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Povzetek 

 

Komunikacija, tako verbalna kot neverbalna, ki se med seboj tesno povezujeta in dopolnjujeta, je 

človekova primarna potreba in hkrati predstavlja vseživljenjski proces. Otroci sprva osvojijo 

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

obeh pa vplivajo številni dejavniki. Za vse strokovnjake, ki delujejo na področju predšolske vzgoje, pa 

tudi za starše, je pomembno, da vedo, kako natančno je otrok sposoben komunicirati v določenem 

trenutku, kar lahko ugotovimo s pomočjo instrumentarija -  Komunikacijska matrika (Communication 

Matrix, Rowland, 2010), ki je bil uporabljen v raziskavi.  

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

obravnavan oz. voden kot otrok s posebnimi potrebami. Zmožnosti komuniciranja so ocenjevali 

vzgojitelji.  

Rezultati so pokazali, da večina otrok dosega razvoju ustrezno stopnjo komunikacije. Med dečki in 

deklicami so se pokazala statistično pomembne razlike, deklice dosegajo pomembno višje rezultate na 

področju komunikacije kot dečki. 

 

Ključne besede: komunikacija, komunikacijski razvoj, komunikacijska matrika, predšolski otroci 

 

 

Abstract  

 

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

complementing each other, is one of mankind’s primary needs, representing a life-long process. Non-

verbal communication occurs before verbal communication. This development depends on various 

factors. For all experts who work with preschool children and also for parents is important to know the 

accuracy of a child’s communication at a certain point, which was measured using the Communication 

Matrix (Rowland, 2010). 

The sample consisted of 25 pre-school children of normal development, which means that none of the 

children had special educational needs. The ability to communicate was measured by nursery teachers. 

The results show that the majority of children achieve the appropriate level of communication. 

However, statistically significant differences were shown between boys and girls, girls on average 

achieve higher results in the area of communication than boys. 
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1. Uvod 

 

1.1 Komunikacija, govor in jezik 

    

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 

vplivajo na celostni razvoj otroka, je timsko sodelovanje različnih strokovnjakov pomembno 

in nujno potrebno.  

 

 

1.2 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora, jezika in komunikacije 

 

Na razvoj govora, jezika in komunikacije vplivajo različni dejavniki. S. Kranjc (1999) 

razdeli dejavnike, ki vplivajo na govorno-jezikovni razvoj v dve skupini, in sicer na notranje 

(fiziološke in psihološke), ter na zunanje (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 

preko njih sprejemamo govor iz okolja in nadzorujemo lastno produkcijo, prav tako pa so 
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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, Apostolos in Napoleon, 2001; Macaulay, 1997, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006) 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, 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). 
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1.3 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. Primerna je za vse posameznike, ki se 

srečujejo z kakršnokoli obliko in stopnjo primanjkljajev, vključno z najtežjimi in 

kompleksnimi motnjami v razvoju. Komunikacijska matrika pa ni uporabna za tiste 

posameznike, ki že uporabljajo nekatere oblike jezika, kjer je njihova komunikacija že tekoča 

in smiselna (oz. ki že tekoče in smiselno pomensko uporabljajo jezik). 

Komunikacijska matrika je prilagojena vsem načinom komunikacijskega vedenja vključno 

z: 

• nadomestno in dopolnilno komunikacijo (ndk), kot so slikovni sistemi, elektronski 

pripomočki, govorni sistemi, braillova pisava, znakovni jezik in predmetni simboli 

• pred-simbolno komunikacijo, kot so geste, gibanje telesa, zvoki, očesno 

sledenje/premik oči, obrazna ekspresija. 

 

C. Rowland (2004, 2008, 2010) 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). 

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 nekonvencionalni, 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 konvencionalni, ker so 
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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 

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. 

Rezultati komunikacijske matrike lahko pomagajo staršem in vzgojiteljem, da se lažje 

odločijo postaviti, načrtovati splošne cilje komunikacije, ki so primerni za posameznega 

otroka in njegove zmožnosti, oz. glede na njihove trenutne spretnosti. Na splošno pa je 

potrebno otroku pustiti, da pokaže svojo trenutno zmožnost komunikacije (kaj zmore v danem 

trenutku), brez pritiskov in naših presoj kaj je logična raven komunikacije v tisti starosti. 

 

 

2. Metode 

 

2.1 Cilj 

 

Z raziskavo smo želeli 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'.  

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

starosti od 1. do 3. leta. 

 

2.2 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. 
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2.3 Raziskovalna metoda 

 
Raziskavo smo izvedli s pomočjo deskriptivne in kavzalno-neeksperimentalne metode. 

 

2.4 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). 

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 do 3 let. V prvi skupini je bilo 6 deklic in 10 dečkov, v drugi skupini pa je bilo 8 

deklic in 1 deček. 

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. 

 

2.5 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 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 

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 smo preverili z izračunom Cronbach alpha, ki je pokazal vrednost 0, 871 

za celoten test. Preizkus je torej zanesljiv, saj se vrednosti gibljejo blizu 1.  

 

2.6 Obdelava podatkov 
 

Rezultate smo vnesli v program, ki je izrisal komunikacijski profil vsakega otroka. 

Rezultate smo obdelali s pomočjo programa Excell in statističnega programa IBM SPSS 

Statistics 22. Narejena je bila opisna statistika 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.  

 

 

3. Rezultati in interpretacija 

 

V Tabeli 1 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 1 kaže podatke, da je 6 otrok (24 %) je 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 1: Področja komunikacije za vse otroke glede na starost 

 
 

Iz dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da večina otrok od enega do treh let doseže 

razvoju ustrezno stopnjo komunikacijskih spretnosti, zato lahko prvo postavljeno hipotezo 

potrdimo. 

 

Iz tabele 2 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.  
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Tabela 2: Opisna statistika za področje komunikacije glede na spol 

 
 

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

dečke 2,45, kar je razvidno iz tabele 3. Vidimo, da je povprečna vrednost deklic za področje 

celotne komunikacije višja od povprečne vrednosti komunikacije dečkov.  

 

Tabela 3: Opisna statistika za področje komunikacije: Primerjava dečki in deklice 

 
 

V tabeli 4 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 bolj uspešne. 
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Tabela 4: Opisna statistika za področje komunikacije C za posamezno komunikacijsko vedenje: 

primerjava dečki in deklice 

 
 

Tabela 5: T-test za ugotavljanje razlik med dvema skupinama 
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S pomočjo t-testa (tabela 5) smo ugotovili, da so razlike povprečnih ocen komunikacije za 

deklice in dečke statistično pomembno različne, kar pomeni, da potrdimo tudi drugo hipotezo, 

saj  deklice v povprečju dosegajo višjo stopnjo v komunikacijskem razvoju kot dečki. 

 

 

4. Zaključek 

 

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

povzeti vsi rezultati komunikacijske matrike. Uporaba komunikacijske matrike različnim 

strokovnjakom (specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi in surdopedagogi, vzgojitelji 

…) in staršem, omogoča vpogled v otrokov najzgodnejši razvoj komunikacije in jim je hkrati 

lahko v pomoč pri načrtovanju dela na področju jezika in komunikacije.   

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 stopnje 

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 

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 v starosti od enega do treh let usvojeno ustrezno 

komunikacijsko vedenje. Prav tako smo ugotovili, da deklice v povprečju dosegajo višje 

rezultate na področju komunikacije od dečkov. 

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, zato bi bilo 

raziskavo vredno ponoviti na večjem vzorcu otrok.  

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. Rezultati, 

ki jih dobimo s pomočjo komunikacijske matrike, nam lahko pomagajo pri oblikovanju 

nadaljnjih ciljev, ki bodo usmerjeni k razvoju komunikacije.   
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