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POVZETEK 

 

Cilj empiričnega dela je bil analizirati pragmatično zmoţnost predšolskih otrok z uporabo 

Testa zgodbe o avtobusu. 

V raziskavo je bilo vključenih oseminštirideset predšolskih otrok iz treh starostnih skupin, 

polovica deklic in polovica dečkov. Raziskovala sem, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike v pripovedi glede na starost, spol in izobrazbo mame.  

Rezultati so pokazali, da starejši otroci v pripoved vključijo več ključnih informacij, tvorijo 

daljše izjave, njihove zgodbe so bolj koherentne in kot sredstvo za ohranjanje reference 

pogosteje uporabljajo zaimke, podpomenke, nadpomenke, vendar podobno kot mlajši otroci 

še vedno pogosto pripovedujejo s tematskimi preskoki. Raziskava ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v pripovedi glede na spol ali izobrazbo mame.  
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ABSTRACT 

The aim of my study  was to analyse the pragmatic ability of preschool children with the use 

of Bus story test. 

The study included  forty  eight preschool children, divided in three age groups, equally 

represented with boys and girls. I was researching existence of statistically significant 

differences in the narration according to age, gender and maternal education. 

Results showed that in narration older children give greater number of information, form 

longer sentences, their stories are more coherent and more often use cohesive device pronouns 

and hypernyms to maintain reference, but similar as younger children they still narrate with 

thematic laps. The study did not show any statistically significant differences in narration 

according to gender and education of their mother. 
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0 UVOD 
 

Pomembno področje v razvoju otroka je njegov govorno jezikovni razvoj. Gre za intenziven 

proces, ki se začne ţe pri novorojenčku in se gradi tekom otroštva. Otrok s  svojim jezikom 

komunicira in izmenjuje informacije, njegov govor pa predstavlja akustično realizacijo jezika. 

Vsak otrok je edinstven, na njegov razvoj pa vplivajo različni dejavniki – genetska zasnova, 

značaj, druţina, širše okolje in navsezadnje kultura, v kateri se je rodil. Znanstvenike ţe 

mnogo let zanima jezik in njegov razvoj, ţelijo pojasniti in razumeti otrokovo vedenje ali pa 

najti vzporednice z njegovim spoznavnim razvojem. V središču raziskovanja je bodisi razvoj 

kot tak ali pa gre za osredotočanje na različne segmente jezika, bodisi sintakso, morfologijo, 

fonologijo, semantiko ali pragmatiko. Izhodišče moje diplomske naloge predstavlja ravno 

področje pragmatike. Na ravni pragmatičnosti je otrok vključen v dialog, še preden razvije 

slovnico svojega jezika. Owens (1984) navaja, da se otrok v  predšolskem obdobju jezika 

razvija zelo hitro in otrok do petega leta pridobi okoli 80 odstotkov vseh sintaktičnih struktur. 

Priklic besed in boljše jezikovne spretnosti pa pripomorejo k bolj doţivetemu pripovedovanju 

pravljic. Razvoj jezika in pripovedovanja sta v tesni povezavi. Otrok bo lahko pripovedoval, 

obnavljal zgodbe, ko bo osvojil toliko jezika, da se bo lahko z njim izraţal (Arapovič, 

Grobler, 2006). Otrokova pripoved v predšolskem obdobju je za logopeda pomemben 

pokazatelj otrokovega jezikovnega razvoja in  dober prediktor nadaljnjega razvoja. Otrokovo 

pripoved lahko ocenjujemo z različnimi testi, eden izmed njih je tudi Test zgodbe o avtobusu. 

Čeprav gre za presejalni test verbalnega izraţanja, nam poda tudi informacije o otrokovem 

razumevanju ter pokaţe, če gre za teţave na področju fonologije, semantike, gramatike ter 

teţave z zaporedjem. Uspešno diagnosticiranje v predšolskem obdobju in pravočasna terapija 

lahko odpravita marsikatero teţavo v šolskem obdobju.  

S pomočjo raziskave, ki sem jo opravila med otroci v predšolskem obdobju, sem skušala 

ugotoviti, kako se pripovedna zmoţnost razlikuje glede na starost, spol in izobrazbo mame.  
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1 GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ 
 

Govor in jezik se tesno prepletata, vendar ju moramo kljub temu razlikovati. Govor zajema 

področje artikulacije, tekočnosti in glasu. Jezik pa vključuje razumevanje in podajanje 

informacij.  

Lingvistika je znanstvena veda, ki preučuje jezik. Jezik je zelo kompleksen sistem, ki pa ga 

laţje razumemo, če ga razdelimo na njegove funkcionalne elemente oziroma komponente. 

Bloom in Lahey (1978 v Owens, 1984) sta jezik razdelila na tri glavne komponente: obliko, 

vsebino in uporabo. Oblika vsebuje sintakso, morfologijo in fonologijo, torej komponente, ki 

povezujejo glasove oziroma simbole s pomenom. V tradicionalnem pogledu so jezik 

večinoma izenačevali zgolj z obliko. Vsebina zajema pomen oziroma semantiko, uporaba pa 

pragmatiko. Teh pet komponent – sintaksa, morfologija, fonologija, semantika in pragmatika 

– predstavljajo osnovni sistem jezika.  

Slika 1: Bloomov in Laheyev model komunikacije 

 

Na kratko bom predstavila vseh 5 komponent jezika, v nadaljevanju pa še podrobneje 

razdelala področje pragmatike, iz katerega izvira moja diplomska naloga. 
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SINTAKSA (SKLADNJA) 

Oblika oziroma struktura stavka je določena s skladenjskimi pravili. Ta določajo vrstni red 

besed, organizacijo stavka … (Owens, 1984). Toporišič pravi: »skladnja uči, kako se delajo 

pravilne povedi in njihovi deli. Povedi in njihove dele skladamo in prepoznavamo na podlagi 

skladenjskih vzorcev iz besed in stalnih besednih zvez, pri tem pa zmeraj upoštevamo tudi 

poloţaj povedi v danem besedilu« (Toporišič, 2004, str. 487). 

 

MORFOLOGIJA (OBLIKOSLOVJE) 

Besedo sestavlja ena ali več manjših enot imenovanih morfemi (Owens, 1984). »Morfemi so 

najmanjši deli besed, ki imajo svoj pomen (ali več pomenov).« (Toporišič, 2004, str. 261). 

 

FONOLOGIJA (GLASOSLOVJE) 

»Glasoslovje je jezikoslovni nauk o slušni podobi jezika« (Toporišič, 2004, str. 41). 

Fonološka pravila določajo, kateri glasovi skupaj tvorijo besedo. Fonem je najmanjša 

pomensko razločevalna jezikovna enota (Ozbič, 2008). 

 

SEMANTIKA (POMENOSLOVJE) 

Semantika je sistem pravil, ki urejajo pomen oziroma vsebino besed in besednih kombinacij 

(Owens, 1984). 

 

PRAGMATIKA (RABA JEZIKA) 

Pragmatika je skupek socio-jezikovnih pravil, ki se nanašajo na uporabo jezika znotraj 

komunikacijskega konteksta (Owens, 1984). 

 

1.1 Teorije jezikovnega razvoja 

Znanstvene discipline skušajo odgovoriti, kako poteka govorno-jezikovni razvoj. Predstavila 

bom nekaj temeljnih avtorjev in teorij, ki se med seboj razlikujejo predvsem po dejavnikih 

vpliva, bodisi so ti zunanji ali notranji.  
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1.1.1  Razvojna teorija 

Švicarski psiholog J. Piaget je bil mnenja, da se spoznavni in druţbeni razvoj prepletata ter 

medsebojno oblikujeta in zato se pri otrocih pojavi egocentrični govor.  Egocentrični govor je 

usmerjen v otroka, kajti otrok še ne razume, da se potrebe, pogledi in mnenja drugih ljudi 

razlikujejo od njegovih. V to kategorijo je Piaget vključil tri vrste govora:  ponavljanje besed 

in zlogov, ki nimajo nikakršne druţbene funkcije, samogovore, v katerih se otrok pogovarja 

sam s seboj, in kolektivne monologe, v katerih je druga oseba le spodbuda za otrokov govor, 

vendar od otroka ne pričakujemo, da govor razume ali ga spremlja. Piaget je bil mnenja, da je 

egocentrični govor posledica pomanjkanja socialne adaptacije in da se predšolski otroci ne 

zavedajo, da lahko sogovorec misli drugače od njih samih. Otrokovo dojemanje fizičnega 

sveta se kaţe v njegovem jeziku (povzeto po Prebeg Vilke, 2005). 

Piaget navaja, da otrok v svojem razvoju sledi določenim razvojnim fazam (Prhavec, 2004): 

- Senzomotorična faza (0–2 let) 

 Mišljenje na začetku sestavljajo refleksi oziroma nagoni. Osnovna dejavnost v tej fazi je, 

da otrok razvija medsebojno povezovanje zaznav in gibov. Otrok v tej fazi svoje probleme 

rešuje na podlagi praktičnega poizkušanja, proti koncu faze pa ţe pride do uvida. Pojavi se 

tudi simbolna igra. To je predverbalno obdobje, v katerem otrok uporablja zaznave in 

gibalne sposobnosti za razumevanje sveta. 

- Predoperacionalna faza (2–7 let) 

Simbolna igra se še naprej razvija. Otrok v obdobju od 2.–4. leta nepravilno uporablja 

pojme, bodisi jih preveč posplošuje (npr. pozna izraz za psa in potem to prenese na vse 

ţivali, ki so mu vsaj malo podobne) ali premalo splošno uporablja (npr. izraz ţenska 

uporablja za vse pripadnice ţenskega spola, razen za mamo). V obdobju od 4. do 7. leta pa 

je za njegovo mišljenje značilna odsotnost konzervacije, centracije mišljenja, 

ireverzibilnosti ter egocentričnosti. 

- Faza konkretnih operacij (7–11 let) 

Otrok je v tem obdobju sposoben logičnega razmišljanja, vendar samo na konkretnih 

primerih. Druga značilnost tega obdobja pa je tudi sposobnost konzervacije, 

reverzibilnosti in decentracije mišljenja.   
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- Faza formalnih operacij (11–14,15 let):  

Mladostnik je sposoben logičnega sklepanja in hipotetičnega mišljenja. Sposoben je tudi 

abstraktnega razmišljanja. 

Piaget je mnenja, da se pri 18-ih mesecih pri otroku začne razvijati simbolična funkcija, kar 

pomeni, da je razvoj jezika ţe mogoč. Otrok začne uporabljati prve besede, pri tem pa ima 

holofraza pomen celega stavka, ki pa si ga okolica razlaga glede na konkretne situacije. Piaget 

torej poudarja, da je otrokov jezikovni razvoj omejen s spoznavnim razvojem, zato bo otrok 

obvladal nekatera področja jezika šele potem, ko bo doseţena določena stopnja spoznavnega 

razvoja (povzeto po Prhavec, 2004).  

Ruski psiholog Vigotski je sprejel Piagetovo tezo o egocentričnem govoru, vendar jo je 

pojasnil na drugačen način. Bil je mnenja, da egocentrični govor ni neposreden odsev 

egocentričnosti otrokove misli, ampak da je v ustreznih okoliščinah zelo zgodnje sredstvo 

otrokovega realističnega mišljenja in ima socialno funkcijo. Vigotski je bil torej mnenja, da je 

prvotna funkcija govora funkcija sporočanja, druţbenega povezovanja in delovanja tako 

odraslih kot otroka na okolico. Kasneje v otrokovem odraščanju se njegov socialni govor 

začenja diferencirati in se v določenem obdobju strogo deli na egocentrični in komunikativni 

govor. Na podlagi otrokovega egocentričnega govora, ki se je ločil od socialnega govora, 

nastane kasneje otrokov notranji govor, ki predstavlja temelj njegovega mišljenja.  Vigotski je 

poudarjal pomembnost jezika kot sredstva, s pomočjo katerega delujejo otroci v zunanjem 

svetu, načrtujejo dejavnosti in rešujejo probleme. Vigotski je navedel formulo razvojnih faz 

govora: zunanji govor – šepet – notranji govor (Vigotski, 2010).  

1.1.2  Teorija učenja 

Skinner je bil ameriški psiholog in pripadnik behaviorizma. Behavioristi so zagovarjali, da 

mora biti vse, kar preučujemo dostopno opazovanju in dokazljivo. Vsako vedenje lahko 

pojasnimo, če upoštevamo okoliščine zunanjih draţljajev. Objekt preučevanje je t.i »črna 

skrinjica«, v katero vstopajo draţljaji, izstopajo pa odgovori, reakcije. Skinner je bil mnenja, 

da se otroci naučijo jezika s pomočjo pogojnih refleksov, ki so temelj njegove teorije. V 

njegovi teoriji se srečamo z dvema pomembnima pojmoma: spodbuda ali draţljaj in 

okrepitev. Spodbuda je delovanje, ki ga opravlja organizem – v primeru jezika je to otrokovo 

izraţanje, ki ima določen rezultat, kar predstavlja okrepitev. Če je rezultat za organizem 

ugoden, to poveča moţnost za ponovni draţljaj in delovanje bo okrepljeno ter obratno. Ţal pa 
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njegova teorija ne daje odgovora, kaj je okrepitev za otroka, ki se uči svojega jezika. V 

razvoju govora se sicer nahajajo faze, ki jih lahko razloţimo s teorijo draţljaja in odgovora, in 

sicer tedaj, ko je uporaba določenih govornih oblik naključna ali pa jo je izzval močan zunanji 

draţljaj, ki ni popolnoma ozaveščen, temveč je proizvod posnemanja. Ta teorija nam ne daje 

celostne slike o procesu usvajanja jezika (povzeto po  Prebeg Vilke, 1995). 

1.1.3  Jezikoslovna teorija 

Noam Chomsky, ameriški jezikoslovec in avtor transformacijsko generativne teorije meni, da 

jezik ni nekaj, česar bi se otrok učil, ampak prirojena struktura, ki jo neposredno okolje po 

otrokovem rojstvu le aktivira. Podatki so input, ki vstopajo v mehanizem za usvajanje jezika 

(t.i jezikovni generator). Kot output dobimo sistem (strukture jezika), za katerega imamo 

podatke. Jezikovni generator vsebuje znanje o strukturi jezika, ki ga ima vsak govorec, da 

lahko razume svoj jezik in ga govori. Chomsky meni, da ima rojeni govorec vir znanja o 

strukturi svojega jezika, ki ga vodi pri njegovi uporabi in to znanje je poimenoval kot 

jezikovno kompetenco. Bil je mnenja, da otroci postavljajo hipoteze o strukturah jezika in jih 

potem preverjajo v jeziku, ki ga slišijo in sami ustvarjajo. Trdil je tudi, da se vsi otroci do 

petega leta naučijo temeljne strukture svojega jezika, kljub razlikam v njihovi inteligentnosti 

in okolju. Zanj je generator jezika (mehanizem za usvajanje jezika) prirojena sposobnost za 

učenje naravnega jezika. Jezikoslovne teorije, kot je teorija Chomskega, lahko pojasnijo, 

zakaj se otroci slovničnih pravil in preteklega časa naučijo zelo hitro (do petega leta starosti), 

ne da bi jih eksplicitno učili slovnice. Otroci namreč naučena pravila aplicirajo tudi na doslej 

nepoznane besede. Tudi Chomsky ni oblikoval celostne teorije o osvajanju jezika,  vendar je 

opozoril na moţnosti, kjer se lahko išče razlaga (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, 

Prebeg Vilke, 1995). 

 1.2  Mejniki jezikovnega razvoja   

Otrokov govorno-jezikovni  razvoj se tesno prepleta s spoznavnim, socialno-emocionalnim in 

motoričnim razvojem. Psihologi navajajo številne mejnike v razvoju, ki jih otroci doseţejo ob 

določeni starosti. Seveda obstajajo individualne razlike, vendar večina otrok, ki nima teţav, 

doseţe določene mejnike, kot sta hoja in govor ob pribliţno istem času. Otrokov razvoj pa ni 

odvisen zgolj od njegovega zorenja, ampak ima nanj velik vpliv tudi učenje. Otrok mora imeti 

priloţnosti za učenje, da se lahko razvija (Owens, 1984).  
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Tabela 1: Kronološki prikaz govornega razvoja (Marjanovič idr., 2006). 

 

Novorojenček 

- Preferira človeški glas. 

- Razlikuje med glasovi. 

- Razlikuje svoj govor od govora drugih. 

- Joka. 

 

           1–5 mesecev 

- Razlikuje med samoglasniki. 

- Gruli. 

- Vokalizira dva ali več glasov. 

- Beblja (zdruţi samoglasnik in soglasnik). 

- Naredi govorni obrat. 

 

 

6–12 mesecev 

- Čeblja in ponavlja posamezne zloge. 

- V namen komunikacije rabi geste. 

- Razume več besed. 

- Izpolni enostavne naloge. 

 

 

12–18 mesecev 

- Govori enobesedne izjave. 

- Razume več kot 50 besed. 

- Zdruţi samostalnik in glagol. 

- Naredi velik skok v razvoju besednjaka. 

 

18–24 mesecev 

- Naredi velik skok v razvoju besednjaka. 

- Začne oblikovati dvobesedne izjave. 

- Z besedami izraţa čustva. 

- Rabi telegrafski govor. 

 

 

2,6–5 let 

- Govori večbesedne izjave. 

- Usvaja nova slovnična pravila. 

- Oblikuje nikalne in vprašalne izjave. 

- Besednjak še naprej narašča. 

- Rad ima humor in metafore. 

- Kaţe napredek v sporazumevalnih spretnostih in  

            drugih oblikah pragmatične rabe govora. 

- Govor je razumljiv in tekoč. 

- Pripoveduje zgodbe. 

 

6+ let - Kaţe metajezikovno zavedanje. 

- Oblikuje celovite stavke. 

- Govor rabi v različnih govornih poloţajih. 

 

 

1.2.1  Vpliv spola na govor in jezik 

Swann (1992) navaja, da fantje in dekleta dobijo različne izkušnje v vzgoji. Celo kadar 

obiskujejo isto šolo, se igrajo na istih igriščih, obiskujejo isti razred, se bodo obnašali drugače 

in tudi drugi jih bodo drugače obravnavali. Ţe v literaturi, s katero se otroci srečujejo, 
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najdemo veliko likov deklet in fantov, ki vodjo k stereotipom. Fantje in dekleta so vzgajani 

drugače in ţe od rojstva naprej se jih drugače obravnava in tudi jezik je eden izmed njih.  

Ţe biološki dejavniki kaţejo, da se fantje in dekleta razlikujejo v spoznavnih sposobnostih 

(dekleta imajo razvitejše verbalne sposobnosti in fantje specialne).  Boljše verbalne 

sposobnosti deklet so odvisne od bioloških dejavnikov, prav tako pa tudi od hormonskega 

sistema. Verbalne sposobnosti so izmerili z različnimi testi (besedna fluentnost, slovnica, 

besedišče in branje). V povprečju so se na večini testov dekleta v predšolskem obdobju 

odrezala bolje od fantov. Znanstveniki so mnenja, da je to posledica organiziranosti 

moţganov;  ţenski moţgani so manj lateralizirani od moških. Lateralizacija se nanaša no to, 

da sta desna in leva moţganska polobla specializirani za različne aktivnosti. Šibkejša 

lateralizacija pomeni, da je manj specializacije med hemisferama, kar pomeni boljše verbalne 

sposobnosti. Močnejša lateralizacija (ena hemisfera v moţganih je bolj specializirana za jezik 

in druga za nejezikovne naloge) je povezana z niţjimi verbalnimi sposobnostmi, a višjimi 

spacialnimi. Torej dekleta oz. ţenske imajo moţgane, ki so manj lateralizirani in zatorej naj bi 

bile boljše pri verbalnih nalogah, fantje oziroma moški z bolj lateraliziranimi moţgani pa naj 

bi slabše opravljali jezikovne naloge in bili boljši pri nalogah, ki zahtevajo spacialne 

sposobnosti (Swann, 1992).  

Avtorja Apostols in Napoleon (2001, v Marjanovič idr., 2006) sta ugotovila, da ima spol 

pomemben učinek na razvoj otrokovega govornega razumevanja in rabe besed, ki 

poimenujejo pojme, kajti deklice so na omenjenih področjih dosegale pomembno višje 

rezultate kot dečki. Vendar pa obenem poudarjata, da učinek spola na govor ni stalen in se je 

kot pomemben pokazal le v obdobju med 7. in 8. letom, med tem ko to ne velja za obdobje od 

4,6 do 5 let.  

Slovenske avtorice (Fekonja in dr., 2005, v Marjanovič idr., 2006) so ugotovile, da je otrokov 

spol vplival na rezultate na podlestvici govornega izraţanja pri treh in štirih letih starosti, kajti 

rezultati deklic so bili pomembno višji od rezultatov dečkov. Dečki in deklice pa se niso 

razlikovali v rezultatih, doseţenih na celotni lestvici govornega razumevanja, niti v 

koherentnosti in slovnični strukturi zgodb, ki so jih pripovedovali ob slikanici.  

Swann (1992) navaja, da obravnava odraslih glede na spol njihovega otroka vpliva na 

otrokovo vedenje in spoznavne sposobnosti (vključenost deklice v aktivnosti, ki zahtevajo 

verbalno udejstvovanje, bo okrepilo njene verbalne sposobnosti, igre, ki zahtevajo gradnjo, pa 
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bo okrepilo dečkove specialne sposobnosti).  Tudi avtorji Rusell, Mizze in Bissaker (2003, v  

Marjanovič idr., 2006) menijo, da se mame pogosteje pogovarjajo s svojimi hčerkami kot s 

sinovi in tako s svojim govorom v večji meri spodbujajo govor deklic kot dečkov.  

Macualay (1977, v Marjanovič idr., 2006) ugotavlja, da večina raziskovalcev navkljub 

razlikam v govornem razvoju med spoloma meni, da so le te veliko manjše, kot se pogosto 

splošno zaključuje.  

1.2.2  Vpliv stopnje izobrazbe mame na govor in jezik 

Številni avtorji so mnenja, da je stopnja izobrazbe otrokove mame povezana z razvojem 

različnih segmentov otrokovega govora.  Bee in sodelavci (1982, v Marjanovič idr., 2006) so 

v raziskavo vključili 198 malčkov z njihovimi mami in ugotovili so, da so otroci mam, ki so 

imele višjo stopnjo izobrazbe, dosegali višje rezultate na lestvici govornega razvoja ţe pri 24. 

mesecih kot otroci mater z niţjo izobrazbo. Mame z višjo izobrazbo imajo v otrokovem 

zgodnjem obdobju višja pričakovanja o njegovih sposobnostih. Mame z niţjo izobrazbo pa so 

se počasneje prilagajale na hiter razvoj otrokovih govornih sposobnosti. Mame, ki imajo višjo 

izobrazbo, pri branju otroku pogosteje uporabljajo zapletenejše strategije branja, otroka učijo 

novih besed in usmerjajo otrokovo pozornost na brano besedilo (Silven idr., 2003, v 

Marjanovič idr., 2006). Slovenske avtorice Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja (2005, v 

Marjanovič idr., 2006) so ugotovile, da mame z višjo izobrazbo pogosteje spodbujajo 

otrokovo jezikovno rabo, jim pogosteje berejo, z njimi obiščejo knjiţnico, kino, lutkovno 

predstavo ter se z njimi vključujejo v govorne interakcije med skupnim branjem ter različnimi 

dejavnostmi.    

Rezultati raziskave (Fekonja, 2002, v Marjanovič idr., 2006) pa so nasprotno pokazali, da se 

otroci staršev z višjo in niţjo izobrazbo niso pomembno razlikovali v doseţkih na lestvici 

govornega razvoja.                                                                                                                                                                   

1.3 Pragmatika 

V literaturi najdemo različne definicije pragmatike. Široko definicijo je leta 1938 podal oče 

pragmatike Charels Morris: »Izraz pragmatika označuje vedo o razmerjih med znaki in 

njihovimi interpreti ... Ker večino, če ne celo vse znake interpretirajo ţiva bitja, lahko 

pragmatiko dovolj natančno opredelimo tako, da rečemo, da proučuje biotične vidike 

semioze, se pravi, vse psihološke, biološke in sociološke fenomene, ki so navzoči pri 
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delovanju znakov.« (Morris v Verschueren, 2002). Levinson je leta 1983 zapisal najširšo 

definicijo: »Tisti, ki ţeli vedeti, kaj je pragmatika, naj opazuje pragmatika pri delu (tako bo 

videl področja dela).« (v Kranjc, 2009). Verschueren pa je bolj kot o znanstveni disciplini 

govoril o pristopu, ki uporablja metode, da razloţi pojave na različnih ravneh. Pragmatiko je 

definiral kot: »splošen spoznavni, socialni in kulturni pogled na jezikovne fenomene, ki je 

povezan z rabo teh fenomenov v oblikah vedenja« (Verschueren, 2002, str. 22).  

Verdonik (2003) je jezikovno pragmatiko označila kot proučevanje jezikovne rabe. »To ni še 

ena sestavina jezikovne teorije, temveč predstavlja drugačno stališče proučevanja jezika. Nanj 

ne gleda več kot na samozadosten sistem, v katerem raziskuje njegove sestavine (foneme, 

morfeme, lekseme ...) neodvisno drugo od druge, ampak kot na interaktiven sistem, v katerem 

se njegove sestavine prepletajo in medsebojno nadzorujejo, kot se dogaja pri rabi jezika.« 

(Verdonik, 2003, str. 10)  

»Jezikovna pragmatika raziskuje kako ljudje uporabljamo jezik, to pa je oblika vedenja oz. 

socialnega dejanja.« (Verschueren, 2002, str. 21) Pravilna in efektivna uporaba jezika v 

socialnem kontekstu zahteva uporabo pragmatičnih kompetenc.  Russell in Grizzle (2008) 

navajata naslednje: zahteva, govorno dejanje, sogovorčev izbor, Griceova načela, 

posredovanje, usmerjanje in/ali napotki; govorne izmenjave, izbira in izmenjava teme; 

neliterarni jezik, uporaba zvijače  in predpostavke; rituali, pozdravi, pozdravljanje; neverbalna 

komunikacija, govorne karakteristike (kot na primer prozodija) in tekočnost, teorija uma in 

jezik čustev, pozornost, empatija in pripovedovanje. 

1.3.1  Razvoj pragmatike 

V splošnem se otroci naučijo jezika znotraj sporazumevalnega konteksta. V predšolskem 

obdobju otroci usvojijo mnogo sporazumevalnih sposobnosti. Na začetku se otrokova 

komunikacija nanaša predvsem na tukaj in zdaj in potrebno je še veliko učenja. Čeprav se 

otrok nauči izmenjave vlog, je njegov pogovor kratek in število izmenjav zelo omejeno. Te 

sposobnosti pa se bodo izboljšale v času šolanja. 

V splošnem je dvoletnik sposoben odziva na njegovega komunikacijskega partnerja in 

kratkega dialoga z nekaj izmenjavami vlog na dano temo. Sposoben je tudi načeti novo temo 

ali spremeniti temo pogovora. Svoj jezik uporablja v domišljijski namen in za izraţanje 

čustev. V majhni meri je otrok sposoben komunikacijskemu partnerju podati nekaj podatkov, 

ki so mu v pomoč pri razumevanju.  
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Triletniki se vključujejo v daljše dialoge z izmenjavo vlog in se vse bolj zavedajo socialnih 

aspektov komunikacije. Otrok prevzame obliko vedenja matere, ko naslavlja zelo majhnega 

otroka. To preklapljanje vedenja je dokaz razvijanja zavedanja komunikacijskih vlog.  

V predšolskem obdobju je otrok sposoben bolj spretne uporabe namer in uporabe posrednih 

zahtev. Sposoben je pravilne uporabe deiktov; npr. tam, tukaj, to, tisto (Owens, 1992).  

Adams (2002) navaja naslednji razvoj pragmatičnega vedenja:  

Tabela 2: Razvoj pragmatičnega vedenja. 

PRAGMATIČNO OBNAŠANJE PRIBLIŢNO 

POJAVLJANJE* 

Predverbalna izmenjava vlog 8–9 mesecev 

Predverbalni komunikacijski namen/ protobesede 12 mesecev 

Hiter razvoj komunkacijskih namenov 14–32 mesecev 

Izmenjava vlog 2,6–3,6 let 

Izmenjava teme v interakciji z odraslim od 2. leta 

Pojasnitev od 2. leta 

Prilagoditev govornega stila poslušalcu od 2. leta 

Uporaba zgodnjih vljudnostnih fraz varira od 2. leta 

Odziv na nespecifične zahteve po ponovitvi 3–4 let 

Doseţena serija komunikacijskih dejanj 3–4 let 

Povzemanje dejanj iz zgodbe 4–6 let 

Razumevanje posrednih pomenov 5 let 

Popravljanje menjave vlog 5 let 

Upad vrzeli v interakciji 5 let 

Pripoved zgodbe 5–7 let 

Metapragmatične sposobnosti 6–7 let 

Obvladovanje kazalcev diskurza 7 let 

Spretnost uporabe anaforičnih referenc 6–7 let 

Ustreznost podane informacije 9 let 

Končan razvoj vljudnih fraz od 9. leta 

Upad napak v kohezivnost in sklicevanju 9–12 let 

Razlaga idiomov do 17. leta 

*Zapisana starost je zgolj pribliţna in ne more veljati kot razvojna norma. 
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1.3.2  Ocenjevanje pragmatične zmoţnosti otroka 

Adams pravi, da bi se klinično ocenjevanje pragmatike predšolskih otrok moralo osredotočiti  

na izvabljanje namena v komunikaciji preko naturalistične metode kot del celotnega 

ocenjevanja socialnih komunikacijskih sposobnosti. Ocenjevanje starejših otrok bi moralo 

raziskati razumevanje govornih aktov,  pogovorne in pripovedne sposobnosti in namen ter 

otrokovo sposobnost prepoznavanja kontekstualnih namigov, ki pripomorejo k  razumevanju 

(Adams, 2002).    

Adams razdeli ocenjevanje pragmatike v štiri kategorije: 

- objavljeni testi pragmatične zmoţnosti v jeziku, 

- objavljene ocenjevalne liste ali profili, 

- neposredno opazovanje interakcije, 

- ocenjevanje razumevanja pragmatike v jeziku. 

1.4  Pripoved 

Liles (1993) navaja, da je pripoved bogat vir informacij o otrokovem jezikovnem in 

pragmatičnem znanju.  

 

V literaturi se nahajajo različne definicije pripovedi. Zgodnjo definicijo pripovedi sta podala 

Labov in Waletkzy (1967) in jo definirala kot zaporedje časovno povezanih stavkov, izraţenih 

iz osebnega vidika. V pripovedi se kaţeta dve temeljni funkciji: sklicevanje/referenca in 

vrednotenje/evalvacija. Funkcija sklicevanja informira poslušalca, o kom bo pripoved tekla in 

ga seznani s krajem in časom dogajanja. Funkcija sklicevanja/ reference je ključnega pomena, 

saj gre za pravilni vrstni red stavkov, ki dajejo rdečo nit in privedejo zaplet do razpleta. 

Funkcija sklicevanja je v pripovedi dopolnjena s funkcijo vrednotenja preko 

pripovedovalčevih komentarjev. Ti  komentarji navadno navajajo razloge za dogodke, ki so se 

zgodili in čustvene odzive pripovedovalca. Komentarji vrednotenja so integrirani znotraj 

funkcije sklicevanja in se pojavijo v vrhu pripovedi, navadno v zapletu.   

 



13 

 

Wagner, Nettelbladt, Sahlen in Nilholm (2000)  definirajo izgovorjeno pripoved kot verbalno 

pripovedovanje preteklega, sedanjega ali prihodnjega dogodka ali opisa, zgodbo ali serijo 

ciljno usmerjenih navodil. Pripoved je bogat vir jezikovne pragmatike, saj je potrebna  

organizacija in oblikovanje stavčne strukture, da je ta  informativna in kohezivna. 

V pripoved morajo biti integrirane vse jezikovne sposobnosti (vsebina, oblika in uporaba 

jezika), da lahko poslušalec razume zgodbo (Mc Tear, 1985, v Dam, 2010). 

1.4.1  Pripovedovanje zgodbe 

Arapović in Grobler (2006) pravita: »Pripovedovanje ali naracija sodi v področje pragmatike, 

ki se nanaša na rabo jezika v sistemu komunikacije.« 

Zgodbe po naravi in definiciji odraţajo socialne vrednote, mišljenje, dileme in prepričanja. So 

osnova in motivacija človeške interakcije. Celo, kadar so prisotne kulturne razlike v znanju in 

pripovedovanju, zgodbe skoraj vedno zaznamujejo aspekte dilem ali konfliktov v vsakdanjem 

ţivljenju z osredotočanjem na njihove rešitve. Pripovedovalci natančno opišejo, kaj je 

povzročilo konflikt, kakšne bodo posledice, če konflikt ne bo rešen, razlogi za dosego cilja, 

prepreke na poti do cilja in moţne rešitve za premostitev teh ovir (Stein in Albro, 1997). 

Karmiloff, Karmiloff - Smith (2001) navajata, da so tudi poglobljene analize gramatike zgodb 

pokazale, da so pripovedi konstantno sestavljene iz številnih istovetnih delov, ki tvorijo 

hierarhijo. Ta generalna struktura se je izkazala za univerzalno v vseh kulturah in jezikih. Vrh 

pripovedne hierarhije predstavljajo čas in prostor dogajanja, dejanje ter udeleţenost likov. 

Dogajanje sestavlja sekvenca dejanj in dogodkov v pripovedi. Pripoved je po navadi 

sestavljena iz začetnega dejanja, ki povzroči serijo drugih, ciljno usmerjenih dogodkov, kakor 

tudi načrt ukrepov, rezultat in končno evalvacijo.  

Glavni cilj pripovedovanja zgodbe je razumljiva pripoved dogodkov, ki jih je doţivel 

protagonist z upoštevanjem sprememb v njem samem, ki so posledica doţivljanja različnih 

dogodkov (različni problemi, priloţnosti, udeleţenost v dogodku) in evalvacija le tega (Stein 

in Albro, 1997). Karmiloff in Karmiloff - Smith (2001) pa pravita, da je primarni cilj 

pripovedovanja zgodbe podati razumljivo število dogodkov in občutkov, ki so časovno in 

vzročno povezani. 

Pripovedovanje je kompleksna naloga, ki zahteva integracijo jezikovnih, spoznavnih in 

socialnih sposobnosti (Bento in Befi - Lopes, 2010). Jezikovno morajo otroci s pomočjo besed 

kodirati informacijo o junaku in dogodke v zgodbi, z uporabo ustreznih morfosintaksičnih 
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sredstev pa  oblikujejo pravilno zaporedje dogodkov in njihovih časovnih odnosov. 

Spoznavno morajo biti otroci sposobni sklepanja o junakovi motivaciji za njegove akcije ter  

logičnih povezav med dogodki in temo zgodbe. Ta sklepanja predstavljajo en vidik 

evalvacijske funkcije, saj se v njej odraţajo pripovedovalčeva ocena o pomenu in 

pomembnosti dogodkov v zgodbi. Pripovedovanje zgodbe pa je tudi socialna spretnost, saj 

predstavlja dodatno vrsto ocenjevanja in se nanaša na razmerje pripovedovalca do občinstva. 

Elementi v zgodbi, ki so poimenovani kot socialna evalvacijska sredstva, sluţijo za 

pritegnitev in vzdrţevanje poslušalčeve pozornosti. Glede na obseg spretnosti, ki so potrebne 

za dobro pripoved, ne smemo pri analiziranju otrokovih zgodb posvečati pozornosti zgolj 

jezikovnemu razvoju in uporabi jezika, ampak moramo biti pozorni tudi na povezavo 

jezikovnega razvoja s spoznavnimi čustvenimi sposobnostmi (Reilly, Losh, Bellugi, Wulfeck,  

2004). 

Pripoved zahteva tudi spretnosti v konceptualizaciji,  kot so oblikovanje ideje, koherentnost 

ter upoštevanje poslušalčeve perspektive v pripovedi dogodkov, ki se dogajajo protagonistu 

(Levelt, 1989). Omenjeni  vidiki  pripovedi so predmet razvoja skozi šolska leta (Ketelaars, 

2010). V starosti šestih let pripoved večinoma sestavlja popolna epizoda, z začetnimi dogodki, 

motivacijo likov, poskusi in posledicami (Peterson in McCabe, 1983, v Dam, 2010).  

»Pripovedovanje zgodbe je ena od pragmatičnih govornih spretnosti, ki je v celoti vezana na 

razumevanje in izraţanje dekonteksualizirane vsebine, ki jo otrok sporoča s samim govorom.« 

(Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001; Fein, 1995, v Marjanovič idr., 2006, str. 30) 

»Dekontekstualizacija mišljenja in govora, ki je značilna za pripovedovanje zgodbe, od otroka 

zahteva oblikovanje kohezivne vsebine, upoštevanje slovničnih pravil jezika, rabo številnih 

pridevnikov (Pellegrini in Galda, 1998, v Marjanovič idr., 2006, str. 30), časovnih in vzročnih 

veznikov, kot so potem, medtem ko, zato, ker, s katerimi otroci zagotovijo povezanost 

besedila ter logično razmerje znotraj posameznih vsebin« (Karmiloff in Karmiloff - Smith, 

2001; Marjanovič Umek in Fekonja, 2004b,  v Marjanovič idr., 2006, str. 30). Stein in Glenn 

(1979) sta opredelila slovnico zgodbe oziroma shemo zgodbe, da bi kategorizirala različne 

elemente, ki jih otroci uporabljajo pri ustvarjanju in razumevanju zgodbe (v Price idr., 2006). 

Razvoj različnih vrst shem, vključno s slovnico zgodbe, je podlaga za nadaljnji jezik, 

pismenost in akademsko učenje (Duchan, 2004). Slovnični elementi zgodbe vključujejo 

okoliščine, ki predstavijo glavne junake in kontekst, v katerem se zgodba odvija; začetni 

dogodek, ki vsebuje problem ali situacijo, ki povzroči ukrepanje glavnega junaka ter njegov 
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notranji odziv, kar je njegovo psihološko stanje po dogodku; junakov načrt za doseganje cilja; 

poskusi, ki predstavljajo junakove poskuse  za dosego cilja; posledice, bodisi doseg ali 

nedoseg cilja; in končno reakcijo junaka (Price idr., 2006). 

 »Potrebno je tudi povezovanje konkretnega z abstraktnim, saj v zgodbi referira na predmet in 

dogodke, ki presegajo njegovo neposredno izkušnjo.« (Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič 

idr., 2006, str. 30) »Otrok mora v procesu pripovedovanja zgodbe oblikovati logično zgradbo, 

v kateri so razumljivo predstavljeni dogodki, misli, čustva junakov, njihovi socialni odnosi in 

tudi ustrezne časovno-vzročne povezave.« (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004b, Marjanovič 

idr., 2006, str. 31) 

»Pripovedovanje zgodbe predstavlja proces, v katerem se otroci v obdobju malčka in 

zgodnjega otroštva pogosto vključujejo in zato nudi številne moţnosti za otrokovo učenje.« 

(Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič idr., 2006, str. 30) V vrtcu ima pripoved tako eno 

izmed ključnih vlog pri pripravi otroka na šolo. »Pomemben proces, ki omogoča 

pripovedovanje zgodbe, je dekontekstualizacija npr. v igri, besedilih, ko otrok izoblikuje svoje 

predstave, logične povezave, napovedi in jih posreduje drugim tako, da ga ti razumejo.« 

(Marjanovič idr., 2006, str. 30) Pripoved otrokom omogoča, da imajo izkušnje z uporabo več 

enot dekontekstualiziranega jezika, v katerem morajo komunicirati brez zanašanja na 

nejezikovne znake/namige. Te jezikovne enote so podobne tistim, ki se bodo verjetno 

pojavljale v ustni ali pisni obliki v jeziku (Snow, 

1983 in Westby, 1989, v Price idr., 2006). »Zgodbe, ki jih otrok pripoveduje, imajo lahko 

značilnosti umetnostnega in neumetnostnega besedila, zgodbe pa so lahko tudi ţe posamezne 

izjave.« (Marjanovič idr., 2006, str. 30) Pripovedovanje zgodb otrokom tudi omogoča, da 

efektivno komunicirajo, participirajo in so sprejeti v njihovi skupini  (Heath, 1986 in Hicks, 

1991, v Price idr., 2006). »Otrok preko pripovedovanja zgodb pojasnjuje in razmišlja o 

preteklih dogodkih, išče vzroke sedanjih dogodkov ter načrtuje in oblikuje predpostavke o 

moţnih prihodnjih dogodkih.« (Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič idr., 2006, str. 30) 

»Pripovedovanje zgodbe otroku omogoči, da osmisli lastne izkušnje in jih deli z drugimi.« 

(Bruner, 1986; Burton, 2002; Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič idr., 2006, str. 30) 

Različni posamezniki iste izkušnje in dogodke povezujejo v zgodbe na svoj način, saj gre za 

njihovo osebno zgodbo (Burton, 2002). 
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1.4.2 Tipi pripovedi 

 OPIS (script): Tip pripovedovanja, ki se uporablja za izraţanje znanih, ponavljajočih 

dogodkov in po navadi je uporabljen sedanji čas (Hedberg in Westby, 1993).  

 

 PRIPOVED (recount): Oseba pripoveduje o osebnem doţivetju. To je prvi način 

pripovedovanja, ki ga otrok osvaja od 3. leta dalje (Arapović, 2009). Večinoma je 

uporabljen pretekli čas (Hedberg in Westby, 1993).  

 

 IZPOVED (accaunt): Oseba izrazi osebno izkušnjo (Hedberg in Westby, 1993). Pove 

svoje osebno mišljenje o neki stvari, dogodku oz. osebi (Arapović, 2009). 

 

 RAZLAGA (event cast): Gre za  pojasnitev tekoče dejavnosti ali napoved o 

prihodnjem načrtu (Hedberg in Westby, 1993). Otroka lahko zaposlimo (pobrvanka, 

list papirja), da ni osredotočen na govor, ampak na trenutno dejavnost in preko tega 

izvabimo govor, gre za visokostrukturirano pomoč (Arapović, 2009). 

 

 DOMIŠLJIJSKA ZGODBA (fictional story): Pripoved  o  preteklih, sedanjih ali 

prihodnjih dogodkih, ki niso resnični. Dogodki se nanašajo na nekoga ali nekaj, ki ţeli 

doseči zastavljen cilj (Hedberg in Westby, 1993). Do 10. leta otrok še ni sposoben 

tvoriti »fictional story« (Arapović, 2009). 

 

1.4.3 Razvoj pripovedi 

Razvoj jezika in razvoj pripovednih sposobnosti sta tesno povezana. Otrok lahko pripoveduje 

o svojih doţivetjih, preteklih dogodkih, opisuje slike in obnavlja zgodbe takrat, ko je osvojil 

toliko jezika, da se z njegovo pomočjo lahko izraţa (Arapovič, Grobler, 2006). 

Umek, Kranjc in Fekonja (2006, str. 31) navajajo, »da otroci začnejo pripovedovati prve 

zgodbe, ko so stari pribliţno eno leto in pol, to je takrat, ko v svojem govoru ţe rabijo prve 

dvobesedne izjave«. »Raba dvobesednih izjav malčku omogoča nov način organiziranja, 

povezovanja in osmišljanja lastnih izkušenj in socialnih odnosov.« (Oppenheum Emde in 

Wambolt, 1996, v Marjanovič idr., 2006, str. 31) »Pri pripovedovanju vsake zgodbe je 

pomembno, da otrok zmore dogodke, misli, čustva in socialne odnose ustrezno časovno in 



17 

 

vzročno povezati v celoto.« (Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001, v Marjanovič idr., 2006, 

str. 31) »Malčkove zgodbe postopoma pridobivajo na konvencionalnosti (praviloma med 

tretjim in četrtim letom), za katero je značilno, da so opredeljeni problem, cilj in rešitve, kar 

pomeni več kot pripovedovanje dogodkov.« (Marjanovič idr., 2006, str. 31) V razvoju otroka 

njegova sposobnost pripovedi narašča tudi v sintaktični in logično-časovni kompleksnosti v 

slogu, ki je linearno organiziran okoli osrednje teme  (Benson, 1993,  Hudson in Shapiro, 

1991,  Lahey, 1988, Michaels, 1981, v  Price idr., 2006). Številne študije kaţejo, da pride do 

pomembnega  prehoda v razvoju pripovedi v 4. letu. V tem času pride do pomembnih 

socialnih in spoznavnih sposobnosti, ki so osnova tega prehoda. Otrokov razvoj teorije uma  

mu omogoča, da poveţe junakovo notranje stanje z junakovim dejanjem/akcijo in to omogoča 

otrokovi pripovedi, da vključi junakove cilje in načrte (Curenton, 2004, Trabasso, Stein, 

Rodkin, Munger, in Baughn, 1992, v Roberts, 2006). Roberts navaja, da čeprav so njihove 

zgodbe lahko slabo usklajene, 4-letniki vključujejo več junakovih telesnih in duševnih stanj in 

več akcije/dejanj, vključno z junakovimi mislimi in čustvi (Roberts, 2006).  Šestletni otroci pa 

so zmoţni pripovedovati na povsem strukturiran način. »Razvoj pripovednih sposobnosti se 

odvija tako, da se število epizod ali dogodkov vsako leto poveča za 16.« (Liles, 1993, v 

Arapović in Grobler, 2006) Popolna epizoda je sestavljena iz serije ukrepov, ki jih izvaja 

glavni lik, njegovo telesno in duševno stanje pojasnita njegova predhodna dejanja in posledice 

svoje dejavnosti (Roberts, 2006). Da gre za popolno epizodo, morajo biti v zgodbo vključeni 

vsaj trije naslednji elementi: začetni dogodek, motivacijsko stanje, poskusi in posledice 

(Kemper in Edwards, 1986, Peterson in McCabe, 1983, v Roberts, 2006). 

1.4.4  Otrokov zgodnji razvoj pripovedi  

Hedburg in Stoel - Gammon (1986) navajata naslednje faze razvoja pripovedi: 

FAZA 1: KOPIČENJE (2 leti) 

Otrokova zbirka idej je nepovezana. Pogosto menja temo pogovora in ne uporablja 

kohezivnih sredstev, da bi povezoval zgodbo. Večinoma uporablja sedanji čas. 

Primer: Deklica je piškot. Oče pelje avto. Otrok spi. 
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FAZA 2: ZAPOREDJE (2–3 let) 

V tej fazi lahko otrok začne samovoljno povezovati elemente zgodbe skupaj. Zaporedje 

vsebuje osrednji lik, temo ali kraj dogajanja. 

Primer: Ona ţivi z očetom. Ona ţivi z mamo. Dedek in babica ţivita skupaj. In ti trije otroci 

ţivijo s svojo babico. In te dve ţivali ţivijo z njimi. 

FAZA 3: PRIMITIVNO PRIPOVEDOVANJE (3–4 let) 

Primitivno pripovedovanje tako kot zaporedje vsebuje osrednji lik, temo ali kraj dogajanja. 

Razlikuje pa se od zaporedij v tem, da otrok razpravlja o obraznih izrazih lika in njegovi drţi 

telesa. 

Primer: »Moj oče je šel v sluţbo. Moja mama je ostala in spi.  Moja brata sta se šla igrati z 

igračami. Moj pes  je šel ven. Moja mačka je prišla v hišo in me poţgečkala in začela 

mijavkati. In potem sem začel jokati, ker me je ugriznila. In prišla sta moja brata in Miha je 

vprašal: »Kaj se je zgodilo?« Vprašala sta: »Kaj se je zgodilo?« »Mačka me je ugriznila.« In 

prišla je mam in vprašala: »Kaj se je zgodilo? Aha, mačka te je ugriznila. V redu. " 

FAZA 4: NEOSREDOTOČENA VERIGA (4–4,5 let) 

V neosredotočeni verigi pripoved ne vsebuje osrednjega lika. To je zaporedje dogodkov, ki so 

logično povezani ali pa gre za vzročno posledični odnos. Lahko so uporabljeni vezniki: in, ali, 

zato.  

Primer: Moški hodi. Videl je psa in mačko in videl je tudi punčko z mačko in psom. Rekel je: 

»Ţivijo!« Šel je nazaj in rekel: »Brat, pridi sem.«. Njena babica je prišla do nje in rekla: »Ali 

hočeš plesati?« Odšli sta plesati. Ampak ni jima bilo všeč in sta prišli nazaj. In nato sta prišla 

dva otroka. Prvi je rekel: » Jaz nisem.« In nato je rekel: »Kaj?« In nato je rekel: »Hočem iti 

jesti.« In odšla sta jesti.  

FAZA 5: OSREDOTOČENA VERIGA (5 let)  

Osredotočena veriga vsebuje osrednji lik in logično povezavo dogodkov. Dogodki, opisani  v 

teh zaporedjih, so  v obliki "avanture". Poslušalec  pa je naprošen za interpretacijo zaključka.  

Primer: Nekoč je ţivela mama, ki ji je bilo ime Krisitna. Imela je moţa z imenom Tomaţ. In 

imela sta hčerki Tanjo in Saro. In imela sta fanta z imenom Rok. Mama je rekla sinu, naj se 

gre igrati na dvorišče. Fantek je prišel nazaj in rekel: »Mama, mama, naš kuţa je zunaj in 

laja.« »Šla bom ven in pogledala.« »Zakaj lajaš?« »Ne vem, Rok, zakaj je lajal.« »Šla bom in 

ga spustila notri«. 
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FAZA 6: PRAVA PRIPOVED 

Prava pripoved se osredotoča okoli pripetljaja v zgodbi. V zgodbi najdemo zasnovo, zaplet in 

razplet, razvoj lika in pravo zaporedje dogodkov. V zgodbi se pojavi problem, ki je na koncu 

rešen.  

Primer: »Nekoč je ţivel  fant z imenom Boštjan in dekle po imenu Silvija. Na svojem vrtu sta 

našla mačka in prinesla sta ga v hišo. Mačko sta nahranila in ji dala nekaj mleka. Dolgo časa 

sta se igrala z njo in nato je prišla soseda, ki je vprašala, če je kdo videl njeno mačko. In 

povedala sta, da je v  njuni hiši. Odnesla sta jo v sosedino hišo. Dala jima je 5 evrov, ker sta 

našla njeno mačko, jo nahranila in ji dala mleko.« 

1.4.5  Kohezija in koherenca 

Za vsako zgodbo je značilna koherentnost, torej logična zgradba, v kateri so razumljivo 

predstavljeni dogodki, misli, počutja, časovno-vzročne povezave, in ustrezna kohezivnost oz. 

slovnična povezanost besedila (Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001). 

Koherenca se nanaša na makro ravan zgodbe, stavki so jasno in smiselno povezani med seboj. 

»Zgodba, ki temelji na koherentni strukturi, predstavlja celoto in ne le skupino nepovezanih 

izjav, ki bi na koncu poslušalca privedle k vprašanju In kaj potem?« (Dressler in de 

Beaugrande, 1992, v Marjanovič idr., 2006, str. 31)  

Pripovedovalec zgodbe se mora zavedati, da mora biti njegova pripoved ves čas dovolj 

zanimiva, da bo pritegnila pozornost poslušalca. Zato je še kako pomembno upoštevanje načel 

koherentnosti. Pripovedovalec mora povezati like, kontekst in dogodke tako, da so smiselni ţe 

od samega začetka. Lahko si predstavljamo, kako bi nekomu razloţili recept za pripravo torte, 

ampak bi spremenili vrstni red korakov priprave in omenili različne sestavine ob nepravem 

času. Podobno je v pripovedi, če ne bo povezana ustrezno, ne bo ustrezna za poslušalca. 

(Karmiloff, Karmiloff - Smith, 2001). 

Karmiloff in Karmiloff - Smith (2001) navajata, da so raziskave pokazale, da so otroci od treh 

let dalje sposobni tvoriti koherentno strukturirane, četudi osnovne zgodbe, ki pa so posledica 

njihove fizične in čustvene vpletenosti. Dogodki, ki so v njih povzročili smeh, jok ali v njih 

vzpodbudili jezo, ţalost, ljubosumje so za njih laţji, če jih povedo v veselo strukturirani 

pripovedi kot pa tisti, v katere niso bili osebno vpleteni.  
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Kohezija predstavlja orodje za dosego skladnosti in smiselne povezave med stavki. Za 

pravilno uporabo kohezivnosti mora pripovedovalec imeti v mislih perspektivo glavnega lika 

in njegova dejanja predstaviti tako, da bodo poslušalcu jasna in razumljiva (Roelofs, 1998 in 

Wigglesworth, 1997, v Dam, 2010). Arapovic in Grobler (2006) trdita, da kohezivnost terja 

konkretno jezikovno realizacijo z uporabo določenih jezikovnih sredstev. To pomeni, da se 

uporabijo določena slovnična pravila in konektorji oziroma povezovalci, ki omogočajo, da se 

s pomočjo povedi povezujejo logična razmerja znotraj posamezne zgodbe. 

1.4.5.1 Tipi kohezijskih sredstev (povzeto po Manders, 2010): 

 

REFERENCA: predpostavko o istovetnosti označuje samostalnik, fraza ali kontekst. 

Npr. Nekoč je ţivel fant Miha in deklica Sara. Nekega jutra je ona dobil pismo. 

 

ZAMENJAVA: uporabi se, ko referenca ni enaka ali pa so dodane nove specifikacije. 

Npr. Jaka je ţelel imeti za hišnega ljubljenčka ribico. Odšel je, da ujame eno.  

IZPUST: Pripovedovalec nekaj izpusti, vendar je razumljivo iz predhodnih izjav. 

Npr. Marko je rekel veliki ţabi, naj gre domov, ker je zlobna. Vendar ţaba ni želela.  

 

VEZAVA: Pripovedovalec povezuje elemente besedila z vezniki (npr. in, ker, ampak …). 

Npr. Jasna je rekla potepuškemu psu: »Pridi na dvorišče«, ampak nato je zaprla vrata. 

LEKSIČNO SREDSTVO:  Pripovedovalec uporablja besede, ki so leksično povezane z drugo 

besedo v prejšnjem besedilu (sinonimi, ki se pojavljajo v istem leksikalnem okolju). 

Npr. Odšli so v priznano restavracijo. Pregledali  so jedilni list.  

1.4.5.2 Ocenjevanje kohezije in koherentnosti 

 

V slovenskem prostoru so avtorice Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja v namene 

ocenjevanja razvojne ravni otroške zgodbe oblikovale kriterije o koherentnosti in 

kohezivnosti zgodbe (Marjanovič idr., 2003).  

KOHERENTNOST ZGODBE: Primeri so vzeti iz analize  pripovedi otrok, starih od 4 do 8 

let. Otroci so po prebrani zgodbi H. C. Andersena (Kraljična na zrnu graha) pripovedovali 

zgodbo ob slikanici, ki jo je ilustrirala M. L. Stupica, in so jo lahko med pripovedovanjem 

prelistavali in gledali ilustracije. 
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Kriteriji za umestitev zgodbe na posamezno raven so naslednji: 

1. Zgodba brez strukture, npr. Tukaj dela. Kraljica stopila v luţo. Ta,ta je imela ţogo. 

Papiga je bila v kletki. 

2. Zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij, npr. Tukaj je kraljevič. 

Deţevalo je. Kraljična je mokra in trka na vrata. Kraljevič ji odpre. Kraljica da pod 

odejo grah in gredo spat. Kraljična ni dobro spala. To je prava kraljična. 

3. Zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov, npr. Ţivel je 

kralj, ki je iskal kraljično. Potem je prišel domov. Potem je deţevalo. Nekdo je potrkal 

na vrata. Stari kralj je šel odpret, pa je bila zunaj kraljična. Rekla je, da je prava. 

4. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi, 

npr. Kraljevič je ţelel pravo kraljično. Bil je zelo potrt. Potem je nekdo potrkal na 

vrata. Bila je kraljična. Stara kraljica je poloţila zrno graha na posteljo in kraljična je 

morala spati gor. Zjutraj je povedala, da je zaspana, ker je slabo spala. Potem je 

kraljevič vedel, da je prava kraljična.  

5. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov, npr. Kraljevič je 

hodil po vsej deţeli in iskal kraljično, ki bi bila prava. A je bilo pri vsaki nekaj narobe. 

Potem se je vrnil v svoj dom. Bil je ţalosten in osamljen, ker je hotel imeti pravo 

kraljično. Zajela jih je strašna nevihta in na grajska vrata je nekdo potrkal. Star kralj 

je prišel odpret: »jaz sem prava kraljična«, je prosilo dekle. Mlada kraljična je 

morala na grahu spati vso noč. »Kako si spala?« sta jo vprašala kralj in kraljica. 

»Oh, slabo. Celo noč nisem zatisnila očesa. Pod odejo sem imela nekaj trdega.« Tako 

je kraljica spoznala, da je prava kraljična. Samo kraljična lahko začuti zrno na 

najvišji blazini. In to zrno so potem nesli v muzej. 

 

KOHEZIVNOST ZGODBE 

Kriteriji za ocenjevanje so razdeljeni v dve podskupini. 

 

a. Tematska razporeditev 

1. Linearna razporeditev s tematskimi preskoki, npr. Nekoč je šel kralj iskat ţeno. Tuki je 

ţalosten. Mokre kapljice padajo iz las. Kralj je pogledala, kaj se dogaja odzuni. Graj 

je pojedla in celo nič je zaspala. 
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2. Linearna razporeditev brez tematskih preskokov, npr. Nekoč je ţivel princ, ki si je ţelel 

kraljično. IN je po celem svetu iskal kraljično, a je ni najdel. In iskal jo je in iskal in 

nekega dne je prišla do gradu. V gradu je bila kraljična in bliţala se je noč. Kraljica 

in kraljična sta šli v sobo, da je kraljica pokazala kraljični, kje spi. Kraljica si je 

mislila, če bi ona spala na zrnu graha. In kraljična je šla spat in drugo jutro so jo 

vprašali, kako je spala. »Spala sem zelo hudo, kar naprej me je nekaj ţulilo.« 

 

b. Sredstva, s katerimi se ohranja referenca 

1. Dobesedno ponavljanje, npr. Potem je kraljevič stekel in prišel na vrata. Potem je 

kraljevič zagledal kraljično, ki je bila vsa mokra. 

2. Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami, npr. Prišla je mokra 

kraljična. Ta je bila taprava. Zrno graha je poloţila, da bi spala, Pol so neka… 

zaspala. So jo vprašali, kako si spala.  

Pri ocenjevanju koherence upoštevamo najvišjo raven, ki jo otrok doseţe v pripovedovanju, 

npr. če v zgodbi uporabi vzročno-posledične odnose, bo njegova zgodba umeščena na najvišjo 

razvojno raven, četudi je v drugih delih pripovedi uporabljal niţjo razvojno raven, npr. 

enostavno časovno nizanje dogodkov.  Pri ocenjevanju kohezije pa upoštevamo prevladujočo 

raven skozi celotno pripoved, npr. zgodbo uvrstimo na drugo raven pri tematski razporeditvi, 

če je otrok tekom pripovedovanja večinoma pripovedoval brez tematskih preskokov 

(Marjanovič idr., 2006). 

1.4.6 Ocenjevanje pripovedi 

Sposobnost pripovedovanja je ena najbolj zanimivih poti, s katero lahko izmerimo 

komunikacijske sposobnosti v normalni in klinični populaciji, saj pripoved predstavlja temelj 

otroškega govora (Botting, 2002). Pripovedovanje se je izkazalo tudi kot dobro orodje za 

razlikovanje kliničnih populacij, pri katerih je šlo za prekrivanje simptomov. V tujini so bili 

pogosto uporabljeni spontani vzorci govora v logopedski praksi, ampak popolnoma 

nestrukturirani vzorci zahtevajo veliko časa in so pogosteje uporabljeni samo kot opisni načini 

terapevtov (Botting, 2002). 
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Botting (2002) navaja teoretične razloge za uporabo pripovedi kot kliničnega orodja:  

- Obstaja veliko normativnih podatkov, ki kaţejo razvojne smernice in zato je pripoved 

lahko uporabljena za primerjavo različnih populacij in tudi za kasnejšo primerjavo. 

- Sposobnost pripovedi je povezana tudi z opismenjevanjem. 

- Pripovedovanje vsebuje tudi pragmatične sposobnosti in je bolj formalno kot sam 

pogovor. Z njegovo uporabo lahko razlikujemo med različnimi podskupinami otrok s 

komunikacijskimi teţavami, in sicer tistimi, ki imajo primarno jezikovne teţave 

(otroci s specifičnimi jezikovnimi teţavami), tistimi, ki imajo pragmatične teţave in 

relativno malo jezikovnih (otroci s pragmatičnimi jezikovnimi teţavami) in otroci, ki 

imajo teţave na obeh področjih (otroci z avtizmom).  

Prednost uporabe pripovedi za ocenjevanje je v tem, da lahko z informacijami zgodbe 

ocenjujemo različne jezikovne ravni. Omogoča nam analizo jezikovne strukture tako v stavku 

kot med njimi, ocenimo pa lahko tudi organizacijsko vsebino zgodbe (Ketelaars, 2010). 

Pripoved nam tudi omogoča, da jo ponovno preverimo čez čas (Adams, 2001). 

Pripoved se lahko ocenjuje z uporabo: 

- ponovnega pripovedovanja prebrane zgodbe ob slikanici, npr. Test zgodbe o avtobusu, 

(Bus story test, Renfrew, 2010), 

- gradnje nove zgodbe (Liles, 1993 in  Westby,1992, v Adams, 2002), 

- izmišljene zgodbe ali opisa vsakodnevnih dogodkov (Naremore, Densmore, in  

Harman, 1995, v Adams, 2002), 

- ustvarjanje zgodbe preko slikanice (Tager - Flusberg in Sullivan,1995, v Adams, 

2002), 

- opis osebne izkušnje (Peterson in  McCabe, 1983, v Adams, 2002). 

Ponovno pripovedovanje zgodbe ima prednost pred spontano gradnjo zgodbe v tem, da jo je 

laţje uporabiti in analizirati (Merritt in Liles, 1987, 1989, v Adams, 2002).  Pragmatični 

aspekti, ki jih pridobimo iz analize pripovedi vključujejo koherenco, kohezivnost, sklicevanje 

in informativnost, domnevanje in uporabo metaforičnega jezika (Adams, 2002). 
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1.4.6.1 Ocenjevanje zmoţnosti pripovedovanja in običajen razvoj otrok 

Zmoţnost pripovedovanja nam da koristne informacije o jezikovnem, spoznavnem in 

socialnem razvoju otrok s tipičnim jezikovnim razvojem. Botting (2002) ugotavlja, da so bile 

v zadnjih letih pripovedi v tujini  izčrpno dokumentirane pri normalno razvitih otrocih in 

prišli so do ugotovitve, da so ţe precej mladi otroci izkušeni pripovedovalci zgodb. Celo 

predšolski otroci so v zgodbi pokazali dobro znanje slovnice. Jasni razvojni vzorci so se 

pokazali tudi v stilu pripovedi, v kateri so zelo majhni otroci pripovedovali krajše zgodbe, 

uporabljali so manj različnih besed, preprostejšo sintakso in manj zapleteno strukturo zgodbe 

kot starejši otroci.   

V kolikor so dostopne norme, predstavlja pripoved idealen vir za odkrivanje otrok, pri katerih 

so evidentirane ali se pojavljajo sumi o jezikovnih teţavah. Primerjamo lahko otrokove 

sposobnosti na številnih vidikih jezika, kot na primer: gramatika, tekočnost, struktura zgodbe 

in tudi pragmatika. Poleg tega pa se sposobnost pripovedovanja pri tipično razvitih otrocih 

odraţa v veščinah, ki so potrebne v vsakdanjem pogovoru (Preece, 1987). Baza normativnih 

podatkov logopedom pomaga, da lahko preverijo uspešnost na posameznih področjih jezika, 

ki so jih opazili pri tipičnem razvoju otrok in tako spremljajo napredek posameznikov v 

terapiji (Botting, 2002). 

S študijami, opravljenimi v  angleščini, hebrejščini in španščini so ugotovili, da se pripovedne 

sposobnosti pojavijo okrog tretjega leta starosti. Med tretjim in petim letom starosti otroci 

napredujejo iz opisa predmetov in časovnih  zaporedij  do reševanja teţav, usmerjenih k cilju.  

Med šestim in desetim letom otroci proizvajajo pripovedi, ki izraţajo duševna stanja, čustva 

in misli likov (Bento in Befi - Lopes, 2010). 

1.4.6.2 Uporaba pripovedi za razlikovanje otrok s komunikacijskimi teţavami od 

vrstnikov 

Pripovedi otrok z jezikovnimi teţavami (specifičnimi ali kot del drugih teţav) so skromne, 

bodisi če gre za ponovno pripovedovanje ali ustvarjanje nove zgodbe (Merritt in Liles, 1987, 

Tager - Flusberg, 1995, Van der Lely, 1997, v Botting, 2002). Otroci s specifično jezikovno 

motnjo včasih tvorijo pripovedi, ki so podobne tistim, ki so sicer značilne za mlajše tipično 

razvijajoče otroke.  

Študija Bishop in Edmundson (1987) je izpostavila, da je ustna pripoved ob slikanici 

(ponovno pripovedovanje) močen prediktor dolgoročnih jezikovnih teţav.  
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1.5  Test zgodbe o avtobusu 

1.5.1 O avtorici 

Catherine Renfrew se je usposabljala za logopedinjo na Glasgow School of Speech Therapy. 

Med delom s šolskimi otroki je začela z razvijanjem govorno jezikovnih testov, da bi 

ugotovila, ali so šolski otroci z govorno jezikovnimi motnjami napredovali zaradi logopedske 

terapije ali zaradi zorenja.  Prvi test je izdala leta 1963 (Test artikulacijskih doseţkov), nato 

leta 1966 (Test dejanje – slika), 1968 (Iskanje besede), 1969 Test zgodbe o avtobusu in 

Avditorno diskriminativni test leta 1973 (Renfrew, 2010).  

1.5.2 Splošne informacije o testu 

Test zgodbe o avtobusu je bil prvič izdan leta 1969.  

Sličice Testa zgodbe o avtobusu so bile v izvirniku izdane pri zaloţbi Collins & Co in so se v 

testiranju izkazale kot najprimernejše, saj so v kliničnih razmerah ugotovili, da spodbujajo 

verbalizacijo bolj kot katerakoli slikanica ali strip. Avtorica je napisala zgodbo na podlagi 

sličic ter se pri tem drţala besednjaka triletnikov. Prvo poskusno testiranje so izvedli v 

Bolnišnični šoli Oxford 1962–63. Kasneje v letih 1964 in 1966 so študentje logopedije in 

avdiologije na Univerzi v Torontu izvedli nadaljnja testiranja z lokalnimi otroki in vrednotili 

rezultate. Prišli so do zaključka, da sta najpomembnejša dejavnika količina in točnost 

informacij ter koherenca in kohezija.  

Test sestavlja zgodba iz 12 slik (3 slike na vsaki strani). Začne se z nagajivim avtobusom, ki 

se odloči, da bo pobegnil svojemu vozniku. Avtobus poskuša storiti vse, da bi pobegnil. Pelje 

se po cesti, mimo njega pa vozi vlak, pohiti v mesto, skoči čez ograjo na podeţelju in drvi 

navzdol po hribu. Avtobus je neuspešen v svojih poskusih pobega. Zgodba se konča z 

neosvojenim ciljem, saj avtobus pade v ribnik, kjer mu njegov voznik nato pomaga, da se 

vrne na cesto. 

1.5.3 Uporaba 

Test je namenjen uporabi logopedov in tudi psihologov. Namenjen je otrokom od 3 do 8 let 

ter odraslim z učnimi teţavami. Uporablja se ga lahko kot screening test, prav tako pa je 

občutljiv na teţave z govornim razumevanjem, fonološkimi, semantičnimi, gramatičnimi in 

teţavami zaporedja.  Otroka lahko ponovno testiramo in s tem preverimo napredek, vendar je 

priporočen vsaj tri mesečni razmik (povzeto po Renfrew, 2010). Njegova vrednost kot 

prediktorja razvoja jezika je bila uporabljena v študijah otrok s teţavami v govorno-

jezikovnem razvoju (Bishop in Edmundson, 1987). 
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C. Renfrew (2010) je v navodilih k izvajanju testa natančno opredelila postopek testiranja: 

1. Vsak otrok mora biti testiran individualno. Če je prisotna tretja oseba, ta ne sme   

komentirati ali dajati kakršnih koli vzpodbud. 

2. Testator in otrok morata uporabiti isto knjigo s slikami. 

3. Testator otroku pokaţe za nekaj sekund prvo stran sličic. 

4. Testator reče: »Povedal/a ti bom zgodbo o avtobusu.« (Nazorno pokaţe vse tri sličice na 

prvi strani, tako da otrok razume, da se vse sličice nanašajo na isti avtobus). »Ko končam, 

ţelim, da mi ti poveš zgodbo o tem avtobusu.« (Če je potrebno, izvajalec še enkrat pokaţe vse 

tri sličice). 

5. Pri pripovedi zgodbe se je potrebno natačno drţati besedila, pri tem pa se lahko prilagaja 

hitrost pripovedovanja glede na otrokovo koncentracijo. 

6. Ko izvajalec pove zgodbo, vključi diktafon in obrne knjigo na prvo stran. 

7. Izvajalec reče: »Zdaj mi ti povej zgodbo. Nekoč je ţivel …« Obrne stran in otrok začne 

pripovedovati zgodbo. Če se otrok v pripovedi zaustavi, ga lahko minimalno spodbudimo, 

posredno – kot na primer »In potem …« »Torej …?« Če se otrok ustavi, uporabimo pomišljaj 

(–) po zadnji povedani besedi, kar nakazuje otrokov zastoj. Opusti se spodbujanje, ampak 

nadaljujemo s kazanjem sličic. Otrok mora ponovno spontano začeti pripovedovati zgodbo, 

njegov odziv se posname za točkovanje, če pa otrok ne more ali ne reče ničesar več, 

sprejmemo situacijo brez komentiranja.  

8. Zgodba in sličice se lahko starejšim otrokom zdijo otročje. V tem primeru se lahko 

odzovemo na primer: »Povej mi zgodbo, kot bi jo povedal tvojemu mlajšemu bratu.« 

1.5.4 Transkripcija 

Če je govor nerazumljiv, se mora izvajalec testa vzdrţati ugibanja, kaj je otrok rekel. Po 

zadnji razumljivi besedi se uporabi serija pik (……….), ki nakazujejo, da besede niso bile 

razumljive. Ko govor ponovno postane razumljiv, nadaljujejo s transkripcijo otrokove zgodbe.  
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NEPOPOLNI STAVKI 

Vključimo jih v transkripcijo, razen kadar niso v povezavi z zgodbo: 

 

Padel dol, avtobus 

Skočil                            vključimo                         

Tam bil policaj 

 

Oh joj 

Čas za malico       ne vključimo 

Utrujen sem 

 

1.5.5 Točkovanje 

1.5.5.1 Točkovanje informacij 

Transkribirane stavke prepišemo v listo za točkovanje. Če otrok uporabi sinonim ali narečno 

besedo, se to oceni kot ustrezno in se tako tudi točkuje. Včasih se zgodi, da otrok prehiteva in 

opisuje dogodke, ki se ne dogajajo na trenutnih sličicah, vendar po navadi otroci potem 

informacijo ponovijo na relevantni sličici. Otrok ne dobi točke, če je informacija podana ob 

neustrezni sličici. 

1.5.5.2 Točkovanje dolţine stavka 

Izbrisati je potrebno besede kot na primer: in, potem, torej iz začetka stavka. Prav tako se ne 

upoštevajo otrokove ponovitve besed, ki so bile uporabljene kot spodbuda za pripoved. Izbere 

se pet najdaljših stavkov in nato deli s pet ter tako dobi povprečno število besed petih 

najdaljših stavkov.   
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2     PROBLEMI IN CILJI 
 

Cilj mojega raziskovanja je analizirati in primerjati pripovedno sposobnost predšolskih otrok s 

Testom zgodbe o avtobusu. V pilotno študijo sem vključila vrtčevske otroke treh starostnih 

skupin (triletniki, štiriletniki in petletniki). 

2.1  Hipoteze 

Zanimalo me je, kakšna je pragmatična zmoţnost predšolskih otrok. Glede na zastavljeni cilj 

sem oblikovala naslednje hipoteze: 

 

H1: Predvidevam, da je skupno število informacij višje pri starejših otrocih. 

H2: Predvidevam, da je povprečje besed v petih najdaljših stavkih višje pri starejših otrocih. 

H3: Predvidevam, da so zgodbe mlajših otrok pogosto brez strukture. 

H4: Predvidevam, da mlajši otroci v zgodbi pogosto pripovedujejo s tematskimi preskoki.  

H5: Predvidevam, da starejši otroci v zgodbi pogosteje uporabljajo ponavljanje z zaimki, 

nadpomenkami in podpomenkami kot dobesedno ponavljanje. 

H6: Predvidevam, da so pripovedne sposobnosti deklic višje od dečkov.  

H7: Predvidevam, da imajo otroci mater z višjo stopnjo izobrazbe višje pripovedne 

sposobnosti. 
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3 METODOLOGIJA 

 

3.1  Vzorec 

V vzorec je bilo zajetih 48 otrok med 3. in 6. letom. Vsi so obiskovali Vrtec Črnuče (enoti 

Ostrţek in Sonček) in so iz ljubljanskega območja.  Za potrebe raziskave sem oblikovala tri 

podskupine glede na kronološko starost otrok. 

 

Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev vzorca po spolu in starostni skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorec zajema 48 otrok, ki so razdeljeni v tri starostne skupine.  Znotraj ene starostne skupine 

so otroci enakomerno razdeljeni glede na spol.  

 

3.2  Spremenljivke 

Starost 

Starost otrok  je variirala od 3 do 6 let. Otroci so bili razdeljeni v tri skupine: 

- triletniki, 

- štiriletniki, 

- petletniki. 

 

Spol  

Spol je opisna dihotomna spremenljivka (ţenski, moški). 

 

Stopnja izobrazbe mame 

Stopnja izobrazbe je ordinalna spremenljivka (poklicna šola, srednja šola, višja šola, fakulteta, 

doktorat). 

 

 

 
starostna skupina 

skupaj 3–4 let 4–5 let 5–6 let 

spol moški 8 8 8 24 

ženski 8 8 8 24 

skupaj 16 16 16 48 
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Skupno število informacij 

Otrok dobi točko za vsako podano informacijo iz tabele. 

 

Povprečje petih najdaljših stavkov 

Izbere se pet najdaljših stavkov ter deli s pet in tako dobimo povprečje.  

 

Koherenca 

- Zgodba brez strukture. 

- Zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij. 

- Zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. 

- Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi. 

-  Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov. 

 

Kohezija 

Tematska razporeditev 

- Linearna razporeditev s tematskimi preskoki. 

- Linearna razporeditev brez tematskih preskokov. 

 

Sredstva, s katerimi se ohranja referenco 

- Dobesedno ponavljanje. 

- Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami.  

 

Izobrazba matere 

Stopnja izobrazbe je ordinalna spremenljivka (poklicna šola, srednja šola, višja šola, fakulteta, 

doktorat). 

3.3  Instrumentarij 

Kot instrumentarij sem uporabila Test zgodbe o avtobusu (Renfrew, 2010), prirejen in 

preveden v slovenščino. Test sestavlja zgodba iz 12-ih slik (3 slike na vsaki strani). Začne se z 

nagajivim avtobusom, ki se odloči, da bo pobegnil svojemu vozniku. Avtobus poskuša storiti 

vse, da bi pobegnil. Pelje se po cesti, mimo njega pa vozi vlak, pohiti v mesto, skoči čez 

ograjo na podeţelju in drvi navzdol po hribu. Avtobus je neuspešen v svojih poskusih pobega. 

Zgodba se konča z neosvojenim ciljem, saj avtobus pade v ribnik, kjer mu njegov voznik nato 

pomaga, da se vrne na cesto.  
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Slika 2: Slikovna predloga Testa zgodbe o avtobusu (Renfrew, 2010). 

 

 

Staršem otrok sem dala obrazec, s katerim so podali pisno dovoljenje za testiranje njihovih 

otrok. 

 

3.4  Način vrednotenja 

 

TOČKOVANJE INFORMACIJ 

Otrokovo pripoved sem transkribirala in ovrednotila po kriterijih Testa zgodbe o avtobusu 

(Renfrew, 2010). Krepko označene informacije sem točkovala z dvema točkama, ostale pa z 

eno točko. Največje število točk, ki jih je otrok lahko dosegel, je bilo 70. 
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Tabela 4: Lista za točkovanje. 

avtobus navihan 

voznik popraviti 

avtobus odločil pobegniti/odpeljal/odšel/oddrvel 

  srečal vlak/ vozil z vlakom/vozil poleg vlaka 

  sta se spakovala 

  tekmovala 

vlak v tunel 

avtobus sam 

  proti mestu/v mesto 

  srečal/videl policista 

policist zapiskal s piščalko/ na piščalko 

  rekel "Ustavi se"/stop 

avtobus se ni zmenil 

  odpeljal/peljal naprej/se ni ustavil 

  proti podeželju 

  dovolj imam ceste/naveličal ceste 

  skočil čez ograjo 

  srečal/videl kravo 

krava mu/ zamukala 

  ne more verjeti svojim očem 

avtobus drvel/peljal/šel navzdol 

  zagledal/videl vodo 

  skušal zaustaviti/zavirati 

  ni znal zaustaviti/zavirati 

  pljusknil/ padel/ v vodo/ribnik/blato 

voznik/šofer našel/poiskal avtobus/njega 

  poklical gasilce 

gasilci povlečejo/izvlečejo iz ribnika 

  postavijo na cesto 

avtobus nazaj na cesti 

 

TOČKOVANJE DOLŢINE STAVKA 

Po navodilih avtorice testa sem izbrisala besede kot na primer: in, potem, torej iz začetka 

stavka.  Izbrala sem pet najdaljših stavkov in jih delila s pet ter tako dobila povprečno število 

besed petih najdaljših stavkov.   
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KOHERENCA 

Kriteriji za umestitev so bili naslednji:  

- Zgodba brez strukture (1t). 

- Zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij (2t). 

- Zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov (3t). 

- Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi 

(4t). 

-  Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov (5t). 

 

KOHEZIJA 

Kriteriji za ocenjevanje so bili razdeljeni v dve podskupini: 

Tematska razporeditev 

- Linearna razporeditev s tematskimi preskoki . 

- Linearna razporeditev brez tematskih preskokov. 

 

Sredstva, s katerimi se ohranja referenco 

- Dobesedno ponavljanje. 

- Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami.  

 

3.5  Način izvedbe 
Po privolitvi ravnateljice Vrtca Črnuče v testiranje sem pridobila soglasja staršev posameznih 

enot (Enota Ostrţek (Črnuče), Enota Sonček (Šentjakob)). Vzgojiteljice posameznih oddelkov 

so nato soglasja razdelile staršem, obenem pa smo se dogovorili za datum testiranja. Na 

datum testiranja sem najprej odšla v skupino otrok, kjer me je vzgojiteljica predstavila in 

povedala, da bom izvedla testiranje. Otrok je individualno prišel v tiho sobo, kjer sem izvedla 

testiranje. Otroku sem najprej pokazala prvo stran sličic in mu povedala, da bo slišal zgodbo o 

avtobusu, ki jo bo moral kasneje ponoviti. Otroku sem  kazala slike in hkrati pripovedovala 

zgodbo. Po končanem pripovedovanju sem otroka prosila, naj ob slikah ponovi slišano 

zgodbo. Pripoved sem posnela z diktafonom. Doma sem nato posnetke transkribirala in jih 

ovrednotila po sistemu kodiranja Testa zgodba o avtobusu.  
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3.6  Statistična obdelava podatkov 

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa Excell (verzija 2007) 

in SPSS (verzija 19.0). V tabelo Excella sem vnesla surove podatke in v SPSS-u oblikovala 

osnovno bazo.  

V SPSS-u sem nato uporabila naslednje statistične metode: 

- Opisna oziroma deskriptivna statistika (numerus, maksimalna in minimalna vrednost, 

povprečna vrednost, standardna napaka, standardni odklon), 

- Test analize variance (ANOVA):  za ugotavljanje razlik med neodvisnima 

spremenljivkama (starostna skupina in izobrazba mame) in odvisnima 

spremenljivkama (število informacij v stavku in povprečje petih najdaljših stavkov), 

- T-test za ugotavljanje razlik med spolom glede na število informacij v stavku in 

povprečjem petih najdaljših stavkov, 

- Hi-kvadrat test za ugotavljanje zveze med neodvisnimi spremenljivkami (starostna 

skupina, spol, izobrazba mame) ter odvisnima spremenljivkama (koherenca in 

kohezija), 

- F-test – Levenov test: za ugotavljanje/potrjevanje homogenosti varianc, 

- Cramérjev koeficient kontingence za ugotavljanje jakosti povezav med 

spremenljivkami: Definiran na intervalu (0,1), če doseţe vrednost od  0–0,3, je 

povezanost šibka, med 0,3–0,5 govorimo o srednji povezanosti, če pa doseţe vrednost  

0,5 do 1, je povezanost močna. V primeru, da ima koeficient vrednost 0, povezanosti 

ni. 

 

Hipoteze bom preverjala na stopnji tveganja 5 % (P = 0.05).  

Rezultate bom predstavila besedno, tabelarično in grafično. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

Za laţje razumevanje nekaterih simbolov prilagam legendo: 

 

N – numerus 

x̅ – povprečna vrednost 

min –  najniţja doseţena vrednost 

max – najvišja doseţena vrednost  

s, std. deviation – standardni odklon 

std. Error – standardna napaka 

M – moški spol 

Ţ – ţenski spol 

Poklic. – poklicna šola 

Sred. – srednja šola 

Viš. – višja šola 

Fakul. – fakulteta 

Doktor. –  doktorat 

F – frekvenca 

F%  –frekvenca v odstotkih 

df – stopinje prostosti 

sig – statstična značilnost 

value – vrednost 

mean – srednja vrednost 
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4.1 Opisna statistika odvisnih in neodvisnih spremenljivk 

 

Tabela 5: Podatki opisne statistike neodvisnih spremenljivk (starostna skupina, spol, stopnja 

izobrazbe mame) glede na odvisni spremenljivki (skupno število informacij in povprečje 5-ih 

najdaljših stavkov). 

 

Iz Tabele 5 je razvidno, da se povprečno število podanih informacij povišuje glede na 

starostno skupino, v najmlajši starostni skupini je povprečna vrednost 10.44, med tem ko v 

najstarejši skupini znaša 21.81. Prav tako je bila najniţja vrednost doseţena v najmlajši 

skupini (4 informacije),  najvišja pa v starostni skupini od 4 do 5 let, kjer je posameznik v 

zgodbi podal 46 informacij, vendar pa moramo biti ob tem pozorni na standardni odklon, ki 

ravno v tej skupini znaša največ, in sicer 11.51. Do podobnih ugotovitev pridemo tudi pri 

povprečju petih najdaljših stavkov. Najvišja povprečna vrednost 8.7 se nahaja v najstarejši 

skupini, najmanjša 5.66 pa v najmlajši. Najvišjo vrednost pa je ponovno dosegel posameznik 

 skupno število informacij povprečje 5-ih najdaljših stavkov 

N x̅ min max s N x̅ min max s 

 

 

starostna 

skupina 

3–4 

 

16 10,44 4 19 5,09 16 5,66 3 8,0 1,87 

4–5 

 

16 18,44 6 46 11,51 16 7,46 3,2 14,8 2,99 

5–6 

 

16 21,81 11 30 4,90 16 8,70 4,8 11,4 1,70 

 

skupaj 

46 16,90 4 46 9,03 48 7,26 3 14,8 2,55 

            

 

spol 

M 

 

24 17,96 7 46 9,83 24 7,07 3,2 14,8 2,86 

Ţ 

 

24 15,83 4 28 8,23 24 7,48 3,0 11,8 2,22 

 

skupaj 

48 16,90 4 46 9,03 48 7,28 3,0 14,8 2.54 

            

 

 

stopnja 

izobrazbe 

mame 

poklicna 

šola 

2 20,00 17 23 4,24 2 8,00 8,0 8,0 0 

srednja 

šola 

12 16,92 7 27 7,66 12 7,43 3,2 11,7 2,79 

višja 

šola 

3 15,33 8 26 9,45 3 4,87 3,2 8,0 2,76 

fakulteta 

 

16 16,63 5 37 9,78 16 7,51 3,6 14,8 3,00 

doktorat 

 

5 15,60 9 22 4,93 5 6,08 3,0 7,6 1,85 

 

skupaj 

38 16,66 5 37 8,07 38 7,12 3,0 14,8 2,73 
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v sredinski starostni skupini, in sicer 14.8, na podlagi tega lahko sklepamo, da gre za otroka, 

ki nadpovprečno odstopa v svoji starostni skupini, saj je povprečna vrednost petih najdaljših 

stavkov v skupini 4–5 let za polovico niţja in znaša 7.46. 

Primerjava med spoloma nam pokaţe, da se povprečni vrednosti minimalno razlikujeta. 

Povprečna vrednost skupnega števila informacij je pri dečkih malenkost višja in znaša 17.96  

kot pri deklicah, kjer znaša 15.83. Povprečji petih najdaljših stavkov pa se skoraj ne 

razlikujeta, saj znaša pri dečkih 7.07, pri deklicah pa 7.48. Opazimo, da se najvišji doseţeni 

vrednosti 46 in 14.8 v kategoriji po spolu skladata z maksimalnima vrednostnima v starostni 

skupini 4–5 let, na podlagi tega sklepam, da je najvišje rezultate dosegel deček star 4–5 let.  

Tabela o stopnji izobrazbi nam pokaţe, da ima največ mater univerzitetno izobrazbo, kar 

potrjujejo tudi statistični podatki, kajti največ diplomantov prihaja iz osrednjeslovenskega 

območja, kamor spada tudi Ljubljana (Karu, 2007). V kategoriji po stopnji izobrazbe 10 mam 

ni ţelelo navesti informacije o njihovi izobrazbi.  Posledično so numerusi v nekaterih 

kategorijah zelo majhni, npr. samo 2 mami imata poklicno šolo, vendar ravno najvišji 

povprečni vrednosti  (20 za skupno število informacij in 8 za povprečje petih najdaljših 

stavkov)  prihajata ravno iz te kategorije, vendar pri tem ne vemo, iz katere starostne skupine 

prihaja njun otrok. Povprečne vrednosti skupnega števila informacij so v kategorijah srednja 

šola, višja šola, fakulteta in doktorat podobne 16.92, 15.33, 16.63 in 15.6.  
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Tabela 6: Podatki opisne statistike neodvisnih spremenljivk (starostna skupina, spol, stopnja 

izobrazbe mame) glede na koherenco. 

 Koherenca 

Zgodba brez 

strukture 

Zgodba s 

strukturo; 

preprost opis 

ilust. 

Zgodba s 

strukturo;  

enost. časov. 

nizan. dogodk. 

Zgodba s 

strukturo;     

opisi vzroč.-

posled. odnosov 

F F% F F % F F % F F % 

 

starostna 

skupina 

3–4 15 93,8 % 1 6,3 % 0 0 0 0 

4–5 10 62,5 % 2 12,5 % 1 6,3 % 3 18,8 % 

5–6 4 25,0 % 3 18,8 % 6 37,5 % 3 18,8 % 

spol                 

 

M 16 66,7 % 1 4,2 % 5 20,8 % 2 8,3 % 

Ţ 13 54,2 % 5 20,8 % 2 8,3 % 4 16,7 % 

 

 

 

stopnja 

izobrazbe 

mame 

poklicna šola 1 50 % 1 50 % 0 0 0 0 

srednja šola 6 50 % 2 16,7 % 3 25,0 % 1 8,3 % 

višja šola 2 66,7 % 1 33,3 % 0 0 0 0 

fakulteta 10 62,5 % 1 6,3 % 3 18,8 % 2 12, 5% 

doktorat 4 80,0 % 1 20,0 % 0 0 0 0 

 

Iz Tabele 6 je razvidno, kakšna je bila struktura zgodbe, ki so jo pripovedovali otroci, glede 

na starostno skupino, spol ali stopnjo izobrazbe mame. Pri otrocih glede na starostno skupino 

je prevladujoč tip pripovedovanja zgodba brez strukture v skupini 3–4 in 4–5, v najstarejši 

skupini pa prevladuje zgodba s strukturo, kjer otroci enostavno časovno nizajo dogodke. Tudi 

med dečki in deklicami prevladuje zgodba brez strukture. Pripovedovanje z nestrukturirano 

zgodbo pa je prevladovalo tudi v vseh kategorijah stopnje izobrazbe.  

Znotraj koherence je bilo sicer 5 načinov pripovedovanja, vendar četrtega (Zgodba s 

strukturo, ki vsebuje misli in čustva junakov ter odnosov med njimi) ni uporabil nihče in zato 

ni prikazan v tabeli.  
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Tabela 7: Podatki opisne statistike neodvisnih spremenljivk (starostna skupina, spol, stopnja 

izobrazbe mame) glede na kohezijo. 

 Tematska razporeditev: 

linearna razporeditev 

Sredstva za ohranjanje 

reference 

s tematskimi 

preskoki 
brez tematskih 

preskokov 

dobesedno 

ponavljanje 

ponavljanje z 

zaimki, 

nadpomenkami, 

podpomenkami 

 

starostna 

skupina 

 F F % F F % F F % F F % 

3–4 14 87,5 % 2 12,5 % 15 93,8 % 1 6,3 % 

4–5 8 50,0 % 8 50,0 % 13 81,3 % 3 18,8 % 

5–6 4 25,0 % 12 75,0 % 10 62,5 % 6 37,5 % 

spol 

 

M 13 54,2 % 11 45,8 % 21 87,5 % 3 12,5 % 

Ţ 13 54,2 % 11 45,8 % 17 70,8 % 7 29,2 % 

 

 

stopnja 

izobrazbe 

mame 

Poklic. 1 50,0 % 1 50,0 % 1 50,0 % 1 50,0 % 

Sred. 5 41,7 % 7 58,3 % 10 83,3 % 2 16,7 % 

Viš. 2 66,7 % 1 33,3 % 2 66,7 % 1 33,3 % 

Fakul. 9 56,3 % 7 43,8 % 15 93,8 % 1 6,3 % 

Doktor. 4 80,0 % 1 20,0 % 2 40,0 % 3 60,0 % 

Podatki Tabele 7 pa nam prikazujejo podatke o koheziji, ki je ločena na dve podkategoriji: 

tematsko razporeditev in sredstvo za ohranjanje reference. V kategoriji starostna skupina je 

dobro razvidno, kako linearna razporeditev s tematskimi preskoki upada tekom let, 

prevladujoča je v najmlajši skupini, v skupini 4–5 let polovica otrok še pripoveduje s 

preskoki, v najstarejši skupini pa prevladuje tematska razporeditev brez tematskih preskokov. 

Med spoloma ni razlik v tematski razporeditvi. Glede na stopnjo izobrazbe pa z izjemo 

srednje šole prevladuje tematska razporeditev s preskoki.  

V vseh starostnih skupinah je prevladujoče sredstvo za ohranjanje reference dobesedno 

ponavljanje, ki pa z leti upada. Tako deklice kot dečki oboji pogosteje uporabljajo dobesedno 

ponavljanje. Tudi glede na stopnjo izobrazbe prevladuje uporaba dobesednega ponavljanja, le 

pri otrocih mam z doktoratom prevladuje ponavljanje z zaimki, podpomenkami in 

nadpomenkami.  
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4.2 Preverjanje hipotez 

H1: Skupno število informacij je višje pri starejših otrocih. 

Zanimalo me je, ali skupno število informacij narašča glede na starostno skupino.  

Tabela 8: Prikaz opisne statistke skupnega števila informacij glede na starostno skupino. 

 

 

 

 

Analizirala sem povezanost med starostnimi skupinami in skupnim številom informacij. Iz 

Tabele 8  je razvidno, da povprečno število informacij narašča glede na starostno skupino. S  

testom analize variance (ANOVA) pa sem preverila, če gre za statistično pomembno 

razlikovanje.  

Tabela 9: Test homogenosti varianc. 

 Levenov test df 1 df 2 sig. 

 

Skupno št. informacij 

 

 

7.337 

 

2 

 

45 

 

0.002 

Statistična pomembnost testa homogenosti variance znaša 0.002, kar pomeni, da so razlike 

med variancami vseh treh starostnih skupin statistično pomembne (Levenov test: p < 0.05). 

Kljub neenakosti varianc bom sprejela rezultate analize variance, pri čemer pa se zavedam, da 

izračunane statistične vrednosti niso popolnoma natančne.   

 

Tabela 10: Enosmerna analiza variance – ANOVA. 

 df F Sig. 

 

 

Skupno št. 

informacij 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

 

2 

45 

47 

8.961 

 

  

0.001 

Na podlagi rezultatov enosmerne analize variance – ANOVA znaša statistična pomembnost 

0.001 (p < 0.05) in lahko potrdim, da obstajajo statistično pomembne razlike med starostnimi 

skupinami glede na podano skupno število informacij. 

H1 potrdim. 

 

starostna skupina 

skupno število informacij 

N x̅ s 

3–4 16 10,44 5,099 

4–5 16 18,44 11,512 

5–6  16 21,81 4,929 

skupaj 48 16,90 9,032 
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Skupno število informacij narašča tekom starosti, kar potrjujejo tudi različne raziskave. 

Avtorji Price in drugi (2006) so primerjali pripoved afroameriških predšolskih otrok pri 

starosti štirih let in nato še pred vstopom v vrtec s Testom zgodbe o avtobusu. Prišli so do 

zaključka, da so otroci pred vstopom v šolo dosegli višje število informacij. Raziskovalci so 

ugotovili, da tekom otrokovega razvoja njihova pripoved vključuje večje število ključnih 

informacij zgodbe (Berman, 1988; Hudson in Shapiro, 1991, v Price idr., 2006). Berman 

(1988, v  Price idr., 2006) je raziskoval pripovedne sposobnosti 3, 4 in 5 let starih otrok z 

uporabo slikanice o fantu,  njegovem kuţku in njuni pogrešani ţabi. Prišel je do zaključka, da 

je bilo število ključnih informacij v obnovi v korelaciji s starostjo. Tudi Hudson in Shapiro 

(1991, v Price idr., 2006) sta opazila naraščanje števila elementov zgodbe v otrokovi 

pripovedi z naraščanjem njihove starosti. V njihovi raziskavi je sodelovalo 37 predšolskih 

otrok, 38 prvošolcev in 34 tretješolcev, kjer so pripovedovali zgodbo o rojstnodnevni zabavi. 

Vsaka skupina je povedala več elementov zgodbe kot predhodna mlajša skupina. Tudi v moji 

raziskavi je število povedanih informacij naraščalo glede na starost skupine. Starejši otroci so 

tekom predšolskega obdobja ţe dalj časa izpostavljeni različnim zgodbam, tudi njihovo 

razumevanje in zapomnitev je višja kot pri mlajših otrocih. Za mlajše otroke je bila zgodba 

včasih preveč zahtevna in se zato na koncu niso več spomnili toliko ključnih informacij.  

H2: Predvidevam, da je povprečje besed v petih najdaljših stavkih višje pri starejših 

otrocih.  

Zanimalo me je, ali se povprečje besed v petih najdaljših stavkih viša glede na starost otroka.  

 

Tabela 11: Prikaz opisne statistke povprečja petih najdaljših stavkov glede na starostno 

skupino. 

 

 

 

 

Izračunala sem povprečja petih najdaljših stavkov znotraj vsake starostne skupine. S 

statistično analizo sem ţelela ugotoviti, ali obstajajo razlike med starostnimi skupinami glede 

na povprečje petih najdaljših stavkov. 

 

 

starostna skupina 

povprečje 5-ih najdaljših stavkov 

N x̅ s 

3–4 16 5,663 1,8658 

4–5 16 7,463 2,9931 

5–6  16 8,700 1,6971 

skupaj 48 7,275 2,5451 
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Tabela 12: Test homogenosti varianc. 

 Levenov test df 1 df 2 sig. 

 

Povprečje 5-ih 

najdaljših stavkov 

 

1.572 

 

2 

 

45 

 

0.219 

 

Statistična pomembnost testa homogenosti varianc (Levenov test) znaša 0.219, razlike med 

variancami niso statistično pomembne (p > 0.05) in lahko sprejmemo predpostavko o 

homogenosti varianc.  Homogenost varianc je predpogoj za nadaljevanje analize in računanje 

enosmerne analize variance – ANOVE. 

 

Tabela 13: Enosmerna analiza variance – ANOVA. 

 df F sig. 

 

 

Povprečje petih 

najdaljših stavkov 

 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

2 

45 

47 

7.310 

 

  

0.002 

 

Statistična pomembnost enosmerne analize variance znaša 0.002 (p < 0.05), kar kaţe, da so, 

razlike med variancami vseh treh starostnih skupin statistično pomembne in lahko sprejmem 

hipotezo, da je povprečje besed v petih najdaljših stavkih višje pri starejših otrocih. 

H2  potrdim. 

Iz raziskave je razvidno, da je povprečje petih najdaljših stavkov naraščalo. Otroci iz skupine 

od 3 do 4 let so pogosto naštevali in tvorili zelo kratke stavke. Struktura pa se je iz skupine v 

skupino izboljševala in posledično so otroci tvorili daljše stavke ter jih med seboj povezovali. 

Številni avtorji so ugotovili, da dolţina otrokove pripovedi narašča skozi predšolsko in šolsko 

obdobje, uporabljajo več predlogov, stavkov z osebkom in povedkom ter veznikov (Berman, 

1988; Hudson in Shapiro, 1991, v Price idr., 2006). Tudi študija Botvin in Sutton - Smith 

(1977, v Liles, 1993) navaja, da so triletniki v pripovedi navajali serijo ustreznih 

samostalnikov in zgolj posledice dejanj. Štiriletniki so pojasnjevali dogodke, vendar so bili ti 

še vedno razdrobljeni. Petletniki pa so ţe začeli organizirati zgodbo okoli konflikta in 

napredovanje dogodkov.  
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H3: Predvidevam, da so zgodbe mlajših otrok pogosto brez strukture. 

Zanimalo me je, katera je prevladujoča struktura v pripovedovani zgodbi. Predvidevala sem, 

da otroci iz najmlajše skupine pogosto pripovedujejo nestrukturirano.  

Graf 1: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz koherence glede na starostno skupino. 

 

V Grafikonu 1 vidimo, da je prevladujoči tip pripovedovanja v najmlajši skupini zgodba brez 

strukture. Zgodba brez strukture tekom let upada, vendar je bila še vedno prevladujoč tip 

pripovedovanja v starostni skupini 4–5 let, čeprav so se že v večji meri začele pojavljati 

zgodbe s strukturo. V najstarejši skupini je največ otrok pripovedovalo strukturirano zgodbo, 

ki je vsebovala enostavno časovno nizanje dogodkov.  

Tabela 14: Hi-kvadrat test za povezavo med koherenco in  starostnimi skupinami. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.133
a
 6 .004 

Likelihood Ratio 22.351 6 .001 

Linear-by-Linear 

Association 

11.073 1 .001 

N of Valid Cases 48   

a. 9 cells (75%) have expected count less than 5. The minimum  expected count is 2.00. 

 

Vrednost Pearsonovega testa znaša 19.133 pri stopinji prostosti 6. Njegova statistična 

pomembnost pa 0.004. Ker je p < 0.05, hipotezo obdržimo. Dokazana je povezava med 

koherenco in starostno skupino otrok. 
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Tabela 15: Koeficienti povezanosti med koherenco in starostnimi skupinami. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .631 .004 

Cramer's V .446 .004 

Contingency Coefficient .534 .004 

N of Valid Cases 48  

  

Kramerjev koeficient znaša 0.446, kar implicira srednjo povezanost med spremenljivkama. 

 

H3  potrdim. 

Z raziskavo sem potrdila, da obstaja statistično pomembna povezanost  med starostno skupino 

in strukturo zgodbe v pripovedi. Rezultati se skladajo z raziskavo, ki so jo opravile Kranjc in 

drugi (2003), v kateri so prav tako dokazale visoko  in statistično pomembno povezanost med 

koherentnostjo zgodbe in starostno skupino (otrok, starih od štiri do osem let). Avtorice so 

ugotovile, da so 4-letni otroci najpogosteje pripovedovali zgodbe brez strukture in zgodbe z 

zelo enostavno strukturo. Tudi v moji raziskavi je med štiriletniki prevladovala zgodba brez 

strukture. Nadalje avtorice navajajo, da so šestletni otroci pripovedovali zgodbo na razvojno 

višji ravni, pogosteje so povedali zgodbo s strukturo, ki so jo oblikovali ob časovnem nizanju 

dogodkov, vendar je bila le ta precej statična. Rezultati moje raziskave tudi kaţejo na to, da so 

v skupini od 5 do 6 let otroci najpogosteje pripovedovali zgodbe z enostavnim časovnim 

nizanjem dogodkov. Tudi avtorica Stein (1997) je  v svoji raziskavi prišla do ugotovitev, da 

so petletni otroci pripovedovali enostavne zgodbe najpogosteje z enostavnim časovnim 

zaporedjem dogodkov.  

 

H4: Predvidevam, da mlajši otroci v zgodbi pogosto pripovedujejo s tematskimi 

preskoki. 

S to hipotezo sem se dotaknila kohezivnosti v zgodbi. Zanimalo me je, kakšna je tematska 

razporeditev v zgodbi glede na starostno skupino. 
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Graf 2: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz kohezije: tematske razporeditve glede na 

starostno skupino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Grafikonu 2 vidimo, da je bila tematska razporeditev v prvi starostni skupini večinoma 

linearna s preskoki (14) in samo dva otroka sta pripovedovala brez tematskih preskokov. V 

starostni skupini od 4 do 5 let se je način tematske razporeditve popolnoma enakomerno 

porazdelil znotraj vzorca, polovica otrok je pripovedovala s tematskimi preskoki, druga 

polovica brez.  V najstarejši starostni skupini pa je začela prevladovati linearna razporeditev 

brez tematskih preskokov (12) in samo še štirje otroci so pripovedovali s tematskimi preskoki.  

Tabela 16: Hi-kvadrat test za povezavo med kohezijo (tematsko razporeditvijo )in  starostnimi 

skupinami. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.755
a
 2 .002 

Likelihood Ratio 13.976 2 .001 

Linear-by-Linear Association 12.325 1 .000 

N of Valid Cases 48   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7.33. 
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Vrednost statistike hi kvadrat pri dveh stopinjah prostosti znaša 12.755, njegova statistična 

pomembnost pa 0.002 (p < 0.05), zato lahko hipotezo obdrţim in sklepam, da tudi na 

populaciji obstaja povezanost med starostno skupino in tematsko razporeditvijo v pripovedi. 

Tabela 17: Koeficienti povezanosti med kohezijo (tematsko razporeditvijo) in starostnimi 

skupinami. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .515 .002 

Cramer's V .515 .002 

Contingency Coefficient .458 .002 

N of Valid Cases 48  

 

Kramerjev koeficient kaţe na močno povezanost med spremenljivkama.  

 

H4 potrdim. 

Rezultati v opravljeni raziskavi kaţejo na močno povezanost med tematsko razporeditvijo in 

starostno skupino. Avtorice Kranjc in drugi (2003) so v svoji raziskavi ugotovile, da so 

štiriletniki najpogosteje pripovedovali zgodbe s tematskimi preskoki. To se sklada tudi z mojo 

raziskavo, kjer so v skupini 3–4 let pripovedovali zgodbe s tematsko razporeditvijo, v skupini 

4–5 pa je polovica pripovedovala s tematskimi preskoki, polovica pa brez. Šestletniki pa so v 

njihovi raziskavi dosegli višjo raven znotraj omenjenega kriterija in pripovedovali brez 

tematskih preskokov, kar je potrdila tudi moja raziskava.  

 

 

H5: Predvidevam, da starejši otroci v zgodbi pogosteje uporabljajo ponavljanje z 

zaimki, nadpomenkami in podpomenkami kot dobesedno ponavljanje. 

S to hipotezo sem preverjala uporabo sredstev za ohranjanje reference, glede na starost. 
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Graf 3: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz kohezije (sredstvo za ohranjanje reference) 

glede na starostno skupino. 

 

Iz Grafikona 3 je razvidno, da večina otrok kot sredstvo za ohranjene reference uporablja 

dobesedno ponavljanje. Z leti sicer narašča uporaba zaimkov, podpomenk, nadpomenk, 

vendar je dobesedno ponavljanje še vedno v ospredju tudi v najstarejši skupini.  

Tabela 18: Hi-kvadrat test za povezavo med starostnimi skupinami in kohezijo (sredstva za 

ohranjene reference). 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.800
a
 2 .091 

Likelihood Ratio 5.033 2 .081 

Linear-by-Linear Association 4.638 1 .031 

N of Valid Cases 48   

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.33. 

 

V Tabeli 18 vidimo, da je Pearsonov test pokazal, da uporaba sredstva za ohranjanje reference 

in starostna skupina nista statistično pomembna (p > 0.05), kar pomeni, da obravnavani 

spremenljivki na populaciji nista povezani. Tveganje za napačno odločitev pri zavrnitvi 

ničelne hipoteze je pribliţno 9-odstotno in je preveliko, da bi lahko sklepala na obstoj 

povezanosti.  
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H5 zavrnem. 

Iz raziskave je sicer razvidno, da uporaba dobesednega ponavljanja iz skupine v skupino pada, 

vendar je dobesedno ponavljanje še vedno v prevladi. Povezanost se prav tako ni izkazala za 

statistično pomembno. V raziskavi Kranjc in drugi (2003) so prišli do rezultatov, da so 

štiriletniki pogosteje uporabljali dobesedno ponavljanje, šestletniki pa so se ţe posluţevali 

uporabe zaimkov, nadpomenk, podpomenk. Njihov vzorec je zajemal otroke v razponu od 4 

do 8 let in so se razlike izkazale kot statistično pomembne. Moj vzorec pa je zajemal mlajše 

otroke in morda zato razlike niso tako očitne. Bamberg (1987, v Dam, 2010) navaja, da otroci, 

mlajši od štirih let, uporabljajo dobesedno ponavljanje. Pri otrocih, mlajših od šest let, ni 

prevladujočega vzorca, katero referenčno sredstvo bodo uporabili, referenčno sredstvo 

izberejo glede na situacijo. Šolski otroci (6, 7, 8 in 9 let) pa večinoma uporabljajo zaimke. 

Moj vzorec je zajemal otroke do 6 let, ki še niso v šoli, in posledično je bila uporaba zaimkov 

toliko manjša.  

 

H6: Predvidevam, da so pripovedne sposobnosti deklic višje od dečkov.  

Zanimalo me je, ali obstajajo razlike v pripovedi glede na spol. Povezavo spola sem 

preverjala na vseh odvisnih spremenljivkah (skupno število informacij, povprečje 5-ih 

najdaljših stavkov, koherenca in kohezija). 

Povezava spola in skupnega števila informacij 

Tabela 19: Vzorčna statistika glede na spol in skupno število informacij. 

 
spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

skupno št. informacij moški 24 17.96 9.831 2.007 

ţenski 

skupaj 

24 

48 

15.83 

16.90 

8.229 

9.032 

1.680 

1.8435 

 

Na vzorcu 48 otrok je povprečno število skupnega števila informacij pri dečkih 17.96, pri 

deklicah pa 15.83. Standardna napaka pri porazdelitvi vzorčnih aritmetičnih sredin je pri 

dečkih 2.007, pri deklicah pa 1.680. 
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Tabela 20: T-test za preverjanje razlik med spoloma in povprečjem skupnega števila 

informacij. 

 Levene's test for 

Equality of 

variances 

 

t- test for Equality of Means 

  

F 

 

Sig. 

 

t 

 

df 

     Sig.   

(2-tailed) 

Mean 

difference 

Std.  

Err. 

Skupno 

št. inf.                            
Equal variances assumed 

Equal variances notassumed 

        

.007 

 

                      

.935 .812 

8.12 

46 

44.61 

.421 

.421 

2.125 

2.125 

2.62 

2.62 

 

Iz Levenovega testa (0.935, p > 0.05) sklepamo, da je variabilnost v obeh populacijah enaka. 

Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena, zato lahko upoštevamo rezultate običajnega T- 

testa.  

Rezultat T-testa 0.421) kaţe, da je p > 0.05, zato razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin niso statistično pomembne.  

Povezava spola in povprečja petih najdaljših stavkov 

Tabela 21: Vzorčna statistika glede na spol in povprečje petih najdaljših stavkov. 

Group Statistics 

 
spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

povprečje 5-ih 

 najdaljših stavkov 

moški 24 7.067 2.8643 .5847 

ţenski 

skupaj 

24 

48 

7.483 

7.275 

2.2231 

2.5451 

.4538 

.5193 

 

Na vzorcu 24 dečkov in 24 deklic je povprečje petih najdaljših stavkov pri dečkih 7.067, pri 

deklicah pa 7.483.  
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Tabela 22: T-test za preverjanje razlik med spoloma in  povprečjem petih najdaljših stavkov. 

 Levene's test for 

Equality of 

variances 

 

t- test for Equality of Means 

  

F 

 

Sig. 

 

t 

 

df 

     Sig.   

(2-tailed) 

Mean 

diff. 

Std.  

error 

P5NS Equal variances assumed 

Equal variances notassumed 

        

1.034 

 

                      

.314 -.563 

-.563 

46 

43.33 

.576 

.576 

-.4167 

-.4167 

.7401 

.7401 

 

Levenov test nam pove, da je p > 0.05 (0.314) in lahko obdrţimo predpostavko o 

homogenosti varianc. 

S T-testom sem dobila rezultat 0.576, (p > 0.05 ), kar pomeni, da razlike med aritmetičnima 

sredinama deklic in dečkov niso statistično pomembne. Nisem uspela dokazati, da bi razlike 

med aritmetičnima sredinama mojega vzorca lahko veljale za celotno populacijo.   

Povezava spola in koherence 

Graf 4: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz koherence glede na spol. 
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Graf 4 nam pokaţe, da več dečkov kot deklic pripoveduje zgodbo brez strukture. Zgodbo s 

strukturo, kjer prevladujejo preprosti opisi ilustracij, je pripovedovalo več deklic, med tem ko 

je več dečkov pripovedovalo z enostavnim časovnim nizanjem dogodkov. Najvišjo stopnjo 

koherence, kjer gre za zgodbo s strukturo, kjer prevladujejo opisi vzročno-posledičnih 

odnosov, je doseglo več deklic.  

 

Tabela 23: Hi-kvadrat test za povezavo med spolom in koherenco. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.929
a
 3 .177 

Likelihood Ratio 5.230 3 .156 

Linear-by-Linear Associat. .393 1 .531 

N of Valid Cases 48   

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3.00. 

 

Vrednost Pearsonovega koeficient znaša 4.929, njegova statistična pomembnost pa 0.177  

(p > 0,05) in nisem uspela dokazati, da bi bili spremenljivki med seboj povezani.  

 

Povezava spola in kohezije (tematske razporeditve) 

Graf 5: Stolpčni grafikon prikaz kohezije (tematske razporeditve) glede na spol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Grafa 5 je razvidno, da ni razlik v tematski razporeditvi glede na spol. Popolnoma enak 

odstotek dečkov in deklic je pripovedovalo s tematskimi preskoki in brez njih.  
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Tabela 24: Hi-kvadrat test za povezavo med kohezijo (tematsko razporeditvijo)in spolom. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .000
a
 1 1.000 

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000 

Likelihood Ratio .000 1 1.000 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 

.000 1 1.000 

N of Valid Cases 48   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.00. 

 

Vrednost Pearsonovega koeficienta je 0, njegova statistična pomembnost pa 1 (p > 0.05), 

spremenljivki nista povezani med seboj. 
 

Povezava spola in kohezije (sredstva za ohranjanje reference) 

Graf 6: Stolpčni grafikon prikaz kohezije (sredstva za ohranjanje reference) glede na spol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 kaţe, da večina dečkov in deklic uporablja dobesedno ponavljanje, vendar deklice 

pogosteje ponavljajo z zaimki, nadpomenkami in podpomenkami kot dečki. 
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Tabela 25: Hi-kvadrat test za povezavo med kohezijo (sredstva za ohranjanje reference) in 

spolom. 

Chi-Square Tests 

Statistična pomembnost Pearsonovega koeficienta znaša 0.155 (p > 0.005) in nisem uspela 

dokazati povezanosti med spremenljivkami.  

H6 zavrnem. 

V raziskavi se nobena spremenljivka ni pokazala kot statistično pomembna, zato sprejmem 

ničelno hipotezo, ki pravi, da ne obstajajo razlike v pripovedi med spoloma. Tudi rezultati 

slovenske raziskave (Marjanovič idr., 2003, v Marjanovič idr., 2006)  so pokazali, da se 

deklice in dečki v obdobju od 4 do 8 let niso med seboj razlikovali v pripovedovanju. Še ena 

slovenska študija priča o podobnih ugotovitvah, Fekonja (2002, v Marjanovič idr., 2006) je v 

raziskavi med 60 otroki starosti 4–5 let ugotovila, da se niso razlikovali v rezultatih na 

Lestvici govornega razvoja Vane-L ter po lestvicah govornega razumevanja in govornega 

izraţanja. Apostols in Napoleon (2001, v Marjanovič idr., 2006) sta v raziskavi med 162 

grškimi otroki ugotovila, da spol v obdobju 4,6–5 let ni bil v povezavi z govorno 

kompetentnostjo otrok, kot pomemben dejavnik se je izkazal samo v obdobju od 7–8 let. Tudi 

v raziskavi med afroameriškimi otroci, ki so jo opravili Price in drugi (2006), niso dokazali 

statistične pomembnosti med spoloma in doseţki na Testu zgodbe o avtobusu. Moj vzorec je 

zajemal 48 otrok in zato morda ni bil reprezentativen in posledično nisem uspela dokazati 

razlik. 

 

 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.021
a
 1 .155 

Continuity Correction
b
 1.137 1 .286 

Likelihood Ratio 2.067 1 .150 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear Association 1.979 1 .160 

N of Valid Cases 48   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.00. 
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H7: Predvidevam, da imajo otroci mater z višjo stopnjo izobrazbe višje pripovedne 

sposobnosti. 

Zanimalo me je, ali izobrazba mame vpliva na otrokovo pripoved. Povezavo sem preverjala 

na spremenljivkah: skupno število informacij, povprečje 5-ih najdaljših stavkov, koherenca in 

kohezija. 

Povezava stopnje izobrazbe mame in skupnega števila informacij 

Tabela 26: Prikaz opisne statistke aritmetičnih sredin skupnega števila informacij glede na 

izobrazbo mame. 

 

 

 

 

 

Tabela 26 priča o tem, da je bilo povprečje petih najdaljših stavkov najvišje pri otrocih mam s 

poklicno šolo, vendar moramo biti pozorno, da je bil numerus zgolj 2. Ostala povprečja se 

gibljejo med vrednostma 15,33  in 16,92. 

Tabela 27: Test homogenosti varianc. 

 Levenov test df 1 df 2 sig 

 

Skupno št. informacij 

 

 

1.756 

 

4 

 

33 

 

0.161 

 

Statistična pomembnost znaša 0.161 (p > 0.05), kar nam pove, da lahko sprejmemo 

predpostavko o homogenosti varianc, kajti razlike med variancami vseh petih skupin niso 

statistično pomembne.   

Tabela 28: Enosmerna analiza variance – ANOVA. 

 df F sig. 

 

 

Skupno število 

informacij 

 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

34.019 

2372.533 

2406.553 

0.118 0.975 

 

Stopnja izobrazbe 

mame 

n x̅ s 

Poklicna šola 2 20,00 4,243 

Srednja šola 12 16,92 7,657 

Višja šola 3 15,33 9,452 

Fakulteta 16 16,63 9,777 

Doktorat 5 15,60 4,930 

skupaj 38 16,66 8,065 
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Statistična pomembnost enosmerne analize variance (ANOVA) znaša 0.975, p > 0.05, kar 

kaţe na to, da razlike med variancami niso statistično pomembne, torej izobrazba mame ne 

vpliva na doseţeno otrokovo skupno število informacij v pripovedi.  

Povezava stopnje izobrazbe mame in povprečja petih najdaljših stavkov 

Tabela 29: Prikaz opisne statistke aritmetičnega povprečja petih najdaljših stavkov glede na 

izobrazbo mame. 

 

 

 

 

 

Tabela 29 nam pokaţe, da je bilo najvišje povprečje petih najdaljših stavkov doseţenih v 

skupini mam s poklicno šolo,  najniţjo vrednost pa so dosegli otroci mam z višjo šolo. V obeh 

primerih moramo biti pozorni na nizek numerus in ne reprezentativnost vzorca.  

Tabela 30: Test homogenosti varianc. 

 Levenov test df 1 df 2 sig 

 

Skupno št. informacij 

 

 

1.092 

 

4 

 

33 

 

0.377 

 

Rezultat Levenovega testa  potrjuje, da se variance med skupinami ne razlikujejo statistično 

pomembno – variance med skupinami so enake oziroma homogene (p > 0.05).  

 
Tabela 31: Enosmerna analiza variance – ANOVA. 

 df F sig. 

 

 

Povprečje 5-ih 

najdaljših stavkov 

 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

 

25.832 

249.259 

275.091 

0.855 

 

0.501 

 

Na podlagi rezultatov enosmerne analize variance – ANOVA znaša statistična pomembnost 

0.501 (p > 0.05), kar priča o tem, da med skupinami ne obstajajo statistično pomembne 

razlike.  

Stopnja izobrazbe 

mame 

n x̅ s 

Poklicna šola 2 8,000 4,243 

Srednja šola 12 7,433 7,657 

Višja šola 3 4,867 9,452 

Fakulteta 16 7,513 9,777 

Doktorat 5 6,080 4,930 

skupaj 38 7,116 2,7267 
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Povezava stopnje izobrazbe mame in koherence 

Tabela 32: Podatki opisne statistike neodvisnih spremenljivk stopnje izobrazbe mame glede 

na koherenco. 

 

koherenca 

skupaj 

zgodba brez 

strukture 

zgodba s strukturo; 

preprosti opisi 

ilustracij 

zgodba s 

strukturo; 

enostavno 

časovno nizanje 

dogodkov 

zgodba s 

strukturo; opisi 

vzročno-

posledičnih 

odnosov 

stopn. 

izob. 

mame 

poklicna šola 1 1 0 0 2 

srednja šola 6 2 3 1 12 

višja šola 2 1 0 0 3 

fakulteta 10 1 3 2 16 

doktorat 4 1 0 0 5 

skupaj 23 6 6 3 38 

 

Iz Tabele 32 vidimo, da je največ otrok pripovedovalo zgodbo brez strukture. Razvidno je 

tudi, da ni razlik med najniţjo stopnjo izobrazbe in najvišjo, saj sta v obeh skupinah zgodbe 

brez strukture ali s preprostimi opisi ilustracij. Nobeden izmed otrok staršev z doktoratom ni 

pripovedoval zgodbe s strukturo, kjer bi enostavno časovno nizal dogodke ali bi bili prisotni 

opisi vzročno-posledičnih odnosov. 

 
Tabela 33: Hi-kvadrat test za povezavo med koherenco in stopnjo izobrazbe mame. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.185
a
 12 .845 

Likelihood Ratio 8.955 12 .707 

Linear-by-Linear 

Association 

.306 1 .580 

N of Valid Cases 38   

a. 18 cells (90.0%) have expected count less than 5. The minimum  

expected count is .16. 

 

Iz Tabele 33  lahko razberemo, da znaša statistična pomembnost Pearsonovega koeficienta 

0.845 (p >  0.05), kar pomeni, da ni dokazane povezave med koherenco in stopnjo izobrazbe 

mame.  
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Povezava stopnje izobrazbe mame in kohezije (tematske razporeditve) 

Graf 7: Stolpčni grafikon prikaz kohezije (tematske razporeditve) glede na stopnjo izobrazbe 

mame. 

 
Grafikon 7 nam pokaţe, da v večini  kategorij prevladuje linearna razporeditev s tematskimi 

preskoki, z izjemo kategorije srednje šole. Otroci mam z doktoratom so pripovedovali v večji 

meri s tematskimi preskoki, vendar pri tem ni znano, kakšna je bila starost otrok.  

 

Tabela 34: Hi-kvadrat test za povezavo med kohezijo (tematska razporeditev) in stopnjo 

izobrazbe mame. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.321
a
 4 .677 

Likelihood Ratio 2.431 4 .657 

Linear-by-Linear Association 1.477 1 .224 

N of Valid Cases 38   

a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .89. 

 

Na podlagi rezultatov izračuna Pearsonovega koeficienta, ki znaša 2.321, njegova statistična 

pomembnost pa 0.677 (p > 0.05), sklepam, da med spremenljivkami ni povezanosti. 
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Povezava stopnje izobrazbe mame in kohezije (sredstva za ohranjanje reference) 

Graf 8: Stolpčni grafikon prikaz kohezije (sredstva za ohranjanje reference) glede na stopnjo 

izobrazbe mame. 

 
Graf 8 kaţe, da prevladuje dobesedno ponavljanje, zgolj pri otrocih mater z doktoratom 

prevladuje ponavljanje z zaimki, nadpomenkami in podpomenkami.  

 
Tabela 35: Hi-kvadrat test za povezavo med kohezijo (sredstva za ohranjanje reference) in 

stopnjo izobrazbe mame. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.092
a
 4 .088 

Likelihood Ratio 7.497 4 .112 

Linear-by-Linear 

Association 

.088 1 .767 

N of Valid Cases 38   

a. 8 cells (80.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .42. 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med kohezijo (sredstvo za ohranjanje reference) 

in stopnjo izobrazbe mame, stopnja statistične pomembnosti znaša 0.088 (p  > 0.05).  
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H7 zavrnem. 

 
Stopnja izobrazbe mame se ni pokazala kot statistično pomembna v nobeni izmed odvisnih 

spremenljivk, zato sprejmem ničelno hipotezo, ki pravi, da otroci mater z višjo izobrazbo 

nimajo višjih pripovednih sposobnosti. Vzorec otrok v tem primeru je bil manjši (38) in ne 

reprezentativen, kar je vplivalo na dobljene rezultate. Prav tako otroci znotraj kategorije o 

izobrazbi niso bili reprezentativno razporejeni glede starost. Največ mam je bilo fakultetno 

izobraţenih, zelo nizka pa je bila številka mam s poklicno izobrazbo. 

Tudi avtorji Price in drugi (2006) v svoji raziskavi niso našli povezave med izobrazbo mame 

in doseţki na Testu zgodba o avtobusu. Tudi slovenska raziskava Fekonje (2002, v 

Marjanovič idr., 2006), v kateri je sodelovalo 60 otrok v starosti od štiri do pet let, so 

pokazali, da se otroci staršev z niţjo in višjo izobrazbo niso pomembno razlikovali v doseţkih 

na lestvici govornega razvoja. Otroci staršev z niţjo izobrazbo so sicer dosegli nekoliko niţje 

rezultate, vendar niso bili statistično pomembni.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

Namen mojega diplomskega dela je bil analizirati pragmatično zmoţnost predšolskih otrok 

glede na njihovo starost, spol in izobrazbo mame.  

V raziskavo sem vključila 48 otrok iz vrtca Črnuče, ki so pripadali trem starostnim skupinam 

in bili znotraj skupine enakomerno razporejeni po spolu. Za testiranjem sem uporabila 

prirejen in v slovenščino preveden Test zgodba o avtobusu (Renfrew, 2010).  Otrokova 

pripoved je bila posneta, transkribirana in ovrednotena glede na različne kriterije.   

Na podlagi preučene slovenske in tuje literature sem postavila 7 različnih hipotez.  

Potrjena je bila H1, ki pravi, da je skupno število informacij višje pri starejših otrocih. Starejši 

otroci so podali večje število informacij v obnovi zgodbe, kar je potrdila tudi analiza variance. 

Pri tem se moramo zavedati, da izračunane statistične vrednosti niso popolnoma natančne, ker 

so bile variance neenake. 

Raziskava je potrdila H2, ki navaja, da je povprečje besed v petih najdaljših stavkih višje pri 

starejših otrocih. Stavki starejših otrok  so bili daljši, pri čemer so uporabljali različne 

veznike.  

Analiza variance je potrdila statistično pomembnost H3, ki  pravi, da so zgodbe mlajših otrok 

pogosto brez strukture. V raziskavi so mlajši otroci najpogosteje pripovedovali zgodbe brez 

strukture, tekom let pa so bile zgodbe vse bolj koherentne. 

Kot statistično pomembna se je izkazala tudi H4, ki navaja, da mlajši otroci v zgodbi pogosto 

pripovedujejo s tematskimi preskoki. Kramerjev koeficient je pokazal na močno povezanost 

med starostno skupino in tematsko razporeditvijo.  

Nisem pa uspela potrditi H5 ki pravi, da starejši otroci v zgodbi pogosteje uporabljajo 

ponavljanje z zaimki, nadpomenkami in podpomenkami kot dobesedno ponavljanje. Večina 

otrok je namreč uporabljala dobesedno ponavljanje, čeprav je le to z leti upadalo. 

Zavrnjeni sta bili tudi H6 in H7, da so pripovedne sposobnosti deklic višje od dečkov ter da 

imajo otroci mater z višjo stopnjo izobrazbe višje pripovedne sposobnosti. Za statistično 

pomembno se ni izkazala nobene izmed spremenljivk (skupno število informacij, povprečje 
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petih najdaljših stavkov, koherenca, kohezija (tematska razporeditev in sredstva za ohranjanje 

reference). 

Raziskava je potrdila 3 hipoteze, 4 pa so bile zavrnjene. Vzorec je obsegal relativno majhno 

število otrok in zato teţko sklepam na populacijo, v raziskavo bi bilo tako potrebno vključiti 

več otrok. Kot nereprezentativen se je izkazal predvsem vzorec stopnje izobrazbe mam, saj je 

nabor otrok potekal po starostnih skupinah in nismo mogli predvideti, kakšna bo izobrazba 

mam.  

V prihodnosti bi se raziskava lahko nadaljevala na večjem številu otrok z uporabo Testa 

zgodba o avtobusu. Test je namreč preveden, njegovi parametri so se izkazali kot statistično 

pomembni znotraj starostnih skupin, zato bi bilo smiselno test standardizirati in postaviti 

norme. Standardizacija testa bi logopedom namreč doprinesla uporaben diagnostični 

pripomoček na področju pragmatike. Test je namreč v tujini zelo razširjen kot presajalni test 

za otroke s pragmatičnimi jezikovnimi teţavami, specifičnimi jezikovnimi teţavami in motnjo 

avtističnega spektra.  
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7 PRILOGE 
 

7.1 Dopis staršem 

7.2 Besedilo Testa zgodba o avtobusu 

7.3 Transkripcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1 Dopis staršem 

Spoštovani starši! 

Sem Mateja Omahna, absolventka Pedagoške fakultete, Specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer: 
logopedija in surdopedagogika). V okviru svoje diplomske naloge bom raziskovala pripovedne sposobnosti 
predšolskih otrok. V ta namen bom v Vrtcu Črnuče izvedla individualno testiranje. Za testiranje bom uporabila 
Test zgodbe o avtobusu  (Bus Story test). Otroku bom prebrala zgodbo podprto s slikami,nato  jo bo otrok 
ponovil, pri tem ga bom posnela z diktafonom. Testiranje bom opravila v mesecu juniju. 
Pridobljeni podatki bodo anonimni in bodo služili izključno za izdelavo diplomske naloge.  

 

V kolikor imate kakršna koli vprašanja me lahko kontaktirate preko elektronske pošte:  

mateja.omahna @gmail.com ali pokličete na tel. št. 031-574-704. 

 

Že v naprej se Vam lepo zahvaljujem za razumevanje in sodelovanje! 

Lep pozdrav, 

Mateja Omahna 
__________________________________________________________________________________ 
 
Soglasje staršev/skrbnika o sodelovanju otroka v testiranju 
 
Podpisani/a izjavljam, da soglašam s tem, da moj otrok/varovanec sodeluje v zgoraj navedenem testiranju, ter  
dovoljujem, da se lahko podatki zbirajo in obdelujejo v namen izdelave diplomske naloge.   
 
PROSIM, IZPOLNITE OBRAZEC S TISKANIMI ČRKAM 
 
 
PODATKI O OTROKU  
Ime in priimek: ________________________  
Datum rojstva: ________________________ 
 
PODATKI O STARŠIH/SKRBNIKU  
Končana stopnja izobrazbe  matere: (ustrezno obkrožite):  
 

a.) I.stopnja: osnovna šola - nedokončana 
b.) II. stopnja: osnovna šola – dokončana 
c.) III. stopnja: krajše izobraževanje – USO programi za usposabljanje 
d.) IV.stopnja: poklicna šola 
e.) V.stopnja: srednja šola 
f.) VI.stopnja: višja šola (I. stopnja) 
g.) VII. stopnja: fakulteta, visoka šola, umet. akademija  
h.) VII/2. stopnja: specializacija ali magisterij 
i.) VIII. stopnja: doktorat znanosti 

 

Podpis: __________________________ 
Datum: __________________________ 

 



 

 

7.2 Besedilo Testa zgodba o avtobusu 

 

ZGODBA O AVTOBUSU 

 

1. Nekoč je ţivel zelo navihan avtobus. Medtem ko ga je njegov voznik skušal popraviti, 

se je avtobus odločil pobegniti. 

2. Vozil se je po cesti, poleg njega pa je vozil vlak. Oba sta se spakovala in tekmovala 

med seboj. Kar na enkrat je vlak zapeljal v tunel in avtobus je moral peljati naprej 

sam. Pohitel je proti mestu, kjer je srečal policista, ki je zapiskal s svojo piščalko in 

zaklical: »Avtobus, ustavi se!« 

3. Avtobus se ni zmenil za policista in se odpeljal naprej proti podeţelju. Rekel je: 

»Dovolj imam ceste« in skočil čez ograjo. Srečal je kravo, ki je rekla: »Mu, ne morem 

verjeti mojim očem.« 

4. Avtobus je drvel po hribu navzdol. Takoj, ko je zagledal vodo ob vznoţju hriba, se je 

skušal zaustaviti.  Vendar ni znal zavirati. Tako je pljusknil v ribnik in obtičal v blatu. 

Ko je voznik izvedel, kje je njegov avtobus, je poklical gasilce, da ga povlečejo iz 

ribnika in ga postavijo nazaj na cesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3 Transkripcija 

Deklica, 3,5 let 

»Se je dol prpelu. 

Potem voznik je rekel da bo tuki ustavil avtobus. 

In avtobus je kr pobegnu. 

In potem je vlaka srečal. 

Potem sta se pogovarjala in sta tekmovala. 

Sta se izmislila in je šel naprej. 

In je šel tale vlak. 

Je šev v tunel je šel naprej. 

In potem se je neki zgodilo. 

Je kr skoču za oglajo. 

In potem je slečal klavico. 

Ja hoče se ustavit. 

Ampak, ampak se je v ribnik skoču. 

In je bil kr čof in potem je obstal v blatu.« 

 

Deklica, 3,3 leta 

»Je bil avtobus. 

Je bil vlak. 

Čez ograjo gre. 

Krava je bla. 

V vodo je šel.« 

 

Deček, 3,9 let 

»Avtobus. 

Avtobus sta tekmovala. 

Sta šla u tunel. 

Avtobus je zapeljal.  

Policaj zapiskal na piščalko. 

In se je mogu ustavit.  

Potem je rekel dovolj imam ceste in skočil čez ograjo.  

Šel je gor in videl kravo in rekla muuuu. 

Potem se je po hribu spustu in je padu u vodo. 

Je šofer poiskal avtobus.  

Je pršu policaj. 

Je pršu gasilski avto pa ga je rešil. 

Je peljal.« 

 

 

 

 



 

 

Deček, 3 leta 

»Avtobus je pobegnil. 

Tekmoval z vlakom. 

Oblaki. 

Je skočil čez ograjo. 

Je na hrib šel. 

Je šel v blato.« 

 

Deklica, 4,2 leti 

»Avtobus. 

Ko ga je voznik hotel popraviti se je odločil da bo pobegnil. 

Peljal je po cesti poleg njega pa je vozil vlak. 

In je in je vlak zapeljal u tunel je molal sam peljati. 

Avtobus je mel. 

Ne vem. 

Potem je imel potem se je odločil da noče več na cesti. 

Skočil je čez ograjo. 

Pol je pa ko je drvel na hrib ostal. 

Je videl libnik in se je skušal preustavit in je čofnil v blato. 

Voznik pa je vedel kam je šel njegov avtobus. 

Poklical je gasilce da ga zvlečejo vn iz mlake in ga postavijo na cesto.« 

 

Deklica, 4,3 leta 

»Tuki je bil avtobus. 

Tuki je bil pa avtobus pa stric. 

Tuki teku stric pa avtobus. 

Tuki je bil vlak pa avtobus. 

Pa vlak pa avtobus pa piščalko je imel v roki. 

Pa avtobus pa cerkvica pa hiša. 

Ograja pa avtobus pa sonce pa oblaki. 

Pa avtobus pa roţice pa so oblaki. 

Pa sončka pa hišice. 

Kravica pa avtobus pa roţice. 

Pa sonček pa oblaki pa smreke. 

Ribnik pa trava pa ţabice pa avtobus. 

Pa avtobus v vodi pa stric. 

Pa avtobus v stricu.« 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deček, 4,6 let 

»To je zgodbica o enem avtobusu. 

Ko ga je nekoč voznik popravlu. 

Avtobus se je odločil pobegniti. 

Tako se je vozil po podeţelju. 

In vozil se je z vlakom. 

In tekmovala sta in se pačila. 

In takrat je vlak zašel v tunel. 

In avtobus je mogu spet sam naprej. 

In je in je šou u mesto. 

In tm je bil polcaj in je zapisku na piščalko. 

On se ni hotu ustaviti in je reku dovolj imam ceste. 

Preskočil ograjo in se zapeljal po travniku. 

In tam je videl kravo in je ona zamukala. 

Kaj takega pa še nisem videla, avtobus po travi. 

Potem se je zapelau po hribu. 

Ko je videl mlako se je hotel ustaviti. 

Sam ni znal zavirati. 

In voznik je izvedel kje je. 

Je poklical gasilce, da so ga nazaj na cesto potegnili.« 

 

Deček, 4;5 let 

»Avtobus. 

Policist ga. 

Ni se hotel ustavit. 

Je bil avtobus. 

Je skoču za ograjo. 

Srečal je kravo. 

Skoču.  

V  ribnik je padel.« 

 

Deklica, 5,1 let 

»Je hotu popravt avtobus. 

Avtobus je pobegnu. 

Je srečal vlak. 

In sta skupi tekmovala. 

Pol je pa vlak kar naekrat zavil u tunel. 

Pol je avtobus mogu mal še naprej sam pelat. 

Je mel dost ceste pa je skočil kr na travo. 

Pa je sreču kravo pa je rekla mu a veš. 

Pol je pa kar na enkrat zagledu ribnik. 

Pa se je hotu zaustavt pa mu ni uspel. 

Pa je obtičal v blatu.« 



 

 

Deklica, 5,7 let 

»Nekoč je ţivel avtobus, ki se je peljal po cesti. 

In ga je policija vidla. 

Ko se je peljal zravn vlak.  

Je policist zapiskal in je rekel.  

Da, da naj se ustavi. 

Rekel da ima dovolj ceste in je skočil čez ograjo. 

In je srečal kravo in je rekla mu.. 

Ko se je peljal po hribu je. 

Skušal zavirati ampak ni moral. 

Zaradi tega je padel v vodo.« 

 

Deček, 5,5 let 

»Nekoč je ţivel avtobus. 

In, in. 

Ga je hotel popraviti. 

In se je avtobus hotel pobegniti. 

In je peljal avtobus in zraven njega je peljal še vlak. 

In sta tekmovala med seboj. 

Zdaj kar naenkrat je šel pod tunel. 

In je mogel sam naprej. 

In je policaj zapiskal  s svojo piščalko. 

Stop avtobus. 

In je rekel dovolj imam in je skočil čez ograjo. 

In je srečal kravo in je rekla mu. 

In je šel po hribu navzdol in je zagledal vodo. 

In ni znal zavirat in je padel v vodo. 

In obtičal v blatu.« 

 

Deček, 5 let 

»Pobegnu je. 

Sta z vlakom tekmovala. 

Je šou u tunel. 

Policist je pa zapisku s piščalko ustavi. 

Pa je skočil čez ograjo dovolj mam ceste. 

Pa je sreču kravo pa je rekla mu.« 

 


