 
pravzaprav že gre v skladnjo. Sicer pa oblikoslovje ni drugega kakor nauk o vrstah 
skladenjskih sredstev in – kolikor ne gre za besedne vrste – še tvorjenje le-teh« 
(Toporišič, 1992, str. 152). 

Morfem je najmanjša enota jezika, ki lahko spreminja pomen (Bradford, 2009). 
Raziskovanje morfemov se imenuje morfologija. Morfemi vključujejo tako posamezne 
besede kot tudi manjše enote jezika kot so predpone in pripone. Način, kako so ti 
morfemi med seboj razporejeni, je odvisen od številnih faktorjev, med drugim od 
zvočnih lastnosti, lastnosti samih morfemov in lastnosti slovnice (Deen, 2009). 

» … morfemi so najmanjši deli besed, ki imajo samosvoj pomen (ali več pomenov). 
Da bi oblikoslovec ugotovil morfeme kake besede, primerja med seboj njene 
posamezne oblike, ali pa besedo primerja z drugimi besedami, ki imajo pomensko kaj 
skupnega.« (Toporišič, 2000, str. 261) 

Morfofonologija se ukvarja s fonetično pogojenimi spremembami morfemov in 
morfološko pogojenimi fonetičnimi spremembami (Skupni evropski jezikovni okvir: 
učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011). 

2.1.1 Oblikoslovje oz. morfologija v slovenskem jeziku 

»Oblikoslovje je tisti del slovnice, ki slovarskim enotam (zlasti besedam) določa 
vrstne, oblikovne in funkcijske značilnosti. Obsega torej nauk o besednih vrstah, o 
oblikah posameznih besednih vrst in o njihovem naglasu ter vlogah, ki jo posamezne 
besedne vrste in njihove oblike imajo v besedni zvezi in v stavku.« (Toporišič, 2000, 
str. 255) 
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Toporišič (2000) po teoriji, kjer je besedna vrsta pojem za množico besed z enakimi 
skladenjskimi vlogami in drugimi lastnostmi (npr. tvorjenost, slovnične kategorije, 
konverznost ipd.), ki so razločevalne, v slovenskem knjižnem jeziku našteje 9  
besednih vrst. Te so:  

1. samostalniška beseda (kamor spadajo samostalnik, npr. hiša, posamostaljena 
pridevniška beseda, npr. dežurna, samostalniški zaimek, npr. ti),  

2. pridevniška beseda (kamor spadajo pridevnik, npr. lep -a -o, števnik, npr. en -a 
–o, pridevniški zaimek, npr. tak -a -o),  

3. glagol (kamor spadajo osebne glagolske oblike, npr. dela-m -te, opisna 
deležnika na –l in –n/-t, npr. delal/delan/ubit, nepregibne oblike, npr. 
delaje/delajoč),  

4. prislov, npr. doma, včeraj,  
5. povedkovnik, npr. všeč, treba,  
6. predlog, npr. do, za,  
7. veznik, npr. in, toda,  
8. členek, npr. samo, menda,  
9. medmet, npr. ah, jej.  

Besedne vrste Toporišič (2000) glede na pregibnost deli na pregibne in nepregibne 
besedne vrste. 

Pregibne besedne vrste so: 

 samostalniške besede,  
 pridevniške besede,  
 glagol in  
 deloma povedkovnik,  

 

nepregibne besedne vrste pa so: 

 prislov,  
 deloma povedkovnik,  
 predlog,  
 veznik,  
 členek in  
 medmet.  

 

Samostalniške in pridevniške besede se sklanjajo in pregibajo v številu, pridevniške 
besede se pregibajo tudi v spolu, nekatere pa se  tudi stopnjujejo. Glagolske osebne 
oblike se spregajo in pregibajo v številih, časih, naklonu in načinu; zložene oblike se 
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pregibajo tudi v spolu. Opisni deležnik se pregiba v spolu in številu. Nekateri prislovi, 
ki označujejo lastnost, imajo oblike za stopnje iz ustreznih pridevniških. 

Vzorce pregibanja posameznih pregibnih besednih vrst (t. i. oblikoslovne vzorce) 
delimo v dve skupini: oblikospreminjevalne in oblikotvorne. Med oblikospreminjevalni 
vzorce spadajo: 

– po štiri sklanjatve samostalniških besed za vsak spol: 
 Moška Ženska srednja 
1. sklanjatev korak -a –u postava -e -i jezero -a -u 
2. sklanjatev vojvoda -e –i perut -i -i jaz mene -i 
3. sklanjatev a -- -- mami -- -- vremja -- -- 
4. sklanjatev Koseski -ega -emu dežurna -e -i  Krško -ega -emu 

Tabela 1: Štiri sklanjatve za vsak spol (Toporišič, 2000, str. 257) 

– po ena sklanjatev za vsak spol pridevniških besed, npr. lep -ega -emu …, lep-
a -e -i, lep-o -ega -emu; 

– 4 spregatve osebnih glagolskih oblik – 3 s pretežno glasovnimi končnicami, 
npr. dela-m -te, da-m -ste, bodi– -te in samo s končnico nič, npr. bi -- --; 

– opisna deležnika pa se v spolu in številu pregibata kot pridevniške besede. 
 

Med oblikotvorne vzorce spadajo:  

 pregibanje osnovne oblike pridevniške besede po spolu, npr. lep -a –o; 
 pregibanje osnovne oblike pridevniške besede po številu, npr. lep lepa lepi;  
 možno je tudi stopnjevanje, npr. lep lep-ši naj-lepši.  

Poznamo tudi glagolske oblikotvorne vzorce, ki sestojijo iz po dveh snopov oblik 
(sedanjiških in nedoločilniških) (Toporišič, 2000). 

»Pri oblikoslovnih vzorcih (sklanjatvah, spregatvah, pregibanju v spolu in številu) 
ločimo dva dela: osnovo in končnico. Osnova je tisti del pregibne besede, ki ima 
predmetni pomen, končnica pa tisti, ki zaznamuje sklon, osebo, spol ali število … 
Osnove sestoje iz enega ali več morfemov (tj. delov s samostojnim pomenom), 
končnice pa so v tem smislu pretežno enodelne.« (Toporišič, 2000, str. 262) 

»Spol je lastnost samostalniške besede, ki od pridevniške in pregibne povedkovniške 
besede (deloma tudi od samostalniške) zahteva oblikoslovno istovetnost …« 
(Toporišič, 2000, str. 262) Slovenski jezik pozna tri spole:  

 moškega,  
 ženskega in  
 srednjega (Toporišič, 2000). 
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»Sklon je pregibna oblika samostalniške ali pridevniške besede, pa tudi opisnih 
deležnikov.« (Toporišič, 2000, str. 263) Slovenski jezik pozna 6 sklonov:  

 imenovalnik,  
 rodilnik,  
 dajalnik,  
 tožilnik,  
 mestnik in  
 orodnik (Toporišič, 2000). 

Število je »… s končnicami izrazljiva količina za vrednosti ena, dve ter tri ali več pri 
samostalniških in nekaterih povedkovniških besedah, na drug način pa tudi pri 
osebnih glagolskih oblikah.« (Toporišič, 2000, str. 271) Slovenski jezik pozna tri 
števila:  

 ednino,  
 dvojino in  
 množino (Toporišič, 2000). 

»Oseba je slovnična kategorija, odsevajoča sporočanjsko razmerje med 
udeležencema pogovora (izmeničnima tvorcema in ogovorjencema) ter 
neudeležencem pogovora: tvorec je 1. oseba …, ogovorjeni je 2. oseba …, 
neudeleženec je 3. oseba … Tudi neosebnost se izraža s 3. os. (ed.), je pa vedno 
srednjega spola.« (Toporišič, 2000, str. 272) 

Glede na skladnjo se samostalniška beseda lahko rabi kot:  

 osebek, npr. Pevka poje.,  
 neposredni predmet, npr. poslušati pevko, 
 predložni predmet ali prislovno določilo, npr. s pevko/kot pri pevki, 
 povedkovo določilo, npr. Žena je pevka.,  
 povedkov prilastek, npr. Ta žena se je že rodila (kot) pevka., 
 svojilno ob pomožilniku, npr. biti pevkino, 
 ob samostalniški besedi kot prilastek, npr. petje pevke.  

Pridevniške besede so lahko: 

 levi prilastek, npr. lepa hiša, 
 povedkovo določilo, npr. biti lep, 
 in povedkov (glagolski) prilastek, npr. hoditi bos (Toporišič, 2000).  

Prislovi se rabijo kot:   

 prislovna določila prostora, časa, načina ali vzroka povedkovega dejanja, npr. 
doma, dolgo, hudo,  
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 kot povedkovo določilo, npr. Besed mi je dovolj.,  
 imenski ali prislovni prilastek, npr. gozd spomladi, tam zgoraj, 
 kot prislovno določilo mere ob pridevniku, prislovu, povedkovniku, npr. zelo 

hladen, precej počasneje (Toporišič, 2000). 

2.1.2 Pravorečje 

Vez med govorjeno besedo in zapisom se imenuje pravorečje. Pravorečje so 
»pravila, ki določajo in predpisujejo glasove in naglas knjižnega jezika« (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 2000). Na tem področju prihaja do vprašanj, kako 
ustrezno zapisati govorjeni jezik in kako pravilno izgovarjati zapisano besedo. Pri tem 
se pojavljajo razlike med regijami, vendar pa so perceptivni testi med govorci iz 
posameznih pokrajin pokazali, da ni bistvenih razlik npr. v razpoznavanju 
samoglasniških parov (npr. ['gost] – ['gƆst]) (Tivadar, 2012a). Fonetično-fonološke 
značilnosti slovenskega (knjižnega) jezika  shematično in v tabelarni obliki prikaže 
Slovenska slovnica. Kljub temu pa obstaja potreba po še boljšem kodificiranju 
govorjenega jezika, s čimer se ukvarjajo številni slovenski raziskovalci (Tivadar, 
2012b). 

 

2.2 Skladnja oz. sintaksa 

Preden se posvetim pojmu skladnje, je potrebno razjasniti določene pojme, ki se 
pogosto uporabljajo na tem področju. Takole jih je opredelila S. Kranjc (1999a, str. 
198): »Ločimo med stavkom, povedjo in izrekom – stavek je sistemska enota, torej 
abstraktna stavčna struktura, poved enota sporočila oziroma z besedami zapolnjena 
struktura, izrek pa poved s komunikacijsko funkcijo. Pri izreku upoštevamo ne le 
jezikovna, marveč tudi nejezikovna sredstva.« Ob pogosti rabi tuje literature bi 
naštete izraze v angleški jezik prevedli takole: stavek – ang. clause, poved – ang. 
sentence, izrek oz. izjava4 – ang. utterance. 

Skladnja oz. sintaksa je »tisti del nauka o besedilu, ki raziskuje naravo (in nato 
podaja tipologijo) medsebojnih zvez besed, zvez besednih zvez, stavkov in povedi, 
ali ki uči, kako se poved in njene sestavine tvorijo« (Toporišič, 1992, str. 274). 

Skladnja je abstrakten sistem pravil, ki urejajo vrstni red in interpretacijo morfemov v 
povedi (Deen, 2009).  

»Skladnja se ukvarja z organizacijo besed v stavke v smislu za to potrebnih kategorij, 
prvin, razredov, struktur in odnosov, kar je pogosto predstavljeno kot sistem pravil. 
(…) Sposobnost organizacije stavkov z namenom posredovanja pomena je osnovni 
                                                             
 

4 V tem magistrskem delu bom v nadaljevanju uporabljala izraz izjava. 
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vidik sporazumevalne zmožnosti.« (Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, 
poučevanje, ocenjevanje, 2011) 

2.2.1 Skladnja oz. sintaksa v slovenskem jeziku 

Besede se glede na skladenjsko vlogo, ki jo lahko opravljajo, delijo na besedne vrste, 
ki so opredeljene zgoraj. Vsaka besedna vrsta je namenjena za opravljanje posebne 
skladenjske vloge v okviru stavka. Tudi oblike posameznih besednih vrst imajo 
predvsem skladenjske vloge (npr. imenovalnik samostalniške besede služi kot 
osebek) (Toporišič, 2000). 

Osnovna pojma skladnje sta poved in stavek. Poved je najmanjša samostojna enota 
besedila, lahko pa je že tudi sama besedilo. Povedi so narejene iz poimenovalnih 
enot (besed in besednih zvez) – najobičajnejša taka enota je stavek – ali iz stavkov, 
oboje na podlagi skladenjskih vzorcev (Toporišič, 2000, str. 488). 

Povedi se delijo na: 

 enostavčne povedi, npr. Andrej je ujel lepo postrv., 
 pastavčne povedi, npr. Matejka! Da. Hop!, 
 in večstavčne povedi, npr. Prišel sem domov in povprašal po materi. Znano je, 

da se zemlja vrti okoli svoje osi.  

Večstavčne povedi imenujemo tudi zložene povedi in so treh vrst:  

 priredne, npr. Bo ali ne bo?,  
 podredne, npr. Odšel je, ne da bi bil spregovoril., 
 in soredne, npr. Osel, še tega ne veš! (Toporišič, 2000). 

 

a) Negacija 

»Zanikanje je taka določitev podstave, ki ukinja trdilno veljavo stvari.« (Toporišič, 
2000, str. 497) Zanikamo z besedo ne, in sicer stavek ali besede posameznih 
besednih vrst. Razen pri glagolu in povedkovniku (izjema je nisem, nimam, nočem) 
se pri zanikanju besednih vrst nikalnica piše skupaj z zanikanim. V stavku lahko pod 
določenimi pogoji zanikamo katerikoli stavčni člen (Toporišič, 2000). 

b) Izbira časov 

Glede na trenutek govorjenja obstajajo dejanja, ki z njim sovpadajo in dobijo izraz 
sedanjosti, tista, ki se dogajajo pred tem – izraz preteklosti, in tista, ki se šele bodo 
zgodila – izraz prihodnosti. Specializirane glagolske oblike za čas (sedanjik, preteklik, 
predpreteklik in prihodnjik) ustrezajo časovnim prislovom, ki narekujejo izbiro 
časovnih oblik (npr. prislov jutri zahteva  prihodnost) (Toporišič, 2000). 



10 
 

 

c) Skladenjskonaklonska določitev 

Na podlagi pomenske podstave povedi se ločijo: 

 pripovedne (oznanjevalne) povedi, npr. Včeraj popoldne je bil v Ljubljani hud 
naliv, v Kranju pa ni padla niti kapljica dežja., 

  vprašalne povedi, npr. Kdo je ta človek?,  
 pozivne (velelne) povedi, npr. Stopi sem!, 
  in želelne povedi, npr. Da bi le prišel!. 

V okviru teh se ločijo tudi taki stavki (Toporišič, 2000). 

č) Besedne zveze  

Besedne zveze oz. stavčne fraze so sestavine stavčnih členov. To so:  

 samostalniška besedna zveza, npr. naš oče, mesto Ljubljana,  
 pridevniška besedna zveza, npr. lačen slave, pečen včeraj,  
 prislovna besedna zveza, npr. tam gori, nikjer na svetu, jutri opoldne,  
 glagolska besedna zveza, npr. videti jelena, morati delati,  
 in povedkovniška besedna zveza, npr. biti tiho.  

Besedne zveze so lahko zložene podredno ali priredno, obstajata pa tudi pristavčna 
in likovna besedna zveza (Toporišič, 2000). 

d) Stavek in stavčni členi 

Stavek Toporišič (2000) pojmuje kot besede, zbrane okrog ene osebne glagolske 
oblike in je zgrajen iz sestavin, ki se imenujejo stavčni členi. To so: osebek, povedek, 
predmet, prislovno določilo, povedkov prilastek, prilastek in povedkovo določilo. 
Stavčne člene določajo naslednja merila: pomen, vprašalnica, oblika in položaj v 
stavčni zgradbi.  

e) Zveze stavkov 

Stavki se med seboj združujejo v večstavčne povedi. Kadar večstavčne povedi 
nastajajo z druženjem dveh ali več enakovrednih enostavčnih povedi, to imenujemo 
priredje. Kadar večstavčne povedi nastajajo z druženjem ene nadredne in ene ali več 
podrednih enostavčnih povedi, to imenujemo podredje. Če druženje ni niti priredno 
niti podredno, to imenujemo soredje. Pri podredju je eden od stavkov neodvisen in je 
glavni, drugi (ali več drugih) pa opravlja vlogo katerega izmed stavčnih členov in je 
odvisen oz. podrejen prvemu (Toporišič, 2000). 
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Primeri prirednih povedi  Ti boš mlinar, jaz pa ti bom nosila hrano. 
 Prodal ni le vse zemlje, ampak tudi hišo. 
 Gospodinja se je še ozrla in požugala s prstom 

ter se nasmehnila in jima pomežiknila. 
Primeri podrednih povedi  Tone je rekel, da pride šele ob osmih. 

 Ko sem bil majhen, je stric Jože iz Sel trdil, da je 
hrvaška »gora« Sveti križ polna vode in da bo 
lepega dne potopila vso našo ravnino. 

 Človek, ki je pod bukvijo nekaj kopal, je naš 
sosed. 

Primeri sorednih povedi – Marjetka, kam te pa spet nese! 
– Uh, kako to boli. 
– Ne, to je preveč! 
– Janez, ta pa zna. 

Tabela 2: Primeri večstavčnih povedi (povzeto po Toporišič, 2000) 

 

3 RAZVOJ OTROKOVE SLOVNIČNE ZMOŽNOSTI 

3.1 Različni teoretični pristopi k pridobivanju oz. usvajanju slovnice 

Odkar se otroškemu govoru in jeziku posveča več pozornosti, se je razvilo kar nekaj 
teorij o razvoju jezika. Teorije se nahajajo med dvema skrajnostma:  

– teorije, ki na eni strani trdijo, da je učenje jezika način urjenja oz. predvsem 
vzgoje (poudarjajo predvsem zunanje dejavnike – socialne in sociološke);  

– teorije, ki na drugi strani zagovarjajo prirojene predispozicije za razvoj jezika 
oz. naravo (poudarjajo predvsem notranje dejavnike – psihološke in biološko-
fiziološke); 

– teorije, ki v različni meri poudarjajo oboje (Kranjc, 1992; Skubic, 2004). 

V zadnjih desetletjih lahko področje teorij razvoja otroškega govora razdelimo v dve 
veliki skupini: generativistične in nativistične ter konstruktivistične in socio-
pragmatične oz. funkcionalistične. Nativisti zagovarjajo teorijo, da nekateri pomembni 
vidiki otrokovega jezikovnega znanja niso pridobljeni, temveč so prirojeni (prisotni od 
rojstva, po mnenju nekaterih raziskovalcev zakodirani v genom). Generativisti trdijo, 
da je otrokovo slovnično znanje sestavljeno iz znanja formalnih pravil, ki jih uporablja, 
ko operira z abstraktnimi jezikovnimi kategorijami (npr. glagol, samostalnik) in 
besednimi zvezami (npr. glagolska besedna zveza, samostalniška besedna zveza). 
To znanje je del univerzalne slovnice (splošne slovnice, ki velja za vse svetovne 
jezike), s katero se otroci rodijo. V zelo veliki meri so zagovorniki nativistične teorije 
tudi podporniki generativistične teorije in obratno (Ambridge in Lieven, 2011). 
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Teorije, ki so konstruktivistične, predpostavljajo, da otroci nimajo prirojenega znanja o 
slovnici. Seveda je zmožnost usvajanja jezika prirojena (in specifična za človeško 
vrsto), vendar se otroci ne rodijo z znanjem o npr. slovničnih kategorijah, kot so 
glagol, samostalnik … Te pridobijo s posploševanjem preko poslušanja govora 
odraslih. Večina konstruktivističnih teorij je zato 'input-based'5. Konstruktivistične 
teorije so negenerativistične, saj zavračajo predpostavko, da je jezik odraslega 
sistem pravil, ki ureja kategorije, kot je npr. glagol. Funkcionalistične teorije 
zagovarjajo dejstvo, da otrokovo usvajanje jezika motivira želja po izvajanju 
komunikacijskih funkcij z jezikom. Ta teorija je močno povezana s socio-
pragmatičnim pristopom, ki pravi, da je za otrokov razvoj jezika bistven pogoj 
zmožnost socio-pragmatičnega sklepanja o komunikacijskih namenih in govorčevi 
usmeritvi pozornosti. Večina konstruktivističnih teorij je hkrati funkcionalističnih in 
socio-pragmatičnih (Ambridge in Lieven, 2011). 

Nekaj teorij raziskovanja otroškega govora predstavljam v nadaljevanju. 

3.1.1 Behaviorizem 

Predstavniki behavioristične teorije zagovarjajo mnenje, da je otroški govor najprej le 
posnetek govora odraslih, ki traja tako dolgo, dokler se otrok ne nauči samostojnega 
lastnega govora, ki je enak govoru odraslih. Otrok je postavljen v pasivno vlogo, 
njegovo učenje pa je odvisno le od jezikovnih podatkov, ki jih je slišal (Kranjc, 1992). 
Jezik vidijo le kot eno do oblik vedenja, pridobljenega s klasičnim pogojevanjem – 
otrok je za dobre približke jeziku odraslega nagrajevan (Skubic, 2004). Predstavnik 
behavioristične teorije je Skinner s svojimi sodelavci; ti so uvrstili učenje govora v 
model dražljaj – odgovor – okrepitev – posplošitev (pri govoru je okrepitev vedno 
socialne narave) (Kranjc, 1992). V behavorističnem pristopu o prirojenosti, ki ji 
puščajo zelo malo prostora, govorijo le z vidika predpostavke, da se je otrok ob 
rojstvu sposoben učiti (Florin, 1995, v Skubic, 2004).  

Behavioristični model je zavrnil Chomsky, ki je nasproti Skinnerjevemu mehanicizmu 
postavil teorijo prirojene jezikovne predispozicije; meni, da je zmožnost za jezikovno 
strukturo prirojena, aktivira pa jo okolje. Chomsky je behavioristom očital, da s svojim 
modelom niso pojasnili, kako se otroci naučijo uporabljati in razumevati nove besede, 
kar je eden izmed najpomembnejših jezikovnih pojavov. Prav tako otrok svoje 
vedenje o jeziku in celoten jezikovni sistem tvori na podlagi nepopolnih in 
nenatančnih informacij iz okolja (npr. govorci tvorimo stavke, ki jih ne dokončamo, 
delamo slovnične napake, ki se jih ne zavedamo …). Prav zato Chomsky sklepa, da 
moramo imeti ljudje prirojene mehanizme oz. predispozicije, ki kljub omenjenim 
težavam zagotavljajo jezikovni razvoj (Kranjc, 1992).  

                                                             
 

5 Temelji na vhodnih informacijah oz. predpostavki, da so nujno potrebni dražljaji oz. spodbude. 
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3.1.2 Generativistično-nativistične teorije 

Nativisti vidijo učenje jezika kot aktiven proces, ki se razlikuje od vseh ostalih oblik 
učenja in je pravzaprav proces, ki razvija prirojene predispozicije (Kranjc, 1992). 

Generativisti zavračajo tezo, da otroci usvojijo jezik preko imitacije, saj bi to 
pomenilo, da bi njihovo končno znanje o jeziku predstavljal le nabor na pamet 
naučenih fraz. Vemo pa, da tako otroci kot tudi odrasli tvorimo stavke, ki jih nismo 
slišali še nikoli prej. Na to kažejo tudi napake v otroškem govoru, ki niso posledica 
imitacije govora odraslih (npr. To so človeki.). Prav tako znanje določenega jezika 
govorcu omogoča, da določi, ali določeno zaporedje besed tvori možen stavek v tem 
jeziku ali ne (Ambridge in Lieven, 2011). Chomsky (1957) je za angleški jezik to 
ponazoril s stavkoma: Colorless green ideas sleep furiously. (Brezbarvne zelene 
ideje besno spijo.) in Sleep green colorless furiously ideas. (Spijo zelene brezbarvne 
besno ideje.), kjer je prvi stavek slovnično pravilen, drugi pa ne. Te odločitve govorec 
ne more sprejeti na bazi pomena, saj sta oba stavka nesmiselna.  

Po nativistični teoriji otrok pridobiva jezik svojega govornega okolja s pomočjo 
dednega mehanizma – jezikovna zmožnost je kot biološki organ. Teorija o delovanju 
tega organa nastaja s sodelovanjem jezikoslovcev, psiholingvistov in nevrolingvistov 
(Skubic, 2004). 

Utemeljitelj nativistične teorije je Noam Chomsky. Po Chomskem ima otrok na voljo 
temeljne podatke (»input«) o jeziku, ki ga sliši in na podlagi teh podatkov izoblikuje 
sistem (»output«), ki te podatke upošteva. Podatki vstopajo v mehanizem oz. 
sredstvo za usvajanje jezika, kot proizvod pa dobimo sistem oz. strukture jezika, za 
katere imamo podatke. Chomsky je poudarjal, da imajo jeziki v globinski strukturi 
veliko skupnega, kljub temu da površinske strukture kažejo na velike razlike. Znotraj 
jezikoslovnih teorij je ločil 2 komponenti: univerzalno slovnico in slovnice posebnih 
jezikov. 

Univerzalna slovnica je vrsta načel, ki je skupna vsem jezikom (Skubic, 2004). 
Chomsky (1957) je trdil, da mora biti univerzalna slovnica tvorbena oz. generativna 
(mora omogočati tvorbo novih izjav). Ta načela se nanašajo na kategorije, ki so 
abstraktne (in ne konkretne, kot so konkretne posamezne besede), to znanje pa 
lahko ponazorimo s pomočjo skladenjskih dreves (Chomsky, 1957).  
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Slika 1: Skladenjsko drevo – primer v angleškem jeziku (Parse tree, 2017) 

 

Slika 2: Skladenjsko drevo – primer v slovenskem jeziku 

Otrokovo prirojeno znanje oz. načela, imenovana univerzalna slovnica, sestojijo iz 
treh stvari: 

– iz znanja o strukturi besednih zvez; 
– iz znanja o principih jezika; 
– iz parametrov za tiste vidike sintakse, ki ne more biti vrojena, saj se razlikuje 

od jezika do jezika (Ambridge in Lieven, 2011).  

Otrok se mora naučiti le slovnice posameznega jezika. Chomsky je trdil, da se vsi 
otroci do petega leta naučijo temeljne strukture svojega jezika, ne glede na okolje in 
razlike v inteligentnosti (Florin, 1995, v Skubic, 2004). 

Razlikoval je med pojmoma zmožnost in performanca. Govorec na podlagi 
prirojenega mehanizma za usvajanje jezika in bivanja v homogeni jezikovni skupnosti 
usvoji znanje svojega prvega/maternega jezika – razvije zmožnost, da na podlagi 
končne množice pravil in znamenj tvori neskončno število pravilnih povedi svojega 
jezika in prepoznava tvorjene povedi kot pravilne ali nepravilne. To, kar posameznik 
na podlagi svoje jezikovne zmožnosti uporabi pri konkretnem govorjenju, pa je 



15 
 

 

uresničitev njegove zmožnosti oz. njegova performanca6 (ang. performance) (Bešter 
Turk, 2011). 

Posamezne podrobnosti modela, ki ga je predlagal Chomsky, so se v zadnjih 
petdeset letih spremenile, temeljni pristop pa ostaja nespremenjen. Glavna ideja tega 
modela je, da vse stavke jezika tvorimo preko sistema, ki je sestavljen iz končnega 
števila pravil za upravljanje z nizom leksikalnih enot. Leksikalne enote upravljamo s 
pravili znotraj zelo omejene hierarhične strukture, ki ima obliko binarnega drevesa 
(Deen, 2009). 

Temeljno vprašanje pa je, kako otroci usvojijo ta sistem. Večina generativistov si je 
enotna, da je sistem preveč kompleksen, da bi ga otroci usvojili s poslušanjem 
govora odraslega govorca in zato predpostavljajo, da je ta sistem prisoten od rojstva 
oz. je vrojen. Tako lahko večino generativistov označimo tudi kot nativiste. Sistem 
jezika je preveč abstrakten in zapleten, da bi ga usvojil nekdo, ki nima nikakršnega 
znanja o tem, kako je jezik strukturiran. Ta razlog se imenuje 'revnost spodbud' in ne 
pomeni, da je 'input' (oz. spodbude) pri otroku pomanjkljiv v katerem koli smislu 
(vsebuje preveč napak, nedokončanih izrekov …). Bistvo je, da otrok brez 
kakršnekoli ideje o strukturi jezika ne bi vedel, kje začeti in bi imel neskončno število 
možnih hipotez o jezikovni strukturi, tudi če bi poslušal le slovnično popolnoma 
pravilne stavke. Prav od tod izvira trditev, da otroci imajo vrojeno znanje, kar pomeni, 
da vedo, kje začeti pri postavljanju hipotez o jeziku (hipotetičnem preizkušanju). To 
znanje vključuje pravila, ki se nanašajo na strukturo besednih zvez in na njihovo 
kombinacijo v povedi (Ambridge in Lieven, 2011). 

Chomsky je predpostavljal obstoj mehanizma (sredstva) za usvajanje jezika 
(imenovanega LAD – Language Acquisition Device). Njegovo strukturo lahko 
opišemo s slovnično teorijo. LAD je stalen sistem, ki je lasten človeški vrsti. Chomsky 
je postavil hipotezo o obstoju posebnega nevrološkega mehanizma, ki zgradi LAD, 
vendar pa ta hipoteza še ni dokazana, kljub temu da nevrolingvisti potrjujejo 
specializacijo leve hemisfere7 za govor (Florin, 1995, v Skubic, 2004). Okolje je po 
Chomskem le sprožilec mehanizmov, ki so zapisani v možganih (Simonpoli, 1991, v 
Skubic, 2004). 

3.1.3 Pristop J. Piageta 

Kognitivna teorija razvoj govora utemeljuje z razvojem mišljenja. Piaget trdi, da je 
razvoj mišljenja pogoj za razvoj govora (govor obravnava le z vidika razvoja miselnih 
procesov), hkrati pa zagovarja tezo, da razvoj mišljenja poteka neodvisno od razvoja 
govora in le omogoča njegov razvoj (Kranjc, 1992). Jezikovni razvoj je tako »del 
                                                             
 

6 V slovenski strokovni literaturi se običajno prevaja kot raba jezika (Bešter Turk, 2011). 
7 Tako z anatomskega kot funkcijskega vidika. 
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splošnega kognitivnega razvoja, zato torej posebni mehanizmi za razvoj jezika ne 
obstajajo. Kognitivni razvoj je Piaget videl kot rezultat otrokovega raziskovanja sveta 
s pomočjo senzomotoričnih mehanizmov čutil, kot so vid, dotik, voh in okus; to 
raziskovanje omogoči izdelavo posebnih in konkretnih posplošitev o delovanju sveta. 
Začetne konkretne posplošitve se nato s pomočjo serij miselnih reorganizacij 
prevedejo v abstraktno védenje. Del tega abstraktnega védenja je jezikovno védenje; 
za njegov razvoj zato niso potrebni nikakršni posebni mehanizmi, ločeni od tistih, ki 
so potrebni za druge vidike intelektualnega razvoja« (Kranjc, 1999b, str. 26).  

 

3.2 Razvoj oblikoslovja in skladnje 

Na razvoj govora vplivata dve skupini dejavnikov: notranji (fiziološki in psihološki) in 
zunanji (sociološki in socialni). Med notranje spadajo prirojene dispozicije, motivacija, 
čustveno stanje, med zunanje pa izobrazbena struktura staršev, socialni položaj 
družine, število otrok v družini, širše družbeno okolje (Kranjc, 1999b). 

Zelo pomembno je zavedanje, da se nobeno področje jezika ne razvija izolirano od 
drugih, ampak so področja medsebojno povezana, prav tako pa se pred razvojem 
ekspresivnega jezika razvija receptivni jezik, ki predstavlja temelj za nadaljnji razvoj 
oralnega govora (Otto, 2014). L. Marjanovič - Umek in U. Fekonja - Peklaj (2016) sta 
v svoji raziskavi izpostavili, da je razumevanje besed pri malčkih v starosti od 6 do 18 
mesecev višje od ekspresivnega besedišča, kar ugotavljajo tudi drugi raziskovalci. 
Malčki, stari 8 in 9 mesecev, so v povprečju povedali 1,9 besede, razumeli pa so v 
povprečju 30,6 besede. Otroci, stari 14 in 15 mesecev, so v povprečju povedali 43,1 
besede, razumeli pa v povprečju 200,3 besede.  

Jezikovni razvoj se začne že v predgovorni fazi, ki je faza zbiranja govornih spodbud, 
ki prihajajo iz okolja, v katerem se otrok nahaja, ti vplivi pa so bodisi spontani bodisi 
usmerjeni k otroku (Grilc, 2014). Že pri šestih mesecih starosti otrok razlikuje 
posamezne foneme, percepcija jezika pri tej starosti pa je tudi pomembno povezana 
z razvojem jezika pri starosti dveh let (z razumevanjem in produkcijo besed, 
razumevanjem besednih zvez) (Tsao, Liu in Kuhl, 2004). 

Skladenjski razvoj v zgodnjem otroštvu ni razviden zlahka, ker se prve besede 
pojavijo šele okrog prvega leta otrokove starosti. Kljub temu pa so raziskave 
pokazale, da otroci že pred tem zaznavajo spremembe v zaporedjih glasov. Preko 
opazovanja postopoma začenjajo vstopati v komunikacijske kontekste okrog njih in 
kljub temu da so na stopnji enobesednih izjav, raziskave kažejo, da zaznavajo in 
procesirajo jezik v pet do šest besednih segmentih. V tem obdobju se že zavedajo, 
da besede v nizih niso izolirane enote, ampak so del večjih sestavnih delov. 
Razumevanje govora zahteva, da so otroci sposobni procesiranja besed, fraz in 
stavkov. Zavedati se morajo vloge fraz in besednega reda, da bi iz govora izluščili 
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pomen. Raziskave prav tako kažejo, da v zgodnjem otroštvu otroci uporabljajo 
analizo akustičnih značilnosti govora (prozodije) za določanje fraznih enot (Otto, 
2014). 

Čas, ko otrok izgovori prvo besedo, je odvisen od genetskih dejavnikov in dejavnikov 
okolja (Hernja, Werdonig, Brumec, Groegl, Ropert in Varžič, 2010). Prva beseda se 
pojavi nekje med dvanajstim in dvajsetim mesecem, ob tem pa so med otroki 
prisotne velike individualne razlike (Bleses idr., 2008; Devescovi idr., 2005; Fenson 
idr., 1994, Fernald, Pinto, Swingley, Weinberg in McRoberts, 2001, v Marjanovič-
Umek in Fekonja - Peklaj, 2016). Otrokove prve besede so besede iz največ dveh 
zlogov. To so samostalniki, ki predstavljajo otrokov odziv na konkretni svet – osebe in 
stvari okrog njega, in medmeti (Kranjc, 1992; Marjanovič - Umek in Fekonja - Peklaj, 
2016). Postopoma v besednjak vstopajo tudi glagoli, pridevniki in členki, torej v 
največjem deležu polnopomenske besede (a brez prislovov in zaimkov). Otrok se 
izraža v obliki holofraz – enobesednih stavkov, s katerimi izraža več informacij. 
Beseda sok tako lahko izraža zahtevanje (»Daj sok.«) ali pa le poimenovanje (»Glej 
sok.«). Pri interpretaciji teh stavkov si odrasli pomagajo s sobesedilom in intonacijo 
(Kranjc, 1992). 

Otrok prve besede uporablja v funkciji stavka, odraslim pa so razumljive, le če 
poznajo kontekst, v katerem so bile izgovorjene. Glede na namen te besede  lahko 
izražajo: izjavo, kazanje, lastništvo, spremembo lokacije, zahtevo, željo, 
povpraševanje, zavrnitev (Hernja, Werdonig, Brumec, Groegl, Ropert in Varžič, 
2010). L. Marjanovič - Umek (1990) otrokove besede s pomenskega vidika deli v tri 
skupine: besede, ki spreminjajo svoje pomen − spremenljivke (npr. kazalna zaimka 
»ta« in »tisti«, prislova »tu« in »tam«), besede, ki označujejo odnose med dvema ali 
več predmeti ali dogodki – relacijske besede (npr. velik – majhen), besede, ki 
označujejo sorodstvene odnose (npr. mama, oče). 

Otrok se počasi uči uporabljati različne jezikovne funkcije in izreke, ki jim ustrezajo. 
Halliday (1975, v Skubic, 2004) definira šest takih funkcij: 

– instrumentalna funkcija: pojavi so okrog enega leta in z njo otrok zadovoljuje 
svoje želje in potrebe (»hočem to«); 

– urejevalna funkcija: otrok z izreki nadzira vedenje drugih (»naredi to«); 
– interakcijska (medosebna) funkcija: otrok preko nje vzpostavlja stik s tistimi, ki 

so zbrani okrog njega; 
– osebna funkcija: izreki, s katerimi otrok izraža lastne občutke in interese; 
– hevristična funkcija: otroku služi za širjenje védenja o svetu in za raziskovanje 

okolja; 
– predstavna funkcija: z njo otrok ustvarja lastno okolje. 

Otrok besede začenja povezovati v stavek, ko uporablja od 50 do 100 besed, kar 
kaže na povezavo med usvajanjem besedišča in slovnice (Hernja, Werdonig, 
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Brumec, Groegl, Ropert in Varžič, 2010; Marchman in Bates, 1994, v Marjanovič - 
Umek in Fekonja - Peklaj, 2016). Prve dvobesedne povedi nastajajo v obdobju od 
približno osemnajstega do dvajsetega meseca. Sestavljene so iz polnopomenskih 
besed (samostalnik, glagol), nepolnopomenske besede (veznike, predloge, členke) 
pa otrok zaradi majhne sporočilne vrednosti izpušča (Kranjc, 1992). Najprej povezuje 
dve do tri besede v telegrafski obliki. S tem izraža različne potrebe: potrebo po 
ponavljanju nečesa (»Še am!«), željo po prenehanju (»Ne am!«), željo po 
pridobivanju nečesa (»Daj pupo!«) ipd. Da bi otroka razumeli, je nujno poznavanje 
konteksta, situacije in hkratno opazovanje otrokovega spremljajočega vedenja. 
Beseda »ne« v tem obdobju lahko pomeni, da za otroka nekaj ne obstaja, da nečesa 
ne želi narediti, da nečesa ne mara ali pa da nekdo nečesa ne dela ali ima (Hernja, 
Werdonig, Brumec, Groegl, Ropert in Varžič, 2010). 

Telegrafski govor je definiran kot govor otroka, ki poveže dve do tri polnopomenske 
besede v izjavo, pri tem pa ne uporablja funkcijskih besed (Tager - Flusberg, 1997, v 
Otto, 2014). B. W. Otto (2014) pri povzemanju raziskav različnih avtorjev našteva 
skladenjske značilnosti telegrafskega govora, ki so v tesni povezavi s semantičnimi 
oz. pomenoslovnimi značilnostmi. Telegrafski govor se zdi s skladenjskega vidika 
zelo preprost, vendar pa so raziskave pokazale, da lahko ob opazovanju preostalega 
konteksta skladenjske prvine razberemo iz besednega reda. Ta pa hkrati nakazuje 
tudi otrokovo pomenoslovno védenje. V telegrafskem govoru malčkov (dvobesedne 
izjave) so raziskovalci zaznali naslednje skladenjsko-pomenoslovne vzorce, za 
katere pa ni bil zaznan določen red usvajanja: 

Skladenjsko-pomenoslovni vzorec Primer (v angleščini in slovenščini) 
dejanje + objekt play drum = igra boben 
agent + objekt  mommy hat = mami kapa 
dejanje + lokacija (lokus) go bed = greš postelja 
nosilec stanja + lokacija sock floor = nogavica tleh 
posesor + posedovano daddy shoe = ati čevelj 
nosilec stanja + atribut cookie big = piškot velik 
demonstrativ + nosilec stanja dis coat = ta jopa 

Tabela 3: Skladenjsko-pomenoslovni vzorci v telegrafskem govoru malčkov (Otto, 2014) 

Takim telegrafskim stavkom otroci postopoma dodajajo pridevniške besede, s 
katerimi opišejo lastnosti predmetov, njihovo lokacijo … (Hernja, Werdonig, Brumec, 
Groegl, Ropert in Varžič, 2010). L. Marjanovič - Umek in U. Fekonja - Peklaj (2016) 
sta v svoji raziskavi ugotovili, da so v starosti otrok od 27 do 30 mesecev pridevniki 
tretja najpogostejša besedna vrsta (za samostalniki in glagoli).   

V zgodnjem obdobju razvoja otroci tvorijo še nepopolne stavke. Redki so stavki, pri 
katerih ima povedek zapolnjene vse možne valenčne pozicije, prav tako pa so 
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odsotni tudi zaimki (Kranjc, 1992). Do štirih let starosti že začnejo oblikovati celovite 
stavke, kombinirajo besede med seboj in izpopolnjujejo slovnične oblike. Pričenjajo z 
rabo veznikov, predlogov, pomožnih glagolov, spreminjajo zaporedje besed, da bi 
oblikovali nikalne in vprašalne stavke. Do generalizacije pravil ne pride sočasno za 
vse besede – pri besedah, ki jih uporabljajo pogosteje, napravijo manj napak. Že v 
zgodnjem obdobju obstaja povezava med slovnično strukturo in obsegom besedišča 
– čim obsežnejše je besedišče, tem več celovitih stavkov bo prisotnih v otrokovem 
govoru (Hernja, Werdonig, Brumec, Groegl, Ropert in Varžič, 2010). 

Malčki preidejo od dvobesednih izjav do izjav, v katerih povežejo tri besede, kasneje 
pa pričnejo s povezovanjem enostavnejših skladenjskih vzorcev z bolj kompleksnimi. 
Zanikanje izražajo z dodajanjem besede »ne« v izjavo (Otto, 2014). 

Čeprav malčki z razvojem podaljšujejo dolžino izjav, imajo lahko še vedno težave z 
rabo zaimkov. Raba zaimkov je semantična v smislu, da v stavku nadomeščajo 
samostalnike, ki so bili uporabljeni v prejšnjih izjavah. Obdobje usvajanja zaimkov je 
dolgo, kar kaže na kompleksnost njihove rabe. Otroci se morajo naučiti, da oblika 
zaimka odraža skladenjski položaj v stavku (zaimek je drugačen, če odraža osebek, 
npr. jaz, ti, on, ali če odraža predmet, npr. mene, tebi, njega). Še posebej je zahtevno 
usvajanje rabe zaimkov jaz in ti (ter njunih oblik), ker je odvisno od pozicije govorca 
in poslušalca, ki se v komunikaciji stalno menjavajo. Prav zato je v govoru staršev 
malčkov pogost pojav, da osebne zaimke nadomeščajo s samostalniki (npr. »Ati gre 
v službo«. namesto »Jaz grem v službo.«) (Otto, 2014). 

V predšolskem obdobju, od tretjega leta dalje, se razvoj skladenjskega znanja kaže v 
tem, da se povečuje dolžina in strukturna kompleksnost otrokovih izjav. Otroci 
povečujejo zapletenost samostalniških in glagolskih besednih zvez, uporabljajo 
zanikanje (z ne, ni), tvorijo vprašalne stavke, uporabljajo pasivne oblike stavkov 
(O'Grady, Dobrovolsky in Aronoff, 1989, v Otto, 2014).  

S povečevanjem kompleksnosti stavkov se v govoru otrok širita samostalniška in 
glagolska besedna zveza – otroci pričenjajo z rabo stavčne strukture osebek-glagol-
predmet (npr. »Mami pije sok.«), pojavljajo se pridevniške besede, ki določajo 
lastnosti samostalnikov (npr. »To je tvoja torba.«) in pomožni glagoli (npr. »Kuža je 
skočil.«). Starejši predšolski otroci pričenjajo z rabo podrednih povedi, kar je 
posledica rabe veznikov. V razvoju je zelo pogost veznik in, ki ga otroci uporabljajo 
da v svojih monologih med seboj povezujejo stavke (npr. »Enkrat je živela miška in je 
zelo hitro tekla in potem jo je lovila mačka in miška je bežala in je potem ušla v 
luknjo.«). Veznik zato usvojijo proti koncu predšolskega obdobja. V govoru 
predšolskih otrok je prisotnih veliko vprašalnih stavkov: sprva jih otroci izražajo le z 
naraščajočo intonacijo v trdilnih stavkih, kasneje pa pričnejo z obrnjenim vrstnim 
redom, rabo vprašalnic in drugimi skladenjskimi načini za izražanje vprašalnih 
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stavkov, odvisno od jezika, ki ga otroci govorijo. V predšolskem obdobju otroci 
pričenjajo razumevati in uporabljati tudi trpnik (Otto, 2014). 

L. Marjanovič - Umek in U. Fekonja - Peklaj (2016) sta v svoji raziskavi dokazali 
pozitivno korelacijo med obsegom besedišča in dolžino ter kompleksnostjo izrekov 
otrok, starih od 1 do 30 mesecev, kar potrjujejo ugotovitve drugih tujih strokovnjakov, 
ki so raziskovali to področje. Prav tako sta ugotovili, da je obseg besedišča otroka pri 
19 mesecih statistično pomemben prediktor za dolžino in kompleksnost izrekov 
otroka pri 31 mesecih. To potrjuje ugotovitve nekaterih drugih raziskav, ki kažejo na 
to, da je obseg besedišča malčkov tesno povezan z usvajanjem slovnice. 

Na oblikoslovni razvoj vpliva fonološko zavedanje (Owens, 2001, v Otto, 2014). 
Zmožnost zaznavanja razlik med zvoki, ki so povezani s pregibnimi morfemi (npr. za 
označevanje števila, časa, svojine), je nujna za razvoj in gradnjo morfološkega 
znanja. Ko dojenčki in malčki poslušajo zvoke in jezik, ki jih obdaja, razvijajo védenje 
o tem, kako morfemi povzročajo razlike v pomenu. Oblikoslovni razvoj postane bolj 
očiten, ko otroci začnejo z rabo besednega jezika v prvih letih življenja. Za otroke, ki 
kot materni jezik usvajajo angleški jezik, je značilno, da se najprej pojavijo morfemi, ki 
označujejo namenilnik (npr. go – going), množino (npr. toy – toys) in svojino (npr. dog 
– dog's) – okrog konca drugega leta do četrtega leta starosti. Oblikoslovno znanje, ki 
se nanaša na različne izpeljave, otroci pričnejo usvajati kasneje, proces pa traja dlje 
časa. Zajema izpeljanke, ki vsebujejo morfeme za spreminjanje pomena ali 
spreminjanje dela govora (Otto, 2014), npr. lep – lepši, peš – pešec). Razvoj na 
področju oblikoslovja prispeva k temu, da so otroci v svojem izražanju vedno bolj 
precizni in lahko bolj učinkovito komunicirajo (Otto, 2014).  

Izpeljave in tvorba novih besed sta procesa, s katerima otroci zelo povečajo svoj 
besednjak. Izpeljanke otroci tvorijo z dodajanjem ali odvzemanjem morfemov, pri tem 
pa v besedah lahko prihaja do fonoloških sprememb (npr. sprememba glasu v 
besedi: vas – vaški) ali sprememb na področju prozodije (npr. sprememba mesta 
naglasa v besedi: voz – voznik) Raziskave na angleško govorečem področju so 
pokazale, da otroci prej usvojijo tiste morfološko kompleksnejše besede, pri katerih 
med izpeljevanjem pride do manj fonoloških sprememb. To področje raziskovalci 
raziskujejo predvsem z analizo napak v govoru otrok (Jarmulowitz in Hay, 2009). 

Raziskovalci so prišli do sklepa, da se otroci ne učijo oblikoslovja z imitacijo govora 
odrasle osebe, ampak z aktivnim eksperimentiranjem z jezikom, s katerim 
ugotavljajo, kako različna obrazila vplivajo na pomen stavkov (Carlisle, 2010, v Otto, 
2014). Otroci se tako naučijo pravilnih vzorcev za rabo morfemov kot slovničnih in 
pomenskih označevalcev, pa tudi izjem oz. nepravilnih vzorcev (Gopnik, Meltzoff in 
Kuhl, 2001). V procesu usvajanja tega znanja pride do pretiranega posploševanja oz. 
generalizacije, ki se kaže v rabi pravilnih vzorcev tudi na primerih nepravilnih vzorcev 
oz. izjem in pri eksperimentiranju z jezikom, npr.: 
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– pri tvorbi množine (npr. korak – koraki, človek – človeki namesto ljudje); 
– pri tvorbi opisnega deležnika na -l za izražanje preteklika (npr. gledam – 

gledal, grem – grel namesto šel); 
– pri stopnjevanju pridevnikov (lep – lepši, dober – dobrejši namesto boljši); 
– pri tvorjenju tvorjenk (npr. pisati – pisatelj, voziti – vozitelj namesto voznik) 

(Otto, 2014). 

Berko (1958) je na vzorcu nekaj več kot petdesetih otrok, starih od štirih do sedem 
let, raziskoval, ali so pri otrocih prisotna splošna pravila o rabi morfemov za tvorbo 
množine, preteklega časa, svojine, za tvorbo izpeljank in tvorjenk. Da bi izločil vpliv 
spomina in naučenosti, je pri tem uporabil izmišljene, nesmiselne besede. Raziskava 
je pokazala, da so otroci pravilno tvorili nove besede, ki so bile postavljene (tudi s 
pomočjo slik) v določen kontekst. Primer naloge (na sliki je stilizirana podoba nekega 
ptička, pod njima pa sta naslikana dva): »This is a wug. Now there is another one. 
There are two of them. There are two _____ (wugs).« Slovenska različica te naloge 
bi bila: »To je kuč. Tu je še eden. Tu sta dva _____ (kuča).« Na podlagi tega je Berko 
(1958) sklepal, da imajo otroci ponotranjena oblikoslovna pravila, ki se jih niso naučili 
le na podlagi preproste imitacije ali pomnjenja poznanih besed. 

 

3.3 Razvoj otrokove slovnične zmožnosti v slovenščini 

V literaturi je zelo malo podatkov in raziskav na temo slovničnega razvoja otrok v 
slovenskem jeziku – katere so specifike, ki so značilne za slovensko govoreče otroke 
in kdaj se v govoru otrok pojavljajo določene oblike.  

Prvi je slovenski otroški govor zapisal Kolarič (1959), ko je zapisoval govor svojih 
dveh vnukov (deklice in dečka) do njunega drugega leta starosti. V svoji analizi se je 
posvetil predvsem opisu fonetičnih in oblikoslovnih pojavov, deloma pa tudi 
skladenjskih.  

Na področju oblikoslovja in skladnje je iz nabranega gradiva, ki zajema predvsem 
drugo leto starosti od pričetka rabe verbalnega govora dalje, pri vnukih opazil 
naslednje značilnosti: 

– otroka pravilno uporabljata spol pri samostalnikih, pridevnikih in opisnih 
deležnikih na -l; 

– skoraj hkrati se v govoru obeh otrok pojavijo samostalnik, glagol in medmet 
(npr. mama, ham-ham, buba); 

– nikalnici ne – ne in ni – ni ter trdilnica ja se pojavijo pri letu in pol; 
– do drugega leta so v govoru prisotni že nekateri zaimki (npr. ga, to, tebi, moja), 

pridevniki in prislovi (npr. dol); 
– nazadnje se v govoru razvijejo predlogi in vezniki, in sicer v tretjem letu 

starosti; 
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– od sklonov se najprej razvijejo tisti, ki so v govoru otrokove okolice 
najpogostejši – imenovalnik, tožilnik ter zvalnik; 

– v drugem letu otroka uporabljata orodnik brez predloga, mestnik se pojavi v 
tretjem letu skupaj s predlogom pri; 

– v govoru so pogostejši samostalniki, ki se nanašajo na živa bitja – otroka pri 
samostalnikih za nežive reči namesto tožilniške oblike uporabljata rodilniško, 
ki je značilna za samostalnike za opredelitev živih bitij; 

– stopnjevanje pridevnikov se začne razvijati šele v tretjem letu starosti, in sicer 
v obliki pleonastičnega stopnjevanja (bol večja); 

– glagolske oblike se pri deklici pojavljajo v naslednjem vrstnem redu: tretja 
oseba ednine v sedanjiku, prva oseba ednine v sedanjiku, druga oseba ednine 
v sedanjiku, tretja oseba množine v sedanjiku, prva oseba ednine v 
prihodnjiku;  

– pretekli in prihodnji čas otroka v prvi polovici drugega leta izražata brez 
pomožnih glagolov (bom, sem); 

– v govoru otrok je prisoten povedni in velelni naklon; 
– pri dečku so prvi stavki najpreprostejšega tipa: povedek, ki v osebni obliki 

izraža tudi osebek (»Kaki.«); 
– stavek z osebkom, osebno glagolsko obliko in predmetom se pri deklici pojavi 

zelo zgodaj – pri enem letu in sedmih mesecih (»Punčko ma Maja.«). 

Žagar (1993) je v svojem prispevku analiziral govor in jezik slovensko govorečega 
dečka v obdobju od rojstva do drugega leta dečkove starosti. V verbalni fazi razvoja 
govora deček preide od enobesednih izjav (ki predstavljajo onomatopeje, enostavne 
eno- in dvozložne besede, vezane na predmetnost, ki ga obdaja) do povezovanja 
dveh besed med sabo pri starosti devetnajst mesecev. Pogosto se izraža situacijsko 
in zaradi očitnosti osebka le tega izpušča in izgovarja le povedkov del stavka (npr. 
»Pala dol.«). Uporablja več velelnih kot povednih stavkov, da bi dosegel, kar želi. 
Stavki so pogosto brez slovničnih oblik (npr. »Babi gumb tuki.«). Od enaindvajsetega 
meseca dalje uporablja vedno več slovničnih oblik; izraža tretjo osebo, od sklonov 
poleg prvega začenja uporabljati še četrti in šesti sklon. Žagar (1993) piše, da je le na 
podlagi gradiva težko zanesljivo ugotavljati, kako se v dečkovi zavesti oblikuje 
oblikoslovni sistem slovenščine, ki se je najbolj oblikoval med dečkovim drugim in 
tretjim letom. Iz gradiva pa je kljub temu očitno, da dečkovo učenje jezika ni zgolj 
posnemovalno, temveč je tudi ustvarjalno, saj uporablja oblike, ki jih ni slišal od 
odraslih ljudi v svojem okolju (npr. hoda namesto hodi, voza namesto vozi, poiski 
namesto poišči). Korpus dečkovih besed pri drugem letu starosti zajema 46 glagolov, 
55 samostalniških besed, 13 pridevniških besed in 27 ostalih besed (prislovov, 
medmetov …). 
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S. Kranjc (1999b) je v svoji raziskavi analizirala govor skupine vrtčevskih otrok, starih 
od enega leta in pol do nekje treh let. Analizirala je tako slovnično zmožnost kot tudi 
jezikovno zmožnost8. 

Besednovrstna analiza je na tem vzorcu otrok pokazala, da v zgodnjem otrokovem 
govoru (do drugega leta starosti) prevladujejo polnopomenske besede (samostalnik 
in glagol), od nepolnopomenskih pa medmeti (ti predstavljajo nekakšen prehod iz 
predjezikovnega obdobja v jezikovno obdobje). Veliko število samostalnikov kaže na 
konkretnost otrokovega govora v tem obdobju. Od zaimkov prevladujejo kazalni, od 
prislovov pa krajevni in lastnostni (načinovni). Funkcijskih besed je v zgodnjem 
obdobju zelo malo, saj zaradi preprostosti otrokovega besedila teh besed še ne 
potrebuje. Izreki so omejeni na dve do tri besede. Razvoj se obrača v smer 
dinamizacije govora, saj se veča odstotek glagolov, pada pa odstotek samostalnikov. 
Raste tudi število pridevnikov, kar kaže na otrokovo potrebo, da poimenuje lastnosti 
predmetov, ki ga obdajajo. Z razvojem število medmetov vztrajno pada, narašča pa 
število pridevnikov, pogosti so tudi členki. Pojavljajo se razlike med posameznimi 
otroki v rabi samostalnikov in glagolov. Nekateri pogosteje poimenujejo dejavnosti, 
drugi pa predmete (Kranjc, 1999b). 

Oblikoslovna analiza gradiva mlajše skupine (povprečna starost otrok je eno leto in 
sedem mesecev), ki obsega korpus 6086 besed, zajema analizo posameznih 
besednih vrst: samostalniške besede, glagola, pridevniške besede in prislova. 
Sklonska paradigma v otrokovem govoru še ni popolna – v prvi moški sklanjatvi v 
gradivu še ni prisoten dajalnik ednine, v množini manjkajo dajalnik, mestnik in 
orodnik, izpade pa tudi celotna dvojina. Značilnost zgodnjega otroškega govora je 
tudi orodnik brez predloga, v mestniku pa se pojavljajo primeri s predlogom in brez 
njega. V tožilniku otroci posplošujejo končnico za kategorijo živosti. Sklonska 
paradigma druge moške sklanjatve je zelo okrnjena; prisotni so le primeri 
imenovalnika ednine, večino primerov pa predstavljajo moška lastna imena. Tudi 
paradigma prve ženske sklanjatve v gradivu ni popolna – v ednini ni primerov za 
orodnik, v množini pa za dajalnik, mestnik in orodnik, dvojina ni prisotna. 
Samostalniki v drugi ženski sklanjatvi se pojavijo le v imenovalniku ednine. Prva 
srednja sklanjatev je glede na moško in žensko zelo okrnjena, saj obsega samo 
imenovalnik ednine in imenovalnik, tožilnik ter mestnik brez predloga v množini. 
Mestnik in orodnik s predlogi otroci skoraj pravilno uporabljajo pri dveh letih, pravilno 
pa pri dveh letih in pol (Kranjc, 1999b). 

Od samostalniških zaimkov so prisotni osebni zaimki (dajalnik prve osebe ednine –
meni/men in naslonski obliki za tožilnik prve osebe ednine – me in rodilnik tretje 

                                                             
 

8 S. Kranjc (1996) jezikovno zmožnost definira kot nadpomenko za slovnično in pragmatično oz. 
sporazumevalno zmožnost. 
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osebe množine – jih. V gradivu nikoli ni prisoten zaimek jaz. Od vprašalnih zaimkov 
se pojavlja zaimek kaj za imenovalnik in tožilnik ednine, prisotna pa sta tudi totalna 
zaimka vsi in vse. Nikalni zaimki se pojavljajo za opis neobstajanja stvari – nič, za 
odsotnost pa nikalni zaimek nobeden. Pogosti so kazalni zaimki. 

Večina otrok je pri govoru o sebi uporabljala glagole v tretji osebi ednine, zelo redko 
v prvi osebi ednine. V govoru je pogosta še tretja oseba množine, ni pa prisotne 
dvojine ter prve in druge osebe množine. Večina glagolov je v povednem naklonu, 
prisoten je tudi velelnik (okrog dvajset odstotkov glagolov). V gradivu je od ostalih 
oblik možno najti še namenilnik, deležnik na -n in opisni deležnik na -l za tvorbo 
zloženih glagolskih oblik (te otroci uporabljajo za izražanje preteklika in prihodnjika v 
kombinaciji z glagolom biti, ki pa je pogosto izpuščen), vendar v zelo majhnem 
številu. Prevladujejo glagolske oblike za sedanji čas; otroci tudi o stvareh, ki so se jim 
zgodile, pripovedujejo v sedanjiku. Pojavljata se tudi prihodnjih in preteklik, vendar 
sta še pogosto rabljena neustrezno (npr. Jutr sem šel v trgovino.). V otroškem govoru 
zgodnjega obdobja prevladujejo nedovršni glagoli, dovršni pa so tvorjeni iz 
nedovršnika z dodajanjem predpone, ki je pogosto izpuščena (npr. rdila 'naredila') 
(Kranjc, 1999b). 

Pridevnik je redko zastopan v zgodnjem obdobju otroškega govora; v gradivu so 
prisotni kakovostni pridevniki v osnovniku, najti je le en primer primernika. Od 
svojilnih zaimkov se pojavljajo samo oblike za prvo in drugo osebo ednine (moj, tvoj), 
prisoten je nikalni zaimek noben/nobenga, drugostni zaimek drug in kazalni zaimek 
ta/tale. Prislov kot polnopomenska beseda, ki izraža okoliščine glagolskega dejanja, 
povečuje svojo pojavnost sorazmerno z naraščanjem števila glagolov. Največ je 
prisotnih prislovov, ki označujejo mesto ali cilj glagolskega dejanja, in prislovov za 
označevanje časa glagolskega dejanja. Analiza gradiva kaže, da v zgodnjem 
obdobju otrok aktivno še ne uporablja prislovov vzroka, namere, učinka in 
dopuščanja (Kranjc, 1999b). 

Z razvojem in vse bolj zapleteno strukturo otroškega diskurza se veča odstotek 
funkcijskih besednih vrst, npr. predlogov in veznikov, ki imajo vlogo izražanja 
slovničnih razmerij v besednih zvezah ter med besedami in izreki. Otroci začenjajo 
izražati določena logična razmerja (npr. različne vrste prirednih in podrednih razmerij) 
že s pomočjo jezikovnih sredstev, tako da ta niso razumljiva samo iz konteksta. 
Spregatveni sistem se dopolnjuje – mestnik in orodnik se pojavljata s predlogi, še 
vedno pa ostaja problematična dvojina (Kranjc, 1999b). 

Na skladenjski ravni poteka analiza izrekov, njihovega pomena in funkcije. 
Enobesedni izreki oz. t. i. holofraze izražajo različne funkcije. Velik je delež besed, ki 
imajo funkcijo poimenovanja konkretnih in splošnih samostalnikov, funkcijo izrazov za 
dejanja in funkcijo socialne interakcije. Počasi narašča število funkcijskih besed in 
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modifikatorjev, ki jih je sprva malo. Dvo- in tribesedni stavki izražajo vrsto 
semantičnih odnosov: 

– agens + dejanje (npr. Goga joka), 
– dejanje + beneficient (npr. Gaja Kaji. = Nagaja Kaji.), 
– patiens + agens (npr. Avto mamica. = Mamica vozi avto.), 
– locus + dejanje ( npr. Noter pade.), 
– nosilec stanja + locus (npr. Nina v šoli.), 
– posesor + posedovano (npr. Mamica tut lučke. Nine avto.), 
– nosilec stanja + atribut (npr. Hlačke rumene.), 
– atribut + nosilec stanja (npr. Rdeči avto.), 
– demonstrativ + nosilec stanja (npr. Tuki avto. To list.) (Kranjc, 1999b). 

Mnogo primerov kaže na običajni besedni red v slovenščini (slovenščina nima 
stalnega besednega reda, ima pa pričakovani besedni red, ki se ravna po načelu 
členitve po aktualnosti), določanje semantičnih odnosov pa je kljub temu odvisno tudi 
od konteksta. Primeri kažejo na visoko stopnjo kontinuitete med sklonskimi funkcijami 
v enobesednem obdobju in semantičnimi odnosi, ki jih izražajo dvobesedne 
kombinacije. Na gradivu lahko opazujemo tudi uresničevanje pravil postopnega 
širjenja, npr. odnos, ki ga sestavljajo trije izrazi, je lahko preprosto samo kombinacija 
dveh dvoizraznih odnosov: 

I. lokus + dejanje (npr. Tuki kuža), 
II. in agens + dejanje (npr. Kuža laja.), 

III. I. in II. sta sestavljena v locus + agens + dejanje (npr. Tuki kuža laja.). 

V splošnem postajajo izreki vse zapletenejši, v starosti približno dveh let in pol pa se 
v govoru otrok pojavljajo tudi že zapleteni zloženi izreki – zapletena logična razmerja 
so vse redkeje razvidna iz konteksta in vse pogosteje izražena s pomočjo jezikovnih 
sredstev, npr. podrednega veznika. Gradivo prav tako kaže, da otroci pri treh letih 
nimajo več težav z izražanjem časovnih, vzročnih in posledičnih razmerij (Kranjc, 
1999b). 

Gradivo potrjuje rezultate raziskav, ki jih navaja L. Marjanovič - Umek, in pravijo, da 
se otroci naučijo predlogov, ki izražajo prostorska razmerja, v naslednjem zaporedju: 
»v, na, poleg, za, pred, med, zadaj, spredaj« (Marjanovič - Umek, 1990, str. 48). 
Predloga v in na sta prisotna že pri dve leti in pol starih otrocih, predlog pod pa pri 
triletnih otrocih. V tem obdobju se pojavijo tudi predlogi k, do in iz. Za izražanje 
časovnih razmerij otroci uporabljajo predvsem časovne prislove, ob tem, da jih pri 
dveh letih še ne razumejo popolnoma (vežejo jih z neustrezno glagolsko časovno 
obliko (Kranjc, 1999b). 

Otroci spreminjajo besedni red za tvorbo vprašalnih in nikalnih stavkov. Nikalni stavki 
najprej vsebujejo zanikanje v pozitivnih frazah – negativni členek dajo na začetek ali 
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konec stavka (»Ne kruha jedel.« ali »Jedel kruha ne!«). Vprašalni stavek tvorijo 
najprej tako, da na konec trdilnega stavka dodajo naraščajočo intonacijo (»Mana 
doma?«). Vprašalnice v govor vključujejo postopoma, v dokaj predvidljivem vrstnem 
redu: kaj, kje, kdo, kako, zakaj, kateri, čigav itn. (Hernja, Werdonig, Brumec, Groegl, 
Ropert in Varžič, 2010). 

 

3.4 Vloga odraslega pri usvajanju otrokove slovnične zmožnosti 

Ko se otroci učijo jezika, ni dovolj, da posedujejo znanje fonologije, pomenoslovja in 
skladnje. Značilnost spretnega uporabnika jezika je primerna in strateška raba jezika 
v socialnih situacijah oz. t. i. komunikacijska zmožnost (Hymes, 1967, v Becker 
Bryant, 2009). Te pa se učijo v komunikaciji z vrstniki, družinskimi člani, učitelji, 
vzgojitelji in drugimi osebami (Becker Bryant, 2009). 

Starši znotraj komunikacijskega konteksta otroku pomagajo pri usvajanju jezikovne 
zmožnosti s svojim vedenjem, namigi, spodbudami in odzivi (Owens, 2012). Vpliv 
staršev na otrokov jezikovni razvoj se spreminja glede na otrokovo starost. Na 
širjenje otrokovega besedišča do prvega leta pozitivno vplivajo neverbalne spodbude 
staršev, medtem ko so materine verbalne spodbude in podporne usmeritve 
pomembnejše za rast besedišča med 13 in 17 meseci otrokove starosti (Masur, 
Flynn in Eichorst, 2005, v Owens, 2012). Ko se otrokovo komunikacijsko vedenje 
razvija, matere nezavedno prilagajajo svoje lastno vedenje, da bi s tem otroka bolj 
vključile v komunikacijo. Te spremembe v govoru matere v primerjavi z običajnim 
govorom odraslega se imenjujejo motherese oz. parentese9 in imajo določene 
skupne značilnosti. 

Paralingvistične 
značilnosti 

 Počasnejši govor z daljšimi premori med izjavami in 
polnopomenskimi besedami. 

 Višja intonacija in večji razpon v višini. 
 Pretiravanje v intonaciji in naglaševanju. 
 Večje variacije v jakosti. 
 Manj netekočnosti v govoru (1 netekočnost na 1000 

besed vs. 4,5 netekočnosti na 1000 besed v 
običajnem govoru odraslega). 

 Manj izgovorjenih besed v minuti. 
Značilnosti besedišča  Bolj omejeno besedišče. 

 Trikrat več parafraziranja. 
 Bolj konkreten govor, vezan na 'tukaj in zdaj'. 

                                                             
 

9 Slovensko pootročeni govor oz. na otroka usmerjen govor. 
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Značilnosti 
pomenoslovja oz. 
semantike 

 Bolj omejen razpon pomenoslovnih oz. semantičnih 
funkcij. 

 Več kontekstualne podpore. 
Značilnosti skladnje  Manj nedokončanih in nepopolnih povedi. 

 Krajše, manj zapletene povedi. 
 Več pravilno tvorjenih in razumljivih povedi. 
 Manj kompleksnejših povedi. 
 Več velelnih in vprašalnih povedi (približno 60% 

vseh povedi). 
Značilnosti pogovora  Manj povedi na pogovor. 

 Več ponovitev (približno 16% povedi se ponovi 
znotraj treh izmenjav). 

Tabela 4: Pootročeni govor vs. običajen govor odrasle osebe (Owens, 2012) 

Vpliv pootročenega načina govora na otrokovo usvajanje jezika ni točno znan. 
Spremembe v govoru matere povečajo verjetnost otrokovega odgovora, hkrati pa 
približajo govor otrokovemu 'območju procesiranja'. Ker so podobne spremembe v 
govoru mater prisotne v različnih kulturah, lahko sklepamo, da na nek način olajšajo 
komunikacijo med odraslim in otrokom. Najučinkovitejše so v obdobju od 18 do 21 
mesecev otrokove starosti (Owens, 2012).  

Prompting oz. pozivanje vključuje vsako vedenje staršev, ki zahteva otrokov odgovor. 
Najpogostejše oblike pozivanja so: 

 dopolnjevanje,  
 izzvane imitacije in  
 vprašanja (Owens, 2012).  

Pri dopolnjevanju starš otroku reče: »To je …?«. Odsotnost otrokovega odgovora ali 
neustrezen odgovor običajno povzroči dodatne pozive ali iztočnice. Pri izzvanih 
imitacijah starš reče: »Reci X.« Majhni otroci se na tako obliko poziva odzovejo v 
rahlo več kot polovici primerov. Vprašanja, ki jih starši postavljajo otrokom, so lahko 
zaprtega tipa (npr. »Ali je to žoga?«) ali pa odprtega tipa (npr. »Kaj je to?«, »Kje je 
kuža?«) (Owens, 2012). Vprašanja lahko razdelimo ne le z jezikoslovnega vidika (s 
pomenskega in skladenjsko-pragamtičnega), ampak tudi s pedagoškega vidika 
(glede na to, kdo tvori vprašanje) in s psihološkega vidika (vidika miselnih procesov) 
(Skubic, 2004). Odrasle osebe po navadi vprašanja, na katera niso dobili odgovora, 
preoblikujejo. Približno 20 do 50 % materinih izjav, ki jih nameni otroku, predstavljajo 
vprašanja. Seveda so pri tem prisotne velike razlike med posamezniki. Vendar pa je 
za te tri vrste izjav, ki jih matere uporabljajo v fazi otrokovega usvajanja jezika, v 
splošnem značilno, da so v povprečju krajše od večine vseh izjav, namenjenih 
otroku. Za materina vprašanja zaprtega tipa (npr. »Ali gremo domov?«) se zdi, da so 
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povezana z otrokovo rastjo skladenjske kompleksnosti na področju jezika, medtem 
ko intonacijska vprašanja (npr. »Gremo domov?«) razvijajo otrokovo pragmatično 
zmožnost. Na drugi strani materina raba izjav velelnega tipa (npr. »Pojdi se oblečt!«) 
visoko korelira z otrokovim pridobivanjem na dolžini izjav in pomenoslovno-
skladenjski kompleksnosti, vendar na drugi strani upočasnjuje rast besedišča. 
Pozivanje je učinkovit način učenja jezika in njegova učinkovitost je bila dokazana pri 
otrocih z jezikovnimi motnjami (Owens, 2012). 

Starši skladenjske ustreznosti otrokovega govora ne krepijo z verbalnimi pohvalami 
(npr. »Dobro si povedal!«, »Pridna punca!«). Manj kot 10 % otrokovih izjav sledi 
verbalna potrditev oz. pohvala. Običajno je tak način podkrepitev bolj na mestu za 
otrokovo iskrenost in vljudnost, manj pa za pravilnost otrokove skladnje (Owens, 
2012). Povratne informacije staršev sledijo otrokovi produkciji in se razlikujejo glede 
na pravilnost otrokovih izjav (Furrow, Baillie, McLaren in Moore, 1993, v Owens, 
2012). Imitacija, spremembe teme, pohvale ali odsotnost odgovora bolj pogosto 
sledijo slovnično ustreznim izjavam otroka, medtem ko preoblikovanje, razširitve 
otrokove izjave in prošnje za pojasnitev bolj verjetno sledijo neslovničnim izjavam 
(Otomo, 2001, v Owens, 2012). Opisala bom nekaj strategij, ki jih v svoji komunikaciji 
z otrokom uporabljajo angleško govoreče mame v ZDA. 

Preoblikovanje10 je proces, v katerem odrasla oseba locira napako ali napake v 
otrokovi izjavi in vnese popravke. Tako otrok sliši bolj običajno oz. tipično obliko 
izjave za izražanje določenega pomena, kar kaže tudi spodnji primer (Owens, 2012).  

Izjava otroka »Babico jutli zivalski vrt ati pele« 
Preoblikovanje izjave – 
izjava odrasle osebe 

»Ja, jutri boš šel z babico v živalski vrt in ati vaju bo 
peljal tja.« 

Tabela 5: Primer preoblikovanja otrokove izjave 

Namen preoblikovanja ni učenje, ampak preverjanje razumevanja (Owens, 2012). 
Količina preoblikovanih izjav se zmanjšuje z otrokovo starostjo (Chouinard in Clark, 
2003, v Owens, 2012). 

Razširitve11 predstavljajo približno 30 % materinih odgovorov 18- do 24-mesečnemu 
otroku. Predstavljajo zrelejšo različico otrokove izjave, ki ohranja besedni red. Matere 
razširijo približno eno petino otrokovih slovnično neustreznih izjav z bolj pravilno 
različico. Otroci zaznavajo razširitve kot znamenje za imitacijo, saj ponovijo skoraj 
tretjino vseh razširitev odraslega. Ponovitve so nagnjene k temu, da so jezikovno 
pravilnejše kot prvotna otrokova izjava (Owens, 2012). To prikazuje spodnji primer. 

                                                             
 

10 Ang. reformulation. 
11 Ang. expansion. 
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Izjava otroka »Ati šel.« 
Razširitev izjave – izjava 
odrasle osebe 

»Ati je šel ven.« 

Ponovljena izjava otroka »Ati šel ven.« 

Tabela 6: Primer razširitve otrokove izjave 

Podaljševanje12, komentiranje ali odgovori na otrokove izjave so prav tako zelo 
koristni, saj z njimi otrok pridobiva dodatne pomenoslovne oz. semantične 
informacije. Njihova glavna vrednost se kaže v konverzaciji, saj dajejo pozitivno 
povratno informacijo in krepi tako pomenoslovno oz. semantično ter pragmatično 
kontingenco, ki obe vzdržujeta konverzacijski tok (Owens, 2012). 

V pogovoru med odraslimi in otroki večkrat pride do ponavljanja izjav drugega, s 
čimer odrasli kažejo, da so otroka razumeli, otroci pa potrjujejo, kar so povedali 
odrasli (Clark in Bernicot, 2008, v Owens, 2012). Pri dvoletnih otrocih odrasli 
kombinirajo ponovitev izjave z dodatnimi informacijami, otroci pa te izjave ponovno 
ponovijo v okoli 20 % primerov. Z naraščanjem otrokove starosti se odrasli 
poslužujejo ponavljanja otrokovih izjav ne toliko z namenom osredotočanja na obliko, 
ampak predvsem zaradi preverjanja razumevanja vsebine (Owens, 2012). 

Razširitve, podaljševanja in ponavljanja otrokovih izjav so dobro sredstvo za učenje 
jezika. Krepijo otrokove izjave, razširitve in podaljševanja pa hkrati nudijo model 
zrelejše jezikovne strukture (Owens, 2012). Za logopeda predstavljajo izhodišče za 
terapijo na področju razvoja slovnične zmožnosti. 

 

4 OCENJEVANJE RAZVOJA SLOVNIČNE ZMOŽNOSTI 

Ker je otrokovo abstraktno jezikovno vedenje (jezikovno zmožnost) težje opisovati, 
opis otrokovega jezikovnega znanja lahko naredimo le na podlagi zbranega gradiva 
(posnetkov otrokovega govora, jezikovnih testov), torej na podlagi otrokove jezikovne 
performance (Kranjc, 1996). Dihotomija kompetenca (zmožnost) vs. performanca 
izhaja iz de Sassurovega ločevanja med jezikom in govorom, pri čemer performanco 
razumemo kot uresničitev jezikovne kompetence v konkretni situaciji in pod 
posebnimi pogoji (Lewandowski, 1994, v Ferbežar, 1999). Chomsky je trdil, da 
kompetenca omogoča performanco, vendar pa performanca ne predstavlja 
neposredne odslikave kompetence – v konkretnih situacijah so namreč možna 
odstopanja od pravil, napake ipd. (Ferbežar, 1999). Tudi odstopanja od pravil in 
napake predstavljajo gradivo za analizo otrokove slovnične zmožnosti. 

                                                             
 

12 Ang. extension. 
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Pred hitrim razvojem avdiovizualne tehnike je bil najbolj razširjen način zbiranja 
gradiva o otroškem govoru zapisovanje. Raziskovalec je lahko zapisoval spontani 
govor otroka ali pa le določene dele, ki so ga zanimali za njegovo analizo. 
Najpopolnejšo sliko govornega razvoja je dalo dnevniško zapisovanje – starši (ki so 
bili po navadi tudi raziskovalci) so zapisovali otrokov govor, saj so z njim preživeli 
velik del dneva, zapisi pa so bili zelo natančni, saj so zapisali tudi okoliščine in 
sobesedilo. Tako zapisovanje je zahtevalo hitro pisanje in opazovanje več stvari 
hkrati, kar je bilo lahko zamudno. Razvoj avdiovizualne tehnike je precej olajšal delo 
– tako z magnetofoni in diktafoni za snemanje zvočnih posnetkov, kot tudi z različnimi 
kamerami za snemanje video posnetkov. Snemanje s kamero nudi skoraj popolno 
informacijo o govornem dejanju in njegovem kontekstu – manjkajo le še sociokulturne 
informacije o življenju skupnosti, v kateri otrok živi (Kranjc, 1999b). 

Pri snemanju otroka je zelo pomembno, da se raziskovalec zaveda, da je to otrokovo 
sporazumevanje vezano le na določeno situacijo, ne kaže pa na njegove sposobnosti 
sporazumevanja v drugih situacijah ali celo o razumevanju komunikacijskega 
sistema. Ta problem lahko zmanjšamo tako, da otroka snemamo dlje časa in  da ga 
snemamo v različnih situacijah. Tudi če so snemanja popolna in kontinuirana, pa je 
potrebno vključiti še druge metode za razumevanje ozadja informacij. Prav zato je 
zelo pomembno kombiniranje več metod zbiranja gradiva (Kranjc, 1999b). 

Prav zaradi raziskovanja usvajanja in razvoja jezika ter pridobivanja in spreminjanja 
določenih vzorcev skozi čas je longitudinalno spremljanje otroka s snemanjem 
spontanih govornih vzorcev metoda, ki jo podpirajo številni raziskovalci tega 
področja. Kljub prednostim te metode so prisotne določene omejitve, zato so 
raziskovalci predlagali nekaj strategij. Pomembno je, da so vzorci govora otroka 
reprezentativni – da kažejo njegovo tipično produkcijo. Brown (1973, v Santos, 
Lynce, Carvalho, Cacela in Mineiro, 2015) trdi, da zadostuje vzorec 100 izjav. 
Alternativna možnost pa je vzorec, dolg 30 minut, ne glede na to, koliko izrekov v tem 
času snemanja otrok izreče. Načeloma v 30 minutah pridobimo 100 do 200 izrekov 
pri otrocih, starih dve leti ali več. L. Guo in S. Einseberg (2015) sta v svoji raziskavi 
dokazali, da dolžina vzorca, pridobljenega v pogovoru med staršem in triletnim 
otrokom, vpliva na zanesljivost mer TNW13 oz. skupno število besed, NDW14 oz. 
skupno število različnih besed in MLCUm15 oz. povprečno dolžino komunikacijskih 
enot v morfemih. Kljub temu da so krajši vzorci bolj izvedljivi v klinični praksi, so taki 
vzorci (npr. vzorci, dolgi 10 izjav ali enominutni vzorci) lahko nezanesljivi in 
posledično lahko vodijo do napačne diagnoze. Pri pridobivanju vzorca preko 
komunikacije med staršem in triletnim otrokom za analizo prej omenjenih mer 

                                                             
 

13 Ang. total number of words.  
14 Ang. number of different words. 
15 Ang. mean length of C-units in morphemes. 
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predlagata, naj bo vzorec dolg vsaj 10 minut oz. 91 komunikacijskih enot. Tudi vzorci, 
dolgi 7 minut oz. 63 komunikacijskih enot, se še približajo sprejemljivemu nivoju. 
Krajši vzorci so primerni za pridobivanje informacij za druge klinične namene, npr. 
analizo rabe specifičnih jezikovnih oblik, funkcij, značilnosti narečja. 

Pri zapisovanju posnetega govora otrok – transkripciji – je zapis lahko fonetičen ali 
pa prilagojen pravopisni normi (t. i. ortografski zapis) (Kranjc, 1999b).  Glede na cilj 
analize se strokovnjak odloči za določen tip transkripcije (Kranjc, 1999b; Stoel - 
Gammon, 2001, v Teoh in Chin, 2009). Ball (1991, v Teoh in Chin, 2009) opisuje dve 
ravni fonetične transkripcije: ozko in široko. Cilj ozke transkripcije je v simbolu zajeti 
maksimalno količino fonetične informacije. Široke transkripcije so manj redundantne, 
saj se pri njih o fonoloških pravilih le sklepa in se jih ne zapiše. Nevarnost široke 
transkripcije je lahko njena dvoumnost, ki jo ozka transkripcija z natančnim zapisom 
simbola (ki vključuje zapise vseh možnosti in distrorzij fonema) izloča (Powell, 2001, 
v Teoh in Chin, 2009). Vendar pa strokovna literatura navaja, da ima večina kliničnih 
delavcev z ozko transkripcijo zelo malo izkušenj in se jim ta proces zdi zastrašujoč, 
časovno potraten in zapleten (Howard in Hesselwood, 2002, v Teoh in Chin, 2009). 
Kljub temu je ozka transkripcija najbolj primerna za zapis govora oseb s težavami na 
fonetskem področju, saj poda najbolj natančno informacijo o značilnostih govorne 
produkcije osebe. J. Rahilly (2011) poudarja, da je transkripcija sredstvo za oceno 
posameznikovih psiholoških in komunikacijskih zmožnosti in je zato zelo pomembno, 
da je zanesljiva – pri tem mora strokovnjaka voditi posameznikova dejanska 
produkcija govora in ne pričakovanja o njegovem govoru. 

S. Kranjc (1999b) opisuje metode zbiranja gradiva pri raziskovanju otroškega govora 
in izpostavi dve metodi: etnografsko metodo in eksperimentalno metodo, ki pa ju je 
možno kombinirati. Etnografska metoda temelji na raziskovanju in opazovanju, ki mu 
sledi zbiranje gradiva. Najbolje je snemati tiste situacije, v katerih je otrok predvsem 
govorno aktiven, zato naj bosta navzoči še do največ dve osebi. Izogibati se je 
potrebno situacijam, kjer je prisoten hrup – ta moti tako snemanje kot kasnejše 
prepisovanje gradiva. Poleg posnetkov je važno zapisati še dodatne informacije, ki jih 
dobimo v pogovoru z ljudmi, s katerimi otrok živi in se druži. Prednost etnografske 
metode je dokaj neprisiljen govor otrok, pomanjkljivost pa, da je raziskovalec močno 
odvisen od tega, kar mu situacije ponujajo. Popolnejšo sliko določenega področja in 
bolj specifične informacije nudi eksperimentalna metoda. Pri tej metodi se pojavlja 
dilema verjetnosti rezultatov, saj je situacija nenaravna, raziskovalec pa spodbuja 
otroka, da izreka določene izreke. Eksperimentalna metoda se je izkazala za 
uporabno na področju glasoslovja, oblikoslovja in skladnje. Manj je uporabna za 
preučevanje sporazumevalne zmožnosti. M. A. Nippold, L. J. Hesketh, J. k. Duthie in 
T. C. Mansfield (2005) so v svoji raziskavi dokazale večjo skladenjsko kompleksnost 
izjav  pri otrocih, mladostnikih in odraslih med opisovanjem v primerjavi s skladenjsko 
kompleksnostjo izjav med pogovorom.  
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Pri snemanju spontanega govora otrok je pomembno upoštevati zunanje dejavnike, 
ki vplivajo na njihov govor. Čas snemanja močno vpliva na otrokovo jezikovno 
zmožnost, saj otrok, ko je utrujen in zaspan, govori manj, izreki so krajši in 
enostavnejši, iste besede se ponavljajo (Kranjc, 1999b). 

Podobne metode ocenjevanja otrokovega jezika naštevata tudi Pellegrini in Galda 
(1998, v Marjanovič - Umek in Fekonja - Peklaj, 2016): ocenjevanje spontanega 
govora v naravnih situacijah, direktno ocenjevanje jezika v testnih situacijah z 
uporabo različnih standardiziranih lestvic in uporaba vprašalnikov in »check-list«, 
preko katerih osebe, ki z otrokom preživijo veliko časa med vsakodnevnimi 
dejavnostmi, posredujejo informacije o otrokovi jezikovni zmožnosti.  

Ambridge in Lieven (2011) izpostavita glavne metode, ki veljajo na področju 
raziskovanja razvoja jezika pri otrocih ter njihove prednosti in slabosti. V spodnji 
tabeli so povzete tiste, ki so specifične za raziskovanje razvoja oblikoslovja in 
skladnje. 

METODA PREDNOSTI SLABOSTI 
PODROČJE, NA 
KATEREGA SE 
METODA OSREDINI 

Metode, ki temeljijo na podatkih, pridobljenih v naravnem okolju 

Snemanje otrokovega 
spontanega govora, 
pogosto longitudinalno 

Prednost naravnega 
okolja pred 
strukturiranim. 
Možno je posneti tudi 
skrbnike in proučevati 
njihov vpliv na 
produkcijo. 
Z enim korpusom 
lahko preverjamo 
številne vidike in 
predpostavke. 

Časovno zelo zamudno. 
Vzorčenje je časovno 
ozko (npr. le 1 ura 
posnetka na teden), kar 
lahko privede do 
nezanesljivih ocen o 
produktivnosti in o 
napakah. 

Percepcija in 
segmentacija govora, 
fonologija, enostavna 
in kompleksna 
skladnja. 

Dnevnik, ki ga pišejo 
skrbniki 
Pogosto je kombiniran 
z longitudinalnim 
snemanjem otrokovega 
spontanega govora. 

Zelo natančni podatki 
o določeni strukturi 
(npr. »K-vprašanjih«). 
 

Ni podatkov o 
pridobivanju drugih 
struktur. 
Lahko se uporabi le za 
eno področje delovanja. 

Percepcija in 
segmentacija govora, 
fonologija, pregibnost, 
enostavna in 
kompleksna skladnja. 

Ček »liste« za 
otrokove skrbnike 

V kratkem času se 
pridobi velika količina 
podatkov. 
Na splošno zelo velika 
zanesljivost (visoka 
korelacija med 
poročanim in 
eksperimentalno 
ocenjenim 
besednjakom). 

Lahko kaže določene 
pristranskosti (npr. 
skrbniki se spomnijo več 
samostalnikov kot 
glagolov pri izpolnjevanju 
ček »liste« o 
besednjaku). 
 

Učenje besed, 
pregibnost. 
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Metode, ki temeljijo na podatkih, pridobljenih v izzvanih situacijah 

Izzvana produkcija 
Otroka prosimo, da 
opiše prizor ali dopolni 
izjavo (pogosto z novim 
glagolom). 

Visoka kontrola nad 
spremenljivkami. 
Uporabna pri zbiranju 
podatkov o strukturah, 
ki se v spontanem 
govoru redkeje 
pojavljajo. 

Za otroke relativno 
zahtevna metoda. 
Težave s spominom in 
tvorbo povedi lahko 
zameglijo prepoznavanje 
otrokove zmožnosti. 
Otroci se lahko izogibajo 
manj 
pogostim/zahtevnejšim 
strukturam. 

Pregibnost, enostavna 
in kompleksna 
skladnja. 

Ponavljanje oz. 
izzvana imitacija 
Otroka prosimo, da 
ponovi 
eksperimentatorjevo 
izjavo, pri tem pa 
analiziramo 
odstopanja. Včasih so 
izjave lahko 
neslovnične, pri tem pa  
je otrokov popravek ali 
zamenjava smatrana 
kot dokaz prisotnosti 
določenega znanja.  

Metoda se lahko 
uporabi, da izzovemo 
rabo struktur, ki bi se 
jim otroci v spontanem 
govoru izognili (npr. 
kompleksni odvisni 
stavki). 
Napake odražajo 
otrokovo znanje. 

Preenostavna metoda za 
»lahke« stavke in/ali 
starejše otroke (rešitev 
za to je lahko čas, 
potreben za ponovitev, 
kot ena od spremenljivk). 

Enostavna in 
kompleksna skladnja. 

'Syntactic priming – 
sintaktično 
sprožanje' 
Eksperimentator otroku 
opiše prizor, pri tem pa 
uporablja določeno 
strukturo (npr. trpnik). 
Otrok mora nato opisati 
nov prizor. Raba iste 
strukture namesto 
alternativne (npr. 
tvornika) nakazuje, da 
je otrok to strukturo 
imel usvojeno. 

Visoka stopnja 
kontrole nad tarčno 
strukturo brez 
pomanjkljivosti, ki jih 
prinaša metoda 
ponavljanja. 
Ne zahteva rabe 
novih/nepoznanih 
glagolov. 
 

Raba strukture nujno ne 
odraža predznanja, saj 
lahko pri otrocih 
sprožimo tudi rabo 
neslovničnih struktur, s 
katerimi se prej še niso 
srečali. 

Kompleksna skladnja. 

Metode, ki preverjajo razumevanje 

Igranje prizora 
Eksperimentator prosi 
otroka, da odigra 
prizor, ki ga je opisal 
(po navadi pri tem 
uporabi nov/neznan 
glagol). 

Enostavnejša metoda 
od tistih, ki zahtevajo 
govorno produkcijo 
(predvsem za zelo 
majhne otroke, ki 
tvorijo zelo kratke 
stavke). 
Boljše 'merjenje' 
znanja. 

Presenetljivo zelo 
zahtevna metoda za 
mlajše otroke, morda 
zaradi tega, ker je zaradi 
načrtovanja dejanj 
obremenjujoča za 
spomin. 

Enostavna skladnja, 
občasno kompleksna 
skladnja. 

Preferenčno gledanje Lažja metoda kot Zanaša se na Učenje besed, 
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Otrok sliši stavek, ki 
vsebuje nov/nepoznan 
glagol in reagira tako, 
da lahko gleda dva 
prizora – tistega, ki se 
s stavkom ujema in 
tistega, ki se ne ujema. 

metoda igranja prizora. 
Za ocenjevanje 
enostavne skladnje je 
metoda primerna že 
pred drugim letom 
starosti, za učenje 
besed pa že pri 
starosti okrog šest 
mesecev. 
S sledenjem pogleda 
lahko ocenimo znanje 
na zelo precizni ravni.  

predpostavko, da bodo 
otroci pogled dlje časa 
zadržali na zaslonu, ki 
prikazuje ustrezen prizor 
kot na zaslonu, ki 
prikazuje neustreznega. 
Neustrezna metoda za 
starost otrok nad dvema 
letoma in pol. 

enostavna skladnja. 

Kazanje 
Otrok sliši stavek, ki 
vsebuje nov/nepoznan 
glagol in z gledanjem 
ali kazanjem izbira med 
dvema prizoroma − 
enim ustreznim in 
drugim neustreznim. 

Rezultat je nedvoumen 
(v primerjavi z metodo 
preferenčnega 
gledanja). 

Ker je metoda rahlo bolj 
zahtevna od 
preferenčnega gledanja, 
ni primerna za otroke, ki 
so mlajši od dveh let. 

Učenje besed, 
enostavna skladnja. 

Metode z nalogami presojanja 

Presojanje ja/ne 
Otroku pokažemo sliko 
(npr. sliko medvedke, 
ki se umiva) in otroku 
zastavimo odločevalno 
vprašanje, ki zahteva 
odgovor ja/ne (npr. Ali 
se medvedka na sliki 
umiva?). 

Metoda zahteva 
minimalen verbalni 
odziv oz. neverbalni 
odziv in je zato 
primerna za mlajše 
otroke. 

Lahko se pojavi 'yes − 
bias' oz. avtomatsko 
pritrdilno odgovarjanje – 
otroci na vse odgovarjajo 
pozitivno. 
Otroci lahko odgovorijo 
neustrezno zaradi 
razlogov, ki niso 
povezani s slovnico (npr. 
ker se jim zdi, da 
verbalni opis ne ustreza 
v celoti sliki, ki jo 
gledajo).   

Kompleksna skladnja. 

Slovnično presojanje 
Otrok sliši stavek (npr. 
Čarovnik je izginil 
zajca.), ki je ilustriran s 
prizorom in oceni, kako 
sprejemljiv je ('zvenel 
je pravilno' ali 'zvenel je 
malo čudno') – binarno 
ali pa na večstopenjski 
lestvici; stavke pogosto 
govori lutka. 
 

Metoda je primerna le 
za preverjanje tega, ali 
otroci določene izjave 
razumejo kot 
(ne)slovnične – 
izogibanje določeni 
obliki se ne sme 
enačiti z njeno 
neslovničnostjo. 

Neprimerna metoda za 
zelo majhne otroke (ki bi 
lahko presojali na 
podlagi pomenoslovne 
oz. semantične 
ustreznosti ali resničnosti 
izjave).  

Pregibnost, enostavna 
skladnja. 

Tabela 7: Metode raziskovanja razvoja oblikoslovja in skladje pri otrocih (Ambridge in Lieven, 
2011) 
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L. Marjanovič - Umek in U. Fekonja - Peklaj (2016) pišeta, da je po mnenju 
strokovnjakov priporočljivo, da se v zgodnjem obdobju razvoja v ocenjevanje 
otrokovega jezika vključi tudi starše oz. skrbnike. V tem obdobju je otrokov govor 
omejen na ozek socialni in fizični kontekst družinskega okolja, prav tako pa otrok 
posamezne jezikovne oblike uporablja nepredvidljivo in nedosledno. Ker se starši oz. 
skrbniki vsakodnevno vključujejo v interakcijo z otrokom, je njihova ocena jezika 
ustrezna. Raziskave kažejo tudi, da starši oz. skrbniki natančnejše ocenijo otrokov 
ekspresivni jeziki kot otrokovo razumevanje. 

 

4.1 Ocenjevanje MLU (Mean Length of Utterance oz. povprečna 
dolžina izreka) 

MLU je ena izmed jezikovnih mer, ki jih lahko pridobimo preko analize spontanega 
govornega vzorca otroka. MLU dobimo, ko seštevek vseh besed vzorca delimo s 
seštevkom vseh izrekov v vzorcu. Glavni cilj te mere je pridobiti informacije o 
oblikoslovnem in skladenjskem vidiku jezika tako pri tipično razvijajočih se otrocih kot 
tudi pri otrocih z jezikovnimi motnjami. MLU izhaja iz koncepta povprečne dolžine 
odgovora, ki ga je leta 1925 skovala Margaret Nice in ga že v tistem obdobju 
postavila za enega od najpomembnejših kriterijev za oceno jezikovnega napredka. V 
kasnejših letih sta se razvili dve obliki te mere: MLUw oz. povprečna dolžina izreka v 
besedah in MLUm oz. povprečna dolžina izreka v morfemih (Santos idr., 2015). Ker 
se je MLU izkazala za uporabno mero za oceno otrokovega jezikovnega razvoja, so 
raziskovalci začeli spreminjati in razvijati načine, kako izračunati dolžino izjave. Tako 
Parker in Brorson (2005) navajata naslednje mere: MLUw (mean length of utterance 
in words oz. povprečna dolžina izreka v besedah), MLUm (mean length of utterance 
in morphemes oz. povprečna dolžina izreka v morfemih), MSL (mean syntactic length 
oz. povprečna sintaktična dolžina) in MLUs (mean length of utterance in syllables oz. 
povprečna dolžina izreka v zlogih). 

a) MLUw − povprečna dolžina izreka v besedah 

Kot omenjeno že prej, se MLUw izračuna tako, da seštevek vseh besed 
vzorca delimo s seštevkom vseh izrekov v vzorcu (Santos idr., 2015). 
MLUw je v primerjavi z MLUm bolj uporabna z vidika medjezikovnega 
raziskovanja, saj omogoča primerjave rezultatov med otroki, ki govorijo 
različne materne jezike (Santos idr., 2015). Izloči namreč potrebo po 
potencialnih arbitrarnih odločitvah o tem, kaj sestavlja morfem ali pri 
posameznem jeziku ali pa pri posameznem otroku (Allen in Dench, 2015).  
 

b) MLUm − povprečna dolžina izreka v morfemih 
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MLUm se zračuna tako, da delimo celotno število morfemov v izrekih s 
številom vseh izrekov (Parker in Brorson, 2005). Brown (1973, v Parker in 
Brorson, 2005) poudarja, da se pri tem štejejo le morfemi, ki so produktivni, in 
tisti, ki jih otrok sistematično uporablja. Razlog za vpeljavo MLUm v angleščini 
je, še posebej do starosti okrog 4 leta (MLUm približno 4.0), dejstvo, da se 
otrokov jezikovni razvoj kaže z dodajanjem morfemov v izreke. Taka primera 
sta razvoj razumevanja in rabe koncepta množine, ki se v angleščini kaže z 
dodajanjem pripone –s in razvoj razumevanja in rabe preteklega časa z 
dodajanjem pripone –ed. Skladenjski razvoj se kaže tudi z dodajanjem novih 
besed v izreke, kar prav tako poveča vrednost MLUm. MLUm najbolj 
zanesljivo kaže stopnjo otrokovega jezikovnega razvoja do vrednosti okrog 4,0 
(Brown, 1973, v Allen in Dench, 2015; Rollins, Snow in Willett, 1996,). Brown 
(1973, v Allen in Dench, 2015) razlaga, da se slovnični razvoj v angleščini 
kasneje kaže bolj preko notranje reorganizacije izreka in manj z dodajanjem 
novih morfemov v izrek.  
Več študij tudi kaže na pomembno korelacijo med MLUm in drugimi merami 
oblikoslovno-skladenjskega razvoja, npr. LARSP-om16 (Language 
Assessment, Remediation and Screening Protocol oz. protokol za jezikovno 
ocenjevanje, pomoč in pregled) (Allen in Dench, 2015). 
MLU-m se uporablja veliko redkeje, saj je zahtevnejša za analizo, po drugi 
strani pa so dokazali visoke korelacije med MLUm in MLUw (Santos idr., 
2015). Prav tako so problematični jeziki, ki so visoko pregibni (npr. finščina, 
španščina in tudi slovenščina) in kjer je pravila za analizo izrekov in računanje 
MLUm, ki jih je predlagal Brown za angleški jezik, težko prilagoditi 
oblikoslovnim značilnostim teh jezikov (Parker in Brorson, 2005). 
 

c) MSL − povprečna sintaktična dolžina 

MLS je mera, ki pri računanju povprečne dolžine izreka upošteva le izreke, ki 
so sestavljeni iz dveh ali več besed (Parker in Brorson, 2005). 
 

č) MLUs − povprečna dolžina izreka v zlogih  

MLUs je mera, pri kateri merimo dolžino izreka tako, da delimo seštevek vseh 
zlogov v izrekih s številom vseh izrekov (Parker in Brorson, 2005). Štetje 
zlogov razreži potencialen problem presojanja, kaj v določenem jeziku ali 
govoru otroka predstavlja besedo ali morfem (Allen in Dench, 2015). MLUs je 

                                                             
 

16 V slovenščino prevedena in prirejena različica LARSP-a, t. i. SLO-LARSP, je uporabljena v 
empiričnem delu tega magistrskega dela. 
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problematičen pri otrocih, ki v govoru težijo k podvajanju zlogov in rabi 
pomanjševalnic, in zato lahko pride do inflacije rezultatov (Hickey, 1991, v 
Parker in Brorson, 2005).  

Za visoko zanesljivost mere MLU je potreben vzorec vsaj 175 izrekov (Gavin in Giles, 
1996, v Rice, Smolik, Perpich, Thompson, Rytting in Blossom, 2010).  

MLU je dragocena mera pri diagnostiki in spremljanju otrok z jezikovnimi motnjami. 
Eisenberg, Fersko in Lundgren (2001, v Rice idr., 2010) navajajo, da se otroci z 
jezikovnimi motnjami pri MLU-ju nahajajo eno standardno deviacijo ali več pod 
povprečjem glede na starost.  

Pri angleško govorečih otrocih obstaja jasna korelacija med starostjo in MLU, pri 
petih letih pa se MLU stabilizira oz. glede na dognanja nekaterih avtorjev celo rahlo 
upade (Santos idr., 2015). Med drugim in četrtim letom otrokove starosti pa MLU  
stalno narašča (Brown, 1973, v Smolik in Seidlova Malkova, 2011). Od te starosti 
dalje razlike med izreki otrok niso več tako povezane z dolžino, ampak z njihovo 
kompleksnostjo. Miller (1981, v Nippold idr., 2005) piše, da otroci, stari 5 let, v 
pogovoru uporabljajo kompleksne stavke, vrednost MLUm znaša vsaj 6;0, pri čemer 
je v govoru prisotnih malo slovničnih napak. M. A. Nippold idr. (2005) kot dva glavna 
načina za oceno slovnične kompleksnosti v kasnejših letih izpostavijo dolžino povedi 
in stavčno gostoto17, ki jo definirajo kot »povprečno število stavkov (glavnih in 
odvisnih) na T-enoto18« (Scott, 1988, str. 58, v Nippold idr., 2005), pri čemer T-enota 
predstavlja »en glavni stavek, na katerega je vezan ali vstavljen katerikoli odvisni 
stavek ali nestavčna struktura« (Hunt, 1970, str. 4, v Nippold idr., 2005).   

Različne raziskave kažejo tudi na določen vpliv spola (deklice naj bi dosegale 
nekoliko višje rezultate pri MLU kot dečki, vendar le do tretjega oz. četrtega leta) in 
socio-kulturnega ozadja na MLU (Santos idr., 2015).  

                                                             
 

17 Ang. clausal density. 
18 Ang. T-unit. 
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Slika 3: Povprečja in standardne deviacije za MLU-w in MLU-m za skupini otrok s 
specifičnimi govorno-jezikovnimi motnjami (Affected) in otrok brez težav (Unaffected) (Rice 

idr., 2010) 

 

4.2 Ocenjevanje pripovedovanja 

Pripovedovanje v splošnem  je jezikovno sredstvo, s katerim opisujemo ideje, čustva, 
zgodovino ter dediščino, govorjena pripoved pa je pripoved, v kateri otrok z govorom 
opisuje realne ali izmišljene dogodke, ki se  dogajajo v preteklosti, sedanjosti ali 
prihodnosti (Curenton in Lucas, 2007, v Sevšek, 2016). Pripovedovanje kot jezikovna 
zmožnost se začne pojavljati že pri malčkih, s starostjo pa postaja vedno bolj 
kompleksno in abstraktno (Sevšek, 2016). Ne odraža le otrokovih jezikovnih 
zmožnosti, ampak tudi njegovo razumevanje sveta in ljudi, ki je vezano tudi na 
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kulturo, iz katere izhaja. (Arapović, 2015, v Sevšek, 2016). Je kompleksna naloga, ki 
zahteva integracijo jezikovnih, spoznavnih in socialnih sposobnosti (Bento in Befi-
Lopes, 2010, v Omahna, 2011). Otroci v razvoju pripovedovanja prehajajo skozi 
različne faze: 

– faza kopičenja (2 leti), ko je otrokova zbirka idej nepovezana, običajno v 
sedanjem času in brez kohezivnih sredstev za povezovanje zgodbe; 

– faza zaporedja (od 2 do 3 let), ko otrok začne samovoljno povezovati 
elemente zgodbe skupaj, zaporedje pa vsebuje osrednji lik, temo ali kraj  
dogajanja; 

– faza primitivnega pripovedovanja (od 3 do 4 let), ki prav tako vsebuje osrednji 
lik, temo ali kraj dogajanja, pri čemer otrok razpravlja o obraznih izrazih lika in 
njegovi drži telesa; 

– faza neosredotočene verige (od 4 let do 4 let in 5 mesecev), ko pripoved ne 
vsebuje osrednjega lika, ampak gre za zaporedje dogodkov, ki so logično 
povezani oz. v vzročno-posledičnem odnosu; 

– faza osredotočene verige (5 let), ko pripoved vsebuje osrednji lik in logično 
povezavo dogodkov, dogodki zapisani v teh zaporedjih pa so v obliki 
»avanture«; 

– faza prave pripovedi, kjer se pripoved osredotoča okoli pripetljaja v zgodbi – v 
zgodbi se pojavi problem, ki je prek zasnove, zapleta in razpleta rešen, 
vsebuje pravo zaporedje dogodkov in razvoj lika (Hedberg in Stoel - Gammon, 
1986, v Omahna, 2011). 

Ocenjevanje otrokove pripovedi je med drugim sredstvo za oceno otrokove jezikovne 
zmožnosti. Kettelaars (2010, v Omahna, 2011) poudari prednost uporabe pripovedi 
za ocenjevanje različnih jezikovnih ravni. Omogoča analizo jezikovne strukture v 
stavku in med stavki, hkrati pa lahko ocenimo tudi organizacijsko vsebino zgodbe. 
Curenton in Lucas (2007, v Sevšek, 2016) kot merili za ocenjevanje pripovedovanja 
navedeta slovnično in leksikalno kompleksnost.  

Pri ocenjevanju slovnične kompleksnosti pripoved transkribiramo in jo razdelimo na 
manjše smiselne jezikovne enote (t. i. komunikacijske oz. slovnične enote). Te 
temeljijo na strukturi povedi, ki je sestavljena iz osebka in povedka. Osebek je 
primarno samostalnik in predstavlja temo celotne povedi. Glagolski stavek nujno 
vsebuje osebno glagolsko obliko, s katero poimenujemo dogajanje, stanje ali 
lastnost. Segmentiranje pripovedi na smiselne enote je pomembno za primerjanje 
podatkov med otroki z govorno-jezikovnimi motnjami in tistimi brez njih, saj na tak 
način  določimo povprečje dolžine teh enot in jih primerjamo s starostjo otrok. 
Slovnično kompleksnost običajno izračunamo tako, da preštejemo število povedi v 
pripovedi in izračunamo povprečno število besed v povedih. Večje število povedi v 
pripovedi pa pomeni, da ima otrok boljši nadzor nad njeno strukturo. Slovnična 
kompleksnost zgodbe je odvisna tudi od rabe zloženih povedi – večjo slovnično 
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kompleksnost imajo tiste pripovedi, ki vsebujejo večje število podrednih povedi v 
primerjavi s tistimi, ki v večini zajemajo le priredno zložene povedi (Curenton in 
Lucas, 2007, v Sevšek, 2016). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Slovenščina še nima inštrumentov, ki bi omogočali profiliranje slovnične zmožnosti 
na podlagi opazovanja, transkripcije in analize otrokove rabe jezika (Kogovšek, 
Novšak Brce, Ozbič in Skubic, 2014). Prav tako je prisotno pomanjkanje mejnikov 
slovničnega razvoja za slovenski jezik. Na jezikovnem področju obstajajo nekateri 
pripomočki, vendar se nobeden izmed njih ne osredini neposredno na analizo 
oblikoslovja in skladnje. SLO-LARSP je slovenska različica pripomočka LARSP, ki je 
nastala v okviru projekta na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Projekt z 
naslovom Prevod in priredba instrumenta za profiliranje jezikovnih slovničnih 
zmožnosti govorca LARSP (Language Assessment, Remediation And Screening 
Procedure) avtorja Davida Crystala je potekal med letoma 2013 in 2014, v letu 2015 
pa je nastala prva različica instrumenta pilotske narave. SLO-LARSP je profil, ki daje 
strokovnjaku vpogled v slovnični razvoj otroka, ga umesti v ustrezno razvojno 
stopnjo, hkrati pa nakazuje primerne korake v smeri terapije. Ker profil SLO-LARSP 
na otrocih še ni bil preizkušen, se pojavljajo vprašanja o sami izvedbi profiliranja ter o 
ustreznosti prevoda in priredbe za slovenski jezik. V empiričnem delu magistrskega 
dela sem se posvetila preizkusu in kritični oceni profila SLO-LARSP na vzorcu 
desetih tipično razvijajočih se triletnikov. 

 

5.2 Namen in raziskovalna vprašanja 

5.2.1 Namen 

Namen magistrskega dela je: 

1. prvič preizkusiti SLO-LARSP na populaciji slovensko govorečih otrok, starih od 
30 do 42 mesecev (od dveh let in pol do treh let in pol); 

2. ugotoviti, kako ekonomičen in informativen je profil SLO-LARSP; 
3. kritično oceniti, katera področja so ustrezna za profiliranje otrok te starosti in 

kje so pomanjkljiva (katere spremembe in dodatki bi bili še potrebni za 
slovenski jezik). 

5.2.2 Raziskovalna vprašanja 

Empirični del tega magistrskega dela obravnava naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako ekonomičen je profil SLO-LARSP (v časovnem smislu, v smislu 
materialnih in drugih sredstev in v smislu potrebnih znanj)? 

2. Kako informativen je za logopeda profil SLO-LARSP? 
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3. Katera področja SLO-LARSP-a so ustrezno prirejena za slovenski jezik? 
4. Katera področja SLO-LARSP-a so pomanjkljivo prirejena za slovenski jezik? 

Kateri bi bili morebitni  predlogi za izboljšanje? 
 

5.3 Metodologija 

5.3.1 Vzorec 

Vzorec raziskave je namenski. Velikost vzorca je 10 otrok – od tega je 6 deklic (60 % 
vseh otrok) in 4 dečki (40 % vseh otrok) (tabela 8, graf 1).  

  f f % 
M 4 40,0 
Ž 6 60,0 
Skupaj 10 100,0 

Tabela 8: Frekvenci in frekvenčna odstotka vzorca glede na spol 

 

Graf 1: Frekvenčna odstotka vzorca glede na spol 

Vzorec zajema otroke s tipičnim razvojem v starostnem obdobju od 30 do 42 
mesecev (od 2 let in pol do 3 let in pol) (tabela 9).  

  ŠIFRA SPOL STAROST 
(meseci) 

1 006 Ž 32 
2 009 Ž 32 
3 010 Ž 32 
4 003 M 34 
5 004 M 34 
6 001 Ž 35 
7 002 M 35 

40%

60%

M
Ž
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8 008 Ž 40 
9 005 M 42 

10 007 Ž 42 

Tabela 9: Podatki o otrocih 

Povprečna starost otrok je 35;8 meseca; en standardni odklon od povprečja 
predstavlja vrednost 4;02 meseca. Mediana predstavlja starost 34;5 meseca. 
Najmlajši otrok je star 32 mesecev, najstarejši pa 42 mesecev. Povprečna starost pri 
dečkih je 36;25 meseca, pri deklicah pa 35;5 meseca (tabela 10).  

  STAROST (meseci) 
N 10 
M 35;8 

MM 36;25 
MŽ 35;5 
Me 34;5 
SD 4;02 

Minimum 32;0 
Maksimum 42;0 

 
Tabela 10: Starost otrok – parametri opisne statistike 

5.3.2 Merski instrumentarij 

LARSP (Language Assesment, Remediation and Screening Procedure oz. protokol 
za jezikovno ocenjevanje, pomoč in pregled) je protokol, ki ga je razvil David Crystal 
v 70. letih prejšnjega stoletja kot odgovor na pomanjkanje pripomočkov za opis 
otrokovega jezikovnega stanja z vidika slovnice na angleško govorečem področju. 
LARSP je inštrument za profiliranje jezikovnih slovničnih zmožnosti in omogoča 
analizo spontanega govornega vzorca s pomočjo pripravljene mreže z vgrajenimi 
slovničnimi elementi (tako z zmožnostmi kot šibkostmi). Do sedaj je preveden v 12 
jezikov. 

Slovenska različica profila SLO-LARSP je pričela nastajati v letu 2015 in je v fazi 
adaptacije. Cilj projekta, kjer so sodelovale D. Skubic, M. Ozbič, D. Kogovšek in J. 
Novšak Brce, je pregledati prvotni prevod inštrumenta LARSP, primerjati prevod z 
ostalimi slovanskimi jeziki, prirediti LARSP za slovenščino, zbrati strokovno literaturo 
razvojnega jezikoslovja in primerjati analize ter korpuse, pripraviti inštrument za 
uporabo ter njegovo uporabo preveriti. Pri tem je fokus raziskovanja na tistih 
vsebinah oz. delih LARSP-a, ki jih je potrebno prirediti za slovenski jezik zaradi 
jezikovne različnosti glede na angleški izvirnik: na primernosti pripomočka za 
uporabo in kot izhodišče za analizo in opis jezikovnega razvoja slovenskih otrok, na 
primernosti uporabe v slovenski predšolski ustanovi in na primernosti uporabe v 
klinični praksi (Kogovšek, Novšak Brce, Ozbič in Skubic, 2014). 
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Izvirni inštrumentarij predstavlja tabela, razdeljena je na naslednje elemente (Crystal, 
2012): 

Del A: del za varčevanje s časom 
Deli B, C, D: informacije o interakciji 

Tipi stavčne strukture in funkcije – del za razvojno analizo 
Stopnje slovničnega razvoja I−VII 

Vrstica s povzetkom 

Tabela 11: Zgradba profila LARSP (Crystal, 2012) 

Horizontalno so v protokolu navedeni glavni tipi stavčne organizacije in funkcije, 
vertikalno pa so predstavljene glavne stopnje v slovničnem razvoju. Razdelki B, C in 
D so namenjeni opisu interakcije med otrokom in terapevtom. V zadnjo vrstico se 
vnašajo informacije, ki nudijo pregled in povzetek, razdelek A pa je namenjen temu, 
da terapevt prihrani nekaj časa, s tem da izloči izjave, ki so neustrezne za nadaljnjo 
analizo (Crystal, 1992). 

Del za razvojno analizo je razdeljen v 7 stopenj.  

Prva stopnja zajema starost od 9 do 18 mesecev. V tem obdobju so stavki tvorjeni iz 
ene besede ali pa besedam podobne enote. Pojavljata se 2 obliki izjav: izjave minor, 
ki nimajo namerne slovnične strukture in jih ne pregibamo, in izjave major, v katerih 
je razvidna slovnična zmožnost otroka (Crystal, 1992).  

Druga stopnja zajema obdobje od 18 do 24 mesecev starosti. To je obdobje, ko je v 
stavkih že prisotna zadostna variacija, stavki pa vsebujejo dva elementa. Na tej 
stopnji so prisotne tri osnovne analitične ravni slovnične teorije: raven stavka 
(elementi na tej ravni so osebek, povedek, predmet, prilastek), raven besedne zveze 
in raven besede. Na ravni besede angleška različica LARSP-a zajema končnice 
besed s slovnično funkcijo, ki se začnejo pojavljati na začetku druge stopnje in 
nadaljujejo s pojavljanjem na naslednjih stopnjah (Crystal, 1992).  

Tretja stopnja zajema obdobje od dveh let starosti do dveh let in pol. Na tej stopnji so 
stavki sestavljeni praviloma iz treh besed; fraze se širijo, stavčna struktura pa se 
bistveno ne spreminja. Analiza prav tako poteka na prej omenjenih treh ravneh 
(Crystal, 1992).  

Četrta stopnja zajema starost od dveh let in pol do treh let. Na tej stopnji so stavki 
tipično dolgi štiri besede. Na ravni fraze narašča kompleksnost, kar je glavna 
značilnost te stopnje (Crystal, 1992).  

Peta stopnja traja od treh let do treh let in pol. Na tej stopnji se razvijajo kompleksne 
stavčne formacije s povezovanjem stavkov na priredni in podredni ravni (Crystal, 
1992).  
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Šesta stopnja zajema starost od treh let in pol do štirih let in pol. To je faza, ko otrok 
prekomerno upošteva pravila. V protokolu se nahajata dva simbola: (+) in (-). (+) 
simbolizira nove oblike strukture, ki jih otrok v nižjih, prejšnjih fazah ni uporabljal, (-) 
pa simbolizira napake, ki jih otrok dela ob dokončani fazi, obdobju na preglednici 
(napake, ki izhajajo iz strogega upoštevanja pravil) (Crystal, 1992).  

Sedma stopnja traja od štirih let in pol dalje in predstavlja jezik, ki je podoben 
odraslemu (Crystal, 1992). Crystal (1979) poudarja, da LARSP ni bil narejen z mislijo 
na otroke, ki se nahajajo na sedmi stopnji; ta stopnja je namenjena predvsem temu, 
da opozarja strokovnjake na to, da se tudi po četrtem letu starosti otrok še vedno uči 
in usvaja slovnične značilnosti.  
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Slika 4: LARSP (Crystal, Fletcher in Garman, 2011) 
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LARSP je namenjen in koristen tako za analizo otroškega jezika kot tudi analizo 
jezika odrasle osebe, obsega pa tri glavne procese: screening oz. pregled, 
ocenjevanje, hkrati pa je namenjen tudi pomoči; ti trije koraki oz. procesi so namreč 
soodvisni. Profil LARSP je mogoče razširiti s podrobnejšimi mikroprofili za 
posamezno področje oz. postavko znotraj profila, hkrati pa je LARSP lahko eden 
izmed podprofilov znotraj profiliranja celotne jezikovne zmožnosti. LARSP analizira le 
slovnično strukturo izjav, ne daje pa povratne informacije o tem, ali je izjava tudi 
semantično pravilna in smiselna (Crystal, 1979). Za ta namen je David Crystal razvil 
druge profile: PROP (profil za oceno prozodije), PROPH (profil za oceno fonologije), 
PRISM-L (profil za oceno semantike in leksike) in PRISM-G (profil za oceno 
semantike in slovnice) (PROP, PROPH and PRISM, 2014). 

Koraki, ki jim terapevt sledi v procesu profiliranja, so naslednji: 

1. snemanje vzorca, 
2. transkripcija, 
3. slovnična analiza, 
4. profiliranje, 
5. interpretacija, 
6. postavitev ciljev in terapevtskih postopkov (Crystal, 1979). 

Za čim bolj celostno oceno je priporočljiv vzorec (posnetek govora), dolg približno 30 
minut. Zajema naj interakcijo med otrokom in terapevtom v nestrukturirani dejavnosti 
z rabo različnih spodbud (npr. igrače, slike, revije, vprašanja o preteklih dogodkih …). 
Priporočljivo je, da vzorec zajema odgovore, ki se nanašajo na 2 vrsti spodbud: 
spodbude, ki se nanašajo na sedanje okolje, v katerem se otrok nahaja, in spodbude, 
ki se nanašajo na objekte ali dogodke, ki niso vidni otroku in terapevtu. Ti dve vrsti 
spodbud omogočata, da otrok uporabi kar se da širok spekter struktur (Crystal, 
1992). 

V okviru projekta Prevod in priredba instrumenta za profiliranje jezikovnih slovničnih 
zmožnosti govorca LARSP (Language Assessment, Remediation And Screening 
Procedure) avtorja Davida Crystala, ki je potekal na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani, je leta 2015 nastala prva pilotska različica slovenskega LARSP-a, t. i. SLO-
LARSP. Deli A, B, C in D se od originalnega instrumenta ne razlikujejo. V delu za 
razvojno analizo prva različica SLO-LARSP-a iz leta 2015 na ravni stavka in ravni 
besedne zveze sledi originalu, na ravni besede pa opredeli oblikoslovne značilnosti 
in vzorce slovenskega jezika. Spodnja vrstica s povzetkom tako kot LARSP vsebuje 
3 kvantitativne mere: skupno število stavkov, povprečno število stavkov glede na 
izmenjavo in povprečno dolžino stavka. 
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Oblikoslovne značilnosti na ravni besede, zajete v prvi različici SLO-LARSP-a iz leta 
2015 

Deležnik: 
 deležnik stanja, 
 trpni deležnik. 

Spol: 
 moški spol, 
 srednji spol, 
 ženski spol. 

Število: 
 ednina, 
 dvojina, 
 množina. 

3. oseba ednine. 

Glagolski čas: 
 sedanjik, 
 preteklik, 
 prihodnjik. 

Skloni: 
 prvi sklon, 
 drugi sklon, 
 tretji sklon, 
 četrti sklon, 
 peti sklon, 
 šesti sklon. 

Naklon: 
 povedni naklon, 
 velelni naklon, 
 pogojni naklon. 

Svojilni rodilnik. 

Nikalnice, zanikan glagol. Pomožni glagol biti. 
Pomožni glagoli (moči, morati, smeti, želeti, 
hoteti) 

Kopula – vez. 

Pridevniki: 
 primerjalnik, 
 presežnik: 

 opisno, 
 obrazilno. 

Glagolski način: 
 tvornik, 
 trpnik. 

Glagolski vid: 
 dovršni, 
 nedovršni. 

Prehodnost glagola: 
 prehoden, 
 neprehoden. 

Prislov načina  

Tabela 12: Oblikoslovne značilnosti na ravni besede, zajete v prvi različici SLO-LARSP-a iz 
leta 2015 
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Slika 5: Prva pilotska različica SLO-LARSP-a (l. 2015)19 

                                                             
 

19 V nadaljevanju SLO-LARSP/15, kadar je govora o točno tej različici SLO-LARSP-a in ne o 
instrumentu v splošnem. 



50 
 

 

5.3.3 Postopek zbiranja in analize podatkov 

Za uporabo profila SLO-LARSP sem potrebovala spontane govorne vzorce otrok, ki 
sem jih pridobila s snemanjem interakcije med raziskovalko in otrokom. Govorne 
vzorce sem nato ortografsko transkribirala, analizirala, vnesla v profil SLO-LARSP in 
jih interpretirala. 

V Obrazec za ocenjevanje časovne ekonomičnosti profila  SLO-LARSP (priloga 8.2) 
sem v celotnem postopku profiliranja vnašala podatke o porabljenem času za 
posamezno fazo izvedbe profila za posameznega otroka. Ta obrazec se rabi za 
oceno potrebnega časa za izvedbo celotnega postopka profiliranja s SLO-LARSP-om 
– vse od snemanja vzorca pa do interpretacije, hkrati pa omogoča primerjanje 
porabljenega časa pri zaporednih profiliranjih. Za podatke, pridobljene s tem 
obrazcem, sem s pomočjo programa SPSS Statistics 22 izračunala parametre opisne 
statistike. 

a) Snemanje 

Snemanje sem izvajala v poletnih mesecih z otroki v Vrtcu Sončni žarek v Škofji Loki. 
Pred tem sem se z vodstvom vrtca dogovorila o poteku snemanja in z njihovo 
pomočjo pridobila izjave staršev o tem, da se strinjajo s sodelovanjem njihovih otrok 
pri empiričnem delu tega magistrskega dela (priloga 8.1). 

Z diktafonom znamke Olympus sem snemala zvočni posnetek interakcije med 
otrokom in raziskovalko (mano), vzporedno pa sem s kamero snemala tudi 
videoposnetek dogajanja. Ta je bil podpora pri analizi zvočnega posnetka, saj je s 
pomočjo slike, ki pojasnjuje kontekst dogajanja (obrazno mimiko otroka in 
raziskovalke, neverbalno komunikacijo z gestami, telesnimi gibi …), transkripcija 
enostavnejša in pravilnejša. Snemanje interakcije z enim otrokom je potekalo od 20 
do 25 minut, pred tem pa sem navezala z otrokom stik, mu razložila, kaj bova počela 
in ga seznanila z diktafonom in kamero. Nekaj otrok v vrtcu sem že poznala, kar je 
zagotovo vplivalo na njihovo sproščenost v komunikaciji z mano in s tem na njihovo 
asertivnost v komunikaciji ter kompleksnost izjav. To dejstvo sem upoštevala v fazi 
interpretacije rezultatov posameznih otrok. 

V interakciji z otrokom sem del časa namenila pogovoru in igri, ki je bila vezana na 
trenutne aktivnosti (igra z vozili, listanje knjige in pogovor o dogajanju na slikah, igra 
z igračami, ki si jih je izbral otrok), del časa pa je bil namenjen pogovoru o stvareh, 
dogodkih in osebah, ki niso bile prisotne (npr. kaj je otrok jedel za zajtrk, kaj je počel 
v preteklih dneh, kam se bo z družino odpravil poleti …). 

b) Transkripcija 

S pomočjo zvočnega posnetka in ogleda videoposnetka interakcije med raziskovalko 
in otrokom sem transkribirala izjave tako raziskovalke kot otroka. Posamezne izjave 
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sem poslušala večkrat, jih upočasnila in poskušala biti kar se da natančna. 
Transkripcija ni fonetična. Uporabljala sem okvirni zapis besed, kot ga predvideva 
slovenski pravopis. Distorzij pri izreki posameznih glasov v govoru otrok nisem 
zapisovala, v zapisu pa sem upoštevala substitucije posameznih glasov. Narečnih 
besed nisem »prevajala« v zborno slovenščino, zapisala sem jih v taki obliki, kot so 
bile izgovorjene. Z vejicami sem nakazala spremembe v intonaciji, z znakom (/) pa 
sem označila konec posamezne izjave. Med končnimi ločili nisem razlikovala. 
Premore v govoru sem označila s znakom (––). Število znakov za premor v 
posamezni izjavi je odvisno od dolžine premora v otrokovem govoru. Opombe, ki 
razlagajo otrokovo dejavnost (npr. otrok se nasmehne), sem zapisala v poševnem 
tisku. Prav tako so s poševnim tiskom označene zborne različice uporabljenih besed. 
Pri besedah, kjer kljub natančni analizi ni bilo jasno, kaj je otrok povedal, sem se 
uporabila fonološki zapis s pomočjo IPA simbolov (IPA Chart With Sounds, 2016), 
zapis pa sem označila s pomočjo oglatih oklepajev (npr. [xl'koptl]). Transkripcijo 
interakcije sem vnesla v tabelo, kjer so s črko O označene izjave otroka, s črko R pa 
izjave raziskovalke (primer transkripcije je v tabeli 13). 

O najde vlak, se nasmeje 
Kam –– kam bi dale/ 

R Ne vem, kam boš dala vlak, na cesto al na progo/ 
O Na plogo/ 
R No, daj ga/ 
O Kje/ 
R Ga boš dala na postajo, da pridejo potniki/ 
O Poj bova dal–– poj (potem) bova dale/ 
R Zdej boš najprej vse ven zložila/ 
O Ja/ 

Vse ven –– vse ven dejva/ 
Vse bova ven dale/ 
Ta je plazna/ 
Poglej, kaj je/ 

R Ooo, koliko jih imaš/ 
O Lohk poiskava  –– lohk pa tkole dava/ 

Kaj –– kam gle to/ 
R Tole gre po moje tukajle na postajo, da ustavi vlak, da samo ko je prosto, vlak 

lahko pelje/ 
O Ka pa to/ 
R Kaj je to/ 
O Za tkole za not (noter)/ 
R Tlele gre, glej/ 
O Vidm/ 

Kaj pa je to/ 
R Kaj je to/ 
O Volnjak (tovornjak)/ 
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Tabela 13: Primer transkripcije interakcije med otrokom in raziskovalko 

c) Slovnična analiza in profiliranje 

Pri slovnični analizi izjav in profiliranju sem sledila priročniku Davida Crystala (1979) 
z naslovom Working with LARSP. Najprej sem izločila izjave, ki niso primerne za 
analizo (izjave, ki v profilu SLO-LARSP sodijo v del A), nato pa sem izjave otroka in 
raziskovalke analizirala z vidika interakcije (izjave, ki v profilu SLO-LARSP, sodijo v 
dele B, C in D). V naslednji fazi analize sem se posvetila razvojni analizi otrokovih 
izjav, kjer sem določala tipe stavčne strukture in njihovo funkcijo. Nazadnje sem 
izračunala še povprečno število stavkov na izmenjavo in povprečno dolžino stavka, ki 
sodita v zadnjo vrstico profila SLO-LARSP. Vse z analizo pridobljene podatke sem 
nato vnesla v profil SLO-LARSP (priloga 8.3). 

č) Interpretacija 

S pomočjo dobljenega profila SLO-LARSP in transkripcije interakcije sem za vsakega 
otroka spisala interpretacijo profila SLO-LARSP, v katerem sem kvantitativno in 
kvalitativno predstavila otrokove rezultate. Opisala sem, katere skladenjske in 
oblikoslovne značilnosti so prisotne v otrokovem posnetem govoru, kakšne so 
njegove govorne reakcije na spodbude raziskovalke in navedla kvantitativne mere, ki 
jih zajema profil SLO-LARSP. Predstavila sem, kam se glede na stopnje slovničnega 
razvoja uvršča otrok in to primerjala z njegovo kronološko starostjo. V sklepu 
interpretacije sem podala globalno oceno otrokove slovnične zmožnosti, k v celoti 
izhaja iz analize posnetka interakcije.  
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5.4 Rezultati z interpretacijo 

5.4.1 Profili SLO-LARSP in interpretacije profilov za posameznega 
otroka 

Sledijo profili SLO-LARSP in interpretacije profilov SLO-LARSP za posameznega 
otroka: 

 otrok 001: deklica, stara 2 leti in 11 mesecev (35 mesecev), 
 otrok 002: deček, star 2 leti in 11 mesecev (35 mesecev), 
 otrok 003: deček, star 2 leti in 10 mesecev (34 mesecev), 
 otrok 004: deček, star 2 leti in 10 mesecev (34 mesecev), 
 otrok 005: deček, star 3 leta in 6 mesecev (42 mesecev), 
 otrok 006: deklica, stara 2 leti in 8 mesecev (32 mesecev), 
 otrok 007: deklica, stara 3 leta in 6 mesecev (42 mesecev), 
 otrok 008: deklica, stara 3 leta in 4 mesece (40 mesecev), 
 otrok 009: deklica, stara 2 leti in 8 mesecev (32 mesecev), 
 otrok 010: deklica, stara 2 leti in 8 mesecev (32 mesecev).  
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Otrok 001 

 



55 
 

 

INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 001 
Spol Ž 
Starost 2 leti, 11 mesecev 
 

Deklica je v posnetku, dolgem 22 minut, v interakciji z raziskovalko izrekla skupno 
137 izjav. Od tega sta bili dve tretjini izjav odgovor na spodbude raziskovalke, ena 
tretjina izjav pa je bila spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri 
deklici približno 1,3 izjave. Dekličin govor je bil mestoma nerazumljiv (7 izjav je bilo 
zaradi nerazumljivosti izločenih iz analize) in nestereotipen. 

Deklica je v odgovorih na spodbude raziskovalke v večini odgovarjala z minor 
izjavami (npr. »Ja.«), pogosto pa tudi z reduciranimi stavki. Ti so bili v velikem deležu 
enobesedni. Malce večjo kompleksnost izjav je dosegla v spontanem govoru. 
Dekličine verbalne izjave so bile  strukturno primerne in hkrati tudi semantično 
ustrezne, kar je pokazala analiza transkripcije. 

Izjave deklice se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v prvo, drugo in tretjo stopnjo. Povprečna dolžina dekličinih povedi v 
snemanem odseku je 1,87 besede. Večina dekličinih večbesednih izjav vsebuje 
povedek, osebek pa je pogosto izražen posredno (npr. »Tuki zamenjajo.«, »Tlaktorlja 
ma.«, »Tega bo.«). Samostalniške besedne zveze deklica tvori s pomočjo predloga 
ali pridevniške besede (npr. »ta tlaktol«, »v loki«), že uporablja zaimke (npr. tega, ta, 
ga).  

Deklica v snemanem odseku na področju morfologije uporablja samostalnike 
moškega in ženskega spola. Poleg ednine uporablja tudi množino, prav tako je 
prisotna raba nekaterih sklanjatev. Za tvorbo preteklega časa uporablja pomožni 
glagol biti, povedi pa tvori v povednem naklonu. Glagole že pravilno zanika. Pri 
samostalniških besednih zvezah je v dveh primerih zamenjala jedro in levi prilastek 
(npr. loke (roke) take). 

Profil SLO-LARSP kaže, da je dekličin govor v analiziranem odseku na malo nižji 
slovnični ravni, kot je to pričakovano za njeno kronološko starost. Glede na to, da 
starši ali vzgojitelji ne poročajo o težavah na tem področju, se predvideva, da je 
rezultat posledica zadržanosti v soočanju z novo situacijo. Priporočljivo bi bilo 
snemanje dodatnega vzorca interakcije med raziskovalko in deklico, ki bi razjasnilo 
opisano dilemo.  
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Otrok 002 
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 002 
Spol M 
Starost 2 leti, 11 mesecev 
 

Deček je v posnetku, dolgem 22 minut, v interakciji z raziskovalko izrekel skupno 212 
izjav. Od tega je bilo tri četrtine izjav odgovor na spodbude raziskovalke, ena četrtina 
izjav pa je bila spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri dečku 
približno 1,29 izjave. Dečkov govor je bil mestoma nerazumljiv (nerazumljivih je bilo 
14 izjav) in nestereotipen.  

Deček je v svojih odgovorih na spodbude raziskovalke odgovarjal z minor izjavami 
(npr. »Ja.«) in reduciranimi stavki. Največ minor izjav predstavljajo odgovori na 
vprašanja zaprtega tipa, velik delež reduciranih stavkov pa je eno- ali dvobeseden. 
Večja kompleksnost stavkov je prisotna pri spontanih izjavah. 

Izjave dečka se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v prvo, drugo, tretjo in deloma že četrto stopnjo, kar ustreza dečkovi 
kronološki starosti. Povprečna dolžina dečkovih povedi v snemanem odseku je 2,09 
besede. Povprečna dolžina povedi bi bila daljša, če bi upoštevali le izjave, ki so bile 
spontane. 

Analiza stavčne in besednozvezne strukture kaže, da deček povedku dodaja osebek, 
ki ga v številnih primerih izraža neposredno, v nekaterih primerih pa posredno (npr. 
»Tamle gle motol.«, »Tale je.«). Povedek širi v povedkovo besedno zvezo z rabo 
pomožnega glagola biti za izražanje preteklega in prihodnjega časa ter pogojnega 
naklona (npr. »Mau smo jedli.«). Tega v glagolski besedni zvezi občasno še izpušča 
(npr. »To vlak.«). Pomožni glagol biti pogosto rabi tudi v funkciji vezi (kopule) v 
povedih, v katerih poimenuje objekte okrog sebe (npr. »To je avto.«). Poleg trdilnih 
tvori tudi vprašalne stavke. Prevladuje povedni naklon, v eni izjavi je uporabil tudi 
velelnega.  Samostalniške besedne zveze tvori z dodajanjem pridevnikov, 
pridevniških zaimkov in predlogov (npr. »s kockam«, »to kotilo«). V nekaterih 
primerih še menja mesto jedra in levega prilastka (npr. avto gasilski). Predloge v 
predložni zvezi občasno še izpušča (npr. »S kom si se igral?« − »Nežo.«). 

Deček v snemanem odseku na področju morfologije uporablja samostalnike vseh 
treh spolov. Uporablja ednino in množino ter večino sklanjatev. V govoru je prisotnih 
zelo veliko kazalnih zaimkov, s katerimi nadomešča samostalnike (npr. tale, tole). 

Iz profila SLO-LARSP je razvidno, da dečkov slovnični razvoj poteka njegovi starosti 
primerno. Prav tako analiza interakcije kaže, da je v svoji komunikaciji responziven in 
asertiven ter da so njegovi odgovori tako strukturno kot tudi semantično ustrezni. 
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 003 
Spol M 
Starost 2 leti, 10 mesecev 
 

Deček je v posnetku, dolgem 20 minut, v interakciji z raziskovalko izrekel skupno 179 
izjav. Od tega sta bili dve tretjini izjav odgovor na spodbude raziskovalke, ena tretjina 
izjav pa je bila spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri dečku 
približno 1,25 izjave. Dečkov govor je bil razumljiv (nerazumljivih je bilo le 6 izjav) in 
nestereotipen.  

Deček je v svojih odgovorih na spodbude raziskovalke odgovarjal z minor izjavami 
(npr. »Ja.«) in reduciranimi stavki. Največ minor izjav predstavljajo odgovori na 
vprašanja zaprtega tipa, velik delež reduciranih stavkov pa je eno- ali dvobeseden. 
Večja kompleksnost stavkov je prisotna pri spontanih izjavah. 

Izjave dečka se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v prvo, drugo, tretjo in deloma že četrto stopnjo, kar ustreza dečkovi 
kronološki starosti. Povprečna dolžina dečkovih povedi v snemanem odseku je 2,75 
besede. Povprečna dolžina povedi bi bila daljša, če bi upoštevali le izjave, ki so bile 
spontane. 

Analiza stavčne in besednozvezne strukture kaže, da deček povedku dodaja osebek, 
ki ga v nekaterih primerih izraža neposredno, v nekaterih pa posredno (npr. »Bova še 
to postavla.«, »Mami jih zna.«). Povedek širi v povedkovo besedno zvezo z rabo 
pomožnega glagola biti za izražanje preteklega in prihodnjega časa ter pogojnega 
naklona. Tega v glagolski besedni zvezi občasno še izpušča (npr. To oglaja.«). 
Pomožni glagol biti pogosto rabi tudi v funkciji vezi (kopule) v povedih, v katerih 
poimenuje objekte okrog sebe (npr. »To je avto.«). Poleg pomožnega glagola biti 
uporablja tudi nekatere druge pomožne glagole (npr. »lahko ponudim«). Poleg 
trdilnih tvori tudi vprašalne stavke. Prevladuje povedni naklon, v nekaj primerih pa 
uporabi tudi velelnega ali pogojnega. Samostalniške besedne zveze tvori z 
dodajanjem pridevnikov, pridevniških zaimkov in predlogov (npr. »vašilni avto«, »za 
hejikopteja«, »tak navaden avto«).  

Deček v snemanem odseku na področju morfologije uporablja samostalnike vseh 
treh spolov. Uporablja ednino in množino ter vse sklanjatve z izjemo rodilnika.  

Iz profila SLO-LARSP je razvidno, da dečkov slovnični razvoj poteka njegovi starosti 
primerno. Prav tako analiza interakcije kaže, da je v svoji komunikaciji responziven in 
asertiven ter da so njegovi odgovori tako strukturno kot tudi semantično ustrezni. 
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 004 
Spol M 
Starost 2 leti, 10 mesecev 
 

Deček je v posnetku, dolgem 21 minut, v interakciji z raziskovalko izrekel skupno 208 
izjav. Od tega je bilo tri četrtine izjav odgovor na spodbude raziskovalke, ena četrtina 
izjav pa je bila spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri dečku 
približno 1,2 izjave. Dečkov govor je bil razumljiv in nestereotipen.  

Deček je v svojih odgovorih na spodbude raziskovalke odgovarjal predvsem z minor 
izjavami (npr. »Ja.«) in reduciranimi stavki. Največ minor izjav predstavljajo odgovori 
na vprašanja zaprtega tipa, velik delež reduciranih stavkov pa je eno- ali 
dvobeseden. Večja kompleksnost stavkov je prisotna pri spontanih izjavah. 

Izjave dečka se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v prvo, drugo, tretjo in deloma že četrto stopnjo, kar ustreza dečkovi 
kronološki starosti. Povprečna dolžina dečkovih povedi v snemanem odseku je 2,11 
besede. Deloma je to posledica velike količine enobesednih minor in major izjav, ki 
so bile reakcija na spodbude raziskovalke. K manjši produkciji je zagotovo prispevala 
tudi neznana situacija, v kateri se je deček znašel prvič. 

Analiza stavčne in besednozvezne strukture kaže, da deček povedku dodaja osebek, 
ki ga v nekaterih primerih izraža neposredno, v nekaterih pa posredno (npr. »K ma 
sijeno.«, »Dž pada.«). Povedek širi v povedkovo besedno zvezo z rabo pomožnega 
glagola biti za izražanje preteklega in prihodnjega časa (npr. »Steho sm najdu.«). 
Pomožni glagol biti pogosto rabi tudi v funkciji vezi (kopule) v povedih, v katerih 
poimenuje objekte okrog sebe (npr. »To je avto.«). Poleg trdilnih tvori tudi vprašalne 
stavke. Prevladuje povedni naklon, v nekaj primerih pa uporabi tudi velelnega. 
Samostalniške besedne zveze tvori z dodajanjem pridevnikov, pridevniških zaimkov 
in predlogov (npr. »vetno vozijo« (vlečno vozilo), »u joki« (v roki), »taka skojkica« 
(taka školjkica)).  

Deček v snemanem odseku na področju morfologije uporablja samostalnike vseh 
treh spolov. Uporablja ednino in množino ter večino sklanjatev. V govoru je prisotnih 
zelo veliko kazalnih zaimkov, s katerimi nadomešča samostalnike in pridevnike (npr. 
to, tak), prisotni pa so tudi osebni zaimki (npr. jaz, ga). 

Iz profila SLO-LARSP je razvidno, da dečkov slovnični razvoj poteka njegovi starosti 
primerno. Prav tako analiza interakcije kaže, da je v svoji komunikaciji responziven in 
asertiven ter da so njegovi odgovori tako strukturno kot tudi semantično ustrezni. 
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 005 
Spol M 
Starost 3 leta, 6 mesecev 
 

Deček je v posnetku, dolgem 21 minut, v interakciji z raziskovalko izrekel skupno 143 
izjav. Od tega je bilo več kot tri četrtine izjav odgovor na spodbude raziskovalke, 
ostale izjave pa so bile spontane. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri 
dečku približno 1,24 izjave. Dečkov govor je bil razumljiv in nestereotipen.  

Deček je v svojih odgovorih na spodbude raziskovalke odgovarjal predvsem z minor 
izjavami (npr. »Ne.«) in reduciranimi stavki. Največ minor izjav predstavljajo odgovori 
na vprašanja zaprtega tipa, velik delež reduciranih stavkov pa je eno- ali 
dvobeseden. Večja kompleksnost stavkov je prisotna pri spontanih izjavah. 

Izjave dečka se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v prvo, drugo, tretjo in deloma že četrto ter peto stopnjo, kar ustreza dečkovi 
kronološki starosti. Povprečna dolžina dečkovih povedi v snemanem odseku je 3,34 
besede. Deloma je to posledica velike količine enobesednih minor in major izjav, ki 
so bile reakcija na spodbude raziskovalke.  

Analiza stavčne in besednozvezne strukture kaže, da deček povedku dodaja osebek, 
ki ga v nekaterih primerih izraža neposredno, v nekaterih pa posredno (npr. »Enklat 
sm jest vidu gasilce.«, »Enklat sm vidu policaje.«). Povedek širi v povedkovo 
besedno zvezo z rabo pomožnega glagola biti za izražanje preteklega in prihodnjega 
časa. Pomožni glagol biti v nekaj primerih rabi tudi v funkciji vezi (kopule) (npr. »To je 
kuža.«). Uporablja tudi druge pomožne glagole (npr. »ne moljo bit mokli«), glagole pa 
tudi pravilno zanika. Stavke v nekaj primerih med seboj  povezuje v večstavčne 
priredne in podredne povedi, pri čemer uporablja priredne in podredne veznike. 
Samostalnikom za tvorbo besednih zvez dodaja predloge in pridevnike (npr. »na 
molju«, »sneženo kepo«). V posnetem govoru je prisotnih veliko zaimkov (npr. to, ti, 
midva, jaz). 

Deček v snemanem odseku na področju morfologije uporablja samostalnike vseh 
treh spolov. Uporablja vsa tri števila in ter vse sklanjatve.  

Iz profila SLO-LARSP je razvidno, da dečkov slovnični razvoj poteka njegovi starosti 
primerno. Prav tako analiza interakcije kaže, da je v svoji komunikaciji responziven in 
asertiven ter da so njegovi odgovori tako strukturno kot tudi semantično ustrezni. 
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 006 
Spol Ž 
Starost 2 leti, 8 mesecev 
 

Deklica je v posnetku, dolgem 20 minut, v interakciji z raziskovalko izrekla skupno 
228 izjav. Od tega sta bili dobri dve tretjini izjav odgovor na spodbude raziskovalke, 
ena tretjina izjav pa je bila spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri 
deklici približno 1,23 izjave. Dekličin govor je bil v veliki večini razumljiv in 
nestereotipen. 28 izjav je predstavljalo ponovitve; to so bile v večini delne ponovitve 
stimulusa raziskovalke. 

Deklica je v svojih odgovorih na spodbude raziskovalke odgovarjala predvsem z 
minor izjavami in reduciranimi stavki. Največ minor izjav predstavljajo odgovori na 
vprašanja zaprtega tipa, velik delež reduciranih stavkov pa je eno- ali dvobeseden. 
Podobno je s spontanimi izjavami, le da v tej skupini dekličinih izjav ni minor odzivov. 
V skupino spontanih izjav spada tudi kar nekaj vprašalnih povedi. 

Izjave deklice se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v prvo, drugo in tretjo stopnjo kar ustreza dekličini kronološki starosti. 
Povprečna dolžina dekličinih povedi v snemanem odseku je 1,72 besede. Deloma je 
to posledica velike količine enobesednih minor in major izjav, ki so bile reakcija na 
spodbude raziskovalke. K manjši produkciji je prispevala tudi neznana situacija, v 
kateri se je deklica znašla prvič. 

Analiza stavčne in besednozvezne strukture kaže, da deklica povedku dodaja 
osebek, ki ga v nekaterih primerih izraža neposredno, v nekaterih pa posredno (npr. 
»Tički delajo to.«, »Majo klovice (rokavice).«). Povedek širi v povedkovo besedno 
zvezo z rabo pomožnega glagola biti za izražanje preteklega in prihodnjega časa ter 
pogojnega naklona. V treh primerih je pomožni glagol še izpustila (npr. »Kindel jajčka 
mami kupla.«) Ta je poleg povednega naklona prisoten v transkripciji dekličinega 
govora. Uporablja tudi že druge pomožne glagole (npr. lohk) ter veliko število 
zaimkov (npr. to, taka, jst). V nekaj primerih je dva stavka povezala v večstavčno 
podredno poved in pri tem uporabila podredne veznike. Samostalnikom za tvorbo 
besednih zvez dodaja predloge in pridevnike (npr. »dva stolčka«, »s palčko«). 
Glagole ustrezno zanika. 

Deklica v snemanem odseku na področju morfologije uporablja samostalnike 
moškega in ženskega spola. Uporablja vsa tri števila in nekatere sklanjatve 
(imenovalnik, tožilnik in mestnik). 

Iz profila SLO-LARSP je razvidno, da dekličin slovnični razvoj poteka primerno. Prav 
tako analiza interakcije kaže, da je v svoji komunikaciji responzivna in asertivna ter 
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da so njeni odgovori tako strukturno kot tudi semantično ustrezni z izjemo ponovitev 
nekaterih stimulusov, zato bi bilo pri deklici priporočljivo preveriti tudi področje 
razumevanja govora.  
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 007 
Spol Ž 
Starost 3 leta, 6 mesecev 
 

Deklica je v posnetku, dolgem 21 minut, v interakciji z raziskovalko izrekla skupno 
175 izjav. Od tega sta bili dobri dve tretjini izjav odgovor na spodbude raziskovalke, 
ena tretjina izjav pa je bila spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri 
deklici približno 1,3 izjave. Dekličin govor je bil razumljiv in nestereotipen.  

Deklica je v svojih odgovorih na spodbude raziskovalke odgovarjala predvsem z 
minor izjavami in reduciranimi stavki (največ minor izjav predstavljajo odgovori na 
vprašanja zaprtega tipa), medtem ko je delež kompleksnejših stavkov večji pri 
spontanih izjavah. Dekličine izjave so bile strukturno primerne, analiza transkripcije 
pa kaže tudi na semantično ustreznost odgovorov.  

Izjave deklice se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo vse do pete stopnje, največ pa jih zajema tretjo in četrto stopnjo, kar ustreza 
dekličini kronološki starosti. Povprečna dolžina dekličinih povedi v snemanem odseku 
je 3,91 besede. Ta številka bi bila zagotovo še višja, če bi analizirali le spontani govor 
in ne tudi reduciranih odgovorov na spodbude raziskovalke.  

Analiza stavčne in besednozvezne strukture kaže, da deklica tvori povedi, dolge vsaj 
štiri besede v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, pri čemer uporablja pomožni 
glagol biti. Prisotna je tudi raba drugih pomožnih glagolov (npr. molaš). Poleg 
povednega naklona je v transkripciji posnetka govora prisoten tudi pogojni naklon. 
Deklica posamezne stavčne člene širi v besedne zveze – predvsem samostalniške 
(npr. »na molje«, »v dnevno sobo«) in glagolske, pa tudi prislovne. Pri tem dodaja 
predloge, pridevniške besede. V govoru je prisotnih tudi veliko zaimkov (npr. te, mi, 
me, tale). Stavke niza med seboj v priredja; pri tem uporablja veznike in, pa, potem.   

Deklica v snemanem odseku na področju morfologije uporablja samostalnike vseh 
treh spolov. Uporablja vsa tri števila in vse sklanjatve z izjemo mestnika. Prisotna sta 
tako tvorni kot tudi trpni način. Pri spreganju glagolov še prihaja do napak (npr. 
oblečla). 

Iz profila SLO-LARSP je razvidno, da dekličin slovnični razvoj poteka njeni starosti 
primerno. Prav tako analiza interakcije kaže, da je v svoji komunikaciji responzivna in 
asertivna ter da so njeni odgovori tako strukturno kot tudi semantično ustrezni. 
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 008 
Spol Ž 
Starost 3 leta, 4 meseci 
 

Deklica je v posnetku, dolgem 24 minut, v interakciji z raziskovalko izrekla skupno 
105 izjav. Od tega je bila velika večina izjav (93 izjav) odgovor na spodbude 
raziskovalke, 12 izjav pa je bilo spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je 
bilo pri deklici približno 0,9 izjave. Majhen obseg spontanega govora je predvidoma 
posledica dekličine zadržanosti v novi situaciji, s katero je bila soočena. V njenih 
odgovorih je bilo kar 22 primerov, ko verbalno ni odgovorila na spodbude 
logopedinje. Analiza videoposnetka je pokazala, da so bili odgovori neverbalni (v 
obliki mimike, gest) in so bili odraz zadržanosti.  

Dekličin govor je bil razumljiv in nestereotipen. 

V odgovorih je na spodbude raziskovalke odgovarjala z nekaj minor izjavami (npr. 
»Ja.«), v večini pa z reduciranimi stavki. Ti so bili v velikem deležu enobesedni. 
Dekličine verbalne izjave so bile  strukturno primerne in hkrati tudi semantično 
ustrezne, kar je pokazala analiza transkripcije. 

Izjave deklice se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v prvo, drugo in tretjo stopnjo. Povprečna dolžina dekličinih povedi v 
snemanem odseku je 1,81 besede. Večina dekličinih večbesednih izjav vsebuje 
povedek, osebek pa je v veliki meri izražen posredno (npr. »Nisem šla z vlakom.«, 
»Leti.«). Samostalniške besedne zveze deklica pogosto tvori s pomočjo predloga 
(npr. »na molje«, »v kozalc«), že uporablja zaimke (npr. mi, to, jest), besedne zveze 
in stavke pa med seboj povezuje s prirednimi vezniki. V njenem govoru je prisotnih 
veliko pridevnikov za opisovanje lastnosti (npr. zelen, čln, noben). 

Deklica v snemanem odseku na področju morfologije uporablja samostalnike vseh 
treh spolov, ki jih že sklanja. Za tvorbo preteklega časa uporablja pomožni glagol biti, 
povedi pa tvori v povednem naklonu. Glagole že pravilno zanika. 

Profil SLO-LARSP kaže, da je dekličin govor v analiziranem odseku na nižji slovnični 
ravni, kot je to pričakovano za njeno kronološko starost. Glede na to, da starši ali 
vzgojitelji ne poročajo o težavah na tem področju, se predvideva, da je rezultat 
posledica zadržanosti v soočanju z novo situacijo. Priporočljivo bi bilo snemanje 
dodatnega vzorca interakcije med raziskovalko in deklico, ki bi razjasnilo opisano 
dilemo.  
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 009 
Spol Ž 
Starost 2 leti, 8 mesecev 
 

Deklica je v posnetku, dolgem 20 minut, v interakciji z raziskovalko izrekla skupno 
199 izjav. Od tega so bile tri četrtine izjav odgovor na spodbude raziskovalke, ena 
četrtina izjav pa je bila spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri 
deklici približno 1,2 izjave. Le majhen delež  izjav (9 izjav) je bilo nerazumljivih; poleg 
teh je bilo iz analize izločenih tudi 10 izjav, ki so vsebovale simbolne zvoke (imitacija 
naravnih zvokov). 

Deklica je v svojih odgovorih na spodbude raziskovalke odgovarjala z minor izjavami 
in reduciranimi stavki, malce večjo kompleksnost v stavčni strukturi je izkazala pri 
spontanih izjavah. Velika večina dekličinih izjav je bila strukturno primerna ter hkrati 
tudi semantično ustrezna, kar je pokazala analiza transkripcije. 7 izjav je bilo 
strukturno neprimernih (na vprašanja, ki so zahtevala odgovor v obliki povedka, je 
odgovorila z osebkom, prislovnim določilom ali pa je ponovila vprašanje 
raziskovalke), v treh primerih pa na stimulus pri deklici odziva ni bilo. 

Izjave deklice se na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v večini v tretjo stopnjo, kar ustreza dekličini kronološki starosti. Povprečna 
dolžina dekličinih povedi v snemanem odseku je 1,53 besede. To je posledica velike 
količine enobesednih minor in major izjav, ki so bile reakcija na spodbude 
raziskovalke. K manjši produkciji je zagotovo prispevala tudi neznana situacija, v 
kateri se je deklica znašla prvič. 

Analiza stavčne in besednozvezne strukture kaže, da deklica v večini primerov tvori 
povedi v sedanjem času, pomožni glagol biti pa je uporabila v nekaj primerih za 
tvorbo preteklega in prihodnjega časa (npr. »En je skozi šel.«). Glagol biti prav tako 
pogosto rabi v funkciji vezi (kopule) v povedih, v katerih poimenuje objekte okrog 
sebe (npr. »To je avto.«). V dekličinem govoru je prisotnih veliko zaimkov, predvsem 
kazalnih (npr. to, tole, ta), s katerimi nadomešča pomene besed in jih uporablja v 
funkciji kazanja in poimenovanja. V svoj govor že vnaša priredne veznike, poleg 
povednega uporablja tudi velelni naklon ter zanika glagole.  

Iz profila SLO-LARSP je razvidno, da dekličin slovnični razvoj poteka njeni starosti 
primerno tako na področju stavčne strukture, strukture besednih zvez kot na področju 
morfologije. Prav tako analiza interakcije kaže, da je v svoji komunikaciji responzivna 
ter da so njeni odgovori v veliki meri tako strukturno kot tudi semantično ustrezni.  
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INTERPRETACIJA PROFILA SLO-LARSP 

Šifra otroka 010 
Spol Ž 
Starost 2 leti, 8 mesecev 
 

Deklica je v posnetku, dolgem 20 minut, v interakciji z raziskovalko izrekla skupno 
210 izjav. Od tega sta bili dve tretjini izjav odgovor na spodbude raziskovalke, ena 
tretjina izjav pa je bila spontanih. Povprečno število izjav na izmenjavo je bilo pri 
deklici približno 1,5 izjave, kar razloži delež spontanih izjav. Dekličin govor je bil 
razumljiv in nestereotipen.  

Deklica je v svojih odgovorih na spodbude raziskovalke odgovarjala predvsem z 
minor izjavami in reduciranimi stavki (največ minor izjav predstavljajo odgovori na 
vprašanja zaprtega tipa), medtem ko je delež kompleksnejših stavkov večji pri 
spontanih izjavah. Dekličine izjave so bile strukturno primerne, analiza transkripcije 
pa kaže tudi na semantično ustreznost odgovorov.  

Izjave deklice se tako na področju stavčne strukture kot tudi strukture besednih zvez 
uvrščajo v večini v tretjo stopnjo, kar ustreza dekličini kronološki starosti. Dekličine 
povedi so v povprečju dolge 3 besede. Marsikatera poved je tudi daljša, kar 
pojasnjuje uvrstitev kar nekaj povedi na peto stopnjo – stopnjo večstavčnih povedi. V 
transkripciji dekličinih izjav sta poleg povednega naklona prisotna tudi velelni in 
povedni naklon, poleg trdilnih povedi pa so prisotne tudi nikalne in vprašalne. Profil 
SLO-LARSP kaže, da deklica stavčnočlenske elemente širi v fraze oz. besedne 
zveze. Povedke širi z uporabo pomožnega glagola biti ter z drugimi pomožnimi 
glagoli, kar se kaže v uporabi tako preteklega kot tudi prihodnjega časa. V treh 
primerih je uporabila manj ustrezen vrstni red stavčnočlenskih struktur (npr. »Notel 
ga sm dala.«) 

Morfološka analiza besed kaže na to, da deklica uporablja vse tri spole in vsa tri 
števila, prav tako pa sklanja samostalnike (v transkripciji ni prisoten le mestnik). Pri 
tem v nekaj primerih še prihaja do napak pri spreganju glagolov in rabi nedovršnih 
oblik (npr. poiskava namesto poiščeva, skakam namesto skačem, zbudiva namesto 
zbuja). 

Iz profila SLO-LARSP je razvidno, da dekličin slovnični razvoj poteka njeni starosti 
primerno. Prav tako analiza interakcije kaže, da je v svoji komunikaciji responzivna in 
asertivna ter da so njeni odgovori tako strukturno kot tudi semantično ustrezni.  
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5.4.2 Rezultati posameznih faz profiliranja s SLO-LARSP-om 

Poleg profilov SLO-LARSP in interpretacij profila za posameznega otroka bom ostale 
rezultate prikazala in interpretirala v takem vrstnem redu, kot sem izvajala sam 
postopek profiliranja s pomočjo profila SLO-LARSP:  

– faza snemanja posnetka interakcije med otrokom in logopedinjo; 
– faza transkripcije; 
– faza slovnične analize in profiliranja; 
– faza interpretacije. 

Ker je eden od namenov magistrskega dela prvi preizkus profila SLO-LARSP na 
populaciji slovensko govorečih otrok in hkratna analiza samega procesa, sem za 
vsako posamezno fazo zapisala svoje ugotovitve, do katerih sem prišla med samim 
procesom. Te sem razdelila v štiri sklope: 

– sredstva, ki sem jih potrebovala za izvedbo posamezne faze (materialna in 
druga); 

– znanja, ki jih sem jih kot bodoča logopedinja potrebovala v posamezni fazi; 
– težave, s katerimi sem se soočala v posamezni fazi; 
– dodatne informacije o otrokovem govorno-jezikovnem razvoju, ki sem jih 

pridobila v posamezni fazi (informacije, ki niso strogo vezane le na razvoj 
slovnične zmožnosti). 

Temu delu sledita dve podpoglavji, in sicer podpoglavje, v katerem sem posebej 
predstavila podatke o časovni ekonomičnosti profila SLO-LARSP in podpoglavje o 
kritični oceni prevoda in priredbe prve različice profila SLO-LARSP/15 za profiliranje 
otrok v starostni skupini od dveh let in pol do treh let in pol.  

5.4.2.1 Faza snemanja posnetka interakcije med otrokom in 

logopedinjo 

Sredstva, ki 
sem jih 
potrebovala 
(materialna in 
druga) 

– Snemalnik oz. diktafon za snemanje interakcije med 
otrokom in logopedinjo. 

– Kamera za pridobivanje celotne informacije o interakciji 
med otrokom in logopedom. 

– Igrače in knjige, ki omogočajo igro in pogovor o dogodkih v 
sedanjem trenutku in prostoru (npr. sestavljanke, kocke, 
vozila, plišaste igrače, punčke …). 

– Igrače in knjige, ki omogočajo igro in pogovor o dogodkih, 
vezanih na preteklost, prihodnost in oddaljen prostor (npr. 
telefon, knjige …). 

– Miren prostor, v katerem sta otrok in logopedinja sama. Pri 
tem sem morala zagotoviti ustrezne akustične pogoje: v 
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prostoru je vladala relativna tišina, da je bil posnetek dovolj 
kakovosten in je tako omogočal kakovostno analizo ter 
transkripcijo. Prostor je bil urejen na tak način, da v njem ni 
bilo preveč motečih dejavnikov, ki bi otrokovo pozornost 
odvračali stran od poteka dejavnosti (posnetke interakcije 
sem snemala ali na preprogi v prazni igralnici ali na 
preprogi na tleh v kabinetu).  

 
Slika 6: Prostor snemanja interakcije med otrokom in logopedinjo 

 
Znanja, ki sem 
jih kot prihodnja 
logopedinja 
potrebovala 

– Spretnosti navezovanja prvega stika z otrokom in 
ustvarjanje sprejemajočega okolja, v katerem se je lahko 
otrok počutil kar se da sproščeno in se je lahko čim bolj 
izrazil. 

– Znanje o načinih postavljanja vprašanj in drugih verbalnih 
ter neverbalnih spodbud, ki so pri otrocih izzvali čim 
kompleksnejše odgovore ter znanje o načinih reagiranja na 
otrokove odgovore. 

– Znanje o uporabi tehničnih pripomočkov (diktafona, 
kamere). 

Težave, s 
katerimi sem se 
soočala, in 
predlogi 
rešitev 

– Nekaj otrok v vrtcu sem že poznala in v interakciji z njimi ni 
bilo težav – bili so sproščeni, brez zadreg v komunikaciji in 
asertivni. Pri nekaterih otrocih, s katerimi sem se srečala 
prvič, pa je bila v komunikaciji prisotna velika mera 
zadržanosti. Njihovi odgovori so bili kratki, včasih 
neverbalni (npr. deklica je namesto verbalnega odgovora: 
»Ja,« prikimala z glavo). S tako komunikacijo zagotovo 
nisem pridobila reprezentativnega vzorca otrokovega 
govora. Prav tako sem zaradi njihove zadržanosti in v želji, 
da bi verbalno komunicirali, v večji meri uporabljala 
vprašanja zaprtega tipa, ki so sicer izzvala otrokov 
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odgovor, vendar pa je bil pogosto v obliki enobesednih 
minor in major izjav.  
PREDLAGANA REŠITEV: Če je logoped soočen z 
otrokom, ki ga ne pozna, bi predlagala, da snemanje 
ponovi večkrat, v kolikor mu sredstva in časovni okvir dela 
to dopuščajo. Koristno bi bilo tudi snemanje otroka v več 
različnih situacijah, v katerih otrok lahko izkaže vse svoje 
jezikovno znanje. Prav tako bi namesto logopeda 
interakcijo z otrokom lahko snemala tudi kakšna druga 
odrasla oseba, ki je otroku blizu in je hkrati seznanjena z 
profilom SLO-LARSP in bi glede na priporočila vodila 
interakcijo. 

– Pri snemanju sem naletela na težavo z izločanjem motečih 
dejavnikov: hrupa v okolici (npr. med enim od snemanj se 
je pod oknom kabineta sprehajala skupina vrtčevskih 
otrok), oseb, ki vstopajo v prostor in prekinejo dejavnost 
(npr. med enim od snemanj je v igralnico vstopila ena od 
vzgojiteljic). 
PREDLAGANA REŠITEV: Težave tega tipa lahko logoped, 
ki ima stalen lasten prostor za delo, izloči s tem, da na 
vrata prostora obesi napis: »Ne moti, snemamo.« Sam 
lahko poskrbi za to, da med snemanjem interakcije ne bo 
zvonil telefon (npr. izklopi zvok) ali kakšna druga naprava.  

– Težava, ki bi se lahko pojavila v fazi snemanja interakcije, 
je tudi tehnologija.  
PREDLAGANA REŠITEV: Logoped mora poskrbeti, da je 
baterija na snemalniku oz. diktafonu in na kameri polna ter 
da je dovolj prostora na spominski kartici.  

Dodatne 
informacije o 
otrokovem 
govorno-
jezikovnem 
razvoju, ki sem 
jih pridobila 

– Informacije o otrokovi neverbalni komunikaciji: rabi gest, 
izraznosti mimike, vzpostavljanju in vzdrževanju očesnega 
stika. 

– Informacije o pragmatičnem vidiku komunikacije: 
razumevanju in upoštevanju principa izmenjav v 
komunikaciji, razumevanju komunikacijskih situacij, 
humorja, absurdnosti v ogovoru, o rabi vljudnostnih fraz. 

– Logoped lahko v fazi snemanja interakcijo vodi v smer, v 
kateri se nakazujejo otrokove težave in tako vzporedno 
preverja številna področja (npr. preverjanje razumevanja 
različnih pojmov, preverjanje obsega otrokovega 
besednjaka na različnih področjih, preverjanje priklica 
besed pri poimenovanju, preverjanje razumevanja 
predlogov, nasprotij …).  
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– Logoped lahko v interakcijo vključi tudi slike, ki prikazujejo 
potek zgodbe, in s tem pri otroku ocenjuje tudi veščino 
pripovedovanja. 

Tabela 14: Analiza faze snemanja posnetka interakcije med otrokom in logopedinjo 

 

5.4.2.2 Faza transkripcije 

Sredstva, ki 
sem jih 
potrebovala 
(materialna in 
druga) 

– Slušalke in predvajalnik za natančno, večkratno in 
mestoma upočasnjeno poslušanje posnetka govora otroka 
in logopedinje. 

– Računalnik za ogled videoposnetka interakcije med 
otrokom in logopedinjo in za zapisovanje transkripcije izjav 
otroka in logopedinje. 

– IPA tabela z IPA simboli (IPA Chart With Sounds, 2016) za 
pomoč pri fonetičnem zapisu manj razumljivih besed. 

Znanja, ki sem 
jih kot prihodnja 
logopedinja 
potrebovala 

– Znanje transkripcije – tako ortografske kot tudi fonetične. 
– Zmožnost natančnega poslušanja in slušne analize. 

Težave, s 
katerimi sem se 
soočala, in 
predlogi 
rešitev 

– Govor nekaterih otrok je bil v posameznih izjavah 
nerazumljiv do te mere, da teh izjav nisem mogla ustrezno 
transkribirati niti jih kasneje vključiti v analizo. 
PREDLOG REŠITVE: Predlagala bi snemanje s čim bolj 
kvalitetnim snemalnikom in v tihem prostoru, da bi čim bolj 
zmanjšala zunanje dejavnike, ki vplivajo na razumljivost 
posnetka. Po drugi strani pa visok delež nerazumljivih izjav 
daje logopedu informacijo o otrokovem govoru in jeziku. 

– Pri označevanju pavz v govoru otrok sem imela težave z 
označevanjem dolžine pavz oz. s presojo, kdaj dolžino 
pavze označiti z enim znakom (––) in kdaj z dvema ali 
tremi (–– –– oz. –– –– ––). Moja presoja je bila subjektivna. 
PREDLAGANA REŠITEV: Logoped naj bo kar se da 
konsistenten v rabi pri vseh transkripcijah (en znak naj 
predstavlja trajanje približno ene sekunde). 

– Pri transkripciji sem se večkrat spraševala, kako označiti 
intonacijo v otrokovem govoru. Znotraj izjave sem jo 
ponazorila z vejico, ki predstavlja dvig intonacije, konec 
izjave pa sem vedno označila z znakom (/) ne glede na to, 
ali je bila intonacija padajoča (trdilna ali velelna poved) ali 
naraščajoča (vprašalna poved). 
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PREDLAGANA REŠITEV: Za zapis intonacije se uporablja 
risanje konture prozodije, ki bi logopedu dalo jasno sliko o 
vzorcih intonacije pri otroku, hkrati pa bi povečalo čas 
transkripcije. 

– Občasno je bila težavna presoja o tem, kje se konča ena 
izjava in kje začne druga. Pri nekaterih izjavah otrok je 
namreč obstajala možnost, da sta to dve ločeni enostavčni 
povedi ali pa ena priredno zložena poved.  

– PREDLAGANA REŠITEV: Pri presoji sem si pomagala z 
dolžino pavze med izjavama, s pomočjo videoposnetka in z 
analizo neverbalne komunikacije in s tem, da sem glede na 
ostale izjave predvidevala, kako možno je, da otrok v 
svojem govoru že rabi priredno zložene povedi. 

– V transkripcijah interakcije med logopedinjo in otrokom ni 
popolnoma enoten zapis določenih glasov, predvsem 
vokalov: (npr. pri besedi ['jƏst] je v transkripciji občasno 
rabljen zapis jst, občasno pa jaz; pri besedi ['kƏr] je 
občasno rabljen zapis kar, občasno pa zapis kr, pri 
predlogu [u 'ʃolƆ] je včasih rabljen zapis u šolo, včasih pa 
zapis v šolo). 
PREDLAGANA REŠITEV: Čim bolj konsistenten zapis 
posameznih glasov, ki omogoča čim kvalitetnejšo analizo. 

Dodatne 
informacije o 
otrokovem 
govorno-
jezikovnem 
razvoju, ki sem 
jih pridobila 

– Posnetek omogoča zelo natančno in podrobno analizo 
artikulacije glasov v različnih glasovnih kombinacijah in v 
različnih položajih v besedah (inicialno, medialno in 
finalno). Poleg tega lahko logoped v dejavnost vključi 
predmete ali slike, s katerimi namerno izzove produkcijo 
določenih besed s tarčnimi glasovi, ki jih želi analizirati.  

– Celotna transkripcija predstavlja korpus otrokovega govora 
in ob večkratnem snemanju ter analizi omogoča 
spremljanje usvajanja in širjenja otrokovega besedišča 
(npr. usvajanje časovnih pojmov, predlogov, veznikov …) 
ter fonološkega in fonetskega razvoja.  

Tabela 15: Analiza faze transkripcije 

 

5.4.2.3 Faza slovnične analize in profiliranja 

Sredstva, ki 
sem jih 
potrebovala 

– Profil SLO-LARSP v fizični obliki. 
– Transkripcije interakcije med logopedinjo in posameznim 

otrokom v fizični obliki. 
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(materialna in 
druga) 

– Pisala za zapis analize in izpolnjevanje profila. 

Znanja, ki sem 
jih kot prihodnja 
logopedinja 
potrebovala 

– Jezikoslovno znanje predvsem s področja skladnje in 
oblikoslovja: poznavanje in raba generativnih pristopov pri 
analizi izjav (analiza besednih zvez in stavkov) ter njihovo 
razumevanje, osvetljeno skozi prizmo razvoja slovnične 
zmožnosti. 

– Podrobno poznavanje profila SLO-LARSP in postopka 
analize ter profiliranja. 

Težave, s 
katerimi sem se 
soočala, in 
predlogi 
rešitev 

– Premajhno in preozko znanje s področja jezikoslovja, ki bi 
mi omogočalo suvereno analizo otrokovih izjav – prav 
izjave otrok so tiste, ki še niso povsem v skladu z 
jezikovnimi normami slovenskega jezika in ki so značilne 
za odraslega govorca, zato sem občasno naletela na 
primere izjav, pri katerih nisem bila gotova o pravilnosti 
svoje analize. 
PREDLAGANA REŠITEV: Za bodoče logopede in 
logopede v praksi bi bilo koristno izobraževanje s področja 
jezikoslovja pred uporabo profila SLO-LARSP.20  

 Pred začetkom analize sem se morala obsežno posvetiti 
študiju priročnika Working with LARSP (Crystal, 1979), da 
sem pridobila informacije in znanje o procesu analize in 
profiliranja. Priročnik je spisan za profil LARSP, ki je profil, 
namenjen analizi govora angleško govorečih otrok in kot 
tak vsebuje primere in navodila za angleški jezik. 
Slovensko oblikoslovje in skladnja ter profil SLO-LARSP se 
v marsičem razlikujeta od oblikoslovja in skladnje 
angleškega jezika in s tem LARSP-a, zato je ostalo odprto 
marsikatero vprašanje ali pomislek. 
PREDLAGANA REŠITEV: Logopedom bi koristil priročnik 
za profil SLO-LARSP, ki bi obravnaval področja, specifična 
za slovenski jezik.21  

– SLO-LARSP je bil prvič preizkušen na otrocih v okviru tega 
magistrskega dela in zato si nisem mogla pomagati z 
izkušnjami predhodnih izvajalcev profila. 

– V profilu SLO-LARSP/15 so nekatera področja neustrezno 
oz. pomanjkljivo prevedena ali prirejena za slovenski jezik 

                                                             
 

20 Več o tem pišem v poglavju 5.4.6. Kritična ocena profila SLO-LARSP/15 za profiliranje otrok v 
starostni skupini od dveh let in pol do treh let in pol. 
21 Več o tem pišem v poglavju 5.4.6. Kritična ocena profila SLO-LARSP/15 za profiliranje otrok v 
starostni skupini od dveh let in pol do treh let in pol. 
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in zaradi tega sem morala razviti predloge dopolnitev 
profila SLO-LARSP/15. 
PREDLAGANA REŠITEV: SLO-LARSP je profil v fazi 
razvijanja in bi zato v naslednjih fazah prirejanja za 
slovenski jezik potreboval določene popravke.22 

Dodatne 
informacije o 
otrokovem 
govorno-
jezikovnem 
razvoju, ki sem 
jih pridobila 

– Profil SLO-LARSP se v fazi analize ukvarja le s 
skladenjsko  ustreznostjo otrokovih izjav glede na 
spodbudo logopeda, vendar pa se lahko logoped posveti 
tudi analizi otrokovih odgovorov z vidika pomenoslovja oz. 
semantike. Preverja lahko otrokovo razumevanje vprašanj 
in navodil ter smiselnost njegovih odgovorov in reakcij. 

–  Logoped s pregledom transkripcije otrokovih izjav pridobi 
jasno sliko tako o obliki kot o vsebini otrokovega govora. 

Tabela 16: Analiza faze slovnične analize in profiliranja 

 

5.4.2.4 Faza interpretacije 

Sredstva, ki 
sem jih 
potrebovala 
(materialna in 
druga) 

– Izpolnjen profil SLO-LARSP za posameznega otroka. 
– Transkripcije interakcije med posameznim otrokom in 

logopedinjo. 
– Računalnik za zapis interpretacije. 

Znanja, ki sem 
jih kot prihodnja 
logopedinja 
potrebovala 

– Znanje o profilu SLO-LARSP, ki omogoča pravilno 
interpretacijo profila. 

– Znanje o razvoju slovnične zmožnosti pri otrocih za 
presojanje in umeščanje otrokovih rezultatov glede na 
kronološko starost. 

– Širše znanje o razvoju govora in jezika pri otrocih, ki je 
potrebno za zapis celostne interpretacije profila in presojo o 
tem, ali otrok na področju razvoja slovnične zmožnosti 
odstopa od vrstnikov. 

Težave, s 
katerimi sem se 
soočala, in 
predlogi 
rešitev 

– Pri interpretaciji sem morala rezultate, ki jih daje profil SLO-
LARSP, kritično presojati, saj so nanje vplivali različni 
dejavniki (za otroke nova situacija, ki je povzročila, da 
posnet vzorec govora ni bil popolnoma reprezentativen, 
načini zastavljanja vprašanj logopedinje, ki so izzvali 

                                                             
 

22 Več o tem pišem v poglavju 5.4.6. Kritična ocena profila SLO-LARSP/15 za profiliranje otrok v 
starostni skupini od dveh let in pol do treh let in pol. 
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določen tip odgovorov pri otrocih, posnetek govora otrok, ki 
je bil enkratne narave). 
PREDLAGANA REŠITEV: Pomembna je sistematičnost in 
enotnost v interakciji logopeda z otroki, saj omogoča večjo 
primerljivost rezultatov med seboj. 

– Povprečna dolžina stavka, ki sem ga za posameznega 
otroka izračunala in vnesla v spodnjo vrstico profila SLO-
LARSP, je bila zagotovo nižja zaradi načina interakcije med 
otrokom in logopedinjo. Vzorec otrokovega govora v 
dialogu in pri odgovarjanju na vprašanja namreč ni enak 
tistemu pri opisovanju ali pripovedovanju brez prekinitev23. 
PREDLAGANA REŠITEV: Logoped naj to dejstvo upošteva 
pri interpretaciji, hkrati pa lahko v vzorec posnetega 
otrokovega govora vključi tudi opisovanje slike ali 
pripovedovanje zgodbe. 

Dodatne 
informacije o 
otrokovem 
govorno-
jezikovnem 
razvoju, ki sem 
jih pridobila 

– Profil poda jasno sliko o otrokovem slovničnem razvoju, ki 
se kaže preko podatkov v delu za razvojno analizo s 
stopnjami razvoja slovnične funkcije.  

– S pomočjo dela A, ki vsebuje število izjav, ki so neprimerne 
za analizo, lahko logoped presoja o razumljivosti 
otrokovega govora. 

– Deli B, C in Č dajejo logopedu informacije o otrokovi 
responzivnosti in asertivnosti ter ustreznosti govornih 
reakcij na spodbude logopeda. 

Tabela 17: Analiza faze interpretacije 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
 

23 Prav to variabilnost v MLUm (ki visoko korelira tudi z MLUw, ki je uporabljena v SLO-LARSP-u) za 
enega otroka glede na kontekst interakcije in številnih drugih faktorjev znotraj ene obravnave opisujejo 
tudi nekatere študije (Arlman - Rupp, van Niekerk de Haan in van de Sandt - Koenderman, 1976, v 
Allen in Dench, 2015). 
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5.4.3 Časovna ekonomičnost profila SLO-LARSP 

Podatki, pridobljeni s pomočjo obrazca za ocenjevanje časovne ekonomičnosti profila 
SLO-LARSP: 

ŠIFRA 
OTROK
A 

ZAPOR. 
ANALIZA 

Čas 
snemanja 
[min] 

Čas 
transkripc. 
[min] 

Čas 
slovnične 
analize in 
profiliranja 
[min] 

Čas 
interpretac. 
[min] 

Skupaj 
[min] 

Skupaj 
[h] 

010  1 30 137 210 22 609 10,2 
009 2 30 93 197 20 537 9,0 
008 3 30 77 115 20 357 6,0 
007 4 30 70 269 17 655 10,9 
006 5 30 68 201 17 517 8,6 
005 6 30 65 153 16 417 7,0 
004 7 30 64 157 15 423 7,1 
003 8 30 71 164 15 444 7,4 
002 9 30 68 161 14 434 7,2 
001 10 30 61 104 15 314 5,2 
SKUPAJ  300 774 1731 171 4707 78,5 

Tabela 18: Podatki o porabljenem času za izvedbo profiliranja s SLO-LARSP-om za 
posameznega otroka 

Parametri opisne statistike za podatke iz tabele 18 so predstavljeni spodaj. Dodala 
sem še podatek o skupnem številu stavkov za posameznega otroka, ki sem ga 
pridobila v spodnji vrstici posameznega profila SLO-LARSP. 

  N Povprečje SD Minimum Maksimum 
Čas snemanja 
[min] 10 30,0 0,0 30 30 

Čas transkripcije 
[min] 10 77,4 22,8 61 137 

Čas slovnične 
analize in 
profiliranja [min] 

10 173,1 48,2 104 269 

Čas interpretacije 
[min] 10 17,1 2,7 14 22 

Skupaj [min] 10 470,7 107,7 314 655 
Skupno št. stavkov 10 179,6 39,8 105 228 

Tabela 19: Parametri opisne statistike za podatke o porabljenem času posamezne faze 
izvedbe profiliranja s SLO-LARSP-om in za podatke o skupnem številu stavkov 
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Zgoraj predstavljeni podatki sledijo vrstnemu redu izvedbe profiliranja s SLO-LARSP-
om, ki sem mu sledila. Prva faza, faza snemanja, je trajala 30 minut ne glede na to, s 
katerim otrokom sem snemanje izvajala.  

Čas transkripcije od 20 do 22 minut dolgega posnetka interakcije med otrokom in 
logopedinjo je povprečno trajal 77 minut, en standardni odklon pa predstavlja 
vrednost 23 minut. Časovno najdaljša transkripcija je trajala 137 minut, najkrajša pa 
61 minut. Pomemben podatek, ki ga je potrebno upoštevati, je dejstvo, da je bila 
najdaljša transkripcija tista, ki je bila prva po vrsti, najkrajša pa tista, ki je bila zadnja 
po vrsti. Ta podatek kaže, da se čas, potreben za transkripcijo posnetka, v povprečju 
zmanjšuje, najbolj očitno v prvih nekaj transkripcijah, nato pa se ustali, kar kaže 
spodnji graf 2. 

 

Graf 2: Čas transkripcije za posamezen posnetek 

To glede na osebno izkušnjo lahko pripišem večji izurjenosti v transkripciji, ki je 
posledica večje izkušenosti. Zagotovo pa na čas transkripcije vplivajo tudi drugi 
faktorji, npr. število in kompleksnost izjav otroka, razumljivost otrokovega govora, 
hitrost otrokovega govora. 

Faza slovnične analize in profiliranja otrokovih izjav je bila časovno najobsežnejša in 
je v povprečju trajala 173 minut, pri čemer ena standardna deviacija predstavlja 
vrednost 48 minut. Najkrajši čas, ki sem ga potrebovala za to fazo, je bil 104 minute, 
najdaljši pa kar 269 minut. Na čas, porabljen za fazo slovnične analize in profiliranja 
glede na podatke, ne vpliva v tolikšni meri izkušenost, ampak predvsem število izjav 
otroka. To dobro prikaže spodnji graf 3. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zaporedna analiza

Čas transkripcije [min]



85 
 

 

 

Graf 3: Čas slovnične analize in profiliranja za posameznega otroka in skupno število 
stavkov za posameznega otroka 

Na čas slovnične analize in profiliranja posameznega profila ni toliko vplivalo 
zaporedje analize (in s tem izurjenost ter izkušnje), ampak veliko bolj število izjav, ki 
jih je bilo potrebno analizirati. Število izjav zagotovo ni edini dejavnik, zagotovo pa je 
med pomembnejšimi. Na obsežnost slovnične analize in profiliranja vpliva tudi 
slovnična kompleksnost otrokovih izjav, kar je razvidno iz grafa 3 – pri četrti analizi  
čas slovnične analize in profiliranja močno izstopa glede na skupno število stavkov, 
interpretacija profila SLO-LARSP za to deklico pa kaže, da so z vidika slovnične 
kompleksnosti njene izjave glede na ostale otroke med najbolj kompleksnimi tako na 
ravni povedne in stavčne strukture kot tudi na ravni besedne zveze. 

Ker profil SLO-LARSP sestoji iz dveh večjih enot (dela za razvojno analizo in delov A, 
B, C, D ter spodnje vrstice s povzetkom), sem čase za analizo in profiliranje 
posamezne enote zapisala ločeno in so povzeti v spodnji tabeli 20. 

ŠIFRA 
OTROKA 

ZAPOREDNA 
ANALIZA 

del za razvojno 
analizo [min] 

deli A, B, C, D 
in spodnja 

vrstica [min] 
010  1 125 85 
009 2 84 113 
008 3 58 57 
007 4 194 75 
006 5 97 104 
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005 6 83 70 
004 7 80 77 
003 8 89 75 
002 9 81 80 
001 10 46 56 
SKUPAJ 937 792 

Tabela 20: Podatki o porabljenem času za slovnično analizo in profiliranje posameznega 
dela profila SLO-LARSP 

Spodnji graf prikazuje, da delež časa, ki sem ga porabila za razvojno analizo, obsega 
54 % vsega časa, ki sem ga porabila za fazo slovnične analize in profiliranja, čas, 
porabljen za dele A, B, C, D in spodnjo vrstico s povzetkom, pa predstavlja 46 % 
vsega časa, porabljenega za celotno fazo. Analiza interakcije, ki je zajeta v delih B, C 
in D, zahteva velik delež celotnega časa, ki je namenjen slovnični analizi in 
profiliranju. Razmerje se pri posameznih otrocih razlikuje. Pri otrocih, ki z vidika 
razvoja slovnične zmožnosti tvorijo kompleksnejše izjave z zapletenejšimi stavčnimi 
strukturami in besednimi zvezami, večji delež porabljenega časa predstavlja del za 
razvojno analizo (otrok 007 in otrok 010), pri otrocih, ki pa se na področju razvoja 
slovnične zmožnosti razvojno uvrščajo nižje, pa večji delež časa zavzema analiza 
delov A, B, C, D in spodnje vrstice s povzetkom (otrok 001 in otrok 009). 

 

Graf 4: Čas, porabljen za posamezen del faze slovnične analize in profiliranja, v deležu 

Povprečen čas, ki sem ga potrebovala za zapis interpretacije profila SLO-LARSP, je 
bil 17 minut, pri čemer ena standardna deviacija predstavlja približno 3 minute. Tako 
kot pri transkripciji je bil tudi pri interpretaciji pomemben faktor izkušenost, saj sem za 
prvo interpretacijo potrebovala največ časa (t = 22 minut), za zadnjo interpretacijo pa 
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najmanj (t = 14 minut). Zmanjšanje porabljenega časa za interpretacijo glede na 
zaporedje interpretiranja jasno prikaže tudi spodnji graf 5. 

 

Graf 5: Čas interpretacije profila SLO-LARSP za posameznega otroka 

V povprečju sem za izvedbo celotnega profila SLO-LARSP (od začetne faze 
snemanja interakcije med otrokom in logopedinjo do pisanja interpretacije izdelanega 
profila SLO-LARSP) potrebovala 471 minut oz. slabih 8 ur (7,85 ure). Ena 
standardna deviacija predstavlja vrednost 108 minut, kar kaže na veliko razpršenost 
podatkov, ki se raztezajo od minimalne vrednosti 314 minut do maksimalne vrednosti 
655 minut.  

5.4.4 Kritična ocena profila SLO-LARSP/15 za profiliranje otrok v 
starostni skupini od dveh let in pol do treh let in pol 

Področja, kjer na podlagi preizkusa profila SLO-LARSP/15 na deset otrocih, 
starih od dveh let in pol do treh let in pol, nisem imela težav: 

a) del A: del za izločanje neanaliziranih stavkov; 
b) del B: del za analizo tipa otrokovih odzivov; 
c) del C: del za analizo otrokovih spontanih izjav; 
č)  del D: del za analizo raziskovalkinih odzivov na otrokovo dejavnost; 
d)  izračun mer v spodnji vrstici s povzetkom. 
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Področja, kjer sem med preizkusom profila SLO-LARSP/15 na deset otrocih, 
starih od dveh let in pol do treh let in pol, naletela na težave: 

a) Pomanjkanje natančnih navodil za izvajalca profila SLO-LARSP 

V fazi načrtovanja profiliranja s SLO-LARSP-om sem si pomagala s priročnikom 
Working with LARSP (Crystal, 1979), ki pa je priročnik za profil LARSP – profil, 
namenjen analizi slovnične zmožnosti angleško govorečih otrok. Prav tako se v 
največji meri posveča fazi slovnične analize in profiliranja, manj pa fazam načrtovanja 
in izvedbe snemanja interakcije med logopedom in otrokom, fazi transkripcije in fazi 
interpretacije.  

Fazo snemanja sem v veliki meri načrtovala zgolj glede na lastna prepričanja in 
znanje, pridobljeno med časom študija, brez predhodne izkušnje izvajanja profiliranja 
s SLO-LARSP-om. Izkušnje so pokazale, da bi morala otrokom dajati manj spodbud 
v obliki vprašanj zaprtega tipa, več spodbud, ki bi otroku dajale možnost 
pripovedovanja, in več časa za generiranje odgovorov. To izpostavlja tudi D. Skubic 
(2004), ki poudarja, da bi se vzgojitelj moral zavedati dejstva, da otrok rabi določen 
odzivni čas, ki ni enak za vse otroke, in tudi določen pozivni čas, da npr. tvori lastna 
vprašanja. Prav tako je važno, da vzgojitelj pri spraševanju upošteva naslednjo 
spraševalno shemo: pripravo vprašanj, postavitev vprašanj in razmišljanje o 
vprašanjih in odgovorih nanje. Vzgojitelj naj bi se tudi zavedal dejstva, da je od 
njegovega vprašanja odvisen otrokov odgovor, zato morajo biti njegova vprašanja 
jezikoslovno, pedagoško in psihološko korektna. Njena priporočila za vzgojitelje so 
uporabna tudi pri delu logopeda tako pri profiliranju s SLO-LARSP-om kot tudi širše. 

Za fazo transkripcije ni bilo natančnih navodil za zapis govora, predvsem 
slovenskega, zato sem sama določila nekatera pravila, ki sem jim pri transkripciji 
sledila. Opisana so v poglavju o postopku zbiranja in analize podatkov. Kljub temu v 
transkripcijah interakcije med otrokom in logopedinjo zapis še vedno ni povsem 
enoten. 

V fazi slovnične analize in profiliranja sem si lahko pomagala s prej omenjenim 
priročnikom, težave pa so nastale na področjih oblikoslovja in skladnje, kjer se 
slovenski jezik in izjave otrok v slovenščini razlikujejo od angleškega jezika. Te 
težave in potencialno možne rešitve opisujem kasneje. 

Glede na omenjene težave bi bil za vse (bodoče) logopede, ki bi pri svojem študiju in 
delu uporabljali SLO-LARSP, koristen priročnik, ki bi strokovnjake vodil skozi vse 
faze profiliranja in bi še posebej izpostavil specifike slovenskega jezika. Tako bi bil 
dobrodošla dopolnitev priročnika originalnega LARSP-a. 
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b) Premajhno in preozko znanje s področja jezikoslovja, ki ga logoped potrebuje za 
izvedbo profila SLO-LARSP 

V fazi priprave na profiliranje s SLO-LARSP-om sem kar nekaj ur posvetila študiju 
načel slovnične teorije, ki smo jih v določenem obsegu že spoznavali v okviru 
predmeta Nevropsihologija in nevrolingvistika na prvi stopnji študija, vendar pa to 
znanje ni bilo dovolj za suverenost predvsem v fazi slovnične analize in profiliranja. 
Prepričana sem, da bi se s podobnimi težavami srečevali tudi drugi logopedi, zato se 
možna rešitev kaže v sodelovanju logopedov s strokovnjaki s področja jezikoslovja in 
z izobraževanjem logopedov pred uporabo profila SLO-LARSP, prav tako pa bi bilo 
koristno področje analize razvoja slovnične zmožnosti dodatno poglobiti že med 
študijem logopedije in surdopedagogike v okviru katerega od obveznih ali izbirnih 
predmetov.  

c) Težave pri oblikoslovni in skladenjski analizi ter profiliranju posameznih izjav 

Težava Primeri izjav iz transkripcij 
Težavo je povzročala analiza povratnih 
glagolov (npr. voziti se, kepati se), kjer 
se je pojavljalo vprašanje, ali jih 
analizirati kot eno besedo ali kot 
besedno zvezo. 
Odločila sem se, da jih analiziram kot 
eno besedo, vendar pa bi bilo v 
nadaljnjem procesu priredbe SLO-
LARSP-a smiselno, da se povratni 
glagoli analizirajo kot besedna zveza, in 
sicer bi jih umestila v drugo stopnjo dela 
za razvojno analizo na raven besedne 
zveze. 

– Se vozi po temu/ 
– Da se ustavi/ 
– Nekaj sm se iglala/ 

 
 

Členki znotraj profila SLO-LARSP 
nimajo svojega mesta, zato jih nisem 
znala ustrezno analizirati in umestiti – pri 
analizi sem jih izpustila. 
V procesu nadaljnje priredbe SLO-
LARSP-a bi členke lahko umestili v del 
za razvojno analizo na raven besede. 

– Kaj bova pa tole vn dale/ 
– Enklat sm pa vidu policaje/ 
– Pa še jedu je/ 
– Kaj pa to? 
– Ja, tut buče/ 
– On se j pa že zbudu/ 
– Pa kl ležim/ 

V izjavah otrok je prisotnih veliko 
pastavkov, ki spadajo v skupino 
sorednih stavkov, za katere ni mesta 

– Ne, s kliotom sm šla/ 
– Ne, to ni muci/ 
– Ja, je en/ 
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znotraj profila SLO-LARSP. 
Sama sem te izjave posebej označila in 
jih v predlogu prenovljene verzije24 
kategorizirala tudi z oznako soredje, ki 
sem jo umestila v V. stopnjo dela za 
razvojno analizo, poleg kategorij za 
priredje in podredje. 

– Ja, smo že šli/ 

Veznik pa so otroci, katerih izjave sem 
analizirala, pogosto rabili namesto 
veznika in. Veznik pa v prvotni verziji 
SLO-LARSP-a spada med ostale 
priredne veznike, sama pa sem ga v 
prenovljeni verziji uvrstila poleg veznikov 
in in ter (veznika ter v transkripcijah 
govora vseh desetih otrok nisem nikoli 
zasledila).  

– Pa notel ga sem dala/ 
– Ja, poj je sneg padal, pa sem 

enga udalila/ 
– Meto pa Julijo pa Jakoba/ 
– Pa še ovče ble/ 

Otroci na določeni točki razvoja 
slovnične zmožnosti pričnejo posredno 
izražati osebek (izrazijo ga s povedkom) 
in to sem pogosto zasledila med analizo 
izjav posameznih otrok. Posredno 
izražanje osebka kaže na višjo stopnjo v 
razvoju slovnične zmožnosti, SLO-
LARSP pa v izjavah analizira le prisotne 
stavčnočlenske strukture. Posredno 
izraženega osebka ne zazna in otrokovo 
izjavo zato uvrsti na nižjo razvojno 
stopnjo. Otrok je zaradi tega krivično 
uvrščen nižje v razvoju slovnične 
zmožnosti. 
Zaradi tega sem v predlogu prenovljene 
verzije v del za razvojno analizo na II., III. 
in V. stopnji pri analizi stavka dodala 
stavčnočlenske strukture, ki zaznavajo 
tudi posredno izražen osebek. 
Strukture, dodane na II. stopnji: (S)V, 
(S)O, (S)C. 

– L: Kaj pa ta punčka počne/ 
O: Vodo ma/ 
II. stopnja: VO (prvotna verzija 
SLO-LARSP-a) ali III. stopnja: 
(S)VO (predlog prenovljene 
verzije SLO-LARSP-a). 

– O: Tukej mam dve loke/ 
III. stopnja: VOA (prvotna verzija 
SLO-LARSP-a) ali IV. stopnja: 
(S)VOA (predlog prenovljene 
verzije SLO-LARSP-a). 

– O: Tuki dam/ 
II. stopnja: AX (prvotna verzija 
SLO-LARSP-a) ali III. stopnja: 
(S)VA (predlog prenovljene verzije 
SLO-LARSP-a). 

                                                             
 

24 Zaradi potrebe po adaptaciji določenih področij SLO-LARSP-a, ki so nastale med fazo slovnične 
analize in profiliranja, sem izdelala predlog sprememb profila, ki sem ga tudi preizkusila pri vseh 
desetih otrocih. Predlog je natančneje predstavljen v nadaljevanju tega podpoglavja. 
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Strukture, dodane na III. stopnji: (S)VC, 
(S)VO, (S)VA. 
Strukture, dodane na IV. stopnji: (S)VOA, 
(S)VCA, (S)VOdOi, (S)VOC. 

Tabela 21: Težave pri oblikoslovni in skladenjski analizi ter profiliranju posameznih izjav 

Kot sem v tabeli, v kateri opisujem težave pri oblikoslovni in skladenjski analizi ter 
profiliranju posameznih izjav, omenila že večkrat, sem izdelala prvi predlog 
sprememb profila. Spremembe oz. dodani elementi so v profilu SLO-LARSP 
označeni z rdečo barvo, saj so to le predlogi, ki potrebujejo nadaljnjo analizo in 
preizkus na večjem vzorcu otrok, ki bo zajemal širše starostno območje. To različico 
SLO-LARSP-a25 sem uporabila pri profiliranju in interpretaciji rezultatov.  

                                                             
 

25 V nadaljevanju SLO-LARSP/17a 
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Slika 7: Prenovljena verzija profila SLO-LARSP z rdeče označenimi predlogi sprememb – t. i. 
SLO-LARSP/17a 
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č) Profil vsebuje le eno oznako za kategorijo zaimkov 

V slovenščini zaimke uvrščamo v dve besedni vrsti – med samostalniške besede 
(samostalniški zaimek) in med pridevniške besede (pridevniški zaimek). Razvojno se 
ti zaimki ne pojavljajo istočasno, otroci ne usvojijo vseh naenkrat, profil pa vse 
zaimke v otrokovih izjavah (tako npr. kazalne, kot osebne ali svojilne) označi s Pronp

o 

in jih uvrsti v III. stopnjo v razvojni analizi. V nadaljnji priredbi profila bi bilo smiselno ti 
dve obliki zaimkov (samostalniške in pridevniške) ločiti.   

d) Pregibnost slovenskega jezika 

Slovenski jezik je z oblikoslovnega  vidika visoko pregiben. Pri pregibnih besednih 
vrstah s pregibnostjo izražamo npr. spol, število, naklon, način. V profilu SLO-
LARSP/15 so na področju oblikoslovja le naštete možne strukture, ki jih otrok usvaja, 
vendar pa ni natančno opredeljeno, na kateri razvojni stopnji oz. v katerem vrstnem 
redu jih otrok usvaja. V profilu sem med slovnično analizo in profiliranjem označevala 
le prisotnost ali odsotnost posameznih oblikoslovnih struktur na ravni besede, nisem 
pa jih kvantitativno opredelila. Morda bi bilo smiselno, da se v procesu nadaljnje 
adaptacije to področje za slovenski jezik natančneje opredeli in razširi, saj je 
pomemben pokazatelj razvoja slovnične zmožnosti v slovenščini. Tudi Ball (2012) 
navaja, da so pri prevodu in priredbi profila LARSP v turščino, ki je oblikoslovno zelo 
bogat jezik, pripravili ločeno tabelo le za področje oblikoslovja, kar bi bila lahko 
smiselna rešitev tudi za slovenščino. 

e) Neposreden prenos starostnih kategorij iz profila LARSP v profil SLO-LARSP/15 

Ko sem interpretirala profile SLO-LARSP za posamezne otroke, sem uporabila 
verzijo profila SLO-LARSP/17a. Kljub temu sem bila pri primerjavi kronološke starosti 
otrok s starostnimi normami, ki jih določa SLO-LARSP, previdna, saj so direktno 
prenesene iz angleške različice profila. Ball (2012) navaja, da so se razvojni mejniki 
pri adaptaciji LARSP-a v druge jezike marsikje kopirali, vendar pa je za tiste jezike, 
za katere razvojne norme še niso bile preverjene in postavljene, primernejši 'stage-
by-stage' pristop oz. pristop, ki sledi analizi 'faza-za-fazo'. Nadaljnje raziskave bodo 
pokazale, ali te starostne norme sovpadajo z razvojnimi mejniki. 

Dokler za področje slovenskega jezika ni narejena obširnejša raziskava, ki bi potrdila 
ujemanje starostnih norm za angleško in slovensko govoreče otroke, predlagam umik 
le-teh iz profila. 

f) Raba izrazov »Skupno število stavkov«, »Povprečno število stavkov glede na 
izmenjavo« in » Povprečna dolžina stavka«  

Spodnja tabela 22 prikazuje izraze za opis kvantitativnih mer v izvirnem profilu 
LARSP in izraze, ki so uporabljeni v verziji profila SLO-LARSP/15: 
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Izrazi, uporabljeni v originalnem 
profilu LARSP 

Izrazi, uporabljeni v verziji profila 
SLO-LARSP/15 

Total number of sentences Skupno število stavkov 
Mean number of sentences per turn Povprečno število stavkov glede na 

izmenjavo 
Mean sentence length Povprečna dolžina stavka 

Tabela 22: Primerjava izrazov, uporabljenih v izvirnem profilu LARSP in v verziji profila SLO-
LARSP/15 

Angleška beseda sentence se v slovenščino prevaja kot poved, za besedo stavek pa 
je v angleščini uporabljena beseda clause26. Prav tako Crystal (1979) pri razlagi tega 
dela izvirnega profila LARSP uporablja angleški izraz sentence, ko govori o 
posameznih izjavah oz. povedih otroka (izjava v komunikacijskem smislu, poved pa v 
slovničnem smislu).  

V tem magistrskem delu sem v vmesni različici SLO-LARSP/17a obdržala prevod 
izrazov iz verzije profila SLO-LARSP/15, vendar pa bi bilo smiselno v nadaljnjem 
procesu adaptacije profila za slovenski jezik uporabiti ustreznejše izraze. Predlagam, 
da se beseda stavek zamenja z besedo poved in se v profilu SLO-LARSP uporabijo 
naslednji izrazi: izrazov »Skupno število povedi«, »Povprečno število povedi glede na 
izmenjavo« in » Povprečna dolžina povedi«. Druga možna alternativa pa je izračun 
obeh mer znotraj profila SLO-LARSP: tako MLU oz. povprečne dolžine povedi kot 
tudi MLC oz. povprečna dolžina stavka. 

 

5.5 Sinteza ugotovitev 

5.5.1 Ekonomičnost profila 

V splošnem je profil z vidika časovne ekonomičnosti zamuden. Analiza podatkov, 
pridobljenih s pomočjo Obrazca za ocenjevanje časovne ekonomičnosti profila SLO-
LARSP, kaže na to, da največ časa zahteva faza slovnične analize in profiliranja, 
sledi ji faza transkripcije, časovno manj obsežni pa sta fazi snemanja interakcije med 
otrokom in logopedom in faza interpretacije profila. Faza snemanja s časovnega 
vidika zahteva približno pol ure, odvisno od tega, kako velik vzorec otrokovih izjav 
želimo pridobiti. Na to fazo ne moremo bistveno vplivati ali jo skrajšati z lastnim 
naporom. Pri fazah transkripcije in interpretacije se je ob analizi rezultatov pokazalo, 
da na čas, potreben za njuno izvedbo, v veliki meri vpliva izurjenost oz. izkušnje v 
transkripciji in interpretiranju, kar je optimistična napoved za vsa nadaljnja profiliranja. 

                                                             
 

26 Obsežnejša razlaga v poglavju 2.2 Skladnja oz. sintaksa. 
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Faza slovnične analize in profiliranja je bolj kot od izurjenosti odvisna od števila izjav 
v posnetku. Ta informacija kaže na to, da bi čas analize lahko skrajšali tudi z 
omejitvijo števila izjav za posameznega otroka, kar bi hkrati omogočilo tudi boljšo 
primerljivost rezultatov med posameznimi otroki in med rezultati zaporednih snemanj 
za enega otroka. Skoraj polovico časa v fazi slovnične analize in profiliranja 
zavzemajo deli A, B, C, D in spodnja vrstica s povzetkom. Z izpuščanjem delov B, C 
in D, ki so namenjeni analizi interakcije, bi tako s časovnega vidika povečali 
ekonomičnost profila SLO-LARSP, vendar pa bi s  tem izgubili marsikatero koristno 
informacijo za načrtovanje terapije. Izpuščanje delov B in C kot enega od možnih 
načinov za zmanjšanje časovne obsežnosti profila predlaga tudi Crystal (1979), poleg 
tega pa poda še nekatere druge predloge. Terapevt naj ne opravi vsega dela sam, 
ampak naj fazo transkripcije prepusti drugi osebi (terapevt mora transkripcijo preveriti 
tudi sam, razen če je oseba, ki ji delo preda, zelo izkušena na tem področju). 
Terapevt lahko uporabi tudi zmanjšanje velikosti vzorca s tem, da skrajša čas 
snemanja (če je namen analize screening oz. presejanje, potem bi lahko zadoščal že 
posnetek, dolg pet minut); številni terapevti izdelajo profil na podlagi deset ali 
petnajstminutnega vzorca. 

Profil SLO-LARSP je z vidika potrebnih materialnih ter drugih sredstev za logopeda 
bolj ekonomičen. Od njega ne zahteva nobenih posebnih materialov ali pripomočkov, 
ki jih pri svojem delu ne bi uporabljal že prej. Za izvedbo celotnega postopka 
profiliranja potrebujemo: 

– diktafon oz. snemalnik za snemanje interakcije med otrokom in logopedom 
(lahko v obliki aplikacije na pametnem telefonu, ki omogoča že zelo 
kakovostne posnetke govora); 

– kamero za snemanje interakcije med otrokom in logopedom (ta ni nujno 
potrebna za izvedbo profiliranja, je pa zelo priporočljiva za pridobivanje 
celotne informacije o interakciji med otrokom in logopedom); 

– različne igrače in knjige; 
– miren prostor, ki zagotavlja ustrezne akustične pogoje za snemanje govora in 

brez motečih dejavnikov, ki bi odvračali otrokovo pozornost; 
– slušalke in predvajalnik za poslušanje posnetka; 
– računalnik za ogled videoposnetka, zapis transkripcije in zapis interpretacije; 
– profil SLO-LARSP v fizični obliki za izpolnjevanje. 

Profil SLO-LARSP z vidika potrebnih znanj in spretnosti od logopeda zahteva, da je 
spreten v navezovanju prvega stika z otrokom in da ustvarja sprejemajoče okolje, v 
katerem se bo otrok sprostil in izrazil. Poleg tega zahteva znanje o postavljanju 
ustreznih spodbud, saj je od njih v veliki meri odvisen otrokov odgovor. Logoped 
potrebuje za ustrezno izvedbo profiliranja znanje o rabi tehničnih pripomočkov in 
znanje tako ortografske kot tudi fonetične transkripcije (pogoj za to pa je zmožnost 
natančnega poslušanja in slušne analize). Logoped mora dobro poznati profil SLO-
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LARSP in celoten postopek profiliranja z njim, zato bi bil na mestu razmislek o 
izobraževanju logopedov in drugih strokovnjakov, ki bi pri svojem delu želeli 
uporabljati profil SLO-LARSP. Slovnična analiza in profiliranje od logopeda zahtevata 
obsežno jezikoslovno znanje predvsem s področja oblikoslovja in skladnje (znanje, ki 
ga v času izobraževanja ne pridobi v zadostni meri)  in tudi s tega vidika bi bilo prej 
omenjeno izobraževanje zelo koristno. Logoped mora nazadnje posedovati tudi 
obširno znanje ne le o razvoju slovnične zmožnosti, ampak tudi širše znanje o 
razvoju govora in jezika pri otrocih, da lahko rezultate profila SLO-LARSP ustrezno 
interpretira in presodi, ali otrok glede na rezultate na področju razvoja slovnične 
zmožnosti odstopa od vrstnikov. 

5.5.2 Informativnost profila 

Profil SLO-LARSP podaja natančne informacije o tem, katere oblikoslovne in 
skladenjske strukture v svojem govoru uporablja otrok in v kakšni meri se te 
pojavljajo. Logopedu omogoča, da na podlagi teh informacij presoja, na kateri točki 
razvoja slovnične zmožnosti se nahaja. Vendar pa je pri tem potrebna previdnost, saj 
rezultati profila kažejo le na otrokovo zmožnost znotraj posnetega vzorca. Za širše 
posploševanje bi bilo potrebno večkratno snemanje otroka v različnih situacijah in z 
različnimi komunikacijskimi partnerji. To trdi tudi Crystal (1979), ki poudarja, da profil 
ni direktna odslikava otrokovih zmožnosti. Na prvem mestu je predvsem povzetek 
struktur, ki so prisotne v posnetku otrokove interakcije s terapevtom. Ob pomoči 
transkripcije sicer lahko sklepamo o določenih stvareh, vendar je to ločen proces, ki 
sledi šele, ko je profil dokončan. Prav tako prisotnost določene strukture še ne 
pomeni, da jo je otrok usvojil (če jo uporabi le enkrat ali dvakrat znotraj celotnega 
posnetka, lahko pomeni, da jo je 'znal na pamet'), prav tako pa odsotnost določene 
strukture pomeni le odsotnost te strukture znotraj posnetega vzorca govora, ne 
moremo pa tega posplošiti. 

Poleg informacij o razvoju slovnične zmožnosti proces profiliranja s SLO-LARSP-om 
logopedu omogoča pridobivanje informacij s širšega področja govora, jezika in 
komunikacije. Logoped lahko: 

– ob analizi videoposnetka pridobi informacije o otrokovi neverbalni 
komunikaciji; 

– hkrati analizira pragmatični vidik komunikacije; 
– ob vključitvi slik in zgodb v interakcijo ocenjuje veščino pripovedovanja; 
– s pomočjo posnetka govora analizira otrokovo artikulacijo; 
– z usmerjeno interakcijo preverja besedišče in razumevanje pojmov 

določenega področja; 
– ob večkratnem snemanju spremlja usvajanje in širjenje otrokovega besedišča; 
– preverja semantično ustreznost otrokovih izjav glede na spodbude logopeda; 
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– pridobi informacije o otrokovi razumljivosti s pomočjo dela A v profilu SLO-
LARSP; 

– pridobi informacije o otrokovi responzivnosti in asertivnosti v interakciji s 
pomočjo delov B, C in Č v profilu SLO-LARSP. 

5.5.3 Ustrezno adaptirana področja profila SLO-LARSP/15 in 
področja, ki potrebujejo nadaljnjo adaptacijo in priredbo 

Pri profiliranju s SLO-LARSP/15 ni težav pri analizi interakcije med otrokom in 
logopedom, torej pri delih B, C  in D ter pri delu A, ki je namenjen izločanju izjav, 
neustreznih za analizo. Prav tako je jasen izračun kvantitativnih mer v zadnji vrstici 
profila s povzetkom, z izjemo neustrezne rabe besede stavek namesto poved. 

Področja profila SLO-LARSP/15, kjer se pojavljajo težave in ki potrebujejo nadaljnjo 
adaptacijo in priredbo izhajajo v veliki meri iz dejstva, da profil SLO-LARSP/15 še ni 
dokončno prirejen za slovenski jezik in preizkušen na večjem številu slovensko 
govorečih otrok. Kot je omenjeno že v poglavju o ekonomičnosti profila, bi SLO-
LARSP potreboval natančna navodila za izvedbo posameznih faz (predvsem fazo 
transkripcije ter fazo slovnične analize in profiliranja). Ta navodila bi reševala dileme, 
vezane specifično na slovenski jezik.  

Na področju oblikoslovne in skladenjske analize in profiliranju posameznih izjav je pri 
preizkusu profila SLO-LARSP/15 na desetih otrocih prišlo do nejasnosti pri: 

– analizi povratnih glagolov; 
– umeščanju členkov v profil; 
– analizi in kategoriziranju pastavkov v profilu; 
– uvrščanju veznika pa v profil; 
– beleženju in skladenjski analizi posredno izraženega osebka glede na 

razvojne stopnje. 

Na podlagi izkušenj preizkusa profila na desetih slovensko govorečih otrocih v 
starostnem obdobju od dveh let in pol do treh let in pol je ob soočanju z nejasnostmi 
nastal prvi predlog prenovljene različice profila SLO-LARSP – t. i. SLO-LARPS/17a27. 

Prvi različici profila SLO-LARSP (SLO-LARSP/15 in SLO-LARSP/17a) na področju 
oblikoslovja prepoznavata strukture, ki jih v razvoju otrok usvaja, vendar pa profila ne 
opredeljujeta natančnega zaporedja usvajanja teh struktur niti ne beležita pogostosti 
njihovega pojavljanja v posnetem govoru otroka. Smiseln bi bil razmislek v smeri 

                                                             
 

27 Glej poglavje 5.4.6. Kritična ocena profila SLO-LARSP/15 za profiliranje otrok v starostni skupini od 
dveh let in pol do treh let in pol. 
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razširitve tega dela profila SLO-LARSP, kot so to storili za nekatere druge, prav tako 
visoko pregibne jezike. Prav tako ti dve različici profila SLO-LARSP skupino zaimkov 
označujeta le z enim znakom znotraj profila, čeprav otrok različne skupine zaimkov 
pridobiva postopoma. 

Vprašljiv je tudi neposreden prenos starostnih kategorij iz profila LARSP v profil SLO-
LARSP: ker na populaciji slovensko govorečih otrok še ni bila izvedena nobena 
obsežnejša raziskava, ki bi potrdila ujemanje med starostnimi normami in razvojnimi 
mejniki pri obeh profilih, je za enkrat bolj smiselno, da v fazi interpretacije otrokovih 
dosežkov v profilu SLO-LARSP logoped poudari le, na kateri fazi se otrok nahaja, 
nadaljnje raziskave pa bodo pokazale, ali te faze res sovpadajo s starostnimi mejniki. 

V spodnji vrstici profila SLO-LARSP/15 in SLO-LARSP/17a s povzetkom so 
uporabljeni izrazi: »Skupno število stavkov«, »Povprečno število stavkov glede na 
izmenjavo« in » Povprečna dolžina stavka«. Glede na navodila iz priročnika Working 
with LARSP (Crystal, 1979) bi bilo izraz stavek smiselno zamenjati z besedo poved, 
saj analiza od logopeda zahteva štetje povedi in besed znotraj povedi in ne znotraj 
stavkov. 
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5.6  Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Kako ekonomičen je profil SLO-LARSP (v časovnem smislu, v smislu materialnih 
in drugih sredstev in v smislu potrebnih znanj)? 

V časovnem smislu je profil zamuden. Čas, porabljen za fazi transkripcije in 
interpretacije, se z izurjenostjo zmanjšuje, na čas, porabljen za fazo slovnične analize 
in interpretacije pa v veliki meri vpliva število otrokovih izjav. Z vidika potrebnih 
materialnih sredstev logoped za izvedbo profila SLO-LARSP ne potrebuje materialov 
ali pripomočkov, ki jih pri svojem delu ne bi uporabljal že prej. Z vidika potrebnih 
znanj za uspešno izvedbo profiliranja s SLO-LARSP-om mora logoped svoje znanje 
dopolniti na področju jezikoslovja (posebej na področju oblikoslovja in skladnje). 
Natančno mora tudi poznati profil in postopek profiliranja z njim. 

2. Kako informativen je za logopeda profil SLO-LARSP? 

S profilom SLO-LARSP logoped pridobi natančne informacije o oblikoslovnih in 
skladenjskih strukturah, prisotnih v otrokovem govoru in mu omogoča presojo o 
stopnji slovničnega razvoja otroka. Pri tem se mora logoped zavedati, da rezultati 
kažejo le na otrokovo zmožnost znotraj posnetega vzorca. Poleg podatkov o razvoju 
slovnične zmožnosti pri otroku lahko logoped med profiliranjem pridobi veliko 
informacij s širšega področja govora, jezika in komunikacije: informacije o neverbalni 
komunikaciji, pragmatičnem vidiku komunikacije, o artikulaciji, besedišču otroka, 
smiselnosti in semantični ustreznosti otrokovih odgovorov ter o razumljivosti govora. 

3. Katera področja profila SLO-LARSP/15 so ustrezno adaptirana za slovenski 
jezik? 

Za slovenski jezik so ustrezno adaptirani deli A, B, C in D ter spodnja vrstica profila s 
kvantitativnimi merami (z izjemo neustrezne rabe izraza stavek). 

4. Katera področja profila SLO-LARSP/15 so pomanjkljivo prirejena za slovenski 
jezik? Kateri bi bili morebitni  predlogi za izboljšanje? 

Težave izhajajo iz pomanjkanja navodil za profiliranje slovensko govorečih otrok, 
zato bi bil koristen priročnik z navodili predvsem za fazi transkripcije in slovnične 
analize ter profiliranja. Težave pri oblikoslovni in skladenjski analizi (analiza povratnih 
glagolov, umeščanje členkov, pastavkov, veznika pa v profil, izražanje in zapisovanje 
posredno izraženega osebka) v določeni meri rešuje predlog prenovljene verzije 
profila SLO-LARSP/17a. Na vprašanja o ustreznosti starostnih kategorij za slovensko 
govoreče otroke bi odgovorila obsežnejša raziskava, ki bi zajela večji vzorec otrok v 
širšem starostnem obdobju. Neustrezen izraz stavek v spodnji vrstici profila s 
povzetkom bi nadomestili z ustreznejšim (npr. poved). 
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6 SKLEP 

S pričujočim magistrskim delom sem pokazala, da profil SLO-LARSP omogoča 
natančno oceno razvoja slovnične zmožnosti tri leta starih otrok. Daje jasno sliko o 
prisotnosti tako skladenjskih kot tudi oblikoslovnih struktur in jih glede na pojavljanje 
umešča v razvojne stopnje. S pomočjo posnetih vzorcev otrokove interakcije bi lahko 
dodatno izvedla analizo neverbalne komunikacije, pragmatičnega vidika 
komunikacije, artikulacije, besedišča, smiselnosti in semantične ustreznosti otrokovih 
odgovorov ter  razumljivosti govora. To kaže na veliko informativnost profila, ki ni le 
orodje za oceno razvoja slovnične zmožnosti, ampak baza, iz katere lahko 
strokovnjaki črpajo podatke za analizo številnih drugih področij govora, jezika in 
komunikacije. 

Celoten proces je bil z vidika potrebnih materialnih sredstev zelo ekonomičen, saj ni 
zahteval nobenih specifičnih materialov, bil pa je časovno zelo obsežen. Prav 
časovna ekonomičnost je področje, ki bi v prihodnosti zahtevalo dodatne razmisleke 
o tem, kako proces profiliranja skrajšati in optimizirati. V empiričnem delu omenjam 
nekatere možne rešitve: izobraževanje vseh (bodočih) logopedov in logopedinj, ki bi 
pri svojem delu uporabljali SLO-LARSP, razvoj in izdaja priročnika, specifičnega za 
slovenski jezik, ki bi razreševal zagate, povezane z razvojem oblikoslovja in skladnje 
v slovenščini, urjenje (prihodnjih) logopedov v profiliranju s SLO-LARSP-om, saj le-to 
krajša čas, potreben za izvedbo celotnega profila. Omenjeni predlogi bi bili tudi 
odgovor na težavo prešibkega znanja (prihodnjih) logopedov s področja jezikoslovja, 
ki predstavlja oviro za samostojno in suvereno profiliranje s SLO-LARSP-om. 

Magistrsko delo je ena od etap v priredbi profila SLO-LARSP. Najpomembnejše delo 
– prevod in prva priredba – je bilo opravljeno v okviru projekta na Pedagoški fakulteti 
pred nekaj leti, ko je nastala  tudi prva različica slovenskega profila: SLO-LARSP/15. 
Med profiliranjem vzorcev interakcije desetih triletnih otrok sem bila soočena z 
določenimi težavami in dilemami, ki so me vodile do novih sklepov in potencialnih 
rešitev za SLO-LARSP. Nekatere sem vključila v prvi predlog prenovljene različice 
profila, t. i. SLO-LARSP/17a (to različico sem uporabila v empiričnem delu 
magistrskega dela), ob koncu raziskovanja pa sem združila vse ugotovitve, do katerih 
sem prišla in nastala je druga, končna različica profila – t. i. SLO-LARSP/17b. Ta 
poleg sprememb, ki so prisotne že v SLO-LARSP/17a, vključuje: 

 ločeni kategoriji za osebne zaimke in druge zaimke na stopnji III na ravni 
besedne zveze; 

 ločeno kategorijo za povratne glagole na stopnji III na ravni besedne zveze; 
 zamenjavo izraza »Raven stavka« z izrazom »Stavek«; 
 odstranitev starostnih mejnikov za posamezne razvojne stopnje; 
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 kategorijo členka na ravni besede; 
 spremembo kvantitativnih mer v spodnji vrstici s povzetkom: Skupno število 

povedi, Povprečno število povedi glede na izmenjavo in Povprečna dolžina 
povedi (MLUw). 

Vse združene spremembe (označene z zeleno barvo), prisotne v profilu SLO-
LARSP/17b, prikazuje spodnja slika 8. 
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Slika 8: SLO-LARSP/17b 
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Med raziskovanjem sem ugotovila, da te vsako nadaljnje profiliranje sooči z novimi 
dilemami, ki zahtevajo nove rešitve, in ti daje dodatne informacije o procesu 
profiliranja. Prav zato predlagam, da se v nadaljnjem procesu priredbe profila SLO-
LARSP raziskovanje razširi na vzorec otrok v večjem starostnem razponu. Tako bi 
zajeli širše območje razvoja slovnične zmožnosti: vse od enobesednih izjav, ko je 
slovnična zmožnost šele v porajanju, pa do kompleksnih izjav, ki so med seboj 
koherentno in kohezivno povezane. S tem bi se odprle dodatne dileme, specifične za 
slovenski jezik, ki bi privedle do novih sprememb v procesu priredbe profila. Zadnji 
predlog SLO-LARSP-a, t. i. SLO-LARSP/17b, ne vsebuje starostnih mejnikov za 
posamezne razvojne stopnje. Ker so ti koristni za interpretacijo otrokovih rezultatov in 
nadaljnje načrtovanje terapije, v prihodnosti predlagam raziskavo na večjem vzorcu 
otrok, ki bi potrdila ali spremenila starostne mejnike za razvojne stopnje, ki so 
navedeni v izvirnem LARSP-u.  
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8 PRILOGE 

8.1 Izjava za starše otrok  

 

 

IZJAVA 

 

Spodaj podpisani/a ____________________________ dovoljujem snemanje in 

uporabo posnetkov govora mojega otroka _________________________, rojenega 

___. ___. ________, za namene raziskovanja jezikovnega razvoja otrok s profilom 

SLO-LARSP. Strinjam se s tem, da študentka Ana Praprotnik pod mentorstvom dr. 

Martine Ozbič in somentorstvom dr. Darije Skubic posnetek transkribira in analizira, 

ugotovitve pa uporabi za pisanje magistrskega dela z naslovom Uporaba profila SLO-

LARSP za slovnično analizo 3 leta starih otrok. Ob tem bo zagotovljeno varovanje 

osebnih podatkov mojega otroka in njegova anonimnost. 

 

 

V ________________, dne ___. ___. ___________ 

Podpis: ___________________________________ 

 

 

e-naslov: __________________________________ 
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8.2 Obrazec za ocenjevanje časovne ekonomičnosti profila SLO-
LARSP 

 

OBRAZEC ZA OCENJEVANJE ČASOVNE EKONOMIČNOSTI PROFILA SLO-LARSP 

 

Otrok: ________________ 

Zaporedna analiza: __________________ 

 

FAZA ČAS [min] 

1 – snemanje vzorca  

 

2 – transkripcija   

 

 

 

3 – slovnična analiza  

 

 

 

4 – profiliranje  

 

 

 

5 – interpretacija  

 

 

 

SKUPAJ  

 

 

 


