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POVZETEK 

Pragmatične zmožnosti predstavljajo otrokovo sposobnost primerne in učinkovite rabe 

jezika v socialnem kontekstu. Težave na tem področju lahko že zelo zgodaj kažejo na 

morebitno prisotnost določenih razvojnih motenj pri otrocih – najpogosteje avtističnih 

motenj, pri katerih je najbolj prizadet pragmatični vidik jezika. Tako bi se bilo pri zgodnji 

identifikaciji in intervenciji pri teh otrocih najbolj smiselno osredotočiti na ocenjevanje 

prav tega. V magistrskem delu so bile preverjene pragmatične zmožnosti predšolskih 

otrok z avtistično motnjo in primerjane z zmožnostmi otrok s tipičnim razvojem. 

Raziskava je bila narejena na vzorcu 25 otrok iz različnih zdravstvenih in vzgojno-

izobraževalnih ustanov po Sloveniji. Uporabljena je bila slovenska priredba vprašalnika 

Language Use Inventory avtorice D. O'Neill (Ocenjevanje pragmatičnega jezikovnega 

razvoja predšolskih otrok; M. Ozbič, D. Kogovšek, J. Novšak Brce), ki so ga izpolnjevali 

starši otrok z avtistično motnjo. Dobljene rezultati so pokazali, da so pragmatične 

zmožnosti otrok z avtistično motnjo iz vzorca veliko slabše razvite v primerjavi z 

njihovimi vrstniki s tipičnim razvojem. Izkazalo se je, da razlika v razvitosti pragmatičnih 

zmožnosti med dečki in deklicami z avtistično motnjo ni statistično pomembna, je pa za 

rezultate statistično pomembna starost otrok, saj imajo starejši otroci z avtistično motnjo 

veliko bolje razvite pragmatične zmožnosti kot mlajši. Tudi glede na diagnozo otrok (sum 

na avtistično motnjo ali potrjena diagnoza) ni statistično pomembnih razlik v razvitosti 

pragmatičnih zmožnosti med skupinama, so pa slednje precej slabše razvite pri 

posameznikih, ki imajo pridružene dodatne motnje – motnje v duševnem razvoju (MDR). 

Language Use Inventory se je tudi v okviru te raziskave izkazal kot zanesljiv in uporaben 

merski instrumentarij. S standardizacijo in oblikovanjem norm za slovensko populacijo 

otrok ima potencial, da postane eden ključnih za preverjanje pragmatičnih zmožnosti v 

okviru zgodnjega odkrivanja avtistične motnje pri otrocih. 
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ABSTRACT 

Pragmatic abilities represent a child's ability to properly and effectively use language in a 

social context. Problems in this field can indicate the possible presence of certain 

developmental disorders in children at a very early stage. These are most often autistic 

spectrum disorders, where the pragmatic aspect of a language is most affected. Therefore, 

it would be best to concentrate on assessing these skills in the early identification and 

intervention of these children. This master's thesis examines the pragmatic abilities of 

preschool children with autism spectrum disorder and compares them to the abilities of 

children with a typical development. The research was carried out on a sample of 25 

children from different health and educational institutions across Slovenia. The Slovenian 

adaptation of the Language Use Inventory questionnaire (D. O'Neill) was used in this 

study (Ocenjevanje pragmatičnega jezikovnega razvoja predšolskih otrok; adapted by M. 

Ozbič, D. Kogovšek and J. Novšak Brce). The participants of this questionnaire were 

parents of children with autistic spectrum disorders. The results show that the pragmatic 

abilities of the sample of children with autism spectrum disorder are less developed 

compared to their peers with a typical development. It has been shown that the difference 

in the development of pragmatic abilities among boys and girls with autism spectrum 

disorder is not statistically significant. On the other hand, the difference is statistically 

significant in relation to the age of children. Namely, older children with autism disorder 

have much better developed pragmatic abilities than the younger ones. Furthermore, there 

are also no statistically significant differences in the development of pragmatic abilities in 

the context of a child's diagnosis (whether there is only a suspicion of autism spectrum 

disorder or a confirmed diagnosis), but they are much less developed in individuals with 

additional associated disorders (mental disorders). Within this study, the parent report The 

Language Use Inventory proved to be a reliable and useful measurement tool. By 

standardizing it and formulating norms for Slovenian children, the questionnaire has the 

potential to become one of the key pragmatic measures in the field of early detection of 

autistic spectrum disorders in children. 
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1 UVOD 

Komunikacija je temeljni pojem, ki predstavlja nekaj več tako v razmerju do jezika kot 

tudi do govora. Medtem ko je komunikacija neka splošna naravnanost za izražanje (tako 

na verbalni kot na neverbalni ravni), je jezik le natančen sistem simbolov (brez katerih je 

komuniciranje prav tako možno), govor pa le ena izmed realizacij jezika. Komunikacija je 

za ljudi bistvenega pomena in pomembno vpliva na vsa področja našega funkcioniranja. 

Pri komunikaciji je po mnenju nekaterih strokovnjakov najpomembnejša prav 

pragmatična raven komuniciranja, ki se nanaša na smiselno in smotrno uporabo jezika v 

različnih komunikacijskih situacijah ter je tako ključna za vzpostavljanje in vzdrževanje 

medosebnih odnosov (Ule, 2009). Na podlagi tega strokovnjaki, ki se ukvarjajo s 

proučevanje govorno-jezikovnega razvoja otrok, v zadnjem času vse več pozornosti 

posvečajo tudi ocenjevanju njihovih pragmatičnih zmožnosti, ki so ključne za uspešno 

komunikacijo (Kranjc, 1999). Težave na tem področju lahko že zelo zgodaj (pred 

začetkom verbalnega govora) opozorijo na prisotnost določenih razvojnih motenj pri 

otrocih (med drugim tudi avtističnih motenj) (Russel in Grizzle, 2008). 

Avtistična motnja je pervazivna razvojna motnja, ki zajame vse psihične funkcije, se 

začne v zgodnjem otroštvu in traja vse življenje (Petković in Škrinjar, 2010). V okviru 

težav na področju komunikacije je pri otrocih z avtistično motnjo najbolj prizadet prav 

pragmatični vidik (Dobnik Renko, 2008). Strokovnjaki navajajo, da se primanjkljaji na 

področju pragmatike pojavljajo pri vseh posameznikih z avtistično motnjo, ne glede na 

njihovo starost ali raven funkcioniranja (Eigsti in Schuh, 2016). Pragmatika je vedno do 

neke mere oškodovana, medtem, ko so ostala področja jezika (leksika, sintaksa) lahko 

praktično nedotaknjena (Volden in Phillips, 2010). 

Otroci z avtistično motnjo so v Sloveniji v povprečju prepoznani in diagnosticirani zelo 

pozno, čeprav bi bili lahko (glede na zgodnji začetek motnje) povsem zanesljivo že veliko 

prej (Jurišič, 2016). Strokovnjaki stremijo k temu, da bi se starost ob postavitvi diagnoze 

karseda znižala, saj se v zadnjem času vse bolj zavedamo pomena zgodnje obravnave za 

boljšo prognozo in na sploh za izboljšanje kvalitete življenja tako otroka z motnjo kot tudi 

vse njegove družine (Zwaigenbaum, 2011). Slednja daje otroku možnost doseči najvišjo 

možno stopnje samostojnosti in komunikacijske vključenosti (O'Brien Towle, 2013). 

Zgodnjega odkrivanja avtistične motnje bi se bilo smiselno lotiti z ocenjevanjem zgodnjih 

pragmatičnih zmožnosti otrok z za to primernimi instrumentariji (enega od njih smo 

preizkusili v raziskavi, izvedeni v okviru tega magistrskega dela). Kot najučinkovitejši so 

se izkazali ocenjevalni pripomočki, ki temeljijo na opazovanju s strani staršev, ki lahko 

nudijo najbolj celostno sliko otrokovega funkcioniranja (Volden in Phillips, 2010). V 

nadaljevanju pa je za sprejemanje diagnostičnih odločitev potrebno uporabiti tudi druge 

načine zbiranja informacij (direktno preverjanje otrokovih zmožnosti, klinično 

opazovanje) (O'Brien Towle, 2013).  
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2 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ IN 

MOTNJE V GOVORNO-JEZIKOVNEM 

RAZVOJU 

Obstaja tesna povezava med govorom in jezikom, vendar njun pomen ni enak. Švicarski 

jezikoslovec Ferdinand De Saussure je bil prvi, ki je v začetku 20. stoletja v svojih 

raziskovanjih začel z razlikovanjem teh dveh pojmov: jezikom kot simbolnim sistemom 

(fran. la langue) in jezikom kot živim govorom (fran. la parole) (Saussure, 1997, v Ule, 

2009). K živemu govoru sodijo vsa konkretna dejanja oseb, vsa individualnost in 

ustvarjalnost v govoru, medtem ko je jezik kot simbolni sistem neka socialna institucija – 

kodificiran in družbeno utrjen način govora (Ule, 2009). 

Jezik je torej objektivni sistem medsebojno povezanih znakov, značilen za določeno 

skupnost, v kateri ga obvlada vsak posameznik, na drugi strani pa imamo govor, ki je 

proces pojasnjevanja z jezikom (Žnidarič, 1993).  

 

2.1 GOVOR
1
  

Govor je najbolj sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema, osnovno sredstvo 

človeške komunikacije in posledično tudi pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb ter 

prenos znanja. Je optimalna zvočna komunikacija, oblikovana z ritmom zloga, besede in 

stavka oziroma je subjektivna realizacija jezika (Žnidarič, 1993). 

Govor je zelo kompleksna sposobnost, ki zahteva usklajeno delovanje vseh človekovih 

psihofizioloških sposobnosti. Za razvoj govorno-jezikovnih zmožnosti je najpomembnejše 

predšolsko obdobje. Ljubica Marjanović Umek (2001, v Vizjak Kure, 2010) navaja, da 

otrok od 1. leta starosti dalje usvaja besede, ob tem pa se razvijajo tudi njegove slovnične 

in sporazumevalne zmožnosti, tj. znanje o tem, kdaj in kako reagirati z naučenimi sredstvi 

(Vizjak Kure, 2010).  

M. Ule (2009) navaja, da je govor socialna dejavnost ter najpomembnejše sredstvo 

socialnega vplivanja in delovanja. Na podoben način ga je definiral tudi angleški 

jezikoslovec J. L. Austin, ki se je ukvarjal z razvojem teorije govornih dejanj. Po 

njegovem mnenju je vsak človeški govor neko delovanje, ki vsebuje določen motiv, cilj in 

dosežek. Govorna dejanja je razdelil na:  

 

                                                 
1
 Z izrazom govor v bistvu govorim o govorjenem jeziku« saj običajno govor brez jezika ne obstaja. Čeprav 

bi teoretično lahko govorili tudi brez jezika (pa-ta-ka), je govorjenje najbolj običajen način sporazumevanja, 

zato sta se začela govor in jezik enačiti. Čeprav je izraz govor na podlagi povedanega strokovno nekoliko 

nepopoln, sem se vseeno odločila, da ga bom v svojem magistrskem delu uporabljala zaradi lažje berljivosti, 

večje razumljivosti in usklajenosti z uporabljeno literaturo, v kateri se je še vedno aktualen.  
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 lokucijska (ki izražajo stanje stvari),  

 perlokucijska (s katerimi vplivamo na poslušalca, da bi nekaj storil) in  

 ilokucijska (ki že po svoji obliki in vsebini navajajo k nekemu dejanju). 

Austinovo teorijo govornih dejanj je izpopolnil ameriški filozof J. Searle, ki razlikuje štiri 

vrste govornih dejanj (1969):  

 izjavna dejanja (izgovorjene izjave),  

 prepozicijska dejanja (izjave, ki opišejo stanje stvari),  

 ilokucijska dejanja (za izpolnjevanje svoje namere do druge osebe, ki so dalje 

razdeljena na asertive, direktive, komisive, ekspresive in deklarative) ter  

 perlokucijska dejanja (ki jih spremljajo tudi druga dejanja) (Ule, 2009). 

D. Žnidarič (1993) govor opredeli kot zapleten psihofiziološki proces, ki se razvija na 

podlagi bioloških in psiholoških faktorjev ter socialnega okolja. Pri večini otrok govorni 

razvoj poteka po naravni poti in je odvisen od naslednjih faktorjev:  

 zdrav živčni sistem z intaktnimi govornimi središči ter živčnimi povezavami med 

njimi (ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril),  

 ustrezno razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, pomnjenje, 

slušni spomin),  

 ustrezno razvita čutila,  

 zdrava govorila in  

 primeren oziroma zgleden govor oseb v otrokovem socialnem okolju. 

S. Kranjc dejavnike, ki vplivajo na razvoj govora, razdeli v dve večji skupini: na notranje 

(psihološke in fiziološke) ter zunanje (socialne in sociološke). K notranjim prišteva 

prirojene predispozicije za razvoj govora, motivacijo in čustveno stanje, k zunanjim pa 

socialni položaj družine, izobrazbo staršev in širše družbeno okolje (Kranjc, 1999). Tudi 

N. Grilc navaja, da so dejavniki, ki vplivajo na ustrezen razvoj govora na eni strani 

povezani z organskimi pogoji (zgradba govornega aparata, brezhiben sluh), ustreznimi 

psihičnimi in fizičnimi funkcijami ter na drugi strani z vplivi socialnega okolja, v katerem 

se otrok razvija (Grilc, 2014).  

 

2.2 JEZIK 

Jezik je abstrakten sistem simbolov, ki jih uporablja in razume določena skupina ljudi 

oziroma določena jezikovna skupnost. Definiramo ga tudi kot dogovorjen in najbolj razvit 

sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje. Določene teorije pravijo, da 

ta sistem ni prirojen, temveč se ga naučimo znotraj skupnosti, v kateri živimo (Jelenc, 

1998).  

Tudi D. Žnidarič podobno definira jezik, in sicer kot nekakšen socializiran sistem znakov, 

ki ga uporablja neka skupina ljudi, ki živi na določenem območju. Pri uporabi jezika se ta 
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skupina oseb mora držati določenih dogovorjenih pravil, ki veljajo za vse. Jezik je 

objektivna družbena tvorba, za razliko od govora, pri katerem gre za edinstveno 

realizacijo jezika s strani posameznika. (Žnidarič, 1993).  

M. Ule pravi, da je jezik sistem znakov, ki nosijo kulturno določene in utrjene pomene ter 

tako izraža posebnosti okolja, v katerem se je razvil. Komuniciranje in jezik sta tesno 

povezana z našimi interesi, vrednotami, težavami, kulturo in zaznavanjem sveta ter tako 

vplivata na človekov splošni odnos do sveta. Naše besede dejansko dobijo svoj pomen in 

vrednost s skupno prakso ljudi. Na podlagi tega tudi zaključi, da jezik ni le simbolni, 

temveč tudi družbeni sistem in da predstavlja socialno institucijo (Ule, 2009). 

Verschueren trdi, da je jezik glavno sredstvo, s katerim skušamo ustvariti pomen v svetu, 

ki sam po sebi nima pomena. Pomensko delovanje jezika poimenuje kot »tvorjenje 

pomena«, ki je povsem nevpadljiv in vsakdanji pojav, ki ga najdemo povsod, kjer 

uporabljajo jezik (Verschueren, 2000). 

Jezik nam omogoča ustvarjati nove stvarnosti, misliti na novejši, kompleksnejši način, 

premagati tišino in se obvarovati pred neznanci, izražati čustva in upravljati z njimi, 

razkriti ali prikriti svoje misli, namene, vzpostavljati odnose, stike, razvijati in ohranjati 

identiteto, posredovati ali prikriti informacije, vplivanje, prepričevanje, upravljanje, 

nadzorovanje in celo metakomuniciranje (komuniciranje o komuniciranju) (Ule, 2009).  

S proučevanjem jezika se ukvarja lingvistika (jezikoslovje). Jezikovni sistem zajema 

naslednjih pet glavnih področij, ki jih moramo usvojiti, da ga lahko uporabljamo:   

 fonologija (glasoslovje) – veda o pomensko razlikovalnih glasovih (fonemih), ki 

se ukvarja z oblikovanjem, izreko, povezovanjem in menjavanjem glasov v jeziku 

ter vsebuje pravila za organizacijo glasov znotraj jezika, 

 morfologija (oblikoslovje) – veda o besednih oblikah, ki proučuje najmanjše 

jezikovne enote s pomenom – morfeme oziroma nosilce pomena, 

 sintaksa (skladnja) – veda o povezovanju besed in njihovem medsebojnem odnosu 

v stavku, ki zajema sistem pravil za organizacijo besed v stavku in se nanaša na 

slovničen sistem jezika, 

 semantika (pomenoslovje) – veda, ki se ukvarja s pomeni morfemov, besed, 

besednih zvez in se nanaša na razvoj besednjaka, ki se razvija vse življenje ter 

 pragmatika – veda, ki predstavlja socialni vidik jezika in se ukvarja z odnosom 

med njegovimi uporabniki in jezikovnimi znamenji. Zajema sistem pravil za 

uporabo jezika, ki vključujejo spretnosti pogovarjanja, ocene poslušalčevega 

nivoja razumevanja, odzivanja in izbire ustreznih jezikovnih sredstev glede na 

situacijo (Jelenc, 1998). 

Poleg zgoraj navedenih področij znotraj jezika nekateri avtorji v svojih klasifikacijah 

omenjajo tudi leksiko – vedo o besedah.  
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Morris (1938, v Verschueren, 2000) je med sintakso, semantiko in pragmatiko razlikoval 

glede na tri korelate:  

 znake,  

 predmete (na katere se ti znaki nanašajo) in  

 interprete oziroma uporabnike (teh znakov).  

Sintaksa se ukvarja s proučevanjem razmerja med znaki, semantika z razmerjem med 

znaki in predmeti, pragmatika pa z vsemi razmerji med znaki in njihovimi interpreti 

oziroma uporabniki (Verschueren, 2000).  

Tudi ameriški filozof C. S. Pierce je v svoji utemeljitvi semiotike teorijo o znakih razdelil 

na tri komponente:  

 sintakso,  

 semantiko in  

 pragmatiko (Flis in Vinkler, 2004).  

Semiotika je veda, ki proučuje interakcije med strukturo in pomenom, v povezavi z 

jezikom in socialnim okoljem. Gre za občo teorijo o znakih, ki so lahko v obliki besed, 

slik, zvokov, gest ali objektov (Karthik, 2013). 

Jezik je abstrakten sistem, ki je nujno potreben za sporazumevanje med ljudmi, za razliko 

od govora, ki je konkreten in ne more biti v celoti zajet v sistem. Nobena druga vrsta živih 

bitij poleg človeka nima razvitega tako celovitega in stabilnega komunikacijskega 

sistema, kakršnega predstavljata govor in jezik (Ule, 2009). 

2.3 TIPIČNI GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 

Tipični govorno-jezikovni razvoj poteka v določenem zaporedju, ki je podobno pri vseh 

otrocih. Obstajajo številne opredelitve poteka tipičnega govorno-jezikovnega razvoja za 

otrokovo predšolsko obdobje (do 7. leta starosti) s strani različnih avtorjev. V spodnji 

tabeli (Tabela 1) sem iz različnih opredelitev ustvarila nabor tistih mejnikov (tudi 

perceptivnih), ki so se mi zdeli najpomembnejši in na katere moramo biti še posebej 

pozorni (Mesec, 2009, v Grilc, 2014; Levc, 2014; Kuhl in Rivera-Gaxiola, 2008): 
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Tabela 1: Mejniki tipičnega govorno-jezikovnega razvoja 

STAROST MEJNIKI TIPIČNEGA GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

0–3 

mesecev 
 se odziva na glasne zvoke in govor (se umiri ali se začne gibati) 

 izraža svoje razpoloženje z gibanjem telesa, kričanjem, smehom in 

jokom 

 vzpostavlja očesni stik in se nasmeji, ko nas vidi 
 

3–6 

mesecev 
 z očmi sledi zvoku in reagira na spremembe v intonaciji 

 se igra z govornimi organi in ustvarja veliko število glasov (čebljanje)  

 v izražanju se pojavljata ritem in intonacija 

 na ugodne glasove odgovarja s smehom, na neugodne pa z jokom 

 pri 6 mes. ima univerzalno sposobnost zaznavanja fonemov iz različnih 
jezikov 

6–12 

mesecev 
 obrne glavo in gleda v smeri zvoka, posluša, ko mu govorimo 

 po 6. mesecu posnema glasove in včasih zloguje (mamama, bababa) 

 z govorom skuša pritegniti našo pozornost 

 razume in odziva se na geste, mimiko ter spremembe tona glasu  

 uporablja določene geste (pomaha, dvigne roke za dvig v naročje) 

 po 9. mesecu je zlogovanje bogatejše in podobno pravim glasovom (ma-
ma, da-da) 

 razume preprosta navodila in pomen nekaterih preprostih besed 

 pri 9 mesecih se poveča sposobnost zaznavanja fonemov tipičnih za 

materni jezik 

 kaže se preferenca za poslušanje pogostejših besed iz maternega jezika 

1–2 leti   pojavi se 1. beseda s pomenom 

 z vsakim dnem narašča število novih besed 

 kar želi, pokaže z gesto, vokalizacijo ali prikazovanjem 

 maha v slovo (pa-pa) 

 pokaže, če česa ne želi (odkimava, odmika stvari, odmika se od 
nepoznanih oseb) 

 odgovarja na vprašanja (npr. na vprašanje »Kaj je to?«) 

 odziva se na svoje ime 

 v 2. polovici tega obdobja posnema in poimenuje zvoke živali 

 pri 15 mesecih uporablja 5–20 besed (večinoma samostalniki)  

 ponavlja besede in fraze (npr. »Marko lačen«)  

 intonacija brbljanja je podobna intonaciji povedi  

 sledi preprostim navodilom, 

 pokaže 1–3 dele telesa, pokaže 2 ali več predmetov na slikah 

 prinaša stvari z namenom kazanja drugim 

 pri dveh letih uporablja okoli 50 besed (poleg samostalnikov še glagole 

in pridevnike) 2 besedi poveže v stavek – oblikuje dvobesedne stavke 

(»Kuža, pa-pa.«) 
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STAROST MEJNIKI TIPIČNEGA GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

2–3 leta  bolj zanesljivo uporablja jezik, se zanima za stvari v okolici in jih 

poimenuje  

 tvori dvo- ali tribesedne stavke 

 postavlja preprosta vprašanja in odgovarja na vprašanja kdo, kaj, kje 

 uporablja zaimke in predloge (poleg samostalnikov, glagolov in 

pridevnikov) 

 začenja uporabljati pretekli in prihodnji čas 

 posluša kratke zgodbe, lista slikanice in imenuje slike 

 sestavlja in združuje enake barve 

 pozna predloge: v, na, pod, zgoraj, spodaj in pozna pojma veliko, malo  

 razume nevarnosti 

 poznava vrstni red dnevnih aktivnosti 

 vključuje se v kratek dialog (staršem je otrokov govor dobro razumljiv) 

 izraža čustva oziroma občutke 

 vzbuja pozornost z besedami 

3–4 leta 

 

 tvori tri- do štiribesedne stavke  

 uporablja vprašanja zakaj, kdaj, kaj, če,  

 uporablja zaimke 

 povezano pripoveduje o preteklih dogodkih, pripoveduje krajše zgodbe  

 pozna svoje ime, starost in spol 

 odgovarja na tridelna navodila in pozna osnovne barve (pri štirih letih) 

 rad se pogovarja z vrstniki, prilagaja pogovor mlajšim od sebe 

 lista slikanice 

 vključuje se v daljše pogovore in je zmožen igre vlog 

 prosi za dovoljenje in se potrudi razložiti, če je nerazumljen 

4–5 let  pripoveduje dolge zgodbe 

 odgovarja na vprašanja kako, koliko 

 sprašuje po pomenu besed  

 mehanično šteje do deset in pravilno imenuje krog in trikotnik 

 tvori od štiri- do šestbesedne stavke, ki so strukturno ustrezni 

 tvori strukturno in slovnično pravilne stavke 

5–6 let  pravilno izgovarja vse glasove 

 uporablja sestavljene, slovnično pravilne stavke 

 ustrezno pripoveduje zgodbe, prepleta domišljijo in resničnost 

 razume pojme časa (danes, včeraj, jutri, zjutraj, zvečer) 

 ima vpogled v odnose, vzroke in posledice 

 imenuje geometrijske oblike 

 prepoznava števila in črke, uspe zapisati svoje ime 

 po 5. letu in pol uspešno izloči prvi glas v besedah 

 uspešno komunicira z odraslimi, otroki, znanimi in neznanimi osebami  
 

 

 

 



8 

 

STAROST MEJNIKI TIPIČNEGA GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA 

6–7 let  govor uspešno prilagaja različnim socialnim situacijam 

 usvaja abstraktne pojme (sreča, bogastvo, ljubezen) in imenuje dneve v 
tednu 

 pri pripovedovanju vključuje različne dogodke, teme in osebe 

 vodi dolge pogovore 

 usvaja fonološko zavest (slušno analizo in sintezo) 

 uspešno izloči prvi in zadnji glas v besedah, deli besede na glasove 

 začenja razumeti povezavo črka: glas, spoznava črke in začenja pisati 

 

V splošnem zgodnji komunikacijski razvoj pri otrocih lahko razdelimo glede na različne 

kriterije oziroma značilnosti komunikacije.  

Prva, bolj površinska oziroma poenostavljena delitev ima za kriterij jezik in razdeli razvoj 

na (Ljubešić in Cepanec, 2012): 

 predjezikovno (0–2 leti) in  

 jezikovno (2–6 let) fazo.  

Ta delitev upošteva izključno sredstva, ki so uporabljena za komuniciranje (v jezikovni 

fazi so to besede in povedi, v predjezikovni fazi pa pogled, očesni stik, mimika, geste ipd.) 

ter zanemarja vse ostale elemente.  

Pri drugi, še pomembnejši delitvi pa je kriterij namernost (komunikacijska namera) in tu 

ločimo (Ljubešić in Cepanec, 2012): 

 predintencionalno (0–9 mesecev) in  

 intencionalno komunikacijo (od 9. meseca dalje).  

 

Namernost v komunikaciji se ne pojavi nenadoma, temveč gre za postopen proces, ki se 

začne odvijati še preden otrok začne govoriti. Če povzamemo, je prvi veliki razvojni 

prehod torej iz predintencionalne v intencionalno komunikacijo in ko slednja postane 

intencionalna, znotraj nje nastane še drugi razvojni prehod – za prenos sporočil najprej 

uporabljajo nesimbolna, nato pa simbolna sredstva (med katera spadata jezik in govor) 

(Ljubešić in Cepanec, 2012).  

C. Rowland je razvila instrumentarij Communication Matrix (komunikacijska matrika) in 

v okviru tega razdelila razvoj komunikacije na naslednjih sedem stopenj (Rowland, 2013): 

1. stopnja: nenamerno (predintencionalno) vedenje, ki ni pod nadzorom 

posameznika, je refleksno in izraža posameznikovo splošno stanje (lakota, 

utrujenost). Prisotno do tretjega meseca starosti. 
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2. stopnja: namerno (intencionalno) vedenje, ki je pod nadzorom 

posameznika, a se še ne uporablja za namerno komunikacijo. Prisotno je do 

otrokovega osmega meseca. 

3. stopnja: nekonvencionalna komunikacija, kjer se začne namerna 

komunikacija, ki je predsimbolna in nekonvencionalna (družbeno 

nesprejemljiva). Traja nekje do prvega leta starosti. 

4. stopnja: konvencionalna komunikacija, ki je še vedno predsimbolna, a 

konvencionalna (družbeno sprejemljiva). Večinoma ne nanaša na uporabo 

kretenj in je prisotna do 18. meseca. 

5. stopnja: konkretni simboli, ki predstavljajo začetek simbolne komunikacije. 

Otroci uporabljajo konkretne simbole, ki fizično označujejo tisto, kar 

predstavljajo (slike, predmeti, ikonične kretnje in zvoki). 

6. stopnja: abstraktni simboli, ki fizično niso podobni temu, kar predstavljajo 

(govor, ročni znaki, znakovni jezik, Braillova pisava in tiskane besede). Enako 

kot prejšnji simboli so tudi ti prisotni v starosti od 12. do 24. meseca. 

7. stopnja: jezik – konkretni in abstraktni simboli so združeni v dvo- ali 

trisimbolne kombinacije (stavke) v skladu z slovničnimi pravili. Ta stopnja se 

začne pri 24 mesecih.  

2.3.1 RAZVOJ GEST  

Geste lahko definiramo kot dejanja namenjena sporazumevanju, pri katerih ponavadi 

uporabljamo gibanje prstov, dlani, rok, sodelujeta pa lahko tudi obrazna mimika ter 

gibanje celotnega telesa. So eden izmed najbolj konsistentnih zgodnjih indikatorjev 

intencionalnosti in s tem pomemben pokazatelj razvoja (Iverson in Thai, 1998, v Crais, 

Douglas in Campbell, 2004). 

Geste so najbolj znane oblike telesnega jezika. Imajo najobsežnejši in najbolj določljiv 

slovar neverbalne govorice, nekatere so celo dobesedni prevodi besednih izrazov. So tudi 

močno kulturno določene, saj ima vsaka kultura svoj specifičen repertoar gest (Ule, 2009).  

Geste lahko delimo glede na različne kriterije. Glede na vrsto sporočila, ki ga prenašajo, 

jih delimo na imperativne (za izražanje svojih želja) in deklarativne (izražanje želje po 

pozornosti odraslih). Glede na razvojni potek pojavljanja jih delimo na zgodnje (prisotne 

pred začetkom bebljanja), predjezikovne (prisotne pred začetkom govora) in kasnejše (ki 

so spremljane z govorom in so lahko komplementarne ali suplementarne). Zadnja pa je 

delitev na deiktične (to so geste indiciranja, kazanja, doseganja, dajanja in pokazanja), 

ikonične in simbolične geste (Kotarac in Kovačević, 2003, v Popenko, 2011). 

Pri približno devetih mesecih pri dojenčkih pride do sociokognitivne revolucije – pojavi 

se niz obnašanj, značilnih samo za človeško vrsto. Pride do spremembe v otrokovem 

razumevanju sveta in pojava intencionalnosti v vedenju. Glavni cilj slednje je 
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vzpostavitev skupne vezane pozornosti, kar pa sovpada s pojavom prvih gest (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009).  

Dokazano je, da otroci aktivno komunicirajo z različnimi neverbalnimi komunikacijskimi 

sredstvi (usmerjenost pogleda, obrazna ekspresija, geste, vokalizacija ipd.), še preden 

spregovorijo (Ljubešić in Cepanec, 2012). Tudi L. Marjanovič Umek in M. Zupančič 

(2009) navajata, da otrok pred prvo besedo (pri starosti od osem do deset mesecev) za 

komuniciranje z drugimi uporablja geste in kretnje. 

Prve geste, ki imajo komunikacijski namen, se pri otrocih s tipičnim razvojem pojavijo 

okoli 10. meseca starosti – večinoma gre za deiktične geste, ki so izvedene izolirano 

(Sowden, Perkins in Clegg, 2008). L. Watson s sodelavci navaja, da se geste pri tipično 

razvijajočih se otrocih pojavijo celo bolj zgodaj, in sicer med sedmim in desetim mesecem 

starosti, ter so eden izmed najbolj konsistentnih indikatorjev intencionalnosti (Watson, 

Crais, Baranek, Dykstra in Wilson, 2013). 

McNeill (2000, v Sowden idr., 2008) pravi, da so geste kompleksna komponenta 

komunikacije, tesno povezana z govorom. To so gibi (dlani, rok, glave), s katerimi se 

realizirajo komunikacijske funkcije in se pogosto (a ne vedno) pojavijo med govorom. V 

zgodnji fazi tipičnega razvoja se geste in vokalizacije ne pojavljajo skupaj, temveč gre za 

dva ločena sistema. Z bogatenjem besedišča se zmanjšuje uporaba gest brez govora, ki se 

začnejo uporabljati v kombinaciji z vokalizacijo ali besedami. Kasneje morajo biti geste z 

govorom ne le časovno, temveč tudi pomensko oziroma semantično usklajene. Prej ločena 

sistema sedaj postaneta integrirana (Sowden idr., 2008).  

V okviru intencionalne komunikacije lahko prepoznamo različne namene otrokovega 

komuniciranja. Bates in sodelavci (1975, v Ninio in Snow, 1999) so proučevali uporabo 

gest pri majhnih otrocih in ugotovili, da vse njihove namere lahko razdelimo na 

(proto)imperativne in (proto)deklarativne. Cilj deklarativnih gest je deljenje izkušenj s 

komunikacijskim partnerjem oziroma usmerjanje njegove pozornosti na določeno stvar, 

cilj imperativnih pa je usmerjanje vedenja odrasle osebe za dosego nekega svojega 

»fizičnega cilja« (slednje so predhodniki zahtev in drugih direktiv). Raziskave kažejo, da 

se pri otrocih s tipičnim razvojem obe vrsti gest pojavljata simultano oziroma skoraj 

istočasno (Ninio in Snow, 1999). 

Capone in McGregor (2004) ter Özçalişkan in Goldin-Meadow (2004) navajata, da je 

uporaba gest v prvem letu otrokovega življenja klinično pomemben pokazatelj, geste pa 

so povezane tudi s kasnejšim jezikovnim razvojem (Ljubešić in Cepanec, 2012). 

Povzetek zgodnjega tipičnega razvoja intencionalnosti in različnih vrst gest po mesecih 

prikazujemo v spodnji tabeli (Crais, idr., 2004): 

  



11 

 

Tabela 2: Razvoj intencionalnosti in razvoj gest. 

STAROST RAZVOJ 

INTENCIONALNOSTI 

RAZVOJ GEST IN 

POJAVLJANJE DRUGIH OBLIK 

VEDENJA 

8–9 mesecev izražanje nasprotovanja, 

protestiranja 

uporaba očesnega stika za usmerjanje 

pozornosti drugih, 

geste doseganja (odprta dlan) 

9–10 mesecev zahtevanje dejanj, zahtevanje 

objektov, komentiranje dejanj 

pojav združene pozornosti, kontaktne 

geste 

10–11 

mesecev 

komentiranje objektov geste kazanja (bližnjih predmetov), 

pojav deklarativnih gest 

11–12 

mesecev 

 pojav distalnih gest (kazanje 

oddaljenih predmetov, mahanje), 

geste dajanja 

12–15 

mesecev 

 redna uporaba očesnega stika, pojav 

reprezentativnih gest, pojav 

imperativnih gest 

15 mesecev in 

več 

odgovarjanje (na vprašanja) narašča uporaba gest v kombinaciji z 

vokalizacijo (vedno manj ločeno) 

 

 

2.3.2 RAZVOJ BESEDNJAKA 

Na začetku otrokovega življenja je učenje besed počasen proces (nove besede se 

pojavljajo približno s frekvenco ene na teden), ki se pospeši, ko otrok doseže mejnik 50 

pridobljenih besed. Slednje pomeni začetek t. i. besednega izbruha, med katerim otrok 

pridobiva od ene do dve besedi dnevno (Pierro, 2013). 

Nekateri avtorji navajajo, da se otrokov besednjak naglo začne širiti od pojava prve 

besede dalje, kar se pri večini otrok zgodi okoli prvega leta (Fekonja Peklaj, Marjanovič 

Umek, 2009).  

Prve besede imajo za otroka nekakšen pomen, povezan z okoljem, v katerem živijo 

(imena pomembnih besed, predmetov), pri čemer gre večinoma za samostalnike (Pierro, 

2013). V obdobju, ko je otrok še malček (nekje do tretjega leta starosti), pridobi veliko 

število besed iz različnih jezikovnih skupin (samostalniki, glagoli, predlogi, pridevniki, 

zaimki), kar mu omogoča tvorjenje kratkih in enostavnih, kasneje pa daljših stavkov 

(Fekonja Peklaj, Marjanovič Umek, 2009). Na splošno ima večina otrok v svojem 

zgodnjem besednjaku več samostalnikov kot katerekoli druge besedne vrste (Pierro, 

2013).  

Pomemben mejnik v govorno-jezikovnem razvoju otroka predstavlja prehod od 

sestavljanja eno- ali dvobesednih izjav, kar se zgodi, ko otrokovo besedišče obsega med 



12 

 

50 in 100 besed. Do tega običajno pride v obdobju med 18. in 20. mesecem starosti 

(Buckley, 2003, v Penko, 2013).  

Dva večja skoka v rasti besednjaka se pojavita med 16. in 20. ter med 24. in 30. mesecem 

starosti (Bates in Goodman, 2001, v Fekonja Peklaj, Marjanovič Umek, 2009). Med 24. in 

30. mesecem starosti otrok uporablja okoli 300 besed (sestavlja tribesedne izjave) in takrat 

se začne tudi slovnični razvoj (Penko, 2013). Individualne razlike v zgodnjem govornem 

razvoju med otroki (glede na hitrost in doseženo razvojno stopnjo) so lahko zelo velike 

(Fekonja Peklaj, Marjanovič Umek, 2009).  

Prav za tretje leto je značilno izredno povečanje besedišča. Otroci naj bi se v tem obdobju 

naučili kar od dve do štiri nove besede na dan, pri čemer imajo najpomembnejšo vlogo 

starši in drugi pomembni odrasli iz otrokovega socialnega okolja (Penko, 2013).  

Pri starejših otrocih (med drugim in šestim letom) se besedišče širi še hitreje, sposobni naj 

bi bili, da se naučijo do deset novih besed na dan. Pri šestih letih tako njihovo besedišče 

lahko obsega celo do 14.000 besed (Pierro, 2013). 

 

2.4 MOTNJE V GOVORNO-JEZIKOVNEM RAZVOJU 

V govorno-jezikovnem razvoju predstavlja tretje leto pomemben mejnik, ko otrok že mora 

izgovarjati večino glasov, z njimi tvoriti besede in jih uporabljati v razumljivih slovnično 

ustreznih povedih v komunikacijske namene. Pri petih letih mora biti govor pri otroku že 

razvit kot sredstvo za izražanje njegovih misli, želja in potreb. Pri nekaterih otrocih se 

pojavijo težave, njihov proces usvajanja govora in jezika ne poteka spontano in 

posledično se določene sposobnosti razvijejo pomanjkljivo ali pa se sploh ne razvijejo. 

Takrat govorimo o otrocih z govorno-jezikovo motnjo (Vizjak Kure, 2010). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo opredeljuje otroke in mladostnike z 

govorno-jezikovnimi motnjami kot skupino otrok z zmanjšanimi sposobnostmi usvajanja, 

razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije, kar 

pomembno vpliva na njihovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje. Posledice 

omenjenih motenj se odražajo na otrokovi sposobnosti interakcije z okoljem, učenjem 

prek jezika in vedenju že v predšolskem obdobju. Motnje se pojavljajo v razponu od lažjih 

do težjih, na enem ali več področjih (Vovk Ornik, 2015). 

ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) na svoji spletni strani definira 

komunikacijske motnje kot težave v sposobnostih sprejemanja, pošiljanja, procesiranja in 

razumevanja konceptov verbalnega, neverbalnega in grafičnega simbolnega sistema. 

Komunikacijske motnje opazimo pri poslušanju, jeziku in/ali govoru. Variirajo od blage 

do težke oblike ter so lahko prirojene ali pridobljene. Delimo jih na: 
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 govorne motnje, pri katerih gre za motnje artikulacije (težave z govornimi 

glasovi), fluentnosti oziroma tekočnosti govora (hitrost, ritem) in/ali glasu 

(kvaliteta, višina, glasnost, resonanca, trajanje) in 

 jezikovne motnje, kjer je oškodovano razumevanje in/ali uporaba govorjenega, 

pisnega ali drugega simbolnega sistema. Težave se lahko nanašajo na obliko 

(fonologija, morfologija, sintaksa), vsebino (semantika) in/ali uporabo 

(pragmatika) jezika v komunikacijske namene (American Speech-Language-

Hearing Association, 1993).  

Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj (DSM-V) navaja, da komunikacijske 

motnje zajemajo primanjkljaje v jeziku, govoru in komunikaciji, slednja pa zajema tako 

vsa verbalna, kot tudi neverbalna vedenja. Ob tem je poudarjeno, da pri ocenjevanju teh 

področij moramo upoštevati posameznikov kulturni in jezikovni kontekst (še posebej v 

primeru dvojezičnosti). Navaja naslednje diagnostične kategorije komunikacijskih motenj: 

jezikovne motnje, govorno-glasovne motnje, motnje fluentnosti (jecljanje), socialne 

(pragmatične) komunikacijske motnje in ostale specifične ter nespecifične motnje 

(American Psychiatric Association, 2013). 
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3 RAZVOJ PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI 

3.1 PRAGMATIKA 

Pragmatika se je kot pojem pojavila že v 60. letih kot osmišljenje jezikovnosistemskega 

jezikoslovja (postavitev človeka v središče raziskovanj), od 70. let naprej pa se uveljavila 

kot posebno področje znotraj jezikoslovnih znanosti. Definicije pragmatike se med seboj 

razlikujejo, ampak vse upoštevajo razmerje med jezikom in njegovimi funkcijami, ki jih 

ima v določenih okoliščinah (Kranjc, 1999).  

Eno prvih definicij pragmatike je podal Charles Morris (1938), ki jo je opredelil kot 

izraz, ki označuje odnos med znaki in njihovimi interpreti. Nekoliko kasneje (leta 1974) jo 

je definiral tudi Charles J. Fillmore, in sicer kot odnos, ki združuje jezikovne oblike in 

sporočanjske funkcije s kontekstom oziroma okoliščinami, v katerih imajo dane oblike 

dane funkcije. Najširša definicija pragmatike pa je bila Levinsonova (1983), ki pravi, da 

pragmatika pokriva vrsto stvari; tistemu, ki želi vedeti, kaj točno pokriva, pa predlaga, da 

opazuje to vedo pri delu ter opazuje, katere probleme si zastavlja in katere naloge rešuje 

(Kranjc, 1999).  

Najbolj poznano in razširjeno definicijo pragmatike je podal belgijski profesor lingvistike 

Jef Verschueren (2000), ki pravi, da je pragmatika »[…] proučevanje jezikovne rabe« 

(str. 13) ali natančneje »[…] proučevanje jezikovnih fenomenov z vidika značilnosti in 

procesov njihove rabe« (str. 13). V svojem delu je zapisal tudi, da odločno zavrača nekdaj 

priljubljeno razumevanje pragmatike kot »kante za smeti«, ki ji lahko pripišemo vse, česar 

ne zmoreta zadovoljivo obravnavati sintaksa in semantika (Verschueren, 2000).  

Področje pragmatike je zelo kompleksno, zato nanj lahko gledamo z zelo različnih 

perspektiv. Ni dovolj, da ga jemljemo le kot eno od področij jezika (pragmatika jezika), 

saj zajema tudi socialno, kulturno, kognitivno in celo senzo-motorno znanje. Pomembno 

je, da na pragmatiko gledamo tudi v širšem kontekstu socialne komunikacije (pragmatika 

komunikacije) (O'Neill, 2012). 

M. Ule pravi, da moramo iti dlje od semantične in sintaktične ravni, če hočemo razumeti 

komuniciranje. Potrebujemo znanje o tem, kako smiselno in smotrno uporabljati jezik v 

različnih komunikacijskih situacijah, kar poimenuje pragmatska raven komuniciranja. 

Slednja je po njenem mnenju tudi najpomembnejša dimenzija govora in jezika, saj je 

ključna za vzpostavljanje in vzdrževanje medosebnih odnosov (Ule, 2009).  

Verschueren (2000) poudari, da pragmatika ne sodi v isto kontrastno skupino kot ostale 

sestavne discipline lingvistike (fonetika, fonologija, morfologija, sintaksa, semantika), ki 

so vsaka zase povezane s specifično enoto analize (fonetika in fonologija se osredotočata 

na glasove, morfologija na morfeme, sintaksa na procese tvorjenja stavkov in semantika 

na pomen jezikovnih enot na ravni besed ali stavkov). Glede na to, da se pragmatika 

ukvarja s celotno kompleksnostjo jezikovnega vedenja, po njegovem mnenju ne pripada 
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niti skupini interdisciplinarnih ved (nevrolingvistika, psiholingvistika, sociolingvistika, 

antropološka lingvistika), od katerih lahko vsaki pripišemo svojo temeljno enoto analize. 

Pragmatika namreč ponuja povsem drugačen pogled na jezik in njena glavna naloga bi 

bila lahko, da zagotovi stičišče oziroma povezavo med sestavinami lingvistike jezikovnih 

sredstev ter različnimi (zgoraj omenjenimi) interdisciplinarnimi področji (Verschueren, 

2000).  

Predvsem novejše definicije pragmatike se ne osredotočajo več samo na jezik, ampak 

poudarjajo tudi pomen drugih (morda celo pomembnejših) elementov. Perkins v svojem 

delu definira pragmatiko kot študijo o uporabi jezikovnih in nejezikovnih kapacitet 

(usmerjenost pogleda, geste, drža, socialna kompetenca) za namene komunikacije 

(Perkins, 2007).  

Angleški filozof in teoretik komuniciranja P. Grice (1975) kot pogoj za uspešno 

komunikacijo navaja načelo sodelovanja. Da lahko dosežemo to načelo, moramo 

upoštevati naslednje štiri pogovorne oziroma pragmatične maksime (zahteve) (Ule, 

2009):  

1. zahteva kvantitete (ustrezna količina informacij),  

2. zahteva kakovosti (resničnost informacij),  

3. zahteva relevance (primernost teme glede na kontekst) in  

4. zahteva sloga (jasen, organiziran način oblikovanja in posredovanja informacij) 

(Ule, 2009).  

Pragmatika praktično preučuje človekovo uporabo jezika, ki je oblika socialnega dejanja. 

Na ta način povezuje jezik z življenjem ljudi ter s tem predstavlja najmočnejšo povezavo 

med lingvistiko in drugimi humanističnimi oziroma družboslovnimi vedami 

(Verschueren, 2000). 

V literaturi zasledimo mnogo definicij pragmatike, ki poudarjajo različne elemente in 

težko bi govorili o tem, katera je najbolj smiselna, pravilna, ali natančna. Sama sem poleg 

najbolj tipičnih omenila tudi tiste nekoliko širše opredelitve, ki se nanašajo na pragmatiko 

komunikacije. Prav slednje so se mi namreč zdele najpomembnejše in najbolj relevantne 

za razumevanje pojma pragmatike v povezavi s primanjkljaji, s katerimi se srečujejo 

otroci z avtistično motnjo, ki bodo obravnavani v naslednjih poglavjih. 

 

3.2 PRAGMATIČNA ZMOŽNOST OTROK 

Raziskovalci na področju otroškega govora so se najprej osredotočali na raziskovanje 

slovničnih zmožnosti, kasneje pa se je njihov fokus razširil, saj so vedno več svoje 

pozornosti namenjali tudi raziskovanju pragmatične zmožnosti, ki jo v literaturi lahko 

najdemo tudi pod izrazom sporazumevalna zmožnost ali komunikacijska kompetenca. Za 

uspešno komunikacijo namreč ni dovolj le obvladanje slovničnih pravil za tvorbo besed 
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ter sestavljanje povedi, ampak tudi poznavanje pragmatičnih pravil, ki se nanašajo na to, 

kdaj, s kom, kje, kako zakaj in o čem govoriti. Otrok torej ob rojstvu dobi težko nalogo, 

saj se mora naučiti uporabe obeh vrst pravil, ki skupaj tvorijo njegovo jezikovno zmožnost 

(Kranjc, 1999).  

Pragmatična zmožnost oziroma pragmatična kompetenca predstavlja otrokovo sposobnost 

primerne in učinkovite rabe jezika v socialnem kontekstu (Russel in Grizzle, 2008). 

ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) trdi, da je pragmatična 

zmožnost sestavljena iz naslednjih treh glavnih komunikacijskih spretnosti:  

1. uporaba jezika v različne namene (pozdravi, informiranje, zahteve, obljube, 

prošnje),  

2. prilagajanje jezika potrebam poslušalca ali situacije (spreminjanje govora 

glede na starost sogovornika, lokacijo pogovora) in  

3. sledenje pravilom med pogovorom ali pripovedovanjem zgodbe (izmenjava 

vlog, vpeljava nove teme, sledenje temi pogovora, sposobnost pojasnjevanja, 

parafraziranja, uporaba verbalnih in neverbalnih znakov, spoštovanje osebnega 

prostora sogovornika, uporaba ustreznih obraznih izrazov, mimike in 

vzpostavljanje očesnega stika) (Social Language Use (Pragmatics), 1997-2017).  

Zgodnja pragmatična kompetenca je tesno povezana z otrokovim govorno-jezikovnim 

razvojem. S. Bonifacio in Girolametto s sodelavci navajata, da konverzacijska zmožnost 

vključuje dve ločeni sposobnosti: asertivnost (sposobnost iniciacije pogovora in izražanje 

zahtev) ter responzivnost (sposobnost odzivanja na pobude in vzdrževanje pogovora). S 

svojo študijo dokazujejo, da imajo otroci z zapoznelim govorno-jezikovnim razvojem 

pomembno slabše razvite ne le asertivne (kar so navajale že pretekle raziskave), temveč 

tudi responzivne sposobnosti (Bonifacio, Girolametto, Bulligan, Callegari, Vignola in 

Zocconi, 2007). 

D. O'Neill glede na vsa dosedanja dognanja na področju definiranja pragmatične 

kompetence predlaga shemo, ki pragmatično kompetenco deli na tri komponente: 

socialno (usklajevanje z zahtevami pogovora), miselno (individualne konceptualne 

perspektive) in kognitivno (generalizirana uporaba konceptualnih perspektiv). Slednje 

temeljijo na treh različnih vrstah znanja: socialnem (stereotipno znanje, socialna pravila), 

socialno-kognitivnem (prepoznavanje čustvenih izrazov, razumevanje mentalnih stanj) in 

kognitivnem (tipični potek dejanj v določeni situaciji, razumevanje koncepta časa), 

uporabljenih pri komuniciranju z drugimi (O'Neill, 2012).  

Pragmatična kompetenca ni enotna oziroma izolirana komponenta komunikacije, temveč 

zahteva integracijo lingvističnih, kognitivnih, senzomotoričnih in sociokulturnih 

elementov (Perkins, 2007).  

Pragmatične zmožnosti otrok so pomembne za uspešen razvoj številnih področij. Slednje 

imajo velik vpliv tudi na razvijanje medsebojnih odnosov z vrstniki in so povezane s 
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številnimi internaliziranimi in eksternaliziranimi vedenjskimi problemi (Miller, Young, 

Hutman, Johnson, Schwichtenberg in Ozonoff, 2015).  

3.3 TIPIČNI RAZVOJ PRAGMATIČNE ZMOŽNOSTI PRI 

PREDŠOLSKIH OTROCIH 

Pragmatična zmožnost se pri otrocih začne razvijati že zelo zgodaj, v predjezikovnem 

obdobju, ko skušajo vzpostaviti komunikacijo z nejezikovnimi sredstvi (z jokom, 

smehom, gestami, mimiko) (Kranjc, 1999). 

Otroci pragmatične zmožnosti usvajajo v določenem zaporedju in pri tem dosegajo 

mejnike tako kot na drugih področjih razvoja. Zgodnje pragmatične spretnosti se pri 

otrocih te zmožnosti začnejo razvijati že kmalu po rojstvu (očesni stik, nasmeh) in 

sovpadajo z rednim jezikovnim razvojem. Otroci v tipičnem razvoju se postopoma naučijo 

pravil uporabe jezika v verbalnih interakcijah, vključevanja oseb v pogovor, vzdrževanja 

primerne govorne razdalje, delanja izmenjav v pogovoru, menjavanja teme, razjasnjevanja 

sporočil, dodajanja verbalnih oziroma neverbalnih informacij ipd. (Marasco, O'Rourke, 

Riddle, Sepka, Chairperson, 2004). 

Tipični pragmatični razvoj pri predšolskih otrocih (od rojstva pa do 6. leta starosti) je 

naveden v tabeli 3 (Lanza in Flahive, 2008): 

Tabela 3: Mejniki otrokovega tipičnega pragmatičnega razvoja. 

STAROST MEJNIKI OTROKOVEGA TIPIČNEGA PRAGMATIČNEGA 

RAZVOJA 

0–6 

mesecev 
 se vznemiri ob močnih zvokih 

 se odziva na glas in zvoke, obrača glavo proti viru zvoka 

 gleda govorčev obraz med govorjenjem 

 loči med tujci in znanimi ljudmi 

 preneha jokati, ko ga ogovorimo 

 se različno odziva na različne družinske člane 

0–6 

mesecev 
 se smeji, ko ga ogovorimo, ima socialni nasmeh  

 uporablja bebljanje za pridobivanje pozornosti in izražanje zahtev 

 vzpostavlja očesni stik 

6–12 

mesecev 

 se odziva na »ne« in na svoje ime 

 se opazuje v ogledalu, se smeji samemu sebi v ogledalu 

 kaže z namenom učenja novih besed 

 poskuša govoriti s sogovornikom 

 se smeji ob igri s predmeti 

 poskuša komunicirati z dejanji in gestami 

 se igra skrivalnice 

 posnema preprosta dejanja drugih 

 kriči, da pritegne pozornost 
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STAROST MEJNIKI OTROKOVEGA TIPIČNEGA PRAGMATIČNEGA 

RAZVOJA 

1–2 leti  sledi enostavnim navodilom 

 maha v slovo 

 opozori na mokro pleničko 

 ponavlja aktivnosti, ki nekoga spravijo v smeh 

 se vključuje v vzporedno igro, je sposoben enostavne domišljijske igre 

 povezuje geste z besedami 

 posnema dejanja odraslih v igri 

  naziva samega sebe z imenom 

 izmenjuje vloge v pogovoru 

 protestira z »ne« 

 uporablja t. i. socialne besede (npr. adijo, živijo, hvala, prosim) 

 govori samemu sebi med igro in skuša posnemati intonacijo odraslega 

2–3 leta  opazuje druge otroke in se vključuje v njihovo igro, sodeluje v 
skupinski igri 

 prosi za dovoljenje 

 uporablja jezik za izražanje domišljije in humorja 

 popravlja svoje izjave, da bi ga poslušalec razumel 

 se vključuje v daljše dialoge 

 se igra na temo opravljanja domačih opravil 

 sodeluje v enostavnih skupinskih dejavnostih 

 brani svojo lastnino 

 se pogovarja s samim seboj in z igračami, preprosta simbolna igra 

 začetek verbalne (ne le fizične) kontrole vedenja 

 kaže svojo starost s prsti 

 išče odsotne igrače in sodeluje pri pospravljanju igrač 

3–4 leta  sledi dvodelnim navodilom brez namigov 

 sodeluje v izmenjavi vlog in kooperativni igri 

 ubesedi svoje izkušnje 

 se lažje loči od skrbnikov 

3–4 leta  vadi komunikacijske spretnost z monologom, začetek dramatične igre 

 kaže frustracije v primeru nerazumljenosti ter izraža svoje ideje in 

čustva 

4–5 let  sledi tridelnim navodilom brez namigov 

 uporablja direktne zahteve z razlago 

 vabi druge k igri, z besedami rešuje konflikte med vrstniki 

 se vključuje v tekmovalne igre, z besedami rešuje konflikte med vrstniki 

 ima dobro kontrolo nad elementi pogovora 

 govori o imaginarnih pogojih (»kaj če …« ali »upam, da …«)  
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STAROST MEJNIKI OTROKOVEGA TIPIČNEGA PRAGMATIČNEGA 

RAZVOJA 

5–6 let  začenja uporabljati besedne igre 

 uporablja grožnje in obljube 

 sprašuje po pomenu besed 

 kaže željo po zaključevanju projektov 

 izvaja nakupe v trgovini 

 postavlja vprašanja za pridobivanje informacij 

 izbira svoje prijatelje 

 je previdnejši v pogovoru z neznanci 

 se vključuje v kooperativne igre (sprejemanje skupnih odločitev, 
dodeljevanje vlog, poštenost v igri 

 opozarja na menjavo teme 

 

D. O'Neill (2007) izpostavi določene pragmatične spretnosti, ki se razvijajo pri 

predšolskih otrocih do 4. leta starosti. Do 2. leta otroci v pogovoru z mamo že izkazujejo 

sposobnosti diskutiranja o različnih temah in sposobnosti pogajanja (postavljanje 

vprašanj, razpravljanje o preteklih ali prihodnjih dogodkih, predlaganje nove aktivnosti). 

Po 2. letu starosti posamezniki že obvladujejo tudi vljudnostna pravila, uporabo deiktičnih 

oblik, indirektnih oblik govora, dodatno razvijejo svoje konverzacijske spretnosti, 

sposobni so prilagajati pogovor situaciji in sogovorniku, zmožni so uporabljati različne 

vrste govora glede na socialne situacije ter so sposobni pripovedovanja. Pri 4 letih se 

pragmatične spretnosti hitro razvijajo in izpopolnjujejo, otroci so že sposobni prilagajati 

svoj govor znanju, starosti, statusu in spolu sogovornika (O'Neill, 2007).  

Pragmatične zmožnosti se pri ljudeh razvijajo skozi celo življenje, njihov razvoj se nikoli 

ne zaključi (tudi odrasli še vedno lahko izboljšajo učinkovitost svoje komunikacije, 

stopnjo vljudnosti in podobno) (Ninio in Snow, 1999). 

 

3.4 TEŽAVE V RAZVOJU PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI  

Glede na to, da pragmatična zmožnost oziroma kompetenca predstavlja zmožnost 

učinkovite rabe jezika v socialnem kontekstu, lahko težave pri razvoju le te definiramo kot 

klinično dokazane težave jezikovne rabe. V kolikor pride do težav na tem področju, to 

lahko že zelo zgodaj (pred 1. letom življenja) kaže na morebitno prisotnost določenih 

razvojnih motenj pri otrocih (najpogosteje avtističnih motenj) (Russel in Grizzle, 2008). 

Pragmatična zmožnost zahteva integracijo otrokovih kognitivnih, semiotičnih in 

senzomotoričnih sposobnosti, zato se težava na kateremkoli od teh področij navzven kaže 

kot pragmatični primanjkljaj. Pragmatična zmožnost je namreč večslojen pojav, ki ni 

vezan le na eno samo področje (npr. jezik, kognicijo, semiotični sistem, senzorni kanal), 

temveč se nanaša na uporabo celotne palete komunikacijskih izbir oziroma odločitev v 

najširšem pomenu. Pragmatični primanjkljaj bi lahko definirali tudi kot stanje 

neravnovesja na področju interpersonalnih (medosebnih) odnosov (Perkins, 2007).  
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ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) kot najpogostejše težave 

posameznikov na področju socialne rabe jezika oziroma pragmatike navaja naslednje:  

- uporaba neprimernih ali nepovezanih izjav tekom pogovora,  

- neorganizirano pripovedovanje zgodb in  

- majhna variabilnost pri uporabi jezika.  

Če se take težave pogosto pojavljajo, govorimo o pragmatičnih motnjah. Slednje pogosto 

soobstajajo z drugimi jezikovnimi problemi, kot sta razvoj besednjaka in slovnične 

zmožnosti ter imajo pomemben vpliv na slabšo socialno sprejetost s strani vrstnikov 

(Social Language Use (Pragmatics), 1997-2017). 

A. Reboul s sodelavci poudarja, da težave na področju pragmatike lahko zajemajo številna 

različna lingvistična in ne-lingvistična vedenja, ki najpogosteje vključujejo: težave s 

procesiranjem konteksta, težave z interpretacijo prenesenih pomenov v jeziku in uporabo 

neprimernih izjav med pogovorom (Reboul, Manificat in Foudon, 2012).  

Glede na napisano lahko zaključimo, da je težave na področju pragmatike mogoče opaziti 

že zelo zgodaj (veliko pred pojavom prve besede oziroma pred začetkom verbalne 

komunikacije) in lahko nakazujejo prisotnost različnih primanjkljajev oziroma motenj 

(poleg govorno-jezikovnih motenj, motenj pozornosti in hiperaktivnost – ADHD, tudi 

avtistične motnje). Vse to kaže na pomembnost opazovanja in ocenjevanja pragmatičnih 

spretnosti ter posledično zgodnje odkrivanje morebitnih težav v razvoju. 

 

3.5 RAZISKAVE NA PODROČJU PRAGMATIČNIH 

ZMOŽNOSTI OTROK V SLOVENSKEM PROSTORU 

Tudi v Sloveniji je bilo izvedenih nekaj raziskav, znotraj katerih so avtorji ocenjevali 

pragmatične zmožnosti (oziroma sociopragmatične spretnosti) otrok s tipičnim razvojem 

in tistih z različnimi težavami v razvoju ter njihove rezultate primerjali med seboj. 

B. Penko (2013) je v svoji raziskavi ugotovila, da otroci z zakasnelim govorno-

jezikovnim razvojem med 20. in 30. mesecem pomembno zaostajajo na področju 

sociopragmatičnih veščin (asertivnosti in responzivnosti) za svojimi vrstniki s tipičnim 

razvojem. Ker redkeje začenjajo pogovor in komunikacijo, imajo manj možnosti za 

interakcije z drugimi in posledično manj izkušenj ter znanja na tem področju.  

Tudi M. Šulin (2013) je preverjala sociopragmatične spretnosti pri otrocih z avtistično 

motnjo (AM) in prav tako prišla do zaključka, da imajo slednji v primerjavi z otroki s 

tipičnim razvojem manj razvite tako spretnosti asertivnosti kot tudi spretnosti 

responzivnosti.  

N. Kenda (2013) se je osredotočila na populacijo otrok z motnjami v duševnem razvoju 

(MDR) in otrok s cerebralno paralizo (CP). Ugotovila je, da je pri teh otrocih bolje 

razvito odzivanje in izražanje želja kot pa odgovarjanje.  
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B. Vidmar (2015) je potrdila, da obstajajo statistično pomembne razlike tudi v 

sociopragmatičnih spretnostih med slišečimi in gluhimi ter naglušnimi otroci tako na 

področju asertivnosti kot tudi na področju responzivnosti.  

S. Ostruh (2015) je v svoji raziskavi potrdila, da se sociopragmatične spretnosti 

(asertivnosti in responzivnost) intenzivno razvijajo od 12. do 36. meseca starosti ter da 

med dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik v usvajanju tovrstnih spretnosti. 

Š. Novak (2016) je v okviru svojega magistrskega dela izvedla raziskavo na temo 

ocenjevanja pragmatičnih zmožnosti otrok v tipičnem razvoju z uporabo vprašalnika 

Language Use Inventory. Rezultati njene raziskave kažejo, da obstajajo pomembne razlike 

v razvitosti pragmatičnih veščin glede na starost otrok, medtem ko razlike glede na spol 

niso statistično pomembne. Ugotovila je, da imajo starejši otroci (nad 30 mesecev) bolje 

razvite pragmatične veščine kot mlajši. Ti uporabljajo manj gest, saj pri njih že prevladuje 

govor.  

Na področju pragmatičnih spretnosti (spretnosti asertivnosti in responzivnosti) je bila v 

okviru konference na Pedagoški fakulteti narejena tudi komparativna analiza teh 

spretnosti med različnimi skupinami 12–48-mesečnih otrok (s tipičnim razvojem, z 

zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem, cerebralno paralizo, motnjo v duševnem 

razvoju in avtistično motnjo) (Ozbič idr., 2014). Avtorice so ugotovile, da se 

sociopragmatične spretnosti med skupinami razlikujejo. Pri vseh je responzivnost bolje 

razvita kot asertivnost, vendar so sociopragmatične spretnosti izrazito manj razvite pri 

otrocih z avtistično motnjo ter motnjo v duševnem razvoju, manj razvite pa pri otrocih z 

govorno-jezikovnim zaostankom ter cerebralno paralizo.  
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4 OTROCI Z AVTISTIČNO MOTNJO IN 

NJIHOVE PRAGMATIČNE ZMOŽNOSTI 

4.1 AVTISTIČNA MOTNJA (OPIS IN DEFINICIJA)  

Obstajajo različna poimenovanja motenj s področja avtizma. V tuji literaturi je zanje 

najpogosteje v uporabi kratica Autism Spectrum Disorders – ASD (motnje avtističnega 

spektra), v Sloveniji pa lahko naletimo na zelo raznolike izraze: avtizem, avtistične motnje 

(AM), motnje avtističnega spektra (MAS), spektroavtistične motnje (SAM), pervazivne 

razvojne motnje ipd. V svojem magistrskem delu bom konsistentno uporabljala enega od 

izrazov, in sicer avtistična motnja (AM), ki se v slovenskem prostoru uporablja od 

uveljavitve Zakona o usmerjanju (2011) dalje. Od takrat naprej znotraj šolske zakonodaje 

govorimo o samostojni skupini otrok z avtističnimi motnjami (AM), v katero umeščamo 

vse motnje avtističnega spektra oziroma pervazivne razvojne motnje (Jurišić, 2016). Tudi 

sama z izrazom avtistična motnja opisujem najrazličnejše oblike te razvojne motnje – tako 

hujše (klasični, otroški avtizem) kot tudi blažje oziroma drugače izražene oblike 

(Aspergerjev sindrom – AS).  

Avtistična motnja je pervazivna razvojna motnja, ki se začne v otroštvu (večinoma v prvih 

treh letih starosti), zajema vse psihične funkcije in traja vse življenje. Osnovni simptomi 

motnje so pomanjkljivo emocionalno odzivanje na ljudi, stvari (pomanjkljiva socialna 

interakcija), pomanjkljiva verbalna in neverbalna komunikacija, zaostanek na področju 

razvoja govora, posebnosti v obnašanju in stereotipno vedenje (Petković in Škrinjar, 

2010). 

Prvi je leta 1943 ta sindrom opisal ameriški psihiater Leo Kanner (John Hopkins Medical 

Center, Baltimore). Na podlagi opazovanja večje skupine otrok s psihičnimi motnjami je 

izločil tiste, ki so bili videti telesno zdravi, a so vseeno kazali specifične simptome, med 

katerimi so izstopali primanjkljaji na področju govora, komunikacije in obnašanja ter so 

se glede na slednje razlikovali od otrok z ostalimi psihičnimi motnjami otroške dobe. Na 

podlagi samih simptomov in starosti, pri kateri se pojavljajo, je motnjo poimenoval 

»infantilni avtizem«. Termin avtizem je na področju psihiatrije sicer uvedel že švicarski 

psihiater Eugen Bleuler leta 1911 (Petković in Škrinjar, 2010). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), v dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami iz leta 2015 

otroke z avtističnimi motnjami opredeljuje kot otroke s primanjkljaji na dveh temeljnih 

področjih: 

1. področje socialne komunikacije in socialne interakcije (zajema težave v 

verbalni/neverbalni komunikaciji, socialno-čustvenih izmenjavah, socialnih 

odnosih, razumevanju in vzdrževanju) in 
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2. področje vedenja, interesov in aktivnosti (zajema ponavljajoča se in stereotipna 

gibanja, neobičajno uporabo predmetov na vedno enak način, stereotipen in 

ponavljajoč se govor, rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in 

ritualom, preokupiranost z (neobičajnimi) interesi ter neobičajne odzive na 

senzorne dražljaje). Dokument izpostavlja, da se primanjkljaji pokažejo že v 

zgodnjem otroštvu ter imajo pomemben vpliv na posameznikovo delovanje na 

socialnem, izobraževalnem in drugih področjih (Vovk Ornik, 2015). 

Avtistične motnje imenujemo tudi motnje avtističnega spektra, saj imajo posamezniki 

mnogo skupnih značilnosti, hkrati pa so med njimi velike razlike glede na pojavnost in 

intenzivnost. To je poudarila tudi P. O'Brien Towle (2013), ki je dejala: »Če si spoznal 

osebo z avtistično motnjo, si spoznal samo eno osebo z avtistično motnjo.« Motnja je 

skoraj petkrat pogostejša pri dečkih. Odstopanja so prisotna ne glede na posameznikovo 

razvojno raven ali mentalno starost. Avtistične motnje lahko soobstajajo z drugimi 

zdravstvenimi ali genetskimi stanji (npr. motnja v duševnem razvoju, epilepsija, downov 

sindrom, cerebralna paraliza, ADHD ipd.), v večini primerov pa so osnovnemu stanju 

pridružene še neke dodatne motnje (kot so npr. alergije, astma, motnje hranjenja, spanja, 

senzorne zaznave) (Jurišič, 2016). 

Različno funkcioniranje posameznikov z avtistično motnjo je (poleg intenzivnosti 

simptomov avtistične motnje) v največji meri odvisno od njihovih kognitivnih sposobnosti 

(od visoko inteligentnih do tistih z motnjo v duševnem razvoju) in sposobnosti potrebnih 

za procesiranja informacij (verbalne, neverbalne, spominske, vizualne, slušne spretnosti) 

(O'Brien Towle, 2013). 

V zadnjih 50 letih se je dojemanje avtistične motnje v veliki meri spremenilo in prešlo z 

»nejasne, nerazumljene psihiatrične bolezni« (ki nastane kot posledica neustreznega 

starševstva oziroma hladnih staršev) v »delno razumljen odklon, spremembo v razvoju 

možganov«, ki je tako pod vplivom genetike kot tudi dejavnikov iz okolja. Slednje 

(sprememba diagnostičnih kriterijev) je tudi eden izmed glavnih razlogov za dramatično 

spremembo prevalence motnje (Rapin, 2011).  

Obstajajo različne kognitivne teorije, ki poskušajo pojasniti posebnosti in odstopanja 

otrok z avtistično motnjo (Dobnik Renko, 2008): 

 teorija uma (Baron-Cohen, 1995), 

 teorija šibke centralne koherence (Frith & Happe, 1994), 

 teorija primanjkljajev na področju izvršilnih funkcij (Ozonoff, 1994), 

 teorija primanjkljajev v procesiranju informacij (Hermelin & O'Connor, 1970), 

 teorija primanjkljajev socialnega razumevanja (Sigman, 1995), 

 teorija primanjkljajev v percepciji emocij (Hobson, 1993) in 

 teorija primanjkljajev avtobiografskega spomina (Jordan & Powell, 1995).  

Najbolj proučevana in raziskana kognitivna teorija v zvezi s področjem avtističnih motenj 

je »teorija uma« (»Theory Of Mind«). Slednjo njen avtor (Simon Baron-Cohen) 
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ponazarja s slepoto oziroma nezmožnostjo branja misli drugih. Primanjkljaji otrok z 

avtistično motnjo se po tej teoriji odražajo predvsem v težavah z razumevanjem čustev, 

pojasnjevanjem čustev, predvidevanjem vedenja drugih oseb, razumevanjem vpliva 

vedenja na čustva drugih ter težavah z ločevanjem stvarnosti in domišljije, zavajanja ali 

laži. Gre za to, da so se ti otroci nezmožni postaviti v kožo nekoga drugega (Jurišić, 

2016).  

Točen vzrok za nastanek avtistične motnje ni znan in po vsej verjetnosti ni en sam. 

Zagotovo pa je znano, da ima motnja nevrobiološko osnovo, ki ni posledica neustrezne 

vzgoje (s strani staršev) ali travmatičnega dogodka (Jurišič, 2016).  

Pogostost avtistične motnje se je v zadnjem času drastično povečala. Še 20 let po tem, ko 

je bila motnja prvič opisana (Kanner, leta 1943), je avtizem veljal za zelo redko motnjo, ki 

prizadene manj kot 5 posameznikov na 10.000 (Lotter, 1966, v Amaral, Dawson in 

Geschwind, 2011). Od 90-ih let naprej pa se je stopnja zavedanja o avtistični motnji 

povečala po vseh državah sveta in posledično so se spremenili tudi podatki o njeni 

prevalenci (Amaral idr., 2011). Trenutno aktualni svetovni podatki kažejo, da ima motnjo 

kar 1 otrok od 68 (iz leta 2012), medtem ko jo je leta 1975 imel le 1 otrok na 5.000. 

Povečanje pogostosti avtistične motnje pri otrocih strokovnjaki pojasnjujejo z razširitvijo 

diagnostičnih meril, spreminjanjem diagnostičnih oznak, večjo razpoložljivostjo storitev 

in na splošno s povečanjem zavedanja o motnji tako med strokovnjaki kot tudi laiki 

(Jurišič, 2016).  

Prevalenca avtistične motnje je in bo tudi v prihodnje ostala približno določena in 

vprašljiva, saj je vedenjsko definirana, njena diagnoza namreč temelji na podlagi nekih 

dogovorjenih kriterijev, ki se nahajajo na kontinuumu vedenja in ne na podlagi 

dihotomnih bioloških kriterijev (Rapin, 2011). 

 

4.2 ZGODNJI ZNAKI IN DIAGNOSTICIRANJE 

AVTISTIČNE MOTNJE 

Diagnostični kriteriji (merila) za potrditev motnje so opredeljeni v dveh mednarodnih 

klasifikacijskih sistemih. Prvi je Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj – 

DSM (trenutno je aktualna 5. verzija: DSM-V), ki ga uporabljajo predvsem v ZDA, drugi 

pa Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične 

namene – MKB (trenutno je aktualna: MKB-10), ki ga uporablja tudi slovenski 

zdravstveni sistem.  

V tretji verziji priročnika DSM (DSM-III) je bila na samem začetku (1980) avtistična 

motnja poimenovana kot »infantilni (otroški) avtizem«, uvrščena med pervazivne 

razvojne motnje in povezana z intelektualnimi primanjkljaji. Kasneje (v DSM-III-R) je 

bila diagnostična oznaka preimenovana v »avtistične motnje«. Leta 1994 so se v četrti 

verziji DSM (DSM-IV) znotraj pervazivnih razvojnih motenj oblikovale nove kategorije 
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in kriteriji za opredeljevanje avtistične motnje, ki so zelo podobni tistim iz klasifikacije 

MKB-10 (glavna razlika je le v tem, da MKB-10 vključuje več podkategorij pervazivnih 

razvojnih motenj kot DSM-IV) (Gotham, Bishop in Lord, 2011). MKB-10 v okviru 

motnje avtističnega spektra (oziroma poglavja pervazivnih razvojnih motenj) navaja 

naslednje diagnostične oznake: otroški avtizem, Aspergerjev sindrom, atipični avtizem, 

drugačna pervazivna motnja, pervazivna razvojna motnja, ki ni opredeljena drugje, 

pervazivna motnja, povezana z motnjo v duševnem razvoju in stereotipnimi gibi, Rettov 

sindrom ter dezintegrativna motnja v otroštvu (Jurišič, 2016). 

V trenutno aktualni različici priročnika DSM-V (veljavni od leta 2013 dalje) ni več 

različnih diagnostičnih oznak za različne oblike avtistične motnje (npr. avtistična motnja, 

Aspergerjeva motnja), ampak vse skupaj sodi pod enotno, krovno oznako, ki se imenuje 

motnja avtističnega spektra oziroma spekter avtistične motnje (Jurišić, 2016). 

V Smernicah za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami iz leta 2009 je 

navedeno, da mora biti za diagnozo avtistične motnje prisotna triada glavnih znakov:  

1. motnje v socialni interakciji,  

2. motnje v komunikaciji ter  

3. pomembno zoženje interesov oziroma ponavljajoče se in stereotipno vedenje.  

Ob tem je poudarjeno, da se ti znaki morajo pri otroku pojaviti do tretjega leta starosti 

(Macedoni-Lukšič idr., 2009). 

Če se je včasih definiranje avtistične motnje nanašalo na zgoraj omenjeno t. i. triado 

primanjkljajev, se dandanes najnovejši diagnostični priročniki osredotočajo predvsem na 

dve glavni področji: na eni strani na področje socialne komunikacije in interakcije, na 

drugi pa na področje omejenih in ponavljajočih se vzorcev obnašanja, interesov ter 

aktivnosti. 

  

Diagnostični priročnik DSM-V za potrditev motnje avtističnega spektra navaja naslednjih 

pet diagnostičnih kriterijev (American Psychiatric Association, 2013): 

1. persistentni (stalni) primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji v 

različnih kontekstih (deficiti v socialno-emocionalni recipročnosti, uporabi 

neverbalne komunikacije, razvijanju in vzdrževanju odnosov …),  

2. omejeni, ponavljajoči se vzorci vedenja, interesov in aktivnosti (stereotipen, 

ponavljajoč se govor, gibi, uporaba predmetov, nagnjenost k rutinam, ritualom, 

zavračanje sprememb, zelo omejeni, lahko neobičajni interesi, prevelika ali 

premajhna občutljivost na senzorne dražljaje …), 

3. simptomi so prisotni že v zgodnjem razvojnem obdobju (otroštvu), 

4. simptomi povzročajo pomembne omejitve na socialnem, poklicnem in drugih 

pomembnih področjih posameznikovega trenutnega funkcioniranja, 

5. primanjkljaji niso posledica intelektualnih primanjkljajev (motenj v duševnem 

razvoju) ali globalnega razvojnega zaostanka (čeprav velikokrat pride do 

sopojavitve avtistične motnje in motenj v duševnem razvoju). 
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Začetki razvoja avtistične motnje se sicer pri otrocih lahko razlikujejo. Večina otrok kaže 

posamezne simptome drugačnosti že od samega začetka (odsotnost pogleda, smeha, 

vokalizacije …), pri nekaterih pa kasneje (med 15. in 18. mesecem) pride do dramatične 

regresije – ko tipično pridobljene spretnosti počasi izginejo in se začnejo graditi nove, po 

jasnem vzorcu avtistične motnje (O'Brien Towle, 2013). Do regresije ponavadi pride na 

področju komunikacijskih in socialnih veščin. Različne študije kažejo, da se motnja začne 

v obliki regresije pri okoli 30 % otrok, kar pomeni, da še zdaleč ne gre za redek pojav 

(Ozonoff, Heung in Thompson, 2011). 

Avtistične motnje lahko prepoznamo le na podlagi opazovanja vedenja otroka in jih ne 

moremo dokazati z nikakršnimi medicinskimi testi (preiskave krvi, urina, genetske 

preiskave ipd.). Simptome lahko prepoznamo že pred tretjim letom starosti, nekateri znaki 

so prisotni že ob prvem letu. Čeprav motnja traja vse življenje in zanjo ni zdravila, pa 

obstajajo številni pristopi, s katerimi lahko izboljšujemo stanje in ravno zaradi tega je 

pomembno, da težave čim prej prepoznamo ter začnemo z zgodnjo obravnavo. Žal so v 

povprečju otroci (tako v tujini kot v Sloveniji) diagnosticirani zelo pozno (Jurišić, 2016). 

Podatki ameriške organizacije CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ki so 

dostopni na spletu in se posodabljajo sproti, kažejo, da so v Ameriki otroci z avtistično 

motnjo v povprečju diagnosticirani okoli četrtega, otroci z Aspergerjevim sindromom 

(AS) pa okoli šestega leta (Centers for Disease Control and Prevention, 2017). V Sloveniji 

je stanje zelo podobno. Na podlagi evidence, ki jo od leta 2010 dalje vodi Ambulanta za 

avtizem (Pediatrična klinika Ljubljana), otroci z avtistično motnjo v povprečju dobijo 

diagnozo med četrtim letom in pol in petim letom in pol, otroci z AS pa med šestim letom 

in pol in sedmim letom (osebna komunikacija med avtorico in K. Stres Kaučič, april 

2017). 

Da bi otrokom z avtistično motnjo lahko zagotovili zgodnjo obravnavo, je nujno uspešno 

prepoznavanje zgodnjih opozorilnih znakov s strani strokovnjakov, s katerimi otroci 

pridejo v stik. B. Dobnik Renko (2008) navaja naslednje zgodnje znake, ki lahko kažejo 

na motnjo avtističnega spektra že do prvega leta starosti: 

 odsotnost socialnega nasmeha do 6. meseca,  

 neustrezna mimika obraza, 

 šibka pozornost, 

 primanjkljaji v socialnih interakcijah, 

 indiferentnost do ljudi, 

 preferenca k samoti, 

 odsotnost vzpostavljanja očesnega kontakta, 

 odsotnost ustreznih gest, 

 odsotnost izražanja čustev, 

 manj gledanja drugih ljudi, 

 manj kazanja s prstom. 
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Navedeni znaki še niso zanesljivi pokazatelji težav, pomembno je le, da jih opazujemo. 

Poleg številnih dodatnih primanjkljajev (s področja komunikacije, interesov, vedenja in 

aktivnosti ter s socialnega področja), ki se pri otrocih vse bolj izrazito začnejo pojavljati 

med drugim in tretjim letom starosti pa avtorica kot indikacije za takojšen pregled 

navaja sledeče (Dobnik Renko, 2008): 

 odsotnost čebljanja, kazanja s prstom, drugih gest do 12. meseca, 

 odsotnost posameznih besed do 18. meseca, 

 odsotnost spontanega dvobesednega stavka do 24. meseca, 

 slaba odzivnost na svoje ime, 

 kakršenkoli upad že usvojenih jezikovnih ali socialnih sposobnosti ne glede na 

starost. 

Pomen zgodnje obravnave pri otrocih z avtistično motnjo poudarjajo tudi tuji strokovnjaki 

iz raziskovalnega inštituta Univerze na Floridi. Na spletni strani Autism Navigator so 

objavili brošuro z razširjenim naborom najzgodnejših opozorilnih znakov, ki so jih 

razdelili na 3 glavna področja težav. Predstavljeni so v spodnji tabeli (What is Autism 

Spectrum Disorder, 2015): 

Tabela 4: Nabor najzgodnejših opozorilnih znakov avtistične motnje. 

1. SOCIALNA 

KOMUNIKACIJA 

 omejena raba gest (npr. dajanje, kazanje, mahanje v slovo, 
ploskanje, pokazanje, kimanje z glavo) 

 govorni zaostanek, odsotnost bebljanja, čebljanja 

 proizvajanje čudnih zvokov (neobičajen ton glasu) 

 težave z istočasno uporabo očesnega stika, gest in glasov ali 

besed 

 malo ali nič pretvarjanja oziroma imitacije drugih ljudi 

 prenehanje z uporabo besed, ki so že bile usvojene 

 uporaba roke drugih oseb kot orodja (položi mamino roko na 

kozarec marmelade z namenom, da bi ga odprla) 

2. SOCIALNA 

INTERAKCIJA 

 odsotnost direktnega pogleda v ljudi (težko je doseči, da bi nas 
otrok pogledal) 

 odsotnost deljenja toplih, veselih izrazov 

 neodzivnost na svoje ime 

 odsotnost pridobivanja pozornosti ljudi z namenom kazanja 
stvari, ki jih zanimajo 

 odsotnost deljenja svojih užitkov ali interesov z drugimi 

3. 

PONAVLJAJOČA 

SE VEDENJA IN 

OMEJENI 

INTERESI 

 neobičajno gibanje rok, prstov ali celotnega telesa 

 razvijanje ritualov (postavljanje objektov v vrsto ali 

ponavljanje stvari vsakič znova, spet in spet) 

 velika osredotočenost ali navezanost na neobičajne predmete 
(npr. trakove iz blaga, lesene žlice, kamne, ventilatorje ...) 

 pretiran interes za določene predmete, dejanja ali aktivnosti, ki 
motijo socialno interakcijo 

 neobičajni senzorni interesi, kot je vohanje predmetov ali 
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gledanje s kotičkom očesa 

 pretirana ali premajhna reakcija na določene zvoke, teksture 
ali druge senzorne dražljaje 

 

Raziskave kažejo, da lahko že v najzgodnejšem obdobju (do prvega leta starosti) 

posameznike z avtistično motnjo z največjo gotovostjo ločimo tako od tistih s tipičnim 

razvojem kot tudi od tistih z drugimi razvojnimi motnjami, glede na naslednje tri 

opozorilne znake:  

 pogostost gledanja drugih ljudi,  

 pogostost kazanja predmetov in  

 reagiranje na svoje ime.  

Pri kasnejši starosti so odstopanja vedno večja in vedno bolj opazna (Landa, 2011).  

Zavedati se moramo, da je pri otrocih v zgodnjem obdobju ponavadi prisotnih le nekaj 

značilnih avtističnih vedenj in se motnja v večji meri kaže kot odsotnost nekaterih 

spretnosti, ki bi sicer pri določeni starosti že morale biti razvite. Opazovalec zaradi tega 

mora vedno imeti pred očmi potek tipičnega razvoja, na podlagi katerega lahko opazi 

morebitna odstopanja (O'Brien Towle, 2013).  

Starši otrok z avtistično motnjo poročajo, da njihovi otroci niso kazali naslednjih tipičnih 

socialnih vedenj, značilnih za obdobje do prvega leta starosti: izkazovanje pričakovanja, 

da bodo dvignjeni, izkazovanje naklonjenosti drugim, zanimanje za otroke oziroma druge 

ljudi (ki niso sorodniki), stegovanje proti znani osebi in igranje enostavnih interakcijskih 

iger (Landa, 2011). Pomemben element opazovanja, ki nakazuje prisotnost avtistične 

motnje, je tudi odsotnost navdušenja nad infantilnim (pootročenim, otroškim) govorom 

staršev oziroma preferiranje negovornih glasov (Tager-Flusberg, Edelson in Luyster, 

2011). 

Tudi najnovejše študije (Filipe, Watson, Vicente in Frota, 2016) kažejo na to, da bi bilo 

otrokovo zanimanje za t. i. infantilni (pootročeni) govor lahko pomemben zgodnji 

indikator prisotnosti avtistične motnje. Otroci s tipičnim razvojem so namreč običajno 

fascinirani nad infantilnim govorom, medtem ko otroci z avtistično motnjo ne kažejo 

posebnega zanimanja za to obliko govora v primerjavi z ostalimi avditivnimi (slušnimi) 

dražljaji (Filipe idr., 2016).  

Zwaigenbaum (2011) kot dva pomembna procesa odkrivanja avtističnih motenj navaja 

nadzor (ang. surveillance) in presejanje (ang. screening). Prvi proces se nanaša na 

poročanja staršev, drugi pa na uporabo različnih ocenjevalnih instrumentarijev. Kot 

najučinkovitejše presejalne pripomočke navaja ocenjevalno lestvico CHAT (Checklist for 

Autism in Toddlers, Baron-Cohen et al.; 2000) in njeno preoblikovano verzijo M-CHAT 

(Modified Checklist for Autism in Toddlers, Fein et al.) ter vprašalnik za starše ITC 

(Infant Toddler Checklist, Wetherby et al.; 2004). Zwaigenbaum trdi, da učinkovit sistem 
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nadzora in presejanja omogoča odkritje posameznikov, ki potrebujejo napotitev na 

nadaljnje diagnostične preiskave (Zwaigenbaum, 2011).  

Mednarodna praksa diagnosticiranja avtistične motnje zajema sledeče ocenjevalne 

tehnike: intervju s starši oziroma skrbniki (ADI-R, Lord et al.; 1994), standardizirano 

klinično opazovanje (ADOS, Lord et al., 2000; CARS, Schopler, Reichler & Renner, 

1986), vprašalnik za ocenjevanje socialne komunikacije (SCQ, Rutter, Bailey & Lord, 

2003) in lestvico socialne responzivnosti (SRS, Constantino, 2002). Avtorja članka 

poudarjata, da posameznikova diagnoza nikoli ne sme temeljiti na podlagi enega 

instrumentarija, temveč na podlagi strokovnjakove integracije informacij iz različnih virov 

(Gotham, Bishop in Lord, 2011). 

P. O'Brien Towle v svoji knjigi omenja naslednje instrumentarije, ki so specifični prav za 

ocenjevanje otrok z avtistično motnjo: The Autism Spectrum Rating Scales (Goldstein & 

Naglieri; 2010) in Infant Toddler Checklist in Caregiver Questionnaire, ki sta del CSBS-

DP (Communication and Symbolic Behavior Scales – Developmental Profile, Wetherby & 

Prizant, 2002), ADI-R (The Autism Diagnostic Interview-Revised: Rutter, LeCouteur & 

Lord; 2003), CARS-2 (The Childhood Autism Rating Scale 2,Schopler, Van Bourgondien, 

Wellman & Love, 2010), ADOS (The Autism Diagnostic Observation Scale, Lord, Rutter, 

DiLavore & Risi, 2001), STAT (The Screening Test for Autism in Toddlers, Stone & 

Ousley, 2006). Strokovnjaki imajo na voljo številne pripomočke za ocenjevanje otrok z 

avtističnimi motnjami, od njih samih pa je odvisno, za katerega se bodo odločili (O'Brien 

Towle, 2013).  

Zgoraj omenjene prakse diagnosticiranja so koristne predvsem za prepoznavanje nekoliko 

starejših otrok z avtistično motnjo. Zadnje čase pa se zaradi potrebe po zgodnji obravnavi 

išče tudi druge načine diagnosticiranja, s katerimi bi lahko motnje pri teh otrocih odkrili 

že na podlagi najzgodnejših kazalcev (pred prvim letom), ki se nanašajo še na neverbalno 

komunikacijo ter s tem na pragmatični vidik jezika. Več o ocenjevanju pragmatičnih 

zmožnosti otrok z avtistično motnjo pa bo povedanega v naslednjih poglavjih.  

4.3 GOVOR, JEZIK IN KOMUNIKACIJA OTROK Z 

AVTISTIČNO MOTNJO 

Čeprav Kanner v svojem prvem opisu avtistične motnje (1943) kot enega izmed glavnih 

diagnostičnih elementov sploh ni omenjal primanjkljajev na področju razvoja jezika in 

komunikacije (očitno so otroci iz njegovega dokaj majhnega vzorca imeli to področje 

ohranjeno), pa danes vemo, da je ravno to področje ključnega pomena za zgodnje 

odkrivanje težav in zgodnjo obravnavo (Tager-Flusberg idr., 2011).  

Kot na vseh ostalih področjih so tudi na področju govorno-jezikovnega razvoja med otroci 

z avtistično motnjo velike razlike. Razpon se giblje od fluentnih, jezikovno talentiranih 

posameznikov pa vse do tistih, ki niso zmožni verbalne produkcije (so neverbalni) ali pa 
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ta obsega le nekaj besed. Seveda je ekstremnih primerov malo in se posamezniki 

večinoma gibljejo nekje v sredini kontinuuma (O'Brien Towle, 2013).  

H. Tager-Flusberg s sodelavci (2011) navaja, da v grobem lahko otroke z avtistično 

motnjo glede na njihovo razvitost govorno-jezikovnih sposobnosti razdelimo na 3 

podskupine:  

1. podskupina: verbalno fluentni posamezniki, ki usvojijo ustrezen jezik na 

strukturalni ravni in imajo težave samo na pragmatičnem področju,  

2. podskupina: neverbalni posamezniki, ki niso zmožni govora oziroma je ta 

omejen na nekaj posameznih besed in 

3. podskupina: večina otrok z avtistično motnjo – to so posamezniki, ki usvajajo 

jezik, a z določenim zaostankom in ne v celoti, kot je pričakovano pri določeni 

starosti (Tager-Flusberg idr., 2011). 

Obstaja torej velika variabilnost v razvoju in uporabi jezika pri otrocih z avtistično 

motnjo, a prisotnost določenih jezikovnih deficitov vseeno lahko deluje dokaj 

sistematično, še posebej pri nizkih in visokih verbalnih ekstremih. Manjšina (od 15 % do 

30 %) verbalno nizko funkcionalnih posameznikov ostane neverbalnih vse življenje, pri 

drugih, ki usvajajo jezik, pa so opazni pomembni zaostanki pri nastopu govora. Pri 

verbalno visoko funkcionalnih posameznikih je fonološki vidik jezika večinoma intakten 

(ni prisotnih artikulacijskih, govornih težav), pragmatični pa skoraj vedno do določene 

mere oškodovan (deficiti predvsem na področju pripovedovanja zgodbe, humorja, 

uporabe metafor ter pri prilagajanju svojega govora perspektivi poslušalca oziroma 

sogovornika) (Naigles, 2016). 

Tudi nekateri strokovnjaki v slovenskem prostoru navajajo, da se pri določenih 

posameznikih z avtistično motnjo govor sploh nikoli ne razvije, pri drugih pa je prisoten, 

ampak tako spremenjen in neustrezen glede na kontekst, da je njegova komunikacijska 

funkcija v veliki meri zmanjšana. Pri otrocih z blažjo obliko motnje je govor lahko 

funkcionalen in odstopa od tipičnega zgolj v nekaterih elementih (npr. ritem, melodija, 

pragmatika). Vedno in brez izjeme so prisotne tudi motnje na neverbalnem področju 

komunikacije (pogled, izraz obraza, kretnje) (Macedoni-Lukšič idr., 2009). 

Pri otrocih z avtistično motnjo lahko težave na področju razvoja govora in jezika zaznamo 

že zelo zgodaj. Ti otroci ne prehajajo vseh faz jezikovnega razvoja, manj grulijo in mnogi 

celo nikoli ne spregovorijo. Pri otrocih s tipičnim razvojem se njihovo besedišče do 

drugega leta intenzivno bogati, medtem ko pri otrocih z avtistično motnjo nazaduje. 

Govor otrok z avtističnimi motnjami je prežet z eholalijo (samodejno, nesmiselno 

ponavljanje nazadnje slišanih besed ali fraz) ali neologizmi (jezikovne novotvorbe). 

Pogosta je tudi napačna uporaba zaimkov (otroci sebe naslavljajo z on/ona) in 

primanjkljaj na področju neverbalne komunikacije (mimika, geste, gibi telesa …) (Grilc, 

2014). 

Motnje govorno-jezikovnega razvoja pri otrocih z avtistično motnjo so povezane s stopnjo 

intelektualne prikrajšanosti otroka. Pri mnogih je zaostanek na tem področju večleten, 
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pogosto se govor začne razvijati šele okoli petega leta. Normalno inteligentni otroci z 

avtistično motnjo imajo lahko bogato besedišče, obvladajo slovnična pravila in so zelo 

dobri v branju. Pri govoru manj učinkovito modulirajo intonacijo, višino, hitrost, 

poudarke, jakost in tempo govora (prehiter, prepočasen), ali pa je ta monoton.  

Podobno tudi B. Dobnik Renko navaja, da imajo otroci z avtistično motnjo kljub dobri 

gramatični kompetentnosti nek specifičen oziroma neobičajen govor, o katerem je 

govoril že Kanner in ima običajno naslednje posebnosti:  

 eholalija,  

 govor, ki temelji na asociacijah,  

 zamenjava zaimkov jaz in ti,  

 težave pri uporabi časovnih in prostorskih izrazov ter  

 slabo razumevanje metafor (Dobnik Renko, 2008).  

Eholalija (dobesedno ponavljanje govora drugih) je ena izmed najznačilnejših posebnosti 

govora posameznikov z avtistično motnjo. Definiramo jo lahko kot nefunkcionalno, 

samostimulacijsko ali stereotipno vedenje, čeprav nekatere raziskave pravijo, da ima 

slednja lahko za osebe z avtistično motnjo veliko (tudi pozitivnih) funkcij in je pomembna 

za njihovo učenje ter jezikovni razvoj. Ena od posledic dobesedne eholalije je po vsej 

verjetnosti tudi zamenjava zaimkov jaz in ti. Količina eholalije v govoru upada sočasno z 

naraščanjem otrokove jezikovne kompetentnosti in tako posledično predstavlja enega od  

pokazateljev razvoja (Roberts, 2014). 

Na področju pripovedovalnih veščin se pri otrocih z avtistično motnjo pojavljajo 

predvsem: težave z razumevanjem vzročno-posledičnih odnosov, težave s koherentno 

organizacijo pripovedi in uporabo dvoumnih izrazov. Prisotne so tudi morfo-sintaktične 

težave (ne nujno pri vseh posameznikih), pogosto ponavljanje besed (posledično manj 

tekoč govor) in manjša (sintaktična) kompleksnost izjav (Kuijper, Hartman, Bogaerds-

Hazenberg in Hendriks, 2017). Tudi drugi avtorji navajajo, da naj bi otroci z avtistično 

motnjo v povprečju sestavljali manj koherentne in manj kompleksne zgodbe. Težave 

imajo predvsem z zavzemanjem perspektive druge osebe v zgodbi in so usmerjeni bolj na 

navajanje dejstev kot na neko smiselno interpretacijo dogodkov (Tager-Flusberg idr., 

2011).  

J. Volden in L. Phillips (2010) v svojem članku navajata raziskave, ki dokazujejo, da 

obstajajo posamezniki z avtistično motnjo, pri katerih se struktura jezika (leksika, 

sintaksa) zdi praktično nedotaknjena, a tudi pri tistih težave na pragmatičnem področju 

ostajajo.  

Na podlagi tega lahko trdimo, da so pragmatični primanjkljaji osrednji problem otrok 

z avtistično motnjo (Volden in Phillips, 2010). Slednje potrjuje tudi P. O'Brien Towle 

(2013), ki deli jezik na obliko (slovnica, sintaksa, besednjak), vsebino (semantika, 

pomenoslovje) in pragmatiko ter pride do zaključka, da se posamezniki z avtistično 

motnjo lahko razlikujejo glede na oblikovno in vsebinsko področje, a bodo prav vsi imeli 

težave na področju pragmatike oziroma socialne rabe jezika (O'Brien Towle, 2013). Eigsti 
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in Schuh (2016) na podlagi najnovejših raziskav podata celovit opis profila otroka z 

avtistično motnjo, ki se ujema z zgornjimi dognanji: intaktna fonologija, različne 

zmožnosti na področju leksike in strukture jezika ter konsistentne težave na področju 

pragmatike (socialni vidik jezika). 

Tudi najnovejše raziskave, znotraj katerih so proučevali pripovedovalne sposobnosti 

otrok, potrjujejo, da imajo otroci z avtistično motnjo pomembne težave na pragmatičnem 

in sintaktičnem področju, medtem ko so njihove semantične zmožnosti lahko povsem 

primerljive z vrstniki v tipičnem razvoju (Kuijper idr., 2017). 

4.3.1 GESTE OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO 

Uporaba gest naj bi bila močan prediktor kasnejših jezikovnih sposobnosti tako pri otrocih 

s tipičnim razvojem kot pri tistih z zaostanki (Tager-Flusberg idr., 2011). 

Glede na to, da vemo, da je področje komunikacije (in socialne interakcije) med najbolj 

oškodovanimi pri otrocih z avtistično motnjo, lahko pri njih pričakujemo tudi razlike pri 

uporabi gest in pri ostalih temeljnih komunikacijskih spretnosti, ki jih je mogoče opaziti 

že veliko pred izgovorom prve besede, s čimer lahko postanejo eden najzgodnejših 

indikatorjev morebitnih težav. Študije kažejo, da otroci z avtistično motnjo pri prvem letu 

starosti uporabljajo precej manj fraz in gest (predvsem gest kazanja) v primerjavi z 

vrstniki s tipičnim razvojem. Pri 18. mesecih se kažejo zaostanki pri razumevanju in 

produkciji posameznih besed ter še vedno pri uporabi gest. Zaostanke na področju razvoja 

gest tako lahko obravnavamo kot enega izmed najzgodnejših znakov avtistične motnje 

(Mitchell, Brian, Zwaigenbaum, Roberts, Szatmari, Smith in Bryson, 2006). 

Razvoj gest je pri otrocih z avtistično motnjo zakasnjen, poleg tega pa so opazne tudi 

razlike v primerjavi s tipičnim razvojem. Otroci z avtistično motnjo uporabljajo geste 

doseganja in zahtevanja ter pri slednjih vztrajajo dokler ne dobijo želenega objekta. V 

primerjavi z otroki s tipičnim razvojem uporabljajo več kontaktnih gest (uporaba roke 

odraslega kot orodja) (Sowden idr., 2008).  

Kontaktne geste (oziroma geste vodenja, jemanja rok) so ena najbolj značilnih 

posebnosti na področju vedenja otrok z avtistično motnjo. Pri tipično razvijajočih se 

otrocih niso prisotne oziroma se pojavljajo le v najzgodnejšem obdobju (nekje do 12. 

meseca starosti), kasneje pa so zamenjane z bolj konvencionalnimi oblikami 

komuniciranja. Kontaktne geste za otroke z avtistično motnjo predstavljajo učinkovit 

način za izkazovanje želja, namenov in iskanja pomoči pri odraslih (Gomez, 2015).  

Sowden s sodelavci navaja, da se geste pri otrocih z avtistično motnjo lahko pojavljajo z 

ali brez očesnega stika (Sowden idr., 2008), Gomez pa trdi, da je glavna razlika pri njihovi 

uporabi gest ravno v tem, da redko uporabljajo razne namige (kot je očesni stik), v 

kombinaciji s katerimi koli gestami (Gomez, 2015). 

Pri otrocih v tipičnem razvoju se imperativne in deklarativne geste pojavljajo v enaki 

meri, medtem ko otroci z avtistično motnjo (Camaioni idr., 2003, v Ljubešić in Cepanec, 
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2012) komunicirajo bistveno manj v deklarativne kot v imperativne namene. Slednje kaže 

na različne (socio)kognitivne predpostavke komuniciranja za te funkcije (Ljubešić in 

Cepanec, 2012). Tudi H. Sowden (2008) v svojem članku navaja, da so otroci z 

avtističnimi motnjami večinoma omejeni na imperativno kazanje, za razliko od otrok s 

tipičnim razvojem, ki kazanje uporabljajo tudi za usmerjanje pozornosti (deklarativno 

kazanje). Pomanjkanje deklarativnih gest pri otrocih povezujejo tudi z deficiti, 

povezanimi s teorijo uma, in ne z deficiti na področju motoričnih spretnosti (Sowden idr., 

2008). 

V tipičnem razvoju se pojavljajo tudi kulturno pogojene geste (kimanje, mahanje v 

slovo, pošiljanje poljubčkov) in geste, ki ponazarjajo predmet ali dejanje (uporaba 

imaginarnega volana za avto, uporaba roke pred obrazom kot slonovega rilca). Tudi te so 

redko prisotne pri otrocih z avtistično motnjo, če že, se pojavljajo kot imitacije, naučene v 

socialnih rutinah, za katere ni povsem jasno, ali jih otroci uporabljajo produktivno in 

spontano ali gre samo za posnemanje brez simbolnega pomena (Sowden idr., 2008). 

Brunner (1981, v Watson idr., 2013) je zgodnje geste klasificiral v tri kategorije (glede na 

intencionalnost komunikacije):  

- geste socialne interakcije,  

- geste regulacije vedenja in  

- geste skupne pozornosti.  

Izsledki različnih raziskav razvoja gest pri otrocih z avtistično motnjo kažejo, da so 

razlike opazne že ob koncu prvega leta in se kažejo predvsem v količini (inventarju) vseh 

gest, pogostosti uporabe gest skupne pozornosti ter v zmanjšani variabilnosti pri gestah za 

namene socialne interakcije (Watson idr., 2013).  

Dejstvo, da imajo komunikacijski primanjkljaji otrok z avtistično motnjo enak vpliv tako 

na razvoj govora kot tudi na razvoj gest, je neizpodbitno (Sowden idr., 2008).  

 

4.3.2 BESEDNJAK OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO 

Do 18. meseca se pri otrocih s tipičnim razvojem besednjak zelo hitro širi, saj so se 

vsakodnevno sposobni naučiti nekaj novih besed. Pri otrocih z avtistično motnjo do težav 

na tem področju v zgodnjem obdobju pride predvsem zaradi slabše zmožnosti uporabe 

kombinacije socialnih namigov (npr. usmerjenost pogleda, mimika druge osebe). Drugače 

so se otroci z avtistično motnjo hitro sposobni naučiti novih besed, pravzaprav je področje 

leksike lahko eno njihovih močnih področij (Tager-Flusberg idr., 2011). 

Raziskave iz področja zgodnjega razvoja besednjaka kažejo, da imajo otroci z avtistično 

motnjo v primerjavi s tistimi s tipičnim razvojem zaostanke tako na področju receptivnega 

(razumevanje fraz) kot tudi ekspresivnega besednjaka (Pierro, 2013).  

Otroci z avtistično motnjo imajo težave pri kombiniranju posameznih besed v smiselne 

fraze in stavke. Velikokrat izgovarjajo samo izolirane besede oziroma znova in znova 
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ponavljajo določeno frazo (nekateri gredo tudi skozi fazo, ko ponavljajo tisto, kar slišijo – 

eholalija) (Pierro, 2013).  

Pri preučevanju njihovega besednega zaklada so opazili, da so prisotne določene razlike 

na tem področju. Ti otroci v pogovoru redko uporabljajo besede za opis svojih mentalnih 

stanj (npr. vem, mislim) in imajo težave z razumevanjem socialno-emocionalnih terminov 

in izrazov (Tager-Flusberg idr., 2011). 

Tudi Benson (2002, v Pierro, 2013) navaja, da se otroci z avtističnimi motnjami hitreje 

naučijo konkretnih kot pa abstraktnih besed, ki se nanašajo na človeške odnose in čustva. 

Ti posamezniki imajo pogosto tudi težave z uporabo pravilnih imen ljudi in so zelo 

omejeni pri uporabi različnih pomenov besed (imajo težave z generalizacijo besed). 

Primanjkljaje imajo tudi na področju kategorizacije in razumevanja povezav med 

besedami (Pierro, 2013). 

 

4.4 PRAGMATIČNE ZMOŽNOSTI OTROK Z AVTISTIČNO 

MOTNJO 

Študije so proučevale različna področja govorno-jezikovnega razvoja (fonologijo, 

sintakso, semantiko, pragmatiko) pri otrocih z avtistično motnjo in rezultati so pokazali, 

da je pri njih najbolj prizadet prav pragmatični vidik (Dobnik Renko, 2008). Tudi L. 

Naigles na podlagi najnovejših spoznanj navaja, da glavni pokazatelj avtistične motnje 

niso več primanjkljaji oziroma zaostanki na področju jezika, ampak težave pri socialni 

rabi jezika (v povezavi z neverbalnimi vedenji) (Naigles, 2016).  

Pragmatični primanjkljaji otrok z avtistično motnjo so omenjeni že v prvih opisih 

(Kanner, 1943) njihovega govora z naslednjimi besedami: nenavaden, neumesten, 

formalen, stereotipen, neprimeren, metaforičen govor. Avtorji prvih definicij omenjajo 

težave z iniciacijo pogovora (asertivnostjo), odzivnostjo (responzivnostjo), izmenjavami, 

vzdrževanjem in razvijanjem teme pogovora (Volden in Phillips, 2010).  

Obstaja nabor štirih ključnih elementov pragmatične kompetence, ki so pri otrocih z 

avtistično motnjo najbolj problematični (O'Brien Towle, 2013): 

1. otrokova zmožnost koordinacije verbalnih in neverbalnih komunikacijskih 

modalitet z namenom optimizacije sporočila (vokalizacija, besede, očesni stik, 

sledenje s pogledom, obrazna mimika, geste, skupna oziroma združena pozornost), 

2. uporaba različnih komunikacijskih namenov (iskanje pozornosti, zahtevanje 

objektov/dejanj, komentiranje, odgovarjanje, pozdravi, odklanjanje, protestiranje), 

3. sposobnost popravljanja neuspešne oziroma spodletele komunikacije (ponovitev, 

razlaga, dodajanje gest, parafraziranje) ter 

4. sposobnost vzdrževanja pogovora (izmenjava vlog, vzdrževanje in širitev teme). 
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Pri opazovanju moramo biti pozorni tudi na prisotnost naslednjih atipičnih jezikovnih 

posebnosti, značilnih za avtistične motnje (O'Brien Towle, 2013):  

- eholalija (takojšnja, zakasnjena ponovitev besed),  

- »scripting« (ponavljanje naučenih fraz),  

- instrumentalna komunikacija (fizično vodenje odraslega z roko),  

- indirektna komunikacija,  

- neobičajno bebljanje in spremenjena prozodija (neobičajen ton in višina govora). 

Starši otrok z avtistično motnjo opažajo, da je njihova pragmatična uporaba jezika 

omejena. Slednji namreč lahko spretno uporabljajo jezik za zadovoljevanje svojih potreb 

in želja (regulacijska funkcija), manj učinkoviti pa so pri uporabi jezika v socialne namene 

(usmerjanje pozornosti osebe na določen objekt, izmenjava misli in izkušenj ipd.) (Tager-

Flusberg idr., 2011). 

Tudi Chiang, Soong, Lin in Rogers (2008, v Shilpashri in Shyamala, 2016) so ugotovili, 

da obstaja pri otrocih z avtistično motnjo pomembna razlika v količini neverbalnih 

komunikacijskih dejanj v primerjavi s tipično populacijo (predvsem pri iniciaciji 

interakcije). Na podlagi teh podatkov je bila izvedena raziskava, v kateri so pri otrocih z 

avtistično motnjo, starih od enega do dveh let, ugotovili manjšo prisotnost naslednjih petih 

pomembnih pragmatičnih spretnosti: 

 komunikacijski namen,  

 zavrnitev,  

 odgovor za negacijo,  

 zahteva po objektu/dejanju in  

 odgovor na zahtevo po objektu/akciji.  

Rezultati kažejo, da so pri teh otrocih v primerjavi s tipično populacijo velika odstopanja 

na vseh področjih, največja pa pri uporabi negacij (pri otrocih z avtistično motnjo slednje 

sploh niso prisotne), obstoju komunikacijskega namena in zahtevah po določeni stvari. 

Največ je prisotnih zavrnitev, ampak še teh je pomembno manj kot pri otrocih brez motenj 

v razvoju (Shilpashri in Shyamala, 2016). 

Paul (2007) pravi, da se primanjkljaji na področju pragmatike pojavljajo pri vseh 

posameznikih z avtistično motnjo, ne glede na njihovo starost ali raven funkcioniranja. Ti 

primanjkljaji so vidni že zelo zgodaj in se kažejo kot:  

 pomanjkanje spontanih pobud za komunikacijo,  

 pomanjkanje socialnih govornih dejanj,  

 odsotnost gest (kazanja),  

 težave pri izmenjavi vlog v pogovoru in  

 spremenjena, neobičajna prozodija (Eigsti in Schuh, 2016).  

Prozodija kot ritmična, dinamična in melodična značilnost jezika, ki se nanaša na višino, 

glasnost in trajanje, igra pomembno vlogo v človeški interakciji. Motnje prozodije niso 
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prisotne pri vseh posameznikih z avtistično motnjo, temveč le pri nekaterih in tudi pri njih 

so primanjkljaji zelo različni (Arciuli, 2014).  

Če povzamemo, pragmatični vidik jezika zahteva učinkovito presojanje namenov, znanja 

in ostalih mentalnih stanj sogovornika oziroma zahteva spretnosti povezane z mehanizmi 

teorije uma, ki predstavljajo osrednji problem posameznikov z avtistično motnjo. 

Primanjkljaji na pragmatičnem področju so tako univerzalni za avtistično motnjo in se 

kažejo kot težave z izmenjavo vlog, vzdrževanjem teme pogovora, uporabo smiselnih 

komentarjev ter razumevanjem prenesenih pomenov (ironija, sarkazem, metafore). 

Prisotna je tudi neustrezna prozodija in intonacija. Čeprav posamezniki proizvajajo 

slovnično pravilne stavke, pa njihov govor še vedno lahko zveni čudno, nenavadno 

(Tager-Flusberg idr., 2011).  
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5 OCENJEVANJE PRAGMATIČNIH 

ZMOŽNOSTI  

5.1 POMEN ZGODNJEGA OCENJEVANJA 

PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI IN ZGODNJE 

INTERVENCIJE 

Glavni cilj strokovnjakov je (oziroma bi moral biti), da so avtistične motnje čim prej 

prepoznane, da se tako otroku in njegovi družini čim hitreje lahko zagotovi ustrezna 

pomoč in podpora. Glede na to, da je motnja prisotna od rojstva in se prvi znaki začnejo 

kazati že v najzgodnejšem obdobju, je takrat tudi pravi čas, da jih začnemo prepoznavati, 

spremljati in obravnavati, če je to potrebno. Razlogov za to je več. Kasneje, ko že začnejo 

vplivati na otrokovo vedenje in interakcijo z drugimi, je njihovo obvladovanje veliko 

težje. Prav tako s predolgim čakanjem zamudimo kritično obdobje, v katerem so možgani 

najbolj dovzetni za učenje jezika, socialnih spretnosti in drugih kognitivnih zmožnosti. 

Zgodnja intervencija je bistvenega pomena, saj otroku omogoča boljšo prognozo – da 

doseže največjo možno stopnjo samostojnosti in komunikacijske vključenosti (O'Brien 

Towle, 2013). Različni vzorci pojava avtistične motnje pri otrocih predstavljajo velik 

izziv za njeno zgodnje odkrivanje oziroma prepoznavanje, zato je pomembno, da 

razvijemo učinkovite pristope. Zgodnja diagnoza ne omogoča le boljše prognoze, ampak 

na splošno izboljša kakovost življenja tako otroka z avtistično motnjo kot tudi njegove 

družine (potrebno je namreč poskrbeti tudi za starše) (Zwaigenbaum, 2011). 

Starost, pri kateri je pri otrocih mogoče diagnosticirati avtistično motnjo, se drastično 

pomika navzdol. Včasih je veljalo prepričanje, da otroka lahko z gotovostjo 

diagnosticiramo šele pri tretjem letu starosti, danes (ko bolje poznamo tipičen govorno-

jezikovni razvoj) pa vemo, da je to možno že pri 12 mesecih (če ne celo prej), a žal 

zgodnja postavitev diagnoze po svetu še ni del vsakodnevne prakse (O'Brien Towle, 

2013).  

Tudi Zwaigenbaum navaja posamezne raziskave, ki kažejo, da bi bili otroci lahko 

identificirani že pri starosti od 14 do 15 mesecev, kar je precej pod trenutno povprečno 

normo v Ameriki (ZDA), ki je med 49. in 66. mesecem. Otroci so v povprečju pregledani 

s strani treh različnih strokovnjakov, preden je določena diagnoza. Vsi podatki kažejo na 

to, da obstajajo možnosti za skrajšanje časa, ki preteče med opažanjem prvih znakov 

motnje in postavitvijo same diagnoze (Zwaigenbaum, 2011).  

Starši otrok z avtistično motnjo so ponavadi tisti, ki prvi opazijo razvojne težave. Nekateri 

izrazijo svojo zaskrbljenost še preden otrok dopolni 18 mesecev, preostali (80 %) pa 

najkasneje do otrokovega drugega rojstnega dne. Kljub temu je povprečna starost otroka 

ob diagnozi štiri leta, še višja pa je pri otrocih, ki prihajajo iz družin z nižjim SES – 

socialno-ekonomskim statusom (Landa, 2011).  
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Pri procesu zgodnjega odkrivanja prisotnosti avtistične motnje ima na samem začetku 

ključno vlogo zaskrbljenost staršev, ki predstavlja pomemben kazalnik težav. V primeru 

ocenjevanja, bi bile točke na standardiziranih testih namreč lahko še v mejah normale. 

Sumu staršev sledi opazovanje s strani strokovnjakov, s katerimi pride otrok v stik, na 

koncu pa je potrebno preverjanje odstopanj z raznimi standardiziranimi ocenjevalnimi 

pripomočki ter odločanje o tem, ali je diagnoza avtistične motnje ustrezna oziroma 

utemeljena (Landa, 2011).  

Ravno zaradi zgoraj navedenega so za zgodnje odkrivanje avtističnih motenj najbolj 

smiselni instrumentariji, namenjeni ocenjevanju otrokovega vedenja s strani staršev. Eden 

izmed teh bo uporabljen tudi v empiričnem delu pričujočega magistrskega dela, prav tako 

bo preverjena njegova uporabnost. 

5.2 OCENJEVANJE PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI 

OTROK  

Večinoma so instrumentariji, ki jih strokovnjaki uporabljajo za preverjanje otrokovih 

sporazumevalnih sposobnosti, usmerjeni predvsem v strukturni in pomenski vidik jezika 

(Volden in Phillips, 2010). Celo takrat, ko je v sklop ocenjevanja vključeno tudi 

ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti, je slednje veliko manj preudarno (premišljeno) kot 

ocenjevanje ostalih področij (sintakse, besednjaka, semantike), čeprav bi ravno temu 

morali posvetiti največ pozornosti, glede na to, da je način otrokove uporabe jezika v 

svojem socialnem okolju veliko pomembnejši za njegovo socialno uspešnost kot 

kompetence na ostalih (tradicionalno pogosteje obravnavanih) področjih jezika (Russel in 

Grizzle, 2008).  

Pragmatično področje jezika je težko ocenjevati tudi zato, ker je vedenje, ki je odvisno od 

konteksta, težko izmeriti v neki formalni testni situaciji. Otroci ponavadi bolje 

funkcionirajo v standardizirani testni situaciji (kjer so jim podana jasna navodila) kot v 

naravnem okolju ali pa se zgodi, da sploh ne želijo sodelovati oziroma se nekatera 

vedenja, ki so sicer prisotna pri njih v vsakodnevnem funkcioniranju, v testni situaciji ne 

pojavijo (Volden in Phillips, 2010).  

Na splošno obstajajo zelo različna in deljena mnenja strokovnjakov o tem, katera področja 

pragmatičnih zmožnosti bi morali zajemati diagnostični testi, vedenjske ček liste, 

vprašalniki, strukturirana opazovanja vedenja in na kakšen način bi jih lahko primerjali 

med seboj. 
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Russel in Grizzle (2008) v svojem članku navajata, da bi morali biti pri ocenjevanju 

pragmatičnih zmožnosti pri otrocih še posebej pozorni na naslednjih 13 elementov 

pragmatične kompetence:  

1. zahteve,  

2. govorni akti (variabilnost in primernost),  

3. variabilnost glede na sogovornika,  

4. Griceove maksime (zahteve),  

5. pogajanja, usmerjanja in/ali navodila,  

6. izmenjave v pogovoru, 

7. izbira in vzdrževanje teme,  

8. nedobesedni, indirektni jezik in predpostavljanje,  

9. ritualni pozdravi,  

10. neverbalna komunikacija, 

11. govorne karakteristike (npr. prozodija),  

12. fluentnost govora in  

13. teorija uma in čustveni jezik ter pozornost, empatija in pripovedovalne spretnosti 

(Russel in Grizzle, 2008).  

D. O'Neill navaja, da je ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti pri otrocih zaradi 

pomanjkanja usklajenosti glede sposobnosti, ki jih moramo upoštevati kot pragmatične, še 

toliko bolj zahtevno in zamudno. Posledično je na voljo tudi zelo majhno število 

standardiziranih instrumentarijev za ocenjevanje (O'Neill, 2012)  

Tudi K. Marasco s sodelavci poudarja, da je ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti nujna, 

zahtevna in kompleksna naloga za strokovnjake na področju govora in jezika. Zaradi same 

narave pragmatike je zelo težko ustvariti nek standardiziran instrumentarij, ki bi zajemal 

vsa področja socialne komunikacije, ki jih slednja obsega (Marasco idr., 2004). 

M. Miller s sodelavci poudarja, da je spremljanje zgodnjih pragmatičnih spretnosti 

smiselno predvsem pri otrocih, ki imajo v sorodu posameznike z avtistično motnjo 

oziroma imajo družinsko zgodovino te motnje (ali katere druge razvojne motnje), saj nam 

to spremljanje omogoča zgodnjo detekcijo odstopanj in predikcijo morebitnih kasnejših 

razvojnih težav (Miller, Young, Hutman, Johnson, Schwichtenberg in Ozonoff, 2015). 

 

5.3 OCENJEVANJE PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI 

OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO 

Glede na vsa dosedanja dognanja imajo otroci z avtistično motnjo težave predvsem na 

področju pragmatične rabe jezika, ki je v okviru tradicionalnega ocenjevanja velikokrat 

spregledana. V zadnjem času se razvijajo določene formalne mere za ocenjevanje, ki 

temeljijo na mejnikih tipičnega pragmatičnega razvoja, ampak žal še vedno ne zajamejo 
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celotnega razpona abnormalnosti na področju pragmatike, ki se pojavlja pri otrocih z 

avtistično motnjo (Volden in Phillips, 2010). 

Pri zgodnji (predverbalni) komunikaciji otrok z avtistično motnjo večkrat ni jasno, ali je 

njihovo vedenje sploh komunikacijsko in intencionalno usmerjeno. Večinoma so pri njih 

prisotna komunikacijska vedenja, ki jih sogovornik interpretira kot komunikacijska, 

čeprav ni nujno tako. Za preverjanje prisotnosti teh potencialnih komunikacijskih aktov 

(PCA) (ter posledično ugotavljanje prisotnosti avtistične motnje) so najbolj uporabne 

naslednje tri tehnike ocenjevanja (Keen, 2014).:  

 intervjuji (opis vedenja otrok s strani njihovih skrbnikov ali učiteljev),  

 opazovanje v naravnem okolju (naturalistično opazovanje) in  

 strukturirano opazovanje z različnimi vprašalniki in ocenjevalnimi lestvicami (ki 

je bolj sistematično).  

Glede na to, da ima vsaka tehnika svoje prednosti in pomanjkljivosti, je najbolj 

priporočljiva uporaba kombinacije vsaj dveh od naštetih (Keen, 2014).  

Rezultati različnih raziskav kažejo, da bi bilo za prepoznavanje otrok z avtistično motnjo 

bolj smiselno ocenjevanje njihovega vedenja s strani bližnjih oseb, ki jih dobro poznajo, 

namesto z uporabo standardiziranih ocenjevalnih pripomočkov. Problem pri tovrstnem 

pristopu je sicer možnost subjektivne interpretacije, a je še vseeno prisotnih več prednosti 

kot slabosti. Nudi namreč možnost ocene vedenja v naravni situaciji (v domačem okolju), 

ocene tipične, povprečne ravni otrokovega funkcioniranja (ne le trenutna ocena na dan 

ocenjevanja) ter možnost ocenjevanja širšega razpona pragmatičnih spretnosti (tudi 

omemba vedenj, ki se ne pojavijo znotraj tipičnega pragmatičnega razvoja (Volden in 

Phillips, 2010).  

Tudi P. O'Brien Towle (2013) navaja, da imajo instrumentariji, ki temeljijo na poročanju s 

strani staršev in učiteljev, pomembne prednosti, saj so ravno oni tisti, ki najbolje poznajo 

otrokovo vedenje. Dodaja pa, da se pri sprejemanju diagnostičnih odločitev ti 

instrumentariji morajo uporabljati v kombinaciji z drugimi načini zbiranja informacij 

(direktno preverjanje otrokovih zmožnosti in klinično opazovanje) (O'Brien Towle, 2013). 

 

5.4 INSTRUMENTARIJI ZA OCENJEVANJE 

PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK 

D. O'Neill (2007) navaja, da ni dostopnega nobenega standardiziranega testa, ki bi bil 

specifično izdelan za ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti dojenčkov/malčkov in 

predšolskih otrok. Kot omenjeno že v zgodnjih poglavjih in kar poudarja tudi D. O'Neill, 

je potreba po tovrstnem instrumentariju zares velika, glede na to, da je cilj strokovnjakov 

čimbolj zgodnje odkrivanje različnih razvojnih težav pri otrocih (O'Neill, 2007). 
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Nekateri instrumentariji za ocenjevanje pragmatičnih spretnosti zelo majhnih otrok sicer 

obstajajo, eden takih je na primer CSBS (Communication and Symbolic Behavior Scales; 

Wetherby, Prizant, 1993), a ta ne daje celovite ocene pragmatičnega funkcioniranja 

otroka, poleg tega pa je njegova uporaba tudi dokaj zamudna. Ostali meri pragmatičnega 

razvoja sta tudi PP (Pragmatics Protocol, Prutting, Kirchner; 1983), ki temelji na oceni 

vzorca pogovora s strani strokovnjaka in ni standardiziran, ter CCC-2 (Children’s 

Communication Checklist-2, Bishop, 1998, 2003), ki temelji na oceni s strani staršev in je 

standardiziran. Obe zadnji merili sta namenjeni ocenjevanju pragmatičnih spretnosti otrok 

starejših od štirih let (O'Neill, 2007). 

Eden bolj znanih vprašalnikov za merjenje zgodnjih komunikacijskih zmožnosti otrok je 

tudi vprašalnik za starše SCSQ (The Social Conversational Skills Rating Scale, Bonifacio, 

Girolametto, 2007), ki je preveden in se uporablja tudi v slovenskem prostoru. Vprašalnik 

se osredotoča na ocenjevanje otrokovih spretnosti asertivnosti in responzivnosti. Izkazal 

se je za zelo učinkovitega pri detekciji razlik med pragmatičnimi zmožnostmi otrok z 

zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem in tistih s tipičnim razvojem (Bonifacio idr., 

2007). 

Tudi J. Volden in L. Phillips v svojem prispevku omenjata nekatere instrumentarije za 

oceno pragmatičnih zmožnosti otrok in za dva izmed njih predstavita tudi njuno 

učinkovitost pri odkrivanju otrok z avtistično motnjo (Volden in Phillips, 2010):  

- TOPL (Test of Pragmatic Language; Phelps-Terasaki, Phelps-Gunn) je 

standardizirani test, ki sledi tipičnemu razvoju pragmatičnih spretnosti. Otroku so 

prikazane različne socialne situacije, na katere mora ustrezno reagirati. Študije so 

pokazale, da je ta instrumentarij uspešno identificiral le določene posameznike z 

motnjo avtističnega spektra, ne pa tudi tistih visokofunkcionalnih. Osredotoča se 

bolj na kvantitativno in ne toliko na kvalitativno ocenjevanje. Zaključili so, da test 

ne zajame celotnega razpona pragmatičnih težav posameznikov z avtistično motnjo.  

- CCC-2 (The Children's Communication Checklist-2, Bishop) je ocenjevalna 

lestvica, ki temelji na ocenjevanju komunikacijskih vedenj otroka s strani odraslih, 

ki so v vsakodnevnem kontaktu z njim. Starši so tisti, ki določajo pogostost 

pojavljanja posameznih vedenj. Rezultati raziskav potrjujejo visoko učinkovitost te 

ocenjevalne lestvice pri prepoznavanju primanjkljajev na pragmatičnem področju 

in posledično pri ločevanju otrok z avtistično motnjo od tistih v tipičnem razvoju.  

Na podlagi rezultatov avtorici zaključita, da je ocenjevalna lestvica CCC-2 pomembno 

bolj občutljiv instrumentarij za identifikacijo otrok z avtistično motnjo (ne glede na 

stopnjo funkcioniranja) kot TOPL (Volden in Phillips, 2010).  

Russel in Grizzle v svojem prispevku preverjata uporabnost številnih instrumentarijev za 

ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti otrok. Kot najbolj učinkovite poleg že omenjenih 

CCC-2 in PP, navajata tudi ORS (Observational rating scale; 2003) in TASCC 

(Teacher assessment of student communicative competence; 2000) (Russel in Grizzle, 

2008). 
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Poleg zgoraj naštetih je na voljo tudi nekaj standardiziranih testov za ocenjevanje 

jezikovnih spretnosti otrok mlajših od petih let, ki pa se osredotočajo večinoma na 

semantične (besedišče) in gramatične spretnosti otrok, in ne toliko na pragmatične. To so: 

CDI (The MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, Fenson et al., 

1993), LDS (Language Development Survey, Rescorla; 1989), PLS-3 (Preschool 

Language Scale, Zimmerman, Steiner & Pond, 1992) in CELF-P-2 (Semel et al., 2004). 

Ostale mere, ki bolj na široko zajamejo komunikacijo, pa še niso potrjene na dovolj 

velikih vzorcih otrok. Iz teh dejstev tudi izvira potreba po vpeljavi novih zanesljivih, 

veljavnih in standardiziranih mer za oceno zgodnjega pragmatičnega razvoja zelo majhnih 

oziroma predšolskih otrok (O'Neill, 2007).  

V Sloveniji je situacija na področju ocenjevanja pragmatičnih zmožnosti predšolskih otrok 

nekoliko slabša, saj sta od vseh instrumentarijev, ki se po svetu uporabljajo za preverjanje 

teh zmožnosti, pri nas dostopna le dva: 

 Ocenjevalna lestvica socio-pragmatičnih spretnosti (Ozbič, Kogovšek, Penko, 

2011), gre za prevod instrumentarija The Social Conversational Skills Rating Scale 

(SCSQ: Bonifacio, Girolametto, 2007), ki se osredotoča na spretnosti asertivnosti 

in responzivnosti in je namenjena otrokom od prvega do tretjega leta (Penko, 

2013) ter 

 PPZ – Preizkus pripovedovanja zgodbe: Rokavička in Žabji kralj (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Kranjc, Sočan, Komidar, 2012), gre za priredbo 

instrumentarija CDI III (The MacArthur-Bates Communicative Development 

Inventories III., 2007), ki se nanaša na spretnosti pripovedovanja zgodbe in je 

primeren za uporabo pri otrocih, starih od tri do devet let (Preizkus pripovedovanja 

zgodbe (PPZ), 2017). 

 

5.4.1 INSTRUMENTARIJ LANGUAGE USE INVENTORY (LUI) KOT 

PRIPOMOČEK ZA OCENJEVANJE PRAGMATIČNIH ZMOŽNOSTI 

OTROK 

Language Use Inventory (v nadaljevanju LUI) je edini standardizirani vprašalnik za 

starše, namenjen ocenjevanju zgodnjih pragmatičnih zmožnosti ter socialnega 

komunikacijskega funkcioniranja otrok, starih od 18 do 47 mesecev (Language Use 

Inventory, 2017). 

Vprašalnik je leta 2009 razvila dr. Daniela O'Neill, profesorica razvojne psihologije, ki 

deluje na oddelku za psihologijo na Univerzi Waterloo v Kanadi (Language Use 

Inventory, 2017). Vprašalnik je preveden in prirejen tudi v slovenščino in ga najdemo pod 

imenom Ocenjevanje pragmatičnega jezikovnega razvoja predšolskih otrok (M. Ozbič, D. 

Kogovšek, J. Novšak Brce). Gre za neobjavljeno, nestandardizirano slovensko 

raziskovalno adaptacijo vprašalnika, za katero norme zaenkrat še niso oblikovane.  
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Glavni namen testa je odkrivanje zaostanka in primanjkljaja na področju otrokovega 

razvoja pragmatike glede na njegove vrstnike in identifikacija otrok, katerih ekspresivne 

jezikovne zmožnosti bi bilo potrebno dodatno preveriti oziroma oceniti (Language Use 

Inventory, 2017). 

Uporaba instrumentarija je enostavna tako za strokovnjaka kot tudi za starša. 

Izpolnjevanje in vrednotenje lahko poteka v pisni ali elektronski obliki. Spletno 

vrednotenje vprašalnika nam samodejno izdela tudi »poročilo« za posameznega otroka, ki 

prikazuje natančen povzetek otrokovih rezultatov, opremljen pa je tudi z grafi (Language 

Use Inventory, 2017). 

Vprašalnik LUI je sestavljen iz 180 postavk (trditev), ki so razdeljena na 14 podpodročij 

otrokovega komuniciranja v vsakodnevnih situacijah in aktivnostih. Vprašalnik je 

kronološko urejen – na začetku sprašuje po otrokovih gestah, sledijo prve besede pa vse 

do daljših stavkov (Pesco in O'Neill, 2016).  

Vprašalnik je razdeljen na tri večje enote oziroma dele, ki zajemajo različna podpodročja: 

 1. del se nanaša na otrokovo sporazumevanje z gestami in preverja otrokovo 

uporabo imperativnih in deklarativnih gest,  

 2. del zajema otrokovo verbalno oziroma besedno komunikacijo, 

 3. del pa otrokovo uporabo daljših stavkov. 

Podrobnejše informacije o tem, kaj vključujejo posamezna podpodročja se nahajajo v 

empiričnem delu te naloge, in sicer pod poglavjem, kjer je opisan uporabljeni merski 

instrumentarij. 

Na koncu vprašalnik LUI zahteva še nekaj splošnih informacij o otrokovem zdravju in 

jezikovnem okolju (Language Use Inventory, 2017). 

Vprašanja se nanašajo na otrokove trenutne sposobnosti in so večinoma zaprtega tipa 

(zahtevajo odgovor z da ali ne). Vprašanja se ne nanašajo na produkcijo posameznih 

besed, temveč usmerjajo starše, da razmišljajo bolj o otrokovem namenu komuniciranja 

(Pesco in O'Neill, 2016). 

D. O'Neill navaja, da postavke vprašalnika temeljijo na stališču, da večina otrokovih 

zgodnjih jezikovnih spretnosti temelji na razvoju njihove socialno-kognitivne 

kompetence, njihovega zanimanja za ljudi, mnenja, perspektive ter želje po komuniciranju 

o teh stvareh z drugimi (O'Neill, 2012). 

Izpolnjevanje vprašalnika LUI je enostavno, starši ga lahko samostojno izpolnijo in 

slednje jim vzame približno 20 minut. Rezultati so izraženi tako v surovih točkah kot tudi 

v percentilih, kar omogoča lažjo primerjavo z rezultati otrokovih vrstnikov in spremljanje 

napredka (Language Use Inventory, 2017). Študija, ki so jo izvajali na populaciji 

francoskih otrok, je prav tako pokazala, da izpolnjevanje vprašalnika staršem v povprečju 

vzame manj kot 30 minut (Pesco in O'Neill, 2016). 
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LUI ima na podlagi obsežnega vzorca (več kot 3.500 otrok) določene mesečne norme za 

starost od 18. do 47. meseca, razlikovane celo glede na spol, kar omogoči primerjavo z 

otroki enake starosti in spola. Instrumentarij ima močne psihometrične značilnosti, 

raziskave kažejo, da gre za zanesljivo, veljavno in notranje konsistentno mero za 

ocenjevanje zgodnjega pragmatičnega razvoja otrok (Pesco in O'Neill, 2012).  

Ob tem moramo poudariti, da so te norme narejene na vzorcu kanadskih otrok in so 

primerne le za angleško govoreči prostor. Kot sem že omenila, v Sloveniji priredba tega 

vprašalnika (Ocenjevanje pragmatičnega jezikovnega razvoja predšolskih otrok, M. 

Ozbič, D. Kogovšek, J. Novšak Brce) za enkrat žal še ni standardizirana in tudi norme še 

niso določene. Pri vrednotenju si lahko pomagamo s primerjavo z mejniki tipičnega 

razvoja pragmatičnih zmožnosti otrok ali z rezultati pilotske študije (na vzorcu 44 otrok s 

tipičnim razvojem), ki jo je v okviru svojega magistrskega dela izvedla Š. Novak (Novak, 

2016). 

LUI zajema predvsem področje pragmatike, vendar se ob tem dotika tudi nekaterih 

vidikov s področja semantike in sintakse. Teh področij namreč ne moremo obravnavati 

ločeno, saj so med seboj povezana (torej, če ima otrok semantične in gramatične težave, 

bo po vsej verjetnosti imel tudi nekatere pragmatične in obratno) (Pesco in O'Neill, 2012). 

Vprašalnik se osredotoča na to, zakaj otroci komunicirajo (njihov namen za uporabo 

jezika), o čem komunicirajo (predmeti, dogodki, dejanja, ipd.) in kako komunicirajo 

(kako prilagajajo svoje vedenje kontekstu). Pri večini testov je poudarek samo na 

besedišču in zgodnji slovnični zmožnosti otrok, medtem ko se LUI osredotoča tudi na 

uporabo jezika v socialnih interakcijah, ki je najbolj prizadeta ravno pri otrocih z 

avtistično motnjo. Posledično je ta ocenjevalni pripomoček po svetu pogosto uporabljen 

za prepoznavanje otrok z avtistično motnjo in kasneje za ocenjevanje njihovega napredka 

na področju ekspresivnega jezika (Pesco in O'Neill, 2016). 

Instrumentarij LUI pokaže tudi otrokova močna področja, kar je lahko v veliko pomoč 

strokovnjakom za govor in jezik (logopedom) pri načrtovanju intervencije, ki temelji na 

otrokovem znanju in njegovih interesih (Pesco in O'Neill, 2016). 

Raziskave kažejo na njegovo zanesljivost in veljavnost (odgovori staršev so bili 

konsistentni tudi ob ponovnem testiranju) ter na uspešnost pri napovedovanju otrokovih 

kasnejših jezikovnih zmožnosti (Pesco in O'Neill, 2012). 

V tujini so strokovnjaki že preverjali uporabnost instrumentarija LUI pri ocenjevanju 

pragmatičnih zmožnosti otrok z različnimi težavami v govorno-jezikovnem razvoju. 

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultat dveh pomembnejših študij.  

Prva študija, ki jo je izvedla D. O'Neill (2007), in je obsegala vzorec 49 otrok, ki so bili 

kasneje diagnosticirani z jezikovnim (43) ali fonološkim (6) primanjkljajem, je pokazala, 

da so tako povprečni rezultati vprašalnika LUI kot tudi rezultati na 12 posameznih 

podlestvicah vprašalnika pri teh otrocih pomembno odstopali od rezultatov otrok brez 

govorno-jezikovnih težav. Najnižje odstopanje je bilo prisotno na področju 
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sporazumevanja z gestami (imperativnimi in deklarativnimi), medtem ko je bilo na vseh 

ostalih področjih veliko večje – rezultati otrok z govorno-jezikovnimi motnjami so veliko 

nižji od rezultatov tistih, ki težav nimajo (kar prikazuje spodnja tabela 5). Ta študija 

dokazuje, da na podlagi rezultatov vprašalnika LUI lahko s 95-odstotno gotovostjo 

razlikujemo med skupino otrok s tipičnim razvojem jezika in tistimi z določenim 

jezikovnim zaostankom. Avtorica zaključi, da bi bile potrebne nadaljnje študije, ki bi 

primerjale rezultate otrok pri vprašalniku LUI z rezultati ostalih standardiziranih testov za 

ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti (npr. CSBS) ali drugih meritev (npr. pripovedovanje 

zgodbe) (O'Neill, 2007). 

Spodnja tabela (Tabela 5) prikazuje primerjavo povprečnih rezultatov otrok z 

govorno-jezikovnimi motnjami (49) in rezultatov otrok s tipičnim govorno-jezikovnim 

razvojem na 12 podlestvicah vprašalnika LUI (v O'Neill, 2007, str. 225). 

Tabela 5: Rezultati otrok z govorno-jezikovnimi motnjami v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem na 12 

podlestvicah vprašalnika LUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: A – otrokova uporaba gest, ko prosi za nekaj (imperativnih gest); B – otrokova uporaba gest, 

da bi dosegel, da bi kaj opazili (deklarativnih gest); C – vrsta besed, ki jih otrok uporablja; D – otrokove 

prošnje za pomoč; F – otrokova uporaba besed, da bi ljudje kaj opazili; G – otrokova vprašanja/komentarji o 

stvareh;  H – otrokova vprašanja/komentarji o osebah; I – otrokova uporaba besed pri aktivnostih z drugimi 

osebami; J – otrokova igrivost, hudomušnost in smisel za humor; K – otrokovo zanimanje za besede/jezik; 

M – otrokovo prilagajanje pogovora drugim osebam; N – otrokovo sestavljanje daljših stavkov ali zgodb. 

 

Kasneje (leta 2012) je bila izvedena nova študija (na vzorcu 350 otrok), ki je nadalje 

preučevala vlogo vprašalnika LUI pri prepoznavanju in diagnosticiranju otrok z 

določenimi jezikovnimi težavami. Raziskovali so njegove zmožnosti napovedovanja 

jezikovnih sposobnosti otrok, definiranih na podlagi otrokovih rezultatov na drugih 

jezikovnih merjenjih sintakse, semantike in pragmatike pri starosti od 5 do 6 let (CCC-2, 

CELF-P2, DELV-NR) ter na podlagi zgodovine otrokovega razvoja in drugih podatkov, 
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pridobljenih s strani staršev, ki so se izkazali kot dokaj zanesljiv vir informacij. Tudi 

rezultati te študije so potrdili, da instrumentarij LUI lahko uspešno napove kasnejša 

jezikovna odstopanja pri otrocih ter izpostavili, da je najbolj zanesljiv pri ocenjevanju 

otrok, starih od 24 do 41 mesecev (Pesco, O'Neill, 2012). 

Tuji raziskavi torej dokazujeta, da je vprašalnik LUI uporaben pripomoček za preverjanje 

oziroma ocenjevanje zgodnjih pragmatičnih zmožnosti otrok in tako učinkovit pri 

prepoznavanju otrok z govorno-jezikovnimi zaostanki kot tudi drugimi razvojnimi 

zaostanki ter pri napovedovanju kasnejših govorno-jezikovnih sposobnosti. Instrumentarij 

je ponekod v tujini (npr. v ZDA) že certificiran tudi za prepoznavanje otrok z avtističnimi 

motnjami. Na podlagi tega bi vprašalnik želela preizkusiti tudi na manjšem vzorcu 

slovenskih otrok z avtistično motnjo (oziroma sumom nanjo) ter primerjati, (če in) kako se 

njihovi rezultati razlikujejo glede na populacijo otrok s tipičnim razvojem.  
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Otroci z avtistično motnjo (v nadaljevanju AM) so tako v Sloveniji kot tudi drugod po 

svetu diagnosticirani zelo pozno (v povprečju med četrtim in šestim letom starosti), kar 

jim onemogoča dostop do zgodnje obravnave, ki je bistvena za čim boljšo prognozo 

(Jurišić, 2016). Znaki razvojnih težav so prisotni že zelo zgodaj, zato bi te otroke lahko z 

gotovostjo lahko diagnosticirali že pred prvim letom starosti (O'Brien Towle, 2013). 

Glede na pomembnost zgodnje obravnave, moramo strokovnjaki ves čas iskati nove 

načine, s katerimi bi odstopanja pri otrocih čim prej prepoznali in jim tako čim hitreje 

zagotovili potrebno pomoč in podporo. 

Ker se na področju pragmatičnih zmožnosti najhitreje (že pred začetkom verbalnega 

govora) pokažejo morebitna odstopanja, bi bilo v okviru zgodnje detekcije najbolj 

smiselno uporabiti pripomoček za ocenjevanje, ki preverja ta odstopanja. Upoštevati 

moramo tudi dejstvo, da so se v raziskavah, ki so primerjale različne načine ocenjevanja 

pragmatičnih spretnosti otrok, kot najučinkovitejši izkazali instrumentariji, ki temeljijo na 

opazovanju s strani staršev (Volden in Phillips, 2010), zato je smiselno, da bi kot glavni 

vir informacij uporabili prav njih. 

6.2 CILJ RAZISKAVE IN HIPOTEZE 

Glede na navedena dejstva bom v okviru svoje raziskave za preverjanje pragmatičnih 

zmožnosti predšolskih otrok z AM uporabila nestandardizirano slovensko adaptacijo 

vprašalnika za starše Language Use Inventory (LUI), sl. Ocenjevanje pragmatičnega 

jezikovnega razvoja predšolskih otrok (M. Ozbič, D. Kogovšek, J. Novšak-Brce; 2009), ki 

je namenjen ocenjevanju otrok, starih od 18 do 47 mesecev.  

Instrumentarij želim preizkusiti na slovenskem vzorcu otrok z AM in njihove rezultate na 

testu primerjati z rezultati otrok v tipičnemu razvoju (v nadaljevanju TR). Njihove 

pragmatične zmožnosti je v svojem magistrskem delu analizirala že Š. Novak (Novak, 

2016), zato bodo te služile za primerjavo. Na podlagi izvedenega preizkusa in primerjave 

bom skušala ugotoviti, ali bi vprašalnik LUI lahko začeli uporabljati v namene zgodnje 

detekcije slovenskih otrok z AM. Za uporabo dotičnega vprašalnika sem se odločila na 

podlagi številnih pozitivnih mnenj glede njegove uporabnosti iz tujine, kjer je njegova 

raba bolj razširjena. Raziskave potrjujejo njegovo zanesljivost, veljavnost in notranjo 

konsistentnost ter dokazujejo, da je uspešen napovedovalec kasnejših govorno-jezikovnih 

zmožnosti otrok (Pesco in O'Neill, 2012). 

Cilj raziskave je torej ugotoviti, kakšne so pragmatične zmožnosti predšolskih otrok z 

avtistično motnjo (starih od 18 do 47 mesecev) v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem. 



48 

 

6.2.1 HIPOTEZE 

Glede na cilj raziskave sem oblikovala spodaj navedene hipoteze.  

HIPOTEZA 1: Predšolski otroci z AM imajo na splošno manj razvite pragmatične 

zmožnosti v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem. 

HIPOTEZA 2: Predšolski otroci z AM kažejo največja odstopajo na področju uporabe 

gest glede na vrstnike s tipičnim razvojem. 

HIPOTEZA 3: Predšolski otroci z AM kažejo najmanjša odstopanja na področju besedne 

komunikacije glede na vrstnike s tipičnim razvojem. 

HIPOTEZA 4: Pragmatične zmožnosti otrok z AM so v statistično pomembni pozitivni 

korelaciji s starostjo. 

HIPOTEZA 5: Ni statistično pomembne razlike v stopnji razvitosti pragmatičnih 

zmožnosti med dečki in deklicami z AM v predšolskem obdobju. 

 

6.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V nalogi sta bila uporabljana spodaj navedena raziskovalna metoda in pristop. 

Raziskovalna metoda: kavzalna neeksperimentalna metoda.  

Raziskovalni pristop: kvantitativna raziskava in kvalitativna analiza posameznih otrok. 

 

6.3.1 VZOREC 

Način vzorčenja je namenski. V raziskavo je bilo vključenih 25 predšolskih otrok z AM, 

starih od 21 do 65 mesecev, vključenih v različne zdravstvene in vzgojno-izobraževalne 

ustanove ter zavode po Sloveniji. Poleg ciljne populacije (to so bili otroci od 17. do 48. 

meseca starosti) so se odzvali tudi starši nekoliko starejših otrok z AM in tudi ti so bili 

vključeni v vzorec, ki je že tako razmeroma majhen (kar je posledica poznega 

diagnosticiranja AM v Sloveniji, slabe stopnje sprejemanja otrokove motnje s strani 

staršev in tudi onemogočenega dostopa do staršev s strani nekaterih ustanov). 

V vzorcu so zajeti tako otroci z že postavljeno diagnozo AM kot tudi tisti v postopku 

njenega pridobivanja (s postavljenim sumom na AM) ne glede na njihove kognitivne 

sposobnosti (prisotnost/odsotnost motnje v duševnem razvoju – MDR). Na splošno se 

diagnostične oznake, zapisane v zdravniški dokumentaciji otrok, zajetih v vzorec, zelo 

razlikujejo med seboj. Vzorec je uravnotežen glede na starost, saj je v obeh starostnih 

skupinah (mlajši in starejši) skoraj enako število otrok, poleg tega pa vzorec ni 

uravnotežen glede na spol, saj v veliki večini prevladujejo dečki. 
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Graf 1: Grafični prikaz razporeditve vzorca glede na spol otrok.  

 

Tabela 6: Tabelarični prikaz razporeditve vzorca glede na spol. 

  N  % 

Moški 20 80,00 

Ženski 5 20,00 

Skupaj 25 100,00 

 

Iz grafa 1 in tabele 6 je razvidno, da vzorec ni uravnotežen po spolu, saj je vanj vključenih 

veliko več dečkov (20) kot deklic (5). 

 

Tabela 7: Tabelarični prikaz strukture vzorca glede na starost otrok. 

  N Min Max M SD 

Starost 25 21 65 45,56 13,083 

 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da je najmlajši otrok iz vzorca dosegel starost 21 mesecev (1 

leto in 9 mesecev), najstarejši pa starost 65 mesecev (5 let in 5 mesecev). Povprečna 

starost vseh otrok iz vzorca pa je 45,56 mesecev (3 leta in 10 mesecev), s standardnim 

odklonom 13,08 meseca.  

 

 

 

 

 

80% 

20% 

PRIKAZ VZORCA GLEDE NA SPOL 

Moški

Ženski
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Graf 2: Grafični prikaz razdelitve vzorca glede na dve starostni skupini. 

 

 

Tabela 8: Tabelarični prikaz razdelitve vzorca glede na dve starostni skupini.  

  N  % Min Max  M SD 

Mlajši (21–45 mesecev) 12 48,00 21 43 31,67 9,713 

Starejši (46–65 mesecev) 13 52,00 48 65 56,33 2,887 

Skupaj 25 100,00     

Vzorec je razdeljen na dve starostni skupini zaradi lažje nadaljnje analize in preverjanja 

postavljenih hipotez (graf 2). Prva starostna skupina (mlajši) zajema otroke od 21. do 45. 

meseca starosti, druga (starejši) pa otroke od 46. do 65. meseca starosti. Iz tabele 8 in 

grafa 2 je razvidno, da sta skupini skoraj popolnoma homogeni (uravnoteženi), saj je v 

obeh približno enako število otrok. V mlajši starostni skupini je 12 (48 %), v starejši pa 13 

(52 %) otrok z AM.  

  

48% 
52% 

PRIKAZ VZORCA GLEDE NA STAROST 

Mlajši (21–45 mesecev) 

Starejši (46–65 mesecev) 
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Graf 3: Grafični prikaz povprečne starosti otrok v obeh starostnih skupinah. 

 

Iz tabele 7 in grafa 3 lahko vidimo, da je povprečna starost otrok v prvi starostni skupini 

(mlajši) 31,67 meseca (s standardnim odklonom 9,713 meseca), v drugi starostni skupini 

(starejši) pa 56,33 meseca (s standardnim odklonom 2,887 meseca). 

 

V nadaljevanju poglavja so bile v okviru opisa vzorca otrok z AM narejene tudi 

posamezne navzkrižne analize glede na različne spremenljivke:  

 Graf 4: Grafični prikaz spola otrok v obeh starostnih skupinah. 
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Iz grafa 4 lahko razberemo, da je znotraj mlajše starostne skupine (21–45 mesecev) 10 

dečkov in 2 deklici, v starejši starostni skupini (46–65 mesecev) pa je 10 dečkov in 3 

deklice. Razmerje med spoloma v obeh starostnih skupinah je zelo podobno.  

 

 Graf 5: Grafični prikaz postavljene diagnoze glede na starost. 

Graf 5 nam prikazuje, da je znotraj mlajše starostne skupine (21–45 mesecev) več 

posameznikov, ki imajo postavljen samo sum na AM (7), kot tistih, ki imajo to razvojno 

motnjo potrjeno (5). Ravno nasprotno je v starejši starostni skupini (46–65 mesecev), v 

kateri prevladujejo posamezniki z že potrjeno diagnozo (8), v manjšini pa so tisti s sumom 

na to motnjo (4). Znotraj skupine starejših posameznikov je tudi posameznica s potrjenim 

AS. 

 

Graf 6: Grafični prikaz postavljene diagnoze glede na spol. 
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Iz grafa 6 lahko razberemo, kakšne diagnoze prevladujejo pri posameznikih glede na spol. 

Večina deklic iz vzorca ima postavljen sum na AM (3), ena ima potrjeno diagnozo AM in 

zadnja ima potrjeno diagnozo AS. Na drugi strani ima večina dečkov potrjeno diagnozo 

AM (12), preostali (8) pa imajo postavljen sum na omenjeno motnjo. 

 

6.3.2 SPREMENLJIVKE IN NJIHOVO VREDNOTENJE 

V raziskavi so bile uporabljene različne spremenljivke, ki so predstavljene v nadaljevanju. 

KRITERIJSKE: 

 diagnoza (predstavlja diagnostično oznako, zapisano v zdravniški dokumentaciji – 

sum na AM, AM ali Aspergerjev sindrom – AS)  

 MDR (predstavlja prisotnost oziroma odsotnost motnje v duševnem razvoju) 

 

NEODVISNE:  

 spol (predstavlja naravni spol) 

 starost (predstavlja dopolnjeno starost otroka v mesecih) 

 

ODVISNE: 

 otrokovo sporazumevanje z gestami, ki ga predstavljata podlestvici A in B:  

o A – otrokova uporaba gest, ko prosi za nekaj (imperativnih gest) (11 

postavk) 

o B – otrokova uporaba gest, da bi dosegel, da bi kaj opazili (deklarativnih 

gest) (2 postavki), 

 otrokova besedna (verbalna) komunikacija, ki jo predstavljata podlestvici C in 

D: 

o C – vrsta besed, ki jih otrok uporablja (21 postavk) 

o D – otrokove prošnje za pomoč (7 postavk) 

 otrokovi daljši stavki, ki jih predstavljajo podlestvice F, G, H, I, J, K, L, M in N: 

o F – otrokova uporaba besed, da bi ljudje kaj opazili (6 postavk) 

o G – otrokova vprašanja/komentarji o stvareh (9 postavk) 

o H – otrokova vprašanja/komentarji o sebi in o drugih osebah (36 postavk) 

o I – otrokova uporaba besed pri aktivnostih z drugimi osebami (14 postavk) 

o J – otrokova igrivost, hudomušnost in smisel za humor (5 postavk) 

o K – otrokovo zanimanje za besede in jezik (12 postavk) 

o M – otrokovo prilagajanje pogovora drugim osebam (15 postavk) 

o N – otrokovo sestavljanje daljših stavkov in zgodb (36 postavk) 
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VREDNOTENJE SPREMENLJIVK: 

 spol: naravni spol moški/ženski (M/Ž) 

 starost: dopolnjena starost v mesecih 

 diagnoza: sum na AM, potrjena diagnoza AM ali Aspergerjev sindrom (AS) 

 ostale postavke iz vprašalnika LUI: prisotnost = 1, odsotnost = 0 

 

6.3.3 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Zgodnje pragmatične zmožnosti predšolskih otrok z AM so se v okviru te raziskave 

ocenjevale s pomočjo merskega instrumentarija Language Use Inventory (LUI) avtorice 

dr. Daniele O'Neill (2009). Uporabljena je bila nestandardizirana slovenska raziskovalna 

adaptacija vprašalnika, ki jo najdemo pod imenom Ocenjevanje pragmatičnega 

jezikovnega razvoja predšolskih otrok (M. Ozbič, D. Kogovšek, J. Novšak-Brce; 2009).  

Vprašalnik skupno zajema 180 postavk (trditev) in je razdeljen na 3 večje dele: otrokovo 

sporazumevanje z gestami, otrokovo verbalno (besedno) komunikacijo in otrokovo 

uporabo daljših stavkov. Vprašalnik je znotraj teh 3 delov naprej razdeljen na posamezna 

podpodročja (skupaj jih je 14): 

 1. del: Kako se vaš otrok sporazumeva z gestami? 

A Kako vaš otrok uporablja geste, ko prosi za kaj oziroma ko pokaže, da kaj 

želi? (11 postavk) 

B Kako vaš otrok uporablja geste, da bi dosegel, da bi kaj opazili? (2 

postavki) 
 

 2. del: Kakšna je otrokova besedna komunikacija? 

C Vrsta besed, ki jih vaš otrok uporablja. (21 postavk) 

D Otrokove prošnje za pomoč. (7 postavk) 

E Otrokova zanimanja. (2 postavki) 
 

 3. del: Kakšni so otrokovi daljši stavki? 

F Kako vaš otrok uporablja besede, da bi vi kaj opazili? (6 postavk) 

G Vprašanja in komentarji vašega otroka o stvareh. (9 postavk) 

H Vprašanja in komentarji vašega otroka o sebi in drugih osebah. (36 

postavk) 

I Otrokova uporaba besed pri aktivnostih z drugimi osebami. (14 postavk) 

J Igrivost, hudomušnost in smisel vašega otroka za humor. (5 postavk) 

K Zanimanje vašega otroka za besede in jezik. (12 postavk) 

L Zanimanja vašega otroka, ko govori. (5 vprašanj) 

M Kako vaš otrok prilagaja pogovor drugim ljudem? (15 postavk) 

N Kako vaš otrok sestavlja daljše stavke in zgodbe? (36 postavk) 

Na koncu sledi še poglavje Otrokovo zdravje in jezikovno okolje, znotraj katerega starši 

navedejo morebitne posebnosti glede otrokovega rojstva (teža ob rojstvu, morebitni 
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prezgodnji porod) in zdravja (postavljene diagnoze ali sum na določene razvojne motnje) 

ter informacije o morebitni izpostavljenosti otroka drugim jezikom (poleg slovenščine), ki 

bi lahko vplivale na razvitost njegovih zgodnjih pragmatičnih zmožnosti ter na same 

končne rezultate vprašalnika. 

Vprašalnik LUI je namenjen ocenjevanju s strani staršev oziroma skrbnikov otrok. Pri 

večini postavk starši označujejo pogostost pojavljanja posameznih vedenj pri otroku 

(nikoli, redko, včasih, pogosto, ne več) ali prisotnosti pojavljanja posameznih vedenj (da, 

ne). Nekatera vprašanja pa zahtevajo opisne odgovore.  

Točkovanje poteka z ocenjevalnim listom, ki je priložen vprašalniku in ga izpolnjuje 

strokovni delavec (logoped). S pomočjo slednjega naredimo seštevke doseženih točk za 

posamezna podpodročja in tudi celoten seštevek točk vprašalnika. Nekatera podpodročja 

vprašalnika (E in L) in deli vprašalnika (ki zahtevajo zapisane oziroma opisne odgovore) 

se ne ocenjujejo in tako niso vključeni v končni seštevek točk. 

 

6.3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo od januarja 2017 do junija 2017 na različnih ustanovah po 

Sloveniji, ki se tako ali drugače ukvarjajo oziroma so v stiku s populacijo otrok z AM 

(večinoma v okviru Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, sledi Zdravstveni dom 

Ljubljana, Kranjski vrtci in vrtec Ciciban Novo mesto) in so bile pripravljene sodelovati 

pri zbiranju vzorca za raziskavo. Vprašalnike LUI so staršem (skupaj s soglasjem o 

sodelovanju, ki se nahaja v prilogi) posredovale logopedinje, ki imajo v obravnavi 

njihovega otroka z AM, in sicer v pisni ali v elektronski obliki (preko spletnega portala 

1ka). Za vse dodatne informacije (ali reševanje morebitnih dilem) jim je bila omogočena 

komunikacija po telefonu ali elektronski pošti. Izpolnjevanje vprašalnika je bilo 

anonimno.  

Zbiranje podatkov je bil dokaj zahteven in dolgotrajen proces, saj je bila pripravljenost za 

sodelovanje tako s strani določenih institucij po Sloveniji kot tudi s strani nekaterih 

staršev zelo slaba. Kontaktiranih je bilo veliko število staršev otrok z AM (nad 100), a le 

redki so ustrezno in v celoti izpolnili vprašalnik, tako da je bilo na koncu v vzorec mogoče 

vključiti le 25 posameznikov. Majhen vzorec je posledica slabih razmer na področju 

diagnosticiranja in obravnave otrok z AM v Sloveniji. Problem predstavlja predvsem 

(pre)pozna postavitev diagnoze AM, slabo in zakasnjeno sprejemanje otrokove motnje s 

strani staršev, njihovo pomanjkanje časa in energije za reševanje raznoraznih vprašalnikov 

ter morebiti nezadosten interes za sodelovanje v tovrstnih raziskavah. Že pred samim 

začetkom sem sicer pričakovala, da bo odzivnost nekoliko slabša zaradi specifik na 

področju tovrstnih motenj pri otrocih. 
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6.3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV  

Pridobljeni podatki so bili obdelani kvantitativno in kvalitativno. Rezultati so bili 

statistično obdelani z računalniškima programoma IBM SPSS Statistics 22 in Microsoft 

Excel.  

Najprej so bile preverjene merske karakteristike vprašalnika s statističnim izračunom 

zanesljivosti (koeficient Cronbach alfa). Izračunana sta bila koeficienta asimetrije in 

sploščenosti, preverjena pa je bila tudi normalnost porazdelitve oziroma distribucije 

podatkov (s testoma Kolmogorov-Smirnov in Saphiro-Wilk). 

Nato so bile uporabljene statistične metode deskriptivne statistike za opis vzorca in 

grafični ter tabelarični prikaz podatkov. Na koncu so bile z ustreznimi statističnimi 

metodami glede na normalnost distribucije (nenormalna distribucija) in velikost vzorca 

(majhen vzorec) – s testom Mann-Whitney U za testiranje razlik med skupinami in s 

Pearsonovim koeficientom korelacije za preverjanje povezav med spremenljivkami – 

preverjene zastavljene hipoteze. Posamezne hipoteze so bile potrjene ali zavrnjene s 5-

odstotnim tveganjem. 

6.3.6 PREVERJANJE ZANESLJIVOSTI INSTRUMENTARIJA  

Zanesljivost instrumentarija LUI (notranja konsistentnost oziroma povprečna povezanost 

med trditvami) je bila izračunana s pomočjo koeficienta Cronbach alfa (indeks 

zanesljivosti). 

 

Tabela 9: Analiza zanesljivosti celotnega vprašalnika LUI (Cronbach alfa). 

Cronbachov alfa N 

0,991 174 

 

Vrednosti koeficienta se gibljejo na intervalu od 0 do 1, pri čemer višje vrednosti 

pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta. Glede na visoko vrednost koeficienta Cronbach 

alfa (0,991), prikazano v tabeli 9, lahko zaključimo, da je vprašalnik LUI zelo zanesljiv 

instrumentarij. 

Tabela 10: Primerjava analize zanesljivosti vprašalnika LUI po posameznih podpodročjih (Cronbach alfa). 

Lestvica (podpodročja LUI) 

Cronbach 

alfa – 

pričujoča 

raziskava 

(2017) 

Cronbach alfa 

– slovenska 

raziskava, 

(Š. Novak, 

2016) 

Cronbach 

alfa – tuja 

raziskava, 

(D. O'Neill, 

2009) 

N 

1. DEL: GESTE 0,775 0,85 0,88 13 

A - otrokova uporaba gest, ko prosi 

za kaj oziroma ko pokaže, da kaj 

želi 

0,734 0,86 0,89 11 
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B - otrokova uporaba gest, da bi 

dosegel, da bi kaj opazili 
0,592 0,54 0,53 2 

2. DEL: BESEDNA 

KOMUNIKACIJA 
0,975 0,97 0,95 28 

C - vrsta besed, ki jih otrok 

uporablja 
0,967 0,97 0,93 21 

D - otrokove prošnje za pomoč 0,911 0,86 0,88 7 

3. DEL: DALJŠI STAVKI 0,992 0,99 0,99 133 

F - otrokova uporaba besed, da bi 

dosegel, da bi ljudje kaj opazili 
0,865 0,89 0,81 6 

G - otrokova vprašanja in 

komentarji o stvareh 
0,930 0,92 0,90 9 

H - otrokova vprašanja in 

komentarji o sebi in o drugih 

osebah 

0,977 0,98 0,98 36 

I - otrokova uporaba besed pri 

aktivnostih z drugimi osebami 
0,937 0,94 0,93 14 

J - igrivost, hudomušnost in smisel 

otroka za humor 
0,797 0,74 0,79 5 

K – otrokovo zanimanje za besede 

in jezik 
0,845 0,91 0,86 12 

M - otrokovo prilagajanje pogovora 

drugim ljudem 
0,945 0,94 0,93 15 

N - otrokovo sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb 
0,977 0,97 0,93 36 

 

Izračunane vrednosti (tabela 10) so bile tudi vrednosti indeksa zanesljivosti po 

posameznih podpodročjih vprašalnika LUI, za preverjanje njegove notranje 

konsistentnosti. Poleg tega so bile v zgornji tabeli (10) dodane tudi vrednosti koeficientov 

zanesljivosti iz drugih raziskav – iz slovenske raziskave na vzorcu (N = 44) otrok s 

tipičnim razvojem, ki jo je izvedla Š. Novak (Novak, 2016), in iz tuje raziskave na večjem 

vzorcu otrok (N = 3563), ki jo je izvedla D. O'Neill (2009). Čeprav je bil vzorec za mojo 

raziskavo zelo majhen (N = 25), so vrednosti koeficienta zanesljivosti povsem primerljive 

z drugima dvema raziskavama, kjer sta bila vzorca večja.  

Vrednosti za mojo raziskavo v prvem stolpcu tabele 10 prikazujejo, da je koeficient 

Cronbach alfa pri vseh sklopih (z izjemo enega – podpodročje B) presegel vrednost 0,7, ki 

v strokovni literaturi predstavlja prag za dovolj visoko stopnjo zanesljivosti vzorca 

(Nunnally in Bernstein, 1994). 

Na podlagi tega lahko zaključimo, da je vprašalnik LUI zelo zanesljiv na vseh 

podpodročjih (z izjemo enega). Najvišja stopnja zanesljivosti je na podpodročjih C (vrsta 

besed, ki jih otrok uporablja), H (otrokova vprašanja in komentarji o sebi in drugih) in N 

(otrokovo sestavljanje daljših stavkov), najnižja pa na podpodročju B (uporaba gest, da bi 
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dosegel, da bi kaj opazili), kar je posledica majhnega števila trditev (2) v okviru tega 

podpodročja.  

 

6.3.7 PREVERJANJE NORMALNOSTI PORAZDELITVE 

Normalnost porazdelitve je bila najprej testirana in preverjena s pomočjo izračunanega 

koeficienta asimetrije in koeficienta sploščenosti. 

Tabela 11: Tabelarični prikaz vrednosti koeficienta asimetrije in koeficienta sploščenosti (preverjanje 

normalnosti porazdelitve). 

N 
Veljavni 25 

Ni odgovora 0 

Koeficient asimetrije  0,899 

Koeficient sploščenosti  0,004 

Standardna napaka sploščenosti 0,902 

Iz tabele 11 je razvidno, da je vrednost koeficienta sploščenosti zelo blizu vrednosti nič 

(0,004), kar nakazuje na normalno porazdeljene spremenljivke. Na drugi strani pa je 

vrednosti koeficienta asimetrije precej večja od nič (0,899), kar kaže na veliko pozitivno 

asimetrijo, zatorej spremenljivke oziroma podatki niso normalno porazdeljeni. V 

nadaljevanju sta bila koeficienta preverjena tudi grafično. 

 

Graf 7: Grafični prikaz vrednosti koeficienta asimetrije in koeficienta sploščenosti v 

obliki histograma (preverjanje normalnosti porazdelitve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Glede na graf 7 lahko potrdimo zgornje ugotovitve. Glede na sploščenost krivulje bi sicer 

lahko šlo za normalno porazdelitev podatkov, a ko pogledamo še njeno simetričnost, 

opazimo veliko asimetrijo na desni, kar nam pokaže, da gre za odmaknjenost od normalne 

porazdelitve v tej smeri.  

Vrednosti koeficienta asimetrije in sploščenosti in oblika krivulje torej nakazujejo na to, 

da bo pri naših podatkih šlo za nenormalno porazdelitev. Za vsak primer je bila 

normalnost porazdelitve podatkov v nadaljevanju izračunana tudi s pomočjo dveh 

statističnih testov. 

Normalnost porazdelitve smo s testoma Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk 

preverjali tako glede na celoten vprašalnik kot tudi glede na posamezna podpodročja 

vprašalnika LUI.  

Tabela 12: Analiza normalnosti porazdelitve za celoten vprašalnik LUI (Kolmogorov-

Smirnov in Shapiro-Wilk test). 

Test normalnosti porazdelitve 

  

Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilk test 

Vrednosti 
Prostostne 

stopnje 

Stopnja 

tveganja 
Vrednosti 

Prostostne 

stopnje 

Stopnja 

tveganja 

Skupna vsota – 

za vsa 

podpodročja 

LUI 

0,148 25 0,165 0,903 25 0,021 

 

Iz tabele 12 lahko razberemo, da je statistična pomembnost vprašalnika pri testu 

Kolmogorov-Smirnov večja od 0,05, kar kaže na to, da naj bi bili podatki normalno 

razporejeni, medtem ko drugi test kaže nasprotno. Pri testu Shapiro-Wilk je vrednost 

manjša od 0,05, kar pomeni, da podatki niso normalno razporejeni. Pri nadaljnji analizi 

bomo upoštevali rezultate testa Shapiro-Wilk (ki je po mnenju statistikov primernejši za 

uporabo pri Likertovih merskih lestvicah in pri majhnih vzorcih, poleg tega pa je 

robusten) in predpostavljali, da gre za nenormalno porazdelitev podatkov. Za večjo 

gotovost smo porazdelitev podatkov že na začetku preverili tudi grafično (s pomočjo 

koeficientov asimetrije in sploščenosti) in tudi ta dva sta pokazala enak trend – torej da 

gre za nenormalno distribucijo podatkov. Glede na te ugotovitve bodo v nadaljnji analizi 

uporabljeni neparametrični testi. 
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Tabela 13: Analiza normalnosti porazdelitve za vprašalnik LUI po posameznih podpodročjih (Kolmogorov-

Smirnov in Shapiro-Wilk test). 

Test normalne porazdelitve 

  

Test Kolmogorov-Smirnov Test Shapiro-Wilk 

Statistika 
Prostostne 

stopnje 

Stopnja 

tveganja 
Statistika 

Prostostne 

stopnje 

Stopnja 

tveganja 

A – otrokova uporaba 

gest, ko prosi za kaj 

oziroma ko pokaže, da 

kaj želi 

0,272 25 0,000 0,810 25 0,000 

B – otrokova uporaba 

gest, da bi dosegel, da bi 

kaj opazili 

0,412 25 0,000 0,644 25 0,000 

C – vrsta besed, ki jih 

otrok uporablja 
0,157 25 0,116 0,886 25 0,009 

D – otrokove prošnje za 

pomoč 
0,185 25 0,028 0,845 25 0,001 

F – otrokova uporaba 

besed, da bi dosegel, da 

bi ljudje kaj opazili 

0,184 25 0,029 0,875 25 0,005 

G – otrokova vprašanja 

in komentarji o stvareh 
0,235 25 0,001 0,834 25 0,001 

H – otrokova vprašanja 

in komentarji o sebi in o 

drugih osebah 

0,212 25 0,005 0,814 25 0,000 

I – otrokova uporaba 

besed pri aktivnostih z 

drugimi osebami 

0,253 25 0,000 0,800 25 0,000 

J – igrivost, 

hudomušnost in smisel 

otroka za humor 

0,349 25 0,000 0,700 25 0,000 

K – otrokovo zanimanje 

za besede in jezik 
0,145 25 0,184 0,933 25 0,099 

M – otrokovo 

prilagajanje pogovora 

drugim ljudem 

0,269 25 0,000 0,759 25 0,000 

N – otrokovo 

sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb 

0,305 25 0,000 0,682 25 0,000 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da je statistična pomembnost za večino podpodročij pri obeh 

testih (Kolmogov-Smirnov in Shapiro-Wilk) manjša od 0,05, kar dodatno potrjuje trditev, 

da podatki niso normalno porazdeljeni (nenormalna distribucija podatkov).  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V raziskavi smo analizirali zgodnje pragmatične zmožnosti predšolskih otrok z AM iz 

vzorca. Z osnovno statistiko so bile preverjene razlike v razvoju pragmatičnih zmožnosti 

med različnimi podskupinami glede na tipično populacijo otrok (otroci z AM, otroci s 

TR), glede na spol (moški, ženski), starost (mlajši, starejši), diagnozo, zapisano v 

zdravniški dokumentaciji (sum na AM, potrjena AM, Aspergerjev sindrom) in glede na 

prisotnost oziroma odsotnost kognitivnih primanjkljajev (AM, AM + MDR). Za potrebe 

primerjave otrok z AM z otroki s TR so bili uporabljeni podatki iz raziskave, ki jo je v 

okviru svojega magistrskega dela izvedla Š. Novak (Novak, 2016). 

Ker gre za razmeroma majhen vzorec, je v tabeli 14 prikazano število doseženih točk (v 

%) na posameznih podpodročjih LUI za vse otroke z AM iz vzorca. Na podlagi slednje 

smo v nadaljevanju izdelali graf, oblikovali profile posameznih otrok z AM ter preverili 

kolikšna je stopnja homogenosti oziroma nehomogenosti (heterogenosti) med njimi.  

Tabela 14: Tabelarični prikaz doseženih točk (v %) na posameznih podpodročjih vprašalnika LUI za vse 

otroke z AM iz vzorca. 

 

V tabeli 14 so prikazani odstotki doseženih točk po posameznih podpodročjih vprašalnika 

LUI, na koncu pa še odstotki skupnega števila doseženih točk na celotnem vprašalniku 

LUI. Že na podlagi tabele 14 lahko na prvi pogled opazimo, da se dosežene vrednosti pri 

  A B C D F G H I J K M N 
skupno 

točkovanje 

otrok 1 63,64 50,00 28,57 28,57 0,00 22,22 11,11 0,00 20,00 33,33 6,67 0 16,09 

otrok 2 90,91 100 76,19 100 66,67 22,22 50,00 14,29 0,00 50,00 13,33 8,33 41,38 

otrok 3 81,82 100 76,19 85,71 66,67 55,56 27,78 21,43 0,00 41,67 6,67 5,56 36,21 

otrok 4 81,82 100 47,62 28,57 16,67 0,00 0,00 7,14 0,00 50,00 0,00 0,00 17,82 

otrok 5 81,82 0,00 23,81 28,57 16,67 0,00 0,00 7,14 0,00 16,67 0,00 0,00 11,49 

otrok 6 100 100 52,38 14,29 33,33 0,00 2,78 0,00 0,00 41,67 20,00 0,00 20,69 

otrok 7 72,73 100 80,95 85,71 50,00 88,89 44,44 57,14 80,00 33,33 46,67 30,56 54,02 

otrok 8 9,09 0,00 80,95 100 50,00 66,67 41,67 57,14 0,00 33,33 33,33 11,11 40,23 

otrok 9 81,82 100 100 100 100 100 100 100 80,00 100 93,33 94,44 96,55 

otrok 10 63,64 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 

otrok 11 90,91 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 

otrok 12 63,64 100 100 100 100 100 83,33 92,86 80,00 75,00 93,33 72,22 85,06 

otrok 13 81,82 100 100 100 100 100 100 85,71 60,00 66,67 86,67 77,78 87,36 

otrok 14 36,36 100 100 100 83,33 77,78 72,22 78,57 40,00 58,33 60,00 44,44 67,24 

otrok 15 90,91 50 42,86 71,43 50,00 11,11 5,56 28,57 20,00 25,00 0,00 0,00 22,41 

otrok 16 72,73 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 

otrok 17 36,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 

otrok 18 90,91 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 

otrok 19 81,82 100 90,48 71,43 16,67 44,44 27,78 42,86 40,00 58,33 53,33 25,00 47,13 

otrok 20 81,82 100 57,14 28,57 66,67 55,56 16,67 14,29 40,00 33,33 46,67 5,56 32,76 

otrok 21 90,91 50 14,29 42,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 

otrok 22 100 100 61,90 57,14 50,00 44,44 11,11 14,29 0,00 41,67 33,33 8,33 29,89 

otrok 23 81,82 100 52,38 57,14 16,67 0,00 5,56 14,29 20,00 16,67 0,00 0,00 19,54 

otrok 24 90,91 100 100 100 100 66,67 38,89 35,71 0,00 50,00 13,33 30,56 51,72 

otrok 25 100 100 85,71 100 33,33 66,67 47,22 7,14 0,00 50,00 13,33 11,11 43,68 
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posameznih otrocih zelo razlikujejo med seboj (od zelo visokih do zelo nizkih) – tako pri 

posameznih podpodročjih kot tudi na koncu pri skupnem točkovanju. Za boljšo in lažjo 

predstavljivost je bil v nadaljevanju izdelan tudi grafični prikaz v obliki črtnega grafikona  

(graf 8). 

 

Graf 8: Grafični prikaz profilov posameznih otrok (vseh otrok) z AM iz vzorca. 

 

Graf 8 nam daje boljši vpogled v samo situacijo na področju doseženih točk na 

vprašalniku LUI znotraj našega vzorca otrok z AM. Pester, kaotičen in nehomogen graf 

kaže na to, da je tako tudi razmerje med doseženimi točkami otrok iz vzorca. Rezultati 

otrok z AM so si med seboj zelo različni, dosegli so zelo različne odstotke točk na 

posameznih podpodročjih LUI. Nekateri posamezniki so dosegli izjemno visoke rezultate 

(npr. otroci 12, 13, 14, med temi je tudi deklica z AS – otrok 9), veliko jih je doseglo 

izjemno nizke rezultate (npr. otroci 10, 11, 16, 17, 18, 21), točke ostalih pa se gibljejo 

povsod vmes. Vse to kaže na zelo visoko heterogenost na področju razvitosti 

pragmatičnih zmožnosti med posamezniki z AM iz vzorca.  
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Za večjo preglednost so bili otroci z AM iz vzorca v nadaljevanju razdeljeni v dve skupini 

glede na starost. Izdelana sta bila dodatna grafa, ki prikazujeta profile posameznih otrok 

glede na število doseženih točk iz starostne skupine mlajših (graf 9) in starejših (graf 10).  

Graf 9: Grafični prikaz profilov mlajših otrok z AM iz vzorca. 

 

Graf 10: Grafični prikaz profilov starejših otrok z AM iz vzorca. 
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Grafa 9 in 10 dodatno potrjujeta zgornje ugotovitve, da je heterogenost med posamezniki 

z AM iz vzorca zelo velika – kot lahko razberemo iz njiju, so nekoliko bolj usklajeni 

profili mlajših otrok, medtem ko je situacija znotraj skupine starejših še precej bolj pestra 

in raznolika. 

Visoka heterogenost med posamezniki z AM iz vzorca glede na število doseženih točk na 

vprašalniku LUI in posledično glede na razvitost njihovih pragmatičnih zmožnosti je bila 

sicer pričakovana, glede na to, da je bilo že v teoretičnem delu te naloge govora o velikih 

razlikah med posamezniki znotraj populacije otrok z AM na vseh področjih. To 

raznolikost bo potrebno upoštevati pri prebiranju izsledkov te raziskave v vseh nadaljnjih 

poglavjih. 

7.1 PRAGMATIČNE ZMOŽNOSTI OTROK Z AVTISTIČNO 

MOTNJO V PRIMERJAVI Z OTROKI S TIPIČNIM 

RAZVOJEM  

Pragmatične zmožnosti predšolskih otrok z AM so bile analizirane s pomočjo primerjave 

z rezultati otrok s TR. Analizirani so bili tako doseženi povprečni rezultati za celoten 

vprašalnik LUI (skupna vsota) kot tudi doseženo število točk na posameznih podpodročjih 

tega vprašalnika. 

Tabela 15: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM v primerjavi z otroki s TR (skupna vsota 

za celoten vprašalnik LUI). 

  N 
Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

Skupna vsota – za vsa 

podpodročja LUI 

Otroci z 

AM 
25 

174 

59,64 

–42,66 

34,28 

–24,51 Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 102,30 58,79 
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Graf 11: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM v primerjavi z otroki s TR (skupna vsota za 

celoten vprašalnik LUI). 

Iz tabele 15 in grafa 11 je mogoče razbrati, da so predšolski otroci z AM v skupnem 

seštevku (to je seštevku vseh podpodročij vprašalnika LUI) v povprečju dosegli M = 

59,64 (34,28 %), otroci s TR pa M = 102,30 (58,79 %) točke od skupaj 174 možnih. Tako 

so otroci z AM v povprečju dosegli 42,66 točke manj, kar v odstotkih predstavlja 24,51 

%. Glede na dobljene rezultate je razvidno, da so predšolski otroci z AM pri skupnem 

seštevku točk za celotni vprašalnik LUI v povprečju dosegli precej nižje število točk, kar 

kaže na to, da so njihove zgodnje pragmatične zmožnosti precej slabše (oziroma manj) 

razvite v primerjavi z otroki s TR. Sledeče ugotovitve se skladajo s teorijo, v kateri ves 

čas poudarjamo slabšo stopnjo razvitosti pragmatičnih zmožnosti pri predšolskih otrocih z 

AM. 

Tabela 16: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM v primerjavi z otroki s TR (po 

posameznih podpodročjih vprašalnika LUI). 

Vsote za posamezna  

–podpodročja LUI:  
N 

Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

A – otrokova uporaba 

gest, ko prosi za kaj 

oziroma ko pokaže, da 

kaj želi 

Otroci z AM 25 

11 

8,44 

0,62 

76,73 

+5,65 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 7,82 71,07 

B – otrokova uporaba 

gest, da bi dosegel, da 

bi kaj opazili 

Otroci z AM 25 

2 

1,56 

–0,33 

78,00 

–16,32 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 1,89 94,32 

C – vrsta besed, ki jih 

otrok uporablja 

Otroci z AM 25 

21 

11,52 

–5,43 

54,86 

–25,88 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 16,95 80,74 

D – otrokove prošnje 

za pomoč 

Otroci z AM 25 

7 

3,92 

–1,90 

56,00 

–27,12 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 5,82 83,12 

F – otrokova uporaba Otroci z AM 25 6 2,44 –1,86 40,67 –30,93 
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besed, da bi dosegel, 

da bi ljudje kaj opazili 

Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 4,30 71,59 

G – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o stvareh 

Otroci z AM 25 

9 

3,32 

–2,36 

36,89 

–26,24 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 5,68 63,13 

H – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o sebi in o 

drugih osebah 

Otroci z AM 25 

36 

9,88 

–11,30 

27,44 

–31,39 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 21,18 58,84 

I – otrokova uporaba 

besed pri aktivnostih z 

drugimi osebami 

Otroci z AM 25 

14 

3,80 

–4,54 

27,14 

–32,44 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 8,34 59,58 

J – igrivost, 

hudomušnost in 

smisel otroka za 

humor 

Otroci z AM 25 

5 

0,96 

–1,27 

19,20 

–25,35 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 2,23 44,55 

K – otrokovo 

zanimanje za besede 

in jezik 

Otroci z AM 25 

12 

4,20 

–1,96 

35,00 

–16,33 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 6,16 51,33 

M – otrokovo 

prilagajanje pogovora 

drugim ljudem 

Otroci z AM 25 

15 

3,56 

–4,44 

23,73 

–29,60 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 8,00 53,33 

N – otrokovo 

sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb 

Otroci z AM 25 

36 

6,12 

–7,81 

17,00 

–21,70 
Otroci s 

tipičnim 

razvojem 

44 13,93 38,70 
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Graf 12: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM v primerjavi z otroki s TR (po posameznih 

podpodročjih vprašalnika LUI). 

Razlike med pragmatičnimi zmožnostmi predšolskih otrok z AM in tistimi s TR so bile 

analizirane tudi glede na število doseženih točk na posameznih podpodročjih vprašalnika.  

 

Iz tabele 16 in grafa 12 je razvidno, da so otroci z AM v povprečju največ točk dosegli na 

podpodročjih A (76,73 %) in B (78 %), ki se nanašata na njihovo sporazumevanje z 

gestami (imperativnimi in deklarativnimi), najmanj točk pa na podpodročjih J (19,2 %) in 

N (17 %), ki se nanašata na razvitost njihovega smisla za humor (J) in na sestavljanje 

daljših stavkov ter zgodb (N).  

 

Na drugi strani so otroci s TR v povprečju največ točk izbrali na podpodročjih B (94,32 

%) in D (83,12 %), ki se nanašata na uporabo deklarativnih gest (B) in na uporabo prošenj 

za pomoč (D), najmanj pa na podpodročjih J (44,55 %) in N (38,7 %), ki se nanašata na 

razvitost smisla za humor (J) in na sestavljanje daljših stavkov ter zgodb (N) – enako kot 

otroci z AM. 

 

Če primerjamo otroke z AM in otroke s TR, vidimo, da so oboji v povprečju največje 

število točk dosegli na podpodročju B, ki se nanaša na uporabo deklarativnih gest, s tem 

da so otroci s TR v povprečju dosegli za 16,32 % večje število točk kot otroci z AM. 

Zanimivo je tudi število točk, doseženih na podpodročju A, ki se nanaša na uporabo 

imperativnih gest. Samo na tem podpodročju so otroci z AM v povprečju dosegli višje 

število točk (76,73 %) kot otroci s TR (71,07 %).  
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Tako otroci z AM kot tisti s TR so v povprečju najmanj točk dosegli na podpodročjih J in 

N, s tem da so bili rezultati otrok z AM precej nižji. Otroci z AM so na podpodročju J, ki 

se nanaša na razvitost njihovega smisla za humor, v povprečju dosegli 19,2 % točke, 

otroci s TR pa 44,55 % točke, torej je razlika med njimi 25,35 %. Na podpodročju N, ki 

preverja otrokovo sestavljanje daljših stavkov, zgodb so otroci z AM povprečno dosegli 

17 %, otroci s TR pa 38,7 % točk, kar predstavlja 21,7-% razliko med njimi. Iz tega lahko 

sklepamo, da so povprečne spretnosti otrok s TR na teh dveh področjih precej boljše 

razvite v primerjavi s predšolskimi otroki z AM. 

 

Do največjih povprečnih razlik (v %) med skupinama je prišlo na podpodročjih H (31,39 

% razlika) in I (32,44 %), ki se nanašata na otrokova vprašanja/komentarje o sebi in 

drugih osebah (H) ter na otrokovo uporabo besed pri aktivnostih z drugimi osebami (I). 

Na teh dveh področjih so otroci z AM najbolj odstopali od otrok s TR glede na razvitost 

njihovih pragmatičnih zmožnosti.  

 

Do najmanjših povprečnih razlik (v %) med otroki z AM in tistimi s TR pa je prišlo na 

podpodročjih A in B, ki se nanašata na sporazumevanje z gestami in sta tudi (kot že 

omenjeno) pri obeh skupinah otrok najbolje razvita. Na podpodročju B je bila razlika 

16,32-odstotna, na podpodročju A pa 5,65-odstotna in sicer v obratni smeri, torej v prid 

otrok z AM.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da imata obe skupini najbolje razvite 

pragmatične zmožnosti, ki se nanašajo na področje uporabe gest. Ker so otroci nekoliko 

mlajši, večji del njihove komunikacije predstavljajo geste, ki jih kasneje vse bolj 

nadomeščajo besede oziroma verbalna komunikacija. Pri otrocih z AM se sporazumevanje 

z gestami razvije nekoliko kasneje in vztraja dlje časa, zato so pri njih geste v 

predšolskem obdobju prisotne celo v večji meri kot pri otrocih s TR (pri katerih jih 

pospešeno zamenjujejo besede), kar kažejo tudi rezultati naše raziskave. 

  

Dobljeni podatki, ki kažejo, da so pri uporabi deklarativnih gest nekoliko bolj uspešni 

otroci s TR, pri uporabi imperativnih gest pa otroci z AM, se prav tako skladajo s 

teoretičnimi izhodišči, v katerih je navedeno, da otroci z AM v manjši meri komunicirajo 

z deklarativnim kot z imperativnim namenom v primerjavi s svojimi vrstniki s TR 

(Camaioni idr., 2003, v Ljubešić in Cepanec, 2012). Otroci z AM namreč v večji meri 

uporabljajo geste za izražanje svojih želja in usmerjanje vedenja druge osebe za dosego 

nekega »fizičnega« cilja (imperativne geste), v manjši meri pa z gestami izražajo željo po 

pozornosti druge osebe in deljenju izkušenj z njo (deklarativne geste).  
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7.2 PRAGMATIČNE ZMOŽNOSTI OTROK Z AVTISTIČNO 

MOTNJO GLEDE NA SPOL 

Pragmatične zmožnosti predšolskih otrok z AM so bile analizirane tudi glede na spol 

otrok, vključenih v vzorec (moški, ženski). Ponovno so bili najprej analizirani doseženi 

povprečni rezultati za celoten vprašalnik LUI (skupna vsota), nato pa še doseženo število 

točk na posameznih podpodročjih tega vprašalnika. 

Tabela 17: Tabelarični prikaz povprečne starosti otrok glede na spol (M, Ž). 

Spol N M SD 

Moški 20 45,75 12,839 

Ženski 5 44,80 15,595 

Skupaj 25 45,56 13,083 

Tabela 17 prikazuje povprečno starost posameznikov z AM iz vzorca glede na spol. Kot 

lahko vidimo, so povprečne vrednosti za oba spola zelo podobne oziroma homogene. 

Dečki so v povprečju dosegli starost 45,75 meseca, deklice pa 44,80 meseca. Skupna 

povprečna starost za oba spola je 45,56 meseca. 

 

Tabela 18: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na spol (za celoten vprašalnik 

LUI). 

  N 
Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

Skupna vsota – za vsa 

podpodročja LUI 

Moški 20 174 56,60 
–15,20 

32,53 
–8,74 

Ženski 5 174 71,80 41,26 
 

 

Graf 13: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na spol (za celoten vprašalnik LUI). 

Iz tabele 18 in grafa 13 je mogoče razbrati, da so v skupnem seštevku dečki (pod oznako 

moški) iz vzorca otrok z AM v povprečju dosegli M = 56,6 (32,53 %), deklice (pod 

oznako ženske) pa M = 71,8 (41,26 %) točk od skupno 174 možnih. Tako so deklice v 
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povprečju dosegle 15,2 točke več, kar v procentih predstavlja 8,74 % razliko. Glede na 

dobljene rezultate vidimo, da so zgodnje pragmatične zmožnosti tako dečkov kot tudi 

deklic z AM precej slabo razvite, saj je odstotek doseženih točk zelo nizek. Če 

primerjamo ti dve podskupini znotraj vzorca, lahko ugotovimo, da imajo v povprečju 

deklice z AM še vedno nekoliko bolje razvite pragmatične zmožnosti kot dečki z AM, 

vendar je ta razlika dokaj majhna. 
 

 
Tabela 19: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na spol (po posameznih 

podpodročjih vprašalnika LUI). 

Vsote za posamezna  

–podpodročja LUI:  
N 

Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

A – otrokova uporaba 

gest, ko prosi za kaj 

oziroma ko pokaže, da 

kaj želi 

Moški 20 

11 

8,65 

1,05 

78,64 

9,55 
Ženski 5 7,60 69,09 

B – otrokova uporaba 

gest, da bi dosegel, da 

bi kaj opazili 

Moški 20 
2 

1,65 
0,45 

82,50 
22,50 

Ženski 5 1,20 60,00 

C – vrsta besed, ki jih 

otrok uporablja 

Moški 20 
21 

11,15 
–1,85 

53,10 
–8,81 

Ženski 5 13,00 61,90 

D – otrokove prošnje 

za pomoč 

Moški 20 
7 

3,60 
–1,60 

51,43 
–22,86 

Ženski 5 5,20 74,29 

F – otrokova uporaba 

besed, da bi dosegel, 

da bi ljudje kaj opazili 

Moški 20 
6 

2,50 
0,30 

41,67 
5,00 

Ženski 5 2,20 36,67 

G – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o stvareh 

Moški 20 
9 

3,00 
–1,60 

33,33 
–17,78 

Ženski 5 4,60 51,11 

H – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o sebi in o 

drugih osebah 

Moški 20 

36 

8,75 

–5,65 

24,31 

–15,69 
Ženski 5 14,40 40,00 

I – otrokova uporaba 

besed pri aktivnostih z 

drugimi osebami 

Moški 20 
14 

3,60 
–1,00 

25,71 
–7,14 

Ženski 5 4,60 32,86 

J – igrivost, 

hudomušnost in smisel 

otroka za humor 

Moški 20 
5 

0,95 
–0,05 

19,00 
–1,00 

Ženski 5 1,00 20,00 

K – otrokovo 

zanimanje za besede 

in jezik 

Moški 20 
12 

3,95 
–1,25 

32,92 
–10,42 

Ženski 5 5,20 43,33 

M – otrokovo 

prilagajanje pogovora 

drugim ljudem 

Moški 20 
15 

3,35 
–1,05 

22,33 
–7,00 

Ženski 5 4,40 29,33 

N – otrokovo 

sestavljanje daljših 

Moški 20 
36 

5,55 
–2,85 

15,42 
–7,92 

Ženski 5 8,40 23,33 



71 

 

78,64 

69,09 

82,50 

60,00 

53,10 

61,90 

51,43 

74,29 

41,67 
36,67 

33,33 

51,11 

24,31 

40,00 

25,71 

32,86 

19,00 20,00 

32,92 

43,33 

22,33 

29,33 

15,42 

23,33 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

M
o
šk

i

Ž
en

sk
i

A B C D F G H I J K M N

2. OAM GLEDE NA SPOL 

A Moški A Ženski

stavkov in zgodb 
 

 

Graf 14: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na spol (po posameznih podpodročjih 

vprašalnika LUI). 

Iz zgornje tabele (19) in zgornjega grafa (14), ki prikazujeta povprečno doseženo število 

točk po posameznih podpodročjih vprašalnika LUI, lahko razberemo, da so (v okviru 

vzorca otrok z AM) posamezniki moškega spola največje število točk dosegli na 

podpodročjih A (78,64 %) in B (82,5 %), ki se nanašata na njihovo uporabo imperativnih 

(A) in deklarativnih (B) gest, najmanjše število točk pa na podpodročjih J (19,0 %) in N 

(15,42 %), ki se nanašata na razvitost njihovega smisla za humor (J) in na sestavljanje 

daljših stavkov ter zgodb (N). 

Na drugi strani so posameznice ženskega spola iz vzorca otrok z AM v povprečju največ 

točk zbrale na podpodročjih A (69,09 %) in D (74,29 %), ki se nanašata na uporabo 

imperativnih gest (A) in na otrokove prošnje za pomoč (D), najmanj točk pa na 

podpodročjih J (20,0 %) in N (23,33 %), enako kot posamezniki moškega spola. 

Če predstavnike moškega (dečke) in predstavnice ženskega (deklice) spola iz vzorca otrok 

z AM primerjamo med seboj, ugotovimo, da sta obe podskupini v povprečju največje 

število točk dosegli na podpodročju A, torej imajo tako dečki kot deklice v povprečju 

najbolje razvite spretnosti uporabe imperativnih gest. Na tem podpodročju so dečki 

dosegli v povprečju za 9,55 % višje število točk kot deklice. 
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Tako deklice kot dečki z AM so v povprečju najnižje število točk dosegli na podpodročjih 

J in N, razlike med njihovimi rezultati pa niso bile visoke. Deklice so na podpodročju J 

(uporaba smisla za humor) v povprečju dosegle 20,0 % točk, dečki pa 19,0 % točk, kar je 

zelo podobno (1,0 % razlika med skupinama). Na podpodročju N (sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb) je razlika med njimi nekoliko večja, a še vedno majhna. Dečki so v 

povprečju dosegli 15,42 % točke, deklice pa 23,33 %, kar pomeni, da so bile slednje v 

povprečju za 7,92 % uspešnejše pri sestavljanju daljših stavkov oziroma zgodb od dečkov.  

Do najbolj opaznih razlik med dečki in deklicami z AM je prišlo na podpodročjih B in D. 

Na podpodročju B (uporaba deklarativnih gest) so dečki v povprečju dosegli za 22,5 % 

višje število točk od deklic, na drugi strani pa so bile v okviru podpodročja D (ki se 

nanaša na otrokove prošnje za pomoč) nekoliko uspešnejše deklice, ki so v povprečju 

dosegle za 22,86 % višje število točk v primerjavi z dečki iz vzorca.  

Do najmanj opaznih razlik med pripadniki moškega in ženskega spola iz vzorca je prišlo 

na podpodročjih F in J, ki se nanašata na otrokovo uporabo besed, da bi drugi kaj opazili 

in na razvitost otrokovega smisla za humor. Na podpodročju F je bila razlika med 

skupinama 5,0 %, na podpodročja J pa le 1,0 %.  

Če povzamemo, so bili dečki iz vzorca predšolskih otrok z AM uspešnejši od deklic na 

naslednjih podpodročjih vprašalnika LUI: A (uporaba imperativnih gest), B (uporaba 

deklarativnih gest) in F (uporaba besed, da bi ljudje kaj opazili). Na preostalih 9 

podpodročjih vprašalnika (C, D, G, H, I, J, K, M in N) pa so bile deklice uspešnejše od 

dečkov. Podobne ugotovitve navaja tudi Š. Novak v okviru svoje raziskave, izvedene na 

populaciji otrok s TR. Ugotovila je, da deklice na splošno dosegajo boljše rezultate na 

skoraj vseh govorno-jezikovnih področjih, vendar so te razlike tako minimalne, da niso 

pomembne (Novak, 2016). Tudi med dečki in deklicami z AM iz našega vzorca so bile 

razlike v razvitosti zgodnjih pragmatičnih zmožnosti zelo majhne, kar dodatno potrjuje, da 

tudi pri tej populaciji otrok razlike med spoloma niso pomembne.   
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7.3 PRAGMATIČNE ZMOŽNOSTI OTROK Z AVTISTIČNO 

MOTNJO GLEDE NA STAROST 

V tem poglavju so bile zgodnje pragmatične zmožnosti otrok z AM analizirane tudi glede 

na starost otrok vključenih v vzorec (mlajši: 21–45 mesecev, starejši: 46–65 mesecev). 

Analizirani so bili tako povprečni rezultati na podlagi celotnega vprašalnika LUI (skupna 

vsota) kot tudi doseženi rezultati na posameznih podpodročjih tega vprašalnika. 

 

Tabela 20: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na starost (za celoten vprašalnik 

LUI). 

  

  
N 

Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

Skupna vsota – za vsa 

podpodročja LUI 

Mlajši  

(21–45 

mesecev) 

12 

174 

31,83 

–53,47 

18,30 

–30,73 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 85,31 49,03 

 

Graf 15: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na starost (za celoten vprašalnik LUI). 

 

Tabela 20 in graf 15 prikazujeta, da so, glede na skupni seštevek točk vprašalnika LUI, 

mlajši otroci (stari od 21 do 45 mesecev) iz vzorca otrok z AM v povprečju dosegli M = 

31,83 (18,30 %) točk, starejši otroci (stari od 46 do 65 mesecev) pa M = 85,31 (49,03 %) 

točk od skupno 174 možnih. Iz tega lahko razberemo, da so starejši otroci v povprečju 

dosegli 30,73 % točke več kot mlajši. Glede na dobljene rezultate vidimo dokaj veliko 

razliko med doseženo skupno vsoto točk, zaradi česar lahko trdimo, da imajo starejši 

otroci z AM v povprečju precej bolje razvite pragmatične zmožnosti kot mlajši.  
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Ta razlika med mlajšimi in starejšimi posamezniki iz vzorca otrok z AM je bila 

pričakovana, saj se pragmatične zmožnosti s starostjo razvijajo in postajajo vse bolj 

kompleksne. Podobne rezultate o razvitosti pragmatičnih zmožnosti glede na starost otrok 

je dobila tudi Š. Novak v svoji raziskavi na populacijo otrok s TR. Tudi znotraj skupine 

otrok s TR so starejši v povprečju dosegli višje rezultate od mlajših, razlika med njimi je 

bila dokaj velika (Novak, 2016). 

 

Tabela 21: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na starost (po posameznih 

podpodročjih vprašalnika LUI). 

Vsote za posamezna  

podpodročja LUI:  
N 

Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

A – otrokova uporaba 

gest, ko prosi za kaj 

oziroma ko pokaže, 

da kaj želi 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

11 

8,75 

0,60 

79,55 

5,42 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 8,15 74,13 

B – otrokova uporaba 

gest, da bi dosegel, da 

bi kaj opazili 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

2 

1,50 

–0,12 

75,00 

–5,77 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 1,62 80,77 

C – vrsta besed, ki jih 

otrok uporablja 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

21 

7,25 

–8,21 

34,52 

–39,10 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 15,46 73,63 

D – otrokove prošnje 

za pomoč 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

7 

2,33 

–3,05 

33,33 

–43,59 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 5,38 76,92 

F – otrokova uporaba 

besed, da bi dosegel, 

da bi ljudje kaj opazili 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

6 

1,17 

–2,45 

19,44 

–40,81 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 3,62 60,26 

G – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o stvareh 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

9 

1,33 

–3,82 

14,81 

–42,45 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 5,15 57,26 
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H – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o sebi in o 

drugih osebah 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

36 

2,58 

–14,03 

7,18 

–38,98 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 16,62 46,15 

I – otrokova uporaba 

besed pri aktivnostih z 

drugimi osebami 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

14 

1,33 

–4,74 

9,52 

–33,88 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 6,08 43,41 

J – igrivost, 

hudomušnost in 

smisel otroka za 

humor 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

5 

0,33 

–1,21 

6,67 

–24,10 
Starejši 

(46–65 

mesecev) 

13 1,54 30,77 

K – otrokovo 

zanimanje za besede 

in jezik 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

12 

2,92 

–2,47 

24,31 

–20,57 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 5,38 44,87 

M – otrokovo 

prilagajanje pogovora 

drugim ljudem 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

15 

1,17 

–4,60 

7,78 

–30,68 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 5,77 38,46 

N – otrokovo 

sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb 

Mlajši (21–

45 

mesecev) 

12 

36 

1,17 

–9,53 

3,24 

–26,46 
Starejši  

(46–65 

mesecev) 

13 10,69 29,70 
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3. OAM GLEDE NA STAROST 

A Mlajši A Starejši

Graf 16: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na starost (po posameznih podpodročjih 

vprašalnika LUI. 

 

Na tabeli 21 in grafu 16 so prikazane povprečne dosežene vrednosti glede na starost otrok 

po posameznih podpodročjih vprašalnika, slednje so grafično prikazane tudi z grafom 14.  

Iz tabele 21 in grafa 16 je razvidno, da so mlajši otroci (stari do 45 mesecev) iz vzorca 

otrok z AM v povprečju najvišje število točk dosegli na podpodročjih A (79,55 %) in B 

(75,00 %), ki se nanašata na sporazumevanje z imperativnimi (A) in deklarativnimi (B) 

gestami, najnižje število točk pa na podpodročjih J (6,67 %) in N (3,24 %), ki ocenjujeta 

razvitost njihovega smisla za humor (J) in sposobnost sestavljanje daljših stavkov ter 

zgodb (N). Njihov rezultat na podpodročju N je izrazito nizek, v povprečju so dosegli le 

1,17 točke od skupno 36 možnih, kar kaže na zelo šibke pragmatične zmožnosti pri 

mlajših posameznikih z AM na tem področju.  

Starejši otroci (stari od 46–65 mesecev) z AM iz našega vzorca so največ točk uspeli 

zbrati na podpodročjih B (80,77 %) in D (76,92 %), ki se nanašata na uporabo 

deklarativnih gest (B) in na otrokove prošnje za pomoč (D), najmanj točk pa na 

podpodročjih J (30,77 %) in N (29,70 %), enako kot mlajši otroci iz vzorca.  

Ko primerjamo skupino mlajših in starejših otrok z AM iz vzorca, lahko ugotovimo, da so 

otrocih iz obeh starostnih skupin najvišje število točk dosegli na področju sporazumevanja 

z gestami, predvsem pri uporabi deklarativnih gest (B). Starejši otroci imajo glede na 

rezultate iz tabele le za malenkost (5,77 %) bolje razvite spretnosti uporabe deklarativnih 

gest (gest, da dosežemo, da bi kaj opazili). Kar se tiče podpodročja A oziroma uporabe 
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imperativnih gest (gest, s katerimi pokažemo, da nekaj želimo), lahko opazimo, da so v 

večji meri (z razliko 5,77 %) prisotne pri mlajših otrocih. To je tudi edino podpodročje 

vprašalnika LUI, na katerem je podskupina mlajših otrok v povprečju dosegla višje število 

točk kot skupina starejših. 

Kot smo že omenili zgoraj, so tako posamezniki iz skupine mlajših kot tudi posamezniki 

iz skupine starejših najnižje število točk dosegli na podpodročjih J in N.  

Razlike med mlajšimi in starejšimi otroci so največje na podpodročjih D (43,59 %) in G 

(42,45 %), ki pokrivata otrokove prošnje za pomoč (D) in otrokova vprašanja ter 

komentarje o stvareh (G). Starejši otroci so na podpodročju D dosegli za 43,59 %, na 

podpodročju G pa za 42,45 % boljši rezultat kot mlajši otroci z AM. 

Najmanjše razlike glede na starost so se pokazale na podpodročjih A in B, ki se nanašata 

na sporazumevanje z gestami. V okviru tega (prvega) dela vprašalnika je razlika v 

pragmatičnih zmožnosti mlajših in starejših otrok z AM minimalna, kar lahko pojasnimo s 

tem, da se razvoj geste v tem obdobju že počasi zaključuje, medtem ko se verbalna 

komunikacija vedno bolj razvija in posledično tudi nadomešča uporabo gest. Slednje je še 

precej bolj očitno v populaciji otrok s TR (Novak, 2016).  

 

Na splošno imajo torej starejši otroci z AM iz vzorca bolje razvite pragmatične spretnosti, 

kar je v skladu s pričakovanji. Višje število točk so dosegli na vseh podpodročjih 

vprašalnika LUI, razen na podpodročju A, ki se nanaša na uporabo imperativnih gest. 

Nastalo situacijo smo že zgoraj pojasnil s postopnim upadom uporabe gest pri starejših 

otrocih in njihovim nadomeščanjem z drugimi (verbalnimi in kompleksnejšimi oblikami) 

sporočanja oziroma komunikacije. 
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7.4 PRAGMATIČNE ZMOŽNOSTI OTROK Z AVTISTIČNO 

MOTNJO GLEDE NA POSTAVLJENO DIAGNOZO 

(RAZLIČNE DIAGNOZE) 

V naslednjem poglavju so bile analizirane zgodnje pragmatične zmožnosti otrok z 

avtistično motnjo (AM) glede na različne diagnoze, zapisane v zdravniški dokumentaciji 

otrok iz vzorca (razlikovali smo med otroci s sumom na AM, tistimi s postavljeno 

diagnozo AM in posameznikom z Aspergerjevim sindromom). Ponovno smo rezultate 

interpretirali na podlagi skupnega seštevka točk v okviru vprašalnika LUI (skupna vsota), 

nato pa še bolj podrobno po posameznih podpodročjih dotičnega vprašalnika. 

 

Tabela 22: Tabelarični prikaz povprečne starosti otrok glede na postavljeno diagnozo (sum AM, AM, AS). 

Diagnoza N M SD 

sum na AM 11 40,27 15,127 

AM 13 49,46 10,244 

AS 1 53,00   

Skupaj 25 45,56 13,083 

 

Tabela 22 prikazuje povprečno starost posameznikov z AM iz vzorca glede na diagnozo, 

zapisano v zdravniški dokumentaciji. Povprečna starost otrok s postavljenim sumom na 

AM je 40,27 mesecev, otrok z že potrjeno diagnozo AM pa 49,46 mesecev. Deklica z AS 

je stara 53 mesecev. Glede na rezultate lahko vidimo, da so otroci s sumom na AM 

nekoliko mlajši od tistih, ki že imajo potrjeno diagnozo. Dobljene vrednosti so 

pričakovane, saj se pri mlajših otrocih praviloma najprej postavi sum na dotično motnjo, 

šele kasneje pa se jo v skladu s dodatnimi ugotovitvami potrdi (načeloma lahko tudi 

ovrže). Pričakovana je tudi nekoliko višja starost deklice z AS, saj je ta specifična oblika 

AM v povprečju diagnosticirana še kasneje kot ostale oblike. V Sloveniji so glede na 

evidenco Ambulante za avtizem otroci z AS v povprečju diagnosticirani šele med 6. in 7. 

letom starosti (osebna komunikacija med avtorico in K. Stres Kaučič, april 2017).  

 

Tabela 23: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na postavljeno diagnozo (za 

celoten vprašalnik LUI). 

  
 

 
N 

Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

Skupna vsota – za 

vsa –podpodročja 

LUI 

Sum na 

AM  
11 

174 

41,55 –25,07 23,88 –14,41 

AM 
 

13 66,62 –101,38 38,28 –58,27 

Aspergerjev 

sindrom  
1 168,00 

–126,45 
96,55 

–72,68 
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Graf 17: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na postavljeno diagnozo (za celoten 

vprašalnik LUI). 

Iz tabele 23 in grafa 17 je mogoče razbrati, da so posamezniki iz vzorca s sumom na AM 

v povprečju dosegli skupno vsoto M = 41,55 točke (kar predstavlja 23,88 %), posamezniki 

z že potrjeno diagnozo pa M = 66,62 točke (kar predstavlja 38,28 %) od skupaj 174 

možnih. V povprečju so torej otroci s potrjeno diagnozo dosegli 14,41 % točk več kot tisti 

s sumom na AM. Razlika med skupinama je sicer razmeroma majhna, ampak vseeno se ta 

ugotovitev vseeno ne sklada z dejstvom, da bi načeloma otroci, ki imajo potrjeno 

diagnozo AM kazali več znakov omenjene motnje in posledično imeli slabše oziroma 

manj razvite pragmatične zmožnosti. Na podlagi teh rezultatov bi lahko trdili, da ni nujno, 

da imajo posamezniki, pri katerih je diagnoza AM potrjena, slabše razvite sposobnosti od 

tistih, ki imajo postavljen sum na to razvojno motnjo. Slednje bi lahko kazalo tudi na 

določeno stopnjo nedoslednosti oziroma neusklajenosti pri beleženju diagnostičnih oznak 

v dokumentacije otrok z AM med strokovnjaki iz različnih institucij v slovenskem 

prostoru.  

Poleg skupine otrok s sumom na AM in tistih s potrjeno diagnozo smo pri analizi 

pragmatičnih zmožnosti otrok glede na diagnozo, v samostojno skupino umestili 

posameznico iz vzorca, ki ima potrjeno diagnozo Aspergerjev sindrom, saj njeni rezultati 

zelo očitno odstopajo od vseh ostalih in bi z njimi popolnoma spremenila povprečne 

vrednosti vzorca. Deklica je dosegla M = 168,00 točk od skupaj 174 možnih, kar 

predstavlja 96,55 % uspešnost. Slednje kaže na to, da ima deklica z Aspergerjevim 

sindromom iz vzorca pragmatične zmožnosti tako v primerjavi s populacijo otrok s 

tipičnim razvojem kot tudi v primerjavi z ostalimi otroci z AM iz vzorca zelo dobro 

razvite.  
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Tabela 24: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na postavljeno diagnozo (po 

posameznih podpodročjih vprašalnika LUI). 

Vsote za posamezna  

–podpodročja LUI:  
N 

Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

%doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

A – otrokova uporaba 

gest, ko prosi za kaj 

oziroma ko pokaže, 

da kaj želi 

Sum na 

AM 
11 

11 

8,45 0,07 76,86 0,64 

AM 13 8,38 –0,62 76,22 –5,59 

Aspergerjev 

sindrom 
1 9,00 –0,55 81,82 –4,96 

B – otrokova uporaba 

gest, da bi dosegel, da 

bi kaj opazili 

Sum na 

AM 
11 

2 

1,36 –0,33 68,18 –16,43 

AM 13 1,69 –0,31 84,62 –15,38 

Aspergerjev 

sindrom 
1 2,00 –0,64 100,00 –31,82 

C – vrsta besed, ki jih 

otrok uporablja 

Sum na 

AM 
11 

21 

8,27 –5,27 39,39 –25,07 

AM 13 13,54 –7,46 64,47 –35,53 

Aspergerjev 

sindrom 
1 21,00 –12,73 100,00 –60,61 

D – otrokove prošnje 

za pomoč 

Sum na 

AM 
11 

7 

3,00 –1,46 42,86 –20,88 

AM 13 4,46 –2,54 63,74 –36,26 

Aspergerjev 

sindrom 
1 7,00 –4,00 100,00 –57,14 

F – otrokova uporaba 

besed, da bi dosegel, 

da bi ljudje kaj opazili 

Sum na 

AM 
11 

6 

1,64 –1,21 27,27 –20,16 

AM 13 2,85 –3,15 47,44 –52,56 

Aspergerjev 

sindrom 
1 6,00 –4,36 100,00 –72,73 

G – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o stvareh 

Sum na 

AM 
11 

9 

2,00 –2,00 22,22 –22,22 

AM 13 4,00 –5,00 44,44 –55,56 

Aspergerjev 

sindrom 
1 9,00 –7,00 100,00 –77,78 

H – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o sebi in o 

drugih osebah 

Sum na 

AM 
11 

36 

5,82 –5,49 16,16 –15,25 

AM 13 11,31 –24,69 31,41 –68,59 

Aspergerjev 

sindrom 
1 36,00 –30,18 100,00 –83,84 

I – otrokova uporaba 

besed pri aktivnostih 

z drugimi osebami 

Sum na 

AM 
11 

14 

2,55 –1,53 18,18 –10,94 

AM 13 4,08 –9,92 29,12 –70,88 

Aspergerjev 

sindrom 
1 14,00 –11,45 100,00 –81,82 

J – igrivost, 

hudomušnost in 

smisel otroka za 

humor 

Sum na 

AM 
11 

5 

0,55 –0,53 10,91 –10,63 

AM 13 1,08 –2,92 21,54 –58,46 

Aspergerjev 

sindrom 
1 4,00 –3,45 80,00 –69,09 
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4. OAM GLEDE NA DIAGNOZO 

A Sum na AM A AM A Aspergerjev sindrom

K – otrokovo 

zanimanje za besede 

in jezik 

Sum na 

AM 
11 

12 

2,82 –1,95 23,48 –16,26 

AM 13 4,77 –7,23 39,74 –60,26 

Aspergerjev 

sindrom 
1 12,00 –9,18 100,00 –76,52 

M – otrokovo 

prilagajanje pogovora 

drugim ljudem 

Sum na 

AM 
11 

15 

2,09 –1,91 13,94 –12,73 

AM 13 4,00 –10,00 26,67 –66,67 

Aspergerjev 

sindrom 
1 14,00 –11,91 93,33 –79,39 

N – otrokovo 

sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb 

Sum na 

AM 
11 

36 

3,18 –3,28 8,84 –9,11 

AM 13 6,46 –27,54 17,95 –76,50 

Aspergerjev 

sindrom 
1 34,00 –30,82 94,44 –85,61 

 

Graf 18: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na postavljeno diagnozo (po 

posameznih podpodročjih vprašalnika LUI). 

Tabela 24 in graf 18 prikazujeta povprečno število doseženih točk na posameznih 

podpodročjih vprašalnika LUI pri otrocih glede na njihovo diagnozo, ki jo imajo 

navedeno v zdravniški dokumentaciji.  

Otroci s sumom na AM so v povprečju najvišje število točk dosegli na podpodročjih A 

(76,86 %) in B (68,18 %), ki zajemata otrokovo sporazumevanje z imperativnimi (A) in 

deklarativnimi (B) gestami, najnižje povprečno število točk pa na podpodročjih J (10,91 
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%) in N (8,84 %), ki zajemata otrokov smisel za humor (J) in sposobnost sestavljanja 

daljših stavkov in zgodb (N).  

Pri otrocih z že potrjeno diagnozo AM je bila situacija zelo podobna. Enako kot otroci s 

sumom na AM so v povprečju najvišje število točk dosegli na podpodročjih A (76,22 %) 

in B (84,62 %), najnižje pa na podpodročjih J (21,54 %) in N (17,95 %).  

Posameznica z Aspergerjevim sindromom je izrazito odstopala od vseh ostalih otrok iz 

vzorca (tako tistih s sumom na AM kot tudi tistih s potrjeno diagnozo AM) glede na 

razvitost svojih pragmatičnih zmožnosti. Deklica ima pragmatične spretnosti bolje razvite 

na prav vseh podpodročjih vprašalnika LUI. Od tega je na 8 podpodročjih vprašalnika (B, 

C, D, F, G, H, I in K) dosegla vse možne točke (100,00 %), na preostalih 4 podpodročjih 

(A, J, M in N) pa je bil njen rezultat med 80,00 in 94,44 %. 

Če na podlagi tabele 24 med seboj primerjamo zgodnje pragmatične zmožnosti 

posameznikov s sumom na AM in tistimi z že potrjeno diagnozo, lahko rečemo, da so v 

povprečju na skoraj vseh podpodročjih višje število točk dosegli otroci s sumom na AM, 

kar ni v skladu s pričakovanji. Izjema je bilo samo podpodročje A, ki se nanaša na 

uporabo imperativnih gest. Znotraj tega področja so za malenkost (z razliko 0,64 %) višje 

število točk dosegli posamezniki z že potrjeno diagnozo AM. Slednje ni v skladu s 

pričakovanji, saj naj bi posamezniki z že potrjeno diagnozo izkazovali očitnejše znake 

AM in tako posledično imeli tudi več težav na področju pragmatičnih zmožnosti.  

Najbolj opazne razlike med posamezniki s sumom na AM in tistimi z že postavljeno 

diagnozo so na podpodročjih C in G, ki se nanašata na različne vrste besed, ki jih otrok 

uporablja (C), in na otrokova vprašanja oziroma komentarje o stvareh (G). Otroci s 

sumom na AM so na podpodročju C v povprečju dosegli za 25,07 %, na podpodročju G 

pa za 22,22 % boljši rezultat kot otroci z AM z že potrjeno diagnozo. 

Najmanjše razlike glede na postavljeno diagnozo so se pokazale na podpodročjih A in N, 

ki zajemata uporabo imperativnih gest (A) in sposobnost sestavljanja daljših stavkov in 

zgodb (N). Otroci s sumom na AM so na podpodročju A v povprečju dosegli za 0,64 % 

boljši rezultat kot posamezniki s potrjeno diagnozo, na podpodročju N pa za 9,11 % slabši 

rezultat kot posamezniki s potrjeno diagnozo.  

 

Na podlagi rezultatov iz tabele 24 tako lahko trdimo, da imajo na skoraj vseh 

podpodročjih vprašalnika LUI (z izjemo podpodročja A) posamezniki s sumom na AM 

slabše razvite pragmatične zmožnosti v primerjavi s tistimi, ki imajo v svoji zdravniški 

dokumentaciji že zapisano in potrjeno diagnozo. Ugotovili smo tudi, da deklica, ki ima 

postavljeno diagnozo Aspergerjev sindrom na področju razvitosti pragmatičnih zmožnosti 

v vseh pogledih pomembno odstopa od ostalih otrok z AM iz vzorca, saj so njene 

pragmatične zmožnosti izrazito višje. V nadaljevanju je bilo preverjeno, ali bi lahko 

starost otrok iz vzorca imela kakšen vpliv na takšne rezultate.  
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V okviru tega podpoglavja je bila dodatno preverjano, ali obstaja statistično pomembna 

korelacija oziroma povezava med starostjo otrok z AM iz vzorca in njihovo 

diagnozo, zapisano v zdravniški dokumentaciji. S pomočjo Pearsonovega koeficienta 

korelacije je bila preverjena stopnja povezanosti med obema starostnima skupinama 

(mlajši, starejši) otrok z AM iz vzorca in postavljenimi diagnozami (sum na AM, potrjena 

AM).  

 

Tabela 25: Tabelarični prikaz korelacije med starostjo otrok in postavljeno diagnozo – glede na 2 starostni 

skupini (Pearsonov koeficient). 

  Starost 

Diagnoza 

r 0,311 

p 0,130 

N 25 

Iz tabele 25 lahko razberemo, da je vrednost p = 0,130 višja od 0,05, kar nam že v osnovi 

pove, da med obravnavanima spremenljivkama ni statistično pomembne korelacije 

oziroma povezave. Na podlagi tega je nesmiselno, da bi govorili o smeri (pozitivna) in 

moči (šibka, nizka povezanost) same korelacije med spremenljivkama (vrednost r).  

 

Čeprav (na začetku poglavja interpretirana) tabela 22 kaže na to, da je povprečna starost 

otrok, ki imajo postavljen sum na AM, nižja od povprečne starosti otrok s potrjeno AM, 

pa lahko glede na rezultate Pearsonovega koeficienta, prikazane v tabeli 25, zaključimo, 

da med starostjo in vrsto postavljene diagnoze pri otrocih z AM iz vzorca ni statistično 

pomembne povezave. Glede na rezultate lahko predpostavljamo, da ni nujno, da imajo 

mlajši otroci postavljen zgolj sum na AM, starejši pa potrjeno AM. Nekateri otroci iz 

mlajše starostne skupine imajo pri zelo nizki starosti že potrjeno diagnozo AM, medtem 

ko imajo nekateri otroci iz starejše starostne skupine pri visoki starosti trenutno še vedno 

postavljen zgolj sum na prej omenjeno motnjo.  
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7.5 PRAGMATIČNE ZMOŽNOSTI OTROK Z AVTISTIČNO 

MOTNJO GLEDE NA PRISOTNOST OZIROMA 

ODSOTNOST MDR 

V zadnjem poglavju so bile preverjene zgodnje pragmatične zmožnosti otrok z avtistično 

motnjo (AM) še glede na prisotnost oziroma odsotnost motnje v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju MDR) pri otrocih. Zopet je bila analiza narejena najprej na podlagi skupnega 

seštevka točk vprašalnika LUI, nato pa še bolj podrobno po posameznih podpodročjih.  

 
Tabela 26: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na prisotnost/odsotnost MDR (za 

celoten vprašalnik LUI). 

  
 

 
N 

Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

Skupna vsota – za vsa 

podpodročja LUI 

AM 20 

174 

63,90 

21,30 

36,72 

12,24 AM + MDR 
5 42,60 24,48 

 

Graf 19: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na prisotnost/odsotnost MDR (za 

celoten vprašalnik LUI). 

V tabeli 26 in na podlagi grafa 19 lahko vidimo, da so posamezniki, ki imajo v zdravniški 

dokumentaciji kot diagnozo zapisano izključno AM, v povprečju v skupnem seštevku 

dosegli M = 63,90 točk (36,72 %), posamezniki, ki imajo poleg AM navedeno tudi MDR, 

pa M = 42,60 točk (24,48 %) od skupno 174. V povprečju so torej posamezniki, ki imajo 

glede na zdravniško dokumentacijo opredeljeno izključno diagnozo AM, dosegli 21,30 

točke več kot posamezniki s pridruženimi motnjami (MDR), kar v odstotkih predstavlja 

12,24 %. Sledeče ugotovitve se skladajo s pričakovanji, saj imajo otroci s pridruženimi 

motnjami slabše kognitivne ter intelektualne zmožnosti, ki osebi omogočajo dostop do 

pomena simbolov, kar seveda vpliva tudi na razvitost njihovih pragmatičnih zmožnosti.  
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Tabela 27: Tabelarični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na prisotnost/odsotnost MDR (po 

posameznih podpodročjih vprašalnika LUI). 

Vsote za posamezna  

–podpodročja LUI:  
N 

Možnih 

točk 
M 

Razlika 

v M 

 % 

doseženih 

točk 

Razlika 

v % 

A – otrokova uporaba 

gest, ko prosi za kaj 

oziroma ko pokaže, da 

kaj želi 

AM 20 

11 

8,20 

–1,20 

74,55 

–10,91 
AM + MDR 

5 9,40 85,45 

B – otrokova uporaba 

gest, da bi dosegel, da 

bi kaj opazili 

AM 20 

2 

1,50 

–0,30 
75,00 

–15,00 AM + MDR 
5 1,80 90,00 

C – vrsta besed, ki jih 

otrok uporablja 

AM 20 
21 

11,95 
2,15 

56,90 
10,24 AM + MDR 5 9,80 46,67 

D – otrokove prošnje 

za pomoč 

AM 20 
7 

4,10 
0,90 

58,57 
12,86 AM + MDR 5 3,20 45,71 

F – otrokova uporaba 

besed, da bi dosegel, 

da bi ljudje kaj opazili 

AM 20 

6 

2,55 

0,55 

42,50 

9,17 AM + MDR 
5 2,00 33,33 

G – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o stvareh 

AM 20 

9 

3,55 

1,15 

39,44 

12,78 AM + MDR 
5 2,40 26,67 

H – otrokova 

vprašanja in 

komentarji o sebi in o 

drugih osebah 

AM 20 

36 

11,10 

6,10 

30,83 

16,94 
AM + MDR 

5 5,00 13,89 

I – otrokova uporaba 

besed pri aktivnostih z 

drugimi osebami 

AM 20 

14 

4,35 

2,75 

31,07 

19,64 AM + MDR 
5 1,60 11,43 

J – igrivost, 

hudomušnost in smisel 

otroka za humor 

AM 20 

5 

1,05 

0,45 
21,00 

9,00 AM + MDR 
5 0,60 12,00 

K – otrokovo 

zanimanje za besede in 

jezik 

AM 20 

12 

4,30 

0,50 

35,83 

4,17 AM + MDR 
5 3,80 31,67 

M – otrokovo 

prilagajanje pogovora 

drugim ljudem 

AM 20 

15 

4,00 

2,20 

26,67 

14,67 AM + MDR 
5 1,80 12,00 

N – otrokovo 

sestavljanje daljših 

stavkov in zgodb 

AM 20 

36 

7,35 

6,15 
20,42 

17,08 AM + MDR 
5 1,20 3,33 
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Graf 20: Grafični prikaz pragmatičnih zmožnosti otrok z AM glede na prisotnost/odsotnost MDR (po 

posameznih podpodročjih vprašalnika LUI). 

 

Tabela 27 in graf 20 prikazujeta povprečno doseženo število točk na posameznih 

podpodročjih vprašalnika LUI pri otrocih z AM in tistih, ki imajo poleg AM pridruženo še 

MDR. 

Iz tabele 27 lahko razberemo, da so predšolski otroci z AM brez pridružene MDR v 

povprečju največ točk dosegli na podpodročjih A (74,55 %) in B (75,00 %), znotraj 

katerih se preverja njihovo sporazumevanje z gestami – imperativnimi (A) in 

deklarativnimi (B). Najmanjše število točk pa so ti posamezniki dosegli na podpodročjih J 

(21,00 %) in N (20,42 %), ki se zajemata otrokov smisel za humor (J) in sposobnost 

sestavljanja daljših stavkov ter zgodb (N). 

Na drugi strani so otroci, ki imajo poleg osnovne AM pridruženo tudi MDR, največ točk 

prav tako (kot otroci brez MDR) dosegli na podpodročjih A (85,45 %) in B (90,00 %) – 

torej pri spretnostih povezanih z uporabo gest. Najmanjše število točk pa je bilo dosežemo 

na podpodročjih I (11,43 %) in N (3,33 %), ki se nanašata na otrokovo uporabo besed pri 

aktivnostih z drugimi osebami in na otrokove sposobnosti sestavljanja daljših stavkov 

oziroma zgodb. Dosežen odstotek dobljenih točk na podpodročju N je izredno nizek, 

otroci z AM in pridruženo MDR so v povprečju dosegli le 1,2 točke od skupno 36 

možnih. 
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Če primerjamo skupino otrok z izolirano AM in tiste, ki imajo dodatno pridruženo MDR, 

vidimo, da so oboji največje število točk dosegli na podpodročjih, ki se nanašata na 

sporazumevanje z gestami. Tudi najmanjše število točk sta obe skupini dosegli na enakem 

podpodročju vprašalnika – to je na podpodročju N, ki se nanaša na tvorjenje daljših in 

kompleksnejših stavkov. Na večini podpodročij so sicer višje število točk pridobili 

posamezniki brez prisotne MDR, le na podpodročjih A in B je situacija obrnjena. Slednje 

kaže na to, da se posamezniki z dodatnimi motnjami v večji meri poslužujejo 

komuniciranja z gestami kot posamezniki z izolirano AM. Taki rezultati so tudi glede na 

literaturo povsem pričakovani. 

Razlike med obema skupinama (AM in AM + MDR) so v povprečju največje na 

podpodročjih I (19,64 %) in N (17,08 %). Tako se ti dve skupini najbolj razlikujeta med 

seboj v uporabi besed pri aktivnostih z drugimi osebami (I) in v sposobnostih sestavljanja 

daljših stavkov ter zgodb (N). Na teh dveh področjih so otroci, ki poleg AM nimajo 

pridružene MDR, v največji prednosti v primerjavi z drugo skupino. 

Na drugi strani so razlike med otroci z AM in tistimi, ki imajo poleg AM pridruženo tudi 

MDR, v povprečju najmanjše na podpodročjih J (9,00 %) in K (4,17 %), kar pomeni, da 

se ti dve skupini otrok najmanj razlikujeta med seboj v smislu za humor (J) in v zanimanju 

za besede in jezik (K). 

Na skoraj vseh podpodročjih vprašalnika LUI so otroci, ki imajo izključno AM v 

povprečju dosegli višje število točk od tistih otrok, ki imajo pridruženo MDR. Izjema sta 

samo podpodročji A in B, ki se nanašata na uporabo gest. Otroci s pridruženimi dodatnimi 

MDR se torej v večji meri še vedno sporazumevajo z gestami, kot njihovi vrstniki brez 

pridruženih motenj. Glede na teoretična izhodišča je bilo pričakovano, da bodo 

posamezniki brez pridruženih motenj imeli boljše razvite pragmatične zmožnosti kot 

njihovi vrstniki z določenimi kognitivnimi primanjkljaji. Zanimivi so bili izsledki 

raziskave na področju uporabe gest, saj je to področje izstopalo tudi pri tej analizi. 

Sklepamo lahko, da se otroci s pridruženimi motnjami v večji meri sporazumevajo z 

gestami, ker je njihov zaostanek na govorno-jezikovnem področju še večji in je njihov 

govorjeni simbolni jezik še bolj oškodovan oziroma deficitaren. Geste so neposrednejši ter 

posledično njim dostopnejši način sporazumevanja.  
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7.6 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Preverjenih je bilo pet hipotez, ki se nanašajo na zgodnje pragmatične spretnosti 

predšolskih otrok z avtistično motnjo in na primerjavo teh spretnosti s tipično populacijo 

otrok (brez kakršnihkoli razvojnih motenj). Rezultati, uporabljeni za primerjavo, so bili 

vzeti iz magistrskega dela Š. Novak (Novak, 2016).  

 

7.6.1 HIPOTEZA 1 

1. HIPOTEZA: predšolski otroci z AM imajo na splošno manj razvite pragmatične 

zmožnosti v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem. 

Prvo hipotezo bomo preverjali na podlagi tabel številka 15 in 16, ki je sta bili že 

uporabljeni v podpoglavju 7.1. pri analizi pragmatičnih zmožnosti otrok z AM. 

Na podlagi tabele 15 lahko 1. hipotezo, v kateri smo predpostavljali, da imajo predšolski 

otroci z AM na splošno manj razvite pragmatične zmožnosti v primerjavi z otroci s 

tipičnim razvojem (TR), potrdimo, saj so slednji (otroci s TR) v povprečju v skupnem 

seštevku dosegli višje število točk. Otroci z AM so povprečno dosegli 34,28 %, otroci s 

TR pa 58,79 %, kar pomeni razliko v višini 24,51 %.  

Zgornje ugotovitve lahko dodatno potrdimo tudi s podrobnejšo analizo po posameznih 

podpodročjih vprašalnika LUI (tabela 16), ki prikazuje, da so otroci s TR zbrali višje 

število točk na vseh podpodročjih vprašalnika LUI (11) z izjemo enega – to je 

podpodročje A, ki se nanaša na uporabo imperativnih gest (ko otrok prosi za kaj oziroma 

pokaže, da kaj želi). Tudi na tem omenjenem področju je odstopanje v nasprotni smeri 

izredno majhno, gre le za 5,64-% razliko med skupinama. 
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PODROČJE UPORABE GEST (OAM - OTR) 

7.6.2 HIPOTEZA 2 

2. HIPOTEZA: predšolski otroci z AM kažejo največja odstopanja na področju uporabe 

gest glede na vrstnike s tipičnim razvojem. 

Na uporabo gest se nanaša 1. del vprašalnika LUI, ki zajema podpodročji A in B. Prvo 

podpodročje se nanaša na uporabo imperativnih (otrokova uporaba gest, ko prosi za kaj 

oziroma pokaže, da kaj želi), drugo pa na uporabo deklarativnih gest (otrokova uporaba 

gest, da bi dosegel, da bi kaj opazili). 

Graf 21: Grafični prikaz točkovanja LUI na področju sporazumevanja z gestami otrok z AM v primerjavi z 

otroki s tipičnim razvojem.  

 

Na podlagi podatkov, zabeleženih v tabeli številka 16, in na podlagi grafa 21, moramo 2. 

hipotezo, ki predpostavlja, da otroci z AM od tistih s TR v največji meri odstopajo na 

področju sporazumevanja gest, z gotovostjo zavrniti. Opazimo lahko namreč, da je 

situacija ravno nasprotna. Otroci z AM iz vzorca so v povprečju največje število točk 

dosegli ravno na podpodročjih A (76,73 %) in B (78,00 %), ki se nanašata na uporabo 

gest. Razlike med skupinama so na teh dveh podpodročjih v primerjavi z drugimi 

najmanjše (in ne največje, kot smo predvidevali s hipotezo 2) in niso pomembne. Na 

podpodročju A so predšolski otroci z AM v povprečju dosegli celo za malenkost (za 5,65 

%) višji rezultat v primerjavi z njihovimi vrstniki s TR. Takšen rezultat smo že ob 

zgornjih analizah pojasnili z zakasnjenim govorno-jezikovnim (pragmatičnim) razvojem 

pri otrocih z AM. Posledično sporazumevanje traja dlje časa in ga šele kasneje zamenjuje 

kompleksnejši verbalni način sporazumevanja kot pri otrocih s TR. Kot smo prav tako 

pojasnili že v zgornjih poglavjih, otroci z AM deklarativne geste uporabljajo v manjši 

meri kot njihovi vrstniki s TR, kar potrjuje tudi tuja literatura (Camaioni idr., 2003, v 

Ljubešić in Cepanec, 2012).  
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PODROČJE BESEDNE KOMUNIKACIJE (OAM) 

7.6.3 HIPOTEZA 3 

3. HIPOTEZA: predšolski otroci z AM kažejo najmanjša odstopanja na področju besedne 

komunikacije glede na vrstnike s tipičnim razvojem. 

Področje besedne komunikacije zajemata podpodročji C in D v okviru vprašalnika LUI. 

Prvo podpodročje preverja vrste besed, ki jih otrok uporablja, drugo podpodročje pa 

otrokove prošnje za pomoč.  

 
Graf 22: Grafični prikaz točkovanja LUI na področju besedne komunikacije otrok z AM v primerjavi z 

otroki s tipičnim razvojem. 

 

Tudi za preverjanje veljavnosti te hipoteze lahko zopet uporabimo tabelo številka 16, 

nazorno pa so rezultati prikazani s pomočjo grafa 22. Glede na dobljene rezultate moramo 

3. hipotezo, ki pravi, da predšolski otroci z AM najmanj odstopajo od svojih vrstnikov s 

TR na področju besedne komunikacije, prav tako zavreči. Do najmanjših razlik med prej 

omenjenima skupinama otrok namreč prihaja na podpodročjih A in B, kar je bilo 

omenjeno že v okviru preverjanja 2. hipoteze. Na podpodročju C so otroci z AM v 

povprečju dosegli 54,86 % točk, otroci s TR pa 80,74 % točk, kar pomeni, da je razlika 

med njimi 25,88 %. Na podpodročju D so otroci z AM v povprečju dosegli 56,00 %, 

otroci s TR pa 83,12 % točk, kar pomeni, da je razlika 27,12 %. Te razlike med 

skupinama so glede na ostale dokaj visoke, kar pomeni da je področje besedne 

komunikacije pri otrocih z AM v povprečju precej slabše razvito v primerjavi z otroki s 

TR. Rezultate naše podpirajo tudi nekateri teoretični viri, ki navajajo, da imajo 

posamezniki z AM v primerjavi s posamezniki s TR, težave tako na področju receptivnega 

kot tudi ekspresivnega besednjaka (Pierro, 2013).  
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7.6.4 HIPOTEZA 4 

4. HIPOTEZA: pragmatične zmožnosti otrok z AM so v statistično pomembni pozitivni 

korelaciji s starostjo. 

Statistično pomembno pozitivno korelacijo razvitosti pragmatičnih zmožnosti otrok z AM 

s starostjo smo preverjali s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. 

Tabela 28: Tabelarični prikaz korelacije med pragmatičnimi zmožnostmi otrok in njihovo starostjo 

(Pearsonov koeficient korelacije). 

 
Starost 

Skupna vsota – za vsa 

podpodročja LUI 

r 0,573 

p 0,003 

N 25 

 

Kot lahko razberemo iz tabele 28, je korelacija med pragmatičnimi zmožnostmi otrok z 

AM iz vzorca in njihovo starostjo pozitivna, močna (r = 0,573 – gre za srednjo oziroma 

zmerno povezanost) in statistično pomembna (p = 0,003) glede na to, da je vrednost p 

nižja od 0,05. Na podlagi vseh naštetih dejstev lahko 4. hipotezo, ki pravi, da so 

pragmatične zmožnosti otrok z AM v pomembni pozitivni korelaciji s starostjo, 

potrdimo. To, da so pragmatične zmožnosti otrok z AM v pozitivni povezavi s starostjo, 

pomeni, da se pragmatične zmožnosti otrok z AM bolje razvijajo s starostjo. Tak rezultat 

je bil pričakovan, saj se sklada z dejstvi iz literature. 
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7.6.5 HIPOTEZA 5 

5. HIPOTEZA: ni statistično pomembne razlike v stopnji razvitosti pragmatičnih 

zmožnosti med dečki in deklicami z AM v predšolskem obdobju. 

Razlike med stopnjo razvitosti pragmatičnih zmožnosti med dečki in deklicami iz vzorca 

so bile najprej preverjene s pomočjo podatkov iz tabele 18, ki prikazuje povprečno število 

doseženih točk na vprašalniku LUI glede na spol otrok z AM iz vzorca, nato pa je bila 

preverjena še statistična pomembnost teh razlik med spoloma in sicer s pomočjo 

izračunov povprečnih rangov in vsot rangov ter s pomočjo testa Mann-Whitney U. 

Na podlagi tabele 18 smo že v prejšnjih poglavjih ugotovili, da določene razlike v 

razvitosti pragmatičnih zmožnosti med dečki in deklicami z AM iz vzorca sicer obstajajo 

(glede na povprečno skupno vsoto točk, doseženih v okviru vprašalnika LUI imajo deklice 

nekoliko bolje razvite pragmatične zmožnosti), nismo pa se prepričali, ali so te razlike 

statistično pomembne ali ne. Slednje bomo preverili v nadaljevanju. 

 

Tabela 29: Tabelarični prikaz povprečnega ranga razvitosti pragmatičnih zmožnosti glede na spol. 

 
N 

Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Skupna vsota – za vsa podpodročja 

LUI 

Moški 20 12,60 252,00 

Ženski 5 14,60 73,00 

Skupaj 25     

 

Povprečni rang v tabeli 29 nakazuje, da imajo deklice bolje razvite pragmatične zmožnosti 

kot dečki z AM iz vzorca. 

 

Tabela 30: Tabelarični prikaz rezultatov testa Mann-Whitney U.  

  

Skupna vsota – za vsa 

podpodročja LUI 

Mann-Whitney U 42,000 

Wilcoxon W 252,000 

Z –0,543 

Stopnja tveganja 0,587 

 

Ker so podatki (kot smo ugotovili že na samem začetku empiričnega dela naloge) 

porazdeljeni nenormalno, smo za iskanje statistično pomembnih razlik med spoloma v 

okviru 5. hipoteze (namesto t-testa) uporabili neparametrični statistični test Mann-

Whitney U.  

 

Kot lahko razberemo iz tabele 30, stopnja tveganja znaša 0,587, kar je več kot 0,05. Na 

podlagi tega lahko zaključimo, da statistično pomembnih razlik glede na spol nismo našli. 
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Iz tega lahko izpeljemo, da našo zadnjo, 5. hipotezo, lahko potrdimo, saj glede na 

rezultate testa Mann-Whitney U ne prihaja do statistično pomembnih razlik v razvitosti 

zgodnjih pragmatičnih zmožnostih med dečki in deklicami z AM iz vzorca. Do podobnih 

zaključkov glede statistične (ne)pomembnosti razlik v razvitosti med pragmatičnimi 

zmožnostmi med spoloma je prišla tudi Š. Novak, ki je delala raziskavo na populaciji 

otrok s TR (Novak, 2016). 
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8 ZAKLJUČEK 

Komunikacija je eno izmed temeljnih področij otrokovega razvoja, ki ima vpliv na vsa 

ostala področja in na splošno na otrokovo uspešnost ter vključenost v družbo. 

Pomembnost komunikacije je poudaril tudi Daniel Webster z naslednjimi besedami (v 

Jelenc, 1998): »Če bi mi odvzeli vse sposobnosti razen ene, bi želel zadržati moč 

komunikacije, saj bi z njo hitro ponovno osvojil vse ostalo« (str. 5). Za uspešno 

komunikacijo so potrebne številne spretnosti, med drugimi tudi (oziroma predvsem) 

pragmatične zmožnosti, ki se nanašajo na sposobnost primerne in učinkovite rabe jezika v 

socialnem kontekstu (Russel in Grizzle, 2008). 

Ravno pragmatične zmožnosti glede na teoretična dognanja predstavljajo glavni problem 

pri otrocih z avtistično motnjo. Iz tega razloga bi se pri diagnosticiranju te kompleksne 

razvojne motnje morali osredotočiti prav na preverjanje in ocenjevanje slednjih. Za to so 

potrebni instrumentariji, ki čim bolj celostno zajemajo to široko področje pragmatičnih 

spretnosti otrok. Eden od takih, ki se je v tujini že izkazal za zelo uporabnega za 

ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti in prepoznavanje otrok z različnimi razvojnimi 

motnjami, je tudi instrumentarij Language Use Inventory (2009) avtorice D. O'Neill. 

Njegova uporabnost in učinkovitost je bila v okviru te raziskave preverjena tudi na 

populaciji slovenskih otrok z avtistično motnjo. 

V magistrskem delu so bile analizirane pragmatične zmožnosti predšolskih otrok z 

avtistično motnjo ter primerjane s populacijo otrok s tipičnim razvojem. Uporabljena je 

bila slovenska priredba zgoraj omenjenega vprašalnika za starše Language Use Inventory 

(LUI) – Ocenjevanje pragmatičnega jezikovnega razvoja predšolskih otrok (Ozbič, 

Kogovšek, Novšak Brce, 2009). Vprašalnik je sestavljen iz 14 podpodročij, ki so 

razdeljena na tri glavne dele: prvi del se nanaša na ocenjevanje otrokovega 

sporazumevanja z gestami, drugi del na otrokovo verbalno komunikacijo in tretji del na 

otrokovo tvorjenje in uporabo daljših stavkov. V raziskavi so bila pragmatične zmožnosti 

otrok z avtistično motnjo analizirane najprej glede na njihove vrstnike s tipičnim 

razvojem, nato pa še glede na spol, starost, diagnozo, zapisano v zdravniški komunikaciji 

in glede na prisotnost oziroma odsotnost morebitnih dodatnih motenj v duševnem razvoju 

(MDR). Vse spremenljivke so bile analizirane tako glede na skupni seštevek točk 

vprašalnika kot tudi glede na posamezna podpodročja. Na podlagi podrobnih analiz so 

bile preverjene tudi hipoteze, zastavljene na samem začetku raziskovanja.  

V vzorec je bilo vključenih 25 otrok z avtistično motnjo, starih od 21–65 mesecev, od tega 

5 deklic in 20 dečkov, vključenih v različne zdravstvene in vzgojno-izobraževalne 

institucije po Sloveniji. Vprašalnik so izpolnjevali starši otrok, ki s svojim otrokom 

načeloma preživijo največ časa in so se tudi glede na izsledke iz teorije izkazali kot 

najbolj zanesljiv vir informacij, ki prvi zaznajo določene primanjkljaje v pragmatičnih 

zmožnosti svojih otrok. S svojimi opažanji so starši omogočili, da analiziramo 

pragmatične zmožnosti njihovih otrok z avtistično motnjo in posledično preverimo, v 
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kolikšni meri je instrumentarij LUI občutljiv za prepoznavanja tovrstnih razvojnih težav 

pri majhnih otrocih. 

V empiričnem delu je bila najprej preverjena zanesljivost vprašalnika, s katero smo 

potrdili, da je zelo zanesljiv (0,991) ter posledično primeren za uporabo v praksi in v 

raziskovalne namene. Preverjena in ugotovljena je bila tudi nenormalnost porazdelitve 

podatkov, na podlagi katere smo v nadaljnji analizi uporabili neparametrične statistične 

teste.  

Na samem začetku interpretacije dobljenih rezultatov smo s pomočjo izdelave profilov 

posameznih otrok iz vzorca (slednje je bilo izvedljivo glede na majhnost vzorca) preverili 

stopnjo homogenosti med njimi. Ugotovljena je bila velika heterogenost med otroki z 

avtistično motnjo iz vzorca. Tako v skupnem seštevku kot na posameznih podpodročjih 

uporabljenega vprašalnika so dosegali zelo različno število točk, kar kaže na to, da so med 

njimi velike razlike tudi v razvitosti pragmatičnih zmožnosti. Slednje je v skladu z 

različnimi teoretičnimi dognanji, ki govorijo o veliki raznolikosti med posamezniki 

znotraj populacije otrok z avtistično motnjo in nezmožnosti enačenja njihovih sposobnosti 

med seboj. 

V nadaljevanju je bila narejena poglobljena analiza pragmatičnih zmožnosti otrok z 

avtistično motnjo glede na posamezne spremenljivke. Za primerjavo s populacijo otrok s 

tipičnim razvojem so bili uporabljeni rezultati raziskave, ki jo je v okviru magistrskega 

dela izvedla Š. Novak (Novak, 2016). Dobljeni rezultati analiz so pokazali sledeče:  

 da imajo otroci z avtistično motnjo glede na skupni seštevek točk veliko slabše razvite 

pragmatične zmožnosti v primerjavi z otroci s tipičnim razvojem (24,51-% razlika), 

poleg tega so manj uspešni na skoraj vseh podpodročjih vprašalnika LUI (z izjemo 

podpodročja uporabe imperativnih gest), ki zajemajo različne pragmatične spretnosti; 

 

 da so najmanjše razlike v razvitosti pragmatičnih zmožnosti v primerjavi z otoki s 

tipičnim razvojem na podpodročju uporabe (imperativnih in deklarativnih) gest, 

največje pa na področju postavljanja vprašanj in komentarjev o sebi in drugih ter pri 

uporabi besed v aktivnostih z drugimi osebami; 

 

 da so deklice z avtistično motnjo v povprečju v skupnem seštevku točk dosegle 

nekoliko višji rezultat kot dečki (8,74 % razlika) in bile uspešnejše na skoraj vseh 

podpodročjih vprašalnika, ampak ker je ta razlika v razvitosti pragmatičnih zmožnosti 

med spoloma minimalna ni statistično pomembna (do podobnih ugotovitev je prišla 

tudi Š. Novak (Novak, 2016) v okviru na vzorcu otrok s tipičnim razvojem); 

 

 da imajo starejši otroci z avtistično motnjo (46–65 mesecev) precej bolj (pri skupnem 

seštevku doseženih točk je razlika 30,73 %) razvite pragmatične zmožnosti kot mlajši 

(21–45 mesecev), kar še posebej pride do izraza pri kompleksnejših pragmatičnih 

spretnostih, in da obstaja statistično pomembna povezava med skupinama otrok iz 

vzorca glede na starost (statistično pomembno povezavo med starostjo in stopnjo 
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razvitosti pragmatičnih zmožnosti potrjuje tudi raziskava Š. Novak (2016) na vzorcu 

otrok s tipičnim razvojem); 

 

 da imajo otroci s postavljenim sumom na avtistično motnjo za malenkost slabše 

razvite pragmatične zmožnosti v primerjavi s tistimi, ki imajo že potrjeno diagnozo 

(razlika v skupnem seštevku točk je minimalna – 14,41 % in ni statistično 

pomembna), kar ni v skladu s pričakovanji (glede na to, da naj bi imeli posamezniki z 

že potrjeno avtistično motnjo bolj izrazite težave in posledično tudi slabše razvite 

pragmatične spretnosti) in kaže na morebitno neusklajenost (ali celo nedoslednost in 

zmedo) pri postavljanju diagnostičnih oznak s strani različnih strokovnjakov v 

Sloveniji, 

 

 da je deklica z Aspergerjevim sindromom izmed vseh otrok iz vzorca dosegla najvišje 

skupno število točk na vprašalniku (96,55 %) in da so njene pragmatične zmožnosti 

veliko bolj razvite v primerjavi z ostalimi otroki z avtistično motnjo, kar je v skladu s 

pričakovanji glede na splošno višjo funkcionalnost posameznikov s tem sindromom 

znotraj spektra različnih avtističnih motenj in 

 

 da imajo posamezniki z avtistično motnjo s pridruženimi dodatnimi razvojnimi 

motnjami (MDR) in posledično slabšimi kognitivnimi sposobnostmi glede na skupni 

seštevek nekoliko slabše razvite pragmatične zmožnosti (12,24 % razlika), saj so nižje 

rezultate dosegli na skoraj vseh podpodročjih vprašalnika z izjemo dveh, ki se 

nanašata na sporazumevanje z gestami. 

Na podlagi zgoraj zabeleženih ugotovitev smo potrdili naslednje tri hipoteze: H1 

(predšolski otroci z avtistično motnjo imajo na splošno manj razvite pragmatične 

zmožnosti v primerjavi z otroki s tipičnim razvojem), H4 (pragmatične zmožnosti otrok z 

avtistično motnjo so v statistično pomembni pozitivni korelaciji s starostjo) in H5 (ni 

statistično pomembne razlike v stopnji razvitosti pragmatičnih zmožnosti med dečki in 

deklicami z avtistično motnjo v predšolskem obdobju). Preostali dve hipotezi pa smo 

zavrnili: H2 (predšolski otroci z avtistično motnjo kažejo največja odstopajo na področju 

uporabe gest glede na vrstnike s tipičnim razvojem) in H3 (predšolski otroci z avtistično 

motnjo kažejo najmanjša odstopanja na področju besedne komunikacije glede na vrstnike 

s tipičnim razvojem). 

Poleg tega, da smo v okviru raziskave ocenjevali in analizirali pragmatične zmožnosti 

otrok z avtistično motnjo, smo z njo želeli preveriti tudi uporabnost vprašalnika LUI za 

namene preverjanja zgodnjih pragmatičnih spretnosti ter posledično zgodnjega 

prepoznavanja otrok z avtistično motnjo glede na to, da v Sloveniji tovrstnih 

instrumentarijev na tem področju primanjkuje. LUI bi tako lahko predstavljal pomembno 

pridobitev za strokovnjake, ki delujejo na področju zgodnjega diagnosticiranja avtistične 

motnje glede na to, da je v slovenskem prostoru še vedno diagnosticirana zelo pozno 

oziroma prepozno (Jurišič, 2016).  
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Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je vprašalnik LUI zelo priročen in 

uporaben instrumentarij, saj jasno pokaže razliko v razvitosti zgodnjih pragmatičnih 

zmožnosti med otroki z avtistično motnjo in tistimi s tipičnim razvojem ter je tako lahko 

pomemben pokazatelj oziroma napovedovalec morebitnih razvojnih težav pri otrocih. 

Tudi tuje raziskave (omenjene v teoretičnem delu), ki so preverjale uporabnost 

vprašalnika na populaciji otrok z govorno-jezikovnimi in drugimi razvojnimi zaostanki so 

potrdile enako (Pesco, O'Neill, 2012). 

Prednosti instrumentarija LUI so predvsem, da zajema veliko število podpodročij (14), ki 

se nanašajo na ocenjevanje širokega spektra pragmatičnih zmožnosti (vse od zgodnjega 

sporazumevanja z gestami pa do kompleksnejših pragmatičnih spretnosti kot so na primer 

sestavljanje daljših stavkov in zgodb), da je namenjen ocenjevanju s strani staršev, kar se 

je izkazalo kot bolj smiseln način za odkrivanje avtistične motnje pri otrocih v primerjavi 

z ocenjevanjem s pomočjo standardiziranih pripomočkov (Volden in Phillips, 2010), ter 

da je namenjen majhnim otrokom (starim 18–47 mesecev) in tako primeren za namene 

zgodnje detekcije ter obravnave, katere pomembnosti in nujnosti za nadaljnjo prognozo se 

v zadnjem času vse bolj zavedamo (O'Brien Towle, 2013). Slabost instrumentarija LUI, ki 

bi jo bilo v prihodnje smiselno in mogoče odpraviti, je, da za slovensko populacijo otrok 

še ni oblikovanih norm (vprašalnik ni standardiziran) in je tako primerjava otrokovih 

pragmatičnih zmožnosti z vrstniki glede na dosežene točke otežena oziroma 

onemogočena.  

Vzorec otrok v okviru naše raziskave je bil na žalost premajhen in preveč heterogen, da bi 

z njimi lahko prišli do zanesljivih in statistično pomembnih zaključkov, ki bi jih lahko 

posplošili na celotno populacijo otrok z avtistično motnjo. Podobno raziskavo bi bilo 

smiselno (in potrebno) izvesti na večjem in tako bolj reprezentativnem vzorcu otrok, ki bi 

zajemal čim mlajše otroke z avtistično motnjo in bi bil smiselno urejen na podlagi 

različnih kriterijev (glede na postavljeno diagnozo, prisotnost kognitivnih primanjkljajev, 

prisotnost drugih motenj ipd.).  

Želimo si, da bi bila raziskava, ki smo jo izvedli v okviru tega magistrskega dela, dodaten 

korak naprej na poti k standardizaciji vprašalnika LUI, oblikovanju norm za slovensko 

populacijo otrok ter spodbuda za morebiten začetek uporabe slednjega kot enega izmed 

ključnih ocenjevalnih pripomočkov pri zgodnjem odkrivanju ter diagnosticiranju otrok z 

avtističnimi motnjami.  
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