
 

  
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

NIKA RIBARIČ 

UPORABA KOMUNIKACIJSKE MATRIKE PRI PREDŠOLSKIH 

OTROCIH V STAROSTI OD 1. DO 3. LETA 

DIPLOMSKO DELO 

 

LJUBLJANA, 2018 



 

  
 

  



 

  
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

NIKA RIBARIČ 

 

Mentorica: doc. dr. Damjana Kogovšek 

Somentorica: asist. dr. Jerneja Novšak Brce 

 

 

UPORABA KOMUNIKACIJSKE MATRIKE PRI PREDŠOLSKIH 

OTROCIH V STAROSTI OD 1. DO 3. LETA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

LJUBLJANA, 2018 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

 

Pri zahvali tistim, ki so pripomogli k nastanku tega dela, je težko najti prave besede; še 

težje pa jih je imenovati oziroma našteti, saj je vsak prispeval kanček v mozaik. 

Iskrena hvala moji mentorici doc. dr. Damjani Kogovšek za vso podporo, odzivnost in 

strokovne nasvete pri nastajanju mojega diplomskega dela. Zahvaljujem se ji, ker me je 

kljub obilici obveznosti, vzela pod svoje okrilje. Iskreno se zahvaljujem tudi somentorici 

asist. dr. Jerneji Novšak Brce, za vse usmeritve in izkazano pomoč. 

Hvala vsem staršem in vzgojiteljem za sodelovanje pri raziskavi. 

Kljub vsemu, pa gre najgloblja zahvala moji družini za vse spodbudne besede in 

potrpežljivost. Hvala, ker ste verjeli vame. 



 

  
 



 

  
 

POVZETEK 

Komunikacija je človekova primarna potreba in hkrati predstavlja vseživljenjski proces. 

Ločimo jo na verbalno in neverbalno, ki pa se med seboj tesno povezujeta in si v razvoju tudi 

sledita oz. dopolnjujeta. Diplomsko delo z naslovom Uporaba komunikacijske matrike pri 

predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta, je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega 

dela. 

V teoretičnem delu so predstavljeni pojmi govor, jezik, komunikacija, komunikacijska 

matrika. Opisan je tudi pomen vloge vzgojitelja v predšolskem obdobju pri razvoju verbalne 

in neverbalne komunikacije. 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava o komunikacijskih zmožnostih predšolskih 

otrok, ki so stari od enega do treh let in smo jih opisali s pomočjo Komunikacijske matrike. 

Vzorec je vključeval 25 predšolskih otrok značilnega razvoja, kar pomeni, da nihče od njih ni 

bil obravnavan oz. voden kot otrok s posebnimi potrebami. Otroci sprva osvojijo neverbalno 

komunikacijo, šele nato pričnejo osvajati besedno oz. verbalno komunikacijo. Na razvoj obeh 

pa vplivajo številni dejavniki. Kako natančno je otrok sposoben komunicirati v določenem 

trenutku, smo ugotavljali s pomočjo »Komunikacijske matrike«, v kateri so opredeljeni štirje 

glavni razlogi za komunikacijo, ki kažejo na različna vedenja, in sicer: kako otrok odkloni 

stvari, ki jih ne želi; kako otrok dobi stvari, ki jih želi; kako se otrok vključi v socialne 

interakcije; in kako otrok zagotavlja ali išče informacije.  

Ugotovili smo, da ima večina otrok usvojeno ustrezno komunikacijsko vedenje v starosti od 

enega do treh let. Prav tako smo ugotovili, da deklice v povprečju dosegajo višje rezultate na 

področju komunikacije od dečkov. 

Zmožnosti komuniciranja so ocenjevali vzgojitelji. Rezultati so pokazali, da večina otrok 

dosega razvoju ustrezno stopnjo komunikacije, kot pomembne razlike pa so se pokazala 

odstopanja med dečki in deklicami. 
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vzgojitelj 

  



 

  
 

ABSTRACT 

Communication is one of mankind’s primary needs, representing a life-long process. It is 

divided into verbal and non-verbal communication, which are closely linked, following and 

complementing each other throughout a person’s development. This dissertation, titled ‘The 

Use of Communication Matrix in Pre-School Children Aged from 1 to 3’, consists of 

theoretical and empirical parts. 

The theoretical part introduces themes such as speech, language, communication, 

Communication Matrix as well as describing the importance of a nursery teacher in the 

development of verbal and non-verbal communication in a pre-school stage. 

The empirical part consists of research into the abilities of communication among pre-school 

children. These children - between one and three years old - are described in accordance with 

the Communication Matrix. The sample consisted of 25 pre-school children of normal 

development, which means that none of the children had special educational needs. Non-

verbal communication occurs before verbal communication. This development depends on 

various factors. The accuracy of a child’s communication at a certain point was measured 

using the Communication Matrix. The Communication Matrix defines four main reasons for 

communication, indicating different behaviours, such as: how children decline things they do 

not want; how children acquire things they want; how they become involved in social 

interactions and how they offer and seek information.  

We have found that most children have adopted appropriate communication behavior at the 

age of one to three years. We also found that girls on average achieve higher results in the 

area of communication than boys. 

The ability to communicate was measured by nursery teachers. The results show that the 

majority of children achieve the appropriate level of communication. However, noticeable 

differences were shown between boys and girls. 

 

 

KEY WORDS: communication development, Communication Matrix, pre-school children, a 

nursery teacher 
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UVOD 

Komunikacija je človekova primarna potreba in hkrati vseživljenjski proces. Ločimo jo na 

verbalno in neverbalno, ki se med seboj tesno povezujeta. Otroci sprva osvojijo neverbalno 

komunikacijo, ki je v veliki meri prirojena, šele nato pričnejo osvajati besedno oz. verbalno 

komunikacijo. Na razvoj obeh vplivajo številni dejavniki. Vzgojitelj mora izbirati primerne 

teme, izvajati premišljene dejavnosti in hkrati otrokom dati govorni zgled ter se zavedati, 

kako pomembno je področje jezika. Vzgojitelj lahko s pomočjo komunikacijske matrike 

ugotovi, kako natančno je otrok sposoben komunicirati v določenem trenutku. V 

komunikacijski matriki so opredeljeni štirje glavni razlogi za komunikacijo, ki kažejo na 

različna vedenja, in sicer: kako otrok odkloni stvari, ki jih ne želi; kako otrok dobi stvari, ki 

jih želi; kako se otrok vključi v socialne interakcije in kako otrok zagotavlja ali išče 

informacije. V »komunikacijski matriki« je definiranih sedem stopenj komunikacije, v katere 

je vključenih devet kategorij komunikacijskega vedenja. Rezultatom »komunikacijske 

matrike« pravimo komunikacijski profil, preko katerega lahko razberemo stopnjo 

komunikacijskega vedenja. Pomembno je, da se vzgojitelji zavedajo pomembnosti njihove 

vloge pri komunikacijskem razvoju otrok, hkrati pa morajo izbirati primerne teme, izvajati 

premišljene dejavnosti in hkrati otrokom dati govorni zgled ter se zavedati, kako pomembno 

je področje jezika.  

Za temo diplomskega dela sem se odločila zato, ker menim, da vzgojitelji pri svojem delu ne 

uporabljajo komunikacijske matrike, le-ta pa bi jim delo lahko olajšala in odprla pogled na 

komunikacijski razvoj otrok. 

V teoretičnem delu diplomskega dela najprej predstavim teoretična izhodišča o komunikaciji, 

jeziku in govoru, nato preidem na pomen neverbalne in verbalne komunikacije v zgodnjem 

otroštvu, nadaljujem z razvojem govora in jezika v predšolskem obdobju, kjer predstavim 

dejavnike, ki vplivajo na govorno jezikovni razvoj in razvoj komunikacije. Nadaljujem s 

komunikacijsko matriko, na koncu teoretičnega dela pa predstavim vlogo vzgojitelja. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 KOMUNIKACIJA, GOVOR IN JEZIK 

 

1.1 Komunikacija 

 

»Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola communicare, ki pomeni skupno napraviti, 

sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, priobčiti, biti v medsebojni 

zvezi.« (Jelenc, 1998, str. 7) Komuniciranje predstavlja proces, ki je dvostransko vzajemni, 

katerega cilj je medsebojno izmenjavanje sporočil z osebo, s katero komuniciramo (Jelenc, 

1998). Teorija govornih dejanj predpostavlja, da ima komuniciranje v ospredju 

komunikacijsko namero, t.j. namera, s katero želimo nekomu nekaj sporočiti. Nekateri avtorji 

se s tem ne strinjajo ter zagovarjajo mnenje, da lahko komuniciramo  nenamerno in spontano, 

da za komunikacijo ne potrebujemo dejanj s komunikacijsko namero (Ule, 2005). Sredstva, ki 

nam omogočajo komuniciranje, so znaki, s pomočjo katerih se informacije tudi prenašajo. 

Ključni razlog komunikacije so skupni interesi in cilji komunikacijskih partnerjev (Jelenc, 

1998). Komunikacija ni le aktivnost govornika, temveč tudi poslušalca. Zanjo pa je pogoj, da 

sprejemnik razume sporočilo, ki mu je namenjeno. Komunikacija je nujno dvosmeren proces 

med najmanj dvema osebama in med njima vzpostavlja odnos. Za dobro komunikacijo je 

ključno, da oba sogovornika izražata spoštovanje drug do drugega, potrpežljivost, poslušnost 

in odprtost. Pomembno je, da je besedna komunikacija usklajena z nebesedno, ki močno 

vpliva na dojemanje sporočila (Lepičnik Vodopivec, 2012). 

O uspešnosti komunikacije govorimo, ko sporočevalec jasno in nedvoumno posreduje 

sporočilo prejemniku, ki ga dojame tako, kot si je sporočevalec zamislil. Problem nastane, ko 

sporočevalec ne zna ubesediti svojega mišljenja (Intihar, 2002). 

Po različnih kriterijih ločimo več vrst komunikacij. Glede na to, katero vrsto znakov 

uporabljamo, ločimo signalno in simbolno komunikacijo. Prva je zasnovana na podlagi dela 

telesa, ki je oddajnik, in čutila, ki je prejemnik. O tej komunikaciji govorimo, ko so udeleženi 

paralingvistični, kinetični ali proksemični znaki. Za simbolno komunikacijo velja, da so znaki, 

s katerimi se sporazumevamo, arbitrarni (poljubni) in konvencionalni (dogovorjeni). O njej 

lahko govorimo le, kadar govorimo o komunikaciji med ljudmi. Največkrat se srečamo s 
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pojmoma verbalna in neverbalna komunikacija. Za verbalno komunikacijo uporabljamo 

govor, pisano besedo in besedne zveze. Komunikacijske dejavnosti, preko katerih se udejanja 

verbalna komunikacija, so: poslušanje, govorjenje, branje ter pisanje. Medčloveško 

sporazumevanje bogati neverbalna komunikacija, brez katere bi bil verbalni izraz enoličen 

skupek zlogov in besed (Jelenc, 1998). 

Ljudje imamo različne sposobnosti komuniciranja, vendar pa veščine sporazumevanja ne 

potrebujemo vsi enako v svojem življenju. Najbolj jo potrebujejo tisti, ki so pri svojem 

poklicu vsakodnevno v stiku z ljudmi. Vzgojitelji predšolskih otrok morajo imeti dobro 

razvito sposobnost komuniciranja, saj je le-ta zelo pomembna pri delu z otroki (Jelenc, 1998). 

Večina sodobnih raziskovalcev je prišla do ugotovitev, da besede uporabljamo predvsem za 

sporočanje podatkov, z nebesednim sporočanjem pa prenašamo medosebne odnose. Besede in 

gibi se v komunikaciji pojavljajo istočasno, neodvisno od kulture, v kateri smo odraščali 

(Pease in Pease, 2008). 

 

1.2  Govor 

 

Ljudje pogosto mislimo, da sta govor in komunikacija sopomenki, a nista. Govor je le ena od 

oblik komunikacije, t.j. besedno-simbolna (Marjanovič Umek, 1990). Verbalna komunikacija 

je govorno-jezikovno vedenje. Udejanja se prek štirih komunikacijskih delavnosti, ki so: 

govorjenje, poslušanje, pisanje in branje (Jelenc, 1998). Je komunikacija, ki poteka s pomočjo 

jezika in se realizira na subjektivni podlagi. Govor je značilen samo za ljudi; je oblika 

človeškega vedenja (Žnidaršič, 1993). Človek pri samem govoru ni odvisen od zunanjih 

pomagal, saj vse izvaja s svojim organizmom (Jelenc, 1998). T. Vizjak Kure (2010) navaja, 

da je govor kompleksna sposobnost, ki je po filogenezi najmlajša. D. Skubic (2004) govor 

opredeljuje kot individualno dejanje volje in razuma.  

Govor je najrazvitejša oblika sporazumevanja, ki smo jo razvili le ljudje, ker nam neverbalna 

komunikacija ni zadoščala za sporazumevanje (Lipnik in Matić, 1993). Govorno izražanje ali 

sporazumevanje temelji na tem, da ljudje lahko proizvajamo glasove, jih povezujemo v sklope 

glasov, te pa v besede in povedi (Rot, 1982). Omogoča nam, da lahko izrazimo stvari, ki jih 

brez besed drugim ne bi mogli sporočiti, npr. abstraktne ideje, razmišljanje o stvareh, ki so se 
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zgodile nekoč, ki se bodo zgodile ali ki se sploh ne morejo zgoditi, pogovor o stvareh, ki jih 

ne vidimo oz. ne obstajajo.  

 

1.3  Jezik 

 

Jezik je najbolj razvit simbolni sistem, ki ga uporabljajo ljudje neke jezikovne skupnosti. 

Definiran je kot socializiran sistem simbolov (Marjanovič Umek, 1990). Ugotovljeno je, da je 

otrok v zgodnjem otroštvu bolj dovzeten za učenje jezikovnih navad, zato se otroci lažje učijo 

tujih jezikov od odraslih. Jezik je opredeljen kot umetna in dogovorjena oblika vedenja, z 

njegovo pomočjo pa v skupnem življenju ohranjamo tradicijo. Jezik se spreminja počasi, saj 

je konservativen in odporen do sprememb, je linearen in enodimenzionalen, kar pomeni, da v 

istem trenutku lahko oblikujemo le en glas. Zanj pravimo, da je neke vrste sistem, ki ga 

sestavlja zelo malo število razlikovalnih glasov. Jezik je sistematičen in nesistematičen, 

pravilen in nepravilen, saj kljub pravilom opazimo odstopanja od le-teh. Jezika človek ne 

podeduje, temveč se ga uči in ga postopoma usvaja (Jelenc, 1998). 

Za jezik je značilno, da je sestavljen iz dveh komponent, in sicer iz vsebine, ki jo obravnava 

semantika, t.j. pomen besed, in vsebine, ki jo obravnava morfologija (Jelenc, 1998).  Je 

izjemno univerzalen in ena redkih stvaritev, ki jo poznajo prav vse človeške kulture. Ker so 

jezik, kultura in način mišljenja med seboj prepleteni ter močno povezani, velja, da ima tisti, 

ki nadzoruje jezik, tudi nadzor nad mišljenjem in vedenjem. Vse kulture se ne poslužujejo 

jezika na enak način in v enaki meri (Ule, 2005).  

 

2 POMEN NEVERBALNE IN VERBALNE KOMUNIKACIJE V 

ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

V diplomskem delu v ospredje postavljam razvoj komunikacije v zgodnjem otroštvu. Ker 

otroci v najzgodnejšem obdobju za sporazumevanje ne uporabljajo verbalne komunikacije oz. 

se le-te poslužujejo manj, menim, da je znanje o nebesednem sporazumevanju zame, kot 

bodočo vzgojiteljico, ključnega pomena. Z neverbalno komunikacijo obogatimo verbalno, 

hkrati pa bi brez nje določene pojave težje izrazili (npr. z gibi rok lahko prikažemo velikost 

nekega predmeta). Neverbalna oz. nebesedna komunikacija je pomembna pri sporazumevanju 
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med ljudmi. Brez nje bi bilo sporazumevanje revnejše, verbalni izraz bi bil pust skupek 

zlogov in besed, ki bi ga težko razumeli. Neverbalno komunikacijo ljudje uporabljamo za 

izražanje emocij, medsebojnih odnosov in osebnostnih značilnosti udeležencev interakcije 

(Jelenc, 1998). Neverbalna sporočila ne temeljijo le na dogajanjih, ki spremljajo verbalno 

izražanje, temveč imajo tudi samostojno komunikacijsko funkcijo, ki je nezamenljiva. 

Neverbalni jezik nima tako strogih pravil, kot jih ima verbalni jezik. Pravila neverbalnega 

jezika so bolj statična, znaki pa po navadi nimajo točno določenega pomena (Ule, 2005). 

Otroci pred verbalno komunikacijo uporabljajo neverbalno komunikacijo, kar nam pove, da 

med eno ter drugo komunikacijo obstaja zveza (Jelenc, 1998). Sporočilo je nepopolno in 

nespecifično posredovano, kadar sporočevalec uporabi neustrezne kretnje ter mimiko 

(Lepičnik Vodopivec, 2012).  

Kot navaja Rot (1982, v Jelenc, 1998), govor ne more potekati brez jakosti in višine glasu; ne 

moremo govoriti brez izraza na obrazu; pri govorjenju vsaj malo uporabljamo gibe rok, 

vzpostavimo očesni stik s sogovorcem, se z njim strinjamo.  Tudi otroci, ko pripovedujejo o 

določeni situaciji, svoj govor podkrepijo s kretnjami, hitrostjo govorjenja, mimiko na obrazu. 

Pri najmlajših pa je nebesedna komunikacija še toliko bolj opazna, saj za samo 

sporazumevanje ne uporabljajo verbalne komunikacije. Neverbalno komunikacijo lahko 

kontroliramo le v določenih trenutkih in v nekaterih situacijah. Neverbalni znaki bolj odprto 

govorijo o določenih osebah in pojavih, ki jih želimo opisati, saj so nebesedni znaki manj 

kontrolirani. Nebesedna komunikacija je bolj neposredna in je močnejše sredstvo 

komuniciranja, s pomočjo le-te lažje izrazimo svoje nezadovoljstvo. Omogoča nam, da svoje 

mnenje izrazimo manj jasno, kot bi ga sicer želeli. Neverbalno komuniciranje je dodatna vez 

za vzajemno komuniciranje. 

Neverbalno komuniciranje je zelo pomembno za samo sporazumevanje med ljudmi in je v 

večji meri prirojeno. Preko svoje drže, s pomočjo kretenj in mimike obraza je mogoče 

prikazati resnost določenega problema, napetost neke situacije ali celo sproščenost 

določenega dejanja (Goffman, 1971, v Nastran-Ule, 1992). 

Vec (2005, str. 56) je na podlagi več avtorjev (N. Rot, 1982, 1987, O. Hargie in P. Marshall, 

1991, V. Rus, 1994, T. Mandić, 1998, M. Argyle, 1994, R. Dimbleby in G. Burton, 1995) v 

svojem delu prikazal shemo, ki prikazuje opredeljevanje neverbalne komunikacije. 
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Slika 1: Opredeljevanje neverbalne komunikacije 

 

Verbalna in neverbalna komunikacija sta povezani, med seboj na nek način neločljivi. To 

pomeni, da poleg govora v človeški komunikaciji uporabljamo tudi nebesedna dejanja, ki 

komunikacijo oplemenitijo, naredijo učinkovitejšo, bogatejšo, razumljivejšo ter bolj osebno. 

Prvi jezik, ki se ga naučimo, je telesni jezik. Ta se začne ob rojstvu, potem se razvija naprej. 

Pri sporazumevanju je prisoten ves čas našega življenja, saj je osnovna oblika komunikacije. 

Otroci se v prvem letu življenja z drugimi sporazumevajo izključno nebesedno in imajo v 

nebesedna sporočila zato tudi popolno zaupanje (Ule, 2005; Žorga, 1990). Svoje potrebe in 

želje posredujejo z jokom, s smehom, z gruljenjem, s kazanjem, s seganjem, s prijemanjem, z 

gledanjem, s čebljanjem. Proti koncu prvega leta se predgovorne oblike (jok, kričanje, 

gruljenje, bebljanje) spremenijo v govorne oblike (glaskovanje, čebljanje, prve besede). V 

naslednjih letih poteka komunikacija med odraslimi in otroki vedno bolj z besedami, vse manj 

pa je telesnega jezika (Lipnik in Matić, 1993). 
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Otroci naj bi se že rodili s potrebo po opazovanju obrazov, ki jih spremljajo glasovi, in s 

potrebo po stiku. Zdravi otroci znajo sporočiti, kaj potrebujejo. Starši jih učijo vzpostavljanja 

stika in komuniciranja tako, da odgovarjajo na njihove glasove, gibe, izraze obraza. Otroci 

zaradi odzivov staršev začnejo odgovarjati, še preden znajo govoriti. V kolikor so starši 

odzivni in odgovarjajo na vprašanja, otroci nadgrajujejo znanje o telesnem jeziku. Če pa 

reakcije staršev ni, se tega ne morejo naučiti in sčasoma pozabijo tudi tisto znanje o telesnem 

jeziku, ki so ga imeli ob rojstvu (Biemans, 1985, v Žorga, 1990). Telesnega jezika se je 

mogoče tudi priučiti in ga v odrasli dobi zavestno uporabljati pri sporazumevanju. Z njegovim 

poznavanjem lahko bolje razumemo tiste, ki ga primarno uporabljajo, npr. majhne otroke, 

osebe z motnjami, in tiste, ki imajo težave z besednim izražanjem (Žorga, 1990). 

 

2.1 Geste, mimika, gibi telesa ter očesni stik 

 

Dojenček sprva razvije grobo, šele na to fino motoriko, ki je med drugim pomembna tudi za 

govor. Otrok sprva vzpostavlja komunikacijo s pomočjo gest, saj raziskuje predmete z rokami 

in na njih kaže. To sem tudi sama opazila pri izvajanju empiričnega dela te naloge, ko so 

otroci, ki so želeli določen predmet, nanj pokazali s prstom. Artikulatorni organi in fonološke 

sposobnosti se pred prvim letom ne razvijejo v polni meri, zato je motorika, ki je v velikem 

razmahu, pravi pripomoček za komunikacijo (Iverson in Thelen, 1999, v Popenko, 2012). 

Geste se razvijajo zelo hitro, saj otrok že pri dvanajstih oz. trinajstih mesecih obvlada različne 

kretnje, kot so: dvig rok za »dvigni me«, mahanje z roko v slovo, odkima z glavo za »ne« in 

prikima z glavo za »da«, dvig praznega kozarca za »še bi pil«. Geste so ključnega pomena za 

razvoj govora. Pojavijo se pred verbalno komunikacijo. Med drugim, geste predstavljajo tudi 

gibi rok, ki nosijo določeno sporočilo (Kotarac in Kovačevič, 2003, v Popenko 2011). Kotarac 

in Kovačević (2003, v Popenko, 2011) delita geste na deiktične, ikonične in simbolične. 

Deiktične geste so pojavljajo pred začetkom verbalne komunikacije. Zanje lahko rečemo, da 

so geste kazanja, saj dojenček s pomočjo njih poudarja ljudi, predmete ter dogodke v njegovi 

neposredni okolici. Ikonične in simbolične geste so bolj kompleksne, saj hkrati z verbalnim 

sporočilom prinesejo bistveno več pripovednega značaja.  

Z otrokom začne odrasla oseba komunicirati preko očesnega stika in skupne usmerjenosti v 

določen predmet ali dogodek, s katerima postanejo dogodki in objekti subjekti pogovora. V 

primeru, da usmerjenosti v predmet oz. dogodek in očesnega stika ni, pogovor pogosto nima 
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pomena in se kmalu konča. Očesni stik se običajno začne tako, da odrasel otroka gleda in mu 

nekaj govori. Pomembno je, da odrasel stoji pred otrokom tako, da le-ta gleda naravnost v 

njegove oči. V primeru, da otrok temu ne nameni pozornosti, je to potrebno večkrat ponoviti. 

Ko ta proces večkrat uspe, se otrok sčasoma začne odzivati na besede odraslega in na to, kar 

mu odrasla oseba kaže (Otto, 2014). 

  

3 RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Obdobje od rojstva do srednjega otroštva ima na vseh področjih človekovega razvoja veliko 

sprememb. Na otrokov zgodnji razvoj vplivajo številni dejavniki, kot so: zgodnji nevrološki, 

genetski dejavniki, zdravstveno stanje med materino nosečnostjo, obporodni in poporodni 

zapleti, bolezni otroka, okoljski dejavniki, družinski socialni in ekonomski status. Med 

spremljanjem otrokovega zgodnjega razvoja največkrat dajemo poudarek grobi ter drobni 

motoriki, razvoju govora, spoznavnemu in osebnostno-socialnemu razvoju (Brajović, 2010). 

Na podlagi različnih virov je avtorica T. Brajović (2010, str. 126 in 127) oblikovala spodnjo 

tabelo z naslednjimi mejniki, ki jih prikazujem kot razlago za celoten razvoj otroka, nato pa v 

nadaljevanju podrobneje predstavim razvoj govora in jezika v predšolskem obdobju. 

Preglednica 1: Mejniki v razvoju 

Starost Groba 

motorika 

Drobna 

motorika 

Govor Spoznavni 

razvoj 

Osebnostno-

socialni razvoj 

1 mesec Leže na hrbtu 

dvigne glavo, ko 

ga držimo ob 

rami. 

Predmet 

raziskuje z isto 

roko, kot ga drži. 

Joka.  

Razlikuje svoj 

govor od govora 

drugih ljudi. 

Vokalizira dva 

ali več glasov 

(1.–5. m.). 

Habituira se na 

ropotuljico. 

Po videzu 

prepozna svoje 

starše. 

Preferira 

dražljaje, ki 

prihajajo od ljudi 

pred drugimi 

dražljaji. 

Posnema 

obrazne gibe 

ljudi. 

Socialni nasmeh. 

3 meseci Obrne se z boka 

na hrbet. 

Samostojno sedi 

(5.–7. m.). 

Poskuša dati 

roko v usta. 

Ležeč na hrbtu 

seže po obročku 

nad sabo. 

Izmenjuje vloge 

»govorca in 

poslušalca« (1.–

5. m.). 

Čeblja (glasovi 

brez pomena). 

Razlikuje nov 

vidni vzorec. 

Zaveda se novih 

okoliščin. 

Usmerja 

pozornost na 

druge ljudi (2.–4. 

m.). 

Pozornost začne 

usmerjati na 

predmete (5.–7. 

m.). 

6 mesecev Samostojno se 

plazi (6.–10. m). 

Prijema s celo 

roko. 

Prijema z 

blazinicami 

prstov (5.–7. 

m.). 

Posnema glasove 

brez 

razumevanja (6.–

9. m.). 

Odgovarja z 

gestami, obrazno 

Nasmehne se 

podobi v 

ogledalu. 

Pozoren je na 

čečkanje. 

Igra se 

»sodelovalne 

igrice« z 

odraslimi. 

Skuša pritegniti 

pozornost s 
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mimiko in 

glasovi (6.–12. 

m.). 

svojim 

vedenjem. 

Izraža temeljna 

čustva (6.–9. 

m.). 

Boji se 

neznancev. 

9 mesecev Stoji ob opori 

(7.–9. m). 

Samostojno stoji 

(9.–15. m.). 

Zmore pincetni 

prijem. 

Izpolni 

enostavne naloge 

(6.–12. m.). 

 

 

Vzpostavi 

skupno 

usmerjeno 

pozornost in se 

uči s 

posnemanjem. 

Vstopi v 

socialno 

interakcijo s 

predmeti (8.–16. 

m.). 

12 mesecev Samostojno hodi 

(9.–15. m.). 

Vrže žogo (12.–

15. m.). 

Prime svinčnik v 

položaj za 

risanje in čečka. 

Izgovori prvo 

besedo (12.–20. 

m.). 

Razume več kot 

50 besed (12.–

20. m.). 

Najde igračo pod 

zamenjano 

skodelico. 

Iz »varne baze« 

raziskuje svoje 

okolje (12.–18. 

m.). 

Postaja 

samozavesten, 

želi se 

uveljavljati (12.–

18. m.). 

15 mesecev    Ponovi 

vstavljanje 

čepkov v 

podlago (14.–16. 

m.). 

Uporablja 

socialni govor 

pri igri (12.–14. 

m.) 
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Starost Groba 

motorika 

Drobna 

motorika 

Govor Spoznavni 

razvoj 

Osebnostno-

socialni razvoj 

18 mesecev Ob opori hodi 

gor po stopnicah 

(17.–19. m.). 

 Poimenuje 

predmete, osebe 

(1.–3. l.). 

Sestavi stolp iz 

dveh kock (17.–

19. m.). 

Pokaže nekaj 

delov telesa 

(20.–24. m.). 

 

Izraža čustva in 

socialne odnose 

(1;6. –3. l.). 

24 mesecev Teče. 

Sonožno skoči s 

tal (17.–30. m.) 

Gradi stolp iz 

kock.  

Je z žlico. 

Sam si obleče 

enostavna 

oblačila (2.–3. 

l.). 

Govori približno 

50–100 besed. 

Tvori 

dvobesedne 

izjave. 

Pripoveduje 

enostavno 

zgodbo. 

Začetek razvoja 

teorije uma 

(okrog 2. l.). 

Razlikuje med 

tremi predmeti 

(26.–28. m.). 

Izmenjuje 

sodelovalne in 

konfliktne 

odzive z vrstniki. 

3 leta Hodi po 

stopnicah z 

izmenjevanjem 

nog. 

Nabada hrano z 

vilicami. 

Posnema risanje 

preprostih oblik. 

Reže papir s 

škarjami (3.–4. 

l.). 

Riše glavonožca 

(3.–4. l.). 

Govori tekoče in 

razumljivo. 

Razvija 

metajezikovne 

sposobnosti 

(3;6.–5. l.). 

 

Zna prešteti 

nekaj predmetov 

(38.–42. m.). 

Začne empatično 

razumevati 

druge ljudi. 

4 leta  Piše prve črke in 

številke. 

Zapenja si 

gumbe (4.–5. l.). 

 Občuten porast 

vzdrževanja 

pozornosti (3.–5. 

l.). 

Ima prijateljski 

stik vsaj z enim 

otrokom (4.–5. 

l.). 

5 let Vozi se s 

kolesom (5.–7. 

l.). 

Tiska svoje ime. 

Maže hrano z 

nožem. 

Riše risbo z 

nekaj elementi. 

Doseže govorno 

kompetentnost; 

učinkovito se 

sporazumeva z 

drugimi. 

Vedno bolj je 

učinkovit pri 

prepoznavanju 

dražljajev in 

priklicu 

informacij 

(zgodnje 

otroštvo). 

 

6 let  Zaveže si 

vezalke in zapne 

zadrgo (6.–7. l.). 

   

 

3.1 Razvoj govora v predšolskem obdobju 

 

Govor se v obdobju malčka in zgodnjega otroštva zelo hitro razvija, tako na slovničnem kot 

tudi na pragmatičnem in sporazumevalnem področju (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2006). Kvaliteta otrokovega življenja je v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti za 

komunikacijo (Apel in Masterson, 2004). Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj 

govora in jezikovnih zmožnosti. Za sam razvoj govora je pomembna sposobnost poslušanja, 

saj je že novorojenček v začetku usmerjen na le-to (Vizjak Kure, 2010). Razvoj govora poteka 

v dveh fazah, in sicer predjezikovno obdobje in jezikovno obdobje. E. Kaplan in G. Kaplan v 

L. Marjanovič Umek (1990) navajata, da gre v otrokovem prvem letu starosti za štiri 
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pomembne razvojne stopnje v izgovarjavi glasov. To so: jok, gruljenje, bebljanje in 

izgovarjava po govornem vzorcu. Prvi otrokov glas je jok in v prvih tednih življenja (6–8 

tednov) otrok uporablja različne oblike joka. Gruljenje se pojavi ob koncu prvega meseca in 

podobno kot jok še ni govor v pravem pomenu. S pomočjo gruljenja nam otrok sporoča svoja 

čustva (veselje, jeza ipd.) Ta se ne pojavi le pri zdravih otrocih, temveč tudi pri gluhih. 

Vključuje predvsem samoglasniške glasove. Bebljanje (okoli 6. meseca) prej kot gruljenje 

izgine iz otrokove komunikacije. Vključuje samoglasniške in soglasniške glasove, ki so med 

seboj kombinirani in se povezujejo v zloge. Ob koncu prvega leta starosti se pojavi 

izgovarjava po govornem vzorcu, za katero je značilno, da otrok vse pogosteje uporablja 

glasove, značilne za njegov materni jezik (Marjanovič Umek, 1990). Med osmim in 

petnajstim mesecem večina otrok izgovori svojo prvo besedo, ta pa je sestavljena iz enega ali 

dveh zlogov; vsak od njiju je sestavljen iz zaporedja soglasnika in samoglasnika. Prva beseda 

je beseda, ki ima za otroka pomen in jo vedno enako izgovori za isto stvar. Otrokove prve 

besede se navezujejo na konkretne predmete ali dogajanja. Izgovarjave in aktivne uporabe ne 

moremo enačiti z razumevanjem besed, saj otrok določeno besedo razume tri mesece prej, kot 

je le-to sposoben aktivno uporabljati. V razvoju otrokovega govora se besednjak hitro širi. Od 

tretjega leta starosti dalje otrok osvoji tudi po 500 besed na leto. V razvoju govora ne gre le za 

kontinuirano rast besednjaka, saj se nekatere besede »izgubijo« (prav tam). 

L. Marjanovič Umek (1990, str. 29–31) v svojem delu navaja mejnike v govornem razvoju 

otroka, ki jih prikazujem v Preglednici 2. 

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

1 mesec Otrok veliko joka, cvili, producira nekaj 

samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti; ob močnih 

zvokih se preplaši in zdrzne. 

3 meseci Različen jok za bolečino, lakoto, neugodje; 

upadanje časa, ki ga otrok prejoka; nekaj 

ponavljajočih glasov (»ga, ga«); gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor na pomirjajoče 

glasove; nekaj imitacijskih odgovorov na govor. 

5 mesecev Bebljanje; vokalne igre; mnogo ponavljajočih 

glasov; vsi samoglasniki; soglasniki m, k, b, p; 

glasen smeh. 

Imitacijski odgovori na govor upadajo; obračanje 

in gledanje za glasom; prepoznavanje domačega, 

poznanega glasu; z vokali izraženo 

nezadovoljstvo, jeza. 

7 mesece Različnost v bebljanju, glasu in ritmu; že naučenim 

glasovom doda d, t, n, v; govori – pogovarja se z 

igračami. 

Pogostejše so geste kot del vokalizacijskih 

odgovorov na dražljaje; na glasove v okolju 

pogosteje odgovarja. 

9 mesecev Jok, s katerim želi zbuditi pozornost; »mama«, 

»dada«, »baba« so del vokalnih iger, ne gre za 

asociacijo na osebo ali objekt. 

Umikanje pred tujci, pogosto kombinirano z 

jokom; posnema ploskanje. 

11 mesecev V povprečju uporablja eno besedo pravilno; 

posnema glasove in pravilno število zlogov; malo 

joka. 

Razume »ne, ne«; odgovarja na »pa, pa« in 

podobno z ustreznimi kretnjami. 
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Preglednica 2:  Mejniki govornega razvoja predšolskega otroka 

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

od 1 leta do 

2 let 

Več razumljivega žargona (spakedran jezik, 

žlobudranje); napredek v artikulaciji; pri dveh 

letih že poimenuje veliko predmetov; veliko 

ponavljanja. 

Pri dveh letih prepozna od 150 do 300 besed; 

pravilno odgovarja na številne ukaze; kot so 

»sedi«, »pridi«, »daj mi to« … 

od 2 let do 

3 let 

Poskuša z novimi glasovi, vendar artikulacija 

zaostaja za besednjakom; od 50 do 57 % besed je 

razumljivih; pogosto izpušča zadnji soglasnik; 

žlobudranje počasi upada. 

Pri treh letih razume od 800 do 1000 besed; 

odgovarja na različne ukaze, ki vsebujejo 

besede »na«, »pod«, »gor« … 

od 3 let do 

4 let 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %; pogosto 

so težave pri izgovarjavi glasov l in r; uporablja 

od 3 do 4 besede v stavkih; malo jih pri 4 letih 

uporablja množino. 

Prepozna množino, spol, pridevnike; razume 

sestavljene stavke. 

od 4 let do 

6 let  

Sintaksa je ustrezna pri 6 letih; sestavi od 5 do 6-

besedne stavke; tekoč govor; lahko izraža časovne 

odnose; glas dobro modulira v konverzaciji. 

Razume od 2500 do 3000 besed; sledi 

navodilom, ki vsebujejo od 3 do 4 aktivnosti; 

razume »če«, »zato« in »zakaj«. 

 

 

3.2  Dejavniki, ki vplivajo na govorno jezikovni razvoj in razvoj komunikacije 

 

V zadnjem času je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, ki opisujejo pomembnost dejavnikov na 

govorno jezikovni razvoj otrok. S. Kranjc (1999) razdeli dejavnike, ki vplivajo na govorno-

jezikovni razvoj v dve skupini, in sicer na: 

 notranje t.j. fiziološke in psihološke, 

 zunanje t.j. socialne in sociološke. 

Med notranje dejavnike prišteva: prirojene predispozicije za razvoj govora, čustveno stanje in 

motivacijo (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). S. Janežič (2017) navaja, da je zdrav 

živčni sistem z zdravimi govornimi središči eden glavnih anatomskih in fizioloških 

dejavnikov. Poleg tega omenja tudi živčne zveze med govornimi središči, ki nadzorujejo in 

usklajujejo delovanje govoril. Kakovost otrokovega govora je odvisna od kvalitete središč in 

zvez med njimi. Živčna vlakna imajo pomembno vlogo, saj oživčujejo tiste mišice, ki so 

prisotne pri izreki in nadzorujejo gibanje govornih organov. Pomembno je, da ima oseba 

dobro in pravilno razvite psihične funkcije. Tudi razvita čutila so pomemben dejavnik, saj 
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preko njih sprejemamo govor iz okolja in nadzorujemo lastno produkcijo, prav tako pa so 

pravilno razviti organi, ki usklajeno delujejo, temelj za pravilno oblikovanje glasu ter tekoč 

govor. Na to, kako ima otrok razvit govor, pomembno vpliva tudi razvitost motorike, saj 

vsaka komunikacija temelji na gibanju. Gibalna motenost lahko vpliva na slabše delovanje 

govornih organov ter slabšo artikulacijo glasov. 

Med zunanje dejavnike pa sodijo: izobrazbena struktura staršev, socialni položaj staršev, 

število otrok v družini ter okolje, v katerem družina živi. Otroku, ki se v družini rodi prvi, je 

običajno postavljeno več pravil, po drugi strani pa se z njim ukvarjajo intenzivnejše ter več 

časa kot z vsakim naslednjim. Prvorojeni otrok je deležen predvsem komunikacije otrok–

starš; vsak naslednji otrok pa se kmalu sreča tudi s komunikacijo otrok–otrok. S tem si otrok 

pridobiva in širi izkušnje, ki jih v jezikovnem obdobju razvoja izrazi z jezikom. Otroci, ki 

obiskujejo vrtec, imajo še več možnosti širjenja izkušenj, saj so postavljeni v različne 

komunikacijske položaje. Otrok lahko doseže visoko stopnjo v razvoju govora in mišljenja le, 

če so dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora in mišljenja, med seboj povezani in usklajeni. V 

nasprotnem primeru je stopnja razvoja bistveno nižja, lahko se pojavijo govorno-jezikovna 

odstopanja. V razvoju otrokovega govora imajo pomembno vlogo njegovi starši, v prvih 

mesecih otrokovega življenja pa ima najpomembnejšo vlogo otrokova mati. Materina vloga 

pri usvajanju jezika je bolj funkcionalne in strukturalne narave, saj se odziva na otrokovo 

vokalizacijo in geste, preko katerih otrok odkriva vlogo jezika. Mati se preko govora prilagaja 

kognitivnemu razvoju otroka. Mati stvar, o kateri pripoveduje otroku, skoraj vedno tudi 

pokaže, zato pravimo, da je njeno obnašanje didaktično. Matere, ki dosegajo višjo stopnjo 

izobrazbe, svojim otrokom več berejo, z njimi obiskujejo kino, knjižnico ter se z njimi več 

igrajo, ker se zavedajo, kako pomembna je simbolna igra za govorni razvoj predšolskega 

otroka. Starši z višjo izobrazbo in višjim dohodkom običajno dopuščajo več svobode pri 

izražanju, njihov besedni zaklad je bogatejši in govor bolj raznolik (Marjanovič Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006). Dejavnik, ki ga nekateri avtorji izpostavljajo, je otrokov spol. 

Nekatere raziskave (npr. Bornstein in Haynes, 1998; D´Odorico, Carubbi, Salerni in Calvo, 

2001, v Apostolos in Napoleon, 2001; Macaulay, 1997) glede razlik med dečki in deklicami v 

govornem razvoju kažejo, da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov. Deklice hitreje 

spregovorijo, slovnico jezika usvojijo pred dečki, rezultati pri preizkusih pravilne izgovarjave 

besed so višji, imajo širši besednjak, oblikujejo daljše in kompleksnejše povedi. Deklice več 

berejo in pišejo obsežnejša besedila od dečkov. Večina avtorjev, kljub temu, da so nekatere 

raziskave pokazale, da se pojavljajo razlike v govornem razvoju med deklicami in dečki, 
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navaja, da so razlike med spoloma manjše, kot se splošno zaključuje (Macaulay, 1977, v 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Avtorja S. Golombok in R. Fivush (1994) v 

rezultatih metaanalize, v kateri so avtorji ugotavljali razlike v govorni kompetentnosti med 

spoloma, navajata, da so razlike majhne, zato zaključujeta s tem, da spol ni dejavnik, za 

katerega bi lahko rekli, da bo napovedal govor deklic in dečkov v življenjskih situacijah 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). M. Vovk (2000) navaja razvoj čutno-gibalnega 

sistema kot dejavnik, ki odločilno vpliva na razvoj komunikacije. Ob pravilnem razvoju se 

otrok primerno odziva na komunikacijo iz okolja, kar ima za posledico spodbujanje 

komuniciranja z otrokom. Gibalni razvoj ima učinek tudi na razvoj drugih sposobnosti, 

pomembnih za komunikacijo. Vrstni red otrokovega razvoja je vnaprej določen. Otrok pri 

starosti enega leta, ko zasliši človeški glas, obrne glavo proti izvoru zvoka; pri starosti treh let 

se glasovno odziva na govor drugih. V primeru, da pri otroku pride do spontanega pojava 

razvojnih elementov, to posledično vpliva tudi na govorno-jezikovno komunikacijo (Vovk, 

2000). 

 

4 KOMUNIKACIJSKA MATRIKA 

 

Komunikacijska matrika je ocenjevalno orodje, s pomočjo katerega lahko določimo 

funkcioniranje posameznika oz. njegove komunikacije. Rezultat komunikacijske matrike je 

komunikacijski profil otroka, kjer so na eni strani povzeti vsi rezultati komunikacijske 

matrike. Komunikacijski profil prikazuje stopnjo komunikacijskega vedenja, na kateri se 

otrok nahaja, in kakšne vrste sporočil otrok izraža. Komunikacijsko matriko za oceno 

komunikacijskih spretnosti lahko uporabijo tako logopedi kot starši, vzgojitelji in drugi, ki 

sodelujejo v procesu rehabilitacije oz. vzgoje in izobraževanja. Komunikacijsko matriko lahko 

uporabimo pri posameznikih vseh starosti, ki se nahajajo na zgodnjih stopnjah razvoja 

komunikacije. Pri tipičnem razvoju komunikacije komunikacijska matrika sledi razvoju 

komunikacije od rojstva do 24 meseca starosti. 

C. Rowland (2004, 2008, 2010, v Kogovšek in drugi, 2016) navaja štiri razloge za 

sporazumevanje, kjer otrok lahko s pomočjo komunikacije: posameznik odkloni stvari, ki jih 

ne želi (to refuse things we don’t want), posameznik dobi stvari, ki jih želi (to obtain things 

that we want), posameznik se vključi v socialne interakcije (to engage in social interaction) in 

posameznik zagotavlja ali išče informacije (to provide or seekinformation). Po opredelitvi J. 
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Light (1988, v Ogrin in Korošec, 2013, str. 92) lahko navedemo štiri pomembne razloge za 

otrokov vstop v proces komunikacije:  

- izražajo potrebe in občutja, 

- izmenjujejo nove informacije, 

- vzdržujejo socialne interakcije, 

- izmenjujejo vljudnostne izraze.  

 

C. Rowland (2004, v Kogovšek in drugi, 2016) pravi, da lahko sposobnost otrokove 

komunikacije izmerimo s pomočjo komunikacijske matrike, ki je razčlenjena na sedem 

stopenj komunikacijskih vedenj. 

1. stopnja: NENAMERNO VEDENJE (Pre-IntentionalBehavior) 

Vedenje ni pod lastnim nadzorom posameznika, ampak je refleksno. Izraža posameznikovo 

splošno stanje, kot je udobje, neudobje, lakota, zaspanost, utrujenost. Otrokovo ali 

posameznikovo potrebo prepoznamo po njegovem vedenju (gibanje telesa, obrazna mimika, 

oglašanje z različnimi zvoki). Ta stopnja pri značilnem razvoju otroka predstavlja razvoj v 

starosti od rojstva do 3 mesecev. 

2. stopnja: NAMERNO VEDENJE (IntentionalBehavior) 

Vedenje je pod nadzorom posameznika oz. otroka, vendar se še ne uporablja za namerno 

komunikacijo. Potrebe in želje posameznika prepoznamo iz vedenja, po gibih telesa, obrazni 

mimiki, oglašanju oziroma vokalizaciji in očesnem stiku. Ta stopnja se pri normalnem 

razvoju otroka pojavi v starosti od 3 do 8 mesecev. 

3. stopnja: NEKONVENCIONALNA  KOMUNIKACIJA 

(UnconventionalCommunication) 

Na tej stopnji se začne namerna komunikacija. Nekonvencionalno predsimbolno vedenje 

posameznik uporablja za namerno komuniciranje. Načini komunikacijskega vedenja so 

»predsimbolni«, ki ne vključujejo nikakršnih simbolov, in »nekovencionalni«, ki niso 

družbeno sprejemljivi za nas, ko odrastemo. Sporazumevalno vedenje vključuje gibanje 

telesa, vokalizacijo, mimiko obraza in enostavne kretnje. Ta stopnja se pri normalnem razvoju 

otroka pojavi v starosti od 6 do 12 mesecev. 
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4. stopnja: KONVENCIONALNA KOMUNIKACIJA (ConventionalCommunication) 

Konvencionalno predsimbolno vedenje se uporablja za namerno komuniciranje. Načini 

komunikacijskega vedenja so »predsimbolni«, ki ne vključujejo nikakršnih simbolov, in 

»kovencionalni«, ki so družbeno sprejemljivi za nas, ko odrastemo, in se skladajo z jezikom, 

ki ga uporabljamo. Pomen posameznih kretenj je lahko unikaten za neko kulturno jezikovno 

okolje. Sporazumevalno vedenje vključuje kretnje, kot so kazanje, odkimavanje, premikanje 

in stresanje z glavo, mahanje, objemanje in iskanje želenega objekta. Veliko kretenj na tej 

stopnji zahteva dobre vizualne spretnosti, ki pa niso koristne za posameznike s težkimi 

okvarami vida. Na tej stopnji je mogoče opaziti tudi vokalno intonacijo. Ta stopnja se pri 

normalnem razvoju pojavi v starosti od 12 do 18 mesecev. 

5. stopnja: KONKRETNI SIMBOLI (ConcreteSymbols) 

Na tej stopnji se prične simbolna komunikacija (simboli so reprezentacija za nekaj drugega). 

Za komunikacijo se uporabljajo »konkretni« simboli (npr. izgleda kot, občuti kot, se giba kot, 

zveni, se oglaša kot), ki fizično označujejo tisto, kar predstavljajo. Konkretni simboli 

vključujejo slike, predmete (npr. vezalke, ki predstavljajo čevelj), ikonične kretnje (npr. 

dotikanje stola, da osebi sporočimo, naj se usede) in zvoke (npr. oponašanje brenčanja za 

pomen čebele). Veliko posameznikov to stopnjo preskoči in gre direktno na stopnjo 6. Za 

nekatere posameznike so konkretni simboli edini tip simbolov, ki jih lahko uporabljajo in 

predstavljajo nek smisel, za druge pa lahko ti simboli služijo kot most za prehod na abstraktne 

simbole. Otroci načeloma te simbole uporabljajo v povezavi s kretnjami in besedami v starosti 

od 12 do 24 mesecev in ne kot ločeno stopnjo komunikacije. 

6. stopnja: ABSTRAKTNI SIMBOLI (AbstractSymbols) 

Za komuniciranje se uporabljajo abstraktni simboli, kot so govor, ročni znaki, znakovni jezik, 

Braillova pisava ali tiskane besede. Gre za abstraktne simbole, ki fizično niso podobni temu, 

kar predstavljajo. V nekem trenutku se uporablja zgolj eden izmed simbolov. Ta stopnja se 

pojavi v starosti od 12 do 24 mesecev. 
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7. stopnja: JEZIK (Language) 

Otrok kombinira in povezuje katerokoli vrsto simbolov v zaporedje dveh ali treh simbolnih 

kombinacij v skladu s slovničnimi pravili. Posameznik razume, da se pomen besednih 

kombinacij lahko spreminja glede na to, kako si simboli sledijo. 

 

Otroci se komunikacije ne naučijo laboratorijsko, temveč skozi naravne interakcije z okoljem. 

Proces učenja komunikacije se hitro začne, potreben je zdrav začetek, dovolj priložnosti in 

skrbno okolje, ki omogoča razvoj otrokovih notranjih predispozicij, ki so pogoj za razvoj 

učenja komunikacije. Otroci, ki teh pogojev nimajo, imajo povečan potencial za poznejši 

razvoj komunikacije (Rossetti, 2001). Kakovost otrokovega življenja je v veliki meri odvisna 

od sposobnosti komuniciranja (Apel in Masterson, 2004). Komunikacija se začne, ko otrok 

vzpostavi očesni kontakt z osebo, ki ga neguje.  

I. Lisine (1983, v L. Marjanovič Umek, 2009) navaja in opisuje štiri razvojne ravni 

komunikacije oz. genetske oblike. Prvo poimenuje kot situacijsko komunikacijo, ki je 

značilna predvsem za otroke v prvem letu starosti in je usmerjena le na eno osebo. Na podlagi 

neposrednih čustvenih odnosov se oblikuje simetričen odnos med otrokom in odraslo osebo. 

Druga navedena je situacijska praktična komunikacija, ki prevladuje pri starosti dveh in treh 

let. Razvije se ob skupnih aktivnostih, ki jih izvajata otrok in odrasla oseba. Pri tej razvojni 

ravni gre za posredno komunikacijo, za katero velja odnos otrok–dejavnost s predmeti–

odrasla oseba. V obdobju predšolskega otroka prevladuje izvensituacijska spoznavna 

komunikacija, pri kateri je izražena želja po »teoretskem« sodelovanju z odraslim. Glavna 

značilnost te komunikacije je prevlada spoznavnih motivov ter raba jezika kot simbolnega 

sistema. Zadnja omenjena je izvensituacijska komunikacija, usmerjena na osebe, ki se ravno 

tako pojavi v predšolskem obdobju. V tej obliki komunikacije otrok spoznava sebe, druge 

posameznike ter odnose med njimi, hkrati pa osvaja pravila socialnega vedenja. 

 

5 VLOGA VZGOJITELJA 

 

Vzgojitelj ima pri otrokovem jezikovnem in komunikacijskem razvoju veliko vlogo, saj otroci 

velik del dneva preživijo v vrtcu s svojimi vzgojitelji. Kot pravita S. Kranjc in Saksida (2001), 
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se tudi sama strinjam, kako pomembno je, da vzgojitelj premišljeno izvaja dejavnosti, izbira 

primerne teme za pogovor, daje otrokom govorni zgled ter se zaveda pomembnosti področja 

jezika, saj se le-ta povezuje z vsemi ostalimi področji dejavnosti v vrtcu. Ključni elementi 

pozitivne interakcije med vzgojiteljem oz. vzgojiteljico in otroki v vrtcu so: nasmeh, 

spodbujanje otrok k odgovarjanju na določena vprašanja, govorjenje v višini otrokovih oči, 

spodbujanje otrok, da delijo svoje izkušnje ter si med seboj postavljajo vprašanja (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2001). Naloga vzgojitelja je, da oblikuje pozitivno, umirjeno učno okolje z 

aktivnim sodelovanjem in spodbujanjem raznih izkušenj (Otto, 2014). V Kurikulumu za vrtce 

(1999) je navedeno, da jezikovne dejavnosti v vrtcu vključujejo sodelovanje in komuniciranje 

z odraslimi in otroki, seznanjanje s pisnim jezikom ter spoznavanje književnosti. Enostavna 

besedila, ki so vezana na vsakodnevno življenje, so pomemben del jezikovnih dejavnosti v 

vrtcu (prav tam). Dobro spremljanje otrokovega komunikacijskega razvoja je pomembno, saj 

tako lažje opazimo odstopanja in posledično prilagajamo posameznemu otroku dejavnosti 

tako, da so skladne z njegovimi zmožnostmi. Vzgojiteljica mora paziti na svoj stil 

komunikacije in le-to dobro poznati.  

Osnovna naloga zgodnjega otroštva je, da otrok razvije jezikovno zmožnost, t. j. zmožnost 

tvorjenja in razumevanja besedil za različne potrebe v različnih govornih položajih (Kranjc in 

Saksida, 2001). V polnopomenskem kontekstu se jezik razvija, ko ima otrok razlog ter 

zagotovljene pogoje za sporočanje svojih idej ter ko čuti potrebo po znanju. Otroci svoj stil 

nebesedne komunikacije izražajo preko gibov in izraza na obrazu (prav tam). Ko vzgojitelj 

odgovarja na otrokova vprašanja, mora v svoje odgovore vključiti tudi mimiko obraza, saj 

bosta odgovor in mimika obraza skupaj vplivala na otrokovo prihodnje sodelovanje v skupini 

(Otto, 2014). Pomembno je, da vzgojitelj kaže otroku, da spoštuje obe vrsti komunikacije, 

zato z otroki komunicirajo tudi z očesnim stikom in gibi. Očesni stik je najpomembnejši pri 

komunikaciji z otroki v prvem starostnem obdobju, zlasti pri pripovedovanju pravljic, 

zgodbic, pesmic in dogodivščin iz realnega sveta. Vzgojitelj naj spodbuja simbolno igro ter 

otroku omogoči, naj preizkusi svoj celotni možni potencial nebesednega komuniciranja, od 

plesa do pantomime  (Kranjc in Saksida, 2001). 

Da bi otroke spodbudili k sodelovanju v individualnih ali skupinskih pogovorih, mora 

vzgojitelj zaznati vsak otrokov odziv. V primeru, da se otrokov odziv ignorira, lahko otrok 

dobi občutek, da njegovi odgovori nimajo vrednosti in posledično dobi občutek, da vzgojitelj 

ne želi, da bi otrok sodeloval. Pozitiven odgovor na otrokov odgovor bi moral biti več kot le 
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»ja, »to je pravilno« ali »to je dober odgovor«. Vzgojitelj mora za otroka potrditi vidik 

odgovora in hkrati strategijo, s katero je otrok prišel do odgovora (Otto, 2014). Pomembno je, 

da se vzgojitelj poslužuje govora, tj. na otroka usmerjen govor, ki vključuje lastnosti diskurza, 

saj le-ta otroka spodbudi k sodelovanju in nadaljnjemu jezikovnemu razvoju (prav tam). 

B. Otto (2014) poudarja, da je ključnega pomena redno komuniciranje s starši in obveščanje o 

otrokovem napredku, hkrati pa mora vzgojitelj razumeti otrokovo kulturo in širše jezikovno 

okolje. 

Mnoge študije (Caughy idr., 1994 v  Marjanovič Umek in Fekonja, 2006) nakazujejo, da 

vključenost otroka v vrtec nima nobenega negativnega učinka na nobeno področje otrokovega 

razvoja. Avtorji v raziskavi omenjajo, da je učinek vrtca na otrokov razvoj pozitiven, še 

posebej v povezavi z izobrazbo staršev in kakovostnim delom strokovnih delavcev v vrtcu. 

Vrtec ima pozitivno vlogo na govorni razvoj otrok takrat, kadar le-te prihajajo iz socialno, 

ekonomsko in kulturno manj spodbudnega domačega okolja. Za te otroke je pomembno, da se 

v vrtec vključijo čim prej, saj vrtec na njihov razvoj vpliva kot »zaščitni« dejavnik na njihov 

govorni razvoj (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012).  

Zelo pomembno je, da vzgojitelj premišljeno izvaja dejavnosti, izbira primerne teme za 

pogovor, daje otrokom govorni zgled ter se zaveda pomembnosti področja jezika, saj se le-ta 

povezuje z vsemi ostalimi področji dejavnosti v vrtcu (Kranjc in Saksida, 2001).  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedeno, da jezikovne dejavnosti v vrtcu vključujejo 

sodelovanje in komuniciranje z odraslimi in otroki, seznanjanje s pisnim jezikom ter 

spoznavanje književnosti. Enostavna besedila, ki so vezana na vsakodnevno življenje, so 

pomemben del jezikovnih dejavnosti v vrtcu (prav tam). Dobro spremljanje otrokovega 

komunikacijskega razvoja je pomembno, saj tako lažje opazimo odstopanja in posledično 

prilagajamo posameznemu otroku dejavnosti tako, da so skladne z njegovimi zmožnostmi.  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

6 PROBLEM RAZISKOVANJA 

 

Komunikacija je človekova primarna potreba, brez katere ne bi mogli sobivati. Poteka od 

začetka do konca življenja. Je nujno dvosmeren proces med vsaj dvema osebama (Lepičnik 

Vodopivec, 2002). Mnogi mislijo, da sta komunikacija in govor sopomenki, vendar temu ni 

tako. Govor je le ena od oblik komunikacije (Marjanovič Umek, 1990). Pomembno je, da že v 

predšolskem obdobju otroke seznanimo z obema vrstama komunikacije, t.j. verbalna 

komunikacija in neverbalna komunikacija, med katerima obstaja povezava. Preden otroci 

osvojijo besedno komunikacijo, uporabljajo nebesedni jezik oz. neverbalno komunikacijo 

(Jelenc, 1998). Nebesedna komunikacija ima velik pomen pri sporazumevanju med ljudmi in 

je v veliki meri prirojena. Preko drže telesa, mimike in s pomočjo kretenj, prikazujemo 

resnost določenega problema, napetost neke situacije ali sproščenost določenega dejanja 

(Goffman, 1971, v Nastran-Ule, 1992). Jezik pa je ena redkih stvaritev, ki jo poznajo prav vse 

človeške kulture, pravimo da je univerzalen. Jezik, kultura in način mišljenja so med seboj 

tesno povezani (Ule, 2005).  

Zgodnjo komunikacijo povezujemo z zgodnjim otroštvom, ki obsega prvih šest let življenja, 

kjer otrok usvaja spretnosti, ki omogočajo izmenjavanje informacij. Opredelimo jo lahko na 

različne načine. Najpogostejša delitev je na predjezikovno obdobje, ki je določeno do drugega 

leta, ter jezikovno obdobje, ki je opredeljeno med drugim in šestim letom (Ljubešić, Cepanec, 

2012, Marjanovič Umek, 1990), možna delitev pa je tudi glede na komunikacijski namen, kjer 

je opredeljena kot nenamerna (predintencijska) in namerna (intencijska) komunikacija 

(Ljubešić, Cepanec, 2012).  

Preden otroci usvojijo besedno komunikacijo, uporabljajo nebesedni jezik oz. neverbalno 

komunikacijo, ki ima velik pomen pri sporazumevanju med ljudmi in je v veliki meri tudi 

prirojena. Potrebno se je zavedati, da mora otrok preden spregovori osvojiti niz znanj in 

spretnosti, ki mu omogočajo, da postane komunikacijsko aktiven in se pripravi na usvajanje 

jezika. Otrok lahko komunicira na različne načine in obvlada prvine materinega jezika za 

potrebe vsakodnevne komunikacije (Ljubešić, Cepanec, 2012). Težave, ki se pojavijo v 

procesu komunikacijskega razvoja, lahko kasneje privedejo do različnih govorno-jezikovnih 

motenj v komunikaciji. Ker na razvoj komunikacije vplivajo različni dejavniki, posledično 
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vplivajo na celostni razvoj otroka, je timsko sodelovanje različnih strokovnjakov pomembno 

in nujno potrebno.  

V 'Komunikacijski matriki' (Rowland, 2004, 2008, 2010) so za področje ocenjevanja 

opredeljeni štirje glavni razlogi za komunikacijo, ki kažejo na vedenja, in sicer kako otrok 

odkloni stvari, ki jih ne želi; kako otrok dobi stvari, ki jih želi; kako se otrok vključi v 

socialne interakcije; in kako otrok zagotavlja ali išče informacije. Prav tako je definiranih 

sedem stopenj komunikacije, ki vključujejo devet kategorij komunikacijskih vedenj (gibi 

telesa, zgodnje oglašanje, izraz obraza, pogled, enostavne kretnje, konvencionalne kretnje in 

vokalizacija, konkretni in abstraktni simboli ter jezik). 

Prva stopnja je poimenovana kot nenamerno vedenje. To vedenje ni pod lastnim nadzorom 

otroka, ampak je refleksno. Izraža otrokovo splošno stanje, kot je udobje, neudobje, lakota, 

zaspanost, utrujenost. Otrokovo potrebo prepoznamo po njegovem vedenju (gibanje telesa, 

obrazna mimika, oglašanje z različnimi zvoki). Ta stopnja pri tipičnem razvoju otroka 

predstavlja razvoj v starosti od rojstva do 3 mesecev. 

Druga stopnja je poimenovana kot namerno vedenje, ki je pod nadzorom otroka, vendar tega 

vedenja otrok še ne uporablja za namerno komunikacijo. Potrebe in želje otroka prepoznamo 

iz vedenja (po gibih telesa, obrazni mimiki, oglašanju oziroma vokalizaciji in očesnem stiku). 

Ta stopnja se pri tipičnem razvoju otroka pojavi v starosti od 3 do 8 mesecev. 

Tretja stopnja je opredeljena kot nekonvencionalna komunikacija. Na tej stopnji se začne 

namerna komunikacija. Otrok na tej stopnji uporabi za namerno komuniciranje 

nekonvencionalno predsimbolno vedenje. Načini komunikacijskega vedenja so predsimbolni, 

saj ne vključujejo nikakršnih simbolov, prav tako so načini nekovencionalni, ker niso 

družbeno sprejemljivi za nas, ko odrastemo. Sporazumevalno vedenje vključuje gibanje 

telesa, vokalizacijo, mimiko obraza in enostavne kretnje. Ta stopnja se pri tipičnem razvoju 

otroka pojavi v starosti od 6 do 12 mesecev. 

Četrta stopnja je konvencionalna komunikacija, kjer se konvencionalno predsimbolno vedenje 

uporablja za namerno komuniciranje. Načini komunikacijskega vedenja so še vedno 

predsimbolni, saj ne vključujejo nikakršnih simbolov, so pa že kovencionalni, ker so družbeno 

sprejemljivi za nas, ko odrastemo, in se skladajo z jezikom, ki ga uporabljamo. 

Sporazumevalno vedenje vključuje kretnje, kot so kazanje, odkimavanje, premikanje in 

stresanje z glavo, mahanje, objemanje in iskanje želenega objekta. Pomen posameznih kretenj 
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je lahko unikaten za neko kulturno jezikovno okolje. Ta stopnja se pri tipičnem razvoju pojavi 

v starosti od 12 do 18 mesecev. 

Peta stopnja je poimenovana kot simbolna komunikacija, kjer se najprej uporabljajo konkretni 

simboli, ki fizično označujejo tisto, kar predstavljajo. Konkretni simboli vključujejo slike, 

predmete (npr. vezalke, ki predstavljajo čevelj), ikonične kretnje (npr. dotikanje stola, da 

osebi sporočimo, naj se usede) in zvoke (npr. oponašanje brenčanja za pomen čebele). Veliko 

otrok to stopnjo s konkretnimi simboli preskoči in nadaljujejo z razvojem komunikacije na 

nivoju abstraktnih simbolov. Za nekatere otroke so konkretni simboli edini tip simbolov, ki 

jih lahko uporabljajo in predstavljajo nek smisel, za druge pa lahko ti simboli služijo kot most 

za prehod na abstraktne simbole. Otroci načeloma te simbole uporabljajo v povezavi s 

kretnjami in besedami v starosti od 12 do 24 mesecev in ne kot ločeno stopnjo komunikacije. 

Šesta stopnja komunikacije je prav tako simbolna komunikacija, vendar že na nivoju 

abstraktnih simbolov. Otroci za sporazumevanje uporabljajo abstraktne simbole, kot so govor, 

ročni znaki, Braillova pisava ali tiskane besede. V danem trenutku se uporablja zgolj eden 

izmed simbolov. Ta stopnja se pojavi v starosti od 12 do 24 mesecev. 

Sedma stopnja je najvišja stopnja simbolne komunikacije in jo v okviru Komunikacijske 

matrike poimenujemo jezik. Simboli (konkretni in abstraktni) so združeni v dvo- ali tro-

simbolne kombinacije (npr. 'hočem sok, daj sok, jaz iti ven') v skladu z gramatikalnimi 

pravili. Posameznik razume, da se lahko pomen kombinacij simbolov razlikuje v odvisnosti 

od tega, kako si simboli sledijo. Ta stopnja se prične približno pri starosti 24 mesecev. 

Vzgojitelj ima pri otrokovem jezikovnem in komunikacijskem razvoju veliko vlogo, saj otroci 

velik del dneva preživijo v vrtcu s svojimi vzgojitelji. Zelo pomembno je, da vzgojitelj 

premišljeno izvaja dejavnosti, izbira primerne teme za pogovor, daje otrokom govorni zgled 

ter se zaveda pomembnosti področja jezika, saj se le ta povezuje z vsemi ostalimi področji 

dejavnosti v vrtcu (Kranjc in Saksida, 2001).  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedeno, da jezikovne dejavnosti v vrtcu vključujejo 

sodelovanje in komuniciranje z odraslimi in otroki, seznanjanje s pisnim jezikom ter 

spoznavanje književnosti. Enostavna besedila, ki so vezana na vsakodnevno življenje, so 

pomemben del jezikovnih dejavnosti v vrtcu (prav tam). Dobro spremljanje otrokovega 

komunikacijskega razvoja je pomembno, saj tako lažje opazimo odstopanja in posledično 

prilagajamo posameznemu otroku dejavnosti tako, da so skladne z njegovimi zmožnostmi.  
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Z raziskavo sem zato želela preveriti, kako je razvita komunikacija oz. komunikacijske 

zmožnosti predšolskih otrok, vključenih v vrtec, in ali prihaja do bistvenih razlik v stopnjah 

komunikacije po 'Komunikacijski matriki'. 

 

6.1  Cilj raziskave 

 

Cilj raziskave je, s pomočjo komunikacijske matrike, opisati komunikacijski profil otrok v 

starosti od 1. do 3. leta. 

6.2  Hipotezi 

 

H1: Vsi otroci v starosti enega do treh let dosežejo razvoju ustrezno stopnjo komunikacijskih 

spretnosti. 

 

H2: Deklice v povprečju dosegajo višjo stopnjo v komunikacijskem razvoju kot dečki. 

 

 

6.3  Raziskovalna metoda 

 

Raziskavo sem izvedla s pomočjo deskriptivne in kavzalno-neeksperimentalne metode. 

 

6.3.1 Opis vzorca 

 

V vzorec je bilo vključenih 25 otrok v starosti od 1. do 3. leta oz. od 14 mesecev do 34 

mesecev. Raziskava je bila izvedena v vrtcu Miškolin, v vrtčevskem letu 2017/2018. Po spolu 

so prevladovale deklice (14 deklic in 11 dečkov). 
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Tabela 1: Vzorec vseh otrok glede na spol 

 

 

Tabela 2: Vzorec vseh otrok glede na starost 

 

Povprečna starost vključenih otrok v raziskavo je bila 21,56 mesecev. Največ otrok (po trije) 

je bilo starih 19, 21, 25, 26 mesecev. 

 

Tabela 3: Vzorec vseh otrok glede na spol in starost  

 

Vzorec smo na podlagi razvojnih mejnikov in zaradi lažjega pregleda oz. sledljivosti razvoja 

komunikacije razdelili v dve skupini: skupina 14 otrok od 1 do 2 let in skupina 11 otrok od 2 
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do 3 let. V prvi skupini je bilo 6 deklic in 10 dečkov, v drugi skupini pa je bilo 8 deklic in 1 

deček. 

 

 

Graf 1: Zastopanost vseh otrok glede na spol 

 

 

Tabela 4: Vzorec vseh otrok glede na področje komunikacije po Komunikacijski matriki 

 

 
 

Vzorec vseh otrok je bil razdeljen glede na profil komunikacije, in sicer na področje A, B, C. 

Področje A predstavlja zgolj enega otroka - dečka, ki je izkazoval komunikacijsko vedenje 

zgolj na prvi stopnji komunikacije. To stopnjo po Komunikacijski matriki imenujemo 

nenamerno vedenje. Področje B obsega skupino 5 otrok (1 deklica in 4 dečki), ki so 

izkazovali komunikacijsko vedenje na drugi stopnji komunikacije. To stopnjo po 

Komunikacijski matriki imenujemo namerno vedenje, ki je pod nadzorom in kontrolo otroka. 

Področje C obsega skupino 19 otrok (13 deklica in 6 dečkov), ki so izkazovali 

komunikacijsko vedenje od tretje stopnje naprej, in sicer so že uporabljali namensko 

komunikacijo. Te stopnje po Komunikacijski matriki imenujemo nekonvencionalna, 

konvencionalna komunikacija, uporaba konkretnih in abstraktnih simbolov ter jezika. 
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6.3.2 Opis spremenljivk 

 

Neodvisna spremenljivka: spol. 

Odvisne spremenljivke:  

 skupno št. točk na področju A Komunikacijske matrike 

 skupno št. točk na področju B Komunikacijske matrike 

 skupno št. točk na področju C Komunikacijske matrike 

 

6.3.3 Merski instrument 

 

Merski instrument, ki sem ga uporabila v raziskavi, je bila v slovenski jezik prevedena in 

prilagojena Komunikacijska matrika (Rowland, 2010; Kogovšek idr., 2015).  Komunikacijska 

matrika je ocenjevalno orodje s pomočjo katerega lahko določimo funkcioniranje 

posameznika oz. njegovo komunikacijo. Rezultat komunikacijske matrike je komunikacijski 

profil otroka, kjer so strnjeni vsi rezultati komunikacijske matrike (pojasnjeni so štirje razlogi 

za komuniciranje ter sedem stopenj komunikacije). Komunikacijski profil prikazuje stopnjo 

komunikacijskega vedenja na kateri se otrok nahaja in kakšne vrste sporočil otrok izraža. 

Komunikacijsko matriko lahko za oceno komunikacijskih spretnosti uporabijo tako logopedi 

kot starši, vzgojitelji in drugi, ki sodelujejo v procesu rehabilitacije oz. vzgoje in 

izobraževanja. 

K vsakemu področju komunikacije po Komunikacijski matriki smo naredili še spletni, 

angleški profil (priloga) za naključno izbranega otroka. To smo storili s pomočjo spletne 

verzije Komunikacijske matrike, saj le-ta ni prevedena v slovenščino in je še v izdelavi. Za 

namen naše raziskave smo uporabili tiskano verzijo prevoda Komunikacijske matrike, ki nam 

daje prve rezultate o uporabi le-te v slovenskem prostoru. 

Vsa področja oz. stopnje ter razloge za komunikacijo smo ovrednotili na tri-stopenjski lestvici 

(vrednost 0 – otrok nečesa ne zmore storiti, narediti oz. se komunikacijsko vedenje ne pojavi; 

vrednost 1 – otrok nedosledno ali ob pomoči zmore nekaj narediti oz. se komunikacijsko 

vedenje nedosledno pojavlja; vrednost 3 – otrok zmore nekaj storiti, narediti oz. se 

komunikacijsko vedenje vedno pojavi).  
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Zanesljivost testa sem preverila z izračunom Cronbach alpha, ki je pokazal vrednost 0, 871 za 

celoten test. Preizkus je torej zanesljiv, saj se vrednosti gibljejo med 0 in 1.  

 

6.3.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbrala s pomočjo zgoraj opisanega vprašalnika oz. ocenjevalnega orodja. 

Zbiranje podatkov je potekalo v vrtcu Miškolin, Ljubljana. V vrtcu sem se pred začetkom 

raziskave dogovorila za sodelovanje z ravnateljico in pridobila pisna soglasja staršev. Podatke 

sem beležila v tiskano obliko Komunikacijske matrike, nato pa sem rezultate vnesla v 

računalniški program preko katerega sem pridobila komunikacijske profile otrok (program je 

dostopen na internetu, na uradni spletni strani 'Komunikacijska matrika' za vnos podatkov).  

 

6.3.5 Obdelava podatkov 

 

Rezultate, ki sem jih pridobila, sem vnesla v program, ki mi je izrisal komunikacijski profil 

vsakega otroka. Prav tako sem rezultate, dobljene v raziskavi, obdelala s pomočjo programa 

Excel in statističnega programa IBM SPSS Statistics 22. Uporabila sem naslednje 

raziskovalne metode: opisno statistiko za opis vzorca in prikaz podatkov (aritmetične sredine, 

standardnega odklona, minimum, maksimum); t-preizkus za neodvisne vzorce,  za primerjavo 

aritmetičnih sredin med skupino deklic in dečkov ter test Cronbach Alpha za izračun 

zanesljivosti preizkusa.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Za vsakega otroka posebej je bila izračunana povprečna ocena (M) posamezne stopnje 

komunikacije in povprečna ocena posameznega področja, ki opisuje razlog komunikacije. Iz 

teh rezultatov je bila izračunana povprečna ocena posameznega področja komunikacije A, B 

in C. V spodnjih tabelah so poleg tega predstavljene tudi najnižje (min), najvišje vrednosti 

(max), standardni odklon (SD) ter skupna vsota (skupaj), ki nam omogočajo opis 

komunikacije oz. komunikacijskih vedenj otrok v starosti od 14 do 34 mesecev. 

Nadalje ob vsaki tabeli skušam obrazložiti rezultate na način kako se je neko vedenje pojavilo 

pri otroku in je ključno za razumevanje komunikacijskega razvoja otroka, vendar moram pri 

tem izpostaviti tudi metodološke težave. Rezultati posameznih področij komunikacije A, B, C 

so pojasnjeni kot kompozitne spremenljivke, kar pomeni, da smo posamezna komunikacijska 

vedenja združevali in računali povprečne vrednosti, da smo lahko podali mnenje o posamezni 

stopnji komunikacijskega razvoja. Pri nekaterih tabelah (kjer je numerus otrok 5 ali 19) je 

prikazana tudi skupna vsota posameznih kompozitnih spremenljivk, ki kaže na maksimalno 

možno število točk posameznega komunikacijskega vedenja oz. njegovih podpodročij, ki so 

med seboj uravnotežena. 

 

7.1 Opisna statistika za področje A Komunikacijske matrike   

 

V Tabeli 5 je predstavljena opisna statistika področja komunikacije A glede na njene 

podskupine za enega otroka - dečka, ki je dosegel komunikacijsko vedenje na prvi stopnji. 

Področje A – nenamerna komunikacija je sestavljena iz treh razlogov, ki so Izraža neugodje, 

Izraža ugodje in Izraža zanimanje za druge osebe. 

 

Pri komunikacijskem razlogu poimenovanem po Komunikacijski matriki (v nadaljevanju 

KM) »Izraža neugodje«, najnižja vrednost znaša 1. Najvišja skupna vrednost pa je 1, kar 

pomeni, da je otrok nedosledno odreagiral na komunikacijsko vedenje oz. se je le to pojavilo, 

ko smo otroka pozvali oz. spodbudili , da je to storil. Pri komunikacijskem razlogu Izraža 

ugodje, najnižja skupna vrednost znaša 1. Najvišja skupna vrednost pa je 1. Pri 

komunikacijskem razlogu »Izraža zanimanje za druge osebe«, pa ima otrok skupno povprečno 

vrednost 0, kljub temu, da je odreagiral na posamezna komunikacijska vedenja zgolj s 

pomočjo Izraza obraza, vendar je bilo to velikokrat nedosledno in nesistematično. 
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Tabela 5: Rezultati opisne statistike za področje A Komunikacijske matrike 

 

 

Deček, ki se je nahajal na področju A, je bil v času opazovanja star 14 mesecev. Med 

opazovanjem dečka, ki se nahaja na področju A, sem ugotovila, da s pomočjo zgodnjega 

oglašanja izraža neugodje. Pri izražanju neugodja, ugodja in zanimanja za druge osebe ni 

uporabljal »gibov telesa«, le nekajkrat je spremenil izraz na obrazu, kar nam pove, da tega 

vedenja še ni popolnoma osvojil. Gibe telesa je uporabil le pri izražanju ugodja, in sicer s 

spremembo drže telesa tako, da se je popolnoma umiril in usedel na tla. Pri zanimanju za 

druge osebe, se ne izraža z gibi telesa in zgodnjim oglašanjem. Deček občasno izraža interes 

za druge osebe preko izraza na obrazu. To vedenje se je občasno pojavilo, ko je zagledal svoje 

starše. Deček svojega vedenja ne uporablja za namerno komunikacijo. Pri njegovi starosti in 

tipičnem razvoju, bi moral biti na višji stopnji komunikacijskega razvoja. 

 

7.2  Opisna statistika za področje B Komunikacijske matrike 

  
V Tabeli 6 je predstavljena opisna statistika področja komunikacije B glede na njene 

podskupine za skupino 5 otrok, ki so bili s pomočjo KM opredeljeni v področje B. Področje B 

– namerna komunikacija je sestavljena iz štirih razlogov za komunikacijo, in sicer: Protestira, 

Nadaljuje z aktivnostjo, Želi še nečesa, Pritegne pozornost. 
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Pri komunikacijskem razlogu poimenovanem Protestira, najnižja skupna vrednost znaša 0. 

Najvišja skupna vrednost pa je 2. Pri komunikacijskem razlogu Nadaljuje z aktivnostjo, 

najnižja skupna vrednost znaša 0. Najvišja skupna vrednost pa je 1. Pri komunikacijskem 

razlogu Želi še nečesa, najnižja skupna vrednost znaša 0. Najvišja skupna vrednost pa je 2. Pri 

komunikacijskem razlogu Pritegne pozornost, najnižja skupna vrednost znaša 0. Najvišja 

skupna vrednost pa je 1. 

Povprečje prvega razloga za pet predšolskih otrok znaša 0.65, drugega 0.27, tretjega 0.84 in 

četrtega 0.4. Na področju B ugotavljamo, da otroci nekatera komunikacijska vedenja že 

naredijo neodvisno in v številnih situacijah, medtem ko rezultati v povprečju kažejo na to, da 

se otroci v tej fazi še razvijajo, njihova komunikacija je še nedosledna in se mnogokrat dogodi 

s tistimi komunikacijskimi vedenji, ki jih odrasli spodbujamo, ko smo v kontaktu z otroki. Iz 

tabele je razviden tudi rezultat vsote posameznih kompozitnih spremenljivk, ki so seštevek 

posameznih komunikacijskih vedenj, ki so se pojavila pri otroku in kažejo na maksimalno 

možno število točk, ki jih je otrok na tem področju dosegel.  

 

Tabela 6: Rezultati opisne statistike za področje B Komunikacijske matrike 

 

 

Pri vseh razlogih za komuniciranje, ki vsebuje vedenje izraženo preko pogleda, ima vseh 5 

otrok vedenje usvojeno. Pri kategoriji, kjer otrok nadaljuje z aktivnostjo, se ni nihče od otrok 

na tej stopnji izražal s pomočjo gibov telesa, vendar pa imajo vsi otroci usvojeno vedenje s 
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»pogledom«. V primeru, da je otrok želel nadaljevati z aktivnostjo, katero je v določenem 

trenutku izvajal, ni nihče od otrok odmaknil pogleda od te dejavnosti. Večina otrok na 

področju B, je dvojezičnih. Menim, da bi bili rezultati malce drugačni, če bi dejavnosti in 

potek dela z otroki v vrtcu potekal v njihovem maternem jeziku. Na področju B so bili 4 dečki 

in 1 deklica. Po izvedeni raziskavi sem opazila, da deklica s svojo mamo komunicira na 

višjem nivoju, kot pa to počne v vrtcu. V vrtcu se ne sporazumeva z nikomer, ne izraža želje 

po komunikaciji, redko joka, izraz na obrazu redko spremeni, med tem ko pri sporazumevanju 

z mamo uporablja tudi nekaj besed v njihovem jeziku.  

 

7.3 Opisna statistika za področje C Komunikacijske matrike  (po posameznem 

razlogu komunikacije) 

  

Večina otrok, ki so bili udeleženi v raziskavi, so dosegli najvišjo stopnjo komunikacije, t. j. 

področje C. Na omenjenem področju otroci namensko komunicirajo, torej s ciljem 

sporazumeti se in biti v kontaktu z drugimi ter izmenjevati misli, ideje ipd. Med opazovanjem 

posameznih otrok, je bilo možno opaziti odstopanja, saj nekateri otroci za komunikacijo 

uporabljajo geste, konkretne simbole, spet drugi pa uporabljajo že veliko različnih besed, 

katere združujejo v povedi. 

Tabela 7 prikazuje komunikacijsko vedenje: Odkloni ali zavrne, kjer najnižja skupna vrednost 

znaša 0, kar pomeni, da otrok nečesa ni bil zmožen narediti, in najvišja skupna vrednost 2, kar 

pomeni, da otrok to vedenje obvlada oz. ima to komunikacijsko vedenje zelo dobro razvito. 

Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke na C področju znaša 0.98, kar pomeni, da 

otroci nedosledno v svoji komunikaciji zavračajo ali odklanjajo stvar ali aktivnost. 
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Tabela 7: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Odkloni ali zavrne nekaj« 

 

V kategoriji stvari, ki jih posameznik odvrne ali zavrne, je večina otrok uporabljala obliko 

vedenja »zgodnje oglašanje«. Otroci so se oglašali s kriki, jamranjem, jokom.  Od vseh otrok 

na tem področju jih kar 15 neodvisno uporablja enostavne geste, le 4 otroci pa so le-te 

uporabljajo nedosledno. Vseh 19 otrok nima usvojene uporabe konkretnih simbolov. 

Neželeno stvar odkloni kar 6 otrok popolnoma neodvisno, 12 pa za zavrnitev določene stvari 

ne uporablja jezika. Med opazovanjem otrok sem zabeležila komentar deklice, ki je odklonila 

juho tako, da je rekla: »Ema noče juhe.« 

 

Tabela 8 prikazuje komunikacijsko vedenje: Zahteva še aktivnosti, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 1 in najvišja skupna vrednost 1. To pomeni, da otrok nedosledno izvaja 

posamezna komunikacijska vedenja. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke na C 

področju znaša 0.97, kar pomeni, da otroci nedosledno v svoji komunikaciji zavračajo ali 

odklanjajo stvar ali aktivnost. 
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Tabela 8: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Zahteva še aktivnosti« 

 

Pri kategoriji »otrok zahteva še aktivnosti« se je večina posameznikov neodvisno izražalo z 

zgodnjim oglašanjem, izrazom na obrazu in pogledom. Kar 17 otrok je imelo popolnoma 

usvojeno vedenje, pri katerem so se izražali s pomočjo izraza na obrazu. 

 

Tabela 9 prikazuje komunikacijsko vedenje: Zahteva novo aktivnost, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 0.87, kar pomeni, da otroci nedosledno v svoji komunikaciji zavračajo ali 

odklanjajo stvar ali aktivnost. 

 

Tabela 9: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Zahteva novo aktivnost« 
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V primeru, da je otrok zahteval novo aktivnost, so sporazumevalna vedenja vključevala: gibe 

telesa, izraz na obrazu, enostavne geste, pogled, konvencionalne geste in vokalizacijo, 

konkretne simbole, abstraktne simbole ter jezik. Kar 18 otrok je za sporazumevalno vedenje 

neodvisno uporabljalo »pogled«. Le en otrok je »pogled« uporabljal nedosledno. Nihče od 

otrok ni uporabljal konkretnih simbolov, ki so prelomnica za simbolno komunikacijo. Ravno 

tako ni nihče od otrok neodvisno uporabljal abstraktnih simbolov, vendar pa je 11 otrok to 

delalo nedosledno, 8 otrok pa abstraktnih simbolov ne uporablja oz. nima usvojenih. 

 

Tabela 10: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Zahteva še predmeta« 

 

Tabela 10 prikazuje komunikacijsko vedenje: Zahteva še predmeta, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 1 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 1.04, kar pomeni, da otroci to počnejo nedosledno.  

 

Pri zgornji tabeli 10 je predstavljen razlog komuniciranja, ko otrok zahteva še predmet oz. 

stvar. Od 15 otrok, ki so dosegli področje C, jih  kar 15 ni uporabljalo sporazumevalnega 

vedenja »gibi telesa«, kar pa dokazuje, da otroci na tem področju ne komunicirajo z 

najenostavnejšimi vedenji, kot so brcanje, mahanje z rokami … Nihče od otrok svoje potrebe 

ni izražal s konkretnimi simboli, kar 12 pa jih je nedosledno uporabljalo abstraktne simbole. 

Ker veliko posameznikov preskoči stopnjo konkretnih simbolov, in direktno preidejo na 

uporabo abstraktnih simbolov, je rezultat pričakovan.  
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Tabela 11: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Izbere med možnostmi« 

 

 

Tabela 11 prikazuje komunikacijsko vedenje: Izbere med možnostmi, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 1 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 0.89, kar pomeni, da otroci to počnejo nedosledno oz.  

Vseh 19 otrok je pri izbiri med možnostmi uporabljalo vedenje »pogled«. Vsi otroci so gledali 

proti želenemu predmetu. Od vseh otrok, ki so bili na področju C, jih je 7 neodvisno 

uporabljalo jezik. Deček, ki je izbiral med avtomobilom in kitaro, je pokazal na avtomobil in 

rekel: »Hočem avto, daj mi ga.«  

 

Tabela 12: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Zahteva nov predmet« 

 

 

Tabela 12 prikazuje komunikacijsko vedenje: Zahteva nov predmet, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 1 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 0.87, kar pomeni, da otroci to počnejo nedosledno. 
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Sporazumevalno vedenje za zahtevo po novem predmetu, je največkrat vključevalo »pogled« 

in nato konvencionalne geste ter vokalizacijo. Sporazumevalno vedenje ni vključevalo 

konkretnih simbolov.  

 

Tabela 13: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Zahteva predmet, ki ni prisoten« 

 

 

 

Tabela 13 prikazuje komunikacijsko vedenje: Zahteva predmet, ki ni prisoten, kjer najnižja 

skupna vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za 

vse otroke na C področju znaša 0.47, kar pomeni, da otroci to počnejo nedosledno. Ta 

povprečna vrednost je zelo nizka in kaže na to, da otroci ne znajo povedati, sporočiti, da si 

želijo nekega predmeta ali stvari, ki ni prisoten v njihovi bližini. Razlike med otroci so velike. 

Nekateri imajo že izgrajen jezik in so to zmožni, medtem ko drugi odreagirajo na konkretnem 

nivoju.  

Zahteva po predmetu, ki ni prisoten, se je večinoma kazala takrat, ko so nekateri otroci želeli 

dudo, ki je bila v omarici. Največ otrok je svojo potrebo izražalo s pomočjo »jezika« in 

»abstraktnih simbolov«, najmanj pa preko »konkretnih simbolov«.  

 

Tabela 14: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Zahteva pozornost« 
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Tabela 14 prikazuje komunikacijsko vedenje: Zahteva pozornost, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 1 in najvišja skupna vrednost 2. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 1.37, kar pomeni, da otroci to počnejo nedosledno oz. so nekateri 

sposobni ta vedenja uporabiti v številnih kontekstih. 

V zgodnjem otroštvu se zahteva po pozornosti pogosto pojavlja. Otroci so na različne načine 

poskušali pridobiti pozornost. Prav vsi so neodvisno uporabljali različna vedenja, ki 

opredeljujejo zgodnje oglašanje. Otroci so mrmrali, vriskali, se na glas smejali. Poleg 

zgodnjega oglašanja, so prav tako vsi otroci usvojili vedenje »izraz na obrazu«. Jezik je 

neodvisno uporabljalo 6 otrok. 

 

Tabela 15: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: »Kaže 

naklonjenost« 

 

 

Tabela 15 prikazuje komunikacijsko vedenje: Zahteva še predmeta, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 1 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 1.15. 

Pri izražanju naklonjenosti so vsi otroci neodvisno spreminjali izraz na obrazu. Otroci so 

naklonjenost izražali tudi preko zgodnjega oglašanja, enostavnih gest, preko pogleda, 

konvencionalnih gest, abstraktnih simbolov ter jezika. Nihče ni naklonjenosti kazal z vedenji, 

ki opredeljujejo konkretne simbole. Deček z zelo bogatim besednim zakladom je dejal: »Rad 

te imam.« Ena od deklic pa je naklonjenost izražala tako, da me je objela in rekla »Moja, 

moja.« Deček in deklica, ki sta naklonjenost izražala z jezikom, imata usvojeno najvišjo 

stopnjo komunikacijskega vedenja. 
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Tabela 16: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Pozdrav ljudi« 

 

Tabela 16 prikazuje komunikacijsko vedenje: Pozdravi ljudi, kjer najnižja skupna vrednost 

znaša 0 in najvišja skupna vrednost 2. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke na C 

področju znaša 1.09. 

Vsi otroci so vsaj nedosledno uporabljali konvencionalne geste in vokalizacijo ter abstraktne 

simbole. Nihče od otrok ne zmore uporabljati konkretnih simbolov. Pri abstraktnih simbolih 

so otroci za sporazumevalno vedenje uporabljali govorjeno besedo in različne kretnje; 15 

otrok je to popolnoma zmoglo, 2 otroka pa sta abstraktne simbole uporabljala nedosledno.  

 

Tabela 17: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Ponudi ali podeli nekaj« 

 

 

Tabela 17 prikazuje komunikacijsko vedenje: Ponudi ali podeli stvari, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 2. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 0.57. 

Večina otrok je za sporazumevalno vedenje uporabljalo konvencionalne geste, kar je bilo 

možno videti, ko so otroci prišli do mene in mi dali določeno stvar oz. mi jo le pokazali. 

Nihče od otrok konvencionalnih gest ni uporabljal neodvisno. 10 otrok ni usvojilo vedenja s 

pomočjo abstraktnih simbolov, kar 17 otrok pa jezika ne zmore uporabljati. 
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Tabela 18: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Usmeri vašo pozornost na nekaj« 

 

 

Tabela 18 prikazuje komunikacijsko vedenje: Usmeri vašo pozornost na nekaj, kjer najnižja 

skupna vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 2. Povprečna vrednost te kategorije za 

vse otroke na C področju znaša 1.12. 

Otroci so za usmerjanje moje pozornosti na določeno stvar oz. predmet uporabljali različna 

vedenja: konvencionalne geste in vokalizacijo, abstraktne simbole ter jezik. Največ otrok je za 

sporazumevalno vedenje uporabilo abstraktne simbole.  

 

Tabela 19: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Uporabi vljudnostne socialne fraze« 

 

 

Tabela 19 prikazuje komunikacijsko vedenje: Uporabi vljudnostne socialne fraze, kjer 

najnižja skupna vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te 

kategorije za vse otroke na C področju znaša 0.37. 

Pri vseh treh vedenjih je več kot polovica otrok imela ne-usvojeno vedenje. Konvencionalno 

vedenje je neodvisno uporabljal le en otrok. 
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Tabela 20: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Odgovori z »DA« ali »NE«« 

 

Tabela 20 prikazuje komunikacijsko vedenje: Odgovori na vprašanja z DA ali NE, kjer 

najnižja skupna vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te 

kategorije za vse otroke na C področju znaša 0.82. 

Pri odgovorih na vprašanje, pri katerem je odgovor možen z »DA« ali »NE«, je največ otrok 

uporabljalo abstraktne simbole. Od tega je 12 otrok vedenje popolnoma usvojilo, 6 pa jih je to 

uporabljalo nedosledno. 

 

Tabela 21: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Postavlja vprašanja« 

 

Tabela 21 prikazuje komunikacijsko vedenje: Postavlja vprašanja, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 0.37. 

Večina otrok ne izraža zanimanja po postavljanju vprašanj. Nihče od otrok ni popolnoma 

usvojil abstraktnih simbolov; 4 otroci so le-te uporabljali nedosledno, 11 otrok pa teh še ne 

zmore uporabljati. 
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Tabela 22: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Poimenuje stvari ali ljudi« 

 

Tabela 22 prikazuje komunikacijsko vedenje: Poimenuje stvari ali ljudi, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 0.70. 

Pri poimenovanju stvari ali ljudi so imeli nekateri otroci kar nekaj težav. Tisti, ki le-teh niso 

imeli, so pokazali na otroke in predmete, za katere sem jih povprašala. 7 otrok je neodvisno 

poimenovalo otroke in predmete. 

 

Tabela 23: Prikaz vrednosti področja C KM po posameznem razlogu za komunikacijo: 

»Pripomni ali komentira« 

 

Tabela 23 prikazuje komunikacijsko vedenje: Pripomni ali komentira, kjer najnižja skupna 

vrednost znaša 0 in najvišja skupna vrednost 1. Povprečna vrednost te kategorije za vse otroke 

na C področju znaša 0.18. 

Večina otrok je sporazumevalna vedenja uporabljala nedosledno oz. vedenja sploh niso 

usvojili. Opazila sem dečka, ki je velikokrat kaj pripomnil, kot na primer: »Ema je lepa.«, 

»Vroče je, pihat treba.« 
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7.5 Preverjanje hipotez 

 

7.5.1 Hipoteza 1 

 

H1: Večina otrok v starosti od enega do treh let doseže razvoju ustrezno stopnjo 

komunikacijskih spretnosti. 

 

V Tabeli 24 je prikazana zastopanost komunikacijskih vedenj glede na tri področja 

komunikacije in starost. Vse otroke zajete v raziskavi smo razdelili v dve starostni skupini, in 

sicer prvo od 14 do 23 mesecev in drugo skupino otrok od 24 mesecev do 34 mesecev 

starosti.  

Pri tem nam tabela 24 kaže podatke, da je 6 otrok (24%) doseglo rezultate na področju 

komunikacije A in B. Kljub njihovi starosti, bi otroci lahko funkcionirali na višjem nivoju, 

vendar te rezultate pripisujemo individualnim zmožnostim.  

19 otrok, kar predstavlja 76% celotnega vzorca, je doseglo komunikacijo C, ki predstavlja 

starosti ustrezen komunikacijski razvoj in da otroci na tej stopnjah uporabljajo različna 

komunikacijska vedenja, pri čemer najbolj do izraza pride uporaba konkretnih in abstraktnih 

simbolov oz. jezik. Otroci so na tej stopnji zmožni komunicirati s pomočjo govora in jezika. 

 

Tabela 24: Področja komunikacije za vse otroke glede na starost 

 

Hipotezo 1: Večina otrok od enega do treh let doseže razvoju ustrezno stopnjo 

komunikacijskih spretnosti, lahko potrdimo. 
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7.5.2 Hipoteza 2 

 

H2: Deklice v povprečju dosegajo višjo stopnjo v komunikacijskem razvoju kot dečki. 

 

Tabela 25: Opisna statistika za področje komunikacije glede na spol 

 

Iz tabele 25 je razvidno, da 56% deklic dosega nivo komunikacije na nivoju B in C. Ta 

rezultat je višji kot rezultat dečkov. Dečki se v 20% nahajajo na nivoju A in B, medtem ko se 

deklice zgolj v 4% oz. ta rezultat predstavlja le eno deklico.  

 

 

Tabela 26: Opisna statistika za področje komunikacije: Primerjava dečki in deklice 

 

Povprečna vrednost komunikacije za vse tri nivoje A, B in C za deklice znaša 2,93 in za dečke 

2,45. Vidimo, da je povprečna vrednost deklic za področje celotne komunikacije višja od 

povprečne vrednosti komunikacije dečkov.  

 

V tabeli 26 so predstavljene povprečne vrednosti posameznih komunikacijskih vedenj na 

področju C za deklice in dečke. Za celotno tabelo lahko rečemo, da so v povprečju rezultati 

komunikacijskih vedenj deklic višji kot za dečke. Ta rezultat kaže na to, da imajo deklice na 

posameznih stopnjah komunikacije in razlogih za komunikacijo višje rezultate in so pri tem 

tudi uspešnejše. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Nika Ribarič: diplomsko delo 
 

 

  
- 44 - 

Tabela 27: Opisna statistika za področje komunikacije C za posamezno komunikacijsko 

vedenje: Primerjava dečki in deklice 
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Tabela 28: T-test za ugotavljanje razlik med dvema skupinama 

 

S pomočjo t-testa smo ugotovili, da so razlike povprečnih ocen komunikacije za deklice in 

dečke statistično pomembno različne, kar pomeni, da hipotezo 2: H2: Deklice v povprečju 

dosegajo višjo stopnjo v komunikacijskem razvoju kot dečki, lahko potrdimo. 
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ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem želela raziskati, kako razvito komunikacijo imajo predšolski otroci, 

ki so vključeni v vrtec in so stari od enega do treh let. To je najzgodnejše obdobje 

komunikacije in razvoja, ki je zelo občutljivo, a je hkrati velik pokazatelj kako bo otrok 

funkcioniral na področju govora in jezika. 

V diplomski nalogi smo s pomočjo Komunikacijske matrike, ki predstavlja ocenjevalno 

orodje, določili komunikacijsko funkcioniranje predšolskega otroka v starosti od enega do 

treh let. Rezultat komunikacijske matrike je komunikacijski profil otroka, kjer so na eni strani 

povzeti vsi rezultati komunikacijske matrike, ki jih v prilogi prikazujemo kot eno od 

možnosti, na podlagi katere lahko vzgojitelj načrtuje svoje delo na področju jezika. 

Sposobnost otrokove komunikacije smo merili s pomočjo tri-stopenjske lestvice, kjer je 

vrednost 0 pomenila, da je spretnost komunikacije/komunikacijskih vedenj odsotna oz. se ne 

pojavi, vrednost 1 je pomenila porajajočo oz. slabo razvito spretnost komunikacije, vrednost 2 

pa je pomenila, da je bila spretnost komunikacije dobro razvita.  

Cilj diplomske naloge je bil, s pomočjo komunikacijske matrike, opisati komunikacijski profil 

otrok v starosti od 1. do 3. leta in ugotoviti ali ti otroci dosegajo razvoju ustrezno stopnjo 

komunikacijskih spretnosti. Prav tako smo želeli ugotoviti ali deklice v povprečju dosegajo 

višjo stopnjo v komunikacijskem razvoju kot dečki. V vzorec je bilo vključenih 25 otrok v 

starosti od 1. do 3. leta oz. od 14 mesecev do 34 mesecev. V raziskavi je bilo vključenih 14 

deklic in 11 dečkov. 

Rezultati so pokazali, da je zgolj en otrok funkcioniral na prvi stopnji komunikacije, ki 

opisuje nenamerno vedenje. Ta komunikacija je predstavljala področje komunikacije A in 

opisuje vedenje otroka kot refleksno. Otrokovo komunikacijsko potrebo na tem nivoju 

prepoznavamo na podlagi gibov telesa, obrazne mimike, oglašanja z različnimi zvoki.  

Rezultati 5 otrok so bili zabeleženi na področju komunikacije B, ki odraža drugo stopnjo 

komunikacije in opisuje namerno vedenje. Potrebe in želje otroka prepoznamo iz vedenja, po 

gibih telesa, obrazni mimiki, oglašanju oziroma vokalizaciji in očesnem stiku, seveda pa so že 

nekateri otroci kazali višje stopnje komunikacije, ki so bile njihovi starosti ustrezne. 

Največ otrok (19) je bilo zmožnih uporabljati komunikacijo na tretjem nivoju C, ki zajema 

nekonvencionalno in konvencionalno komunikacijo, ter uporabo konkretnih in abstraktnih 
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simbolov kot tudi jezika. Področje C zajema vsa predhodna komunikacijska vedenja in kaže 

na to, da je otrok zmožen svojo komunikacijo namerno sprožiti in jo tudi uporablja za namen 

izmenjevanja misli, želja, potreb. 

Ugotovili smo, da ima večina otrok usvojeno ustrezno komunikacijsko vedenje v starosti od 

enega do treh let. Prav tako smo ugotovili, da deklice v povprečju dosegajo višje rezultate na 

področju komunikacije od dečkov, zato smo hipotezo 2: Deklice v povprečju dosegajo višjo 

stopnjo v komunikacijskem razvoju kot dečki, potrdili. Med branjem literature, katero sem 

vključila v diplomsko delo, sem zasledila, da se nekateri avtorji strinjajo s tem, da deklice 

hitreje spregovorijo. Kljub temu, da več avtorjev temu nasprotuje, so rezultati moje raziskave 

pokazali, da deklice v povprečju dosegajo višje rezultate. 

 

Na dane rezultate v raziskavi je lahko vplival tudi majhen reprezentativen vzorec in dejstvo, 

da večina otrok izhaja iz dvojezičnega okolja oz. iz okolja, kjer materni jezik ni slovenščina in 

so zato tudi rezultati na najvišjih stopnjah komunikacije nizki. Prav tako je potrebno 

upoštevati dejstvo, da komunikacijska matrika ni test, ampak gre za orodje s pomočjo 

katerega lahko spremljamo napredek otroka na različnih nivojih in si s tem skušamo pomagati 

kako otroka nadalje spodbujati in s čim, da bi razvili komunikacijo. V prihodnje bi morali 

zajeti večji vzorec in natančno opazovati komunikacijo otrok in jo nato oceniti tako vzgojitelji 

kot starši oz. drugi strokovnjaki. Ob tem bi tudi pomagalo, da bi bil instrumentarij v 

slovenščini dostopen na spletu in bi s tem omogočal direktni izris profila komunikacije za 

posameznega otroka. Tiskana verzija le-tega ne omogoča oz. je zamudna, saj mora 

strokovnjak to izpolniti ročno (z risanjem, barvanjem ipd…). 

Poznavanje otrokovega komunikacijskega razvoja je velik izziv za vzgojitelje in za njegovo 

strokovno načrtovanje dela ter izvajanje dejavnosti. Otroci se komunikacije naučijo skozi 

naravne interakcije z okoljem. Proces učenja komunikacije se hitro začne, potreben je zdrav 

začetek, dovolj priložnosti in skrbno okolje, ki omogoča razvoj otrokovih notranjih 

predispozicij, ki so pogoj za razvoj učenja komunikacije.  

 

Menim, da sem postavljene cilje realizirala in s tem pridobila vpogled v trenutno stanje 

komunikacijskega razvoja otrok v vrtcu, kjer sem zaposlena. S samo izvedbo raziskave sem 

zelo zadovoljna, saj so prav vsi starši privolili v opazovanje njihovih otrok, prav tako pa so mi 

bili vzgojitelji skozi celotno raziskavo na voljo za morebitna vprašanja. 
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