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POVZETEK  

Pomemben in obsežen del govorno-jezikovnih motenj predstavljajo razvojne jezikovne 

motnje, s katerimi se logopedi srečujejo že pri predšolskih otrocih. Težave z jezikom lahko 

negativno vplivajo na  kognitivni in psihosocialni razvoj otroka in vztrajajo tudi vse življenje. 

Ključnega pomena je motnje prepoznati zgodaj, potem pa čim prej nuditi ustrezno strokovno 

pomoč. Specifične jezikovne motnje so del razvojnih jezikovnih motenj, vzroka za težave z 

jezikom pa ne moremo pripisati kognitivnim, nevrološkim in čustvenim motnjam ali motnjam 

sluha. Primanjkljaji se lahko kažejo na eni ali več ravneh jezika ter tudi na drugih razvojnih 

področjih, kar pomeni, da so osebe s specifičnimi jezikovnimi motnjami zelo heterogena 

skupina. Prepoznavanje, diagnostika, ocenjevanje in načrtovanje terapije so zato obsežni in 

individualizirani postopki. Zaradi pomanjkanja formalnih preizkusov, ki bi lahko predstavljali 

okvir in oporo, je ta naloga za slovenske logopede pogosto še bolj zahtevna.  

Teoretični del magistrske naloge predstavlja podroben opis specifičnih jezikovnih motenj in 

nabor značilnosti, ki so jih pri otrocih s specifičnimi jezikovnimi motnjami raziskovali tuji in 

domači strokovnjaki. 

Na podlagi analize strokovne literature različnih avtorjev, ki so raziskovali specifične 

jezikovne motnje, je bil za namen magistrskega dela oblikovan protokol za prepoznavanje in 

ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj. Protokol zajema glavne kriterije, po katerih 

opredeljujemo specifične jezikovne motnje, značilnosti, ki se kažejo pri otrocih s specifično 

jezikovno motnjo, so razdeljene po področjih jezika. Vsebuje naslednja področja: fonologija, 

morfosintaksa, semantika, sociopragmatika, razumevanje, pripovedovanje oz. spontani govor, 

ostale značilnosti in opažanja staršev ter strokovnih sodelavcev. Priloge k protokolu ponujajo 

nabor nalog, ki našteta področja dodatno preverjajo. Oceno logopeda dopolnita vprašalnika za 

starše ter vzgojitelje in ostale strokovne delavce.  

V empiričnem delu je bil protokol izveden na konkretnem primeru s šestletnim dečkom, ki je 

usmerjen v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot 

deček z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami. Ugotovljeno je bilo, da deček izkazuje 

večino znakov specifičnih jezikovnih motenj, ki so opisani v strokovni literaturi. Na podlagi 

izkazanih šibkih področij je bil izdelan načrt njegove nadaljnje logopedske obravnave.    

Delo v slovenski logopedski stroki predstavlja novost. Podrobno opredeli specifične jezikovne 

motnje in širi znanje o njih, ozavešča o pomembnosti zgodnjega prepoznavanja specifičnih 

jezikovnih motenj in spodbuja k poglobljenemu, individualiziranemu ocenjevanju jezikovnih 

motenj pri otrocih.  

 

 

 

 

Ključne besede: predšolski otroci, jezikovne motnje, specifična jezikovna motnja, 

prepoznavanje in ocenjevanje, protokol  
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ABSTRACT 

Developmental language disorders, which speech and language pathologists encounter 

already in preschool children, represent an important and large part of speech and language 

disorders. Language problems can have a negative effect on cognitive and psychosocial 

development of a child and can insist the whole life. It is of vital importance to recognize the 

disorders early and to offer suitable professional help as soon as possible. Specific language 

impairments are a part of developmental language disorders, in which we cannot attribute the 

cause for language problems to cognitive, neurological and emotional disorders or hearing 

disorders. The deficits can be seen on one or several language levels and on other 

developmental areas, which means that people with specific language disorders are a very 

heterogeneous group. Therefore, identifying, diagnostics, assessing and the therapy planning 

are very large and individualised procedures. As there are very few formal tests that could 

represent a frame and support, this task is for the Slovene speech and language pathologists 

very often even more demanding. 

The theoretical part of the thesis contains a detailed description of specific language 

impairments and the list of features in children with specific language impairments that were 

investigated by foreign and domestic experts. 

On the basis of literature review of different authors who researched specific language 

impairments, the protocol for identifying and assessing specific language impairments was 

formed for the purposes of this thesis. The protocol includes the main criteria after which we 

specify specific language impairments. The characteristics that can be found in children with 

specific language impairments are divided based on language areas. Therefore, the protocol 

includes next areas: phonology, morphosyntax, semantics, sociopragmatics, comprehension, 

narrating or free speech, other characteristics and observation of the parents and professional 

workers. Appendix to the protocol offers a series of tasks that check the above-mentioned 

areas. The speech and language pathologist’s assessment is supplemented with questionnaires 

for parents and teachers in preschool and other professional staff. 

In the empirical part the protocol was made true on a concrete case of a six-year-old preschool 

child who was oriented into adjusted program and additional professional help as being a boy 

with moderate speech and language disorders. It was found out that the boy shows most of the 

signs of specific language impairments that are described in academic literature. A plan of his 

further treatment was made on the basis of proven weak areas. 

This work represents a novelty in Slovene speech and language pathology. It defines specific 

language impairments and spreads the knowledge of them, it makes people aware of the 

importance of an early identification of specific language impairments and encourages to an 

in-depth and individualised assessing of language disorders in children.    

 

 

 

KEY WORDS: preeschool children, language impairments, specific language impairment, 

identification and assessment, protocol   
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1. TEORETIČNI DEL 

1.1.  UVOD 

Govorno-jezikovni razvoj je dinamičen in zapleten proces, ki je v zgodnjem obdobju zelo 

intenziven (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) in je lahko pokazatelj otrokovega 

razvoja v celoti. Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno 

sporazumevanje in učenje. Posledice motenj se odražajo v otrokovi sposobnosti interakcije z 

okoljem, učenju preko jezika in v njegovem vedenju že v predšolskem obdobju (Satler, 2016).  

Trditev, da vsak otrok spregovori in obvlada jezik svoje okolice do starosti dveh let, ne drži 

vedno. Obstaja veliko otrok, pri katerih ta proces ni tako hiter, lahek in enostaven (Ljubešić, 

1997d). Takrat govorimo o govorno-jezikovnih motnjah. Navadno govorne motnje ločimo od 

jezikovnih, pri čemer so govorne motnje motnje artikulacije, motnje tekočnosti in glasovne 

motnje, jezikovne motnje pa so lahko ekspresivne ali receptivne in pomenijo omejitve na eni 

ali več jezikovnih ravneh (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika, leksika in 

gramatika) (Satler, 2016). 

Šele zadnjih nekaj desetletij govorimo o kategoriji jezikovnih motenj, ki pomenijo težave z 

jezikom v odsotnosti katerihkoli drugih razvojnih težav (Reilly idr., 2014). Imenujemo jih 

specifične jezikovne motnje (v nadaljevanju SJM). Diagnosticiramo jih, kadar otrok iz 

neznanih razlogov ne dosega običajnih napredkov v usvajanju in učenju jezika (Bishop, 

2004).  

SJM so široka kategorija, saj lahko vplivajo na gramatični, leksikalni in fonološki aspekt 

jezikovnega procesiranja, polega tega pa tudi na druga področja procesiranja in funkcioniranja 

osebe. Posamezniki s SJM so si med seboj lahko zelo različni in tvorijo precej heterogeno 

skupino (Richterova in Seidlova Malkova, 2017).  

Ker jezikovne težave pomembno vplivajo na akademsko, socialno in družbeno življenje 

posameznika, ki se z njimi sooča, strokovnjaki poudarjajo pomen zgodnjega prepoznavanja, 

diagnostike in ustrezne terapije že v predšolskem obdobju (Leonard, 2014a).  

Za identifikacijo in diagnostiko otrok s SJM kljub obstoječim kriterijem ne obstaja splošno 

priznan postopek ali protokol, pač pa se strokovnjaki v tujini za namene prepoznavanja, 

diagnostike in opisovanja motnje poslužujejo različnih standardiziranih preizkusov. V 

Sloveniji smo na tem področju precej omejeni, saj je formalnih preizkusov, ki bi jih v ta 

namen lahko uporabili, malo. Poleg tega raziskovalci (Arapović idr., 2010; Bishop, 2004; 

Guendouzi, 2003; Kamhi, 1998; Ljubešić, 1997d; Reilly idr., 2014; Richterova in Seidlova 

Malkova, 2017; Tomblin, Records in Zhang, 1996) in strokovnjaki iz prakse vedno bolj 

poudarjajo veliko heterogenost skupine otrok s SJM in pomembnost poglobljene, 

individualizirane ocene, ki vključuje tudi nestandardizirane preizkuse z opazovanjem 

otrokovega jezika, govora in komunikacije v naravnih okoljih. Zanašanje izključno na 

obstoječe kriterije je po mnenju večine zastarelo in pomanjkljivo  (Tomblin idr., 1996). Na 

področju raziskovanja SJM je tako še veliko neodgovorjenih vprašanj in nerešenih dilem, v 

Sloveniji pa je nasploh to področje še zelo slabo raziskano.  
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1.2. GOVOR IN JEZIK 

Govor je pogosto definiran kot realizacija jezika, jezik pa je socializiran sistem simbolov. 

Govor je sposobnost, ki je lastna samo človeku, po razvoju je najmlajša (Vizjak Kure, 2010) 

in je zelo pomembna, saj prispeva k oblikovanju človeka kot posameznika ter mu omogoča 

vzpostavljanje komunikacije z okolico (Marjanovič Umek, 1990 v Satler, 2016). Govor 

številni strokovnjaki povezujejo z razvojem mišljenja, pa tudi z drugimi porajajočimi se 

spoznavnimi zmožnostmi (Marjanovič Umek idr., 2006). Govorno-jezikovni razvoj je 

dinamičen in zapleten proces, ki je v zgodnjem obdobju tudi zelo intenziven (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), je pa tudi pokazatelj otrokovega razvoja v celoti. Poteka od 

prvega krika, ki se zgodi ob rojstvu, s čimer otrok spodbudi svoja dihala in prvič uporabi 

glasilke, preko bebljanja, ki predstavlja igro govornih organov, čebljanja, ko začne dojenček 

povezovati posamezne glasove in se zabava s tvorjenjem zlogov, do prve besede, ki se pojavi 

okrog prvega leta starosti, in naprej do stavka pri približno dveh letih, proti vse večji 

kompleksnosti in jezikovni ustreznosti izjav. V razvoju istočasno potekata razvoj izreke 

glasov maternega jezika in razvoj vsebinske plati govora. Otrok z izgovorjeno prvo besedo 

vstopi v jezikovno fazo obvladanja govora. Prve besede so običajno samostalniki. Proti koncu 

2. leta starosti začne otrok dojemati, da ima vsaka beseda svoj natančno določen pomen. 

Radovednost ga spodbuja k raziskovanju okolja s tipanjem, ogledovanjem, pa tudi s 

spraševanjem. Zanima se za imena predmetov, ljudi in živali v svoji okolici. Besedni zaklad 

se hitro širi. Na prehodu iz 2. v 3. leto začne otrok vedno pogosteje uporaljati tudi druge 

besedne vrste; glagole, pridevnike in prislove (Grobler, 1985). Da bi pritegnil našo pozornost 

ali izpolnil svojo željo, otrok pri starosti 30 mesecev  uporablja dvo- in trobesedne stavke. 

Pomembna postane skupinska igra, ob skupnem branju, gledanju slikanice otrok kaže na slike, 

ki mu jih poimenujemo (De Ridder in van der Stege, 2004). V tretjem letu starosti uporablja 

že vse besedne vrste,  pojavljajo se tudi sklanjatve in uporaba glagolskih časov. Stavek se 

podaljšuje za približno eno besedo na leto, istočasno s širjenjem besednjaka. Pri petih letih 

uporabi otrok v stavku nekaj več kot pet besed. V predšolskem obdobju sta razvoj govora in 

mišljenja tesno povezana (Grobler, 1985).  

Teoretični modeli jezika najpogosteje slikajo pot od avditornega signala preko akustično-

fonetskega procesiranja, fonološkega, sintaktičnega in semantičnega razčlenjevanja proti 

pragmatični interpretaciji zaznane izjave. Enega izmed modelov procesiranja jezika in govora 

nam prikazuje Slika 1. Vse več je tudi modelov, ki se ukvarjajo z integracijo leksikalnih 

procesov v širšem kontekstu gramatičnega enkodiranja in dekodiranja. Moderni modeli 

poudarjajo plastičnost oziroma možnost adaptacije jezikovnega sistema (Levelt, 2004). 

Produkcija jezika se začne s procesi konceptualne priprave, pri čemer gre za urejanje misli in 

namenov, ki so nato pretvorjeni v povedi s sintaktičnim kodiranjem, leksikalno selekcijo, 

morfološkim in fonološkim kodiranjem in artikulacijo, kot nam prikazuje Slika 2. V 

podobnem smislu so našteti procesi vključeni tudi v razumevanje jezika: prepoznavanje 

glasov govora, razčlenitev stavka, prepoznavanje besed in interpretacijo povedi. Obstajajo 

empirični dokazi, da igrajo vsi ti procesi, ki so postavljeni v določeno zaporedje za tvorjenje 

ali razumevanje govora in jezika, pomembno vlogo pri težavah z jezikom ter da so funkcije 

posameznih procesov medsebojno odvisne (Verhoeven in van Balkom, 2004a).  
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Slika 1: Model procesiranja (komponente razumevanja in izražanja govora) (Dockrell in McShane, 1993 v Grobler, 2002, 

str. 125) 

 

 
Slika 2: Enostavni model imenovanja objektov (Strijkers in Costa, 2011, str. 2)  

Tradicionalni pogled na razvoj jezika predvideva, da sta za razvoj nujno potrebna dva 

mehanizma: spominska shramba (za pogoste vzorce in izjeme) ter sistem pravil. V zadnjih 

letih se pojavlja nova perspektiva razvoja jezika, t.i. »emergentism«. Zagovorniki te teorije 

trdijo, da je jezik dinamični sistem, ki se ga lahko predstavi kot porazdelitev verjetnih 

informacij. Jezikovni razvoj je definiran kot rezultat integracije več akustičnih, jezikovnih, 

socialnih in komunikacijskih namigov znotraj konteksta komunikacijske interakcije 

(Verhoeven in van Balkom, 2004a). 
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V razvoju jezika in govora pa ne poteka vedno vse brez težav. Nemalokrat pride do zapletov, 

ki povzročijo, da je običajna pot napredovanja ovirana. Takrat govorimo o govorno-

jezikovnih motnjah. V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 2015, str. 15) so otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami opredeljeni kot »skupina otrok, ki imajo zmanjšano zmožnost 

usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije«. 

Mednarodna klasifikacija bolezni govori o »specifičnih razvojnih motnjah pri govorjenju in 

jezikovnem izražanju« in jih opredeljuje kot »motnje, pri katerih so normalni vzorci 

pridobivanja jezikovnega izražanja moteni od zgodnjih razvojnih stadijev« (MKB-10-AM, str. 

283). Navadno govorne motnje ločimo od jezikovnih, pri čemer so govorne motnje motnje 

artikulacije, motnje tekočnosti in glasovne motnje, jezikovne motnje pa so lahko ekspresivne 

ali receptivne in pomenijo omejitve na eni ali več jezikovnih ravneh (fonologija, morfologija, 

sintaksa, semantika, pragmatika, leksika in gramatika). Odstopanja na teh področjih 

pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje. Posledice motenj se 

odražajo v otrokovi sposobnosti interakcije z okoljem, učenju preko jezika in v njegovem 

vedenju že v predšolskem obdobju (Satler, 2016).  

1.3. RAZVOJNE JEZIKOVNE MOTNJE  

Razvoj jezika je proces, ki je podvržen številnim variacijam. Trditev, da vsak otrok 

spregovori in obvlada jezik svoje okolice do starosti dveh let, ne drži vedno. Obstaja veliko 

otrok, pri katerih ta proces ni tako hiter, lahek in enostaven (Ljubešić, 1997d). Za določeno 

skupino otrok velja, da se v razvoju govora in jezika pojavi določen zaostanek za vrstniki, ki 

je lahko tolikšen, da govorimo o razvojnih motnjah (Verhoeven in van Balkom, 2004a).  

Do približno druge polovice 19. oz. prve polovice 20. stoletja jezikovne težave ljudem niso 

predstavljale pomembne ovire za vsakdanje življenje in delo. Ljudje s tovrstnimi težavami 

niso bili težje zaposljivi, zato se jih ni dojemalo kot ljudi z nezmožnostmi ali motnjami. V tem 

času so prevladovale službe, v katerih so bila pomembna in cenjena ročna dela ter industrijska 

delovna sila. S kasnejšim pojavom služb »belih ovratnikov« so narasle potrebe in zahteve po 

dobri verbalni in pisni komunikaciji. Takrat so jezikovne sposobnosti postale kritično 

pomembne za delo in ekonomsko blaginjo (Reilly idr., 2014). Jezikovne težave in motnje so 

torej razmeroma nov pojav, pri katerem se še vedno srečuje s težavami na področju 

definiranja, klasifikacije in terminologije. 

Pot do najvišjega nivoja jezikovnih sposobnosti je dolgotrajna in zahteva kar nekaj napora. 

Nekateri otroci do najvišje stopnje razvoja jezikovnih sposobnosti sploh ne pridejo, del pa jih 

to stopnjo doseže kasneje. Različni poznani in nepoznani vzroki lahko privedejo do 

počasnejšega in/ali drugačnega poteka usvajanja jezika (Ljubešić, 1997d). O zapoznelem 

jezikovnem razvoju otroka načeloma govorimo takrat, ko razvoj sicer časovno zaostaja, 

vendar poteka v običajnem zaporedju, o motnji pa, kadar razvoj ne poteka na običajen način 

(Žerdin, 2003 v Satler, 2016). Motnje v jezikovnem razvoju se lahko pojavijo na ravni 

razumevanja, sporočanja ali obojega hkrati (Žerdin, 2003 v Satler, 2016). Zapozneli pojav ali 

zastoj v govornem razvoju otroka je prvi pokazatelj jezikovnih težav (Grobler, 2002 v Satler, 

2016). Jezikovne motnje lahko določimo, kadar imajo otroci pomemben primanjkljaj na 

področju učenja govora, razumevanja govora okolice ali kadar uporabljajo katerikoli aspekt 
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jezika neprimerno, neprilagojeno, torej kadar njihova raba odstopa od okoljskih in razvojnih 

norm (Tomblin idr., 1996). Osebe z jezikovnimi motnjami imajo pogosto težave z obdelavo 

izjav ali z manipuliranjem z izjavami za potrebe ohranjanja ali priklica iz spomina. Če se 

motnja pojavi v času usvajanja in avtomatizacije jezika, torej v času do adolescence, lahko 

govorimo o razvojnih jezikovnih motnjah (Ljubešić, 1997d).  

Preprosteje je definirati otroke z jezikovno motnjo kot otroke, katerih jezikovne sposobnosti 

so nižje od pričakovanih za njihovo starost. V tej definiciji ne najdemo kriterijev, ki bi nam 

pomagali določiti, kdaj jezikovna motnja v resnici obstaja. Enake težave imajo pravzaprav 

tudi bolj podrobne definicije (Kamhi, 1998). ASHA (Preschool language disorders, b.d.) 

definira jezikovne motnje kot motnje usvajanja, razumevanja in/ali izražanja govorjenega 

in/ali pisanega jezika. Motnja lahko vključuje težave na eni, nekaj ali vseh ravneh jezikovnega 

sistema. Ta definicija pove veliko o tem, kaj jezikovna motnja je in kakšne težave pomeni za 

posameznika, vendar prav tako ne ponuja kriterijev za določitev, kdo jezikovne motnje 

dejansko ima. Na prvi pogled bi zato lahko trdili, da so definicije v bistvu nekoristne, sploh za 

logopede v praksi (Kamhi, 1998), v resnici pa imajo pomembno vlogo, saj nam orišejo okvir 

težave. Začetne definicije jezikovnih motenj so se npr. osredotočale v glavnem na sintaktične 

in semantične težave. Težav s fonologijo, pragmatiko in (po novem tudi) pisnim jezikom se ni 

dojemalo kot del iste motnje (Kamhi, 1998). Danes vemo, da se jezikovne motnje razširjajo 

na celoten spekter jezikovnih sposobnosti.  

Kadar definiramo jezikovno motnjo pri otroku, moramo v definicijo vključiti tri pomembna 

področja, kriterije (Ljubešić, 1997d):  

1) jezikovne sestavine, ki so lahko motene (ravni jezika); 

2) jezikovne modalitete, ki so lahko motene (pisanje, govor …); 

3) procese, ki so lahko moteni.  

Okoljske norme, na katere se opirajo številne definicije jezikovnih motenj, so v bistvu zahteve 

in pričakovanja, ki jih pred otroka postavljajo starši, učitelji in ostali ljudje v njegovi okolici. 

Vsak otrok se srečuje z drugačnimi okoliščinami, poleg tega ima vsak drugačne jezikovne in 

nejezikovne notranje vire, s katerimi lahko zahteve in pričakovanja uresniči ali pa jih zaradi 

pomanjkanje teh virov ne zmore uresničiti. Zaradi teh razlik med otroki je nerealno 

pričakovati, da bo en sam diagnostični postopek učinkovit pri napovedovanju uspešnosti 

prilagajanja zahtevam okolja pri vseh otrocih, z vsemi mogočimi variacijami v razvoju 

(Tomblin idr., 1996). Nič nenavadnega torej ni, da so definicije in klasifikacije razvojnih 

jezikovnih motenj dokaj nejasne, celo dvoumne (Keegstra idr., 2007). Govorimo o težavah, ki 

nimajo edinstvene pojavne slike in v populaciji niso homogene. Razvoj jezika je do neke mere 

uganka že sam po sebi, enako je z motnjami, ki se v procesu pojavljajo (Ljubešić, 1997d). 

Običajno usvajanje govora in jezika vključuje številne variacije med posamezniki in zato je 

pogosto težko ločiti jezikovni razvoj na spodnji meji pričakovanega od jezikovnega razvoja, 

ki se od običajnega vzorca odmika v negativno smer. Da bi z gotovostjo opredelili jezikovno 

motnjo, bi seveda potrebovali normirane podatke o jezikovnem razvoju, posebno podatke o še 

dovoljenih obsegih odstopanja od povprečja, za kar pa vemo, da nam ni vedno na voljo 

(Keegstra idr., 2007).  
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O prevalenci razvojnih jezikovnih motenj je v literaturi več različnih podatkov, vrednosti se 

gibljejo nekje od 5 % do 8 % predšolskih otrok v populaciji (De Ridder in van der Stege, 

2004; Keegstra, Knijff, Post in Goorhuis-Brouwer, 2007). Opazno je, da je razvojnih 

jezikovnih težav v predšolski dobi mnogo več kot v obdobju šolanja. Številni strokovnjaki 

menijo, da manjša pojavnost v šolski dobi ni posledica dobrih programov intervencije, 

zgodnjega odkrivanja in terapije jezikovnih motenj, temveč njihovo premeščanje pod druge 

diagnostične kategorije, najpogosteje v kategorijo učnih težav (Ljubešić, 1997d). 

Taksonomija razvojnih jezikovnih motenj ni preprosta. Strokovnjaki opozarjajo, da se jezik 

kot najkompleksnejša oblika človeškega vedenja težko podvrže čvrsti taksonomiji. Nekateri 

jezik predstavljajo kot kontinuum, ki se razteza od normalnega do motenega, meje pa niso 

ostre. Različni avtorji so navajali različne taksonomske razdelitve. Brown in Edwards (1980 v 

Ljubešić, 1997d) sta taksonomije jezikovnih  motenj razdelila v tri skupine: etiološke (težave 

se definirajo na podlagi vzroka), vedenjske (osnovane ne jezikovni simptomatologiji) in 

procesne (osnovane na predpostavkah o mehanizmih, ki tičijo v ozadju motenj). Bernstein 

(1989 v Ljubešić. 1997d) jih deli v dve skupini: etiološko-kategorialne in deskriptivno-

razvojne, Crystal (1990 v Ljubešić. 1997d) pa na medicinske in vedenjske.  

Nejasna in mnogokrat neusklajena je tudi terminologija jezikovnih motenj. Enoznačnih 

rešitev ni. Kamhi (1998) pravi, da je skoraj nerealno pričakovati, da bo ta izjemno heterogena 

skupina posameznikov kdaj deležna konsistentne terminologije. Terminologija je sicer 

pomembna tema, saj so izrazi za motnje neizogibno povezani s klasifikacijskimi izzivi in z 

definicijami. Hkrati je poseben izziv tudi to, da imajo posamezne besede, ki jih termini 

vsebujejo, vsaka svoj dobesedni in neodvisni pomen, ki se nemalokrat razlikuje od strokovnih 

interpretacij. Celo takrat, kadar gre za splošno priznane definicije strokovnih izrazov, kot so 

npr. izrazi motnja, primanjkljaj, zaostanek ali nezmožnost/prizadetost, lahko ti staršem 

pomenijo drugo kot strokovnjakom. Izraza motnja in primanjkljaj imata za okolico navadno 

bolj negativno konotacijo in ju je zlasti staršem pogosto težko sprejeti (Kamhi, 1998). 

V praksi raba terminologije s področja jezikovnih motenj (žal) ni dosledna. Isti izrazi se 

uporablja za isto sliko motnje, različne pojavnosti pa so lahko imenovane z istim imenom. Ta 

problem je prisoten tako v tuji kot domači teoriji in praksi (Ljubešić, 1997d). Strokovnjaki 

dodatno prispevajo k zmedi s tem, da v pogovorih o otrocih uporabljajo različne termine glede 

na to, s kom se pogovarjajo (s kolegi, učitelji, drugimi strokovnjaki, starši …) (Kamhi, 1998).  

V angleščini poznamo kar nekaj izrazov, vendar nobeden ni popolnoma enoznačen, 

uporabljajo se v različnih kontekstih. Izraz »deviant language« (odklon v jeziku) naj bi se 

uporabljal za označevanje jezika, ki odstopa od tistega pri mlajših, normalno razvitih otrocih. 

Z izrazom »developmental aphasia« (razvojna afazija) se srečamo, ko so jezikovne težave 

vezane na nevrološke probleme (Ljubešić, 1997d). Izraz »language delay« (jezikovni 

zaostanek) predpostavlja, da bo otrok sčasoma dosegel svoje vrstnike, pogosto ga razumemo 

kot manj resnega in zaskrbljujočega kot izraza »language disorder« in »language disability«  

(jezikovna motnja). Strokovnjaki tudi zaradi tega velikokrat uporabljajo izraz zaostanek kot 

sinonim jezikovne motnje ali primanjkljaja  za otroke, pri katerih jezikovne težave ne 

izzvenijo. Kot vidimo, so nekateri izrazi v družbi manj stigmatizirani. Kamhi  (1998) pravi, de 

je na primer disleksija  veliko bolj sprejemljivo poimenovanje kot učne težave, jezikovne 

motnje, motnje branja in pisanja. Enako velja za motnje pozornosti (ADD), ki naj bi nosile 
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manj stigme kot nekatere druge motnje učenja,  ker zlasti omenjeni motnji velikokrat najdemo 

tudi pri izjemno nadarjenih posameznikih. Kamhi (1998) ugotavlja, da se razvojna afazija sliši 

mnogo bolje kot fonološka motnja. Termini, ki jih družba bolje sprejema, nosijo medicinsko 

konotacijo, pedagoško orientirani termini pa naj bi bili s strani okolice bolj negativno sprejeti. 

Pomemben dejavnik, ki stvari na področju terminologije razvojnih jezikovnih motenj še 

dodatno zaplete, je to, da se številni otroci s preteklostjo jezikovnih težav v osnovni šoli 

srečajo s težavami učenja branja in pisanja. Ker težave z učenjem jezika vplivajo tako na 

govorjeni kot pisani jezik, nekateri avtorji uporabljajo tudi termin »jezikovne motnje učenja« 

(ang. »language learning disability«) (Kamhi, 1998). Slovenska logopedska stroka govorno-

jezikovne motnje deli na govorne motnje in na jezikovne motnje, pri čemer so govorne motnje 

nekoliko bolje razdeljene, jezikovne motnje pa se velikokrat združuje v skupno kategorijo. N. 

Grilc (2014) navaja, da v Sloveniji jezikovne težave najpogosteje označujejo termini: 

upočasnjen razvoj govora, zaostali razvoj govora, nerazvit govor, govor na meji dislalije, 

specialne jezikovne težave in disfazija. Težava je tudi pri nas v tem, da strokovnjaki v praksi 

poimenovanj ne uporabljajo dosledno ali pa jih sploh ne uporabljajo. V praksi na področju 

govora največkrat govorimo o motnjah artikulacije, motnjah tekočnosti in glasovnih motnjah, 

na področju jezika pa o jezikovnih in fonoloških motnjah. Ker so posamezne kategorije zgolj 

zelo okvirno definirane, diagnostični pripomočki za določitev bolj specifičnih skupin težav pa 

večinoma niso razviti, se terminologija tudi v Sloveniji zelo počasi razvija in ni poenotena, 

podkategorije jezikovnih motenj pa ostajajo slabo definirane.  

1.3.1. Prepoznavanje jezikovnih motenj pri otrocih  

Starši, vzgojitelji in ostali strokovnjaki morajo biti pozorni na glavne zgodnje znake, ki 

nakazujejo pojav jezikovnih motenj (Grilc, 2014; Žerdin, 2003 v Satler, 2016): 

- otrok spregovori kasneje; 

- otrok malo govori; 

- otrokovo govorjeno besedilo je slabo razumljivo; 

- otrok ne razume, kaj govorijo drugi; 

- otrokovo besedišče je siromašno, povedi so pogosto agramatične;  

- otrok ima posebne težave pri pisnem sporočanju.  

Pomeben pokazatelj, ki ga lahko opazijo starši, je način, na katerega poteka njihov pogovor z 

otrokom. Starši potek pogovora največkrat vodijo tako, da uravnotežijo verbalni in neverbalni 

govor, otroci z razvojnimi jezikovnimi motnjami pa največkrat pogovor določajo zgolj z 

neverbalnimi dejanji (Verhoeven in van Balkom, 2004a). 

Visok delež staršev mlajših otrok pri nas obiskuje javne zdravstvene domove in centre. S tem 

se nam ponujajo odlične priložnosti presejalnih taktik, s katerimi lahko zaznamo široko paleto 

rizičnih faktorjev, tudi tistih, ki so povezani z jezikovnimi težavami. Dokazano je, da 

relativno veliko otrok, pri katerih so jezikovne težave diagnosticirane zgodaj, okreva brez 

posebnih intervencij. Pri nekje 50 % otrok diagnosticiranih kot otroci z jezikovno motenjo pa 

težave ne izzvenijo same od sebe, vztrajajo in negativno vplivajo na njihov socialno-

emocionalni, komunikacijski, kognitivni razvoj in razvoj pismenosti. Zgodnje prepoznavanje, 

ki mu sledi zgodnja intervencija, tem otrokom pomaga težave omejiti, nadzorovati in sčasoma 

tudi vsaj delno preseči (De Ridder in van der Stege, 2004).  
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1.3.2. Etiologija razvojnih jezikovnih motenj 

Govorno izražanje je zapleten psihofiziološki proces, ki ga vodi in nadzira osrednje živčevje. 

Na razvoj govora vplivajo biološki, psihološki in socialni dejavniki (Grobler, 1985). Otrokov 

razvoj jezika in komunikacije je rezultat interakcije njegovega biološkega potenciala, 

zdravstvenih pogojev, okoljske in družinske podpore in terapevtskih ter izobraževalnih 

pogojev (Verhoeven in van Balkom, 2004a). Za ustrezen govorno-jezikovni razvoj so 

potrebni (Grobler, 1985):  

- ustrezno razvito in zrelo osrednje živčevje,  

- primerno razvita čutila (zlasti sluh),  

- pravilno razviti govorni organi,  

- dovolj razvite umske sposobnosti in  

- ustrezen vpliv okolja v prvih letih življenja. 

Posebno so pomembni odnosi med materjo in otrokom, ki se v bistvu začnejo že pred 

rojstvom otroka. Starši s svojimi novorojenčki in dojenčki navadno komunicirajo preko 

verbalnih izjav, ki jih podkrepijo z neverbalnim vedenjem in namigi. Interakcijo lahko 

začneta otrok ali starš. Z odraščanjem otroka bo le-ta večkrat prevzel pobudo z uporabo 

verbalnih izjav. Značilnosti komunikacijske situacije in konverzacijskega partnerja seveda 

predstavljajo pomemben dejavnik učenja komuniciranja (De Ridder in van der Stege, 2004). 

Če je otrok zdrav in je vpliv okolja ustrezen, poteka govorni razvoj v določenih fazah, ki 

imajo svoje značilnosti (Grobler, 1985). 

Motnja je najpogosteje rezultat delovanja dednih ali drugih bioloških dejavnikov. Sledijo 

dejavniki okolja, pri čemer so pomembne predvsem priložnosti za učenje strategij obdelave 

informacij, ki jih otrok razvije pod vplivom predhodno omenjenih dveh skupin dejavnikov. V 

procesu razlikovanja nezrelega jezika, ki je še v mejah običajnih variacij, od jezika, ki tako 

odstopa, da gre za motnjo, je potrebno upoštevati otrokov celostni razvoj, vplive okolja in 

interakcije s starši. Nujna je dinamična ocena jezikovnega razvoja in diagnostični postopek, ki 

se neprekinjeno dopolnjuje z informacijami iz logopedske terapije (Ljubešić, 1997d).   

Na pojav razvojnih jezikovnih motenj vplivajo številni dejavniki. V strokovni literaturi je 

navedenih kar nekaj rizičnih dejavnikov, ki lahko privedejo do težav z usvajanjem jezika. 

Mednje uvrščamo spol, nedonošenost, nizko novorojenčkovo težo, sestavo družine, izobrazbo 

staršev, jezikovne težave drugih članov družine in tip zgodnje vzgoje (domača vzgoja, vrtec 

...). V svoji raziskavi so A. Keegstra idr. (2007) ugotovili, da so jezikovne motnje bolj 

pogoste pri dečkih. Otroci z jezikovnimi motnjami so v njihovi raziskavi pogosteje prihajali iz 

družin, kjer so bile jezikovne motnje prisotne že v preteklih generacijah in pri drugih 

družinskih članih, posamezniki z jezikovno motnjo so bili redkeje vključeni v vrtec, raven 

izobrazbe njihovih staršev pa je bila nižja. V družinah z nižje izobraženimi starši in nižjim 

socio-ekonomskim statusom naj bi bila komunikacija bolj omejena in zožena zgolj na ukaze, 

prepovedi in navodila, kar je za razvoj jezika manj stimulativno kot bolj pojasnjevalna 

komunikacija, ki jo avtorji pripisujejo višje izobraženim staršem iz socialno močnejših okolij 

(Keegstra idr., 2007). Obiskovanje vrtca, ki se je prav tako izkazalo kot pozitiven dejavnik za 

razvoj jezika, jezikovne zmožnosti otrok najverjetneje spodbuja preko pogostih interakcij z 

vrstniki ter individualnih stikov z jezikovno kompetentnimi odraslimi. V omenjeni raziskavi 
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A. Keegstra idr. (2007) se kot dejavnik tveganja za razvoj jezikovnih motenj niso izkazali: 

sestava družine, nedonošenost in teža novorojenčka. Mogford in D. V. M. Bishop (1988 v 

Ljubešić, 1997d) poudarjata, da lahko isti vzrok privede do različnih oblik motnje, prav tako 

pa lahko pride tudi do mešanja različnih okoliščin in osnovnih vzrokov za motnje z isto 

pojavno sliko. Podobno strokovnjaki opozarjajo tudi na to, da lahko nek dejavnik, ki sam 

direktno ne povzroča jezikovnih težav, v kombinaciji z nekim drugim dejavnikom do teh 

težav privede. Zaradi vsega tega so jezikovne motnje  izrazito zahtevne za preučevanje, 

raziskovanje in tudi diagnostiko ter terapijo.   

M. Ljubešić (1997d) našteva kot možne vzroke za pojav jezikovnih motenj senzorne 

primanjkljaje, kognitivne in čustvene motnje, motnje in disfunkcije osrednjega živčnega 

sistema, okolico, ki otroka zanemarja, ter na koncu nepoznane vzroke. Verhoeven in van 

Balkom (2004a) pravita, da lahko na pojav jezikovnih motenj vplivajo tudi različni dejavniki, 

npr. manjkajoči geni, kromosomske nepravilnosti, toksemija v nosečnosti matere ali 

obporodna možganska poškodba, ki jih pogosto spremlja omejen dostop do jezika. Na 

nevrobiološkem niovju lahko razlikujemo med disfunkcijami kot posledico slabšega razvoja 

nevronov, abnormalnih migracij nevronov, delne možganske poškodbe, abnormalne 

regulacije prevodnosti nevronov in šibkih povezav med možganskimi celicami. S študijami 

dvojčkov je dokazano, da ima velik vpliv na pojav jezikovnih motenj dednost (Keegstra idr., 

2007; Verhoeven in van Balkom, 2004a).  

V okviru etiološko kategorične razdelitve razvojnih jezikovnih motenj se običajno govori o 

motnjah nepoznanega vzroka, motnjah zaradi težav osrednjega živčnega sistema in 

senzoričnih primanjkljajev, motnjah kot posledicah motenj v duševnem razvoju, emocionalnih 

težav in vplivov okolice. Zaradi evidentne etiologije so jezikovne motnje kot posledica izgube 

sluha in motenj v duševnem razvoju dobro definirane in ločene od ostalih. Diferencialna 

diagnostika v teh dveh primerih ni zahtevna in je znatno lažja kot pri ostalih kategorijah, zato 

teh dveh kategorij ne bomo posebej opisovali (Ljubešić, 1997d).  

MOTNJE PSIHOGENE ETIOLOGIJE  

Psihogeno pomeni tisto, kar je v človeškem organizmu in vedenju psihično in ne organsko 

pogojeno. Psihično nato privede do težav v organizmu in/ali vedenju. Psihogeni procesi 

izhajajo iz adaptivnih procesov, tj. interakcije z okolico. Med motnje psihogene etiologije 

uvrščamo motnje, ki so pogojevane čustveno ali vedenjsko (naučeno). Psihogene motnje se 

izkazujejo na dva načina: 1) usvajanje jezika je počasnejše ali spremenjeno zaradi vplivov 

emocionalnih ali psihopatoloških stanj in 2) otrok je jezik usvojil, ampak ga zaradi 

emocionalnih težav, nevroticizma ali duševnih motenj ne uporablja primerno. Primer 

slednjega je npr. selektivni mutizem. Jezikovne motnje z jasno psihogeno etiologijo so redke, 

je pa pripisovanje nastanka neke motnje psihogenim procesom v laičnih krogih pogosto 

prisotno, četudi nedokazano (npr. velik strah, odsotnost motivacije za komunikacijo ipd.). S 

tem ni mišljeno, da tovrstne motnje ne obstajajo, njihova terapija pa zahteva dobro 

interdisciplinarno sodelovanje in vključenost pedopsihiatra (Ljubešić, 1997b).    

MOTNJE SOCIOGENE ETIOLOGIJE 

Motnje sociogene etiologije lahko imenujemo tudi psevdogene motnje in resno ogrožajo 

otrokovo napredovanje v izobraževanju ter usposabljanju za življenje, tako da se tudi z njimi 
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logopedi pogosto srečujejo. Predpona »psevdo« pove, da ne gre za težave, ki izhajajo iz 

motenega procesa jezika. Navadno so te motnje posledica neprimernih in nezadostnih 

možnosti za učenje in/ali nekvalitetnih interakcij z okolico. Izkazujejo so kot zaostanki v 

jezikovnem razvoju. Pogosto so vezane na velikost družine, sestavo družine (kateri po vrsti je 

otrok med sorojenci), izobrazbo staršev, njihov družbeni položaj, socio-ekonomski status ipd. 

Poudarek je torej na slabši kvaliteti jezikovnih dražljajev kot mogočem dejavniku zaostajanja 

v jezikovnem razvoju. Tudi teh motenj nikakor ne smemo spregledati. Če gre v resnici za 

sociogeno motnjo, so v terapiji navadno opazni hitri in veliki napredki. Pogosto se sicer 

srečujemo s kombinacijami dejavnikov. Sociogeni dejavniki se nemalokrat pojavljajo hkrati z 

blagimi nevrološkimi disfunkcijami. V tem primeru terapija ne dosega tako hitrih rezultatov. 

Najpogostejše oblike neustreznega jezikovnega razvoja izvirajo iz kulturne deprivacije in 

dvojezičnosti v neugodnih pogojih (t. i. migrantska dvojezičnost). Težave teh skupin niso 

omejene na jezik, temveč se navadno širijo tudi na področje motivacije in kognicije (Ljubešić, 

1997c).  

MOTNJE NEVROGENE ETIOLOGIJE (DISFAZIJE)  

Govorimo o različnih tipih disfazij, ki zaradi nevrogenih vzrokov upočasnjujejo ali otežujejo 

razvoj jezikovnega sistema. Gre za motnje delovanja ali degeneracijo jezikovnih centrov v 

možganih. O razvojni disfaziji govorimo, ko se motnja pojavi do 10. leta starosti. Disfazije, ki 

nastanejo do 3. leta, imenujemo primarne disfazije. Disfazije, ki nastanejo po 3. letu življenja, 

tj. po usvojenih osnovah govora, imenujemo sekundarne disfazije in so vedno pridobljene. 

Tako primarna kot sekundarna disfazija se pojavljata na spektru od lažjih do težjih oblik. 

Prognoza disfazij je pri otrocih načeloma veliko boljša kot pri odraslih, saj so otroški možgani 

veliko bolj plastični (Vuletić, 1997).    

Primarne disfazije običajno opisujemo kot neuspeh v procesu usvajanja jezika ali vsaj kot 

težave pri tem. Sočasno sta motena govor in razumevanje (ekspresija in recepcija). Primarne 

disfazije so lahko prirojene (kongenitalne) ali pridobljene (razvojne). Prirojena oblika je 

najtežja. Pri njej je najbolj oškodovana ekspresija. Otroci veliko jokajo in govor nadomeščajo 

s kričanjem, gestami in mimiko, ker se z besedami ne morejo izraziti. V najtežjih primerih 

otrok niti ne razume niti ne govori. Pogosto so sočasno motena tudi druga področja razvoja 

(motorika, pozornost, čustvovanje). Razvojna primarna disfazija je blažja od prirojene. 

Razumevanje je relativno dobro, ostale sposobnosti (emocionalni, motorični razvoj ipd.) so v 

glavnem povprečne. Prva beseda se pojavi kasneje, večinoma okrog 4. leta starosti. Otrok se 

izraža s posameznimi besedami, eno- in dvozložnicami. Glasovni sistem je prepolovljen. 

Razumevanje je praviloma boljše od verbalnega izražanja. Gre za zaostanek in ne popolni 

izostanek govornega razvoja, kar je pogosto pri prirojeni obliki. Primarne pridobljene 

disfazije imajo enake vzroke kot sekundarne, razlika je le v obdobju, ko se pojavijo (Vuletić, 

1997).  

Skupni značilnosti primarnih disfazij sta torej zaostanek v govornem razvoju in motnje 

ekspresije. Tudi ko otrok spregovori, težko povezuje besede, stavki so agramatični in 

enostavni, besednjak je skromen, omejen na tematske besede, samostalnike in glagole. Otrok 

redko izgovarja besede, ki imajo več kot dva zloga, glasovne strukture so enostavne, govor je 

poln artikulacijskih napak. Verbalna ekspresija je slabša od neverbalne, s katero otrok 

primanjkljaje do neke mere kompenzira (Vuletić, 1997).   
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Sekundarne disfazije so vedno pridobljene in nastanejo zaradi zunanjega vzroka – travme, 

tumorji, težke infekcije, lahko pa so tudi idiopatske, kjer je vzrok neznan. Pojavijo se, ko je 

otrok že usvojil jezik. Razvoj poteka običajno, potem pa pride do travme, ki razvoj prekine. 

Če se travma zgodi bližje 3. letu starosti, bo disfazija bolj podobna primarni, če se pojavi 

bližje 10. letu starosti, bodo značilnosti motnje bolj podobne tistim pri afazijah odraslih 

(Vuletić, 1997).  

MOTNJE NEPOZNANIH VZROKOV  

Jezikovne motnje nepoznane etiologije so bile v preteklosti označene s številnimi izrazi. Več 

o tem je predstavljenega v poglavju o terminologiji. Za namene magistrske naloge smo se 

odločili za rabo izraza »specifična jezikovna motnja« (SJM). Izraz se nanaša na otroke, 

katerih jezikovne sposobnosti so disproporcionalno siromašnejše v odnosu na njihovo 

kronološko starost in neverbalne sposobnosti, vzrok za to pa ni znan. Njihove ostale 

sposobnosti so povprečno razvite. Motorični, emocionalni, socialni in kognitivni razvoj so v 

skladu s pričakovanim za otrokovo starost, poleg tega ni prepoznanih nikakršnih nevroloških 

težav (Ljubešić, 1997a). 

1.4. SPECIFIČNE JEZIKOVNE MOTNJE (SJM) 

O SJM govorimo šele zadnjih nekaj desetletij. M. Ljubešić (1997a) pravi, da so bile te motnje 

dolgo prezrte in zanemarjane zaradi enačenja z razvojno disfazijo. Pojavljajo se različne 

opredelitve in definicije, v ospredju vseh pa so težave z jezikom v odsotnosti katerihkoli 

drugih razvojnih težav (Reilly idr., 2014). Verhoeven in van Balkom (2004a) definirata otroke 

s SJM kot otroke, ki kažejo pomemben primanjkljaj v produkciji in/ali razumevanju jezika, 

česar ne moremo pojasniti z zaostankom v kognitivnem razvoju, posledicami senzomotoričnih 

primanjkljajev, nevrološkimi boleznimi, duševnimi motnjami ali pomanjkanjem 

izpostavljenosti jezikovnim vzorcem in modelom. Podobno tudi E. Richterova in G. Seidlova 

Malkova (2017) povzemata definicije in pravita, da imajo otroci s SJM jezikovne težave kljub 

kognitivnim sposobnostim v mejah normale in brez drugega vidnega vzroka (motenj v 

duševnem razvoju, nevroloških poškodb, motenj sluha ali okoljske deprivacije). Kamhi 

(1998) podaja definicijo težav z učenjem jezika v odsotnosti mentalnih, senzornih in fizičnih 

primanjkljajev, resnih čustvenih motenj, okoljskih dejavnikov in možganskih poškodb. T. 

Žerdin (2003 v Satler, 2016) bolj poenostavljeno pravi, da imamo s SJM opraviti tedaj, ko sta 

sluh in inteligentnost normalna, jezikovni razvoj pa je moten. Kategorija SJM tako po 

dogovoru in opažanjih strokovnjakov predstavlja motnje usvajanja jezikovnega sistema, iz 

katerih so izključene tiste motnje, katerih vzroki so jasno definirani in prepoznani (Ljubešić, 

1997a). Težave lahko vključujejo vse jezikovne ravni ali samo posamezno izmed njih oz. 

različne kombinacije (Arapović, Grobler in Jakubin, 2010). Prevalenca otrok s SJM se giblje 

nekje od 5 % do 7 % otrok v populaciji (Leonard, 2014a; Verhoeven in van Balkom, 2004a). 

Na področju SJM še danes obstaja nemalo polemik. Zaradi številnih nestrinjanj med 

strokovnjaki in dilem na tem področju je bila kategorija izključena iz zadnje verzije 

Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj (DSM-V). Ameriško združenje 

logopedov (Paul, 2012) trdi, da je SJM kot kategorijo bolje izključiti, saj je kontroverzna, 

dogovor o veljavnosti in definiciji kategorije pa še ni dosežen. Izključitev je povzročila kar 

nekaj razprav in deljenih mnenj v strokovnih krogih (Reilly idr., 2014). Zaradi nejasne 
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etiološke slike in heterogenosti jezikovnih težav znotraj te skupine so SJM že več kot stoletje 

pomembna tematika strokovnjakov s področja logopedije in širše. Skupni cilji vseh so priti do 

odkritja naverjetnejših vzrokov, oblikovanje jasnejše definicije in klasifikacije (Arapović idr., 

2010).  

1.4.1. Prepoznavanje, ocenjevanje in diagnostika SJM 

V osnovi so SJM precej enostavno definirane. Diagnosticiramo jih, kadar otrok iz neznanih 

razlogov ne dosega običajnih napredkov v usvajanju in učenju jezika. V praksi pa je ta 

poenostavljena karakterizacija zavajajoča (Bishop, 2004). Diagnosticiranje SJM pri otrocih je 

v najboljših okoliščinah velik izziv (Gillam, Pena, Bedore, Bohman in Mendez-Perez, 2013). 

Odločitev, kdaj diagnozo SJM postaviti, je lahko izjemno zahtevna (Bishop, 2004). 

Najpogostejša praksa v tujini je osnovanje diagnostičnih odločitev na rezultatih 

standardiziranih testov (Gillam idr., 2013), ki jih angleško jezikovno področje ponuja 

razmeroma veliko, pri nas pa je tega še zelo malo. Testi strokovnjakom nudijo pomembno 

osnovo v obliki pridobitve objektivnih rezultatov jezikovnih sposobnosti in možnost 

primerjave z normami za različne populacije.  

Od leta 1981 obstajajo kriteriji, ki SJM jasno ločijo od drugih kliničnih kategorij; nevroloških 

motenj, avtizma, motenj v duševnem razvoju ipd. Oblikovali sta jih ameriški strokovnjakinji 

R. Stark in P. Tallal (1981) in so bili kasneje s strani drugih dodatno izpopolnjeni. Še danes ti 

kriteriji veljajo kot temelj diagnostike SJM. Kot navajata avtorici, lahko SJM potrdimo, kadar 

velja vse od naštetega (Arapović idr., 2010; Leonard, 2014a):  
1) slabi dosežki na področju jezika na kateremkoli testu, ki to meri (vsaj 1,25 SD pod 

povprečjem);  

2) neverbalni IQ vsaj 85;  

3) odsotnost motenj sluha;  

4) odsotnost strukturnih anomalij obraza in oralnih struktur in odsotnost motoričnih 

motenj;  

5) odsotnost nevroloških disfunkcij; 

6) odsotnost težav s socialno interakcijo in omejitev aktivnosti in interesov (ni znakov 

socialne deprivacije). 

Kriteriji so bili kasneje s strani različnih avtorjev spremenjeni, dopolnjeni in prilagojeni. 

Mednarodna klasifikacija bolezni (MKB-10) SJM definira, kadar otrokove jezikovne 

sposobnosti padejo vsaj 2 SD pod povprečje. Nekateri raziskovalci so poskušali izključiti tudi 

otroke, katerih jezikovni deficiti so bili posledica sociokulturnih in okoljskih dejavnikov, 

vendar je določitev relativnega učinka okolja in dejavnikov v otroku samem zelo zahtevna 

naloga. Pri kriteriju neverbalnega IQ nekateri uporabijo nižje vrednosti (75-80). Otroci s 

fonološkimi motnjami so prav tako običajno izključeni iz skupine SJM. Tudi ta kriterij je 

nekoliko majav in variabilen, nekateri se tako odločijo, da izključijo samo otroke, katerih 

fonološki primanjkljaj je bolj resen od jezikovnega (Kamhi, 1998).   

Poleg teh, t. i. izključitvenih kriterijev velja tudi kriterij diskrepance, ki pravi, da mora biti, če 

hočemo pri otroku potrditi SJM, med verbalnimi in neverbalnimi sposobnostmi otroka znatna 

razlika. Večina otrok s SJM ta kriterij  tudi dejansko dosega (Botting in Conti-Ramsden, 

2004). Pogosto zasledimo priporočilo, da morajo biti verbalne sposobnosti vsaj za 1 SD slabše 
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od neverbalnih (Reilly idr., 2014), sicer pa je glede diskrepance v strokovnih krogih še nekaj 

nestrinjanja (Tomblin idr., 1996). Čeprav je razlika med verbalnimi in neverbalnimi dosežki v 

literaturi pogosto omenjena, v klinični praksi ni vedno upoštevana. Omenjene meje so umetno 

določene, poleg tega pa nikjer ni jasno določeno, katere teste receptivnega in ekspresivnega 

jezika naj bi se v procesu diagnostike uporabljalo (Bishop in McDonald, 2009). Težave se 

pojavljajo tudi pri določanju, kakšen nivo neverbalnih sposobnosti je potreben, da lahko 

izključimo globalne učne težave (Reilly idr., 2014).  

V praksi se SJM navadno diagnosticira na podlagi jezikovne simptomatologije in dosežkov 

posameznika na področju jezika, ki so nižji od pričakovanih za njegovo starost. Strokovnjaki 

po svetu v ta namen uporabljajo najrazličnejše teste in pripomočke, ki vključujejo čim bolj 

raznolike jezikovne naloge, na večini jezikovnih ravni (Arapović idr., 2010). Novejši model 

diagnostičnih kriterijev SJM je EpiSLI model, ki temelji na petih točkah (ekspresija, 

recepcija, besednjak, sintaksa in pripovedovanje) in je statistično dokazano veljaven ter 

zanesljiv pri določanju SJM (Tomblin idr., 1996).   

Tudi z omejeno uporabo standardiziranih testov je diagnosticiranje SJM seveda mogoče. V 

grobem iščemo torej otroke, katerih jezikovni nivo je pomembno nižji od kronološke starosti 

in neverbalnih sposobnosti in katerih sluh je normalno razvit. Izključimo otroke, ki imajo 

kakršnekoli dodatne motnje, kot so motnje pozornosti in hiperaktivnosti ipd. Medicinski in 

okoljski dejavniki, ki bi lahko vplivali na jezikovni razvoj, kot so npr. zgodovina nevroloških 

napadov ali vnetij srednjega ušesa, resne nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje ter 

dvojezično ali osiromašeno domače okolje, morajo biti prav tako izključeni (Bishop, 2004; 

Ljubešić, 1997a).  

1.4.2. Etiologija SJM in dejavniki tveganja  

Etiologija SJM ostaja do neke mere neznanka. Šlo naj bi za biološko osnovo motnje, ki pa še 

ni jasno določena, niti z gotovostjo potrjena. Večina raziskovalcev poroča o različnih 

nevroloških znakih, o nekem posebnem nevrološkem profilu oseb s SJM, ki naj bi motnjo 

povzročal. Čeprav so jasni nevrološki znaki, možganske lezije ali poškodbe po definiciji 

izključeni iz vzrokov za SJM, neki majhni, subtilni znaki drugačnega nevrološkega 

funkcioniranja obstajajo. Šlo naj bi za abnormalnosti v zgodnjem nevrološkem razvoju, 

najverjetneje že pred otrokovim rojstvom. Rezultat so nepopolne oz. premalo učinkovite 

možganske povezave (Bishop, 1997; Leonard, 2014a; Ljubešić, 1997a). Preiskava mrtve 

deklice z razvojno disfazijo (Cohen, Campbell in Yaghmai, 1989 v Bishop, 1997) je pokazala, 

da so njeni možgani na prvi pogled izgledali popolnoma normalno, mikroskopski pristopi pa 

so pokazali skupke možganskih celic na nepravih mestih, v levi hemisferi frontalno. Še 

nekateri drugi znanstveniki (Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitiz in Geschwind, 1985 v 

Bishop, 1997) so odkrili dokaze za to, da je vzrok razvojnim težavam zgodnja abnormalnost 

migracije nevronov. Drugi (Lyon in Gadisseux, 1991 v Bishop, 1997) nasprotno trdijo, da je 

takih abnormalnosti tudi v običajnih možganih verjetno veliko in da bi, če bi preučevali 

katerekoli možgane, skoraj gotovo našli kakšno posebnost. Veliko možganskih procesov bi 

lahko povzročalo SJM, vendar vse teorije zaenkrat ostajajo zgolj namigovanja (vloga 

nevrotransmitorjev, razvoj krvnih žil in oskrba možganov, razvoj nevronskih povezav …). 

Obstaja veliko načinov funkcioniranja možganov, ki so lahko moteni v otrokovem razvoju, 

kar je lahko posledica tudi česa drugega, ne samo možganskih poškodb (Bishop, 1997). Vse 
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kaže na to, da imajo SJM v resnici nevrobiološko osnovo. Raziskovalci so odkrivali povezave 

s pridobljeno afazijo pri odraslih in preverjali teze, da podobni simptomi pomenijo tudi 

podobna oškodovana področja možganov. Po teh predvidevanjih naj bi bila najbolj na udaru 

področja levih frontalnih in tempo-parietalnih režnjev. Jasnih dokazov za to ni. Tudi metode, 

ki bi to preverjale neškodljivo in nesporno za otroke, še niso dovolj razvite. Otroci ne zmorejo 

dolgo ležati pri miru, zato je MRI ovirana, pogosta uporaba CT zgolj v raziskovalne namene 

pa je zaradi sevanja pri otrocih etično sporna. Poleg tega so to drage metode, kar dela obsežne 

raziskave ekonomsko zelo obremenilne. Dokazi o možganskih poškodbah so bili najdeni zgolj 

pri otrocih, ki so poleg jezikovnih izražali tudi vedenjske težave ali doživljali napade. Številni 

raziskovalci niso našli nikakršnih strukturnih lezij možganov ali poškodovanega tkiva pri 

otrocih s SJM, so pa našli določene posebnosti v velikosti hemisfer (Harcherik idr., 1985 v 

Bishop, 1997; Rosenberger in Hier, 1980 v Bishop, 1997). Kljub temu možnost zgodnje 

možganske poškodbe še ni popolnoma opuščena, saj je lahko tem preiskavam tudi nevidna. 

Primer so nedonošenčki, ki so nagnjeni h krvavenju v ventrikle (intraventikularna krvavitev). 

Krvavitve se na ultrazvoku novorojenčka jasno vidijo, čez nekaj časa pa vsi znaki tega 

izginejo (Bishop, 1997). J. Reilly idr. (2014) navajajo, da v zadnjem času obstaja splošni 

konsenz, da otroci s SJM nimajo pričakovane, v levo usmerjene asimetrije možganskih 

struktur in funkcij jezikovnih možganskih regij. Nekje v razvoju naj bi torej prišlo do 

neuspešne specializacije področij za jezik v levi možganski hemisferi.  

Enako kot mehanizem v ozadju SJM še ni potrjen, tudi vzrok za moten razvoj možganskih 

povezav, ki naj bi se kazal kot jezikovne motnje, še ni znan. Mogoče vzroke lahko razdelimo 

v tri skupine (Bishop, 1997):  

1) genetski dejavniki,  

2) prenatalno okolje, 

3) vplivi okolja po rojstvu. 

Nekateri pogosto omenjeni rizični dejavniki za nastanek motnje so tako (Bishop, 1997; 

Ljubešić, 1997a):  

- spol, 

- velikost družine, 

- otrok ni prvorojeni v družini, 

- nizki SES družine, 

- prezgodaj rojen otrok,  

- nizka obporodna teža otroka. 

Spol je pogosto omenjen kot dejavnik tveganja (Ljubešić, 1997a). SJM so diagnosticirane pri 

2-3 krat več dečkih kot deklicah. Morebitni vzrok za to je, da se včasih lahko običajno 

počasnejši razvoj dečkov prehitro razume kot odstopanje in interpretira kot motnjo. Nekateri 

raziskovalci trdijo, da je razlika v spolu bolj navidezna kot resnična in da je vzrok za te 

rezultate zgolj to, da se dečke večkrat napoti po pomoč, saj navadno pri njih težave spremlja 

še kaj drugega. Največkrat je to problematično vedenje, kar povzroči, da so dečki hitreje 

opaženi, okolica pa bolj zaskrbljena. Vseeno so mnogi odkrili tudi dokaze za dejansko razliko 

v prisotnosti SJM po spolu. Biološko razlago sta podala Geschwind in Galaburda (1987 v 

Bishop, 1997), ki trdita, da testosteron zavre razvoj leve hemisfere pri zarodku in da so vzrok 

razvojnih jezikovnih težav vzorci nenormalne možganske lateralizacije.  
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Prenatalno okolje je prav tako lahko pomemben dejavnik jezikovnega razvoja. Če je 

nosečnica izpostavljena okužbam, toksičnim substancam, alkoholu in drogam ali njena 

prehrana ni ustrezna, vse to seveda lahko vpliva na razvoj zarodka. V drugi polovici gestacije 

so nevroni že razviti in umeščeni na končne položaje, številni okoljski dejavniki pa še lahko 

vplivajo na razvoj možganov. Tudi na tem področju jasnih dokazov o vzrokih za SJM ni, 

predvsem zaradi pomanjkanja raziskav (Bishop, 1997). 

Več študij je raziskovalo obporodne dejavnike, ki naj bi vplivali na pojav SJM, vendar tudi 

tukaj jasnih dokazov za pogostejše perinatalne travme pri SJM ni. Zgodnja fokalna lezija leve 

hemisfere (pred prvim letom starosti) pri otrocih ne privede do enake klinične slike, kot jo 

vidimo pri odraslih z afazijo. Čeprav bi se zgodnja fokalna možganska lezija zdela najbolj 

mogoč in očiten razlog pojava SJM, dokazi te hipoteze ne podpirajo (Bishop, 1997).   

Kar nekaj okoljskih vplivov lahko najdemo med dejavniki za pojav SJM. Prvi izmed njih je 

družina, v katero se otrok rodi. Znano je, da mora biti  otrok deležen jezikovnega vpliva, da bi 

se naučil jezika, navadno ga prejme od svojih sorodnikov, najbolj seveda mame. Teza, da je 

moten jezikovni razvoj zgolj posledica bornega jezikovnega vnosa, pa ne drži povsem 

(Bishop, 1997). Pri otrocih s SJM so sicer našli dokaze o omejenem in revnejšem 

pogovornem kontekstu, s slabšimi osnovami za jezikovni razvoj in socialno funkcioniranje. 

Otroci s SJM naj bi iz dobro stukturiranih pogovorov s skrbniki in starši prejeli manj 

graditvenih učinkov za jezik. Vidne so tudi razlike v kohezivnosti diskurza med starši in 

otroki s SJM ter starši in otroki običajnega jezikovnega razvoja (van Balkom in Verhoeven, 

2004b). Vplivi jezikovnega okolja se torej kažejo, niso pa linearno povezani z razvojem 

jezika. D. V. M. Bishop (1997) pravi, da obstaja neka meja učinkovitosti, ki jo mora jezikovni 

vnos doseči, da se jezik dejansko lahko razvija normalno, vendar je ta meja sorazmerno nizka 

in jo veliko otrok doseže tudi v šibkejših okoljih, SJM pa imajo tudi otroci, ki so to mejo 

dosegli. Ta točka je sicer težko izmerljiva. Harris (1992 v Bishop, 1997) je odkril, da ima 

materin jezikovni vnos večji vpliv na razvoj semantike kot sintakse, vpliva pa predvsem na 

širjenje besednjaka. Depresivne, neresponzivne matere so dokazano predstavljale slabši model 

za jezikovni razvoj, je bil pa ta učinek relativno majhen in je s starostjo še slabel. Dokaze, ki 

zanikajo velik vpliv jezikovnega okolja, najdemo tudi pri slišečih otrocih gluhih staršev. 

Večina teh otrok se jezikovno popolnoma primerno razvija v odsotnosti oralnega govora 

staršev, seveda če so vsaj v določeni meri deležni govora drugih odraslih oseb (Schiff-Myers, 

1998 v Bishop, 1997). Vse nas torej vodi do zaključka, da je gramatični razvoj skoraj 

neobčutljiv na kvaliteto in kvantiteto jezikovnega vnosa s strani staršev in skrbnikov, lažje pa 

je najti vplive na semantični razvoj. Če izključimo primere ekstremnega zanemarjanja, ne 

najdemo nobene dimenzije otrokovega jezikovnega in komunikacijskega okolja, ki bi 

povzročala tako specifične težave, da bi se lahko definirale kot SJM. Pri nekaterih otrocih s 

SJM ta dejavnik sicer lahko potrdimo, ker prihajajo iz jezikovno šibkejših okolij, vendar je 

veliko tudi tistih, pri katerih tega dejavnika ne najdemo. Šibko jezikovno okolje torej samo po 

sebi ni dovolj za pojav SJM, se pa včasih poveže z drugimi dejavniki, ki skupaj tvorijo pogoje 

za razvoj motnje. Take zveze so mnogo težje dokazljive in zahtevnejše za raziskovanje. Za 

dejavnik jezikovnega vnosa lahko torej rečemo, da je povezan s SJM in vsekakor povečuje 

tveganje za razvoj motnje, ni pa niti nujen niti zadosten pogoj za njen nastanek (Bishop, 

1997). Nikakor pa vpliva okolja ne zanikamo, jezikovno okolje otrok s SJM je potrebno 

spremljati, saj šibka jezikovna kompetenca in na drugi strani boren jezikovni vnos s strani 
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staršev močno ovirata proces učenja o povezavah specifičnih komunikacijskih namer z 

ustreznimi jezikovnimi oblikami. Jezikovno šibkejši starš in otrok s SJM sta tako na nek način 

ujeta v začaran krog slabe komunikacije (van Balkom in Verhoeven, 2004b). 

Poklic in izobrazba staršev in s tem povezan socio-ekonomski status družine so prav tako 

dejavniki, ki v določeni meri dokazano vplivajo na jezikovni razvoj otroka in se včasih 

povezujejo tudi s SJM. Kot smo omenjali pri jezikovnem vnosu, tudi ti dejavniki nimajo zelo 

močne povezave SJM, saj je najti tudi otroke s SJM, katerih starši so visoko izobraženi in 

premožni. Socialno okolje ne vpliva zgolj na jezik. Če sploh se vplivi navadno kažejo na vseh 

področjih enako in se širijo tudi na ostale (neverbalne) sposobnosti. Poleg tega so britanski 

raziskovalci odkrili, da so jezikovne razlike med socialnimi razredi majhne ter klinično 

nepomembne. Največji vpliv socialnega okolja na otrokov jezik je viden v vzorcih uporabe, ki 

jih otrok prevzame in ne v osnovnih jezikovnih sposobnostih (Puckering in Rutter, 1987 v 

Bishop, 1997). Številni so prepoznali velike razlike med načinom govora staršev s svojim 

otrokom v različnih socialnih razredih. Poleg tega so v revnejših okoljih prisotni še številni 

drugi vplivi na otroka, ki lahko podkrepijo najdeno korelacijo okolja in jezikovnega razvoja, 

npr. zdravstveni in prehranski standardi matere in otroka, velikost družine, prenaseljenost itd. 

(Bishop, 1997; Reilly idr., 2014). Enako tudi materni jezik otroka, ki ni enak jeziku okolja, ni 

povsem utrjen kot dejavnik za pojav SJM in kot tak ni jasno določen (Reilly idr., 2014). Kljub 

vsem omenjenim pomislekom nekatere raziskave poročajo o dejanskem vplivu opisanih 

dejavnikov na razvoj SJM pri otroku, vendar so rezultati zelo različni. Večina avtorjev navaja, 

da je statistično pomembna zveza med omenjenimi dejavniki in prisotnostjo SJM zelo šibka 

ali pa je niti ni (Bishop, 1997; Leonard, 2014a; Ljubešić, 1997a). Tudi novejše raziskave 

kažejo, da so otroci s SJM del čisto vseh socialno-ekonomskih okolij, kar nas opominja na to, 

da pojav SJM ni odvisen od okolja (Reilly idr., 2014).  

Veliko pogosteje kot okoljski vplivi so bili kot dejavniki tveganja za razvoj SJM pri otrocih 

prepoznani genetski dejavniki (Bishop, 1997). V preteklih letih je veliko raziskovalcev 

odkrilo, da se v določenih družinah SJM pojavljajo pogosteje (Bishop, 1997; Ljubešić, 

1997a). Če ima otrok SJM, je za njegove sorojence in sorodnike tveganje za razvoj SJM višje 

kot za ostalo populacijo. Pomembno je poudariti, da pojav motnje v isti družini še ne pomeni 

nujno, da je motnja dedna. Tu so tudi vplivi kulturne transmisije (prenos vzorcev s starša na 

otroka). Starš z jezikovno motnjo otroku predstavlja slab jezikovni model. To je običajno 

izključeno kot splošna pojasnitev, saj je v istih družinah velikokrat več otrok, od katerih so 

nekateri (ali eden) prizadeti, drugi pa ne. Drugi mogoč vzrok pojava SJM v istih družinah je 

deljeno okolje. Če bi torej vzrok SJM bil okoljski, bi si ga družina delila in bi tako bila bolj 

rizična za razvoj SJM. Najboljši način za preučevanje vpliva okolja in genov so študije 

dvojčkov. Ključna je primerjava enojajčnih in dvojajčnih dvojčkov, saj si oboji delijo okolje, 

enojajčni pa si poleg tega delijo tudi genetski zapis. Dosedanje raziskave so pokazale, da 

imajo enojajčni dvojčki skoraj 100 % konkordanco SJM. Oba enojajčna dvojčka sta torej 

imela SJM, pri dvojajčnih je bil ta odstotek nekje 50 %, kar nam očitno kaže vpliv genov na 

razvoj SJM. Genetski mehanizem v ozadju motnje še ni povsem pojasnjen, je pa verjetno, da 

se pojavljajo motnje časovnega usklajevanja zgodnjih nevro-razvojnih dogodkov, kot je npr. 

nevronska migracija. Po navedbah nekaterih raziskovalcev naj bi šlo za nenavadnosti v prvih 

dvajsetih tednih gestacije. Geni, povezani s SJM, naj bi tako na razvoj možganov vplivali že 

dolgo pred otrokovih rojstvom (Bishop, 1997). Novejša literatura v povezavi s pojavom SJM 
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poroča o mutacijah gena FOXP2 (Pinker, 2001 v Reilly idr., 2014), celotna slika genetskih 

mehanizmov v ozadju SJM pa še ni znana (Gregl idr., 2014). Genetske razlage številni težko 

sprejmejo, saj je v zvezi z genetiko prevladujoč pogled genetski determinizem, ki pravi, da 

tisto, kar je z geni določeno, ne more biti spremenjeno. Pogled na okoljske dejavnike je bolj 

mil, ker naj bi jih lažje nadzirali in tako vplivali na motnjo. Genetski determinizem bi morali 

kot pogled na motnje in težave popolnoma opustiti, saj se pojavljajo napačne interpretacije, da 

geni povzročajo vedenje na direkten način, kar ne more biti preoblikovano. Dokazov proti 

genetskemu determinizmu je kar nekaj, eden izmed njih je npr. rast višine skozi generacije – 

geni se niso spremenili, spremenila se je prehrana. Geni ne delujejo izolirano in ne povzročajo 

vedenja direktno. Vse človeško vedenje je produkt kompleksnih interakcij med biološkim in 

okoljskim. Genetska pogojenost motnje pomeni torej zgolj to, da je za otroka, ki je deležen 

običajnih izkušenj, genetika pomembnejša od okolja pri določanju, ali bo ta otrok imel 

jezikovne težave ali ne. Ne pove pa nam nič o tem, kaj se bo z otrokom zgodilo, če bo deležen 

nekaterih drugih izkušenj, ki niso splošne in za vse enake, npr. logopedska terapija. Morda bo 

nekoč v prihodnosti mogoče biokemijsko manipulirati z geni, ki SJM povzročajo, vendar pa 

lahko že sedaj, ko znanost tega nivoja še ne dosega, delamo v smeri razumevanja otrokove 

jezikovne motnje, psiholingvističnih procesov, ki potekajo, in tako osnujemo učinkovite 

terapevtske pristope za lajšanje jezikovnega usvajanja in učenja (Bishop, 1997).  

1.4.3. Terminologija SJM  

Običajno je, da slabše, kot je nek pojav poznan in definiran, bolj nekonsistentna in variabilna 

je terminologija zanj. Za SJM to vsekakor velja. Precej časa v preteklosti sploh ni bilo jasno, 

kako določiti, kdo sploh ima jezikovne težave nepoznanega vzroka in kako te osebe 

imenovati. V osemdesetih letih 20. stoletja sta bila za vse otroke z jezikovnimi težavami v 

uporabi termina jezikovni primanjkljaj in jezikovna motnja. Strokovnajki so ju uporabljali 

enakovredno, za označevanje otrok, ki so imeli težave z učenjem jezika (Kamhi, 1998). V 

zgodnjih 90. letih se je terminologija primarno osredotočala na omejitve ekspresivnega jezika, 

prevladoval je izraz razvojna disfazija, ki ga ponekod lahko zasledimo še danes. Nekaj časa 

so SJM enačili tudi z zakasnelim jezikovnim razvojem in motnjami jezikovnega učenja. 

Uporabljali so se tudi izrazi: razvojna gluhota za besede, razvojne motnje avditorne 

percepcije in razvojna verbalno-avditorna agnozija. Ti izrazi pričajo o začetku zavedanja, da 

jezikovne težave niso omejene zgolj na produkcijo. Konec 20. stoletja se je pogled z 

nevrobiološke perspektive premaknil na lingvistične in psiholingvistične opise neodvisno 

motenih jezikovnih mehanizmov. Preobilica različnih izrazov je seveda dodatno prispevala k 

zmedi na že tako nejasnem področju (Bishop, 1997; Kamhi, 1998; Reilly idr., 2014).  

Čeprav vsi uporabljeni izrazi pomenijo jezik, ki iz neznanega razloga ne dosega razvojnih 

mejnikov, izbor termina ni nevtralen (Bishop, 1997). Prirojena otroška afazija ter razvojna 

afazija in disfazija so medicinske diagnoze (Arapović idr., 2010) in dobesedno pomenijo 

izgubo/motnjo jezika, v sodobni nevrologiji pa so uporabljene kot sinonimi za motnjo, ki je 

posledica možganske travme. Ta nevrološka konotacija je povzročila, da so termini izgubili 

popularnost in uporabno vrednost, ko govorimo o razvojnih težavah, kjer so možganske 

poškodbe redko znane (Bishop, 1997). Izraza verbalna agnozija in avditorna agnozija prav 

tako odražata nevrološki pristop k motnji (Arapović idr., 2010). Izraz zaostanek v jezikovnem 

razvoju namiguje, da je moten časovni okvir razvoja jezika in da otrok sicer napreduje po 
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enakih stopnjah kot vrstniki, le počasneje. Težava, ki se pojavlja tukaj, je, da še vedno ne 

vemo, ali to pri SJM dejansko velja. Prav vprašanje, ali je razvoj enak (le počasnejši) ali pa 

obstaja v tem razvoju druga motnja, ostaja polemično za številne raziskovalce jezikovnih 

motenj (Bishop, 1997). Izraz, ki je trenutno najbolj v uporabi, je »specific language 

impairment« (SLI), Hrvati so ga prevedli kot »posebne jezične teškoće« (PJT), v slovenski 

stroki pa se enotno poimenovanje še ni uveljavilo. Omenjeni termin ostaja nevtralen v odnosu 

do etiologije in heterogenosti pojavnih oblik jezikovnih težav in je tudi zato v tuji literaturi 

danes splošno priznan  (Arapović idr., 2010). Prav tako z uporabo besede »impairment« 

(primanjkljaj) ostaja nevtralen na delikatnem področju zaostanek/motnja (Bishop, 1997). V 

angleščini je beseda »impairment« definirana kot zmanjšanje moči, vrednosti, kvalitete ali 

kvantitete (Impairment, b. d.), SSKJ pa besedo primanjkljaj razlaga kot »razliko med 

dejansko in potrebno količino česa« (Primanjkljaj, b. d.). Izraz specifični se nanaša na to, da 

so jezikovne težave prisotne v sicer neproblematičnem razvojnem kontekstu (Bishop, 1997). 

Nekateri logopedi menijo, da je beseda primanjkljaj veliko manj stigmatizirana od besede 

motnja (Kamhi, 1998).  

Nekateri strokovnjaki tudi za trenutno prevladujoče poimenovanje navajajo pomisleke in 

izpostavljajo pomanjkljivosti. Pridevnik specifični naj bi preveč namigoval na izolirane 

jezikovne težave, ki ne vplivajo na ostale kognitivne in mentalne aktivnosti, dokazano pa je, 

da ima večina otrok s SJM težave tudi na drugih področjih (Kamhi, 1998). V zadnjem času se 

pojavljajo tudi težnje k uporabi širšega izraza jezikovni primanjkljaj (»language impairment«, 

LI) (Reilly idr., 2014). Novejše raziskave na področju klasifikacije poskušajo znotraj 

heterogene skupine jezikovnih motenj definirati manjše, omejene kategorije. Tako v literaturi 

naletimo tudi na izraze, kot so gramatične jezikovne motnje (»grammatical language 

impairment«) in pragmatične jezikovne motnje (»pragmatic-semantic language impairment«) 

(Arapović idr., 2010).  

Uporabnost termina je na koncu vedno odvisna od tega, kaj pomeni ljudem, ki ga uporabljajo. 

Prednost uporabe termina SLI je, da je manj dvoumen in stigmativen kot izraz jezikovna 

motnja. Izraz po mnenju nekaterih privlači vprašanja glede narave težav, ki so v ozadju. 

Raziskovalcem pomaga definirati posebno podskupino otrok z jezikovnimi motnjami. Veliko 

klinikov pa na drugi strani ne vidi nobenega razloga, zakaj bi namesto bolj splošnih izrazov 

(jezikovni primanjkljaj/motnja), ki bolje predstavijo heterogenost populacije otrok z 

razvojnimi jezikovnimi težavami, uporabljali termin SJM. Kliniki bi izraz sprejeli, če bi bili 

prepričani, da ima diagnoza SJM tudi vplive na terapijo in prognozo, sicer pa težko (Kamhi, 

1998).  

Terminologija je tudi s stališča staršev pomembna tematika. Nekateri izrazi, npr. zaostanek v 

jezikovnem razvoju lahko staršem namigujejo, da gre pri otroku za prehodni problem, ki ga bo 

otrok prerastel, termini, kot sta SJM in jezikovna motja pa v svetu izven logopedskih obravnav 

nimajo nobene veljave. Starši čutijo frustracije, ker ne obstaja neka bolj medicinsko 

usmerjena oznaka, ki jo družba navadno interpretira kot resnejšo in ji priznava večji vpliv na 

življenje (Reilly idr., 2014). Ne glede na to nekateri menijo, da je termin SLI zanimiv za 

medije in je zato bolj verjetno, da bo povezan z drugimi »popularnimi« učnimi problemi, 

predvsem disleksijo in motnjami pozornosti. Ti dejavniki lahko omenjen termin naredijo 

otrokom, staršem in strokovnjakom privlačnejši. Poznanost motnje lahko privede tudi do 
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večje prepoznavnosti logopedov kot skupine profesionalcev, ki se ukvarja tudi z otroki z 

motnjami usvajanja in učenja jezika (Kamhi, 1998). Tudi pri nas v krogih večinske populacije 

še vedno prevladuje prepričanje, da se logopedi ukvarjajo zgolj z govornimi težavami in 

artikulacijo.  

Diskusija o poimenovanju in definiranju SJM je v zadnjem času spet postala aktualna, 

posebno po izdaji nove različice DSM (DSM-V), iz katere je bila motnja »specific language 

impairment« izključena (Richterova in Seidlova Malkova, 2017). Ne glede na uporabljeno 

terminologijo je v splošnem nujno, da strokovnjaki poenoteno komunicirajo z oblikovalci 

politike v smeri promocije in zagotovitve programov identifikacije otrok, katerih jezikovne 

sposobnosti so pod nivojem, ki bi jim omogočal neovirano soočanje s procesom izobraževanja 

(Snowling, 2014).  

1.4.4. Težave in pomisleki v zvezi z diagnostiko in opredelitvijo SJM  

Ker je skupina oseb s SJM tako heterogena, poleg tega pa se simptomi SJM s starostjo 

spreminjajo, ni nič čudnega, da se literatura s tega področja nikakor ne more strinjati glede 

ocenjavanja in diferencialnih diagnostičnih postopkov (Richterova in Seidlova Malkova, 

2017). Nemalo je pomislekov in celo teženj po opustitvi ali vsaj radikalnih spremembah 

diagnostike. Pojavljajo se številna vprašanja in dileme v zvezi z glavnimi diagnostičnimi 

kriteriji (Bishop, 1997):  

1) Kaj naj obsega ocena jezikovnih sposobnosti? Zgolj rezultate na standardiziranih 

testih ali tudi različne komunikacijske težave v vsakodnevnem življenju?  

Nekateri opozarjajo, da definiranje SJM s tradicionalnimi izključitvenimi kriteriji in 

povprečno neverbalno inteligentnostjo ne identificira edinstvene, homogene skupine otrok z 

razvojno jezikovno motnjo (Kamhi, 1998). Drugi izpostavljajo, da vsak otrok v terapiji ne 

izpolnjuje psihometričnih kriterijev za SJM (Richterova in Seidlova Malkova, 2017). D. V. 

M. Bishop (2004) pravi, da se večina težav in kontroverznosti pojavlja, ker ljudje iščejo eno 

samo diagnostično rešitev za širok obseg različnih problemov. Pri SJM ne obstaja zlati 

standard, ki bi ga lahko prenesli v vse situacije, ker do danes optimalni diagnostični 

pokazatelji še niso bili identificirani in testirani v epidemioloških raziskavah (Reilly idr., 

2014). Zaradi težav s kriteriji veliko praktikov raje uporablja nestandardizirane metode 

(opazovanje, deskripcijo). Izključitveni in vključitveni tradicionalni kriteriji v klinični praksi 

navadno niso uporabljeni za namene identifikacije jezikovne motnje ali določitve potrebnosti 

terapije. V večini primerov se morajo terapevti prepričati zgolj v to, ali so otrokove jezikovne 

sposobnosti nezadostne. To običajno storijo preko uporabe lastnih kriterijev, utemeljenih na 

diskrepanci med verbalnimi in neverbalnimi sposobnostmi, ki so ali pa niso podobni tistim, ki 

so jih določili raziskovalci (Kamhi, 1998). Eno samo merjenje otrokovih jezikovnih 

sposobnosti seveda ne more biti osnova diagnoze SJM. DSM-IV je, v nasprotju z zadnjo 

verzijo, vključevala kategorijo SJM in tam je bilo navedeno, da SJM potrdimo, kadar 

jezikovne težave vplivajo na akademske ali poklicne dosežke ali socialno komunikacijo 

otroka. Opazovati je torej potrebno otrokovo funkcioniranje v naravnih okoljih in vpliv 

motnje na njegovo življenje. V klinični praksi se ta kriterij seveda skoraj vedno potrdi, saj 

otrok do strokovnjaka redko pride, ne da bi nekdo opazil neko odstopanje oz. izrazil skrb. 

Navadno so to starši, vzgojitelji ali učitelji. Najdemo lahko prednosti in slabosti vključevanja 
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omejitev za življenje v definicijo, saj ta po eni strani razširja pojmovanje in ga dela 

človeškega, po drugi strani pa omejitve v komunikaciji in življenju nasploh ljudje različno 

razumejo. Veliko je odvisno tudi od socialnega okolja, zahtev, ki jih otroku postavljamo, 

pripravljenosti staršev iskati pomoč strokovnjakov ipd. Dva otroka z identičnimi težavami 

lahko tako definiramo kot prizadeta ali neprizadeta zgolj glede na to, ali so odrasli v njihovi 

bližini zaskrbljeni glede njihovega jezika ali ne (Bishop, 1997). Psihometrične strategije so 

osnovane na uporabi standardiziranih ocenjevalnih pripomočkov in baterij, namenjenih 

podrobni oceni govorno-jezikovnih sposobnosti otroka (Richterova in Seidlova Malkova, 

2017). Psihometrični testi so precej zanesljive in veljavne mere notranjega jezikovnega 

konstrukta, vprašanje pa je, kako uporabni so lahko za diagnostične namene. Največja skrb s 

tega področja je problem napačne klasifikacije in njenega vpliva na otroka (Aram in Morris, 

1993). Večina standardiziranih testov ni prilagojenih za identifikacijo kvalitativnih 

abnormalnosti, kljub temu da nam omogočajo določitev resnosti primanjkljaja v primerjavi s 

skupino vrstnikov (Bishop, 2004). Klinične strategije več vlagajo v podrobno in 

individualizirano oceno govora, sluha in jezika in težijo k multidisciplinarni oceni, vključitvi 

čim več strokovnjakov in s tem k pogledu na težave iz različnih perspektiv. Vse strategije 

lahko po svoje prispevajo k najboljši možni diagnozi, zato bi bilo idealno, da bi jih v praksi 

kombinirali (Aram in Morris, 1993; Richterova in Seidlova Malkova, 2017).  

2) Katere aspekte jezika vsebuje kategorija SJM? 

Priporoča se, da se ne zanašamo samo na en test, temveč kombiniramo rezultate z različnih 

področij. Zaenkrat še ne obstaja noben splošno priznan postopek, nabor inštrumentov ali kaj 

podobnega, ki bi bil predpisan za diagnostiko SJM, zato prihaja do nekonsistentnosti in 

nemalo zmede med strokovnjaki (Bishop, 1997). Nekateri trdijo, da se kaže potreba po več 

raziskavah, ki proizvajajo empirično dokazane mejne točke za identifikacijo SJM v 

specifičnih populacijah otrok (Gillam idr., 2013). D. V. M. Bishop in McDonald (2009) sta 

izpostavila problematiko neujemanja kriterijev s klinično presojo. Njuna raziskava je 

pokazala, da obstajata dva velika problema s konvencionalnim pristopom diagnostike SJM, ki 

jo najdemo v DSM-IV in MKB-10 in katere poudarki so na individualno vodenih jezikovnih 

testih. Najprej je jasno, da se testi zelo razlikujejo v sposobnosti razlikovati primere reševanj, 

ki jih usmerjamo, od tistih, ki jih ne. Kot drugo pa jezikovni testi tudi zlahka spregledajo neko 

značilnost jezika, ki je za klinično prakso ključnega pomena. Vsi testi ne vključujejo vseh 

aspektov jezika. Tu se skriva past zanašanja zgolj na standardizirane teste. Če se že odločimo 

za utemeljitev diagnostike zgolj na njih, jih je nujno uporabiti več. Strokovnjaki sicer 

predlagajo integracijo informacij iz več virov – poročanja staršev, rezultati in podatki 

jezikovnih testov, opazovanje v naravnih okoljih (Bishop in McDonald, 2009). Podatki iz 

podrobnih intervjujev ali ocenjevalnih inštrumentov, ki jih izvedemo s starši otroka s SJM, 

dajo veliko koristnih informacij. Obstajajo tudi standardizirani vprašalniki za učitelje, ki so 

namenjeni sporočanju njihovega pogleda na otrokovo komunikacijo in jezikovne sposobnosti 

(Richterova in Seidlova Malkova, 2017). Šele skupek vsega je zanesljiv pokazatelj in dobra 

osnova definiranja objektivnih diagnostičnih kriterijev, ki se bolje ujemajo s klinično presojo 

(Bishop in McDonald, 2009). Potrebam in namenu klinične prakse zadostuje identificiranje 

otrok, katerih jezikovni primanjkljaji negativno vplivajo na njihovo vsakodnevno 

funkcioniranje. Oblikovati moramo skupine otrok, ki jim bodo koristili podobni načini 
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intervencije. To bi moral biti ključni cilj diagnostike. Ne glede na to je lahko v pomoč, če 

potegnemo mejo med merami, ki so namenjene temu, da natančno določijo specifične 

komponente, ki vplivajo na jezikovno delovanje, in tistimi, ki so v večji meri globalni 

pokazatelji sposobnosti uporabe in razumevanja jezika v bolj realističnih kontekstih (Bishop, 

2004).  

3) Kaj pomeni specifičnost motnje?  

Največ diagnostičnih definicij pravi, da specifičnost dokazuje pomemben in opazen razkorak 

med verbalnimi in neverbalnimi sposobnostmi, vendar ta kriterij ni univerzalno sprejet. V 

praksi se logopedi že nekaj časa odmikajo od tradicionalnih kriterijev diskrepance (Aram in 

Morris, 1993). To je jasen primer kriterija, ki morda dobro služi svojemu namenu v 

raziskavah, ki se ukvarjajo s kognitivnimi in jezikovnimi korelacijami pri SJM, njegova 

veljavnost v drugih kontekstih pa je vprašljiva. Npr. ko se sprašujemo, ali so SJM povezane z 

avditornim procesiranjem, simbolnim funkcioniranjem ali s specifičnimi sintaktičnimi znanji, 

se mere omenjene diskrepance izkažejo kot nezanesljive. Na kratko lahko rečemo, da slabo 

jezikovno znanje ne ščiti otroka pred tem, da bo imel nizek neverbalni IQ. Pogosto je uporaba 

mere IQ irelevantna, ker ni nobenega indikatorja, da nivo inteligentnost sploh ima kak 

pomemben vpliv na dosežke na jezikovnih nalogah. Nekateri raziskovalci so odkrili celo, da 

veliko otrok s SJM ne kaže značilnega razkoraka med verbalnimi in neverbalnimi 

sposobnostmi (Bishop, 2004).  

Globalni razvojni zaostanek je kljub temu potrebno izločiti, saj gre takrat za druge motnje. 

Sopojavnosti SJM z drugimi razvojnimi motnjami je visoka, poleg tega so podobni vzroci 

jezikovnega funkcioniranja opaženi pri otrocih z visokim in nizkim neverbalnim IQ-jem. Pri 

SJM smo se znašli v situaciji, ko ima raziskovalni pristop, ki se osredotoča zgolj na »čiste« 

primere, negativni vpliv na klinično prakso, ker vodi do restriktivnih diagnostičnih kriterijev, 

ki izključujejo pomemben delež otrok (Bishop, 2004). Ker naj bi po kriteriju diskrepance 

veliko otrok s SJM ostalo neprepoznanih, so številni sprejeli milejši kriterij. To je, da so 

jezikovne sposobnosti šibke, neverbalni IQ pa je vsaj malo nad nekim minimalnim 

povprečjem (pogosto se uporabi mejo 80) (Bishop, 1997). Nekateri trdijo, da bi se bilo za 

boljšo identifikacijo SJM najbolje odmakniti od kriterijev IQ diskrepance in namesto tega dati 

poudarek na kvalitativne aspekte jezikovnega funkcioniranja (Bishop, 2004; Kamhi, 1998). 

Kamhi (1998) pravi, da bi bilo bolje uporabiti ekspresivno-receptivne jezikovne profile otrok 

in SJM omejiti na tiste, katerih ekspresivne jezikovne sposobnosti so pomembno nižje od 

receptivnih. Tiste, pri katerih tega razkoraka ni, definiramo kot otroke z nespecifičnimi ali 

razvojnimi jezikovnimi motnjami. Modifikacija tega kriterija bi bila ohranitev omenjene 

diskrepance, hkrati pa zahteva, da dosežejo otroci s SJM starosti primerne rezultate na testih 

receptivnega jezika. Najbolj široka in najmanj izključujoča možnost pa je, da kot otroke s 

SJM definiramo vse, katerih ekspresivni jezik je v zaostanku in je hujši od zaostanka v 

receptivnem jeziku. Omenjene rešitve prinašajo spet nove težave, saj te kriterije izpolnjuje 

veliko otrok in težko trdimo, da imajo SJM vsi (Bishop, 1997). Številni opozarjajo na to, da 

ne smemo dopustiti, da diagnostični kriteriji postanejo preveč ohlapni, saj bomo tako dobili 

številne napačno pozitivne primere in prekrivajoče kategorije, ki bodo vključevale otroke 

različnih etiologij, to pa bo seveda negativno vplivalo na rezultate terapij (Bishop, 1997; 

Conti-Ramsden idr., 2012). Mnogi se strinjajo, da popolna opustitev kriterija povprečnih 
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neverbalnih sposobnosti oz. inteligentnosti ni priporočljiva, je pa potrebno bistvo SJM iskati v 

jezikovnih sposobnostih, ki so čim bolj neodvisne od kognicije (Bishop, 1997; Leonard, 

2014b). Izpostavljena je tudi potreba po večkratnem ocenjevanju neverbalnih sposobnosti 

otrok s SJM  med odraščanjem od otroštva do adolescence in spremljanje sprememb (Conti-

Ramsden idr., 2012). 

4) Ali otrok, ki pri 5 letih izpolnjuje kriterije za SJM, pri 8 pa ne, nima več SJM, ali 

moramo kriterije preoblikovati? 

SJM ni statična motnja. Glede na to, da so SJM v resnici manifestacija neprekinjenega in 

tekočega razvojnega procesa, ki vsebuje dinamične interakcije, lahko pričakujemo, da SJM 

kažejo vse lastnosti visoko dinamičnega pojava (Van Geert, 2004). Veliko je otrok, ki na 

začetku razvoja zaostajajo, potem pa zaostanek nadoknadijo in ujamejo vrstnike. Poleg tega 

se primanjkljaji tudi takrat, kadar vztrajajo, z leti spreminjajo. Ključno je ločiti skupino otrok 

z govorno-jezikovnimi zaostanki, ki kljub počasnejšemu začetku razvoja doseže povprečje, od 

otrok z dejanskimi SJM. Razlika je predvsem v mehanizmih v ozadju motnje, saj gre na eni 

strani za zaostanek v zrelostnih procesih, na drugi pa za abnormalnosti možganske 

organizacije ali funkcije. Razlikovanje obeh skupin v praksi seveda ni enostavno, potrebna sta 

zelo podrobna ocena in pozorno spremljanje, pomagajo pa nam lahko tudi kriteriji za 

opredelitev SJM (Bishop, 1997). Nedvomno igrajo jezikovne sposobnosti, ki so pridobljene v 

prvih petih letih življenja in so utrjene skozi otrokova izobraževalna leta, ključno vlogo pri 

določanju življenjskih priložnosti. Otroci in njihove družine si zaslužijo, da se težave 

prepoznajo ter da se nanje odgovori v skladu z najboljšimi dosegljivimi viri in znanjem 

(Reilly idr., 2014). Glede na to, da se profil SJM skozi čas zelo spreminja, se zdi pomembno v 

kriterije in diagnostični proces vključiti tudi element časa in element vpliva motnje na 

vsakdanje življenje v različnih življenjskih obdobjih (Gallagher, 2014). Nujno se morajo 

vzpostaviti tudi sistemi pomoči znotraj javnega zdravstva, ki bodo organizirani tako, da bodo 

odgovarjali na nihanje in spremembe težav v zgodnjem otroštvu. Potrebno je dodatno preučiti 

kompleksnost motenega jezikovnega razvoja. Sprejemanja odločitev ne sme pod nobenim 

pogojem voditi prikladnost. Nikoli ne smemo iskati najbolj udobnih rešitev, najti je treba tiste, 

ki bodo najugodnejše za otroke in njihove družine (Reilly idr., 2014). 

Pojavljajo se tudi pobude za opustitev termina SJM, ker naj bi bil preveč širok in kot tak 

neuporaben koncept tako za praktike kot za raziskovalce (Aram in Morris, 1993). 

Tradicionalni izključitveni kriteriji so po mnenju nekaterih preživeti. Uporaba tako 

omejujočih kriterijev zoži dostop do logopedskih uslug otrokom, katerih jezikovni 

primanjkljaj ni dovolj »specifičen« oz. dovolj resen. Zlasti naj bi bili oškodovani otroci z 

nevrološkimi jezikovnimi motnjami in otroci iz socialno šibkejših okolij. Zaradi pomanjkanja 

empiričnih dokazov o obstoju SJM kot kategorije so nekateri mnenja, da izraz SJM za otroke 

ne predstavlja nobene prednosti. Pravijo, da geni ne spoštujejo naših diagnostičnih 

klasifikacijskih meja. S tem namigujejo, da to, da vemo o genetski in nevrološki podlagi 

razvojnih motenj vedno več, trenutni klasifikacijski sistem postavlja pod vprašaj (Reilly idr., 

2014). Druga možnost je, da izraz SJM ohranimo, predstavlja pa vse razvojne motnje jezika, 

ki ne sodijo v nobeno izmed drugih večjih etioloških podskupin. Tako bi vsakemu otroku, ki 

ni gluh ali naglušen, nima MDR, ni čustveno moten in nima možganskih poškodb, dodelili 
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diagnozo SJM. Na ta način definirana populacija SJM je seveda izjemno heterogena. 

Neverbalna inteligentnost se lahko giba od podpovprečne do nadpovprečne, otroci lahko 

prihajajo iz socialno ogroženih in iz priviligiranih okolij. Zelo raznoliki bi bili tudi zaostanki 

in učni problemi teh otrok. V veliko primerih primanjkljaji ne bi bili omejeni specifično na 

področje jezika in z jezikom povezanim vedenjem. Pomembno bi se razlikovali tudi osnovno 

procesiranje, percepcija, spomin … (Kamhi, 1998). Leonard (2014b) pravi, da bi uporaba 

širšega pomena povzročila več težav na področju razmejitve motenj, kot bi jih rešila. Meje bi 

postale še bolj zmedene in še manj jasne. Veliko raziskovalcev na področju SJM že sedaj 

uporablja širšo definicijo in te kategorije ne uporablja kot deklaracije, da imajo udeleženci 

njihovih raziskav čisti profil. Uporaba termina SJM ima praktične razloge, pomeni lahko npr. 

že to, da otroke s SJM ločimo od ostalih, ker potrebujejo drugačno/dodatno pomoč (Leonard, 

2014b). Ne moremo si torej privoščiti, da popolnoma opustimo diagnostične oznake, četudi 

prepoznavamo, da so to le neke umetno ustvarjene meje. Oznaka nam ponuja hiter in jedrnat 

opis otrokovih težav, ki omogoči dostop do primernih oblik pomoči (Bishop, 2004). Četudi 

vzrok navadno ni znan ali ga je težko prepoznati, je iz prakse razvidno, da se profili otrok, ki 

so trenutno diagnosticirani kot otroci s SJM, dejansko razlikujejo od otrok, katerih etiologija 

je znana, npr. rezultat izgube sluha, premalo jezikovnih stimulacij ipd. (Gallagher, 2014). 

Diagnostični kriteriji so torej pomembna osnova vsakemu raziskovalnemu procesu in tudi 

procesu terapije v praksi. Ker nemalo strokovnjakov opozarja na zastarelost tradicionalnih 

kriterijev SJM, je morda smiselno razmišljati o dopolnitvah in preoblikovanju le-teh. Namesto 

diagnostičnega bi bilo dobro razmišljati o funkcionalnem klasifikacijskem sistemu, kriteriji pa 

bi morali biti taki, da bodo lahko uporabljeni tako s strani klinikov kot raziskovalcev. Ob tem 

je nujno identificirati vprašanja, ki so relevantna za klinike in tista za raziskovalce, ter 

okoliščine dela (Reilly idr., 2014). Strokovnjaki spodbujajo k definiranju in operacionalizaciji 

najpomembnejših pokazateljev in komponent SJM ter na prenos znanja na naslednje 

generacije logopedov. Če se npr. razumevanje, motivacija za govor, verbalni spomin in/ali 

oromotorična koordinacija izkažejo kot pomembne komponente SJM, morajo biti ti konstrukti 

zelo dobro definirani in operacionalizirani preko specifičnih mer, s katerimi pridobimo 

zanesljive rezultate in s katerimi se večina strokovnjakov strinja. Nejasne koncepte je torej 

potrebno zamenjati z objektivnimi definicijami motnje. Izogniti bi se morali preveč 

omejujočim definicijam, ki jih usmerjajo zunanji dejavniki, kot je npr. dostopnost različnih 

ocenjevalnih pripomočkov (Aram in Morris, 1993).  

Znotraj profila SJM stopnja oz. resnost motnje ni tista, ki nam največ pove o prognozi in 

potrebni intervenciji, temveč so to zelo pogosto interakcije in kombinacije težav na različnih 

področjih. Ni dovolj, da ugotovimo, da jezik ni bil usvojen, temveč moramo tudi pogledati, 

zakaj je temu tako. Katera kombinacija procesov usvajanja jezika je torej motena in kakšne 

vplive bo ta kombinacija najverjetneje imela vnaprej (Gallagher, 2014). Nujno je zavedanje o 

spreminjajočih se potrebah otrok in mladih z jezikovno motnjo, o širših socialnih in 

izobrazbenih vplivih jezikovnih motenj, potrebi po tesnem sodelovanju različnih ustanov in 

presojanju rezultatov terapij glede na socialno vključenost ter kakovost življenja (Reilly idr., 

2014). Če se želimo zares premakniti naprej proti dejansko zanesljivi identifikaciji te skupine, 

moramo v proces diagnosticiranja SJM nujno vključiti kriterije, ki se dotikajo sposobnosti in 

zmožnosti učenja in usvajanja jezika ter odzivov na intervencijo (Gallagher, 2014). Na srečo 

vidimo, da je vedno več znanstvenih raziskav, ki nam predstavljajo tudi karakteristike 
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uspešnih intervencij. Pri prepoznavanju in oceni otrok s komunikacijskimi težavami je 

pomembno poudariti  tudi izjemno vlogo multidisciplinarnega ocenjevanja in sodelovanja 

strokovnjakov (Bishop, 2004).  

Vidimo, da so mnenja precej deljena. Številni poudarjajo pereče nestrinjanje in prevelik 

razkorak na polju SJM med strokovnjaki v praksi in raziskovalci. Večina meni, da je taka 

variabilnost slaba in morda celo škodljiva. Največja problema sta neujemanje definicije SJM 

in zastarelost izključitvenih kriterijev. Logopedi iz prakse želijo v glavnem sporočiti, da 

moramo biti pozorni na možnost, da se otrokove komunikacijske težave lahko raztezajo preko 

meja jezikovne strukture in da mnogokrat zajemajo tudi težave s socialno rabo jezika. Večina 

formalnih pripomočkov ocenjevanja jezika ni občutljivih za tovrstne težave. Zgolj iz 

formalnih rezultatov tako ne smemo sklepati, da določenih težav ni (Bishop, 2004). Tako 

lahko v literaturi najdemo številne pobude, da naj raziskovalci in kliniki skupaj oblikujejo 

kriterije glede mejnih rezultatov in kriterije, ki bodo odražali trenutno znanje in poznavanje 

specifičnih jezikovnih motenj ter bodo uporabni za identifikacijo potrebne pomoči (Kamhi, 

1998; Records in Tomblin, 1994; Reilly idr., 2014). Korak k temu je boljše merjenje 

primanjkljajev, ki so v ozadju SJM in se bolje prilegajo vtisom o motnji iz prakse (Bishop, 

2004).  

Glavno sporočilo je na koncu to, da nam mora biti v tej izjemni heterogenosti vodilo namen 

diagnoze in da moramo metode ocenjevanja prilagoditi ciljem, namesto da iščemo zlati 

standard, ki bi ga uporabili v vsaki situaciji. Na kliničnem nivoju je naš primarni interes 

identifikacija motnje in ugotavljanje, kako minimalizirati ovire in prizadetosti, ki jih motnja 

prinaša. Na nivoju strokovnih raziskav je zanimanje usmerjeno v primanjkljaje, ki so v ozadju 

motnje, tudi temu se je potrebno prilagoditi. Čiste, jasno razmejene kategorije, ki so opisane v 

učbenikih, imajo pogosto le malo povezave s klinično realnostjo (Bishop, 2004).  

1.4.5. Klasifikacija in razdelitev SJM 

Identificiranje in klasifikacija klinične populacije otrok s SJM sta univerzalno prepoznani kot 

še vedno obstoječ izziv za klinike in raziskovalce. SJM ni homogena motnja, temveč trenutno 

opisuje širok spekter profilov, med katerimi vsi vključujejo opazne jezikovne težave v 

kontekstu običajnih kognitivnih zmožnosti. Profili otrok s SJM so poleg tega še zelo 

dinamični in se skozi čas spreminjajo. Otroci, pri katerih na začetku definiramo določen 

vzorec motnje, lahko na nekaterih področjih močno napredujejo, na drugih pa sploh ne, tako 

da se vzorec iz leta v leto spreminja (Botting in Conti-Ramsden, 2004). Tudi nepoznana 

etiologija se izraža tako na področju terminologije kot klasifikacije SJM (Arapović idr., 

2010). Če poleg na splošno počasnejšega in oviranega jezikovnega usvajanja in učenja obstaja 

neka univerzalna značilnost SJM, je le-ta dobro skrita (De Jong, 2004). Ker je oblik motnje 

veliko, se pojavljajo težnje po oblikovanju podkategorij SJM (Ljubešić. 1997a).  

Čeprav se večina strokovnjakov strinja, da je skupina SJM zelo heterogena, je na področju 

določanja podskupin zaenkrat le malo konsenza (Guendouzi, 2003). Z razvojem stroke se 

začnejo osnove klasifikacije odmikati od površinskih značilnosti proti procesom v ozadju. 

Polje SJM zaenkrat še ni na nivoju, da bi bilo mogoče identificirati na etiologiji in kognitivnih 

mehanizmih osnovane podtipe,  vendar upamo, da bo razvoj stroke šel v tej smeri. Zaenkrat 

so tako klasifikacije osnovane na značilnostih jezikovne motnje (Bishop, 2004).  
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Tradicionalno je razlikovanje ekspresivnih in receptivnih težav. Receptivno jezikovno motnjo 

določimo, ko je razumevanje več kot 2 SD pod povprečjem za določeno starost, ekspresivno 

pa, ko je oškodovan samo ekspresivni jezik, razumevanje in neverbalna komunikacija ter 

funkcije imaginarnega jezika pa so v povprečju. Ta razdelitev praktično ni uporabna. Težko je 

določiti mejo med obojim, večina otrok s SJM kaže tudi težave razumevanja (ko jih podrobno 

ocenimo). Poleg tega se lahko težave z razumevanjem kažejo na veliko različnih načinov 

(Bishop, 1997). Zaenkrat še ni testov, ki bi nam z rezultati prikazali podtip SJM, pojavljajo pa 

se številni poskusi razdelitve SJM na podskupine.  

I. Rapin in Allen (1983; 1988 v Guendouzi, 2003) sta klasifikacijo SJM osnovala na klinični 

presoji in vsebuje tri glavne podtipe:  

1) fonološko-sintaktične motnje,  

2) leksično-semantične motnje in 

3) resne motnje razumevanja, ki sta jih imenovala verbalna avditorna agnozija ali gluhota 

za besede.  

Prva skupina je največja in označuje otroke, ki napačno izgovarjajo besede, govor je 

nefluenten, izjave so kratke in gramatično nepravilne, z omisijami funkcijskih besed in 

gramatičnih končnic. Navzven morda izgleda, kot da motnja prizadene zgolj ekspresijo, 

vendar so vidne tudi težave z razumevanjem kompleksnih izjav in abstraktnega jezika. Drugo 

kategorijo so kasneje raziskovalci prilagodili in preoblikovali in tako se pogosto srečamo s 

poimenovanjem semantično-pragmatična motnja. Otrok govori tekoče in v dobro oblikovanih 

izjavah, artikulacija je primerna. Težava je vsebina govora, ki je pogosto bizarna. Pogoste so 

eholalije in uporaba vnaprej naučenih vzorcev izjav. Razumevanje je lahko preveč dobesedno, 

otrok se lahko odziva zgolj na eno ali dve besedi v povedi. Uporaba jezika je nenavadna, 

otrok lahko blebeta ali tvori jezik, ne da bi ga razumel. Izmenjava vlog v pogovoru mu ni 

jasna, prav tako težko vzdržuje temo pogovora in pripovedovanja. Verbalna avditorna 

agnozija (gluhota za besede) kot tretja podskupina pomeni nezmožnost razumevanja 

govorjenega jezika. Govor je odsoten ali zelo omejen, artikulacija je zelo slaba (Bishop, 

1997).    

Moscovitch in Kinsbourne (1990 v Guendouzi, 2003) sta predlagala dve podskupini SJM: 

1) motnje produkcije na področju fonologije in sintakse in 

2) bolj globalne motnje, tako v produkciji kot razumevanju.  

Korkman in Hakinen-Rihu (1994 v Guendouzi, 2003) sta v raziskavi s faktorsko analizo 

izločila tri podskupine SJM: 

1) otroci s težavami na širokem spektru nalog razumevanja in produkcije,  

2)  otroci s težavami razumevanja daljših, kompleksnih povedi in  

3)  otroci z izrazitimi težavami na nalogah imenovanja.  

N. Botting in G. Conti-Ramsden (2004) sta pri otrocih starih 7-8 let odkrili pet skupin: 

1) otroci s težavami razumevanja gramatike, branja in pripovedovanja zgodbe, v 

kontekstu dobre fonologije in primernega ekspresivnega besednjaka; 

2) otroci s težavami razumevanja gramatike, branja, fonologije in pripovedovanja s 

primernim ekspresivnim besednjakom;  

3) podobno kot 2), razen da so bili dosežki na vseh področjih malo boljši, njihov 

ekspresivni besednjak pa ni bil tako dober; 

4) otroci, ki so bili na vseh področjih slabi in imajo težave na vseh področjih jezika; 
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5) otroci s težavami pripovedovanja, dobro fonologijo, ekspresivnim besednjakom, 

branjem in primernim razumevanjem gramatike. Težave so opazne zlasti na nivoju 

diskurza. 

Nobena razdelitev SJM zaenkrat ni univerzalno sprejeta. Prav tako nimamo kriterijev, testov 

in norm, da bi določili, kdaj gre za kateri podtip. Težava pri določanju podskupin so 

mnogokrat nejasne meje med njimi. Pogostih profilov izraženosti motnje ne vidimo pri vseh 

otrocih, veliko je otrok, ki jih ne moremo umestiti nikamor (Guendouzi, 2003). Poleg tega 

težave povzroča spreminjanje motnje tekom razvoja. Kar na prvi pogled izgleda kot dva 

različna podtipa motnje, je lahko v resnici starostni razvoj iste težave (Bishop, 1997). Kljub 

številnim še nepoznanim vplivom, vzrokom in pojavnim oblikam SJM pa vse kaže, da vseeno 

obstaja neko omejeno število profilov jezikovnih moči in šibkosti (Botting in Conti-Ramsden, 

2004). Homogenizacija jezikovno oškodovanih otrok dokazano lahko privede tudi do 

homogenizacije njihovih terapij, kar pa ni vedno dobrodošlo (Guendouzi, 2003).  

Podroben kvalitativni pristop je lahko pot do preučevanja različnih podtipov SJM. Četudi 

kvalitativno raziskovanje ne razkriva večinskih trendov znotraj jezikovno oškodovane 

populacije, pa pokaže pomembne individualne razlike, ki so logopedu v pomoč pri 

oblikovanju in načrtovanju primernih intervencijskih strategij (Guendouzi, 2003).  

Vsekakor je za potrditev in dokončno oblikovanje podtipov nujno nadaljnje raziskovanje. 

Raziskovalci in praktiki morajo tudi na tem področju v prihodnje delati z roko v roki in 

odkrivati načine ocenjevanja ter prepoznavanja različih pojavnih oblik SJM, poleg tega pa 

morajo pozornost posvetiti tudi mehanizmom v ozadju. Izzivi klasifikacije ne morejo biti 

rešeni v enem samem koraku, pač pa gre vedno za daljši proces. Ko bomo razumeli, kaj je v 

jeziku tisto, kar otrokom povzroča točno določene težave, bomo lahko zasnovali boljše načine 

prepoznavanja globljih težav, to pa bo predstavljalo veliko boljšo osnovo oblikovanja 

ustreznega klasifikacijskega okvirja (Bishop, 1997; Botting, 2002; Guendouzi, 2003).  

1.4.6. Značilnosti otrok s SJM  

SJM so široka kategorija, saj lahko vplivajo na gramatični, leksikalni in fonološki aspekt 

jezikovnega procesiranja, polega tega pa tudi na druga področja procesiranja in funkcioniranja 

osebe (Richterova in Seidlova Malkova, 2017). Četudi se motnja definira prav s tem, da so 

težave zgolj jezikovne narave, to ni čisto res, saj so področja razvoja neizogibno medsebojno 

povezana. Tako raziskovalci poleg jezikovnih težav govorijo o težavah s kognitivnimi 

procesi, o perceptivnih težavah in težavah s pomnjenjem (Ljubešić, 1997a). Posamezniki s 

SJM so si med seboj lahko zelo različni in tako tvorijo precej heterogeno skupino.  

1.4.6.1. POSEBNOSTI V PROCESIRANJU  

Nekatere teorije kot primarni vzrok jezikovnih težav pri SJM predpostavljajo primanjkljaje 

avditorne percepcije. Percepcija govora vključuje pretvorbo zvočnega signala, ki vsebuje 

70.000 delov informacije na sekundo, v takega, ki vsebuje manj kot 40 delov na sekundo. 

Ogromno količino informacij je potrebno strniti v obliko, ki je primerna za hranjenje v 

kratkoročnem spominu (Bishop, 1997). Otroci s SJM  naj bi imeli težave percepcije oralnega 

jezika v običajnem tempu, kar privede do počasnega in motenega usvajanja fonoloških in 

sintaktičnih vsebin (Bishop, 2004). Težave z identifikacijo glasov naj bi bile le vrh ledene 
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gore, njihova slaba fonetska percepcija pa naj bi odsevala mnogo globlje probleme z 

diskriminacijo širokega spektra avditornih dražljajev, tako neverbalnih kot verbalnih. Otroci s 

SJM naj bi imeli težave s tvorjenjem kategorij fonemov in pri prepoznavanju istih fonemov v 

različnih besedah. Raziskovalci so ugotovili, da  so za diskriminacijo in produkcijo otrokom s 

SJM težji zaporniki, ki so diferencirani na podlagi informacij, ki se pojavijo v prvih 40-50 ms, 

medtem ko naj bi bili vokali, pri katerih je kritična informacija razširjena na daljši časovni 

interval, lažji. Nekateri so ugotovili tudi težave z razlikovanjem pripornikov (npr. /f/ in /s/). 

Kontrasti med vokali so bili lažje zaznani, razen v primeru,  ko je vokalu zelo hitro sledil nov 

zlog. Razlikovanje je še slabše, ko je tarčni glas del izmišljene besede. S starostjo se 

perceptivne težave, kot kaže, zmanjšajo oz. celo izginejo, kar pa še ne pomeni, da niso vzrok 

SJM. Gre torej za zaostanek v razvoju percepcije, ki verjetno vpliva na usvajanje jezika v 

kritičnem obdobju, kar pusti za sabo jezikovne težave tudi potem, ko je slušna percepcija že 

dozorela (Bishop, 1997). 

Številni rezultati raziskav navajajo tudi  dejstvo, da imajo otroci s SJM težave z 

diskriminacijo kratkih in hitro menjajočih se zvokov. Ker ima veliko glasov govora točno te 

značilnosti, je to ena od mogočih razlag za težave z učenjem in razumevanjem jezika. Ker 

jezikovno učenje temelji na sposobnosti zaznati hitro spreminjajoče se zvočne signale, je 

vpliv te multimodalne motnje najbolj izražen prav na verbalnem nivoju. Nekateri raziskovalci 

trdijo, da velja ravno obratno in da je morda za slabše rezultate na testih avditornega 

procesiranja odgovoren jezikovno-učni modul. Kot dokaz navajajo rezultate otrok s SJM na 

nalogah verbalnega opisa slišanega zvoka. Ko so se zvoki hitro menjavali, otroci niso mogli 

tako hitro najti ustrezne verbalne oznake (Bishop, 1997). 

Težko je popolnoma razmejiti perceptivne težave in težave s pozornostjo in koncentracijo. Od 

otroka do otroka srečamo različne variacije motnje. Težave percepcije pri otrocih s SJM so 

lahko osnovni primanjkljaj, ki je v ozadju vsega, po drugi strani pa lahko odsevajo odnose v 

drugi smeri – jezikovni nivo določa uspešnost na nalogah percepcije. Lahko pa enostavno 

vidimo težave, ki so sicer povezane, ne pa tudi naključno povezane. Težave nam povzroča 

tudi spreminjanje tekom razvoja oz. počasnejše dozorevanje slušne percepcije. Če najdemo 

otroka, ki je na testu govorne diskriminacije uspešen, ne moremo biti gotovi, da ni nek 

zgodnji primanjkljaj, ki ni več prisoten, za seboj pustil zapuščine jezikovnih težav. Navkljub 

vsem tem težavam metodologije in interpretiranja lahko trdimo, da so jezikovne motnje glede 

na številne dokaze povezane z avditornim procesiranjem (Bishop, 1997; Gregl idr., 2014). 

Tretja skupina raziskovalcev kot osnovni problem predlaga omejitve kapacitet procesiranja 

in/ali delovnega spomina (Bishop, 2004). Odkrit je bil gen na 16. kromosomu, ki SJM 

povezuje s šibkim fonološkim delovnim spominom (Gregl idr., 2014). Nekateri izpostavljajo 

težave pomnjenja zvočnih sekvenc. Gre za težave z zadrževanjem daljših sekvenc, tudi kadar 

je med njimi daljši časovni interval. Vzrok temu naj bi bila počasnejša interpretacija sprejetih 

dražljajev, kar privede do prevelikega zanašanja na avditorno-fonetsko sled, ki pa je 

podvržena prekrivanju z novimi prihajajočimi govornimi dražljaji (Bishop, 1997).  

Nekatere teorije kot primarni vzrok vidijo prirojene primanjkljaje možganskih enot 

specializiranih za gramatiko. Pri angleško govoreči populaciji se to odraža na pogostih 

omisijah gramatičnih končnic, npr. pri pretekliku -ed, prvi osebi množine -s in podobno. Take 

napake so seveda opazne tudi pri otrocih običajnega razvoja, vendar pri otrocih s SJM 
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vztrajajo še dolgo po pričakovani starosti, pri čemer so težave z gramatiko opazno neskladne z 

ostalimi jezikovnimi težavami (Bishop, 2004).  

Če SJM defniramo po kriterijih za opredelitev motnje, ki jih je predstavila Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO), lahko motnjo opazujemo preko razdelitve na tri kategorije, 

nivoje težav – okvara, prizadetost, oviranost.  

Če ima otrok npr. omejitve slušne percepcije, fonološkega kratkoročnega spomina ali velik 

zaostanek v pridobivanju komponent gramatičnega znanja, so to primeri okvar. Četudi ne 

vemo natančno, kaj je biološka osnova teh težav, predvidevamo, da odražajo neko globoko 

nevrorazvojno abnormalnost. Preizkusi, ki preverjajo, kako dobro otrok lahko uporablja in 

razume jezik doma ali v učilnici, lahko veljajo kot mere prizadetosti. Tako lahko ugotovimo, 

da otrok npr. ne zmore razumeti kompleksnih povedi, ki vsebujejo več kot en stavek. Ta 

težava lahko odraža motnjo avditornega procesiranja, fonološkega kratkoročnega spomina ali 

gramatičnega znanja. Ko se pogovarjamo o prizadetosti nas vzroki in procesi v ozadju ne 

zanimajo toliko, temveč se osredotočamo raje na to, ali je otrokovo komuniciranje zadostno in 

primerno. Mogoče je, da ima oseba okvaro, ki ne vodi v prizadetost. Bister posameznik z 

omejitvami fonološkega spomina bo tako razvil strategije, s katerimi bo svoj primanjkljaj 

kompenziral in bo tako izkazoval nemoteno razumevanje in tvorjenje povedi. Oviranost se 

nanaša na socialne posledice okvare in prizadetosti, na kar seveda vpliva okolje. V primeru 

otroka z motnjami avditornega procesiranja, ki vodijo v težave razumevanja govora v hrupnih 

okoljih, bo njegova oviranost odvisna od tega, ali je otrok v veliki, hrupni učilnici ali pa je del 

majhne skupine, z malo hrupa v ozadju (Bishop, 2004).  

Simptomi SJM se s starostjo spreminjajo (Richterova in Seidlova Malkova, 2017). Čeprav je 

glavni fokus večine raziskav s področja SJM na zgodnjem otroštvu, spoznanja dokazujejo, da 

je mogoče pomembne informacije prejeti tudi iz proučevanj kasnejših obdobij življenja. Zlasti 

so to informacije o dinamiki, razvojni naravi motenj in kompleksnih odnosih med jezikovnimi 

težavami ter ostalimi aspekti razvoja (Conti-Ramsden idr., 2012).  

1.4.6.2. JEZIK 

Otroci s SJM pogosto izkazujejo motnje in težave z jezikom, ki so podobne vzorcem težav 

odraslih z afazijo, četudi pri njih ni najti nevroloških anatomskih poškodb ali abnormalnosti 

(Reilly, Weckerly in Wulfeck, 2004). Največ raziskav poroča o tem, da so receptivne 

jezikovne sposobnosti otrok s SJM boljše, oz. v nekaterih primerih enake, kot njihove 

ekspresivne sposobnosti. Ta razlika v kontekstu povprečne inteligentnosti je ena izmed 

glavnih karakteristik SJM, ki se jo najde pri večini identificiranih podskupin (Conti-Ramsden 

idr., 2012; Reilly idr., 2004).  

Literatura v glavnem govori o drugačnih razvojnih poteh različnih domen jezika. Obstajajo 

tudi dokazi o pospešenih napredkih jezikovnih sposobnosti nekaterih otrok s SJM, zlasti v 

predšolskih in zgodnjih šolskih letih. Pozneje (pri starejših otrocih, adolescentih in mladih 

odraslih) pa je rast splošnih jezikovnih sposobnosti – ekspresivnih in receptivnih – 

najverjetneje stabilna. Za SJM ni značilna jezikovna regresija, izguba že usvojenih jezikovnih 

vzorcev. Longitudinalna študija G. Conti-Ramsden idr. (2012) je pokazala, da so osebe, ki so 

pri 7 letih starosti imele slabše jezikovne sposobnosti, to ohranile skozi celotno življenje, tisti 

z boljšimi nivoji funkcioniranja pa so boljše sposobnosti izkazovali tudi kasneje. Nekaj je tudi 
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namigovanj, da v razvoju jezikovnih sposobnosti za otroke s SJM glede na njihove vrstnike 

obstaja nek plato, meja, čez katero ti otroci jezika ne morejo razviti.  

Artikulacija 

Maassen (2004) je raziskoval artikulacijske spretnosti otrok s SJM s testom diadohokineze in 

ugotovil, da je okoli 50 % otrok s SJM izkazovalo dispraksične značilnosti govora. Razdelitev 

otrok s SJM v dve skupini na podlagi maksimalnega števila ponovitev »pa-ta-ka« je pokazala, 

da so bile napake tistih otrok s SJM, ki niso zmogli hitre artikulacije omenjenih zlogov, veliko 

bolj sorodne s skupino otrok z dispraksijo kot z drugo skupino otrok s SJM, ki težav z 

artikulacijo »pa-ta-ka« zaporedja zlogov niso imeli. 

Za otroke s SJM naj bi bila značilna tudi nižja hitrost artikulacije, ki predstavlja vsoto 

razmerij števila izgovorjenih zlogov in časa v sekundah (Archibald in Alloway, 2008).  

Pri deležu otrok s SJM je težko določiti, kdaj so težave priklica besed posledica motoričnih 

motenj produkcije – omejitve hitrosti artikulacijskih gibov – in kdaj motenj leksike kot take 

(Bishop, 1997). M. Grobler (2002) omenja zabrisano artikulacijo glasov otrok s SJM. Težave 

z artikulacijo tako niso glavna značilnost SJM, se pa lahko pojavljajo.  

Fonologija 

Eden izmed glavnih pokazateljev SJM je motnja fonološkega spomina. Neuspehe otrok s SJM 

na nalogah ponavljanja izmišljenih besed in nalogah ponavljanja povedi izpostavljajo številni 

avtorji (Archibald in Alloway, 2008; Bishop in McDonald, 2009; Conti-Ramsden in Botting, 

2002; Leonard, 2014a in Vidović in Mildner, 2010).  

J. Guendouzi (2003) za angleški jezik poroča tudi o fonoloških procesih pri približno 7 let 

starih otrocih s SJM. Najpogostejše so substitucije velarnih zapornikov z alveolarnimi 

zaporniki in poenostavljanje soglasniških sklopov. Omenjene napake so zgolj občasne narave 

in na razumljivost ne vplivajo drastično. Nekaj je raziskav, ki predvidevajo, da imajo otroci s 

SJM težave z diskriminacijo glasov govora (Guendouzi, 2003). Poleg tega obstajajo dokazi, 

da so leksične reprezentacije otrok s SJM premalo specifične in se zato pojavljajo tudi 

fonološke napake in substitucije, pri čemer sta zlogovna struktura in prozodična oblika 

nespremenjeni (Bishop, 1997; Leonard, 2014a). M. Grobler (2002) za slovenščino omenja 

nedoslednost izgovora posameznih glasov, zlasti sičnikov in šumnikov ter nedoslednost 

izgovora posameznih besed. Težave imajo tudi v izgovoru dolgih in glasovno zahtevnih besed 

(Grobler, 2002).  

Morfologija, sintaksa in gramatika  

Da bi zares služile sporazumevanju, se morajo besede med seboj povezati, t. j. se vključiti v 

stavek ali poved. Pri tem je pomen povedi odvisen od značilnosti posameznih besed in 

njihovih medsebojnih odnosov. Povedi niso slučajno sestavljeni nizi besed. Ko posamezne 

besede združimo v poved, je pomen nove strukture veliko širši kot seštevek pomenov 

posameznih enot. S kombiniranjem besed lahko proizvedemo ogromno novih pomenov 

(Blaži, 1997c).  

Temelj stavka je povedek – glagol. Glagoli nam omogočajo izražanje odnosov med 

entitetami; kdo je komu kaj naredil, kaj je kdo doživel, kaj se je zgodilo ipd. Značilnosti 

dejanj, dogodkov, oseb in predmetov pa opišemo s pridevniki in prislovi (Blaži, 1997c).  
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Jeziki sveta se poslužujejo različnih načinov, kako čim bolje pokazati odnose med besedami. 

Moč našega izražanja se poveča s spreminjanjem jezikovnih pogojev, katerih funkcija je 

točno ta, da spreminjajo in prilagajajo pomen besed v stavkih oz. predstavljajo stavčne 

odnose. V to kategorijo spadajo funkcijske besede, ki izražajo logične, prostorske in časovne 

odnose. To so pomensko prazne besede (npr. predlogi, vezniki, členki), ki se običajno ne 

nanašajo na posamezne predmete, lastnosti ali osebe. Drugi način izražanja odnosov med 

besedami so gramatična obrazila. Najmanjše pomenske enote so morfemi. Poznamo morfeme, 

ki ne morejo stati sami in so vezani na besedo, ter proste morfeme. Tretja možnost izražanja 

odnosov je vrstni red besed v stavku. Jeziki se med seboj glede na to zelo razlikujejo in imajo 

bolj ali manj obvezen vrstni red besed v stavku. V angleščini je tipični vrstni red osebek-

glagol-predmet. Besedni red v slovenščini, kot tudi v hrvaščini, ni točno določen, je do neke 

mere svoboden in lahko zelo spremeni pomen povedi, čeprav uporabimo iste besede. 

Navadno velja, da bolj kot je morfologija jezika bogata, manj vloge ima besedni red pri 

izražanju gramatičnih funkcij besed. V angleščini, kjer je morfologija relativno skopa, je tako 

vrstni red besed v stavku mnogo pomembnejši kot v jezikih z bogato morfologijo (Blaži, 

1997c; Bishop, 1997; Kovačević, 1997a). V hrvaščini in slovenščini se odnosi med besedami 

v stavku izražajo preko mnogih morfoloških značilnosti (obeležij), ki spreminjajo osnovo, 

torej sta to jezika z relativno bogato morfologijo. Tak jezik je npr. tudi italijanščina. Zelo 

pomembno je, da pri interpretaciji otrokovih rezultatov razlikujemo med jeziki ter njihovimi 

značilnostmi in rezultatov strokovnih raziskav drugih jezikovnih področij ne posplošujemo 

prehitro oz. jih implementiramo z razmislekom.  

Usvajanja morfologije, ki temelji na pravilih, je stopenjski proces, pri čemer se otrok najprej 

nauči specifičnih primerov obrazil (spreganja, sklanjanja besed) in nato ob skupku podobnih 

primerov ustvari pravilo, splošni vzorec, ki mu pomaga generalizirati znanje. O tem nam 

pričajo napake, ki jih srečamo pri majhnih otrocih (človek – človeki ipd.). V teh primerih 

otroci tudi izjeme preoblikujejo glede na splošno usvojeno pravilo, ki velja za večino (Bishop, 

1997). Povprečni odrasli govorec z rednim potekom govorno-jezikovnega razvoja med 

govorom seveda ne razmišlja o morfološki sestavi jezika. Velikokrat se niti ne zaveda, kaj vse 

je moral obvladati in kaj vse upoštevati, da je sestavil neko poved, poleg tega tudi ni pozoren 

na to, katere gramatične elemente poved vsebuje. Gotovo bi, v kolikor bi o vsem tem 

razmišljal, njegov govor postal nefluenten (Kovačević, 1997a). 

SJM so, kot je bilo že večkrat omenjeno, izjemno heterogeno področje. Ena značilnost pa 

izstopa kot poudarek v domala vsej literaturi s tega področja. To so omejitve morfosintakse 

oz. v angleški literaturi gramatične morfologije. Strokovnjaki pravijo, da je to področje eno 

najbolj »čisto« jezikovnih, lingvističnih in je v celoti pod kontrolo leve hemisfere možganov 

(Reilly idr., 2004). Motena morfologija in z njo povezani gramatika in sintaksa so eden od 

kliničnih znakov SJM pri otroku in so poleg težav s fonološkim spominom glavni poudarek 

vseh strokovnih razprav ter ključni simptom SJM (De Jong, 2004; Richterova in Seidlova 

Malkova, 2017). Gramatične težave so ena najbolj perečih težav ekspresivnega jezika otrok s 

SJM (van Balkom in Verhoeven, 2004a). Če bi govorili po Chomskyjevo, bi lahko rekli, da so 

vrojeni gramatični elementi pri otrocih s SJM moteni ali celo odsotni. Tipično se pri otrocih s 

SJM pojavlja vztrajanje nezrelih vzorcev strukture povedi še mnogo po tem, ko njihovi 

vrstniki že usvojijo osnove gramatike jezika (Bishop, 1997). Otroci s SJM morfološke oblike 



31 

 

in pravila usvojijo pozneje kot njihovi vrstniki, prepoznana je njihova težnja po enostavnejših 

morfoloških strukturah oz. rešitvah (Kovačević, 1997a). Obseg gramatičnih pravil, ki jih 

uporabljajo in upoštevajo v svojem spontanem govoru, je pomembno manjši kot pri vrstnikih 

običajnega govorno-jezikovnega razvoja (De Jong, 2004). Morfološka analiza otrok s SJM je 

otežena. Zmanjšani sta sposobnost manipulacije z morfemi in generalizacije pomena 

morfemov, kot rezultat tega pa se kažejo težave z učenjem novih besed (Leonard, 2014a; 

Ravid, Levie in Ben-Zvi, 2004). Otroci s SJM imajo težave z uporabo morfoloških namigov 

tako pri razumevanju kot pri produkciji (Ravid idr., 2004). V nekaterih primerih so te 

značilnosti oz. težave opisane kot »slepota za obeležja«, ko npr. otrok sploh ne zazna obrazil, 

ujemanja glagola in samostalnika ali pomožnih glagolov v stavkih. Ta teorija se je izkazala 

kot pretirana. Trditve, da otroci s SJM nimajo nikakršnih reprezentacij gramatičnih 

značilnosti, niso dokazane (Ravid idr., 2004).  

Številni strokovnjaki težave oseb s SJM raje kot popolni odsotnosti gramatičnega zavedanja 

in znanja pripisujejo šibkejšim sposobnostim na-pravilih-temelječega učenja v naravnih 

okoliščinah, ki je ključno za izgradnjo morfoloških paradigem. Težava pri otrocih s SJM naj 

bi bila v tem, da k učenju vseh besed pristopajo, kot da so nepravilne. Otrok se zaveda, katera 

oblika spada k določeni besedi, ne zaveda pa se, da za tem stoji pravilo. Osebam s SJM naj bi 

manjkal specializiran sistem za učenje morfoloških pravil, zato ne zmorejo diferenciacije med 

pravilnimi in nepravilnimi oblikami. To ima dve pomembni posledici. Prvič, naučene oblike v 

spominu zavzamejo veliko več prostora, ker je namesto enega samega pravila shranjena 

velika količina redundantnih informacij. Zaradi tega je otežen priklic besed. Druga posledica 

pa je ta, da obrazil ne morejo uporabljati spontano in kreativno, četudi jih v naučenih primerih 

uporabljajo ustrezno. Tudi ta teorija je v svoji najširši obliki preveč ekstremna. Strokovnjaki 

se strinjajo, da nekaj pravil usvojijo tudi otroci s SJM in da se pri njih, podobno kot pri ostalih 

otrocih, pojavljajo značilne napake. Študije so pokazale tudi, da so motene tako pravilne kot 

nepravilne oblike besed (Bishop, 1997; Reilly idr., 2004).  

Spet drugi raziskovalci pri pojasnjevanju gramatičnih težav govorijo o skriti hierarhični 

strukturi jezika, ki naj je otroci s SJM ne bi zmogli prepoznati. Težave pri sklepanju o 

hierarhiji iz linearne strukture povzročajo težave pri učenju jezika. Da bi razumeli odnose 

med deli povedi, si jih ne smemo predstavljati linearno. Če vsako besedo povežemo samo s 

tisto, ki ji sledi, ne moremo v polnosti odkriti odnosa med elementi povedi, kar privede do 

napak v gramatični morfologiji in ujemanju besed. Otroci s SJM imajo po tej teoriji selektivne 

težave z razumevanjem povedi, katerih pomen je odvisen od prepoznavanja te skrite 

hierarhične strukture (Bishop, 1997). 

Še ena izmed teorij, ki lahko pojasni gramatične motnje, je teorija perceptivnega deficita. 

Bistvo težave naj bi bili morfemi, ki so težje zaznavni. Motnje slušne zaznavne bi otrokom s 

SJM lahko onemogočale zaznati kratke, nepoudarjene, nenaglašene morfeme. V literaturi 

lahko najdemo tako dokaze za kot proti omenjeni teoriji (Bishop, 1997).  

Strokovnjaki se torej strinjajo, da so omejitve gramatike, sintakse in morfologije ena največjih 

in najbolj vidnih težav oseb s SJM, niso pa si enotni v pojasnitvah, kaj točno je v ozadju, 

kateri procesi jih povzročajo in sprožajo.  

Tipološke razlike med jeziki vsekakor določajo klinične znake motnje. Razlike med jeziki so 

velike. V nemščini so npr. ključne težave ujemanja predmeta in glagola ter druga ujemanja 
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med besedami, v švedščini npr. pa tega sploh ne poznajo. Tam imajo otroci največ težav z 

vrstnim redom besed v stavkih. Italijanščina je zanimiva zaradi končnic, s katerimi vsak 

glagol označijo z osebo in številom. Podobno je v slovenščini. V norveščini pa je glagol 

označen zgolj s časom (De Jong, 2004; Leonard, 2014a). Ugotovitve kažejo, da je težav z 

morfologijo manj v jezikih z bolj pestro in bogato morfologijo, kjer lahko govorci veliko 

pomanjkljivosti nadomestijo z metajezikovnim znanjem. Razlike med otroki s SJM in 

njihovimi vrstniki obstajajo tudi v jezikih z bogato morfologijo, vendar niso tako očitne kot 

npr. pri angleščini, kjer je oblika bolj rigidno določena in se je ne sme spreminjati. Kadar je 

morfologija pestrejša, je stavek manj določen, več je manevrskega prostora, več možnosti 

imamo, da bo poved zvenela pravilno (Kovačević, 1997a). Končnice glagolov, ki označujejo 

čas, število, spol, lahko govorci uporabijo kot namig. Morfemi dajejo informacije o 

sintaktičnih odnosih (preko tega tudi semantičnih razporeditvah) in so lažji za procesiranje 

(De Jong, 2004). Pri implementaciji podatkov iz drugih jezikovnih skupin bi bilo seveda 

najbolje izhajati iz sorodnih jezikov, npr. iz hrvaščine, vendar je ta možnost do neke mere 

omejena, saj je raziskav v slovanskih jezikih mnogo manj. 

Ena glavnih in najbolj opaznih značilnosti morfologije, sintakse in gramatike pri otrocih s 

SJM je počasen razvoj stavka. Ko začnejo ti otroci tvoriti daljše povedi in podredne stavke, pa 

je napak še več. Daljše povedi so očitno za njihove šibke sposobnosti procesiranja večje 

breme (Guendouzi, 2003). Otroci s SJM sicer napredujejo v kompleksnosti povedi in številu 

kompleksnih povedi v svoji spontani pripovedi, vendar dolgo ostajajo pod povprečjem za 

svojo starost (Newman in McGregor, 2006; Leonard, 2014a; Reilly idr., 2004).  

Sicer so najbolj opazne težave z glagoli, ob njih strokovnjaki  pogosto izpostavljajo še težave 

z zaimki in z uporabo majhnega števila pridevnikov v spontanem govoru. Zanimivo je, da so 

napake po tipu in kvaliteti podobne kot pri ostalih (mlajših) otrocih, le da jih je pri SJM več. 

Razlike v razvoju morfologije in sintakse pri otrocih s SJM se tako lahko opazujejo glede na 

čas pojavljanja, ne pa toliko glede na vrsto in kvaliteto (Reilly idr., 2004). Razlike med otroki 

s SJM in vrstniki so na področju morfologije večje v mlajših letih, potem pa se manjšajo 

(Kovačević, 1997a), čeprav obstajajo dokazi, da tudi še 9 in 10 let stari otroci s SJM v 

spontanem govoru delajo več napak na nivoju morfosintakse kot njihovi vrstniki (Reilly idr., 

2004). Dokazano je, da lahko težave z obrazili vztrajajo še dolgo po predšolskem obdobju 

otroka s SJM (De Jong, 2004). 

Angleška literatura predstavlja številne konkretne značilnosti specifične morfologije, sintakse 

in gramatike otrok s SJM. Na nivoju stavka prevladujejo težave z ujemanjem med stavčnimi 

členi. Pojavljajo se tudi omisije osebka in pomožnih glagolov (»Frog going to sleep with the 

dog.« - 4;3 leta star otrok) (De Jong, 2004). Poznavanje in udejanjanje sintaktičnih pravil 

lahko dobro preverimo z nalogami določanja slovnične sprejemljivosti slišane povedi. Nalogo 

nato razširimo na popravljanje napak v povedi. Osebe s SJM zmorejo sprejeti pravilne povedi 

kot pravilne, vendar večkrat kot take sprejmejo tudi nepravilne povedi. Tudi kadar napake 

opazijo, jih zmorejo le redko pravilno popraviti (Bishop, 1997).  

Kot je bilo že omenjeno, se glede na besedne vrste pojavljajo razlike v obsegu težav. Težave z 

glagoli najpogosteje vključujejo napake pri tvorjenju glagolskega časa ter ujemanju časa in 

števila glagola (»When they woked up in the morning …« - 7;6 let star otrok). Morfološko 

označevanje glagolov je pri SJM nekonsistentno. Pogosto so glagoli morfološko neoznačeni 
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(niso spregani, nejasna sta število in oseba …) (»The frog is jumping out of the jar and the 

dog and the boy is sleep.« - 9;3 let star otrok) (Archibald in Alloway, 2006; Bishop in 

McDonald, 2009; Conti-Ramsden in Botting, 2002; De Jong, 2004). Otroci s SJM imajo v 

angleščini težave tudi s tvorjenjem nedoločnika (Bishop, 1997; De Jong, 2004; Leonard, 

Miller in Gerber, 1999; Reilly idr., 2004). Pogosteje in raje uporabljajo glagole, ki poleg sebe 

ne zahtevajo obveznih dodatnih dopolnitev, določil npr. s predmetom ali prislovnim 

določilom in izpuščajo dopolnitve, ki so neobvezne (Pospravil sem kuhinjo.; Čakamo 

Marka.), velikokrat delajo napake pri dopolnitvah nekaterih glagolov (Gospa polni sladkarije 

v kozarec., Dekle gradi opeke.) (Pizzoli in Schelstraete, 2011).   

Samostalniki so za otroke s SJM veliko manj problematični kot glagoli. Angleška literatura 

kot najbolj pogoste napake na nivoju samostalnikov navaja omisije končnice -s za tvorjenje 

množine (Bishop, 1997; De Jong, 2004; Leonard idr., 1999). Pogoste so tudi napake 

determinativov (določni in nedoločni člen the, a itd.) (»maybe have a chickenpox«) (De Jong, 

2004). Otroci s SJM so manj uspešni v nalogah tvorjenja množine samostalnikov, še posebno 

izmišljenih (»To je zup«. »Tukaj so trije …«). Zdi se, kot da nimajo ponotranjenih pravil, ki bi 

jim služila za tvorjenje množine samostalnikov po nekem splošnem principu (De Jong, 2004; 

Leonard idr., 1999; Conti-Ramsden, 2003).  

Prav tako so SJM zelo izpostavljeni zaimki. Težave se pojavljajo pri njihovi uporabi in 

sklanjanju, pogoste so tudi zamenjave zaimkov (»and him jumped«; »them can rush«) 

(Bishop, 1997; De Jong, 2004; Leonard, 2014a).  

Manj značilne so težave s pridevniki, vendar nekateri avtorji navajajo tudi te (Raivd idr., 

2004). Otroci s SJM imajo težave tudi v nalogah, ki zahtevajo uporabo morfološko drugačne 

različice iste besede, npr. povedkovega določila (Danes je veliko sonca. Je sončno.) (Bishop, 

1997).  

Hrvaška in slovenska literatura poročata o  podobnih težavah otrok s SJM, nekatere omenjene 

težave pa se zaradi jezikovnih razlik tu ne pojavljajo. Sintaktičnim in morfološkim napakam 

so najbolj izpostavljeni glagoli, kar se ujema z angleškimi spoznanji. Tudi v hrvaščini so zelo 

pogoste težave s tvorjenjem časa, najpogosteje preteklika (Arapović in Anđel, 2003; Lenček 

in Ivšac Pavliša, 2011). Prav tako začnejo otroci tukaj kasneje  tvoriti podredne povedi in 

delajo napake pri oblikovanju odvisnih stavkov, pogoste so omisije podrednih veznikov 

(Balija, Hržica in Kuvač Kraljević, 2012). Na splošno je pri mlajših otrocih s SJM dalj časa 

prisotno izpuščanje glagolov, t. i. telegrafski govor (Vidović in Mildner, 2010), kasneje pa 

izpuščanje funkcijskih besed – veznikov, predlogov, osebnih zaimkov (Arapović, 2010; 

Vidović in Mildner, 2010). Pojavljajo se tudi težave z zaporedjem besed v stavku ter stavkov 

v povedi (Grobler, 2002) in težave z ujemanjem besed v povedi: glagola s samostalnikom in 

samostalnika s pridevnikom (»Da malu bebe«) (Arapović, 2010).  Pogosta je raba 

nepravilnega spola (»Daj moj bebo«), nepravilen glagolski vid (»U dvorištu vješavati 

rublje«), raba nepravilne osebe (»Ja pliva«) in neuporaba nedoločnika (»Hoću se kupa«). Na 

nivoju samostalnikov je pogosta raba napačnega sklona (»Uzeo sam lutke«) (Arapović in 

Anđel, 2003). K. Lice in I. Radić (2010) poudarjata tudi morfološke napake tvorjenja 

svojilnih pridevnikov. Rezultati njune raziskave s 3 do 6-letnimi otroki so pokazali, da otroci 

s SJM uporabljajo dvakrat več različnih sredstev za izražanja svojine kot otroci rednega 

razvoja. Otroci s SJM pogosteje tvorijo svojilne pridevnike, vendar pri tem delajo več 
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morfoloških napak. Pojavlja se tudi uporaba dajalnika. Tako hrvaški otroci rednega razvoja 

kot otroci s SJM pa za izražanje svojine najpogosteje uporabijo rodilnik (s predlogom od), kar 

je morfološko najbolj enostavna oblika. V hrvaščini je to, kadar gre za neživega lastnika, sicer 

slovnično ustrezno, v slovenščini pa ta način izražanja svojine slovnično ni sprejemljiv.  

M. Kovačević (1997a) predstavlja naloge tvorjenja množine, ki so eden najstarejših in najbolj 

preizkušenih načinov preverjanja morfološkega znanja (Tu je en stol, tam so trije ______. ali 

Mama kuha. Mama, sestra in teta ______.). Gre za časovno ekonomično nalogo, ki je 

kognitivno nezahtevna in nam omogoča izolirano preverjanje gramatičnega znanja. 

Vključimo lahko tako glagole kot samostalnike. Preverja se lahko tudi poznavanje pravil 

tvorjenja množine na izmišljenih besedah. Pri vseh vrstah naloge se otroci s SJM izkažejo za 

šibkejše od svojih vrstnikov. Podobno je z dvojino.  

Različica te naloge je naloga določanja pravilne oblike množine in dvojine za različne besede 

in izmišljene besede, ki posnemajo obliko pravih besed, v vseh treh spolih (moški, ženski, 

srednji). Ta naloga je težja za vse otroke, otroci s SJM pa se tudi tu odrežejo slabše od 

vrstnikov. Podobne rezultate so avtorji dobili tudi na nalogah prepoznavanja nepravilnih 

končnic glagolov in samostalnikov. Odkrivanje in popravljanje napak v situaciji, kjer se 

prepletajo nizi fonoloških, semantičnih in sintaktičnih dejavnikov, je za otroke težja naloga 

kot enostavno tvorjenje množine. Sicer veliko otrok s SJM napako prepozna, njihovo 

pomanjkljivo znanje pa jim onemogoča, da bi jo tudi popravili (Kovačević, 1997a; Lenček in 

Ivšac Pavliša, 2011).  

Naloge ponavljanja povedi so še ena od možnosti odkrivanja načinov, na katere otroci 

obdelujejo jezik. Do rezultatov se (za razliko od vzorcev spontanega govora, na kar vpliva 

veliko različnih dejavnikov) v tem primeru pride hitro in enostavno. Otrokova poved odraža 

njegov nivo gramatičnega in semantičnega znanja. Slabost je nenaravnost situacije, katere cilj 

ni sporazumevanje, poleg tega pa otroci imitirajo enote, ki jih sami ne bi nikoli proizvedli. Da 

res lahko opazujemo jezikovno obdelavo, morajo biti povedi daljše od obsega kratkoročnega 

spomina (3-7 enot), saj drugače otroci povedi ponovijo tehnično, brez razumevanja, s čimer 

dejansko preverjamo pomnjenje nizov besed. Raziskovalci so v raziskavi D. Blaži (1997c) 

vključili tudi povedi z 10 in več besedami. V skladu s pričakovanji se je izkazalo, da so vsem 

otrokom težje sestavljene povedi. Otroci s SJM so bili pomembno slabši od vrstnikov, kot 

odgovor so večkrat ponudili molk. Otroci rednega razvoja skoraj nikoli niso preprosto 

molčali, temveč so poskušali najti pravo rešitev. Pri otrocih s SJM bi lahko, po mnenju 

avtorice, molk povzročal velik strah pred neuspehom. Molk je bil le ena od najpogostejših 

napak. Sledijo še prekinjene, nedokončane povedi (omisije besed), agramatične povedi (v 

angleščini so pogosto izpuščeni predlogi, zaimki, členki, kar potrjuje predpostavko o otrokovi 

predelavi povedi na nivoju usvojenega jezikovnega znanja in procesiranja) in nenavaden, 

zaznamovan besedni red. Otroci s težje izraženimi SJM so tvorili tudi do trikrat več 

gramatično nepravilnih imitacij kot otroci rednega razvoja. Najpogostejša napaka je bila 

izpuščanje besed in celotnih delov povedi. Najmanj pogoste so bile napake izpuščanja 

ključnih delov povedi (osebka in povedka). Prav tako so redko manjkali vezniki, kar kaže na 

to, da se poenostavljanje povedi ne dogaja s spreminjanjem njihove  osnovne strukture, pri 

čemer bi veznik postal odveč. Otroci s SJM največkrat poenostavljajo (izpuščajo, menjavajo 

ali krajšajo) dopolnitve k osebku ali povedku. Najpogosteje so bila izpuščena prislovna 

določila (dopolnitve povedka). Pri otrocih s SJM se v določeni meri pojavljajo tudi zamenjave 
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besed v povedi. Analiza zamenjav je pokazala, da so najpogostejše zamenjave besed po 

vsebini, tj. semantične zamenjave. V skupini otrok z blagimi SJM  so te zamenjave pogosto 

gramatično sprejemljive, pri otrocih z bolj izraženimi SJM pa so semantične zamenjave 

velikokrat tudi gramatično nepravilne (»su se bojili«, namesto »su se bojali«, »koje« namesto 

»kojega«). Take zamenjave pogosto izhajajo iz spremembe enega samega morfema, kar 

privede do gramatične nesprejemljivosti celotne povedi. Avtorji so na podlagi rezultatov 

zaključili, da poenostavljanje povedi pri otrocih s SJM ni rezultat težav s posamezno besedno 

vrsto, ampak so težave bolj splošne in celovite, izpuščanje delov povedi pa je odvisno od 

sintaktične in semantične funkcije, ki ju besede nosijo (Blaži, 1997c).  

Čeprav so gramatične težave ene najbolj prepoznanih in vidnih značilnosti otrok s SJM, ne 

smemo predvidevati, da so pri vseh otrocih enako izražene. Profili morfoloških in sintaktičnih 

težav pri otrocih s SJM seveda niso homogeni. Vsekakor pa velja, da ne bomo našli otroka s 

SJM, ki bi imel slovnico jezika v spontanem govoru popolnoma nedotaknjeno. Gramatične 

težave so vsem skupne, nikakor pa ne univerzalne. Profili otrok, ki imajo resne težave z 

razumevanjem slovnice, hkrati pa zelo dobre neverbalne sposobnosti, dobre pragmatične 

spretnosti in neprizadeto fonologijo ter običajno avditorno procesiranje, nam kažejo na 

možnost neodvisnosti gramatike od drugih področij kognicije. Vseeno so ti otroci bolj izjema 

kot pravilo. Pogosteje lahko opazujemo otroke, pri katerih se gramatične težave pojavljajo 

hkrati z večjimi težavami semantike in tudi z nekaterimi omejitvami neverbalnih sposobnosti 

(Bishop, 2004).  

Leksika in semantika  

Semantično znanje je temelj številnih aspektov običajnega razvoja kognicije in jezika, med 

drugim tudi kratkoročnega spomina in opismenjevanja. S tem, ko otroci usvajajo vedno bolj 

podrobno semantično znanje, postajajo informacije vedno bolj dostopne. To omogoča boljšo 

učinkovitost procesiranja, kar olajša strategije pomnjenja in priklica (Laws idr., 2015).  

Že od samega začetka usvajanja jezika v razvoju otroka lahko opazujemo, da so otroci s SJM 

v zaostanku za svojimi običajno razvijajočimi se vrstniki. Prvi opazni znak je pozen pojav 

govora oz. prve besede. Raziskave v zgodnjem razvoju kažejo, da se prva beseda pri otrocih s 

SJM pojavi v obdobju od 1;6 do 5;0 let (Grobler, 2002; Leonard, 2014a; Leonard in Deevy, 

2004). Odstopanja se nadaljujejo tudi po pojavu prvih besed. Počasni so pri dodajanju novih 

besed v besednjak, omejena je raznolikost besednjaka. Število različnih besed, ki jih otrok s 

SJM spontano uporablja, je manjše kot pri njegovih vrstnikih. Najdemo podatke o 17 besedah 

v aktivnem besednjaku pri 2;2 let starih otrocih s SJM, kar ostali otroci v povprečju dosežejo 

že pri 1;4 letih. Podobna odstopanja se kažejo tudi kasneje. Pri 3;2 - 4;1 letih so otroci s SJM 

dosegali standarde obsega aktivnega besednjaka otrok običajnega razvoja starih 2;3 let. Trend 

se nadaljuje v vseh razvojnih stopnjah. Raziskave, ki so se osredotočale na širjenje 

besednjaka, so od otroštva do adolescence zaznale celo razvojni padec, kar pomeni, da otroci 

s SJM na področju besednjaka čedalje bolj zaostajajo za vrstniki (Conti-Ramsden idr., 2012; 

Leonard in Deevy, 2004). Pogosto je omenjen nižji »Type-Token Ratio« otrok s SJM. »Type« 

predstavlja število vseh uporabljenih besed, »token« pa število različnih besed, ki jih je otrok 

uporabil. Razmerje med obema nam priča o raznolikosti besed (v 100 izjavah) (Guendouzi, 

2003; Lenček in Ivšac Pavliša, 2011). Otroci s SJM glede na raziskavo Guendouzi (2003) v 
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spontani pripovedi uporabljajo manj pridevnikov kot njihovi vrstniki. Večina strokovnjakov 

torej ugotavlja, da imajo otroci s SJM v besednjaku manj besed kot njihovi vrstniki. Pestrost 

besed v govoru je manjša, zaradi tega pa je pogosta uporaba preširoke, preveč splošne 

terminologije (Bishop, 1997; Bishop in McDonald, 2009; Grobler, 2002; Leonard, 2014a; 

Vidović in Mildner, 2010).  

Narava in značilnosti besed, ki jih otroci s SJM vključujejo v svoje besednjake, nam prav tako 

pričata o njihovih primanjkljajih, saj usvajajo enake tipe besed kot mlajši otroci običajnega 

razvoja. Vidne so razlike med posamezniki, pri čemer imajo nekateri otroci s SJM besednjak 

sestavljen večinoma iz imen predmetov, drugi pa vključujejo več besed s socialno orientacijo 

(npr. živijo, hvala). Enako kot mlajši običajno razvijajoči se otroci tudi otroci s SJM besede 

včasih razširjajo na neustrezne primere, ki so zaznavno ali funckionalno podobni njim že 

znanemu izrazu (npr. »žlica« tako za žlico kot za vilice) (Leonard in Deevy, 2004).  

Raziskava učenja novih besed za imenovanje neznanih predmetov pri triletnikih s SJM je 

pokazala, da so otroci s SJM večinoma zaostajali za vrstniki v usvajanju novih besed in so se 

lahko primerjali z mlajšimi otroki, sta pa bili obe skupini boljši pri razumevanju novih besed 

kot pri produkciji le-teh. Otroci s SJM so pokazali manjše sposobnosti razširjanja naučenih 

imen na druge primere neznanih predmetov, ki so bili podobni imenovanim (Leonard in 

Deevy, 2004). Za učenje novih besed morajo otroci doseči znanje o konceptih, ki jih beseda 

izraža, iz okolice morajo izločiti pogoste fonološke vzorce nove besede ter povezati vse te 

različne koncepte in fonološke vzorce med seboj, da pridejo do pomena. Šibek besednjak 

lahko izraža težave na kateremkoli od teh treh nivojev. Učenje novih besed je do neke mere 

povezano s sposobnostjo povezati novo besedo z obstoječim znanjem oz. usvojenimi 

neverbalnimi koncepti. Ko se naučimo nove besede, tvorimo stalno, dolgoročno 

reprezentacijo, ki povezuje zvočni vzorec (fonološko reprezentacijo) s pomenom (semantično 

reprezentacijo) v našem mentalnem leksikonu. Ko ima otrok težave z besednjakom, je eden 

od vzrokov lahko tudi težava s tvorjenjem te reprezentacije v dolgoročnem spominu. Pri 

otrocih s SJM naj bi bili pred-jezikovni elementi, neverbalni koncepti primerno usvojeni, zato 

tu ne bi smel biti izvor težav. Otroci s SJM naj ne bi imeli kognitivnih težav s tvorjenjem 

reprezentacij, kot so nekateri v preteklosti trdili. Splošna sposobnost uporabe abstraktnih 

simbolov se pri večini otrok s SJM zdi nemotena. Vsi otroci se prej naučijo besed, ki so 

fonetsko podobne že znanim. Pri otrocih s SJM je teh znanih besed že od začetka manj, zato 

je rast besednjaka posledično počasnejša. Sposobnost učenja novih besed omejujejo tudi 

težave otrok s SJM z zaznavanjem fonetskega kontrasta. Mogoče je tudi, da imajo otroci s 

SJM težave z učenjem besed, ker so njihove fonološke reprezentacije besed premalo 

specifične. Po mnenju nekaterih pa je šibek besednjak sekundarni učinek sintaktičnih 

omejitev, saj omejitve gramatičnih kompetenc otroka s SJM omejujejo njegovo sposobnost 

sklepanja o pomenu besede. Pri učenju novih besed gre v bistvu za dedukcijo pomena iz 

strukture povedi oz. besede (končnice ipd.). Vsi se torej strinjajo, da je pri otrocih s SJM 

usvajanje besednjaka do neke mere omejeno, razlage, zakaj je temu tako, pa so precej 

raznolike (Bishop, 1997; Grobler, 2002; Leonard, 2014a).  

Raziskovalci izpostavljajo še kar nekaj drugih težav leksikalnega procesiranja pri otrocih s 

SJM. Ti otroci na nalogah leksikalnega priklica in hitrega načrtovanja porabijo več časa in 

imajo zmanjšano sposobnost zapomnitve in posplošitve. Poleg tega za enako stopnjo 

funkcioniranja potrebujejo bolj čist, transparenten, kvaliteten ter pogostejši fonološki in 
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sintaktični jezikovni vnos kot otroci običajnega jezikovnega razvoja, njihove strategije 

uporabe povedi in diskurzivnih struktur za identifikacijo pomenov neznanih besed pa so 

neučinkovite (Ravid idr., 2004). E. Richterova in G. Seidlova Malkova (2017) navajata 

spoznanja, da lahko otroci s SJM usvojijo in registrirajo enako količino semantičnih 

informacij kot njihovi vrstniki, da pa imajo težave z dostopanjem do teh informacij, otežen 

proces pomnjenja in splošno upočasnjen priklic informacij iz delovnega spomina. Skoraj vse 

raziskave so potrdile, da imajo otroci s SJM težave z učenjem, razumevanjem in uporabo 

besed. Številni strokovnjaki so opazovali izrazito slabše rezultate na nalogah imenovanja v 

povezavi s sposobnostjo hitrega priklica. Težave s priklicem besed nakazujejo spremembe v 

intonaciji, pavze v govoru, zlasti pred »težjimi« besedami in pogoste cirkumlokucije (Bishop, 

1997; Bishop in McDonald, 2009; Botting, Faragher, Simkin, Knox in Conti-Ramsden, 2001; 

Guendouzi, 2003; Leonard in Deevy, 2004; Rochterova in Seidlova Malkova, 2017). 

Težavam s prilicem besed so pogosto pripisane tudi omejitve hitrega imenovanja. Otroci s 

SJM so manj natančni pri imenovanju slik, poleg tega pa na tovrstnih nalogah porabijo več 

časa. Imeli naj bi ustrezno znanje o besedi, za razliko od vrstnikov pa jim manjkajo učinkovite 

strategije iskanja besed v spominu. Številni dokazi sicer namigujejo, da težave s priklicem 

niso edini vzrok neuspešnosti na nalogah imenovanja. Šlo naj bi tudi za pomanjkljivo znanje o 

besedah. Priklic naj bi bil zelo težek, ker povezava med leksemom in leksikalnim konceptom 

za določeno besedo ni dovolj močna. Predvideva se, da imajo besede, ki jih otroci počasneje 

prikličejo, šibkejše in manj številčne povezave v sistemu. Če bi bil ovira zgolj slabši priklic 

besed, bi na nalogah, ki podajajo vsebinski namig, otroci s SJM dosegli z vrstniki primerljive 

rezultate, vendar sta Leonard in P. Deevy (2004) v svoji raziskavi ugotovila, da temu ni tako. 

Vsekakor lahko leksikalna omrežja otrok s SJM opišemo kot manj izpopolnjena. Leksemi so 

med seboj šibkeje povezani. Semantične reprezentacije otrok s SJM so torej slabše, poleg tega 

pa tudi hranjenje tistih, ki jih imajo, ni optimalno organizirano (Bishop, 1997; Laws idr., 

2015; Leonard, 2014a; Leonard in Deevy, 2004). Izkazalo se je, da imajo otroci običajnega 

razvoja, kadar slike ne zmorejo imenovati, veliko bolj ustrezne informacije o besedi, tako iz 

stališča leksike kot tudi splošnega znanja. Nekateri pravijo (Leonard in Deevy, 2004), da bi 

bile, če bi bile težave zgolj s priklicem, le-te bolj enakomerno porazdeljene na pogosto in 

redko pojavljajoče se besede. Glede na manj izdelan leksikalni sistem pri otrocih s SJM bi 

lahko rekli, da so besede, ki se pojavljajo srednje pogosto, zanje enako težke kot za ostale 

otroke tiste besede, ki se pojavljajo zelo redko (Leonard in Deevy, 2004).  

Poleg težav s priklicem in hitrostjo imenovanja se pri otrocih s SJM pojavljajo tudi napake 

imenovanja. Te napake vključujejo besede, ki so semantično povezane s tarčno besedo 

(majica - hlače) in besede, ki so fonološko podobne tarčni besedi (mandolina - mandarina). 

Skromnejši besednjak skupaj s težavami priklica besed in slabo povezanim leksikalnim 

sistemom se kaže tudi na nalogah prostega priklica, ko morajo otroci npr. našteti čim več 

asociacij ali podpomenk. Tudi tukaj otroci s SJM naštejejo statistično pomembno manj besed 

od svojih vrstnikov, iz manj različnih podkategorij (Leonard, 2014a; Leonard in Deevy, 

2004). Na nalogah semantičnih asociacij se pokaže, da je njihov besednjak bolj plitek in ni 

izgrajen v globino (Sheng in McGregor, 2010).  

Poleg težav s samostalniki so pogoste tudi napake pri glagolih. Težave z glagoli so bolj 

podrobno predstavljene v poglavju o sintaksi. Glagoli so v zgodnjem govoru otrok s SJM 

prisotni v deležu, kot je značilen za mlajše otroke običajnega razvoja. Glagoli postanejo 
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posebno težavni, ko otroci s SJM dosežejo stopnjo večbesednih stavkov, povedi in izjav. 

Težave predšolskih otrok s SJM z glagoli so vidne tako pri razumevanju kot produkciji. 

Inventar glagolov pri otrocih s SJM je manjši, raba istih glagolov je bolj pogosta, na splošno 

pa ti otroci v izjavah uporabljajo manj glagolov kot njihovi vrstniki (Arapović, 2010; Lenček 

in Ivšac Pavliša, 2011; Vidović in Mildner, 2010). V spontanem govoru, opisu slike, obnovi 

risanke, zgodbe ipd. je veliko semantičnih napak uporabe glagolov. Težave z glagoli se 

nadaljujejo tudi v šolskih letih. Na nalogah učenja novih besed, ki vključujejo glagole in 

samostalnike, se otroci s SJM veliko slabše odrežejo pri glagolih. Velike težave z glagoli 

lahko po namigovanjih strokovnjakov pripišemo temu, da se glagoli navadno pojavljajo v 

sredini stavka in tako niso tako enostavni za zaznavo kot npr. samostalnik na zadnjem mestu. 

Drugi vzrok pa je lahko ta, da se isti glagol pojavlja v veliko različnih oblikah (različne 

končnice, predpone ipd.) in ga tako otroci s SJM težje prepoznajo kot različice iste besede. 

Bolj podroben pogled na težave z glagoli otrok s SJM pokaže, da so leksične omejitve zgolj 

del širšega problema. Hkrati z njimi obstajajo tudi neodvisne težave s sintakso, vse skupaj pa 

privede do kompleksnega profila funkcioniranja in rabe jezika otroka s SJM (Leonard in 

Deevy, 2004).  

Šibkejše leksične in semantične sposobnosti otrok s SJM se kažejo tudi na nalogah t. i. 

leksične odločitve. Otrok mora pri tovrstnih nalogah določiti, ali je slišano zaporedje glasov 

prava beseda ali ne. Merita se pravilnost odgovorov in čas. Otroci s SJM so šibkejši od 

vrstnikov v obeh kriterijih. Podobno kot vrstniki pa do odgovora pridejo hitreje, kadar je 

beseda postavljena v kontekst (kot del povedi). To nam dokazuje, da so tudi otroci s SJM kot 

olajševalno okoliščino v problemskih situacijah sposobni izkoriščati gramatični in semantični 

kontekst (Leonard in Deevy, 2004). 

Omejitve leksike in semantike imajo lahko tudi različne vplive na strukturo povedi. Če  

naprimer otrok ne prepozna, da pomen besede dati zahteva dodatno pojasnitev, je lahko 

rezultat agramatična poved (»Dal sem žogo.« - komu, kam?). Enako se lahko pojavijo  težave, 

kadar otrok ne zmore prepoznati alternativnih načinov tvorjenja povedi (npr. dati Mariji žogo 

in Mariji dati žogo) ter alternativnih struktur, sinonimov, ki lahko določene glagole/stavke 

enakovredno nadomeščajo (npr. dati Mariji žogo, podati Mariji žogo, vreči Mariji žogo). 

Motnje leksike lahko nenazadnje odločilno vplivajo na usvajanje gramatične morfologije. Če 

ima otrok težave z določanjem pomena, ki je izražen z glagolom ali samostalnikom, pomena 

ne bo mogel povezati z morfemom (Leonard in Deevy, 2004).  

Težave se kažejo tudi v recepciji. Receptivni besednjak, ki ga navadno preverjamo z nalogami 

prirejanja slike slišani besedi, se pri otrocih s SJM izkaže kot šibek (Botting idr., 2001; Laws 

idr., 2015; Lenček in Ivšac Pavliša, 2011).  

Pripovedovanje 

Pripovedovanje razumljive zgodbe zahteva od govorca  kombinacijo sposobnosti na čisto 

vseh ravneh jezika (Leonard, 2014a). Ključen proces, ki omogoča uspešno pripovedovanje 

zgodbe, je dekontekstualizacija, preko katere otrok oblikuje svoje mentalne slike, zaključke in 

logične odnose tako, da ga poslušalci razumejo (Arapović idr., 2010). V pripovedovanju 

otroka s SJM se seveda odražajo vse do sedaj omenjene šibkosti. Ker je samostojno 

pripovedovanje zgodbe situacija, ki se močno razlikuje od usmerjenega reševanja vnaprej 
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pripravljenih nalog za preverjanje posameznih značilnosti, bomo v tem delu povzeli lastnosti, 

ki so najbolj značilne za pripovedovanje otrok s SJM.  

Pripovedovanje oz. naracija je način povzemanja preteklega dogodka s povedmi, ki so 

razporejene po nekem časovnem zaporedju. Minimalno narativno besedilo naj bi bilo tisto, ki 

vsebuje najmanj dva časovno razporejena dogodka, ki ju je otrok sposoben izraziti v stavkih 

(Arapović idr., 2010). Za izgradnjo konceptualnega okvira moramo v pripovedovanje vključiti 

informacije o osebah, ki nastopajo, in o dogodkih, ki so za zgodbo pomembni. To je osnova, 

na kateri potem gradimo (Reilly idr., 2004). Ne glede na to, ali gre za otrokovo spontano 

pripovedovanje, opis slike ali pripovedovanje ob slikanici, mora biti zgodba koherentna, 

logična struktura, v kateri so dogodki, misli in občutja med sabo ustrezno časovno in vzročno 

povezani ter razumljivo podani (Arapović idr., 2010). Evalvacijski elementi, ki jih zgodbi 

dodajamo, odstirajo perspektivo pripovedovalca in služijo temu, da pritegnejo poslušalca. Da 

bi povedal dobro in smiselno zgodbo, mora govorec uspešno kombinirati svoje jezikovne, 

kognitivne in čustveno-socialne spretnosti. Na jezikovnem nivoju morajo biti časovno 

koherentno, smiselno povezano in logično organizirano podane vse ključne informacije o 

osebah in dogodkih. S koriščenjem usreznih morfosintaktičnih sredstev sta zaporedje 

dogodkov in njihova časovna odvisnost eksplicitno predstavljena. To predstavlja zgodbo 

samo, njeno bistvo. Kognitivne sposobnosti omogočajo  pripovedovalcu, da  pred ali med 

pripovedovanjem oblikuje sklepe o motivaciji literarnih oseb za njihova dejanja, o logičnih 

odnosih med dogodki in načinih predstavljanja bistva zgodbe. Na koncu se mora 

pripovedovalec še odločiti, kako bo zgodbo prenesel do poslušalca (Reilly idr., 2004). Razvoj 

pripovedovalnih spretnosti pri predšolskih otrocih je v tuji literaturi dobro opisan in raziskan, 

pogosti so tudi z normami določeni razvojni mejniki (Arapović idr., 2010). Pri nas je tega 

nekoliko manj, vendar je na tem področju dostopne tudi nekaj slovenske literature.      

Pripovedovanje je precej zahtevna naloga za vse otroke, še posebno pa predstavlja izziv 

otrokom s SJM. Glede na to, da pripovedovanje zahteva širok nabor spretnosti in sposobnosti 

na številnih področjih razvoja, omogoča analiziranje otrokovih zgodb pomembno in veljavno 

ocenjevanje govornega in jezikovnega razvoja, poleg tega pa tudi njegovo opazovanje v 

odnosu do kognitivnih in čustvenih veščin (Reilly idr., 2004). Otroci običajnega razvoja 

pogosto pripovedujejo spontane zgodbe o svojih izkušnjah, dogodkih doma, zanimivostih, 

osebah, ki so jih srečali ipd. (Arapović, 1997). Otroci začnejo pri dveh letih starosti govoriti o 

dogajanju okoli sebe in že lahko sodelujejo v pripovedovanju, ki ga usmerja odrasli. Otrokove 

prve pripovedi imajo obliko opisov in nizanj dogodkov. Takrat še ne moremo govoriti o 

pravih zgodbah, saj še ne temeljijo na mentalnih predstavah. Problem ali tema se v zgodbi 

otroka z običajnim govorno-jezikovnim razvojem pojavi okrog 4. leta starosti. Takrat otrok v 

zgodbo pogosto vključuje tudi emocionalne vsebine, za zgodbo pa postanejo pomembne misli 

in občutja glavnega junaka (Arapović idr., 2010).  

Vse do sedaj opisane težave otrok s SJM postanejo še bolj očitne, kadar morajo ti otroci 

samostojno opisati nek dogodek ali doživljanje (Arapović idr., 2010). Glede na to, da so v 

tujini oblikovane norme razvoja pripovedovalne zmožnosti, lahko naloge pripovedovanja 

služijo kot odličen pokazatelj jezikovnih težav. Otroci z jezikovnimi težavami (specifičnimi in 

kot del ostalih motenj) so šibkejši pri ustvarjanju lastnih kot tudi pri obnovah slišanih zgodb. 

Pogosto so njihove zgodbe na nivoju mlajših otrok brez težav v govorno-jezikovnem razvoju 
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(Botting, 2002). Težave otrok s SJM se v glavnem nanašajo na jezikovno simptomatologijo in 

na nivo jezikovnega razvoja, ki je nižji od pričakovanega. Otroci med 3. in 5. letom bi morali 

začenjati tvoriti daljše in bolj sestavljene pripovedi, česar otroci s SJM ne dosegajo. Narativni 

diskurz otrok s SJM je krajši, poleg tega pogosto dajejo vtis, da ne razumejo, o čem govorijo 

(Arapović in Anđel, 2003; Grobler, 2002; Newman in McGregor, 2006). Tekom razvoja 

otroci postajajo vse boljši v svojih narativnih sposobnostih, njihove zgodbe so vedno manj 

splošne. Pripovedovanje je vedno bolj dovršeno, otroci začenjo svojo pozornost usmerjati na 

namen in informacije, ki jih poslušalec dobi iz zgodbe, bogatijo predstavitev konteksta in se 

usmerijo na srečen konec. V starosti od 5 do 6 let začnejo otroci svoje zgodbe organizirati 

okoli problema, ki predstavlja progresijo dogajanja (Arapović idr., 2010). Otroci s SJM še v 

celotnem predšolskem obdobju niso sposobni samostojnega pripovedovanja na podano temo. 

Niti eden izmed 5 do 7 let starih otrok s SJM v hrvaški raziskavi D. Arapović idr. (2010), ki 

so morali ponoviti s strani logopeda prebrano zgodbo, le-te ni zmogel samostojno oblikovati. 

Iz tega je sklepati, da mlajši otroci s SJM brez pomoči sogovornika in realnega konteksta 

sploh ne zmorejo ustvariti narativnega diskurza. Zaradi omejitev v jezikovnem sistemu ne 

zmorejo kreativnega kombiniranja jezikovnih elementov v smiselne celote, posebno kadar 

zgodba ne temelji na njihovi lastni izkušnji in ne vsebuje dovolj konkretnih informacij 

(Arapović in Anđel, 2003).  

Pripovedi otrok s SJM so na splošno krajše in vsebujejo manj dogodkov, vsebina je zmedena 

in slabo organizirana. Struktura zgodbe je torej vsebinsko in oblikovno slabša (Bishop in 

McDonald, 2009). Zgodbe vsebujejo malo dogodkov, zelo malo podrobnosti, vanje redko 

vključijo imena književnih oseb ali njihove lastnosti, književnih oseb ne citirajo in jim ne 

pripisujejo izjav (Leonard, 2014a; Newman in McGregor, 2006). Otroci bi pri 4 letih že 

morali oblikovati uvode, zaplete in zaključke. Sposobni bi morali biti pripovedovanja o kraju 

dogajanja in junaku zgodbe (Arapović idr., 2010). Otroci s SJM pa ne zmorejo smiselnega 

razvijanja teme, med pripovedovanjem se zapletajo (Bishop in McDonald, 2009; Newman in 

McGregor, 2006). Pogosteje kot pri ostalih otrocih se v pripovedovanjih otrok s SJM srečamo 

z nejasnimi izjavami, ki jih zaradi nerazumljivosti ne moremo analizirati in ne prispevajo k 

poteku zgodbe. Najpogosteje so to elipse oz. izpusti, ponavljanja vsebine, dvoumja, eholalije, 

imitacije sogovorca, pavze ali nerazumljiva izgovorjava. To se sicer pojavlja tudi pri 

vrstnikih, vendar pri otrocih s SJM veliko bolj pogosto (tudi več kot 48 % vseh izjav) (van 

Balkom in Verhoeven, 2004b). Produkcija tovrstnih izjav kaže govorčev odziv na zahteve 

jezika in je rezultat negotovosti. Če je takih zapletanj med pripovedovanjem veliko, je to 

lahko pokazatelj težav z učenjem jezika (Bedore, Fiestas, Pena in Nagy, 2006).  

V svojih zgodbah otroci s SJM uporabljajo kratke, zelo redko sestavljene in pogosto 

nedokončane povedi, ki so pogosto nepovezane z osnovnim besedilom in temo (Leonard, 

2014a; Newman in McGregor, 2006; Vidović in Mildner, 2010). Strokovnjaki pogosto 

omenjajo razlike v povprečni dolžini govorne izjave (MLU) med otroki s SJM in njihovimi 

vrstniki. MLU lahko računamo glede na število besed ali število morfemov v izjavi. V 

raziskavi avtoric M. Kelič, G. Hržica in J. Kuvač Kraljević (2012) so otroci tipičnega razvoja, 

stari 6 let, dosegli povprečni rezultat 5,76 besed v izjavi. Otroci s SJM, povprečno stari 9 let 

(torej bistveno starejši), so dosegli primerljiv oz. malo nižji povprečni rezultat (5,28). Prav 

tako sta povprečno dolžino izjave v besedah računali A. Vidović in V. Mildner (2010). Tudi 
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njuni rezultati, pridobljeni na vzorcu 5-letnih otrok, so pokazali statistično pomembne razlike 

v povprečni dolžini izjave v besedah med otroki tipičnega razvoja (M = 5,12; SD = 4,21) in 

otroki s SJM (M = 2,62; SD = 1,63). V angleški literaturi najdemo večinoma podatke o 

povprečnem številu morfemov v izjavi (Miller in Chapman, 1981 v Shipley in McAfee, 

2016). Poleg tega, da so krajše, povedi otrok s SJM vsebujejo malo predlogov in prislovov, 

celo glagolov, prevladujejo samostalniki. Pestrost besed je majhna, ne uporabljajo abstraktnih 

besed, prav tako ne zmorejo oblikovanja metafor (Arapović in Anđel, 2003; Leonard, 2014a; 

Lenček in Ivšac Pavliša, 2011; Vidović in Mildner, 2010). Pogosta so tudi mašila in vprašanja 

»Kako se reče?« ter daljše pavze med izjavami, kar kaže na težave s priklicem besed 

(Arapović idr., 2010; Leonard, 2014a). Opazna je mnogo bolj omejena in skopa gramatika v 

primerjavi z vrstniki, manj je raznolikosti gramatičnih konstruktov, več je napak (Bishop in 

McDonald, 2009; De Jong, 2004; Newman in McGregor, 2006; Van Balkom in Verhoeven, 

2004b). Pogosto manjkajo povezovalci. To so besede, ki stavke povezujejo med seboj in so 

eden temeljnih pokazateljev tega, kako otrok zlaga ter povezuje besedilo. V slovničnem 

smislu so povezovalci vezniki (priredni in podredni), členki, poleg pa sem lahko štejemo tudi 

časovni prislov potem, ki ga v funkciji povezovanja pripovedi pogosto uporabljamo 

(Arapović, 1996 v Lončarič, 2012). Največkrat pripovedujejo v sedanjiku (Botting, 2002; 

Arapović idr., 2010) ali preklapljajo med rabo sedanjika in preteklika, tudi kadar 

pripovedujejo o preteklosti (De Jong, 2004). Zdi se, da otroci s SJM ne zmorejo hkrati dobre 

vsebine in oblike (Leonard, 2014a). 

Razvoj naracije je odvisen od razvoja kognicije in otrokovega splošnega poznavanja sveta. 

Lahko trdimo, da gre za tesen odnos med splošnimi in jezikovnimi sposobnostmi (Arapović 

idr., 2010). Sposobnost pripovedovanja je tesno povezana z razvojem pismenosti, preko 

pripovedovanja pa dobimo tudi dober vpogled  v pragmatične sposobnosti otrok (Botting, 

2002). Otroci s SJM zmorejo stavke in povedi povezati samo v visoko sturkturiranih primerih, 

ko je uporaba jezika povezana s konkretno informacijo in osebnim izkustvom. Njihovo 

pomanjkanje fleksibilnosti v rabi jezika se izraža kot statična in nenaravna raba jezikovnih 

sredstev. Iz tega izhaja, da mora biti spobudjanje k monologu otroka s SJM visoko 

strukturirano. Z jasno določeno stukturo lahko postavimo v zgodbi okvire dogajanja, like, 

zaplete itd. V namene proučevanja pripovedovanja pri SJM se poslužujemo različnih slikanic, 

igrač (hiša lutk ipd.), gledanja filmov in risank ipd. Čas navadno ni omejen. Spodbude, ki jih 

uporabljamo, po potrebi vedno bolj strukturiramo. Ko otrok odgovarja na vprašanja ob sliki in 

opisuje sliko, to predstavlja najenostavnejšo obliko naracije. Uporablja se v primerih, ko otrok 

ne zmore ali ne želi spontano pripovedovati (Arapović idr., 2010). 

Sociopragmatika 

Končni in ključni cilj razumevanja govora in jezika je razumevanje sogovorčevega 

komunikacijskega namena. Da to dosežemo, moramo preseči dobesedno razumevanje 

izrečenega. Pragmatiko tako na nek način lahko vidimo kot zaključni korak razumevanja, ki 

sledi dekodiranju dobesednega pomena. Raziskave na tem področju pa v bistvu kažejo 

nasprotno. Otroci so sposobni razumevanja sogovorčevih namenov mnogo prej, kot 

dobesedno razumejo izrečene besede in povedi. Pragmatična kompetenca vsebuje zavedanje o 

prepričanjih, željah in znanju drugih. Pogosto zasledimo tudi uporabo izraza »teorija uma«. 



42 

 

Popolnoma razvita teorija uma pomeni, ne samo, da otroku njegove kognitivne sposobnosti 

omogočajo izgradnjo kompleksnih mentalnih reprezentacij odnosa drugih ljudi do izjave 

(metareprezentacije), pač pa tudi, da je ta otrok izpostavljen zadostni količini socialnih 

kontekstov in da se preko tega nauči, kako ljudje reagirajo v določenih situacijah. Poleg tega 

velik delež virov informacij predstavljajo paralingvistične vsebine – obrazna ekspresija, ton, 

glasnost, višina glasu ipd. S temi se otroci srečujejo in jih interpretirajo že od najzgodnejših 

stopenj razvoja naprej (Bishop, 1997).   

Če poenostavljeno definiramo pragmatiko kot področje, ki se ukvarja z rabo jezika v 

komunikacijske namene, so pragmatične motnje preprosto rečeno motnje rabe jezika. Osebe z 

motnjami pragmatike imajo težave prepoznavanja in uporabe socialnih pravil diskurza in 

uporabe jezika v socialne namene. Za pragmatično motnjo so značilni nekoherenten diskurz, 

nebistvena vsebina, težave z iskanjem besed, šibka socialna interakcija, omejene socialne 

veščine in zelo slaba zmožnost pripovedovanja. Otroci s temi motnjami imajo velikokrat 

težave v šoli, težko sklepajo prijateljstva in se vključujejo v vsakodnevne pogovore. Težave 

na tem področju so precej razpršene in zato težke za proučevanje in ocenjevanje, težko jih je 

natančno definirati. Motnja razumevanja socialnih aspektov govora in jezika je sicer ena 

glavnih značilnosti motenj avtističnega spektra (van Balkom in Verhoeven, 2004b). 

Tradicionalni pogled na otroka s SJM nam predstavlja običajno družabno osebo, katere težave 

so v komunikaciji omejene na strukturne aspekte jezika (npr. fonologijo in sintakso). V 

splošnem naj ti otroci ne bi imeli resnih pragmatičnih motenj, vendar kljub temu nekateri 

primanjkljaje v socialni komunikaciji imajo (Bishop, 1997). Otroci s SJM z vsemi svojimi 

težavami so v resnici rizična skupina ne samo za razvoj učnih težav, pač pa tudi 

komunikacijskih problemov. Pogovorna interakcija od govorca zahteva simultano 

koordiniranje in procesiranje semantičnih, sintaktičnih, fonoloških in pragmatičnih informacij, 

poleg tega pa tudi kontekstualno relevantnost nejezikovnih informacij. Prav to procesiranje na 

več nivojih hkrati je za otroke s SJM lahko velik, prevelik izziv (Guendouzi, 2003). Literatura 

pogosto omenja težave odraslih in otrok s SJM z razumevanjem konteksta komunikacije in z 

izražanjem svojih misli, želja, potreb in čustev. Otroci s SJM imajo v večini slabše socialne 

kompetence (Richterova in Seidlova Malkova, 2017). Pragmatične težave, ki jih opazimo kot 

komunikacijske probleme in probleme z diskurzom otrok s SJM, so lahko rezultat težav s 

priklicem besed, težav z oblikovanjem gramatično pravilnih in razumljivih izjav ali resnejših 

težav z razumevanjem (van Balkom in Verhoeven, 2004b). V glavnem ti otroci izkazujejo 

bolj resne težave z vzporejanjem jezikovne funkcije s komunikacijsko funkcijo, kot bi se od 

njih pričakovalo glede na nivo njihovega gramatičnega in leksikalnega znanja. Pojavljajo se 

težave organiziranja pogovora in razlage. Ti otroci so v pogovorih pasivnejši in ne znajo 

določiti primernega trenutka, kdaj se je v pogovor smiselno in primerno vključiti. Med 

pogovorom se težko nadzorujejo, celo takrat, ko prejmejo jasna navodila ali kadar je potek 

pogovora odvisen od njih (Arapović idr., 2010). Otroci s SJM v pogovorih uporabljajo 

pomembno več neverbalne komunikacije kot vrstniki običajnega jezikovnega razvoja. Enako 

velja tudi za vzpostavljanje procesa igre, ki ravno tako poteka preko neverbalnih namigov. 

Otroci s SJM pogosto uporabljajo atipične ali kanonične (stalne) jezikovne oblike, veliko je 

elips oz. izpustov, imitacij in samo-ponavljanj, kar ruši potek pogovora. Za zadostno 

pragmatično funkcioniranje sta pestrost in raznolikost njihovega jezikovnega znanja in 
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izvedbe preveč slabotna (van Balkom in Verhoeven, 2004b). Slabša je tudi njihova 

responzivnost na vprašanja, ki jim jih postavimo. Včasih se sploh ne odzovejo, pogosti pa so 

enobesedni odgovori (Leonard, 2014a; Vidović in Mildner, 2010).  

Rezultati raziskave van Balkoma in Verhoevena (2004b) kažejo, da so pogovori med starši in 

njihovimi otroki brez SJM veliko bolj uravnoteženi kot pogovori staršev in otrok s SJM. Pri 

starših in otrocih brez jezikovnih težav je razporeditev verbalnih in neverbalnih aktivnosti 

med udeleženci veliko bolj enakomerna, poleg tega so v pogovorih staršev in otrok brez težav 

oboji bolj izenačeno udeleženi. Tok pogovora z otrokom s SJM je pogosto porušen in popačen 

zaradi večih razpadov komunikacijskega procesa med pogovorom, kar se zgodi zaradi 

številnih nesporazumov, dvoumij, nerazumljivosti in neustrezne izmenjave vlog. Pogovorom 

staršev in otrok s SJM primanjkuje prilagajanja toku pogovora, manjkata fluentnost in 

integracija tem in motivov. Vidno je splošno pomanjkanje povezanosti med izmenjavo vlog, 

motivi, temami in govorci. Tudi povprečna dolžina govorne izmenjave je krajša (Lenček in 

Ivšac Pavliša, 2011; van Balkom in Verhoeven, 2004b).  

Znotraj izrazito heterogene skupine oseb s SJM se seveda pojavljajo razlike tudi na nivoju 

pragmatičnih sposobnosti. Tisti s posebno slabimi pragmatičnimi sposobnostmi (glede na 

povprečje za SJM) kažejo tudi nizke gramatične sposobnosti (glede na povprečje za SJM) in 

obratno. Z drugimi besedami, otroci s SJM, katerih nivo morfosintakse je višji, izkazujejo 

večjo učinkovitost tvorjenja povezav oblika - funkcija kot otroci s SJM na nižjem nivoju 

morfonistaktičnih znanj (van Balkom in Verhoeven, 2004b).  

Tudi pri adolescentih z zgodovino SJM poročajo o težavah v odnosih z vrstniki. V primerjavi 

z vrstniki so otroci s SJM manj aktivni v socialnih odnosih, bolj so podvrženi konfliktom in v 

splošnem izražajo več problematičnega vedenja. Dokazano je tudi, da te težave s starostjo ne 

minejo, temveč se celo stopnjujejo (Richterova in Seidlova Malkova, 2017). Pomanjkanje 

kohezije pogovora in skupne vpletenosti v pogovor očitno ostajata tudi, ko se šibka 

gramatična kompetenca izboljša (van Balkom in Verhoeven, 2004b). 

Nekateri ugibajo, da so težave s pragmatiko pri otrocih s SJM rezultat nerazumevanja in 

nedojemanja izmenjave vlog, pri čemer tudi visoko inteligentni otroci v svojih pogovorih 

uporabljajo preveč formalne oblike. Tudi v vsakodnevnih situacijah se ti otroci preveč 

naslanjajo na memorizirane vzorce. Tako se velikokrat pojavijo komentarji, ki sicer sodijo v 

splošni »scenarij« pogovora, ne upoštevajo pa diskretnih in spreminjajočih se potreb 

poslušalca (Botting, 2002). Vzrok za težave s komunikacijo bi lahko bila tudi premajhna 

razvitost omrežja pomenskih asociacij, s katerimi bi se otroci s SJM pogovorov udeležili (van 

Balkom in Verhoeven, 2004b). Kot pojasnitev težav oseb s SJM na področju pragmatike se 

sicer pojavljajo tri glavne teorije. Po prvi naj bi splošne omejitve v procesiranju informacij 

privedle do tega, da imajo otroci s SJM težave integracije verbalnih informacij v realnem 

času. To pojasnjuje težave otrok s SJM v komunikacijskih situacijah, ki vsebujejo velike 

količine informacij. V tem primeru ni nujno, da imajo otroci težave določiti, kaj poslušalec ve 

in česa ne, pač pa so preobremenjeni s količino informacij. To jim onemogoča formuliranje in 

interpretiranje sporočila. Podobni pogledi lahko pojasnijo tudi, zakaj imajo nekateri otroci 

težave z vzdrževanjem teme pogovora. Težave so po tej teoriji torej širše narave in se 

raztezajo  na polje delovnega spomina in kapacitete procesiranja (Bishop, 1997).  

Druga je teorija, ki govori o socialnih posledicah jezikovnih motenj. Otroci s slabšim 

jezikovnim znanjem so večkrat spregledani, lahko celo zavrnjeni s strani vrstnikov in tako 
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nimajo toliko priložnosti za učenje starosti primernih spretnosti v socialnih interakcijah. 

Sprejetje s strani vrstnikov naj bi bilo povezano z razvojem sposobnosti prilagajanja sporočila 

poslušalčevim potrebam, začenjanja pogovora, postavljanja primernih vprašanj, prispevanja k 

pogovoru in jasnega sporočanja namenov komunikacije. Številni strokovnjaki poudarjajo 

pomembnost komunikacijskih veščin že pri majhnih otrocih, od 3 let naprej. Otroci so že v 

predšolskem obdobju zelo senzibilni za komunikacijski status vrstnikov in se raje izognejo 

socialnim stikom s tistimi, katerih jezikovne sposobnosti so omejene. Omenjena teorija je 

precej verjetna, težava pa je, da je težko izločiti alternativne pojasnitve izključenosti otroka, 

saj je ta lahko tudi posledica splošnega primanjkljaja socialne kognicije in ne samih težav 

verbalne komunikacije. Obstajajo tudi dokazi, da socialne težave otrok s SJM niso zgolj 

sekundarna posledica zavrnitve s strani vrstnikov (Bishop, 1997).  

Tretja teorija govori o majhnem deležu otrok s SJM, za katere velja, da njihove težave s 

pragmatiko niso samo posledica omejitve procesiranja informacij ali šibkega socialnega 

učenja, temveč izgleda, da imajo socialne primanjkljaje podobne tistim pri motnjah 

avtističnega spektra, le v bolj blagih oblikah. To so otroci s pragmatično motnjo (Bishop, 

1997). Pragmatično motnjo van Balkom in Verhoeven (2004b) definirata kot nezmožnost 

izbire in povezave ustreznih jezikovnih oblik z najprimernejšimi in učinkovitimi 

komunikacijskimi funkcijami. Ti otroci naj bi imeli primarne deficite v socialni kogniciji. To 

je posebno opazno takrat, kadar zgodnji zaostanek v jezikovnem razvoju sorazmerno hitro 

»izzveni«, otrok skokovito napreduje na področju fonologije ter sintakse in začenja govoriti v 

dolgih in kompleksnih povedih, vendar jih uporablja neprimerno, v pogovor neustrezno 

umeščene (van Balkom in Verhoeven, 2004b). Ti otroci imajo izrazite težave v pogovorih in 

komunikaciji z vrstniki, učitelji in starši in kažejo vidne težave v sledenju poteka diskurza. 

Njihove reprezentacije mentalnih stanj drugih ljudi so netočne in omejene. Značilno je, da so 

težave bolj opazne pri kontinuiranem diskurzu kot pri produkciji in razumevanju posameznih 

izjav. Ti otroci kažejo težnjo po obsežnem govorjenju brez dejanskega komuniciranja, dajejo 

postranske in približne odgovore na vprašanja in nepričakovano menjujejo temo pogovora, v 

pogovoru in naraciji pa jim primanjkuje koherence. V razumevanju so preveč dobesedni. 

Pričakovali bi, da bo otrok z jezikovnimi težavami le-te kompenziral z razvojem bogatega 

repertoarja neverbalne komunikacije, kar pa v primeru pragmatične motnje ni opazno 

(Bishop, 1997; van Balkom in Verhoeven, 2004b). Ključno vprašanje, ki še danes deli 

strokovnjake, je, ali je pragmatična motnja del motenj avtističnega spektra, del SJM ali pa bi 

jo bilo bolje obravnavati kot povsem ločeno kategorijo. Zaradi izrazite subjektivnosti 

opazovanih značilnosti in pomanjkanja zanesljivih inštrumentarijev je težko potrditi že sam 

obstoj pragmatične motnje, še težje pa jo je ločiti od drugih kategorij. Nekateri izmed teh 

otrok imajo v resnici tudi jasne znake avtističnih motenj, vendar ti niso opazni pri vseh. 

Zanimivo je tudi prekrivanje omenjene diagnoze z ADHD (Bishop, 2004; Botting, 2002).  

Razumevanje 

Pomembna razlika med produkcijo in razumevanjem jezika je ta, da se razumevanje lahko 

izgradi tudi na osnovi nepopolne fonološke informacije. Izkušenemu govorcu lahko pomagajo 

že začetni glas ali naglašenost zlogov. Delna fonološka reprezentacija se dopolni z 

informacijami iz spomina. Razumevanje v realnem času tako vključuje integracijo pomenov 

jezika s kontekstom okolja in splošnega znanja. Ko se srečamo z neko besedo, se v naši glavi 
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sproži več mogočih pomenov, povezav iz dolgotrajnega spomina, med katerimi je večina 

neprimernih. Kateri pomen bomo obdržali, je odvisno od mentalnega modela, ki smo ga 

izgradili preko preteklih izkušenj. Procesi znotraj tega sicer še niso povsem znani. Mogoče je, 

da so pomeni iz dolgotrajnega spomina priklicani, če se navezujejo na besedilo, vendar 

ostanejo aktivirani samo, če se lahko integrirajo v globalni besedilni kontekst. Nekateri 

raziskovalci pa trdijo, da ne gre samo za pasivno odmiranje irelevantnih pomenov in 

informacij, temveč za bolj aktiven proces inhibicije (Bishop, 1997).  

Pomembno vlogo pri razumevanju igra jezikovni kontekst. Ko npr. poslušamo zgodbo, ne 

razumemo le vsake povedi posebej, temveč jih gradimo v celoto, prepoznavamo odnose med 

povedmi in besedami, predstavljamo si situacije, dogodke in objekte in učinkovito 

obnavljamo informacije iz celotnega niza. Sami ustvarjamo jezikovni kontekst. Nepomembne 

podrobnosti se izgubijo, izloči se bistvo, ki je nato povezano z vsako novo izjavo. Iz diskurza 

moramo potem izvleči tudi pomene tistega, kar ni bilo neposredno izrečeno, in tako izgraditi 

mentalni model pomena (Bishop, 1997). 

Otroci s SJM se kot ostali otroci pri razumevanju močno naslanjajo na namige iz okolja, ki bi 

jim lahko olajšali interpretacijo slišanega sporočila. V ta namen izkoriščajo pridobljeno 

splošno znanje, ki jim predstavlja mogoče scenarije. Lahko zelo dobro sklepajo o tem, kaj je v 

dani situaciji najbolj verjetno in so v vsakodnevnih situacijah razumevanja zato lahko mnogo 

bolj uspešni kot na formalnih testiranjih. Sporočilo lahko v vsakodnevnih situacijah pravilno 

interpretirajo, četudi ne razumejo vsake posamezne besede v izjavi (Bishop, 1997). 

Do približno 6. leta starosti otrok običajnega govorno-jezikovnega razvoja razvije sposobnost 

uporabe jezikovnega konteksta kot osnove za interpretacijo slišanega. Namesto, da se pri 

interpretaciji zanašamo na to, kar že vemo ali je prisotno v okolju, se kot osnovni gradnik 

mentalnih reprezentacij naučimo uporabiti jezikovni dražljaj, izgrajene mentalne 

reprezentacije pa nato usmerjajo interpretacijo slišanega. Otroci so jezikovni kontekst za 

kratke besedilne celote sposobni oblikovati že pri 3 oz. 4 letih. Za otroke s SJM pa se na 

splošno zdi, da so disproporcionalno šibki pri grajenju mentalnih modelov in so pri 

razumevanju neke celote še šibkejši, kot bi predvidevali iz njihovega razumevanja 

posameznih povedi. Informacija, ki ni povsem integrirana v mentalni model, je mnogo 

krhkejša in lažje pozabljena, zato imajo otroci s SJM navadno šibek spomin tako za dobesedni 

kot tudi za širši pomen (ustvarjen s sklepanjem) zgodb, ki so jih slišali ali videli pred kratkim. 

Morda so prav te težave eden od glavnih vzrokov za slabše razumevanje otrok s SJM (Bishop, 

1997).  

Ugotovitve strokovnjakov so precej enotne in pričajo o splošno šibkejšem razumevanju otrok 

s SJM v primerjavi z vrstniki. Leonard in P. Deevy (2004) poročata o triletnikih s SJM, 

katerih govor je bil omejen na eno-besedne izjave. Raziskava je pokazala, da so bili ti otroci 

tudi na področju razumevanja pod povprečjem za svojo starost. Težave z razumevanjem so 

tako, četudi ne univerzalno prisotne, eden pomembnih pokazateljev SJM (Gregl idr., 2014).  

V poglavju o pripovedovanju smo že omenjali, da tvorijo otroci s SJM  slabše obnove slišanih 

zgodb, z manj dogodki, ohlapno povezanim dogajanjem in številnimi nepomembnimi 

informacijami. Te težave so lahko v določeni meri tudi posledica slabšega razumevanja. 

Dokazano je, da so otroci s SJM pri odgovarjanju na vsebinska vprašanja o slišani zgodbi 

šibkejši od vrstnikov, prav tako podajajo odgovore primerljive mlajšim otrokom (Bishop, 



46 

 

1997; Lenček in Ivšac Pavliša, 2011). Težave imajo tako z vprašanji, na katera v zgodbi 

najdemo dobesedni odgovor, kot s tistimi, ki zahtevajo sklepanje. Razumevanje celote je 

šibkejše od razumevanja posameznih povedi. Enake težave se kažejo tudi pri zgodbah, ki so 

predstavljene zgolj s slikami. Ti rezultati nam dokazujejo, da imajo otroci s SJM težave z 

integriranjem informacij, ki se pojavljajo v nizih in sledijo druga drugi. Razlog za slabše 

razumevanje zgodbe v primerjavi s posameznimi povedmi je po nekaterih ugibanjih v tem, da 

naloge razumevanja posameznih povedi otroku dajejo več časa, da pride do odgovora, 

premisli in uporabi zunanje informacije, s pomočjo česar sklepa na pomen. Pri zgodbi tega 

časa ni, saj si povedi hitro sledijo in se poleg tega medsebojno dopolnjujejo. Otroci s SJM so 

sposobni v spominu zadržati manjše število povedi in verjetno potrebujejo več pomenskih 

povezav, da si poved zapomnijo. Poleg tega se lahko tudi dobro povezane trditve izgubijo, če 

pride do vmešavanja kakega slučajnega dejavnika. Ker se kažejo tako težave z verbalnimi kot 

slikovnimi zgodbami in nerazumevanje diskurza tako očitno ni posledica nerazumevanja 

jezikovnih enot, lahko zaključimo, da gre za skupni izvor težav z razumevanjem. Dober 

kandidat za krivca teh težav je splošna omejitev procesiranja oz. manjši »delovni prostor« za 

zadrževanje in manipulacijo z materialom med samim procesom razumevanja (Bishop, 1997). 

Kot posledica šibkih sintaktičnih znanj se pri otrocih s SJM seveda odražajo tudi težave z 

razumevanjem manjših sintaktičnih struktur, posebno sestavljenih povedi. Razumevanje 

sestavljenih povedi je pogosto poudarjeno kot pomemben klinični pokazatelj in je odraz 

splošnih sintaktičnih primanjkljajev otrok s SJM (Balija Mećar, Pavičić Dokoza in Dulčić, 

2016; Botting idr., 2001; Leonard, 2014a). Pojavljajo se teorije, da imajo nekateri otroci s 

SJM težave z razumevanjem elementov v povedi, ki označujejo sintaktično odvisnost. Iz 

slišane povedi naj bi si ustvarili dvoumne, premalo specifične reprezentacije odnosov. Težave 

naj bi jim povzročali procesi sintaktične analize in povezava le-teh s tematskimi vlogami. Na 

nalogah interpretacije povedi, ki vsebujejo izmišljene glagole, otroci s SJM nikakor niso bili 

sposobni določiti mogočega pomena izmišljenega glagola (Bishop, 1997). Hipoteza omejitev 

v kognitivnem procesiranju predvideva, da je uspešnost otrok s SJM pri razumevanju povedi 

odvisna od dolžine povedi in so torej daljše povedi zanje težje razumljive, ker vsebujejo več 

nepomembnih, odvečnih informacij. Pojavljajo se dokazi za in proti tem trditvam. Povedi z 

več besedami so seveda bolj kompleksne in nosijo več informacij (npr. Modra raca teka po 

velikem polju / Raca teka po polju). Pizzoli in M. A. Schelstraete (2011) pa sta v svoji 

raziskavi ugotovila, da imajo otroci s SJM težave tudi z razumevanjem krajših povedi. 

Poudarek njune raziskave so bila določila, obvezni in neobvezni elementi povedi. 

Kompleksnejša kot so bila določila, slabše je bilo razumevanje otrok s SJM. Ugotovljeno je 

bilo tudi, da je prehodnost glagola pri otrocih s SJM pomemben dejavnik razumevanja povedi 

ne glede na njeno dolžino in kompleksnost ter da imajo otroci s SJM več težav s prehodnimi 

kot z neprehodnimi glagoli, pri otrocih rednega razvoja pa takih asimetrij ni bilo. Težave z 

razumevanjem so torej po njunih ugotovitvah bolj odvisne od strukturne kompleksnosti 

povedi in ne toliko od količine materiala za obdelavo.  

Veliko težav imajo otroci s SJM tudi s stavki v obliki X na/v/pod/za Y je Z, pri čemer sta X in 

Y samostalnika, Z pa pridevnik – barva, npr. »Kokoš na žogi je črna.« Otroci s SJM pridevnik 

najpogosteje povežejo z najbližjim samostalnikom (Y). To kaže na to, da je njihova globoka 

struktura, ki jo na podlagi stavka ustvarijo, napačna: Kokoš je na žogi, žoga je črna (Bishop, 

1997). 
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Dokazano težavni za razumevanje otrok s SJM so tudi odvisni stavki in podredne povedi. V 

raziskavi M. Balija Mećar idr. (2016) so primerjali razumevanje predmetnih in osebkovih 

odvisnikov. Razumevanje predmetnih odvisnikov je razvojno poznejše in se razvije okoli 6. 

leta starosti, medtem ko se razumevanje osebkovih odvisnikov razvije že med 3. in 4. letom. 

Otroci v raziskavi so bili stari od 6 do 11 let. Predmetni odvisniki so se za otroke s SJM 

izkazali kot mnogo bolj zahtevni od osebkovih. V podrednih povedih z osebkovim 

odvisnikom je vrstni red besed kanoničen, običajen. Otrok prvemu samostalniku dodeli vlogo 

osebka, kar je v tem primeru pomensko ustrezno. Ker predmetni odvisniki vsebujejo premik, 

ta ista strategija tam ni pravilna in privede do napačnega tolmačenja podredne povedi. Otroci 

s SJM so na splošno pri dodeljevanju tematskih vlog več grešili. Očitno je premik iz 

objektnega položaja za otroke s SJM zelo zahteven za obdelavo tudi še v šolskem obdobju. 

Kot olajševalni dejavnik razumevanja so se izkazale morfološke oznake števila in spola, kar 

pomeni, da se otroci s SJM pri razumevanju naslanjajo na ujemanje osebka in povedka. To 

nam priča o sposobnosti otrok s SJM, da izkoristijo morfološke oznake za določanje 

gramatičnega odnosa znotraj sintaktične strukture. Poleg tega so rezultati pokazali, da mlajši 

otroci s SJM te strategije niso uporabljali, kar nas napeljuje na potencialno razvojno 

dimenzijo tega mehanizma obdelave.  

Še eno področje težav z razumevanjem otrok s SJM je v tuji literaturi zelo pogosto omenjen 

trpni glagolski način (Leonard, 2014a). V slovenščini trpnik uporabljamo relativno redko, 

zato pri nas te težave ne pridejo tako do izraza kot npr. v angleščini, kjer je raba trpnika veliko 

pogostejša tudi v vsakdanjem jeziku. D. V. M. Bishop (1997) trdi, da težave pri interpretaciji 

povedi v trpniku povzroča napačno tolmačenje strukture, ki je v obeh načinih v bistvu 

podobna: osebek-povedek-predmet, vloga posameznih besed pa je drugačna (Pes lovi 

dečka./Deček je lovljen od psa.). Na nalogah interpretacije povedi v trpniku so otroci s SJM 

izrazito slabši celo od mlajših otrok, s katerimi so izenačeni po receptivnem besednjaku 

(Bishop, 1997). 

Osebni in povratno osebni zaimki so naslednje šibko področje razumevanja otrok s SJM (v 

angleščini »him«/«himself«, pri nas ga/sebe oz. se). Otroci s SJM imajo težave s sklepanjem, 

na koga se zaimek nanaša. Bolj kot na sintaktične informacije se zanašajo na druge namige;  

spol, število ali pragmatične in semantične okoliščine. S tem zmorejo predvsem starejši otroci 

svoj primanjkljaj dobro prikriti (Bishop, 1997). 

D. V. M. Bishop in McDonald (2009) izpostavljata težave z razumevanjem in izvedbo 

sestavljenih in kompleksnih navodil. Slabša uspešnost otrok s SJM v primerjavi z vrstniki na 

tovrstnih nalogah naj bi bila posledica težav z verbalnim kratkotrajnim spominom. Kot 

najboljši pokazatelj SJM pri 9 do 10 let starih otrocih so se izkazale prav naloge 

kratkotrajnega verbalnega spomina (poleg sestavljenih navodil še imitacija izmišljenih besed 

in spomin za imena).  

Pomembno je omeniti še povezave težav z razumevanjem z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnostjo ter čustvenimi težavami. Motnje pozornosti in hiperaktivnost, ki jih pogosto 

najdemo tudi pri otroci s SJM, naj bi bile kar v 7,3 % primerov vzrok nerazumevanja. Kadar 

otroci ne zmorejo v polnosti razumeti navodil, od njih pa se seveda pričakuje, da bodo 

primerno sodelovali v vsakodnevnih aktivnostih, je pojav čustvenih težav povsem pričakovan. 

Zlasti vzgojitelji, učitelji in starši lahko pripomorejo k preventivi s tem, da so pozorni in 

težave z nerazumevanjem pri otroku prepoznajo dovolj zgodaj (Gregl idr., 2014).  
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Zaključimo lahko s trditvijo, da je tudi na področju razumevanja pri SJM vidna ogromna 

heterogenost resnosti težav (Bishop, 1997). Sposobnost razumevanja je že pri zelo mladih 

otrocih pogosto pomemben element prognoze izida SJM v kasnejših letih (Botting idr., 2011). 

Posebno izrazite težave z razumevanjem diskurza ima skupina otrok s pragmatičnimi 

motnjami, pri katerih je najverjetneje največji problem nezadostna inhibicija nepomembnih 

dražljajev. Pomembno se je tudi zavedati, da imajo nekateri izmed teh otrok nenavadne 

interese in da je tako neuspeh pri tvorjenju kompleksnih reprezentacij slišanega lahko 

posledica nezadostne motivacije in ne pomanjkljivih sposobnosti (Bishop, 1997).  

 Metajezikovna znanja 

V prvi fazi metajezikovnega razvoja, ki traja do 2. leta starosti, ima otrok sposobnost 

spremljanja trenutne izjave. To je podlaga za spontane korekcije, vajo glasov, besed in 

stavkov ter prilagajanje govora različnim poslušalcem. V drugi fazi, ki traja do 4. leta, se 

razvijajo sposobnost preverjanja izreka (ali je slušatelj razumel, pomisleki o lastnih in tujih 

izrekih, popravljanja izrečenega), sposobnost preverjanja stvarnosti (odločitev, ali beseda oz. 

stavek pomaga pri razumljivosti) in namerno učenje jezika (vaja novih glasov, besed ali 

stavkov, različnih slogov govora …). V starosti okrog 5 let otroci začenjajo razumeti in 

razlikovati, kaj je povedano in kako je povedano. Razlikujejo vsebino od oblike, kar lahko 

dojemamo kot pojav metajezikovnega znanja. V 4. fazi, ki obsega celotno šolsko obdobje, se 

razvija sposobnost predvidevanja posledic uporabe določenih oblik, otrok dokončno usvoji 

mišljenje o izreku neodvisno od uporabe (določa posamezne jezikovne enote (glas, zlog, 

beseda, stavek), zmore definirati besedo, sam sestavi verz, uganko ali kako drugo igro besed, 

prepoznava sinonime in primernost uporabe besed). Razvoj metajezikovnega zavedanja je 

odvisen od razvoja ostalih aspektov jezika. Z razvojem sintaktičnih in semantičnih 

sposobnosti se otrok postopoma osvobaja trenutnega jezikovnega konteksta in usmerja 

pozornost  na komunikacijska sporočila. Razvoj metajezikovnega zavedanja je povezan tudi s 

kognitivnimi sposobnostmi, sposobnostjo branja, šolskim uspehom, inteligentnostjo, 

okoljskimi spodbudami in igro (Kovačević, 1997b).   

Otroci s SJM se s preprekami v svojem jeziku soočijo prej kot ostali in jih tudi prej ozavestijo. 

Svoje primanjkljaje skušajo že zgodaj čim bolj kompenzirati, pri čemer jim metajezikovno 

znanje znatno pomaga. Zlasti v poznejših obdobjih razvoja jim te strategije pomagajo prikriti 

njihove jezikovne pomanjkljivosti. Tekom šolskega obdobja z naraščanjem znanja o 

jezikovnih oblikah raste tudi otrokova sposobnost ocene gramatične ustreznosti izraza. 

Metajezikovno znanje otrok s SJM lahko preverimo z nalogami odkrivanja in popravljanja 

napačnih gramatičnih oblik. Metajezikovno znanje predstavlja del, ko otrok napako prepozna, 

jezikovno znanje pa pride na vrsto, ko jo mora popraviti. Otroci s SJM so bili pri nalogah, ki 

preverjajo metajezikovno znanje, neuspešni, imeli so več neprepoznanih in nepopravljenih 

napak kot njihovi vrstniki. Tako jezikovno kot metajezikovno znanje sta se izkazala kot 

šibkejša. Število teh napak pri otrocih običajnega razvoja s starostjo upada, pri SJM ta upad ni 

tako znaten. Tudi pri nalogah sestavljanja besed v stavke so poleg jezikovnih sposobnosti 

pomembne tudi metajezikovne. Poleg usvojenih morfosintaktičnih pravil in semantičnega 

znanja morajo imeti otroci, da bi pravilno zložili besede v stavek,  usvojen jezik kot sistem. V 

hrvaškem jeziku so se razlike med otroki s SJM in vrstniki sicer pokazale, vendar niso bile 
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tako velike, kot so jih pričakovali na podlagi raziskav iz tujine (Kovačević, 1997b). Otroci s 

SJM so proizvedli manj sprejemljivih stavkov, a so v podobnem deležu kot ostali proizvajali 

nesprejemljive stavke. Manjše razlike so raziskovalci pripisali manj striktno določeni sintaksi 

v hrvaškem jeziku. Besedni red v stavku je razmeroma svoboden in omogoča veliko 

variabilnosti pravilnih odgovorov. Otroci s SJM zaradi tega pogosto, četudi z manjšo stopnjo 

gotovosti, tvorijo povedi, ki so po svoji gramatični strukturi sprejemljive. Na drugi strani ta 

nedoločenost otrokom z rednim razvojem onemogoča enoznačne rešitve, kar jih lahko zavede, 

zato proizvajajo večje število nesprejemljivih odgovorov (Kovačević, 1997b).  

1.4.6.3. OSTALA PODROČJA RAZVOJA 

Težave in primanjkljaji, ki jih opazujemo znotraj SJM, so v resnici manj specifični, kot se jih 

morda dojema (Bishop, 1997). Sopojavnost razvojnih motenj je tako razširjena, da je otrok z 

zares specifično motnjo bolj izjema kot pravilo (Bishop, 2004). Najpogostejše je sopojavljanje 

SJM z ADHD, motnjami razvojne koordinacije, s težavami s pismenostjo, z motnjami 

socialnih interakcij in vedenjskimi težavami (Bishop, 1997; Bishop, 2004). Poleg tega 

strokovnjaki poročajo tudi o metajezikovnih težavah, ki dodatno ovirajo komunikacijske 

spretnosti otrok  s SJM (Ravid idr., 2004).Vzroki sopojavnosti so lahko raznoliki, o njih pa 

vemo relativno malo. Mogoče je, da genetske napake z vplivi na sosednja možganska 

področja privedejo do različnih vedenjskih posledic. Druga možnost je, da okoljski dejavniki 

tveganja za eno motnjo hkrati povečajo možnost pojava drugih motenj (Bishop, 2004). 

Nekateri trdijo, da so slabši rezultati na nalogah psihofizičnih in motoričnih sposobnosti zgolj 

rezultat šibkejše pozornosti (Bishop, 1997). Nenazadnje je lahko izraženost ene motnje (npr. 

socialnih primanjkljajev) tudi posledica prvotne motnje (npr. jezikovnega primanjkljaja). 

Dejanska pojasnitev je odvisna od vsakega posameznega primera (Bishop, 2004). 

Dokumentiranje in razumevanje nejezikovnih težav znotraj SJM prispeva k boljšemu 

razumevanju otrok s SJM, pa tudi k razumevanju tega, kateri delček sestavljanke 

nevrorazvojnih motenj SJM dejansko predstavljajo (Hill, 2001). 

Kognitivne sposobnosti 

Raziskovalci so že davno ugotovili, da obstaja pomembna povezava med verbalnimi in 

neverbalnimi merami inteligentnosti. Sposobnosti, ki so osnova za razvoj kognicije, v širšem 

smislu igrajo vlogo tudi pri usvajanju verbalnega in pisnega jezika (Verhoeven in van 

Balkom, 2004a). Povezanost kognitivnih sposobnosti z jezikom je vedno bolj priznana, vplivi 

pa so obojestranski. Inteligentnosti ne moremo izmeriti brez upoštevanja vloge jezika, po 

drugi strani pa se jezik danes vse pogosteje opazuje kot sistem, ki je v konstantnem odnosu s 

kognitivnimi sposobnostmi. Formalne jezikovne strukture se ne preučujejo več kot neodvisne 

enote, temveč kot odraz splošnega konceptualnega ustroja, načela kategorizacije, 

mehanizmov obdelave ter izkustvenih in okoljskih vplivov. Kognitivni lingvisti jezik 

dojemajo kot sistem, ki izkorišča splošne kognitivne mehanizme. Iz tega jasno izhajata vse 

večje priznavanje in pomembnost povezave jezik-kognicija. Teza, da je jezikovni sistem 

lahko porušen v odsotnosti primanjkljajev kognitivnih sposobnostih, se je tako sčasoma 

izkazala kot nepopolna (Kovačević, 1997b). Ne glede na to, kaj dojemamo kot primarne in kaj 

kot sekundarne omejitve, centralne izvršilne sposobnosti ali kapaciteto splošnega 

procesiranja, je verjetno, da so sposobnosti jezikovnega učenja pri večini otrok z jezikovnimi 
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motnjami omejene zaradi številnih faktorjev, ki omejujejo informacijsko procesiranje. Kljub 

temu kognitivne sposobnosti kot take pri SJM niso glavni vzrok za jezikovne težave (Conti-

Ramsden idr., 2012), zaradi slabše sposobnosti manipulacije s simboli za namene reševanja 

problemov pa lahko postanejo celo njihova posledica (Gillam in Hoffman, 2004). Sposobnosti 

verbalne ekspresije pri osebah s SJM v razvoju počasi, vendar stabilno naraščajo, na področju 

neverbalnih sposobnosti pa najdemo nekaj specifičnosti. Uspešnost izvedbe na nalogah 

neverbalnih sposobnosti od otroštva do zgodnje odraslosti v primerjavi z vrstniki napreduje 

počasneje ali celo upade v približno tretjini primerov oseb z zgodovino SJM. Pri teh osebah se 

v poznem otroštvu in adolescenci razvijejo bolj splošne, celostne omejitve in motnje 

funkcioniranja. G. Conti-Ramsden idr. (2012) so spremljali otroke s SJM v starosti od 4 do 9 

let do srednjih dvajsetih let. Rezultati na dveh testih inteligentnosti so od otroštva do zgodnje 

odraslosti padli s povprečne na podpovprečno raven. Možnosti, zakaj se ta upočasnitev 

razvoja neverbalnih sposobnosti pojavi, je več. Jezik usmerja večino aspektov naše 

vključenosti v svet, učenje pa je odvisno od sposobnosti izraziti in razumeti verbalne 

reprezentacije. Pri osebah z resnejšimi jezikovnimi motnjami so ti procesi seveda omejeni. 

Zgodnje jezikovne težave vplivajo na otrokovo izobraževalno pot in v resnici nekateri izmed 

otrok s SJM dobijo manj priložnosti za izpopolnjevanje veščin, ki so nujne za uspešnost na 

nalogah neverbalnega sklepanja (Conti-Ramsden idr., 2012). Potrjeno je, da imajo otroci s 

SJM težave s konceptualnim znanjem, sposobnostmi reprezentacije in sposobnostmi sklepanja 

ter so manj uspešni pri reševanju problemov. Obstajajo tudi teorije o omejitvah v kapacitetah 

obdelave pri SJM in težavah v avditivni ter vizualni obdelavi informacij (Archibald in 

Alloway, 2008; Kovačević, 1997b). Otroci s SJM imajo po nekaterih ugibanjih težave z 

mentalnimi reprezentacijami govora in jezika, morda tudi omejitve centralnih izvršilnih 

funkcij. Pojavljajo se celo hipoteze, da gre dejansko za generalizirano omejitev kognitivne 

kapacitete, ki povzroča tako motnje informacijskega procesiranja kot motnje usvajanja jezika 

(Gillam in Hoffman, 2004). Ne glede na to, katera pojasnitev je pravilna, lahko zaključimo, da 

se težave z jezikom neizogibno povezujejo in vplivajo na kognitivne sposobnosti (Kovačević, 

1997b).   

Spomin 

Preučevanje informacijskega procesiranja pri SJM odkriva veliko vlogo fonoloških 

reprezentacij v delovnem spominu. Jezikovno usvajanje in procesiranje naj bi bila pomembno 

povezana s sistemom delovnega spomina, ki je sestavljen iz ločenih mehanizmov procesiranja 

verbalnih in vizualnih informacij. Verbalna informacija je obdelana v fonološki zanki. 

Fonološko zanko sestavljata fonološka shramba, kjer je govorni dražljaj razpoznan, in 

artikulacijski kontrolni proces, ki služi osveževanju govornega materiala. Po ugibanjih 

nekaterih strokovnjakov gre za to, da imajo otroci s SJM zmanjšano kapaciteto delovnega 

spomina (Gillam in Hoffman, 2004; Leonard, 2014a). Po tej teoriji kažejo otroci, ki imajo 

težave s kodiranjem fonoloških informacij, nenavadne težave s procesiranjem in pomnjenjem 

nepomenskih, besedam podobnih dražljajev. Imitacija izmišljenih besed je najpogosteje 

uporabljena naloga za določanje zmožnosti fonološkega delovnega spomina. Razpoznavanje 

dražljajev je pri tovrstnih nalogah neodvisno od leksičnega znanja, izvedba pa je tako odvisna 

zgolj od učinkovitosti fonološkega procesiranja. Ugotovitve so zelo konsistentne in pričajo o 

znatno slabših sposobnostih priklica izmišljenih besed otrok s SJM, posebno takrat, ko so 
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dražljaji večzložni (Gillam in Hoffman, 2004). Najdemo tudi primere nalog, ko skušajo otroci 

po poslušanju zgodbe  priklicati besedo, ki je sledila tarčni besedi. Otroci s SJM so tudi tukaj 

slabši od vrstnikov (Leonard in Deevy, 2004). Ponovitev seznama števil v obratnem vrstnem 

redu prav tako meri kapaciteto delovnega spomina. Hrvaški raziskovalci poročajo o slabših 

rezultatih otrok s SJM tudi na teh nalogah, poleg tega pa so ugotovili tudi, da z leti uspešnost 

pri otrocih s SJM narašča počasneje kot pri ostalih (Kovačević, 1997b). Številni menijo, da 

gre torej za primarni deficit spomina oz. kapacitete fonološkega skladišča otrok s SJM, ki je 

ali nenavadno majhna, omejena na enega ali dva zloga, ali pa vsebina v tem skladišču 

nenavadno hitro propada (Gathercole in Baddeley; 1998). Nekateri so pri interpretaciji 

rezultatov bolj previdni in pravijo, da gre morda za širše omejitve procesiranja. Mogoče je, da 

imajo otroci s SJM tako šibke sposobnosti oblikovanja primernih fonoloških kod, da si 

ustvarijo nepopolne, zmedene fonološke reprezentacije slišanih in prebranih besed. Tako 

morda ne gre toliko za zadrževanje fonološke informacije, temveč za kasnejše dekodiranje le-

te (Bishop, 1997; Gathercole in Baddeley; 1998; Gillam in Hoffman, 2004).  

Pojavljajo se tudi dokazi, da je v ozadju SJM motnja kratkoročnega spomina (Archibald in 

Alloway, 2008; Bishop, 1997). Kapaciteto le-tega navadno preverjamo s ponovitvami 

seznama števil, pogoste so tudi naloge s seznami besed. Otroci s SJM na vseh nalogah 

dosegajo slabše rezultate od vrstnikov, izkazalo se je tudi, da semantična in fonološka 

podobnost besed nimata pomembnega vpliva na priklic (Bishop, 1997; Leonard in Deevy, 

2004). Tudi rezultati na nalogah imitacije ritmov govorijo o tem, da imajo otroci s SJM težave 

z avditivno obdelavo, kar se odraža tudi v njihovem kratkoročnem spominu. Najbolj se 

razlikuje čas, v katerem otroci odreagirajo na dražljaj, pa tudi natančnost ponovitev je bila pri 

otrocih s SJM slabša. Na nalogah pomnjenja vizualnega zaporedja hrvaški raziskovalci razlik 

med skupinama z in brez SJM niso našli (Kovačević, 1997b). Sklepajo, da je to področje manj 

pomembno za jezikovno obdelavo, saj grejo informacije preko slušnih kanalov (Kovačević, 

1997b). Ustrezna fonološki kratkoročni in delovni spomin sta pogoj za zadrževanje besednih 

sekvenc za gramatično analizo. Fonološki spomin je torej ključen tako za širjenje besednjaka 

kot tudi za učenje sintakse, njegova motenost pa ima lahko širše vplive na celotno jezikovno 

učenje (Bishop, 1997). 

Glede na hipoteze, da si otroci s SJM ne zmorejo oblikovati ustreznih reprezentacij v 

spominu, lahko pričakujemo tudi omejitve dolgotrajnega spomina in z njimi povezane težave 

s priklicem, ki povzročajo motnje učenja. Naloge pripovedovanja zgodbe, ki jo je otrok 

nedavno slišal, od njega zahtevajo uskladitev številnih sposobnosti, kot so pozornost, 

načrtovanje, organiziranje, razumevanje ozadja, semantične in sintaktične jezikovne 

sposobnosti in tudi sposobnost kodiranja, pomnjenja ter priklica dogodkov, imen in 

podrobnosti. Z nalogami samostojnega spominjanja (brez namigov) se preverja, ali so 

informacije iz zgodbe shranjene in ali jih otrok lahko prikliče. Pri tistih otrocih, ki potrebujejo 

za spominjanje nekaj pomoči in spodbud, so informacije sicer shranjene, priklic pa je otežen 

(Lenček in Ivšac Pavliša, 2011). D. V. M. Bishop (1997) poroča o dokaj hitrem propadu 

naučenih informacij otrok s SJM, ki so se na drugem testiranju (po določenem času) odrezali 

izrazito slabše kot na prvem, kjer so se učili novih besed. Podobno poročajo tudi drugi 

raziskovalci, ki omenjajo slabši spomin za imena  (Archibald in Alloway, 2008; Bishop in 

McDonald, 2009; Gathercole in Baddeley, 1989; Lenček in Ivšac Pavliša, 2011).  
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Pozornost  

Težave s pozornostjo lahko vplivajo na otrokovo zmožnost selekcije in koncentracije na 

pomembne dražljaje v okolju. Pozornost vsebuje najmanj dva mehanizma: aktivacijo in fokus 

(Gillam in Hoffman, 2004). Normalno jezikovno funkcioniranje je kritično odvisno od 

sposobnosti usmerjanja slušne pozornosti na govorni vir. Brez teh sposobnosti bi bila 

percepcija govora in jezikovno procesiranje zelo kaotična procesa, s številnimi prihajajočimi 

dražljaji, ki bi tekmovali za prepoznanost (Niemi, Gundersen, Leppasaari in Hugdahi, 2003).  

Obstaja vsesplošno strinjanje, da imajo nekateri otroci z jezikovnimi težavami tudi težave s 

pozornostjo. Kar nekaj otrok z diagnozo SJM ima tudi ADD, ADHD ali vsaj določene 

simptome teh motenj (Gillam in Hoffman, 2004). Nekateri predpostavljajo, da v ozadju tiči 

nevrorazvojna nezrelost, ki prispeva k visoki stopnji sopojavnosti motenj pozornosti in 

jezikovnih motenj. Otroci s SJM imajo pogosto tudi težave s samoregulacijo (Gregl idr., 

2014).  

Na nalogah, kjer so predšolski otroci identificirali slike predmetov z enakim imenom (npr. 

dva po zunanjosti različna čevlja), med nekaterimi poskusi pa se je slišal brenčeč zvok, na 

katerega so morali opozoriti s pritiskom na gumb, so bili otroci s SJM uspešni in natančni pri 

identifikaciji slik, njihovi odzivi na zvok pa so bili počasnejši od odzivov vrstnikov. Izsledki 

pričajo o slabši sposobnosti preusmeritve pozornosti otrok s SJM (Gillam in Hoffman, 2004). 

Navodila, ki zahtevajo usmerjanje pozornosti na določen dražljaj v prisotnosti motečih 

dražljajev, nalogi dodajo kognitivno dimenzijo. Osebe s SJM so na tovrstnih nalogah manj 

uspešne in tako izkazujejo določen kognitivni deficit, bolj natančno primanjkljaje izvršilnih 

funkcij. Ena glavnih značilnosti izvršilnih funkcij je sposobnost inhibicije motečih dražljajev, 

ki je pri SJM očitno motena. Zanimivo je, da so podobne primanjkljaje odkrili tudi pri otrocih 

z disleksijo. Nekateri avtorji izpostavljajo rezultate, ki kažejo, da pri SJM ni motena splošna 

pozornost, pač pa uporaba pozornosti in izvršilnih funkcij v situacijah, ki specifično zahtevajo 

jezikovno procesiranje. Mogoče je, da so motnje pozornosti in izvršilnih funkcij sekundarna 

motnja znotraj SJM, ki primarne težave še ojača (Niemi idr., 2003).  

Vedenje in čustvovanje 

Težave z usvajanjem jezika pri SJM velikokrat ostanejo dalj časa neodkrite tako s strani 

staršev kot s strani pediatrov, saj pogosto niso tako očitne kot pri kateri drugi razvojni motnji. 

Starši  težav ne opazijo, ko pa jih, svojim opažanjem  ne zaupajo ali pa jih celo zanikajo 

(Blaži, 1997b). Jezikovne težave tako ostanejo pogosto neopažene vse do vstopa otoka v šolo. 

Znano je, da je dobro usvojen materni jezik ključen za šolsko učenje, prav tako je v šoli 

izjemnega pomena komunikacija med učiteljem in učenem ter učiteljevo doživljanje učencev 

in njihovega vedenja. Včasih se zgodi, da pravi izvor težav učenca z nezadostno usvojenim 

jezikovnim sistemom ni prepoznan in otrokove težave pripisujejo nižjim intelektualnim 

sposobnostim. Tak otrok je pogosto tudi vedenjsko problematičen, kar je lahko, lahko pa tudi 

ne, posledica njegovih jezikovnih težav. Nekatere raziskave so pokazale, da se motnje vedenja 

pojavljajo pri skoraj 50 % otrok s SJM. Praviloma so odnosi med jezikovnimi motnjami in 

motnjami vedenja zapleteni, samo izjemoma kavzalni, navadno pa ne enosmerni in redko 

jasni. Pogosto so posledica nekega tretjega socialnega ali organskega vzroka. Glede na to 

povezavo motenj vedenja z jezikovnimi motnjami lahko skupino učencev s SJM vidimo kot 
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dvojno ogroženo: na eni strani so slabši v mediju, preko katerega poteka učna ura (jezik, 

govor),  poleg tega pa s pogostim motečim vedenjem še dodatno ogrožajo svojo uspešnost. 

Učitelji so v raziskavi pri učencih s SJM kot moteča vedenja navedli odkrenljivo pozornost, 

pasivnost in slabo razvit govor (Ljubešić, 1997e). S. Goorhuis-Brouwer, F. Coster, Nakken in 

Spelberg (2004) so v svoji raziskavi odkrili, da je 19 % otrok s SJM in 10 % ostalih otrok 

izkazovalo problematično vedenje v vrtcu. Deleža se bistveno ne razlikujeta, pomemben pa je 

podatek, da  je kar 76 % staršev otrok s SJM povedalo, da imajo s svojimi otroki težave. Samo 

24 % staršev otrok s SJM je svoje otroke označilo kot vedre in normalne. Skupino mladih 

otrok s SJM njihovi starši in učitelji/vzgojitelji opisujejo kot bolj umaknjeno, zadržano in 

manj drzno od ostalih otrok. Rezultati številnih raziskav potrjujejo, da incidenca vedenjskih 

problemov pri otrocih s SJM s starostjo narašča. Prav tako je dokazano, da je razvoj 

problematičnega vedenja v določeni meri posledica slabše kvalitete socialnih interakcij z 

ljudmi v okolici. Rast problematičnega vedenja ni zgolj posledica jezikovnega primanjkljaja, 

temveč je to pogosto odvisno tudi od čustvenega vpliva motnje na starše, učitelje in otroka 

samega. Kar 49 % otrok s SJM, starih od 8 do 12 let, je bilo s strani staršev, učiteljev ali 

obojih, opredeljenih kot otroci s težavnim vedenjem. V večini primerov se s težavnim 

vedenjem otroka srečujejo ali samo starši (30 %) ali samo učitelj (34 %). Pomanjkanje 

ujemanja nakazuje na to, da so vedenjske težave otrok s SJM odvisne od komunikacijske 

situacije in konteksta ter od osebe, s katero vstopajo v interakcijo, ne pa zgolj od pomanjkljive 

jezikovne zmožnosti (Goorhuis-Brouwer idr., 2004; Reilly idr., 2014).   

Otroci s SJM so podvrženi tudi večjemu tveganju za razvoj psihiatričnih motenj, pri čemer je 

to tveganje večje pri dekletih. Longitudinalne študije razkrivajo, da imajo 5-letni otroci s SJM 

več čustvenih in vedejskih težav kot njihovi vrstniki in da imajo 7-letni otroci s SJM več težav 

s socialno kompetenco. Pogosto je kljubovalno vedenje, lahko se pojavi tudi anksioznost. 

Otroci z večjimi in trajnejšimi jezikovnimi motnjami ter nižjo neverbalno inteligentnostjo 

imajo večje tveganje za psihiatrične motnje v adolescenci (Gregl idr., 2014). 

Motorika 

Tudi povezave z motoričnimi motnjami in omejitvami nam pričajo o tem, da SJM niso 

specifično omejene na področje jezika. SJM so pogosto povezane z razvojnimi motnjami 

motorike (Gregl idr., 2014). Težave z gibanjem, slaba motorična koordinacija in ravnotežje, 

šibkejša fina motorika in težave z imitacijo oromotoričnih gibov so pogosto težave otrok s 

SJM  (Bishop in McDonald, 2009; Hill, 2001). Otroci s SJM kažejo podobne primanjkljaje 

koordinacije gibanja kot otroci z razvojnimi motnjami koordinacije in mlajši otroci običajnega 

razvoja. Slabši so tudi v nalogah pantomime, posnemanja gest in kretenj ter izvedbe zaporedja 

gibov. V tovrstnih nalogah delajo podobne napake kot njihovi vrstniki, jih je pa več. Učenje 

posameznih gibov v sekvenci jim ne povzroča takih težav, kar kaže na to, da so v ozadju 

motnje načrtovanja, integracije in/ali izvedbe kombinacije gibov (Hill, 2001).  

Razlage sopojavljanja motenj motorike in SJM so različne. Skupina nalog, ki je otrokom s 

SJM posebno težavna, vsebuje skupni element zahtevane hitrosti izvedbe. Omenjali smo že 

težave oseb s SJM s percepcijo in procesiranjem hitrih avditornih dražljajev in težave hitrega 

imenovanja, rezultati na nalogah hitrih motoričnih reakcij pa pričajo o tem, da omejitve 

procesiranja informacij znotraj SJM niso omejene zgolj na jezik. Pojavljajo se tudi omejitve 

na področju fine, grobe motorike in izvedbe zaporedij gibov  na nalogah, ki niso časovno 
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omejene. Tudi te lahko pojasnimo z omejeno kapaciteto informacijskega procesiranja, ki 

povzroči težave, ko so zahteve prevelike, naloge preveč kompleksne, zaporedja prezahtevna. 

Otroci s SJM  nalog, ki zahtevajo integracijo več procesov, tako ne zmorejo uspešno izvesti 

oz. zaključiti. Npr. natikanje perlic zahteva koordinacijo prstov, da posamezno perlico 

poberemo, potem poravnavo perlice z vrvico, potiskanje nitke skozi perlico in potiskanje 

perlice na konec vrvice, medtem ko vzdržujemo ravnotežje in stabilno držo na stolu. Običajno 

to delamo čim bolj hitro. Tudi naloge »vrzi-zaploskaj-ujemi« zahtevajo visoko stopnjo 

načrtovanja in koordinacije. Ni si težko predstavljati, da bodo imeli otroci z omejenim 

procesiranjem s tovrstnimi nalogami velike težave (Hill, 2001).  

V zadnjem času se pojavljajo tudi izsledki o vlogi malih možganov pri hkratnih jezikovnih in 

motoričnih težavah. V nasprotju s tradicionalnim dojemanjem (mali možgani naj bi bili 

odgovorni zgolj za motorično kontrolo) je danes pri učenju nekaterih kognitivnih in 

jezikovnih sposobnosti pa tudi selektivne pozornosti prepoznana tudi vloga malih možganov 

(Hill, 2001).  

Tretja mogoča razlaga očitnega odnosa jezikovnih in motoričnih težav pa predlaga, da oboje 

kaže na nezrelost možganov. Dokazi v prid tej teoriji so podobne težave na testih motorike pri 

otrocih z drugimi razvojnimi motnjami (npr. disleksijo, ADHD). Dodatni dokazi prihajajo iz 

longitudinalnih študij nedonošenčkov, ki so pokazale, da so prezgodaj rojeni otroci bolj 

podvrženi pojavu jezikovnih in motoričnih motenj oz. zaostanku v razvoju. Te teorije 

predlagajo, da je zaostanek nevrološkega razvoja odgovoren tako za motorične kot za 

jezikovne motnje, da pa nobena od obeh motenj direktno ne povzroča druge (Hill, 2001).  

1.4.7. Vplivi SJM na nadaljnji razvoj otroka   

Največji vplivi SJM so vidni na področju izobraževanja. SJM so priznane kot dejavnik 

tveganja za razvoj težav z opismenjevanjem, otroci s SJM pa se pogosto soočajo tudi s širšimi 

težavami akademskih veščin. Otroci s SJM se v šoli srečujejo s številnimi težavami, nekatere 

se lahko spremenijo celo v primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Mladostniki z 

zgodovino jezikovnih motenj dosegajo nižje točke pri vajah bralnega razumevanja in nalogah 

matematičnega sklepanja, pogosteje so deležni dodatne strokovne pomoči, učitelji pa slabše 

ocenjujejo njihovo šolsko uspešnost (Reilly idr., 2014). Težave z jezikom in pismenostjo 

ostajajo pri večini oseb s SJM prisotne tudi, ko  odrastejo. Med njimi najdlje vztrajajo tiste, ki 

se nananšajo na primanjkljaje govorne produkcije, receptivne gramatike, verbalnega 

kratkoročnega spomina in fonološkega zavedanja. Dolgoročni vplivi se lahko kažejo tudi na 

področju zaposlovanja, čeprav so longitudinalne študije, ki se osredotočajo na odnose med 

jezikovnimi motnjami in akademskimi ter profesionalnimi dosežki, relativno redke 

(Richterova in Seidlova Malkova, 2017). Danes se od zaposlenih zelo pogosto zahtevajo 

dobre sposobnosti oralnega in pisnega jezika, česar številne osebe s SJM ne dosegajo in so 

tako lahko ekonomsko, še bolj pa socialno oškodovane. Spremembe v družbi spreminjajo 

način, kako gledamo na težave z jezikom (Reilly idr., 2014). 
Omenjali smo že, da imajo slabe jezikovne sposobnosti lahko velik negativen vpliv tudi na 

socialni razvoj otroka in lahko zelo negativno vplivajo na otrokovo samozavest, emocionalno 

zdravje in njegovo splošno kvaliteto življenja (Richterova in Seidlova Malkova, 2017). Osebe 

s SJM imajo težave s procesiranjem jezika, kar vpliva tudi na njihovo sposobnost 
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komunikacije in vključenost ter udeleženost znotraj socialnega okolja (Guendouzi, 2003). Pri 

mladostnikih s SJM so v primerjavi z vrstniki opazili nižje nivoje socialne aktivnosti in 

udeleženosti, večjo stopnjo izolacije, več primerov kršenja pravil, slabše samovrednotenje in 

višjo pojavnost depresije (Reilly idr., 2014).  

V zadnjem času se širi zavedanje o SJM kot o dolgoročnih omejitvah, ki zahtevajo 

neprekinjeno edukacijsko in terapevtsko podporo še dolgo v najstniška leta. Pri kar 40 % 

otrocih s SJM različne težave vztrajajo tudi v najstniških letih, otroci s SJM pri 15 in 16 letih 

še vedno kažejo pomemben jezikovni primanjklaj na vseh aspektih govorjenega in pisnega 

jezika in s tem komunikacije. Longitudinalne študije nam pričajo o udeleženosti velikega 

deleža otrok s SJM v specialno-edukacijskih obravnavah tudi v mladosti (Botting idr., 2001).  

Jasno je, da moramo SJM resno dojemati tudi izven otroške dobe in začetnega razvoja 

jezikovnih in drugih sposobnosti. Pomembno je prepoznati vplive, ki jih ima jezikovna 

motnja na celotno življenje, poleg tega pa tudi vplive na življenje tistih, ki so osebi s SJM 

najbližje (Richterova in Seidlova Malkova, 2017). 

1.5.  POMOČ IN PODPORA OTROKOM S SJM 

Kot je bilo opisano v prejšnjih poglavjih, se z jezikovnimi motnjami nemalokrat pojavljajo ali 

pa se jim pridružijo tudi druge omejitve. Poleg tega motnje jezika in govora, zlasti če ostanejo 

neprepoznane in niso obravnavane, povzročajo počasnejši socialno-čustveni razvoj otroka, 

slabši šolski uspeh, posebno ovirajo razvoj pismenosti in lahko povzročijo vedenjske motnje 

ter moteno psihosocialno prilagajanje otroka (De Ridder in van der Stege, 2004; Keegstra idr., 

2007). Starejši otroci s SJM imajo težave z razumevanjem jezikovnih in izobraževalnih vsebin 

ter navodil. Mogoče omejitve avditornega in splošnega procesiranja pa zlasti v hrupnih 

šolskih okoljih, slabih akustičnih pogojih in zahtevah, ki so proizvedene na višjih nivojih 

jezika, kot jih otroci s SJM obvladajo, mnogokrat predstavljajo nepremostljivo oviro. Poleg 

tega je tudi dokazano, da imajo ti otroci težave z učenjem učinkovite komunikacije v razredni 

situaciji (Verhoeven in van Balkom, 2004a). Kritični so zlasti primeri otrok, katerih jezikovna 

osnova ni dovolj razvita za razvoj pismenosti in tekočega branja z razumevanjem (Lenček in 

Ivšac Pavliša, 2011). Otroci z jezikovnimi motnjami se v šoli tako pogosteje srečujejo z 

motnjami branja in pisanja ter tudi z drugimi učnimi težavami (De Ridder in van der Stege, 

2004).  

Zgodnejmu identificiranju otrok z jezikovnimi težavami morajo zato čim prej slediti 

intervencijske strategije. Učinkovitost zgodnje obravnave je danes priznana v domala vseh 

strokovnih krogih (Keegstra idr., 2007). V strokovni literaturi je za otroke z razvojnimi 

jezikovnimi motnjami veliko dokazov o uspešnosti individualno prilagojenih intervencijskih 

strategij in terapij (De Ridder in van der Stege, 2004). Pomembno področje zgodnjega 

prepoznavanja govorno-jezikovnih motenj je ozaveščanje staršev o poteku govorno-

jezikovnega razvoja, spremljanju napredka in morebitnih znakov odstopanj. Starši bi morali 

biti bolje poučeni o tem, kaj je pričakovano, kaj lahko odstopa in kako se kažejo določene 

težave v razvoju. Na tem področju je še prostor za napredek in delo različnih strokovnih 

služb, od pediatrov (ki pogosto tudi sami niso dovolj informirani o razvoju komunikacije, 

govora in jezika ter jezikovnih motnjah) do logopedov (Ljubešić, 1997d). 
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Terapije so zastavljene zelo široko in vključujejo razvoj specifičnih komponent jezika in 

uporabo posebnih postopkov, na drugi strani pa poudarjajo pomembnost jezikovnega vnosa in 

jezika, ki ga otrok sprejema (Leonard, 2014a).  

Osnovna vsakega logopedskega dela je dobra diagnostika. Kot smo omenjali, je diagnostika 

SJM izziv, pomagamo pa si lahko z opisanimi značilnostmi motnje in s kriteriji. Za 

strokovnjake v praksi je dovolj, da prepoznajo specifične omejitve na področjih jezika v 

odsotnosti drugih težav, saj diagnostični postopki za SJM niso predpisani, inštrumentariji pa 

so jezikovno zelo omejeni. Pomembno je, da je diagnostika prilagojena posamezniku. Zaradi 

velike heterogenosti profilov na področju SJM je nujna individualizirana ocena motenj, težav 

in ovir, s katerimi se srečujeta posameznik in njegova okolica. Prav tako morajo biti 

individualizirani konkretni cilji, ki si jih zastavimo, saj se vsi otroci s SJM ne nahajajo na istih 

stopnjah usvojenega jezika, niti nimajo enako izraženih težav (Blaži, 1997a; Lenček in Ivšac 

Pavliša, 2011).  

Ključni pogoj za delo na razvoju jezika otroka s SJM je poznavanje vrstnega reda in procesa 

običajnega razvoja jezika. V postopkih terapije je nujno slediti temu vrstnemu redu. Stopenj 

razvoja ne moremo in ne smemo preskakovati. Najboljše je seveda čim bolj spontano učenje v 

naravnih situacijah, ki temelji na otrokovih interesnih področjih. Ker jezikovno usvajanje pri 

otrocih s SJM ne poteka naravno in samodejno, morajo postati  logopedi in starši v tem 

procesu posredniki. Njihova naloga je, da bogatijo otrokov izkušnjo, pojasnjujejo besede na 

otroku razumljiv način in jih potem uporabljajo v kratkih besednih zvezah ter različnih 

situacijah (Blaži, 1997a). Zgolj ogromno število stimulacij in ponavljanja istih besed pa še ne 

da želenih rezultatov. Posamezna jezikovna oblika ne bo usvojena, dokler ni dosežen potreben 

nivo kognitivnega razvoja. Jezikovno kompleksnejše oblike so usvojene kasneje. Eno najbolj 

pomembnih pravil logopedske terapije je pravilo ustreznosti jezikovnih nalog in načelo 

usvajanja jezikovnih oblik od enostavnejših proti kompleksnejšim, od lažjega k težjemu. Tako 

vodenje terapije pa ni mogoče brez dobrega poznavanja psiholingvistike (Blaži, 1997a).  

Pomembno se je zavedati, da sta jezikovni razvoj in jezikovno učenje dinamična procesa in da 

so tudi težave, ki se pri tem pojavljajo, dinamične, posameznik pa je ves čas v interakciji z 

okoljem. Na podlagi teorij o dinamičnih sistemih lahko jezik dojemamo kot kompleksni 

sistem, v katerem se situacije med seboj dopolnjujejo (Verhoeven in van Balkom, 2004a). 

Diagnozi SJM mora nujno slediti pregled ostalih omejitev in primanjkljajev, kar nam 

omogoča prilagoditev terapevtskega procesa potrebam posameznika, njegovi stopnji razvoja 

in posebnostim. Dobro usmerjena intervencija nam omogoča s pridom izkoristiti obdobje 

velike plastičnosti možganov, z njo pa lahko učinkovito podpremo zorenje različnih razvojnih 

procesov (Gregl idr., 2014).  

Logoped mora pri delu z otrokom s SJM neprestano preverjati in evalvirati svoje postopke, 

predpostavke in program terapije, ki ga je za otroka pripravil (Blaži, 1997a).  

Prilagojeno okolje s priložnostmi za podporno komunikacijo je za otroke z resnimi razvojnimi 

jezikovnimi motnjami nujno zlasti v zgodnjih fazah. Komunikacijska situacija mora biti 

prilagojena z regulacijo glasnosti govornega signala in hitrostjo govornega vnosa, podprta z 

zapisanim besedilom, gestami in kretnjami ali grafičnimi simboli, pozorni moramo biti pri 

dodelitvi vlog v pogovoru in diskusijah, prilagojen mora biti jezikovni nivo, med pogovorom 
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pa vedno zagotovljene ustrezne povratne informacije. Otroku je potrebno omogočiti, da se 

sreča z učinkovitimi načini komunikacije (Verhoeven in van Balkom, 2004b).  

Vse več avtorjev poudarja pomembnost vključevanja staršev v terapijo otrok s SJM. Dejstvo 

je, da starši svojo komunikacijo pogosto prilagajajo otroku in tako niso dovolj dober model ter 

spodbuda za tvorjenje pravilnih oblik. Pomagati jim je potrebno pri uvidu lastnega načina 

komunikacije z otrokom in jih hkrati naučiti primernih strategij ter samokontrole. Staršem je 

potrebno svetovati, na kakšen način naj se z otrokom pogovarjajo in jim pokazati enostavne 

aktivnosti, ki jih lahko izvajajo. Starš je v terapiji pomemben partner logopeda (Blaži, 1997a; 

Van Balkom in Verhoeven, 2004b).   

1.5.1. Različni pristopi v terapiji SJM  

Najprej naj omenimo pomembno ugotovitev raziskovalcev, da demografski podatki nikakor 

ne vplivajo na prognozo otrok s SJM. Nizek družinski prihodek in slabša izobrazba matere, 

kot kaže, ne vplivata na vsesplošni potek razvoja jezika pri otrocih s SJM. Te ugotovitve so 

pomembne in ključne, saj pričajo o tem, da rezultat terapije ni odvisen od socialno 

ekonomskega statusa družine. To pomeni, da revnejšim otrokom napredek ni onemogočen 

(Botting idr., 2011).  

Nasprotno pa se je pokazalo, da na končne rezultate terapije vpliva splošna inteligentnost. 

Višji IQ je v raziskavi dolgoročno doprinesel k večjim uspehom terapije jezikovnih motenj 

(Botting idr., 2011). Dobro je, da smo s tovrstnimi vplivi seznanjeni, nikakor pa to ne pomeni, 

da je terapija v nekaterih primerih nesmiselna. Napredki se običajno pokažejo pri vseh 

otrocih, res pa je, da morda ne bodo pri vseh enako obsežni. Vsak otrok si zasluži terapijo, ki 

mu bo prilagojena in bo sledila njegovemu tempu razvoja.  

Odvisno od stopnje jezikovnega razvoja in izraženosti težav McLean (1989 v Blaži, 1997a) 

predlaga dva načina dela, t. i. vodoravni in navpični. Vodoravni način pomeni povečanje 

uporabe nekega komunikacijskega vedenja. Gre torej za spodbujanje raznolike uporabe oblik, 

ustvarjenih na določeni stopnji. V kolikor otrok za izražanje semantičnih odnosov uporablja 

izjave, ki so sestavljene iz dveh besed in so agramatične, pri izražanju nekih drugih 

semantičnih odnosov pa uporablja enobesedne izjave, vodoraven pristop pomeni, da težimo k 

večji uporabi dvobesednih povedi, četudi so le-te slovnično neustrezne. Ko otrok že večinsko 

uporablja dvobesedne izjave, preidemo na navpični način dela. Ta je sestavljen iz ustvarjanja 

gramatičnih razmerij, povezav med besedami v dvobesednih izjavah, da se doseže gramatična 

pravilnost. Istočasno začne otrok uporabljati tudi večbesedne izjave (Blaži, 1997a).  

Pristop direktne imitacije je bil v preteklosti najbolj razširjen. Logoped izgovori neko poved, 

frazo oz. izjavo, otrok pa jo mora za njim natančno ponoviti. Otrokova imitacija povedi je 

vedno preoblikovana glede na njegov jezikovni sistem. Kadar otroku predstavimo poved na 

jezikovnem nivoju odraslega, najverjetneje od otroka ne bomo dobili željene oblike. Da bi se 

temu izognili, uporabljamo dve glavni strategiji: otrokovo pozornost usmerimo v tarčno 

podrobnost v povedi, poleg tega začnemo s kratkimi enotami, ki jih postopoma razširjamo. 

Pogosto kot podporo izrečenim povedim uporabimo tudi sličice ali igračke. Sčasoma je naš 

cilj, da otrok poved uporabi, brez da bi jo prej slišal. To dosežemo tako, da že na začetku pred 

tarčno povedjo uporabimo neko izhodiščno vprašanje, ki nam kasneje služi kot dražljaj, ki bo 
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sprožil otrokovo produkcijo ciljne povedi. Imitacija se je izkazala bolj uporabna pri otrocih, ki 

imajo nižje splošne sposobnosti (Leonard, 2014a).  

Pristop direktnega učenja, včasih imenovan tudi didaktična navodila, ima kot pristop 

jezikovne intervencije dolgo zgodovino. Tipično ga določajo iztočnice in spodbude, ki jih 

dajemo otroku, poleg tega pa tudi pogosto ocenjevanje naučenega in hitra, obsežna navodila. 

Značilna je delitev nalog na manjše dele, ki se jih lažje naučimo. Direktno učenje je vodeno s 

strani odraslega, pri čemer je vsebina pozorno določena vnaprej. Direktno učenje ima nekaj 

prednosti, npr. jezikovna navodila nam lahko zagotovijo, da bomo otroka naučili tudi tistih 

spretnosti in konceptov, ki jih preko pogovora težje usvoji. Bolj kot je spretnost abstraktna in 

specifična, bolj je lahko uporabno direktno učenje. Tovrstno učenje je bolj učinkovito pri 

otrocih na višjih nivojih funkcioniranja (De Ridder in van der Stege, 2004). Podoben je 

pristop fokusiranih stimulacij, ki temelji na pogostih predstavitvah tarčnih oblik, od otroka pa 

se zahteva tudi njihova uporaba. Tudi ta pristop se je izkazal kot bolj uporaben za otroke, 

katerih splošne sposobnosti so višje, sicer je bolje uporabiti direktno imitacijo jezikovnih 

oblik (Leonard, 2014a).  

Pogosti obliki dela z otroki s SJM sta tudi preoblikovanje (»modelling«) in razširjanje 

(»recasting«). To dvoje se v terapiji medsebojno dopolnjuje, zato ne moremo govoriti o dveh 

ločenih pristopih. Preoblikovanje pomeni pretvarjanje otrokove (nepravilne) izjave v pravilno. 

Vse poteka v dialogu med odraslim in otrokom. Vloga odraslega je, da za otrokom ponovi 

izrečeno, vendar uporabi pravilno obliko. Pri razširjanju gre za podoben postopek,  le da gre 

tu za dopolnjevanje okrnjenega stavka z deli, ki so potrebni, da stavek postane gramatično 

pravilen (Blaži, 1997a; Leonard, 2014a). Konkretni primer pogovora med otrokom (Ot) in 

odraslim (Od) (Leonard, 2014a): 

Ot: Spiderman na streho. 

Od: Ja, Spiderman lahko skoči na streho. 

Ot: Ja, po mojem ja. A boš ti ta zloben? 

Od: Prav, bom jaz zloben.  

Ot: Ni prav. 

Od: A, tako. Sedaj sem ga postavil tako, da stoji prav. 

Tradicionalni hierarhični pristop k terapiji nam zapoveduje, da začnemo pri manj 

kompleksnih oblikah, pri tistem, kar je za otroka enostavneje, nato pa postopoma prehajamo 

na kompleksnejše. V literaturi s področja afazij je kot uspešen predstavljen drugačen pristop, 

ki ga potencialno lahko prenesemo tudi na področje SJM, zlasti na strukturo 

izjav/razlag/utemeljitev. Terapija se od začetka fokusira na zapleteno strukturo povedi in nato 

generalizira na manj kompleksne primere, kar naj bi spodbudilo generalizacijo v najkrajšem 

možnem času. Preko generalizacije se naučeno prenese tudi na netrenirane strukture. Če med 

terapijo ciljamo na potencialno bolj zapletene strukture izjav, naj bi bila generalizacija preko 

učenja abstraktnih vzorcev in pravil hitrejša. Prihodnje raziskave na tem področju bi se 

morale empirično usmeriti na primerjavo rezultatov enih in drugih terapij, do takrat pa se 

moramo strokovnjaki sami odločati, katero pot bomo ubrali pri katerem posamezniku. Zelo 

verjetno je, da univerzalne rešitve ni. Ključna sta fleksibilnost strokovnjaka pri svojem delu in 

prilagajanje posamezniku (Pizzoli in Schelstraete, 2011).  
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Veliko otrok s SJM ima v osnovi težave s procesiranjem jezika in informacij. Ko ocenjujemo 

te otroke, moramo biti pozorni na psihološke strukture v ozadju jezikovnega razvoja 

(pozornost, percepcijo, spomin in sklepanje), otrokovo uporabo jezikovnih struktur in funkcij 

v naravnih okoljih ter stopnjo njegove vključenosti v aktivnosti, ki vključujejo komunikacijo. 

Po mnenju nekaterih je eden najbolj etiološko veljavnih načinov za ocenjevanje psiholoških 

funkcij, ki podpirajo razvoj jezika, dinamično ocenjevanje. To je postopek, ki vsebuje 

testiranje, učenje in ponovno testiranje, pri čemer opazujemo otrokove informacijsko-

procesne in jezikovne sposobnosti, medtem ko se ta uči novih spretnosti (Gillam in Hoffman, 

2004).  

Primer dinamičnega ocenjevanja za pripovedovanje:  

1) Otrok samostojno ustvari zgodbo ob slikanici brez besedila. 

2) Logoped na dveh srečanjih usmerja otrokovo pripovedovanje. Tarča prvega srečanja 

so tisti aspekti pripovedovanja, pri katerih otrok pokaže neko že obstoječe znanje. Če 

npr. otrokova zgodba vsebuje glavno epizodo, ki pa je nepopolna, se lahko logoped 

osredotoči na učenje manjkajočih elementov (uvod, dogodek, posledice). Na drugem 

intervencijskem srečanju se logoped osredotoči na aspekte pripovedovanja, ki jih otrok 

sploh ne pozna. Lahko se npr. odloči, da bo otroka naučil uporabe informacij o kraju 

dogajanja zgodbe, če otrok tega v zgodbo ni vključil. 

3) Otrok zopet sam ustvari zgodbo ob gledanju neke druge slikanice brez besedila, ki 

vsebuje enako število slik, in zahteva enako strukturo zgodbe kot prva. Logoped je 

pozoren na število in značilnost sprememb v pripovedovanju otroka in na količino 

truda, ki je bil potreben za vzpostavitev teh sprememb. Vprašati se mora, ali je bil 

otrok sposoben oblikovati dokončano in/ali bolj koherentno zgodbo; kako trdo delo je 

bilo potrebno, da so se pri otroku pokazale pozitivne spremembe; je bila otrokova 

pozornost dobra in kakšno je bilo otrokovo učenje (hitro in učinkovito ali počasno in 

prisilno). Odgovori na ta vprašanja so uporabni za določitev tega, ali je otrokovo 

globoko procesiranje informacij zadostno za podporo jezikovnemu učenju (Gillam in 

Hoffman, 2004). 

V zadnjem času se omenja tudi princip okoljskega učenja, t. i. »milieu učenje«. Glavni 

poudarki tega načina dela so, da: 

- učenje sledi otrokovi pozornosti;  

- otrokovo produkcijo lahko spodbujamo posredno preko organizacije okolja ali 

neposredno preko eksplicitnih spodbud, če so potrebne; 

- se uporablja naravne posledice; 

- se osredotoča na specifične jezikovne sposobnosti (besednjak, semantični odnosi, 

predjezikovna komunikacija …); 

- so epizode učenja vdelane v potekajočo interakcijo.  

Način je podoben pristopu responzivne interakcije, razlikujeta pa se v tem, da pri pristopu 

responzivnih interakcij otroka učimo novih odzivov, tu pa uporabljamo spodbude izvabljanja 

začetne produkcije tarčnih oblik in/ali funkcij. V tipični interakciji je odločitev odraslega, da 

bo iz otroka izvlekel bolj kompleten odgovor, nezdružljiva z njegovim razširjanjem 

otrokovega sporočila. Ko npr. otrok reče besedo »poriniti«, bo po principu »milieu učenja« 

odrasli odgovoril: »Poriniti kaj?« (vprašanje dopolnitve), po metodi responzivne interakcije 
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pa bo rekel: »Poriniti avto« (razširitev). Po nekaterih ugotovitvah je »milieu učenje« bolj 

primerno za otroke z nižjo MLU (»mean length of utterance« - povprečno dolžino izjave) 

(pod 2,0), responzivna interakcija pa za otroke z višjo MLU (nad 2,5) (De Ridder in van der 

Stege, 2004; Leonard, 2014a).  

Intervencijske strategije so lahko implementirane direktno s strani logopeda ali indirektno, 

preko učiteljev in staršev. Ugotovljeno je bilo, da so direktni pristopi posebno učinkoviti pri 

govornih težavah, indirektni pa pri težavah z leksiko in jezikovnim razumevanjem. 

Kombinacija obeh pristopov se je izkazala kot najbolj učinkovita pri ekspresivnih jezikovnih 

težavah (Verhoeven in van Balkom, 2004b). 

Nekateri trdijo, da mora biti primarni fokus jezikovnih intervencij na obliki, pomenu in 

interakcijah v pragmatično relevantnih kontekstih. Pri terapiji bi se morali logopedi primarno 

osredotočati na rabo jezika v komunikacijskih kontekstih in situacijah, s katerimi se otrok 

redno srečuje. Za predšolske otroke so uporabne tehnike: imitacija, modeliranje, usmerjena 

stimulacija in prilagajanje/preoblikovanje glede na starost otroka. Za šolske otroke so bolj 

uporabne npr. diskusije o knjigah, saj se ta tip diskurza zelo pogosto pojavlja v učilnicah. 

Aktivnosti, ki spodbujajo razvoj semantike, sintakse, morfologije, pripovedovanja in 

fonološkega zavedanja, so skupne vsem pristopom (Gillam in Hoffman, 2004). 

Jasno je, da ni enega samega pristopa, ki bi bil primeren za razvoj širokega spektra jezikovnih 

spretnosti, in sicer od obdobja začetnih stopenj pred-jezikovne komunikacije do dovršenega 

jezikovnega sistema. Pričakovano je, da bo nekaterim otrokom s SJM ustrezal nek pristop, 

spet drugim drugačen in da se bodo tudi potrebe posameznega otroka med odraščanjem 

spreminjale. Večina strokovnjakov se strinja, da je najbolj optimalen kontinuum specifičnih 

pristopov (De Ridder in van der Stege, 2004; Leonard, 2014a).   

Če pogledamo zelo široko, obstajata za spodbujanje jezikovnega razvoja in komunikacije 

samo dve strategiji. Prva je direktno učenje komunikacije in jezikovnih spretnosti, druga pa 

poučevanje odraslih oseb, ki so v pogostem stiku z otrokom (starši, vzgojitelji in učitelji). 

Logoped mora odrasle naučiti, kako pomagati otroku okrepiti njegove sposobnosti. 

Pomembno jim je sporočiti, da morajo biti visoko responzivni na otrokove komunikacijske 

pobude in morajo v pogovorih z njim uporabljati relativno enostavne tehnike intervencij, npr. 

jezikovno načrtovanje in razširjanje otrokovih izjav. Kot kaže za dosego najboljših rezultatov 

izpostavljenost in stik z visoko responzivnimi odraslimi nista dovolj, četudi sta izjemnega 

pomena. Kadar pa sta kombinirana s primernimi specifičnimi strategijami intervencije, bo 

otrok nedvomno napredoval (De Ridder in van der Stege, 2004).  

Strategije za krepitev morfologije, sintakse in gramatike 

Kot vemo, so najbolj očitne in pereče težave otrok s SJM težave z gramatiko, sintakso in 

morfologijo. Spoznanja iz literature kažejo, da so sintaktična znanja zelo pomemben element 

razvoja učinkovite komunikacije. 

Danes je prevladujoča oblika terapije na področju SJM gradnja stavka. Začnemo pri eni 

besedi, ki jo uporabljamo v več kontekstih in veliko ponavljamo, postopoma pa prehajamo na 

uporabo dveh in več besed, ki jih gramatično povežemo. Pomembno je večkratno ponavljanje, 

utrjevanje novih oblik in uporaba v veliko različnih kontekstih (Blaži, 1997a).  
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Pri izrazitih težavah z morfologijo za angleško govoreča področja predlagajo, da se začne z 

oblikami gramatičnih morfemov, ki so sestavljeni iz zlogov in ne iz enega samega glasu, da so 

torej lažje zaznavni (npr. »dishes«, »planted«). Kritične besede je priporočljivo dati na konec 

stavka, kjer so bolj poudarjene in to olajšuje pomnjenje. Končnice naj bi se najprej predstavilo 

v kontekstih, kjer je pred morfemom vokal (»plays« prej kot »jumps«). Funkcijske besede, 

torej nenaglašene dele, ki jih otroci pogosto izpuščajo, je najbolje predstaviti v kontekstu 

popravljanja samega sebe – s strani logopeda. Elemente jezika, ki se redkeje pojavljajo, in so 

zato zahtevni, moramo predstaviti v situacijah, kjer je njihova vloga pri pomenu izjave jasna 

(Blaži, 1997a). 

Da bi olajšali usvajanje gramatičnih končnic pri otrocih s SJM, Fey idr. (1993 v Blaži, 1997a) 

predlagajo dva načina dela. Prvi način, ki ga imenujejo »usmerjene spodbude«, je sestavljen 

iz zelo pogostih prikazov konkretnih jezikovnih oblik (npr. pomožnega glagola biti), v 

kontekstih, kjer je ta oblika potrebna in semantično ustrezna. Način je utemeljen na 

predpostavki, da otroci s SJM jezika ne usvajajo spontano, v vsakodnevnih situacijah, temveč 

je njihov način usvajanja drugačen. Prav tako naj bi bile njihove sposobnosti generalizacije 

izjemno šibke in zato učenje dobesedno. Izjemnega pomena je ponavljanje konkretnih 

jezikovnih oblik. Če delamo na ta način, nam je omogočeno delo na zelo specifičnih 

jezikovnih oblikah, hkrati pa so zahteve za otroka relativno majhne. Avtorji menijo, da je na 

ta način verjetnost, da se bo novo usvojeno znanje jezikovnih oblik preneslo v spontano 

komunikacijo, velika.  

Drugi način, ki ga opisujejo isti avtorji, je strategija »poskusov in napak«. Znotraj tega 

opazujemo tri različne pristope: navpičnega, vodoravnega in krožnega. Navpično pomeni, da 

se nov cilj postavi takrat, kadar otrok prejšnji cilj doseže. Vodoravno delo vključuje več 

zadanih ciljev hkrati in omogoča otroku ustvariti lasten ritem učenja, logopedu pa omogoča 

več fleksibilnosti pri izbiri ciljev in planiranju dejavnosti. Tretji način je krožni. Postavimo si 

cilj in časovni okvir, potem pa ne glede na to, ali je cilj dosežen, po določenem času 

postavimo nov cilj. Časovni okvir je stalen za vse cilje in se ne spreminja. Ko pridemo do 

zadnjega cilja, začnemo nov krog, začenši s prvim postavljenim ciljem. Krožni način ni 

namenjen za to, da otroka nauči specifičnih jezikovnih oblik, temveč naj bi odprl otrokove 

izvore učenja na široki ravni. Privlačnost takega načina dela vidijo avtorji  v teoriji, da 

jezikovne oblike, pravila ipd., s katerimi se je otrok srečal, ostajajo v njegovem spominu, so 

prisotne na nezavedni ravni, tudi če niso usvojene. Ko se določeno obliko čez čas zopet 

aktivira, se možnosti dokončnega usvajanja pomembno izboljšajo (Blaži, 1997a).   

V hrvaškem jeziku gramatični morfemi niso glavna težava otrok s SJM, kot je to v angleščini. 

Hrvaški avtorji (Blaži, 1997a) kot prevladujočo težavo navajajo izpuščanje 

nepolnopomenskih besed v povedih. Podobno je tudi na nivoju besed. Dogaja se izpuščanje 

glasov in zlogov (npr. nana namesto banana). Za boljše zaznavanje funkcionalnih besed v 

stavkih in zlogov v besedah nekateri predlagajo ritmično spremljavo stavka. Besedo oz. 

stavek spremljamo s ploskanjem ali udarjanjem za vsako posamezno besedo oz. zlog. Tako 

razvije otrok zavedanje prav vseh besed v povedi in vseh zlogov v besedi, tudi tistih krajših, 

ki nosijo manjši pomen oz. so manj slišni. To potem prenese tudi v produkcijo (Blaži, 1997a).  

Na podlagi do sedaj pridobljenih rezultatov in zaključkov raziskav glede načina dela, ki 

spodbuja usvajanje gramatičnih struktur pri otrocih s SJM, lahko zaključimo, da obstajata dva 

osnovna načina dela: imitacija tarčnih oblik in terapija s pogovorom. Številni so bolj 
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naklonjeni terapiji preko pogovora, saj gre za bolj naraven kontekst in večjo uporabno 

vrednost naučenega. Terapije z imitacijo sicer ne izključujejo, a trdijo, da daje slabše 

rezultate. Terapija, ki temelji na pogovoru terapevta in otroka in vključuje preoblikovanje 

(modeliranje) ali razširjanje otrokovih izjav ter ima jasno določen cilj (usvajanje konkretnih 

gramatičnih oblik npr.), daje hitre, boljše in trajnejše rezultate (Blaži, 1997a; Leonard, 2014a).  

Strategije za krepitev semantike in leksike 

Otroci s SJM nimajo samo težav z jezikovnimi oblikami in stavčno strukturo, temveč imajo 

praviloma tudi šibkejši besednjak. Swisher in Snow (1994 v Blaži, 1997a) pravita, da je 

otrokova zmožnost generalizacije močno povezana z obsegom njegovega besednjaka. To kaže 

na potrebo širjenja besednjaka in nudenja velikega števila raznolikih dražljajev, spodbud 

otroku s SJM (Blaži, 1997a). Pokazalo se je, da so se otroci s SJM prej naučili besed, ki so 

jim bile predstavljene z različnimi dopolnitvami in novimi informacijami. Podobni rezultati so 

se pokazali tudi pri intervencijah priklica besed. Otroci so lažje priklicali besede, ki so bile 

predstavljene z dodatnimi informacijami. Izkazalo se je, da so bile bolj kot semantične 

uporabne fonološke informacije o besedah. Težave s priklicem že znanih besed lahko rešimo 

tudi na način, da besede na seznamih razdelimo v kategorije (npr. oblačila, vozila). Tako so 

besede in pojmi direktno ali indirektno povezani na leksikalnem konceptualnem nivoju 

(Leonard in Deevy, 2004).  

Strategije za krepitev pripovedovanja 

N. Botting idr. (2011) so v svoji raziskavi ugotovili, da so se pri sedemletnih otrocih s SJM 

kot najpomembnejši prediktor rezultatov pri enajstih letih izkazale sposobnosti 

pripovedovanja zgodbe oz. obnove slišane zgodbe. D. Arapović idr. (2010) pravijo, da slabše 

sposobnosti pripovedovanje zgodbe otrok s SJM niso zgolj posledica šibkih jezikovnih 

spretnosti, temveč tudi neprimerne govorno-jezikovne rehabilitacije otrok s SJM. 

Rehabilitacija se izvaja večinoma  preko nekoherentnih celot. Otroku predstavljamo 

posamezne, nepovezane dele (npr. serijo slik, ki kažejo psa, ki laja, mačko, ki spi in 

podobno). Cilj tega je, da se otrok nauči imenovati samostalnike in glagole, najpogosteje v 

sedanjiku. Otroci s SJM so otroci s premalo fleksibilnim jezikovnim sistemom in zato ne 

zmorejo aktivirati kontekstov višjega nivoja, ki urejajo dogodke v celoto dogajanja. Da bi 

otrokom s SJM pomagali pri samostojnosti v izražanju, moramo ustvarjati procese jezikovne 

intervencije, ki ima značilnosti običajne uporabe jezika. Tako bo otrokova pojmovna mreža 

postala bolj konvencionalno strukturirana in v skladu s pričakovanji poslušalca, kar bo na 

koncu privedlo do uspešnejše izmenjave in interpretacije pomena. Cilji, h katerim bi morali 

stremeti pri logopedski rehabilitaciji otrok s SJM, so (Morris in Hoffman, 1993 v Arapović 

idr., 2010): 

- daljše in popolnejše povedi, povezane z glavno temo; 

- večja in ustreznejša uporaba pridevnikov, predlogov in glagolov;  

- boljše ujemanje samostalnikov z glagoli; 

- več besed, ki izražajo občutke in čustvovanje v pripovedih,  

- uporaba bolj raznolikega besednjaka in  

- uspešnejša uporaba izrazov za prostor in čas. 
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Strategije za krepitev ostalih področij razvoja 

Poleg osredotočanja na sintakso, gramatiko in leksiko lahko v terapijo otrok s SJM vključimo 

tudi programe, ki stimulirajo specifične aspekte komunikacijske kompetence otroka, npr. 

programe za verbalno komunikacijo, treninge avditornega programiranja za izboljšanje 

sposobnosti diskriminacije in kodiranja, programe, ki izboljšujejo razumevanje, tvorjenje 

povedi in monologov itd. (Verhoeven in van Balkom, 2004b). Strokovnjaki izpostavljajo tudi 

potrebo po krepitvi pozornosti v logopedski terapiji in pomembnost razvrščanja – triaže otrok 

s SJM glede na prisotnost čustvenih in vedenjskih motenj, z namenom preprečitve razvoja 

psihopatologij  (Gregl idr., 2014).  

Intenzivno delo na razvoju jezika šolskih otrok naj poteka preko in hkrati z učenjem branja in 

pisanja. Otroci bodo na ta način usvojili tudi znanje o jezikovnih strukturah in pravilih, jih  

generalizirali in tudi uporabljali. Pomembno je, da sledimo načelu nova oblika – stara funkcija 

in obratno. To pomeni, da je dobro nove besede najprej uporabljati za dobro usvojene pojme 

in situacije, nov komunikacijski cilj pa dosegati preko primerov dobro poznanih besed in 

struktur (Blaži, 1997a). Za premagovanje težav bralnega razumevanja so opisani tudi treningi 

branja kratkih besedil. Otroka naučimo, kako naj se v besedilo poglobi in katere informacije 

naj išče. Na začetku so otrokom ponujeni namigi, odgovori, med katerimi izbirajo, besede, iz 

katerih lahko sklepajo na odgovor ipd. V naslednjih fazah treninga namige v besedilu iščejo 

sami. Tehniko lahko prilagodimo tudi za razumevanje oralnega jezika (Bishop, 1997).  

Otrokom lahko v širšem kontekstu funkcionalnih intervencij pomaga tudi začasni (nekaj 

srečanj) fokus na določene specifične aspekte jezika in kognicije, npr. postopki, ki 

izboljšujejo pozornost, percepcijo, spomin ali centralne izvršilne funkcije. Izboljšanje 

pozornosti naj bi bilo ključno za uspehe kasnejših terapij (Gillam in Hoffman, 2004).  

Dokazano uspešne strategije pri delu z otroki s SJM so tudi (Gillam in Hoffman, 2004): 

- Izboljšanje fonološkega kodiranja: učenje pesmic, ki vsebujejo osnovne rime, naj bi 

otroku pomagalo razviti sposobnosti fonološkega kodiranja.  

- Trening poslušanja: za spodbujanje razvoja selektivne pozornosti na slušne dražljaje, 

vzdrževanja pozornosti in fonološkega kodiranja. Tovrstni trening naj bi imel 

posreden vpliv na jezikovni razvoj, če se ga vključi v širši program intervencije 

funckionalnega jezika.  

- Načrtovanje aktivnosti na teme in koncepte, ki so učencu znani: že usvojeno znanje 

olajša novo učenje. 

- Pomoč učencem, da novo znanje organizirajo. 

- Pomoč in demonstracija strategij in namigov za ohranitev informacij v spominu.  

Hitrost in kvaliteta jezikovnega vnosa, ki ga prejme otrok s SJM, prav tako igrata ključno 

vlogo za njegov optimalni razvoj. Moramo se zavedati, da neustrezen jezikovni vnos lahko 

vpliva ali pa povzroči jezikovni zaostanek in nasprotno, da ima izboljšan jezikovni vnos (npr. 

v terapiji) lahko stimulativne in terapevtske učinke na razvoj jezika. Že dolgo je znano, da 

igrajo odrasli ključno vlogo pri otrokovem usvajanju jezika. Veliko načinov, na katere odrasli 

reagira na otrokovo verbalno pobudo, dokazano olajša otrokovo usvajanje jezika (De Ridder 

in van der Stege, 2004): 

- razširjanje otrokovih izjav,  

- modeliranje,  
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- odvisne imitacije,  

- uporaba konkretnega in poenostavljenega besednjaka,  

- počasnejši tempo artikulacije, bolj jasen govor,  

- uporaba višjega tona glasu in pretirane intonacije,  

- osredotočanje na predmete in dogodke, ki se jih otrok udeležuje, gleda, so mu blizu …  

S hitrejšim usvajanjem različnih komponent jezika (npr. rast besednjaka) so dokazano 

povezane: hitrost, s katero odrasli govorijo z otrokom; hitrost, s katero govorijo otroci in 

responzivnost staršev na otrokove poskuse komuniciranja. Obstajajo jasni dokazi, da 

jezikovni vnos lahko vpliva na hitrost in kvaliteto jezikovnega razvoja tako za tipično 

razvijajoče se otroke, kot za tiste, katerih razvoj ne poteka tipično. Še več, razvoj lahko preko 

modifikacije vnosa pospešimo in izboljšamo vsaj na nekaterih kritičnih področjih jezikovnega 

sistema, npr. besednjaku. Optimalni jezikovni vnos ima lahko veliko bolj pozitiven vpliv na 

končni jezikovni razvoj otrok z razvojnimi motnjami kot na tipične otroke. Vprašanje torej ni, 

ali je jezikovni vnos pomemben, temveč, kako naj bo oblikovan, da bo njegov doprinos čim 

večji (De Ridder in van der Stege, 2004). Izjemnega pomena je responzivna interakcija, ki jo 

veliko uporabljajo predvsem v Severni Ameriki ter k njeni uporabi spodbujajo tudi starše. 

Njen cilj je izboljšanje otrokovih socialno-komunikacijskih spretnosti in spodbujanje razvoja 

gramatike s povečevanjem kvalitete interakcije med otrokom in odraslim. Interakcijo običajno 

začne in nadzoruje otrok sam. Odrasli sledi otrokovemu fokusu pozornosti in odgovarja na 

otrokovo vedenje na način, ki je skladen z otrokovim trenutnim interesom. Priporočeno je 

modeliranje in razširjanje otrokovih komunikacijskih poskusov, odsvetovana pa pogosta 

uporaba direktnih navodil, ker naj bi le-ta ovirala naravni potek interakcije in otrokove 

udeleženosti. Pristopi responzivne interakcije so posebno primerni za spodbujanje višjih 

nivojev morfološkega in sintaktičnega znanja. To dosegamo tako, da odrasli sintaktično ali 

semantično razširja otrokove izjave. Pristop je relativno enostaven, z lahkoto se ga naučijo 

starši, učitelj in drugi ljudje v otrokovi okolici, lahko se ga uporablja kjerkoli in kadarkoli (De 

Ridder in van der Stege, 2004). 

Nekateri avtorji menijo, da bi moralo  logopedsko delo z otroki s SJM  temeljiti na učenju 

kompenzacijskih strategij, da se bodo znali in zmogli učinkovito soočiti s trajnimi omejitvami 

komunikacije. Praviloma je metajezikovno zavedanje in znanje otrok s SJM dobro, zato 

učenje kompenzacije poteka preko tega. To je seveda mogoče delati s starejšimi otroki, saj so 

otroci šele v šolskih letih kognitivno dovolj zreli in sposobni razumevanja eksplicitnih 

jezikovnih pravil (Blaži, 1997a). 

Nenazadnje naj kot ključno za otroke z razvojnimi jezikovnimi motnjami omenimo še 

intenzivno socialno-emocionalno vodenje pri učenju komuniciranja z ljudmi v okolici. V 

praksi se prisotnost razvojnih jezikovnih motenj pogosto pojavlja skupaj z umiki iz socialnih 

situacij in problematičnim socialnim funkcioniranjem v razredu/skupini. Zaradi osiromašenih 

stikov z vrstniki se pri otrocih lahko razvijejo frustracije in agresivno vedenje. Otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami so zaradi tega podvrženi tveganju za socialno izolacijo. 

Skupaj s tem razvijejo tudi strah pred neuspehom v kontekstu šolskega učenja in nimajo več 

odprtih odnosov z okoljem. To negativno vpliva tako na njihovo funkcioniranje v skupinah 

kot tudi na procesiranje informacij, ki so jih deležni (Verhoeven in van Balkom, 2004b).   



65 

 

2. EMPIRIČNI DEL 

2.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Strokovnjaki poročajo o možnosti negativnega vpliva težav z jezikom na celoten psihosocialni 

razvoj otroka, na mogoče kognitivne, učne in vedenjske probleme, ki se lahko širijo tudi v 

odraslo dobo. Zaradi tega je ključnega pomena motnje prepoznati zgodaj in čim prej 

zagotoviti pomoč (Richterova in Seidlova Malkova, 2017).  

Področje jezikovnih težav je v slovenskem prostoru relativno slabo raziskano, posebno pa je 

viden manko na področju SJM. Kot na mnogih drugih področjih tudi na tem v Sloveniji 

nimamo predpisanih postopkov in standardiziranih testov, ki bi omogočili formalno 

podkrepljeno diagnozo in oceno omenjene motnje. Strokovnjaki so zato v praksi prepuščeni 

lastni presoji in kreativnosti pri diagnosticiranju, ocenjevanju in opisu jezikovnih motenj. 

Poleg tega tuji avtorji navajajo številne pomanjkljivosti obstoječih standardiziranih testov in 

splošno priznanih kriterijev za opredelitev SJM ter pozivajo k razširjeni in individualizirani 

oceni jezikovnega funkcioniranja (Tomblin idr., 1996). Problematična je tudi terminologija. V 

Sloveniji poimenovanje sploh še ni enotno določeno, pa tudi v tujini se glede tega pojavljajo 

polemike (Reilly idr., 2014). Poleg vsega omenjenega je skupina otrok s SJM zaradi širokega 

spektra izraženih težav izjemno heterogena. Vse to prispeva k temu, da je oblikovanje začetne 

ocene in opis težav razmeroma zahtevna in dolgotrajna naloga, posebno za logopede z manj 

izkušnjami.  

V magistrskem delu smo na podlagi izsledkov tuje in domače strokovne literature oblikovali 

protokol za prepoznavanje in ocenjevanje SJM. Ker se težave z jezikom lahko pri otrocih s 

SJM izražajo na veliko različnih načinov, motnje pa vključujejo težave na eni ali več ravneh 

jezika in tudi na drugih področjih razvoja, je individualiziran in poglobljen pristop nujen 

(Conti-Ramsden in Botting, 2001). Dokazano so za otroke s SJM lahko do neke mere težavna 

skoraj vsa področja jezika: fonologija, semantika, morfosintaksa in pragmatika, hkrati pa so 

pogosto opazne težave tudi na ostalih razvojnih področjih (spomin, pozornost, vedenje, 

motorika) (Archibald in Alloway, 2008; Bishop in McDonald, 2009; Leonard, 2014a). 

Ključnega pomena je tudi pridobivanje podatkov od ostalih oseb v otrokovem življenju, npr. 

staršev in vzgojiteljev, ki otroke spremljajo vsakodnevno, več časa in v različnih okoliščinah 

(Bishop in McDonald, 2009). Protokol predstavlja združitev in omogoča preverjanje 

značilnosti, ki se dokazano pojavljajo pri otrocih s SJM, poleg tega pa oceno otrokovega 

funkcioniranja poglobi z upoštevanjem pogledov staršev in strokovnih sodelavcev.  

2.2. CILJI RAZISKAVE  

1) Oblikovati protokol začetnega ocenjevanja po smiselnih jezikovnih področjih za 

otroke s SJM, ki bo v praksi omogočil strnjeno oceno jezikovne motnje in izpostavil 

področja, na katerih je otroku potrebno nuditi pomoč.  

2) Preizkusiti oblikovan protokol s šestletnim dečkom z jezikovnimi težavami, pri 

katerem obstaja sum na SJM.  
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2.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1) Ali lahko s protokolom pri dečku potrdimo prisotnost znakov SJM? 

2) Kateri znaki SJM so pri dečku prisotni?  

3) Na katerih področjih jezika so dečkovi primanjkljaji največji?  

 

2.4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

2.4.1. Vzorec 

Zaradi varstva osebnih podatkov bomo dečka imenovali z začetnico M.  

M je rojen 7. 6. 2013. V času izvajanja protokola je bil star 5;11 - 6 let. Prihaja iz slovensko 

govoreče družine s štirimi otroki. Je četrti otrok v družini. Od 1. 9. 2017 je vključen v otroški 

vrtec, aprila 2018 pa je bil usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Je otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi 

motnjami. Deležen je treh ur dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj na teden: eno uro logopedske obravnave, eno uro specialno-rehabilitacijske 

obravnave in eno uro svetovalnih storitev. Zaradi izrazitih jezikovnih težav v odsotnosti 

drugih motenj in povprečnih rezultatih na neverbalnih testih pri njem obstaja sum na SJM.  

Iz zdravniške dokumentacije je razvidno, da sta nosečnost matere in porod potekala normalno. 

Shodil je pri 14 mesecih, pri treh letih pa se je pokazal razvojni zaostanek. V otroštvu je imel 

lažjo poškodbo glave zaradi padca z višine. Zdravil nima. Strokovni tim je v poročilu iz 

decembra 2017 (starost dečka: 4;6 let) navajal izrazite težave z govornim razvojem, nižjo fino 

in grobo motoriko in samovoljno vedenje. Opredelili so zaostanek govora z grozečim 

globalnim zaostankom. V preteklosti je pogosto preboleval lažje respiratorne infekte, enkrat je 

bil zaradi tega tudi hospitaliziran. Težav s sluhom nima.  

V začetku leta 2018 je bil vključen v psihološko obravnavo zaradi neopredeljene vedenjske in 

emocionalne motnje ter zaostanka na govornem področju. Zadnja psihološka diagnostika se je 

izvajala od februarja 2018 do januarja 2019, njena zadnja spoznanja poudarjajo statistično 

pomembno razliko med besednimi in nebesednimi sposobnostmi na standardiziranem testu 

inteligentnosti. Globalnega miselnega funkcioniranja zaradi tega ni mogoče zanesljivo 

določiti. Besedne sposobnosti, ki so mera pridobljenega znanja, besednega mišljenja in 

razumevanja ter pozornosti na besedne dražljaje, so v primerjavi z vrstniki na izredno nizki 

ravni. Zaradi slabše motivacije in sodelovanja rezultati na tej lestvici niso zanesljivi. V 

primerjavi z otroki podobne starosti gre za pomembne primanjkljaje na tem področju. Prisoten 

je velik govorni zaostanek, težave pri izgovorjavi, slabše izražanje, stavkov ne tvori, 

odgovarja s posamezno besedo. Razumevanje besedil je slabše od pričakovanega za njegovo 

starost. Tudi daljših vprašanj ne razume. V govoru je veliko perseveracij. Ob nalogah, ki 

zahtevajo besedno izražanje, je opaziti čustveno stisko, noče odgovarjati ali odgovarja 

šepetaje. Boljši pokazatelj njegovih zmožnosti je rezultat na nebesedni lestvici, kjer v 

primerjavi z njegovimi vrstniki dosega raven povprečja. Ustrezni sta sposobnost zaznavne 

organizacije in sklepanja ter tvorjenja nebesednih pojmov. Nebesedne sposobnosti, ki so 

pokazatelj fluidnega mišljenja, prostorske obdelave, pozornosti na podrobnosti in vidno-



67 

 

gibalne integracije, so povprečne in predstavljajo njegovo močno področje. V manj 

strukturiranih aktivnostih je bolj sproščen, prijeten, tudi spontano verbalizira, vključi se v 

igro. Pomembno šibkejša je grafomotorika. Drža svinčnika je okorna. Vztrajati zmore krajši 

čas. Slabše je čustveno in socialno prilagojen. Psihologinja predlaga odlog všolanja in 

nadaljevanje izvajanja dodatne strokovne pomoči ter prilagoditev. Svetuje krepitev dečkovih 

močnih področij, spodbujanje izražanja z uporabo modelnega učenja, za izgradnjo želenega 

vedenja pa delo po principih nagrajevanja.  

19. 12. 2017 je dečka pregledala logopedinja. M je bil takrat star 4;6 let. Ocenila je, da je imel 

artikulacijsko usvojene vse glasove, vendar jih je v spontanem govoru nepravilno uporabljal. 

Njegova govorno-jezikovna komunikacija je pomembno odstopala od povprečja enako starih 

otrok na več področjih. Prisotni sta bili substitucija in omisija glasov ter zlogov v besedah. 

Besede so bile popačene in zelo pogosto nerazumljive ožjemu in širšemu okolju. Besedni 

zaklad je bil skromen. Stavka ni imel razvitega. Vprašanje mu je bilo potrebno večkrat 

ponoviti. Dogodka ni znal opisati, prav tako je bil njegov opis slike zelo skromen, izražen le v 

nekaj  besedah. Usvojen je imel predlog »na«. Prostorsko je bil grobo orientiran.  

V zadnjem času je deček sicer na več področjih napredoval (junij 2019, dečkova starost: 6 

let). Govor je razumljivejši, manj je poenostavljanja zlogov in besed, prav tako substitucij in 

omisij, so pa le-te še vedno prisotne. Težave ima z izgovorjavo daljših besed, napake so 

nekonsistentne. Artikulacijsko so vsi glasovi usvojeni in jih tudi v spontanem govoru pravilno 

uporablja. Besedni zaklad je dobro razvil in je primerljiv z vrstniki. Uporablja enostavne 

stavke, včasih tudi sestavljene povedi. Težave so še pri oblikovanju povedi. Besedni red je 

pogosto nenavaden, pojavljajo se napačne oblike besed glede na sklon, število in posebno 

spol. V stavkih pogosto izpušča funkcijske besede. Še vedno je težava samostojno tvorjenje 

daljših verbalnih besedil, pripovedi, opisov, zgodb. Ob slikah samostojno ne tvori zgodbe, 

tudi v igri daljše pripovedi ni zaznati, prisotni so komentarji v posameznih stavkih ter 

spremljanje igre z glasovi, oponašanjem. Sam ne zmore oblikovati vsebinsko primerne 

zgodbe, ki bi obsegala nekaj povedi. Velikokrat je zaznati, da se muči z oblikovanjem stavka 

ali besede, ne ve točno, katero obliko izbrati, da ne bi zvenelo nepravilno. Svoja šibka 

področja do neke mere ozavešča in se jim skuša čim bolj izogibati, zato tudi zavrača daljše 

pogovore, tvorjenje pripovedi ipd. Razumevanje vsakodnevnih, zahtev, navodil in vprašanj je 

zadovoljivo. Pojavljajo se težave na področju izpolnjevanja sestavljenih navodil in pri 

razumevanju redkeje uporabljenih prostorskih predlogov (med, za, pred). Navodila z dvema 

nepovezanima zahtevama izpolnjuje uspešno, z več zahtevami še ne. Prav tako so težave v 

razumevanju kompleksnih zahtev pri igrah in pri razumevanju kompleksnih vprašanj.  

Po mnenju specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki dečka obravnava od usmeritve naprej, 

je deček močan na področju grobe motorike in matematike. V šolskem letu 2018/19 je 

napredoval na področju grafomotorike, ki je bila do sedaj šibkejša. Drža pisala je postala 

pravilna, pritisk na podlago pa je še rahel. Interesa za risanje nima. Tudi ona vidi napredek v 

komunikaciji in pripovedovanju, deček je bolj zgovoren in manj zadržan.  

Vrtec poroča, da je deček vesel in zadovoljen s samim seboj. V skupini se dobro počuti. 

Uvajalnih težav ni imel. Pri igrah je vztrajen in zbran. Rad ima glasbo in ples. Je primerno 

samostojen. Težave opažajo na govorno-jezikovnem področju. 
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Starši so se za naslednje šolsko leto odločili za odlog všolanja. V odgovorih na vprašalnik 

(priloga 1) starši poročajo o težavah na področju jezika in fine motorike. Sporočili so, da je 

deček spregovoril pozno. Izrazili so tudi zaskrbljenost glede otrokovega govora in jezika. V 

družini ni imel in nima nihče govorno-jezikovnih težav.   

2.4.2. Opis instrumentarija 

Protokol za prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj  

Protokol je oblikovan na podlagi spoznanj (večinoma tuje) strokovne literature, največ iz 

angleško govorečih držav in s Hrvaške. Namenjen je logopedom, ki se srečajo s predšolskim 

(z nekaterimi prilagoditvami pa tudi z mlajšim ali starejšim) otrokom, pri katerem se 

pojavljajo specifične težave z jezikom v odsotnosti kakršnihkoli drugih motenj. Protokol 

prispeva k temeljiti oceni otrokovega jezikovnega funkcioniranja in tudi drugih področij, ki so 

dokazano povezana s specifičnim funkcioniranjem otrok s SJM. Cilj ni diagnosticiranje SJM, 

temveč pridobivanje pomembnih informacij v zvezi z nivojem jezikovnega razvoja otroka in 

specifičnih težavah na področju jezika ter nekaterih povezanih področjih.  

Na začetku protokola so predstavljeni glavni kriteriji, po katerih opredeljujemo SJM 

(Archibald in Alloway, 2008). Če kateri od teh kriterijev ni izpolnjen, so težave z govorom in 

jezikom pri otroku lahko posledica česa drugega in verjetno ne gre za SJM. V tabelah so nato 

po področjih jezika našteti značilni znaki, ki jih po spoznanjih tujih in domačih strokovnjakov 

izkazujejo otroci s SJM.  

Protokol skupno vsebuje 95 postavk oz. znakov. Vsebovana področja so: 

- fonologija (2 postavki)  

- morfosintaksa (10 postavk) 

- semantika (6 postavk) 

- sociopragmatika (9 postavk) 

- razumevanje (3 postavke) 

- pripovedovanje oz. spontani govor (31 postavk) 

- ostale značilnosti (10 postavk) 

- značilnosti glede na opažanja staršev in strokovnih sodelavcev (24 postavk). 

Logoped potrebne podatke pridobi na različne načine, večinoma z neformalnim 

ocenjevanjem, katerega izvedba mora biti prilagojena posamezniku.  

Zaradi boljše preglednosti je vsako področje označeno z drugo barvo. Ob vsakem navedenem 

znaku je v tabeli stolpec, v katerega se označi prisotnost ali odsotnost znaka pri otroku, ki ga 

ocenjujemo. V tabelah je ponekod prostor tudi za opombe, kamor zapišemo dodatna opažanja, 

ki so nam lahko v pomoč pri ponovni oceni.  

V prvem stolpcu tabele je za nekatere značilnosti navedena številka naloge, ki le-te preverja. 

V primerih, kjer je naloga podana, je v tabeli tudi stolpec za vpisovanje doseženih točk oz. 

števila pravilnih rešitev, le-temu pa sledi stolpec z največjim možnim številom točk za 

posamezno nalogo. Pri nekaterih značilnostih primeri nalog niso navedeni. Pri teh se logoped 

lahko odloči na podlagi splošnega vtisa o otroku, spoznanj iz neusmerjenih dejavnosti, 

pogovorov, igre z otrokom ipd. Svoje ugotovitve mora vedno strokovno interpretirati v skladu 

z dobrim poznavanjem običajnega poteka govorno-jezikovnega in ostalih področij razvoja.  
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Priloge k protokolu 

Priloge k protokolu vsebujejo podrobno opisane naloge, ki se jih lahko poljubno prireja in 

razširja, in sicer v skladu s potrebami, starostjo otrok in pogoji izvedbe. Naloge vsebujejo 

zgolj nekaj primerov, ki si sledijo od lažjih k težjim. V protokolu navedene značilnosti je 

mogoče preverjati tudi na drugačne načine. Vsak strokovnjak sam presodi, kaj bo uporabil in 

česa ne.  

Naloge s področja jezika, ki so opisane v prilogah, so: 

1. Ponavljanje povedi  

2. Ponavljanje izmišljenih besed 

3. Tvorjenje preteklika 

4. Tvorjenje množine samostalnikov 

5. Tvorjenje dvojine  

6. Izražanje svojine oz. tvorjenje svojilnih pridevnikov 

7. Tvorjenje glagolov  

8. Tvorjenje pridevnikov  

9. Test hitrega imenovanja  

10. Imenovanje nasprotij 

11. Imenovanje sopomenk 

12. Imenovanje nadpomenk 

13. Besedne asociacije 

14. Izvajanje sestavljenih navodil 

15. Razumevanje zgodbe 

16. Razumevanje kompleksnih povedi  

Protokol predvideva tudi preverjanje nekaterih nejezikovnih področij razvoja, pri čemer 

nekatera preverjamo z nalogami, ostale informacije pa pridobimo z vprašalnikoma za starše 

ter vzgojitelje in ostale strokovnjake. Primeri nalog so v prilogah podani za naslednja 

nejezikovna področja:  

- delovni spomin; 

- kratkoročni spomin; 

- oromotorika. 

Poleg tega so v Prilogah k protokolu opisana dodatna pojasnila nekaterih uporabljenih izrazov 

za del »pripovedovanje oz. spontani govor«: pestrost besed, število povezovalcev in MLU 

(povprečna dolžina izjave). 

V magistrskem delu smo na konkretnem primeru s 5;11 let starim dečkom v juniju 2019 

izvedli vseh 16 jezikovnih nalog in naloge nejezikovnih področij. Posamezne naloge in 

njihovo izvedbo bomo podrobneje razložili v nadaljevanju (poglavje 2.5.1.).  

Ker dečka sama spremljam že dalj časa in se z njim tedensko srečujem v okviru DSP že od 

lanskega šolskega leta, sem ostale znake ocenila glede na poznavanje njegovega 

funkcioniranja in vedenja na individualnih obravnavah in v spontanih stikih z njim.   
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Vprašalnika za starše in strokovne sodelavce  

Del pridobivanja informacij, ki jih zahteva protokol, sta tudi vprašalnika za strokovne delavce 

in starše. Namenjena sta pridobivanju informacij o otroku, ki jih logoped ne more preverjati,  

obenem pa tudi dodatni potrditvi njegovih spoznanj. Odgovori staršev in ostalih 

strokovnjakov omogočajo širši pogled na otroka ter na njegovo funkcioniranje doma in v 

skupini, izven strukturirane situacije individualnih logopedskih obravnav. Njihovi odgovori 

pomagajo logopedu postaviti spoznanja v širši kontekst. Vprašalnika se med seboj razlikujeta 

v nekaterih podrobnostih.   

Vprašalnik za starše (priloga 1) vsebuje 26 trditev, ki jih starši označijo kot veljavne oz. 

neveljavne za svojega otroka. Večina trditev preverja pogled staršev na različne značilnosti 

jezika otroka. Opisane so podobne značilnosti, kot so navedene v smernicah za logopede, le 

da jih je bistveno manj. Prvi dve trditvi preverjata anamnestične podatke – pojav prve besede 

pri otroku in prisotnost govorno-jezikovnih težav v družini. Tretja trditev se nanaša na 

zaskrbljenost staršev v zvezi z govorno-jezikovnim razvojem njihovega otroka. Naslednje 

trditve preverjajo otrokovo jezikovno funkcioniranje na različnih področjih jezika 

(artikulacija, morfosintaksa, semantika, razumevanje, pripovedovanje, sociopragmatika). Na 

koncu so trditve povezane s funkcioniranjem otroka na ostalih področjih razvoja (kognicija, 

spomin in pozornost, vedenje in čustvovanje, fina in groba motorika ter oromotorika).  

Vprašalnik za vzgojitelje in ostale strokovne sodelavce (priloga 2) je sestavljen iz 24 trditev. 

Ne vsebuje preverjanja anamneze, temveč se vse trditve nanašajo na otrokovo funkcioniranje 

v skupini oz. na individualnih obravnavah. Tudi tukaj večina trditev preverja otrokov jezik, 

ostale pa delovanje na ostalih področjih razvoja (trditve so enake kot v vprašalniku za starše). 

Trditve si v obeh vprašalnikih sledijo od splošnih h konkretnejšim.  

2.4.3. Postopek zbiranja, analize in vrednotenja podatkov 

Protokol za prepoznavanje in ocenjevanje znakov SJM je bil izveden v okviru srečanj z 

dečkom, komunikacijo s starši, vzgojiteljem ter specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo v 

sedmih korakih.  

1. Pridobila sem privoljenje za izvajanje raziskave s strani staršev dečka in ustanove.  

2. Pregledala sem obstoječo vrtčevsko in zdravstveno dokumentacijo o dečku, strokovna 

mnenja in psihološka poročila.  

3. Pregledala sem dosedanja logopedska poročila o dečku in oblikovala okvirni trenutni 

profil funkcioniranja.  

4. V juniju 2019 sem na petih srečanjih z dečkom izvedla naloge, ki jih navajajo Priloge 

k protokolu (16 jezikovnih nalog + naloge za ostala področja razvoja). 

5. Izpolnila sem Protokol za prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj 

pri predšolskih otrocih. 

6. Dečkovi starši so izpolnili vprašalnik za starše.  

7. Vzgojitelj je izpolnil vprašalnik za vzgojitelje in ostale strokovne sodelavce.  

8. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je izpolnila vprašalnik za vzgojitelje in ostale 

strokovne sodelavce.  



71 

 

V poglavju 2.5.1. so predstavljeni pridobljeni podatki, ki so kvalitativno in kvantitativno 

obdelani z namenom interpretacije znakov SJM in določitve področij, na katerih se pri dečku 

izražajo večje težave. Rezultati so predstavljeni po področjih, kot jih predvideva protokol. 

Oceno prisotnosti oz. odsotnosti znakov dopolnjujejo rezultati konkretnih nalog iz Prilog k 

protokolu ter odgovori staršev, vzgojitelja in specialne in rehabilitacijske pedagoginje na 

vprašalnike, ki so jim namenjeni.    

V poglavju 2.5.2. so pridobljena spoznanja strnjena v celostno opisno oceno otrokovih 

jezikovnih sposobnosti in trenutnega nivoja funkcioniranja ter težav na drugih področjih. Na 

podlagi tega je oblikovan načrt nadaljnje obravnave dečka.  

 

2.5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

2.5.1. Protokol in naloge za prepoznavanje in ocenjevanje SJM 

FONOLOGIJA 

- Naloga 1: Ponavljanje povedi 

Datum izvedbe: 3. 6. 2019  

Način izvedbe: Dečku sem samo enkrat razločno, v običajnem tempu prebrala po eno poved. 

Deček jo je takoj ponovil za mano.   

Rezultati:  

Tabela 1: Ponavljanje povedi 

Ciljna poved 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

Mama kuha. X  Mama kuha. 

Jaka gleda ptiča. X  Jaka gleda ptiča. 

V ponedeljek je deževalo.  X Ponedeljek dežava. 

Na mizi je moder lonec.  X Na mizi je lonc. 

Zvezek je rdeče barve z rumenimi črtami.  X Zvezek rdeče barvem z. 

Kuža ima kratka ušesa in dolg jezik.  X Kuža ima kratke ušese in kaj še. 

 

Povedi si sledijo od krajših k daljšim in so tako vedno bolj zahtevne za ponavljanje. A. 

Vidović in V. Mildner (2010) kot najpogostejše napake pri ponavljanju povedi navajata: 

izpuščanje predlogov, zaimkov, nenaglašenih oblik glagolov biti in hoteti, izpuščanje ostalih 

glagolov, raba nepravilnega sklona, izpuščanje samostalnikov, pridevnikov, veznikov, raba 

napačnih predlogov in semantične napake.  

M je zgolj dve povedi ponovil brez napak, pri štirih pa je imel težave. Povedi, ki jih je 

pravilno ponovil, sta po težavnosti najbolj enostavni. Od naštetih najpogostejših napak so se 

pri M pojavile: izpuščanje predlogov, izpuščanje pridevnikov, izpuščanje nenaglašenega 

glagola biti (pomožni glagol biti) in izpuščanje samostalnikov ter pridevnikov (celoten del 

povedi).  

Naloga preverja fonološki spomin, rezultati pa jasno kažejo na težave. 
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Naloge ponavljanja povedi so tudi ena izmed možnosti odkrivanja načinov, s katerimi otroci 

obdelujejo jezik. Otrokova poved odraža njegov nivo gramatičnega in semantičnega znanja 

(Blaži, 1997c). M je tako pri ponavljanju povedi izrazil podobne težave, kot jih ima tudi sicer 

v spontanem govoru: izpuščanje funkcijskih besed, nedokončane in okorno oblikovane 

povedi, izpuščanje pridevnikov in nepravilne oblike besed.    

Navodila je deček razumel, nalogo je pravilno izvajal. Za boljšo reprezentativnost težav bi 

nalogi lahko dodali še kakšen primer povedi z besedami, ki so omenjene med primeri 

najpogostejših napak, npr. več predlogov, zaimkov, ki jih sedaj nobena poved ni vsebovala, in 

več veznikov. Za otroke, ki na tem področju niso tako izrazito šibki, bi bilo morda smiselno 

dodati tudi nekaj primerov sestavljenih, prirednih in podrednih povedi. V našem primeru to 

sicer ne bi bilo smiselno, saj je imel deček  težave že z obstoječimi primeri.  

- Naloga 2: Ponavljanje izmišljenih besed 

Datum izvedbe: 3. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem izmišljene besede izgovarjala tako, da sem si zakrila usta. Vsako 

besedo sem izgovorila zgolj enkrat. Deček je izmišljeno besedo takoj ponovil za mano.  

Rezultati:  

Tabela 2: Ponavljanje izmišljenih besed 

Ciljna izmišljena beseda 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

BUK X   

FET X   

DIP X   

BRAH X   

KLES X   

ZVIK  X Zlik 

ČLAK X   

LUTOP X   

ČAFUT X   

NUHEJ  X Nuker 

DRIMOT  X Grimot 

KATRUN X   

GODREC  X Gore 

PELUSIT  X Pelosin 

HOMIFOL  X Honimol 

MAZUTEJ  X Mazut 

KLETOBADON  X Ketobo 

JURISEHAF  X / 

ŠIPUGACER  X / 

FRIGOLARTEM  X Frigodale 

 

Izmišljene besede, ki jih naloga vsebuje, so otroku nepoznane. Sestavljene so iz glasov, ki jih 

otrok že obvlada. M na področju artikulacije nima težav, zato pri tem ni bilo omejitev. 
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Začetek in konec besede po priporočilu strokovnjakov (Dollaghan in Campbell, 1998) vedno 

predstavljata soglasnika. Besede si sledijo od preprostih enozložnih do štirizložnih, pri tem pa 

noben zlog sam zase ne predstavlja pomenske celote (Conti-Ramsden, 2003; Conti-Ramsden 

in Botting, 2001; Dollaghan in Campbell, 1998).  

M je pravilno ponovil 9 od 20 izmišljenih besed, pri čemer so vse pravilno ponovljene 

izmišljene besede sestavljene iz največ 2 zlogov in največ 6 glasov. Kompleksnejše 

sestavljenih izmišljenih besed deček ni zmogel pravilno ponoviti. Pojavile so se substitucije in 

omisije glasov, poenostavljanje soglasniških sklopov in brisanje zlogov, najpogosteje 

končnih.  

Naloga 2 vsebuje kar veliko izmišljenih besed. Časovno je ekonomična, saj poteka hitro. 

Vseeno bi bilo morda smiselno nekatere besede opustiti, saj je deček, z izjemo ene, vse 

enozložne besede ponovil pravilno. Lahko bi ohranili zgolj en primer strukture CVC in en 

primer strukture CCVC. Enaki pomisleki se pojavijo tudi za ostale primere. Glede na to, da je 

bil deček neuspešen pri vseh zadnjih osmih izmišljenih besedah, bi bilo število primerov 

verjetno lahko manjše.   

Tabela 3: Fonologija 

FONOLOGIJA 

Št. 

naloge Znak 
Št. 

pravilnih 

odg. 
od 

Prisotnost 

znaka Opombe 
DA NE 

1 slabo ponavljanje povedi 2 6 X   

2 slabo ponavljanje izmišljenih besed 9 20 X   

 

Rezultati 2. naloge  potrjujejo težave s fonološkim spominom, ki jih je pokazala tudi naloga 1. 

Šibek fonološki spomin je po mnenju številnih strokovnjakov eden glavnih pokazateljev SJM 

(Bishop in McDonald, 2009; Conti-Ramsden in Botting, 2001; Leonard, 2014a; Vidović in 

Mildner, 2010). Težave s fonološkim spominom, ki jih najdemo pri otrocih s SJM, so pri M 

zelo očitne.  

 

 MORFOSINTAKSA 

- Naloga 3: Tvorjenje preteklika 

Datum izvedbe: 3. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem po vrsti predstavila fotografije oseb. Ob vsaki fotografiji sem 

prebrala prvi del besedila (zapisan ležeče). M je zadnjo poved dopolnil z glagolom v 

pretekliku. Kadar je imel deček z dopolnitvijo več težav in je ostal tiho, sem njegov odgovor 

spodbudila z dodatnim vprašanjem: »Kaj je delal/-a?«  
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Rezultati:  

Tabela 4: Tvorjenje preteklika 

Ciljni glagol 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

(To je mehanik. Mehanik vsak dan popravlja 

avtomobile. Tudi včeraj) JE POPRAVLJAL 

AVTOMOBILE. 
 X Poprava motor. 

(To je Luka. Luka vsak dan igra kitaro. Tudi včeraj) 

JE IGRAL KITARO.  
X   

(To je Ana. Ana vsak dan zaliva rože. Tudi včeraj) 

JE ZALIVALA ROŽE. 
 X Zali rože. 

(To je Maja. Maja vsak dan piše domačo nalogo. 

Tudi včeraj) JE PISALA DOMAČO NALOGO. 
 X Delo domačo nalogo. 

(To je Jaka. Jaka se vsak dan vozi s kolesom, tudi 

včeraj) SE JE VOZIL S KOLESOM.  
 X Kolesm.  

(To je Mina. Mina si vsak dan umije zobe. Tudi 

včeraj) SI JE UMILA ZOBE.  
 X Umi zobe. 

 

Naloga preverja zmožnost tvorjenja glagolskih oblik v preteklem glagolskem času in je 

izdelana po zgledu avtorjev Botting idr. (2001).  

M je uspešno tvoril zgolj en glagol v pretekliku, pri vseh ostalih primerih pa je delal napake. 

Glagoli, ki jih je uporabil, so nepravilno oblikovani (nepravilna oseba in čas), v enem primeru 

pa je glagol izpuščen. V večini primerov je namesto glagola v 3. osebi ednine v pretekliku 

uporabil glagol v 2. osebi ednine v sedanjiku.  

Nalogi bi lahko dodali še primere v ostalih številih; dvojini in množini in morda tudi v 

srednjem spolu.   

Tvorjenje glagolskega časa je eden izmed glavnih pokazateljev morfosintaksičnih sposobnosti 

otroka. Spretnost pravilnega spreganja glagolov je pomemben pokazatelj jezikovnega znanja 

(Bishop in McDonald, 2009; Conti-Ramsden, 2003). Težave z glagoli so najbolj pogoste 

težave otrok s SJM in najpogosteje vključujejo napake pri tvorjenju glagolskega časa 

(Arapović in Anđel, 2003; Archibald in Alloway, 2006; Conti-Ramsden, 2003; Bishop in 

McDonald, 2009). Rezultati dečka nakazujejo resne težave z glagoli in namigujejo na 

prisotnost SJM.  

- Naloga 4: Tvorjenje množine samostalnikov 

Datum izvedbe: 6. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem po vrsti predstavljala slike predmetov v tabeli. Najprej sem 

pokazala na levi stolpec, v katerem se nahaja samo en predmet, in hkrati prebrala prvi del 

povedi (»Tu je en ___«). Nato sem pokazala na desni stolpec in prebrala drugi del povedi, ki 

je zapisana ležeče (»… tam pa so trije _____«). Deček je poved dopolnil s samostalnikom v 

množini.  
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Rezultati:  

Tabela 5: Tvorjenje množine samostalnikov 

Ciljni samostalnik 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

(Tu je en list, tam pa so trije) LISTI.  X Liste 

(Tu je ena lizika, tam pa so tri) LIZIKE. X   

(Tu je eno srce, tam pa so tri) SRCA.  X Srce 

(Tu je en kuhar, tam pa so trije) KUHARJI.  X   

(Ta pošast ima eno oko, tista pa štiri) OČI.  X   

(Tu je en človek, tam pa so štirje) LJUDJE.   X Človki 

 

Naloga je izdelana po zgledu G. Conti-Ramsden (2003).  

M je pravilno tvoril množino 3 od 6 samostalnikov. Enkrat je uporabil napačen spol (ženski 

namesto moški), enkrat napačno število (samostalnik je ostal v ednini), enkrat pa ni upošteval 

izjeme samostalnika »ljudje« in je množino tvoril po splošnem pravilu. 

Da bi se zares prepričali o prisotnosti oz. odsotnosti težav tvorjenja množine, bi lahko naloga 

v našem primeru vsebovala več primerov.  

Naloge tvorjenja množine so eden najbolj preizkušenih načinov preverjanja morfološkega 

znanja otroka. Tvorjenje množine samostalnikov je v tuji literaturi pogosto omenjeno kot 

težavno za otroke s SJM (Kovačević, 1997a). M je uspešno sicer rešil polovico primerov, 

vendar bi se za njegovo starost pričakovala večja uspešnost. Kažejo se torej določene težave 

na tem področju, niso pa zelo izrazite.  

- Naloga 5: Tvorjenje dvojine 

Datum izvedbe: 6. 6. 2019  

Način izvedbe: Dečku sem po vrsti predstavljala slike predmetov v tabeli. Najprej sem 

pokazala na levi stolpec, v katerem se nahaja samo en predmet, in hkrati prebrala prvi del 

povedi (»Tu je en ___«). Nato sem pokazala na desni stolpec in prebrala drugi del povedi, ki 

je zapisana ležeče (»… tam pa sta dva _____«). Deček je poved dopolnil s samostalnikom v 

dvojini.  

Nato sem mu pokazala še fotografije oseb in ob njih prebrala prvo poved, ki vsebuje glagol v 

ednini (»Fant smuča.«). Potem sem prebrala prvi del naslednje povedi– osebek v dvojini 

(»Fant in punca ____.«). Deček je poved dopolnil z glagolom.  

Rezultati:  

Tabela 6: Tvorjenje dvojine 

Ciljni samostalnik 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

(Tu je en fant, tam pa sta dva)  FANTA. X   

(Tu je ena roža, tam pa sta dve) ROŽI. X   

(Tu je eno mesto, tam pa sta dve) MESTI.  X mesta 
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(Tu je en zidar, tam pa sta dva) ZIDARJA.  X zidar 

(Tu je eno drevo, tam pa sta dve) DREVESI.  X drevo 

    

(Fant smuča. Fant in punca) SMUČATA.  X Smuča. 

(Deklica poje. Dve dekleti) POJETA.  X Pojo. 

(Dojenček rad plava. Mama in dojenček) PLAVATA.  X Sta plavata. 

 

Slovenščina kot eden redkih jezikov uporablja tudi dvojino. Čeprav v literaturi ni najti veliko 

podatkov o tvorjenju dvojine pri otrocih s SJM, se je zdelo smiselno preveriti tudi ta vidik. 

Vključili smo glagole in samostalnike.  

Rezultati kažejo, da ima M s tvorjenjem dvojine težave. Od 5 samostalnikov je dvojino 

pravilno tvoril pri 2. Pravilno tvorjena primera sta enostavna samostalnika moškega in 

ženskega spola. Težave je imel pri tvorjenju dvojine srednjega spola ter pri samostalnikih, pri 

katerih se dvojina tvori s podaljševanjem osnove.   

Pri glagolih (3 primeri) dvojine ni tvoril pravilno v nobenem primeru. 

Deček ima očitne težave s tvorjenjem dvojine tako glagolov kot samostalnikov. Težave so 

večje kot pri tvorjenju množine samostalnikov, podobno pa kažejo na pomanjkljivo 

morfosintaktično znanje dečka.  

V primeru, da so otroci pri tvorjenju dvojine uspešnejši, je morda smiselno dodati še kak 

primer tvorjenja glagolov, saj so podani zgolj trije, ki ne predstavljajo nujno celotne slike 

težav na tem področju.  

- Naloga 6: Izražanje svojine oz. tvorjenje svojilnih pridevnikov  

Datum izvedbe: 6. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem dala list s tabelo, v kateri so v levem stolpcu slike oseb, v desnem 

pa slike predmetov. Za vsak primer posebej sem mu povedala ime osebe in kaj si je ta oseba 

kupila ter hkrati pokazala na predmet na sliki (»Andreja si je kupila liziko. Ta lizika je 

________«.). Deček je poved dopolnil z ustreznim svojilnim pridevnikom. Da bi  nalogo 

razumel, sem na začetku kot demonstracijo sama izvedla primer: »Lovro si je kupil 

računalnik. Ta računalnik je Lovrov.«  

Rezultati:  

Tabela 7: Izražanje svojine 

Ciljni pridevnik 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

(Andreja si je kupila liziko. Ta lizika je)  

ANDREJINA.   
 X Andrej 

(Rok si je kupil žogo. Ta žoga je) ROKOVA.   X Rok  
(Peter si je kupil balon. Ta balon je) 

PETROV.  
 X Za Peter 

(Maja si je kupila novo torbo. Ta torbo je) 

MAJINA. 
 X Od Maje 

(Lara si je kupila punčko. Ta punčka je)  X Rale  
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LARINA.  

(Mama si je kupila nove čevlje. Ti čevlji so) 

MAMINI.  
 X Od mame 

 

Naloga preverja spretnosti tvorjenja svojilnih pridevnikov oz. način izražanja svojine. 

Izdelana je po zgledu avtoric K. Lice in I. Radić (2010).  

M v nobenem primeru svojine ni izrazil slovnično ustrezno. Niti v enem primeru mu ni uspelo 

tvoriti svojilnega pridevnika ali svojilnega zaimka. Trikrat je  svojino izrazil z rodilnikom 

(predlog od + osebno lastno ime), pri čemer je enkrat predlog celo izpustil. Enkrat je svojino 

izrazil s predlogom za, samostalnika pa ni sklanjal (za Peter). V dveh primerih svojine sploh 

ni izrazil, ime je ostalo v imenovalniku.  

Težave z izražanjem svojine in morfološke napake pri tvorjenju svojilnih pridevnikov so pri 

otrocih s SJM pogoste. Hrvaški raziskovalci poročajo o najpogostejši izbiri morfološko 

najlažjega načina izražanja svojine, t. j. uporaba rodilnika s predlogom od pri vseh 3-6 let 

starih otrocih (Lice in Radić, 2010). Tudi M je svojino največkrat izrazil na ta način. Pri tem 

je pomembno poudariti, da je v hrvaščini to, kadar gre za neživega lastnika, slovnično 

ustrezna izbira, v slovenščini pa nikoli.   

- Naloga 7: Tvorjenje glagolov  

Datum izvedbe: 11. 6. 2019  

Način izvedbe: Dečku sem ob slikah ljudi, ki opravljajo različne aktivnosti, postavila 

vprašanje: »Kaj dela?« Ko sem pokazala na sliko, sem vprašanju dodala osebo (fant, mama, 

gospod …), deček pa je na vprašanje odgovoril. Spodbudila sem ga, da je odgovarjal v celih 

povedih.  

Rezultati:  

Tabela 8: Tvorjenje glagolov 

Ciljni glagol 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

Fant TEČE. X  Fant teka. 

Mama KUHA. X   

Gospod POMETA. X   

Babica PLETE.  X Babica Nogavice. 

Mačka TEČE.  X / 

Deček PLAVA.  X Fant se povla.  

 

M je pravilno tvoril 3 od 6 glagolov oz. povedkov. V dveh primerih ustreznega glagola ni 

zmogel priklicati in ga tako niti ni izgovoril, v enem pa je uporabil povsem napačno, 

neobstoječo obliko.  

M je bil uspešen v polovici primerov. Napake so zanimive in raznolike. Zlasti je poseben 

zadnji odgovor, v katerem je obliko glagola povsem spremenil, uporabil neobstoječo besedo 

ter uporabil tudi povratni osebni zaimek. 
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Lahko trdimo, da so posebnosti na področju uporabe glagolov pri M vidne tudi iz rezultatov te 

kratke naloge, problematična pa sta primera, kjer glagolov sploh ni uporabil. Cilj naloge je 

opazovanje uporabe in oblikovanja glagolov ter ujemanje glagola s samostalnikom, zato bi 

bilo bolj informativno, če bi glagol dejansko uporabil. Takrat bi lahko v resnici opazovali 

spretnosti pretvarjanja in spreganja glagolov, v konkretnem primeru pa so se te spretnosti 

pomešale tudi s sposobnostjo priklica in z aktivnim besednjakom. Smiselno bi bilo razmisliti 

o namigih oz. usmeritvah, ki bi uporabo glagola spodbudile. Morda bi bilo dobro razmisliti 

tudi o primernosti slikovnega materiala, morali bi poiskati bolj očitne primere. 

- Naloga 8: Tvorjenje pridevnikov  

Datum izvedbe: 11. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem dala list s slikami in fotografijami. Na začetku sem mu postavila 

vprašanje: »Kakšni so predmeti oz. živali na slikah?« Odgovor sem začela sama in od njega 

zahtevala, da ga dopolni s pridevnikom: »Lonec je _______.« 

Rezultati:  

Tabela 9: Tvorjenje pridevnikov 

Ciljni pridevnik 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

(Lonec je)  RUMEN.  X   

(Kuža je) JEZEN.   X lump 

(Ta hruška je) VELIKA.  X  večja 

(Škarje so) ZELENE/ OSTRE. X  zelene 
(Drevo je) VISOKO.   X visoka 

 

Naloga preverja področje uporabe in oblikovanja pridevnikov ter ujemanje pridevnika s 

samostalnikom. Načrtno so uporabljeni samostalniki različnih spolov.  

M je bil uspešen v 60 % (3 od 5) primerov tvorjenja pridevnikov. Težave na tem področju pri 

dečku torej niso izrazite. Enkrat je namesto pridevnika uporabil samostalnik (»lump«), v 

drugem nepravilnem primeru je uporabil ustrezen pridevnik, ni pa dosegel ujemanja med 

pridevnikom in samostalnikom v spolu (»visoka« drevo). Težave s pridevniki pri M-ju niso 

očitne.  

Glede na to, da se v literaturi pojavljajo tudi opisi težav s pridevniki pri otrocih  s SJM, je 

kratka naloga preverjanja tega področja verjetno smiselna, četudi se v našem primeru težave 

niso pokazale kot očitne. Da bi z gotovostjo trdili, da težav ni, bi morala biti naloga daljša. 

Rezultate moramo dopolniti s spremljanjem otrokovega spontanega govora.  

Težave s pridevniki so manj značilne za otroke s SJM kot težave z glagoli in samostalniki, 

vendar nekateri avtorji omenjajo tudi te (Ravid idr., 2004). Nekateri so tudi  ugotovili, da 

otroci s SJM v svojem spontanem govoru uporabljajo malo pridevnikov (Reilly idr., 2004). M 

z uporabo pridevnikov nima težav, se pa v spontanem govoru pogosto pojavljajo napake 

ujemanja pridevnika s samostalnikom, kar se je pri tej nalogi sicer pokazalo samo v enem 
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primeru. Čeprav se težave tokrat niso izkazale kot zelo izrazite, lahko iz splošnega vtisa o 

dečku trdimo, da so prisotne in se ujemajo z opisi otrok s SJM.  

 

Tabela 10: Morfosintaksa 

MORFOSINTAKSA 

Št. 

naloge 
Znak 

Št. 

pravilnih 

odg. 
od 

Prisotnost 

znaka 

DA NE 

3 Nepravilne končnice glagolov pri spreganju in tvorjenju 

časa 
1 6 X  

4 Nepravilna množina samostalnikov 3 6 X  

5 Napake pri tvorjenju dvojine  2 8 X  

6 Napake pri tvorjenju svojilnih pridevnikov 0 6 X  

7* Glagol se ne ujema s samostalnikom. 3 6 X  

8* Pridevnik se ne ujema s samostalnikom 3 5 X  

* Raba napačnega sklona samostalnika  X  

* Raba nepravilnega spola  X  

* Neuporaba nedoločnika   X 

* Nepravilna raba nedoločnika   X 

 

Tudi področje morfosintakse se je pri M izkazalo kot šibko. Iz tabele 10 je razvidno, da deček 

nima težav zgolj pri rabi nedoločnika, na vseh ostalih področjih, ki jih literatura izpostavlja 

kot značilnosti jezika otrok s SJM, pa so znaki prisotni.  

 

 

SEMANTIKA 

- Naloga 9: Test aktivnega besednjaka   

Datum izvedbe: 11. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem drugo za drugo predstavljala slike. Začela sem s prvo sliko 

(skodelica) in nadaljevala do konca.  Moje navodilo dečku je bilo, naj pove, kaj vidi na sliki. 

Sproti sem beležila odgovore. Pravilno poimenovanje sem označila s kljukico, pri tistih 

besedah, kjer se je poimenovanje kakorkoli razlikovalo, sem zapisala še dečkov odgovor. 

Kadar deček slike ni imenoval, sem to označila z NPI (ne prikliče imena) oz. z NPS, kadar 

slike ni imenoval, ker je ni prepoznal. Pri določenih primerih sem dečku pomagala z namigi, 

ki niso direktno sugerirali ciljne besede (npr. za kaj se stvar uporablja). 
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Rezultati:  

Tabela 11: Test aktivnega besednjaka 

Beseda Odgovor Beseda Odgovor 

1 skodelica ✓      šalček 26 ogrlica, verižica NPI    zapestnica  

2 ključ ✓  27 nakit NPI 

3 okno ✓  okna 28 rokav ✓ 

4 luna, mesec ✓ 29 pulover NPI majica 

5 prst ✓ 30 violina NPI   

6 kača ✓ 31 lok NPI     palca  

7 zmaj ✓ 32 daljnogled NPI     ogledalo 

8 raca ✓  goska 33 ananas ✓ 

9 klovn ✓ 34 svetilnik NPI     svetilka 

10 krokodil ✓  35 zelenjava NPS     hrana 

11 helikopter ✓  helihopter 36 padalo ✓  badalo 

12 kenguru ✓  kenguruj 37 magnet ✓ 

13 kocka ✓ 38 sidro ✓  sidra 

14 polž ✓ 39 panj, čebelnjak NPI     med, hiška 

15 strašilo ✓  strašiuka 40 iglu  

16 obešalnik NPI    za majco 41 vijak ✓  šrauf 

17 sova ✓ 42 mikrofon NPI    migafon 

18 puščica ✓ 43 sedlo NPI 

19 kitara ✓ 44 ključ ✓ 

20 kamela ✓ 45 antena NPI    za televizijo 

21 zalivalka/ kanglica NPI      zalivat 46 lopar ✓ 

22 morska deklica ✓ 47 obveza, trikotna ruta NPI 

23 gosenica, stonoga ✓ 48 kompas NPI 

24 zemljevid, karta NPI       zemlja 49 termometer NPI     

25 vrtalni stroj, vrtalnik NPI 50 cerkveni stolp/ 

zvonik 

NPI     cerkva 

Vsota pravilnih rezultatov  29  

 

Test aktivnega besednjaka (Word Finding Vocabulary Test) je delo avtoric C. Renfrew in P. 

Mitchell, nastal je leta 1995. Za interno uporabo ga je prevedla N. Skamlič (2007), ocenjuje 

pa otrokov ekspresivni besednjak. Pri točkovanju zanemarimo artikulacijske motnje.  

M je dosegel 29 pravilnih odgovorov, pri čemer so bili številni samostalniki napačnih oblik. 

Največkrat je uporabil napačen spol, kar je besedo spremenilo, vendar sem zaradi pomenske 

ustreznosti večino teh odgovorov upoštevala kot pravilne. Prav tako nisem upoštevala 

fonoloških napak. Ker test za slovenski prostor ni standardiziran, si lahko pri interpretaciji 

dosežkov otroka okvirno pomagamo z angleškimi normami. M je dosegel 29 pravilnih 

odgovorov, kar je glede na dosežke 6;0 do 6;5 let starih otrok iz Velike Britanije pod 
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povprečjem. Da bi se uvrstil v povprečje, bi moral doseči vsaj 31 točk. Težave z ekspresivnim 

besednjakom so  prisotne. Ali so posledica težav s priklicem, pa lahko samo domnevamo.  

Številni strokovnjaki so pri otrocih s SJM ugotovili izrazito slabše rezultate na nalogah 

imenovanja, in sicer pogosto v povezavi s sposobnostjo hitrega priklica besed. Težave s 

priklicem besed v spontanem govoru nakazujejo spremembe v intonaciji, premore zlasti pred 

»težjimi« besedami in pogoste cirkumlokucije (Bishop, 1997; Bishop in McDonald, 2009; 

Botting idr., 2001; Guendouzi, 2003; Leonard in Deevy, 2004; Richterova in Seidlova 

Malkova, 2017). M je ob izvajanju naloge zares delal  premore, ki pa niso bili zelo dolgi. 

Uporabil je tudi nekaj cirkumlokucij (npr. »za majico« – obešalnik, »za televizijo« - antena). 

Rezultati dečka niso izrazito slabi, vseeno pa so pod povprečjem. Njegove težave s hitrim 

imenovanjem se ujemajo z značilnostmi otrok s SJM.  

- Naloga 10: Imenovanje nasprotij 

Datum izvedbe: 13. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem po vrsti predstavljala slike obeh parov nasprotij. Prvo lastnost sem 

imenovala sama, drugo pa je imenoval on, tako da je z ustreznim pridevnikom dopolnil 

poved. Npr.: »Poglej, ta obraz je vesel, tisti pa je ________.«   

Rezultati:  

Tabela 12: Imenovanje nasprotij 

Začetni pridevnik Ciljni pridevnik 
Pravilno 

Realizacija   
DA NE 

vesel ŽALOSTEN X  žalosten 

velika MAJHNA X  majhna 

kratek DOLG  X velik 

noč DAN  X sonce 

vroče MRZLO X  mrzlo 

 

M je pravilno poimenoval 3 od 5 nasprotij, kar priča o uspešnosti dečka na tem področju. 

Težave mu je povzročalo nasprotje kratek – dolg, ki je eno izmed težjih in ga tudi ostali otroci 

te starosti redko pravilno imenujejo (pojavljajo se odgovori: velik, debel ipd.). Prav tako je 

napako naredil pri imenovanju nasprotja noč – dan, pri katerem pa ga je morda zavedla slika. 

Če bi dečku brez podpore slike rekla besedo noč, bi kot nasprotje verjetno navedel dan, ob 

sliki pa se je osredotočil na sonce. V zvezi s tem primerom bi zato bilo morda dobro 

razmisliti, ali ga je sploh smotrno ohraniti, in če da, kako bi ga lahko bolje ponazorili.  

- Naloga 11: Imenovanje sopomenk 

Datum izvedbe: 13. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem po vrsti predstavila slike psa, kokoši, mačke, rože in dečka. Vsako 

sliko sem imenovala s prvotnim imenom, ki je zapisano v prvem stolpcu tabele 11. Ob tem se 

ga vprašala, kako bi še drugače lahko imenovali stvar na sliki, da bi povedali povsem isto. Za 

boljše razumevanje sem mu najprej sama podala primer, da bi punčki lahko rekli punca ali 

deklica, (oboje pomeni enako).  



82 

 

Rezultati:  

Tabela 13: Imenovanje sopomenk 

Prvotno ime Ciljna sopomenka 
Pravilno 

Realizacija 
DA NE 

kuža PES  X / 

kura KOKOŠ  X petelin  

mačka MUCA X  muca  

cvetlica ROŽA X  roža 

deček FANT  X škrat 

 

M je pravilno imenoval 2 od 5 sopomenk, kar bi lahko kazalo na določene težave na tem 

področju, vendar naloga vzbuja nekaj pomislekov.   

Sopomenke so precej težavna kategorija besed, sploh za predšolske otroke. Poleg tega je 

uspešnost  naloge zelo odvisna od tega, katero besedo iz para otroku izgovorimo. Če sem 

dečku npr. rekla cvetlica, je takoj povedal, da je to roža, če pa bi vprašanje obrnila, bi odgovor 

cvetlica zelo težko dobila. Tako bi bila dečkova uspešnost še manjša. Sopomenke so pogosto 

pogojene tudi z narečjem. V nekaterih narečjih se določenih besed sploh ne uporablja.  

Naloga je tako v tej obliki za otroke nižje starosti manj primerna in se jo zato lahko brez 

velikih posledic za končni rezultat izpusti.   

- Naloga 12: Imenovanje nadpomenk 

Datum izvedbe: 13. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem po vrsti predstavljala slike pripadnikov iste kategorije. Slike sem 

tudi imenovala, potem pa dečka vprašala, kako bi vse skupaj imenoval z eno besedo ali pa 

sem mu postavila vprašanje: »Kaj so to?«  

Rezultati:  

Tabela 14: Imenovanje nadpomenk 

Imenovani pripadniki 
Ciljna 

nadpomenka 

Pravilno 
Odgovor 

DA NE 

konj, mačka, kokoš in lisica ŽIVALI X  živale 

banana, lubenica, jagoda in jabolko SADJE X  sadje 

kocke, avtomobilček, medvedek in 

punčka 

IGRAČE X  igrače 

avto, letalo, ladja in vlak VOZILA X  vozila 

jesen, zima, pomlad in poletje  LETNI ČASI  X / 

 

Nadpomenke je M v 4 primerih pravilno imenoval, v enem primeru pa odgovora ni podal.  

Nadpomenke letni časi ni priklical. Izmed vseh nadpomenk je za otroka njegove starosti prav 

ta najzahtevnejša in je ne poznajo tudi nekateri drugi njegovi vrstniki.  

Prvi odgovor, ki ga je podal, je sicer oblikovno nepravilen (»živale«), vendar je vsebinsko 

ustrezen, zato ga štejemo kot pravilnega.  
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- Naloga 13: Besedne asociacije 

Datum izvedbe: 13. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem povedala, da se bova igrala igro, pri kateri bova povedala prvo 

besedo, ki nama pade na pamet, ko slišiva neko besedo. Kot primera sem mu navedla besedo 

mama in ob njej mojo asociacijo otrok ter besedo rojstni dan ter mojo asociacijo torta. Potem 

sem podobno zahtevala od njega  in mu v začetku navedla nekaj  primerov,  ki še niso bili del 

preizkusa: luna, trava, rezati in kopati. Nato sem prešla na besede iz preizkusa, ki so vidne v 

prvem stolpcu tabele 15. Ker je deček hitro odgovarjal in mu je bila naloga zanimiva, sva 

nalogo izvedla v enem delu, vseh 48 besed naenkrat.  

Rezultati:  

Tabela 15: Besedne asociacije 

Podana beseda Asociacija 
Ustrezno 

DA NE 

DREVO list X  

KAČA jezik X  

KLOBUK na glavo X  

KOZA /  X 

KRAVA mleko X  

LISICA /  X 

METLA pometa X  

MIZA jé X  

MOST /  X 

NOGAVICA se prebu X  

OKNO odpre X  

PERO  ptič X  

PES laja X  

PIŠTOLA strela X  

PREDAL odpre X  

RACA plava v vodi X  

SEDLO /  X 

STOPALO noga X  

VZGLAVNIK na postelji X  

ZADRGA /  X 

ZMAJ leti X  

ŽABA skače X  

ŽELVA hodi X  

ŽLICA v roko X  

   

BRATI knjiga X  

BRCATI žogo X  
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DATI žogo  X 

JESTI iglu  X 

JOKATI otrok X  

KLEČATI roko  X 

LIZATI liziko X  

NOSITI copat X  

PETI številka  X 

PLAVATI na morje X  

PLAZITI SE /  X 

PLOSKATI z rokom X  

POMETATI metlo X  

POTAPLJATI SE na morje X  

POTISNITI /  X 

SEDETI stol X  

SKRIVATI /  X 

SMEJATI SE otrok X  

STISNITI z roko X  

ŠEPETATI /  X 

ŠTETI številk X  

TEČI/TEKATI fantek X  

VOZITI z avto X  

ZEHATI /  X 

 Število ustreznih asociacij 34 

AR ( 
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑧𝑛𝑖ℎ 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑗

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑏𝑒𝑠𝑒𝑑 (48)
 ) 0,71 

 

Naloga je povzeta po članku avtoric L. Sheng in K. McGregor (2010),  preverja pa otrokovo 

sposobnost imenovanja semantičnih asociacij.  

V 10 primerih M odgovora ni podal. Če podrobno pogledamo besede, kjer odgovora ni bilo, 

lahko ugotovimo, da gre za besede, ki jih vsakodnevno redkeje uporabljamo, npr. sedlo, 

zadrga, klečati, šepetati …  

Povprečno 5;7 let stari otroci kontrolne skupine, ki so bili z otroki s SJM izenačeni po 

ekspresivnem besednjaku, so v angleški raziskavi (Sheng in McGregor, 2010) dosegli 

povprečni rezultat AR = 0,7. M-jevi rezultati se nahajajo znotraj te skupine, kar nam priča o 

tem, da deček z imenovanjem asociacij nima težav.  

Vsebinsko semantične asociacije, ki jih je M tvoril, imenujejo različne odnose med besedami. 

Najpogostejše je izražanje funkcijskega odnosa med besedama (npr. metla – pometa, pištola – 

strelja), opazni so primeri imenovanja odnosa del - celota (npr. drevo – list, stopalo – noga), 

veliko je imenovanja tematskega odnosa (npr. krava – mleko, klobuk – na glavo ), najdemo  

pa tudi primere deskriptivnega odnosa (npr. raca – plava v vodi, zmaj - leti). Kategoričnega in 

sintaktičnega odnosa med besedama M ni imenoval. Najdemo lahko tudi nekaj bolj širokih in 

zelo splošnih asociacij, ki so sicer vsebinsko ustrezne, vendar bi lahko pripadale velikemu 
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številu različnih izhodiščnih besed (npr. dati – žogo, želva - hodi, tekati - fantek, smejati se - 

otrok, stisniti - z roko).  

Tabela 16: Semantika 

SEMANTIKA 

Št. 

naloge 
Znak 

Št. 

pravilnih 

odg. 
od 

Prisotnost 

znaka 

DA NE 

9 
Težave s priklicem besed (dolge pavze, »kako se reče?«, 

cirkumlokucije) 
29 50 X  

10 
 

Težave pri imenovanju protipomenk 3 5  X 

11 Težave pri imenovanju sopomenk 2 5 X  

12 Težave pri imenovanju nadpomenk  4 5  X 

13 Težave pri iskanju besednih asociacij 
(glej norme v 

prilogah)  X 

* Počasnejše učenje novih besed  X  

V literaturi je veliko podatkov o manjši pestrosti besednjaka otrok s SJM, kar naj bi privedlo 

do uporabe preširoke terminologije. Številni so opazovali semantične napake imenovanja, 

pomanjkljive semantične predstave o besedah in šibko semantično kategorizacijo (ne dovolj 

dobro definirane besede) (Bishop, 1997; Bishop in McDonald, 2009; Grobler, 2002; Leonard, 

2014a; Vidović in Mildner, 2010). M. Grobler (2002) specifično navaja težave otrok s SJM 

pri iskanju sopomenk in protipomenk. Otroci s SJM naj bi tvorili tudi pomembno manj 

asociacij kot njihovi vrstniki (Leonard, 2014a; Sheng in McGregor, 2010). 

Vse te značilnosti smo preverjali z nalogami 10 (nasprotja oz. protipomenke), 11 

(sopomenke), 12 (nadpomenke) in 13 (besedne asociacije).  

M je bil najbolj uspešen pri imenovanju nadpomenk, dobro je imenoval tudi nasprotja, pri 

nalogi sopomenk je imel sicer več težav, vendar smo ugotovili, da je naloga za njegovo starost 

morda prezahtevna. Tudi na nalogi besednih asociacij je dosegel povprečen rezultat. Tu je 

sicer v nekaj primerih tvoril precej široke, splošne asociacije, kar bi lahko nakazovalo 

uporabo preširoke terminologije. Nove besede M usvaja počasneje kot vrstniki, to sta opazila 

tudi vzgojitelj ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Naloga 9 je potrdila tudi težave z 

ekspresivnim besednjakom v zvezi s priklicem besed.  

Na splošno rezultati dečka kažejo, da na področju semantike večjih težav ni, nekatere znake 

pa vseeno lahko potrdimo. Vsekakor pa te težave niso tako izstopajoče kot težave na področju 

morfosintakse.  
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SOCIOPRAGMATIKA  

Tabela 17: Sociopragmatika 

SOCIOPRAGMATIKA 

Znak 

Prisotnost 

znaka Opombe 

DA NE 

Težave z organizacijo pogovora X   

V pogovoru je pasivnejši. X   

Težje se vključi v pogovor. X   

Več je neverbalne komunikacije kot verbalne.  X   

Med pogovorom se ne kontrolira. X   

Kratka dolžina govorne izmenjave X   

Slaba responzivnost na postavljena vprašanja X   

Odgovori na vprašanja so pogosto le enobesedni. X   

Manj očesnega stika med igro  X  

 

Značilnosti s področja sociopragmatike preverjamo ob pogovorih, opazovanju otroka, 

poslušanju njegovega spontanega govora in vstopanju v komunikacijski stik z njim.   

M izpolnjuje veliko večino znakov, ki nakazujejo težave na tem področju in so jih 

raziskovalci opazovali pri otrocih s SJM. Pogovorna interakcija od govorca zahteva simultano 

koordiniranje in procesiranje semantičnih, sintaktičnih, fonoloških in pragmatičnih informacij, 

poleg tega pa tudi kontekstualno relevantnost nejezikovnih informacij. Prav to procesiranje na 

več nivojih hkrati je za otroke s SJM lahko prevelik izziv (Guendouzi, 2003). 

M v pogovorih navadno izbere pasivno vlogo in zgolj odgovarja na vprašanja, včasih pa niti 

to ne. Njegovi odgovori so kratki. Sam pogovor redko začne in ga ne zmore voditi oz. 

usmerjati. V preteklosti je  prevladovala neverbalna komunikacija nad verbalno še veliko bolj 

očitno, sedaj je tega že manj, vseeno pa ostaja neverbalna komunikacija način izražanja, ki mu 

je najbližji. Z vzpostavljanjem in vzdrževanjem očesnega stika nima težav.  

 

RAZUMEVANJE 

- Naloga 14: Izvajanje sestavljenih navodil 

Datum izvedbe: 13. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem ob slikah po vrsti podajala navodila, ki so zapisana v tabeli 14. 

Začetno navodilo se je glasilo: »Pozorno me poslušaj in naredi, kar bom rekla.« Vsako 

navodilo sem prebrala enkrat, če pa je deček potreboval ponovitev, sem ga ponovila in to 

zabeležila.  

Rezultati:  
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Tabela 18: Izvajanje sestavljenih navodil 

Navodilo 
Pravilno 

Izvedba 
DA NE  

Pokaži vijolično črtasto jabolko.  X  Izvedel po 2. ponovitvi navodila. 

Pokaži nekaj, kar se smeji in je rumeno. X   

Pokaži nekaj rdečega, kar raste na vrtu.   X Pokazal zelen svinčnik. 

Pokaži otroka, ki se smeji in ima v laseh 

rožo.  
X  

 

Potem ko pokažeš na fantka, pokaži na 

zelen svinčnik.  
 X 

Pokazal pravilne slike, vendar v 

napačnem vrstnem redu. 

Pokaži na svinčnik, ki je najbližje dečku.   X Pokazal napačen svinčnik.  

Pokaži na otroka, ki je najbližje zelenemu 

svinčniku.  
 X 

Pokazal pravega otroka in zeleni 

svinčnik. 

Če vidiš žival, pokaži zeleno jabolko.   X Ni pokazal ničesar.  

Če vidiš kaj oranžnega, pokaži otroka blizu 

jabolka.  
 X 

Ni pokazal ničesar.  

Če vidiš kaj modrega, pokaži deklico .  X   

Če vidiš kaj s črtami, pokaži rdeč svinčnik.  X   

 

M je uspešno izpolnil 5 od 11 navodil. Samo v prvem primeru je zahteval ponovitev navodila, 

potem pa je v vseh primerih izvedba sledila prvi ponovitvi, vendar v večini primerov ni bila 

uspešna. Pokazale so se težave z razumevanjem navodil, ki so kompleksno oblikovana in 

vsebujejo odvisne stavke. Navodila z zahtevo »če« je uspešno izpolnil v 50 %. Pri tovrstnih 

zahtevah je možnost ugibanja velika. Polovična uspešnost pomeni, da je M nalogo 

najverjetneje reševal s strategijo poskusov ter napak in zahtev s »če« ni zares razumel.  

D. V. M. Bishop in McDonald (2009) izpostavljata težave z razumevanjem in izvedbo 

sestavljenih ter kompleksnih navodil pri otrocih s SJM. Slabša uspešnost otrok s SJM v 

primerjavi z vrstniki na tovrstnih nalogah naj bi bila posledica težav z verbalnim 

kratkotrajnim spominom. Glede na rezultate dečka M pri tej nalogi lahko trdimo, da so 

prisotne težave z izpolnjevanjem sestavljenih navodil.  

Ker naloga vsebuje dokaj specifične oblike navodil, ki so večinoma podana v podrednih 

povedih, je rezultate smiselno dopolniti s spremljanjem razumevanja sestavljenih navodil s 

povezanimi in nepovezanimi zahtevami pri raznih igrah in odzivih na napotke, zahteve, ki jih 

otroku postavljamo tekom obravnav.  

- Naloga 15: Razumevanje kratke zgodbe 

Datum izvedbe: 13. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem podala navodilo: »Pozorno poslušaj zgodbo. Potem ti bom 

zastavila nekaj vprašanj.« Nato sem jasno, dovolj počasi prebrala vsako od treh zgodb. Ker se 

deček na začetku ni dovolj zbral, sem prvo zgodbo prebrala dvakrat. Po vsaki prebrani zgodbi 

sem postavila vsebinska vprašanja, ki so navedena v tabelah 19, 20 in 21.  
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Rezultati:  

1) Miška Minka: Minka je siva miška, ki živi pod mojo posteljo. Ponoči se Minka odpravi v 

kuhinjo, da bi nekaj pojedla. Njena najljubša hrana so sir, sladoled in paradižniki.  

Tabela 19: Razumevanje kratke zgodbe 1 

Vprašanje  Odgovor 
Pravilno 

DA NE 

Kje živi Minka?  V luknji.  X 

Kdaj Minka je?  Ne vem.  X 

Katera je njena najljubša hrana? Sladoled.   X 

 

2) Puhkova dogodivščina: Jana in Mitja imata mačka, ki mu je ime Puhek. Nekega dne je 

Puhek zbežal ven in se skril pod avto. Očka je šel za njim in ga poklical: »Puhek! Pridi sem!« 

Puhek je na koncu le prišel nazaj domov.  

Tabela 20: Razumevanje kratke zgodbe 2 

Vprašanje  Odgovor 
Pravilno  

DA NE 

Kako je mačku ime? Maček.  X 

Kam se je maček skril?  Pod avto.  X  

Je na koncu prišel domov?  Ja.  X  

 

3) Maja in dež: Ko je začelo deževati, je šla Maja na ulico. S seboj je vzela dežnik in oblekla 

pelerino, ni pa obula škornjev. Ko je skakala po lužah, si je zmočila čevlje in nogavice, zato se 

je prehladila. Doma je morala takoj v posteljo in mama ji je prinesla čaj z medom.  

Tabela 21: Razumevanje kratke zgodbe 3 

Vprašanje  Odgovor 
Pravilno 

DA NE 

Kam je šla Maja, ko je začelo deževati?  V avto.   X 

Kaj je vzela s seboj?  /  X 

Česa maja ni obula? Škornje.  X  

Kaj se je zgodilo, ko je skakala po lužah? Mokr. X  

Kam je morala iti doma? /  X 

 

Od 11 vsebinskih vprašanj ob kratkih zgodbah je M ustrezno odgovoril na 4. Prvi dve zgodbi 

sta krajši od tretje in bolj preprosti. Najuspešnejši je bil pri odgovorih na vprašanja o 2. 

zgodbi, kjer je pravilno odgovoril v 2 od 3 primerov. Pri tretji zgodbi, ki je daljša in vsebinsko 

polnejša, se je dvakrat namesto odgovora pojavil molk. Na splošno so podani odgovori kratki, 

eno ali dvobesedni. Slabi rezultati pri tej nalogi lahko odražajo težave z razumevanjem.  

Dokazano je, da so otroci s SJM šibkejši od vrstnikov pri odgovarjanju na vsebinska 

vprašanja o slišani zgodbi in podajajo odgovore primerljive z mlajšimi otroki. Razumevanje 

celote se je pri njih izkazalo kot šibkejše od razumevanja posameznih povedi oz. izjav 
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(Bishop, 1997; Lenček in Ivšac Pavliša, 2011). Ker je zgodba neka zaključena celota, se od 

otroka pričakuje, da bo povedi znotraj nje povezal ter tako zgradil širši pomen. Vsebinska 

vprašanja preverjajo sledenje zgodbi in razumevanje njene vsebine, kar se je pri M izkazalo 

kot šibko. Po drugi strani je neuspešno odgovarjanje na vsebinska vprašanja po poslušanju 

zgodbe lahko tudi odraz šibkejše pozornosti ter nenazadnje pomanjkanja motivacije.     

- Naloga 16: Razumevanje kompleksnih povedi 

Datum izvedbe: 13. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem počasi prebrala po eno poved in mu takoj zatem postavila 

vprašanje, ki je zapisano ob povedi v tabeli 22. Ker deček na vprašanja na začetku ni 

odgovoril, sem mu postavila dodatno vprašanje z imenovanjem osebka in predmeta, ki sta 

prisotni v povedi  (npr. »Moški ali deček?«).   

Rezultati:  

Tabela 22: Razumevanje kompleksnih povedi 

Poved Ciljni odgovor 
Pravilno  

DA NE 

Moški, ki je našel dečka, je vesel? Kdo je vesel? MOŠKI X  

Sošolec, ki ga je videl Anže, je brcal žogo? Kdo je brcal 

žogo?   
SOŠOLEC X  

Sabina, ki sedi poleg Manje, pije sok. Kdo pije sok? SABINA  X 

Kuža, ki ga boža fant, je juho. Kdo je juho? KUŽA  X 

Ježek, ki ga je videl Luka, je jedel hruško. Kdo je jedel 

hruško? 
JEŽEK  X 

 

Odgovori na vprašanja razumevanja kompleksnih povedi so bili pravilni v 2 primerih od 5. 

Ob izvajanju naloge je bilo jasno vidno, da M pri odgovarjanju ni bil siguren.  

S postavljanjem dodatnega vprašanja s ponovnim imenovanjem oseb se na nek način 

vzpodbudi otrokovo ugibanje. Kot se je zgodilo v našem primeru, pa je to, če otrok odgovora 

ne poda, način, da do odgovora sploh pridemo. Pomembno je, da otroka ob izvajanju naloge 

pozorno opazujemo in se prepričamo, kdaj je poved zares razumel, kdaj pa gre za strategijo 

poskusov in napak. V našem primeru so tudi pravilni odgovori večinoma posledica ugibanja, 

saj je bilo pri dečku jasno zaznati zmedenost in poskušanje. Razumevanje kompleksnih 

povedi je pri M šibkejše, kot kažejo rezultati.  

Razumevanje sestavljenih povedi je pogosto poudarjeno kot pomemben klinični pokazatelj in 

odraz splošnih sintaktičnih primanjkljajev otrok s SJM (Balija Mećar idr., 2016; Botting idr., 

2001; Leonard, 2014a). Na podlagi dobljenih rezultatov in vedenja med izvajanjem naloge 

lahko težave na tem področju pri M-ju potrdimo.  
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Tabela 23: Razumevanje 

RAZUMEVANJE 

Št. 

naloge 
Znak 

Št. 

pravilnih 

odg. 

od 

Prisotnost 

znaka 

DA NE 

14 Slabše izvajanje sestavljenih navodil 5 11 X  

15 Slabše razumevanje zgodbe 4 11 X  

16 Težave z razumevanjem povedi s kompleksno skladnjo  2 5 X  

 

Ugotovitve strokovnjakov so precej enotne in pričajo o splošno šibkejšem razumevanju otrok 

s SJM v primerjavi z vrstniki. Težave z razumevanjem so, četudi ne univerzalno prisotne, 

eden pomembnih pokazateljev SJM (Gregl idr., 2014). M je na vseh treh nalogah, ki 

preverjajo razumevanje (14, 15 in 16), dosegel dokaj slabe rezultate. Šibko razumevanje je 

tako še eden od pokazateljev, ki namigujejo, da gre pri dečku v resnici lahko za SJM.  

 

PRIPOVEDOVANJE oz. SPONTANI GOVOR 

Tabela 24: Pripovedovanje oz. spontani govor 

PRIPOVEDOVANJE oz. SPONTANI GOVOR 

Znak 

Prisotnost 

znaka Opombe 
DA NE 

 

Težave pri oblikovanju zgodbe na določeno temo X   

Kratka samostojna pripoved (majhno št. izjav in besed) X   

Pomanjkljiva obnova zgodbe: malo dogodkov, malo 

tematskih elementov/ manj podrobne izjave/fraze 
X 

  

Malo ali nič imen književnih oseb in opisov njihovih 

značilnosti 
X 

  

Pripovedovanje ne poteka tekoče (ponavljanja, nerazumljive 

fraze, mašila). 
X 

  

Veliko pavz med izjavami/frazami X   

F
O

N
O

L
O

G
IJA

 

Nedoslednost izgovora posameznih glasov, zlasti sičnikov 

in šumnikov 
 X 

 

Zabrisana izreka glasov  X  

Substitucije X   

Nedoslednost izgovora posameznih besed X   

Težave pri izgovoru dolgih in glasovno zahtevnih besed X   

S
E

M
A

N
T

IK
A

 

Uporaba preširoke, nejasne terminologije X   

Malo nepolnopomenskih besednih vrst (vezniki, predlogi, 

členki, medmeti) 
 X 

 

Majhna raznolikost/pestrost besed (glej informacije v 

prilogah) 
X  

 

Malo različnih samostalnikov (glej informacije v prilogah) X   
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Malo različnih glagolov (glej informacije v prilogah) X   

Semantične napake (»čevelj« namesto »hlače« npr.)  X  

Ne uporablja abstraktnih besed. X   

Težave z izrazi za prostor in čas (prislovi)  X  

Ne uporablja metafor.  X   

M
O

R
F

O
S

IN
T

A
K

S
A

 

Podpovprečen MLU (povprečna dolžina izraza/povedi) (glej 

norme v prilogah) 
X 

  

Prevladuje izražanje v enostavnih povedih (malo 

kompleksnih povedi: podredij, priredij).  
X 

  

Izpuščanje glagolov v stavkih X   

Izpuščanje pomožnih glagolov X   

Malo veznikov in členkov X   

Izpuščanje predlogov X   

Izpuščanje osebnih zaimkov X   

Nepravilna uporaba veznikov, števnikov, predlogov in 

pomožnega glagola 
X 

  

Nepravilno zaporedje besed v stavku X   

Nepravilni glagolski čas X   

Raba nepravilne osebe X   

 

Pri M se izrazite težave pri oblikovanju zgodbe na določeno temo jasno pokažejo takoj, ko 

začne spontano pripovedovati. Samostojnega pripovedovanja skoraj ne zmore. Njegova 

spontana pripoved je zelo kratka, vsebuje največ dve do tri izjave tudi takrat, ko govori o 

stvareh, ki jih pozna, npr. o dogodkih doma, v vrtcu, o risankah ipd. Ob pripovedovanju 

potrebuje veliko pomoči in spodbud s podvprašanji. Če mu vprašanj ne postaviš, molči. D. 

Arapović idr. (2010) pravijo, da otroci s SJM v celotnem predšolskem obdobju še niso 

sposobni samostojnega pripovedovanja na podano temo. Kot je razvidno iz tabele 24, je na 

področju spontanega govora in pripovedovanja pri M opaziti kar nekaj znakov, ki kažejo na 

prisotnost SJM. 

Pripovedovanje dečka ni tekoče, veliko je premorov in pavz, iskanja pravih besed. Izjave so 

slabo oblikovane in med seboj slabo povezane. Uporablja zelo veliko medmetov, zvokov in 

onomatopej, ki nadomeščajo besede.  

Obnove zgodbe brez pomoči sam ne oblikuje. Tudi z besednimi namigi in spodbudami so 

njegove obnove zelo kratke in pomanjkljive. Imenuje zgolj glavni dogodek in glavno osebo, 

včasih niti tega ne.  

Ker iz prostega pripovedovanja dečka ob slikah ali obnovah zgodb ne bi mogli dobiti 100 

izjav, smo M-jev spontani govor spremljali ob igri. V prilogi 3 je primer dečkovega 

komentiranja igre s plastelinom. Iz tega vzorca smo izračunali kvantitativne mere, ki so 

podane v tabeli 24 (povprečno dolžino izjave (MLU) in vse tri mere pestrosti besed). Tudi pri 

ocenjevanju ostalih znakov smo si pomagali z vzorcem, poleg tega pa tudi s splošnim vtisom 

o dečkovem spontanem govoru.  
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Na področju fonologije se pri M-ju kažejo težave z izgovorom dolgih besed, pri čemer 

izgovor ni dosleden, pojavljajo se nekonsistentne substitucije. Z izreko posameznih glasov v 

besedah nima posebnih težav.  

Na področju semantike je opaziti pogosto rabo nejasne in preširoke terminologije. 

Raznolikost besed je majhna. V vzorcu 100 izjav spontanega govora (priloga 3) je M uporabil 

zgolj 97 različnih besed. Povprečni rezultat 6-letnih otrok običajnega razvoja, ki so jih v svojo 

raziskavo vključile M. Kelič idr. (2012), je bil 35,50 različnih besed v 11,65 (SD = 2,68) 

izjavah. Razmerje, ki ga lahko izračunamo iz teh podatkov, nam pokaže veliko odstopanje 

rezultatov dečka M od povprečja.  

Odstopanja se kažejo tudi na področju raznolikosti samostalnikov in glagolov. M je v 100 

izjavah uporabil 25 različnih samostalnikov. Rezultat je v okviru 1 SD pod povprečjem za 

njegovo starost, če gledamo podatke pridobljene v raziskavi Leonarda, C. Miller in E. Gerber 

(1999) (M = 30,84; SD = 8,96). Različnih glagolov je v 100 izjavah pri M 19. Rezultat je 

glede na raziskavo A. Vidović in V. Mildner (2010) blizu povprečja petletnikov (M = 20,6; 

SD = 3,7), kar je zanj podpovprečen rezultat.  

Poleg težav s pestrostjo besed v svojih spontanih pripovedih in obnovah zgodb M ne 

uporablja abstraktnih besed in metafor, vsebinsko so njegove pripovedi šibke.  

Na področju morfosintakse v pripovedovanju in spontanem govoru so opazne podobne 

težave, kot smo jih že omenjali. M v povedih izpušča glagole in pomožne glagole ter 

funkcijske besede (veznike, členke, predloge), izpušča tudi osebne zaimke in dela napake pri 

uporabi veznikov, števnikov, predlogov in pomožnega glagola biti. Besedni red v povedih je 

pogosto nenavaden, v zgodbah ne uporablja primernega glagolskega časa ali pa čase meša. 

Pogosta je tudi raba nepravilne osebe. Dečkove izjave so kratke. Povprečna dolžina njegove 

izjave v morfemih (MLU), ki smo jo izračunali na vzorcu 100 izjav spontanega govora, znaša 

4,33. Po angleških normah (Miller in Chapman, 1981 v Shipley in McAfee, 2016) tak rezultat 

ustreza starosti pod 4;0 let (4-leten otrok naj bi imel MLU 4;40). M-jeva povprečna dolžina 

izjave v besedah znaša 3,10, kar je ravno tako pod povprečjem za njegovo starost. A. Vidović 

in V. Mildner (2010) navajata rezultate 5-letnih otrok tipičnega razvoja, ki dosegajo 

povprečni rezultat 5,12 (SD = 4,21) besed v izjavi. Dečkove izjave so torej precej krajše, kot 

bi za njegovo starost pričakovali. Strokovnjaki pogosto navajajo statistično pomembne razlike 

v dolžini govorne izjave, ki ločijo otroke brez in s SJM (Kelič idr., 2012; Vidović in Mildner, 

2010). Prekratke izjave za njegovo starost so torej še eden od pokazateljev, ki nam pri dečku 

M potrjujejo sum na SJM.  

 

OSTALE ZNAČILNOSTI 

- Delovni spomin  

Datum izvedbe: 20. 6. 2019 

Način izvedbe: Otroku sem pokazala slike in mu podala navodilo: »Povedala ti bom eno 

poved. Izberi sliko, ki kaže točno tisto, kar sem rekla.« Ob slikah sem prebrala ujemajoče 

povedi.  
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Rezultati:  

Tabela 25: Delovni spomin 

Poved 
Pravilno 

Izvedba 
DA NE 

Zelen krog je zraven modrega kvadrata. X   

Bel medved nese zeleno košaro. X   

Pes se je zmočil, čeprav je imel moški dežnik. X   

Pes se ni zmočil, ker je imel moški dežnik. X   

Brala je knjigo, medtem ko je sedela na stolu. X   

Brala je knjigo, medtem ko je njena sestra 

igrala kitaro. 
 X 

Izbrana slika, na kateri punčka 

bere, kitaro pa igra fant. 

 

Iz tabele 19 je razvidno, da je večina odgovorov dečka pravilnih. Težav z delovnim 

spominom deček po naših ugotovitvah nima.  

- Kratkoročni spomin 

Datum izvedbe: 20. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem podala navodilo: »Za mano ponovi števila.« V običajnem tempu 

sem prebrala nize števil. Težavnost naloge je naraščala od 2 proti 6 številom v nizu. Ker 

deček nobenega izmed nizov 4 števil ni več zmogel pravilno ponoviti, zapomnitve nizov s 5 

in 6 števili sploh nisem preverjala in sem tam nalogo zaključila.  

Rezultati:  

Tabela 26: Kratkoročni spomin 

Niz števil 
Pravilno 

Izvedba 
DA NE 

5, 7 X   

6, 8 X   

9, 3 X   

5, 2 X   

1, 6 X   

5, 7, 1  X 5, 7, 5 

3, 6, 8  X 3, 5 

4, 7, 1  X 4, 7 

7, 9, 3 X   

1, 4, 6  X 1 

5, 7, 8, 2  X 5, 8, 2 

4, 8, 1, 5  X 4, 8, 5 

5, 2, 9, 4  X 1, 2, 4, 5 

3, 7, 4, 6  X 3, 4, 6 

3, 6, 4, 1  X 3, 6 
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M je bil uspešen pri ponovitvi 6 nizov števil od 15, ki sem jih preverjala. Naloga sicer vsebuje 

še 10 nizov, od katerih jih pet vsebuje po 5 števil in pet po 6 števil. Ker je bil M večinoma 

neuspešen že pri nizih 3 in 4 števil, predvidevamo, da tudi nadaljnjih nizov ne bi zmogel 

pravilno ponoviti. Pravilno je ponovil vse nize dveh števil in enega od nizov 3 števil. Vse 

ostale ponovitve niso bile uspešne. Kratkoročni spomin dečka se je na podlagi naloge izkazal 

kot omejen.  

- Oromotorika 

Datume izvedbe: 20. 6. 2019 

Način izvedbe: Dečku sem eno po eno predstavljala slike gibov govoril (jezika, ustnic, lic in 

ostalih obraznih mišic. Navodilo je bilo: »Poskusi z obrazom narediti to, kar vidiš na sliki.« 

Kadar je imel z interpretiranjem slike težave, sem gib izvedla tudi sama, on pa je ponovil za 

mano.  

Rezultati: M je vse gibe, ki jih prikazujejo slike, izvedel brez posebnih težav. Oromotorika pri 

njem ni ovirana.     

Tabela 27: Ostale značilnosti 

OSTALE ZNAČILNOSTI  

Znak 
Prisotnost 

znaka Opombe 
DA  NE 

Šibek delovni spomin  X  

Šibek kratkoročni spomin X   

Slabše sposobnosti reševanja problemov X   

Šibka pozornost X   

Šibke ostale izvršilne funkcije 

(samoregulacija, inhibicija odziva, 

načrtovanje, fleksibilnost, metakognicija)   

X   

Motnje grobe motorike  X  

Motnje fine motorike X   

Motnje oromotorike  X  

Vedenjske motnje, težavno vedenje (npr. 

hiperaktivno vedenje, nemir) 
 X  

 

Na področju ostalih značilnosti, ki jih poleg težav z jezikom pri otrocih s SJM pogosto 

opažajo raziskovalci, smo pri M odkrili 5 od 9 prisotnih znakov. Področja, ki so pri dečku 

šibkejša, so: kratkoročni spomin (kot je razvidno iz rezultatov naloge), pozornost, reševanje 

problemov in ostale izvršilne funkcije ter fina motorika (opažanja potrjujejo vsi, ki z dečkom 

delajo in tudi njegovi starši).  
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OPAŽANJA STARŠEV IN STROKOVNIH SODELAVCEV   

Tabela 28: Opažanja staršev in strokovnjakov 

ZNAČILNOSTI – opažanja staršev in strokovnih sodelavcev 

Znak 

Prisotnost znaka 

Opombe 
Opažanja 

strokovnjakov 

Opažanja 

staršev 

Pozen pojav prve besede X X X  

Govorno-jezikovne motnje v družini    

Občasna nerazumljivost govora X X   

Enobesedni odgovori na vprašanja X X   

Otrok ni zgovoren. X X X 
Razen,  ko ga nekaj zelo zanima 

(starši). 
Kratka samostojna pripoved X X X  

Težave s skladnjo (oblikovanje izjav, 

izpuščanje besed) 
X X X  

Pasivna vloga v pogovoru X X   

Težave v pogovoru z odraslimi X X X  

Težave v pogovoru z vrstniki X X SRP – individualne obravnave 

Težko vključevanje v pogovore    

Slabo razumevanje kompleksnih povedi X X X  

Slabo razumevanje sestavljenih navodil X X X  

Slabo razumevanje zgodbe X X   

Fonološke težave X X X  

Šibek spomin X X   

Šibka oromotorika    

Slabše sposobnosti reševanja problemov X X  

Šibka pozornost X X X Odvisno od naloge. (starši) 

Motnje grobe motorike    

Motnje fine motorike X X X  

Vedenjske motnje, težavno vedenje (npr. 

šibka pozornost in hiperaktivno vedenje) 
X   

Čustvene motnje oz. težave    

Počasno učenje novih besed X X   

 

Legenda: 

X – vzgojitelj 

X – specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

X – starši  
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Odgovori staršev in strokovnih sodelavcev večinoma potrjujejo značilnosti, ki smo jih kot 

prisotne ocenili s protokolom.  

Zanimiv je podatek, da v družini ni zgodovine govorno-jezikovnih težav. V zvezi s SJM so 

številni odkrili genetske predispozicije, ki se v nekaterih družinah pojavljajo pogosteje kot v 

drugih (Bishop, 1997; Ljubešić, 1997a). Tega kriterija sicer ne izpolnjujejo vsi otroci s SJM in 

tudi za M to očitno ne velja.  

Od vseh znakov, o katerih smo spraševali starše, vzgojitelje ter specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo, nobeden ni opazil težkega vključevanja dečka v pogovore, čustvenih motenj oz. 

težav in šibke oromotorike. Vse ostale znake je potrdil vsaj eden od vprašanih.  

Vsi vprašani so bili enotni pri opažanju naslednjih značilnosti dečka:  

- pozen pojav prve besede; 

- kratka samostojna pripoved; 

- težave s sintakso; 

- težave v pogovoru z odraslimi; 

- slabo razumevanje kompleksnih povedi in sestavljenih navodil; 

- fonološke težave (izgovor dolgih besed); 

- šibka pozornost; 

- motnje fine motorike. 

Razlik med opažanji vzgojitelja in specialne in rehabilitacijske pedagoginje je malo. 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja ni opazila težav pri reševanju problemov, težavnega 

vedenja (nemir, pretirana živahnost), ki je verjetno bolj očitno v večji skupini otrok in težav v 

pogovorih z vrstniki, v kar na individualnih obravnavah nima vpogleda. Vse to je vzgojitelj 

označil kot prisotno.  

Več razlik je med mnenjem staršev in strokovnih delavcev. Starši dečka pričakovano bolje 

razumejo in postavke o občasni nerazumljivosti otroka niso označili kot veljavne. Vzgojitelj 

ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja pa dečka ne razumeta vedno. Starši v nasprotju z 

ostalimi tudi ne opažajo dečkovih enobesednih odgovorov na vprašanja, njegove pasivne 

vloge v pogovorih, slabšega razumevanja zgodb, počasnega učenja novih besed in šibkega 

spomina. Vse te značilnosti opažata vzgojitelj ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. V 

skladu s pričakovanji je, da starši svojega otroka ocenijo bolj pozitivno kot strokovnjaki. Na 

določene značilnosti starši pri svojem otroku niti niso pozorni, jih sploh ne opažajo, saj v tej 

smeri niso strokovno izobraženi. Po drugi strani lahko v vrtčevski dinamiki deček dejansko 

drugače funkcionira kot doma. Vsekakor je dobrodošlo, da logoped informacije pridobi iz 

različnih virov in svoje ugotovitve v skladu s tem presoja ter jih dopolnjuje.     

2.5.2. Skupna ocena otrokovih težav  

Vsi osnovni kriteriji, ki po različni literaturi (Arapović, 2010; Leonard, 2014a; Stark in Tallal, 

1981; Reilly idr., 2014) opredeljujejo SJM, so pri dečku potrjeni. Deček izkazuje izrazito 

slabe rezultate na testih jezika, kar je potrdil tudi psihološki pregled. Psihologinja je 

ugotovila, da so besedne sposobnosti v primerjavi z vrstniki na izredno nizki ravni. Rezultati 

na nebesedni lestvici so po njenem mnenju boljši pokazatelj njegovih zmožnosti. Tam dosega 

raven povprečja. Njegov neverbalni IQ je torej povprečen, verbalni pa izrazito podpovprečen. 



97 

 

Deček je bil v zgodnjem otroštvu izpostavljen jeziku, njegovo okolje je običajno in povsem 

ustrezno za razvoj jezika. Izgube sluha deček nima, niti ne kakršnihkoli strukturnih anomalij. 

V socialni interakciji težave niso tako izrazite, da bi lahko šlo za pervazivne razvojne motnje, 

niti ni zaznati omejitve interesov in drugih značilnosti motenj avtističnega spektra. Deček 

torej dosega osnovne kriterije, ki opredeljujejo SJM in nas usmerjajo k podrobnejši oceni 

njegovih težav in k oblikovanju individualnega profila funkcioniranja.  

Prav tako sta pri dečku prisotna pozen pojav govora in zaostanek v govorno-jezikovnem 

razvoju.   

Če povzamemo rezultate nalog in ocene znakov, ki jih navaja protokol, opazimo, da je eden 

izmed glavnih pokazateljev SJM, ki ga omenja literatura (Bishop in McDonald, 2009; Conti-

Ramsden in Botting, 2001; Leonard, 2014a; Vidović in Mildner, 2010) – šibek fonološki 

spomin pri M prisoten. Fonološki spomin sta preverjali dve nalogi, in sicer ponavljanje povedi 

in ponavljanje izmišljenih besed. Težave s fonološkim spominom, ki jih najdemo pri otrocih s 

SJM, so pri dečku zelo očitne. 

Na področju fonologije se pri M poleg tega kažejo težave z izgovorom dolgih besed, pri 

čemer fonološke napake niso konsistentne, kar je še ena od značilnosti jezika otrok s SJM 

(Grobler, 2002; Guenodouzi, 2003).  

Šibek fonološki spomin dečka nam v kombinaciji z izrazito slabimi dosežki na področju 

morfosintakse namiguje na prisotnost SJM. Motena morfologija in z njo povezani gramatika 

ter sintaksa so eden od kliničnih znakov SJM pri otroku in so poleg težav s fonološkim 

spominom glavni poudarek vseh strokovnih razprav ter ključni simptom SJM (De Jong, 2004; 

Richterova in Seidlova Malkova, 2017). 

Področje morfosintakse se je izkazalo kot eno najšibkejših. Prisotnih je 8 od 10 znakov. 

Najbolj izstopajo težave z glagoli, ki so najpogostejše težave otrok s SJM (Arapović in Anđel, 

2003; Archibald in Alloway, 2006; Conti-Ramsden, 2003; Bishop in McDonald, 2009). Pri 

oblikovanju povedi so najpogostejše napake: izpuščanje glagolov in pomožnih glagolov, 

funkcijskih besed ter osebnih zaimkov, nenavaden besedni red in napake pri uporabi 

veznikov, števnikov, predlogov in pomožnega glagola biti. Zelo očitne so napake ujemanja 

med stavčnimi členi. Predvsem je težavno ujemanje v spolu. Velikokrat uporabi tudi napačen 

sklon samostalnika. Prisotne so  napake tvorjenja množine in dvojine, pri čemer je tvorjenje 

dvojine šibkejše. M ima tudi težave z izražanjem svojine.  

Izrazito šibko področje pri M-ju je tudi njegovo pripovedovanje, prisotnih je namreč večina 

znakov, ki jih najdemo pri otrocih s SJM. Deček samostojnega tvorjenja zgodbe ne zmore. 

Njegova spontana pripoved je zelo kratka tudi takrat, ko govori o stvareh, ki jih pozna. 

Povprečna dolžina izjave dečka umešča veliko pod povprečje za njegovo starost (MLU = 

4,33). Tudi vsebinsko so njegove pripovedi šibke. Prav nezmožnost samostojnega 

pripovedovanja na dano tematiko D. Arapović idr. (2010) omenjajo kot pomembno značilnost 

otrok s SJM. 

M izpolnjuje tudi veliko večino znakov, ki nakazujejo težave na področju razumevanja in so 

jih raziskovalci opazovali pri otrocih s SJM. Šibko razumevanje kompleksnih povedi in 

sestavljenih navodil odraža nivo morfosintaktičnega znanja, poleg tega pa tudi težave z 

verbalnim kratkotrajnim spominom (Bishop in McDonald, 2009). Razumevanje celote, ki je 

šibkejše od razumevanja posameznih izjav, je še ena značilnost otrok s SJM, ki jo M, glede na 
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odgovore na vsebinska vprašanja po zgodbi, izkazuje (Bishop, 1997; Lenček in Ivšac Pavliša, 

2011).  

Prav tako je prisotnih večina znakov na področju sociopragmatike. Deček je v pogovorih 

pasiven, veliko je neverbalne komunikacije, govorna izmenjava je kratka, pogosto je slabo 

responziven, njegovi odgovori na vprašanja so večinoma zgolj enobesedni.  

Na področju semantike težave niso tako izrazite. Kljub temu je občasno opaziti uporabo 

nejasne in preširoke terminologije. Raznolikost besed je majhna. Poleg tega sta ovirana tudi 

učenje novih besed in hiter priklic, kar kaže na slabo semantično kategorizacijo in 

diferenciacijo usvojenih besed (Bishop, 1997; Bishop in McDonald, 2009; Leonard, 2014a; 

Vidović in Mildner, 2010).   

Znaki na ostalih področjih, ki so sočasno s SJM pogosto oškodovana oz. omejena, so pri M 

prisotni na področju kratkoročnega spomina, pozornosti, reševanja problemov, izvršilnih 

funkcij in fine motorike. Čustvenih in vedenjskih motenj pri dečku ne opažajo niti starši niti 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja, vzgojitelj pa je navedel kot značilno za dečka 

težavno vedenje. Strokovni tim je v oceni dečka pri 4;6 letih navedel samovoljno vedenje, v 

začetku leta 2018 pa je bil deček zaradi neopredeljene vedenjske in emocionalne motnje 

vključen v psihološko obravnavo. Psihologinja je v zadnjem poročilu še vedno navajala, da je 

čustveno in socialno slabše prilagojen. Določeni odkloni na področju čustvovanja in vedenja 

so bili v preteklosti zagotovo prisotni, sedaj pa to ni več tako opazno.  

Glede na dečkove dosežke pri nalogah, oceno in priporočila strokovnjakov bomo v nadaljnjih 

obravnavah dečka največ pozornosti namenili razvoju morfosintakse in sposobnosti 

samostojnega pripovedovanja. Ker številni strokovnjaki (Arapović idr., 2010; De Ridder in 

van der Stege, 2004; Gillam in Hoffman, 2004; Verhoeven in van Balkom, 2004b) trdijo, da 

bi se morali logopedi pri obravnavah otrok s SJM osredotočati na rabo jezika v situacijah, s 

katerimi se otrok redno srečuje, in ustvarjati procese jezikovne intervencije, ki ima značilnosti 

običajne uporabe jezika, bomo skušali čim bolj izhajati iz dečkovih interesnih področij (npr. 

matematika, gibanje) in v terapiji oblikovati situacije, s katerimi se deček vsakodnevno 

srečuje (npr. na nogometnem treningu, težave z deljenjem igrače, konflikti v skupini ipd.).  

Pripovedovalno zmožnost bomo razvijali preko pripovedovanja o lastnih izkušnjah, njemu 

znanih temah, dogodkih, ki se jih je udeležil, situacijah, ki jih je doživel … Pripovedovanje bo 

na začetku visoko strukturirano (ob igračah, fotografijah, z namigi ipd.).  

Na nivoju morfosintakse bodo poudarki na ustvarjanju daljših in popolnejših povedi, tvorjenju 

preteklika in ujemanju stavčnih členov. Posebno pozornost bomo namenili ujemanju v spolu. 

Po priporočili strokovnjakov (Blaži, 1997a; Leonard, 2014a) bomo uporabljali zlasti tehnike 

imitacije, modeliranja, usmerjenih stimulacij in preoblikovanja ter razširjanja otrokovih izjav. 

Spodbujali bomo uporabo na novo naučenih oblik in spretnosti v več različnih kontekstih in 

situacijah, da se bo znanje zares utrdilo, poleg tega pa postalo čim bolj prilagodljivo. 

Vključevali bomo tudi veliko terapije preko pogovora, ki uvaja naravnejši kontekst in ponuja 

večjo uporabno vrednost naučenega. 

Pričakujemo, da bo hkrati z izboljšanjem morfosintaktičnih sposobnosti napredovalo tudi 

razumevanje. Vsekakor pa bomo del obravnav namenili vajam slušne percepcije in 

pozornosti.  
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Poleg usmerjenega dela na omenjenih šibkih področjih, je dečka potrebno okrepiti tudi na 

področju sociopragmatike. Verjetno se bo z izboljšanjem jezikovnih sposobnosti prav tako 

krepilo tudi to področje, vseeno pa bomo pozorni na dečkove socialne spretnosti, delovanje v 

skupini in čustveno vedenjski status. Tako logopedinja kot specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja se bosta vključevali v skupino in dečku pomagali voditi pogovore z vrstniki, 

reševati spore in na ta način preprečiti morebitni razvoj frustracij ali celo socialne izolacije.  

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter vzgojitelj bosta pomagala krepiti tudi dečkova 

šibka jezikovna področja ter ostala področja razvoja, ki so se izkazala kot šibka: kratkoročni 

spomin, pozornost, reševanje problemov in ostale izvršilne funkcije (samoregulacija, 

inhibicija odziva, načrtovanje, fleksibilnost, metakognicija) ter fina motorika.  

Nenazadnje je potrebno dodatno okrepiti starše in ostale osebe, ki so v pogostem stiku z 

otroki. Tudi njim bomo predali nasvete za čim bolj učinkovito pomoč otroku. Predstavili jim 

bomo tehnike razširjanja in preoblikovanja otrokovih izjav in poudarili pomembnost visoke 

responzivnosti na otrokove komunikacijske pobude.  

2.5.3. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1) Ali lahko s protokolom pri dečku potrdimo prisotnost znakov specifičnih jezikovnih 

motenj?   

S protokolom smo potrdili težave dečka na skoraj vseh področjih, ki smo jih preverjali. 

Protokol nam omogoča in ponuja poglobljen vpogled v dečkovo funkcioniranje na 

jezikovnem in v določeni meri tudi na drugih področjih razvoja. Ker protokol predstavlja 

skupek znakov SJM, ki jih omenjajo številni domači in tuji raziskovalci ter strokovnjaki 

(Arapović, 2010; Archibald in Alloway, 2008; Botting idr., 2011; De Ridder in van der Stege, 

2004; Gregl idr., 2014; Grilc, 2014; Hill, 2001; Lenček in Ivšac Pavliša, 2011; Leonard, 

2014a; Reilly idr., 2014), z rezultati lahko upravičimo sum na prisotnost SJM pri dečku, ki je 

bil vključen v raziskavo. Zaradi pomanjkanja standardiziranih pripomočkov in normiranih 

rezultatov o diagnozi SJM ne moremo govoriti, kar pa niti ni namen opisanega pripomočka.  

2) Kateri znaki specifičnih jezikovnih motenj so pri dečku prisotni?  

Odgovori na to raziskovalno vprašanje so podrobno predstavljeni v poglavjih 2.5.1. in 2.5.2.   

Pri dečku so potrjeni vsi osnovni kriteriji, ki opredeljujejo SJM (slabi rezultati na jezikovnih 

področjih, povprečna inteligentnost, ni izgube sluha, strukturnih anomalij in težav v socialni 

interakciji oz. pervazivnih razvojnih motenj). S protokolom smo potrdili prisotnost tudi 

naslednjih znakov SJM: šibek fonološki spomin, težave z izgovorom dolgih besed, 

nekonsistentne fonološke napake, izrazite težave z glagoli, napake pri oblikovanju povedi 

(izpuščanje glagolov in pomožnih glagolov, funkcijskih besed ter osebnih zaimkov, 

nenavaden besedni red in napake pri uporabi veznikov, števnikov, predlogov in pomožnega 

glagola biti), napake ujemanja med stavčnimi členi, raba napačnega spola in sklona 

samostalnikov, napake tvorjenja množine in dvojine, težave z izražanjem svojine, težave pri 

tvorjenju zgodbe in pripovedovanju (kratka spontana pripoved, nizka povprečna dolžina 

izjave, pomanjkljiva vsebina zgodb), težave na področju razumevanja kompleksnih povedi, 

sestavljenih navodil in zgodb, pasivna vloga v pogovorih, prevladujoča neverbalna 

komunikacija, kratka govorna izmenjava, slaba responzivnost, kratki in enobesedni odgovori 
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na vprašanja, uporaba nejasne in preširoke terminologije, majhna raznolikost besednjaka, 

ovirano učenje novih besed in težave s hitrim priklicem besed. Nekateri znaki so prisotni tudi 

na nejezikovnih področjih: šibek kratkoročni spomin, pozornost, reševanje problemov, 

izvršilne funkcije in fina motorika.  

3) Na katerih področjih jezika so dečkovi primanjkljaji največji?  

Težave, ki smo jih pri dečku opazovali, so izrazite na več področjih. Največji primanjkljaji so 

vidni na področju morfosintakse, pripovedovanja, sociopragmatike in razumevanja. Šibkosti 

na teh področjih so s svojimi odgovori potrdili tudi starši in strokovna sodelavca – vzgojitelj 

in specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Na izkazanih šibkih področjih bodo poudarki 

nadaljnjih obravnav.  
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3. ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo na podlagi strokovne literature oblikovali protokol za prepoznavanje 

in ocenjevanje SJM in ga preizkusili na konkretnem primeru s šestletnim dečkom. Z izvedbo 

nalog, ki smo jih predvideli s protokolom, logopedsko oceno prisotnosti znakov SJM in 

odgovori staršev, vzgojitelja ter specialne in rehabilitacijske pedagoginje na vprašalnike, smo 

pri dečku ugotavljali prisotnost znakov SJM. Na podlagi dobljenih rezultatov smo pri dečku 

potrdili sum na prisotnost SJM in oblikovali oceno oz. opis otrokovega jezikovnega 

primanjkljaja ter težav na ostalih področjih razvoja. Rezultati so izpostavili področja, na 

katerih je dečku potrebno nuditi dodatno pomoč in na katera se bomo lahko osredotočili v 

nadaljnji terapiji.  

Raznolikost in obsežnost nalog, ki jih vsebuje protokol, omogoča prepoznavanje velikega 

števila znakov SJM in nam daje podroben vpogled v dečkove težave. Končna ocena je 

individualizirana ter poglobljena in je ključna za usmerjanje nadaljnjih terapevtskih 

postopkov. Rezultate dodatno potrdijo odgovori staršev in vzgojitelja, ki dečka spremljajo 

vsakodnevno, v domačem ali vrtčevskem okolju in v drugačnih komunikacijskih pogojih. 

Svoj pogled na dečkovo funkcioniranje je prispevala tudi specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja. Mnenja in opažanja ostalih strokovnih delavcev so za logopeda ključna 

predvsem pri prepoznavanju težav na ostalih področjih razvoja, poleg tega pa njihovi 

odgovori prispevajo k pogledu na jezikovne težave v različnih kontekstih.  

Ugotovili smo, da deček izkazuje primanjkljaje na skoraj vseh ocenjenih področjih. Šibek 

fonološki spomin dečka nam v kombinaciji z izrazito slabimi dosežki na področju 

morfosintakse namiguje na prisotnost SJM. Poleg tega so težave zelo izrazite tudi na področju 

pripovedovanja, razumevanja in sociopragmatike. Semantika se je izkazala kot najmanj 

problematično področje, pa tudi tam smo ugotovili težave na področju priklica besed in pri 

učenju novih besed.  

Tudi na ostalih področjih razvoja, ki so dokazano povezana s SJM (Archibald in Alloway, 

2008; Bishop, 2004; Conti-Ramsden idr., 2012; Gillam in Hoffman, 2004; Hill, 2001; 

Kovačević, 1997b; Niemi idr., 2003; Verhoeven in van Balkom, 2004a), je prisotnih nekaj 

znakov. Ugotovili smo, da ima deček šibek kratkoročni spomin, pomanjkljivo pozornost, 

slabe sposobnosti reševanja problemov in šibke ostale izvršilne funkcije (samoregulacija, 

inhibicija odziva, načrtovanje, fleksibilnost, metakognicija) ter šibkejšo fino motoriko (drža 

pisala, gibanje zapestja, pritisk na podlago).   

Nadaljnja terapija se bo osredotočala na krepitev šibkih področij, zlasti na razvoj sposobnosti 

samostojnega pripovedovanja in izboljšanje morfosintaktičnih spretnosti (tvorjenje preteklika, 

ujemanje med stavčnimi členi in ustvarjanje daljših, kvalitetnejših povedi). Specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja ter vzgojitelj bosta ravno tako pomagala krepiti dečkova šibka 

jezikovna področja, poleg tega pa se bosta bolj osredotočila še na krepitev ostalih področij 

razvoja, ki so se izkazala kot šibka. Poudarili smo tudi pomembnost sodelovanja s starši. 

Starše bomo seznanili z nasveti za komunikacijo z otrokom in jim pokazali tehnike razširjanja 

ter preoblikovanja otrokovih izjav.  
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Protokol je zaradi svoje obsežnosti časovno zahteven. Sicer je oblikovan tako, da se logoped 

lahko sam odloči, katera področja želi dodatno preveriti z nalogami, ostale znake SJM pa 

samo označi kot prisotne ali odsotne. Vseeno je njegova uporabna vrednost v praksi ravno 

zaradi obsežnosti vprašljiva. V prihodnosti bi bilo z nadaljnjimi raziskavami na slovenski 

populaciji smiselno ugotoviti, kateri znaki so zares ključni in najpomembnejši za 

identifikacijo SJM ter na podlagi tega ustvariti bolj strnjeno različico.  

Ker je trenutno slovenskih raziskav v povezavi s SJM zelo malo, smo večino značilnosti 

povzeli iz tuje literature (Arapović idr., 2010; De Ridder in van der Stege, 2004; Keegstra idr., 

2007; Lenček in Ivšac Pavliša, 2011; Leonard, 2014a; Richterova in Seidlova Malkova, 2017; 

Verhoeven in van Balkom, 2004a). Želimo si, da bi se to polje raziskovanja razširilo tudi v 

slovenski logopedski stroki. Prav tako nam pomanjkanje standardiziranih pripomočkov in 

testov onemogoča formalno ocenjevanje, zanesljivo postavitev diagnoze in določitev mejnih 

rezultatov. Upamo, da bo tudi na tem področju v prihodnosti slovenska logopedska stroka 

napredovala. Izdelani protokol bi bilo smiselno preveriti na večjem številu otrok in potem 

postopoma napredovati v smeri standardizacije pripomočka. S tem bi lahko oblikovali 

veljaven diagnostični pripomoček za prepoznavanje SJM in se izognili preveliki 

subjektivnosti ocenjevanja.  

Glavne pomanjkljivosti raziskave v sklopu magistrskega dela so torej majhen vzorec, 

subjektivnost pri ocenjevanju dosežkov na nekaterih nalogah, kjer norme niso oblikovane, in 

pri presojanju prisotnosti znakov, ki jih je težje meriti ter časovna neekonomičnost nastalega 

pripomočka. Prednost je poglobljena obravnava konkretnega primera otroka s sumom na 

SJM, kar lahko nudi osnovo za nadaljnje raziskovanje v tej smeri. Protokol omogoča tudi 

večkratno ponovno ocenjevanje in s tem sledenje napredku.  

Za logopedsko stroko v Sloveniji delo predstavlja prvi nabor značilnosti SJM iz literature in 

raziskav na to temo in pojasnjuje jezikovne motnje ter različne težave, ki se pojavljajo skupaj 

z njimi. Omogoča poglobljeno oceno in ponuja okvir za načrtovanje terapije otrok s SJM. 

Želimo si, da bi delo spodbudilo zgodnje prepoznavanje, kakovostnejše ocenjevanje in 

individualizirano obravnavo otrok s SJM v praksi ter večje število raziskav na trenutno 

relativno slabo raziskanem področju SJM v Sloveniji.   
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5. PRILOGE  

Priloga 1: IZPOLNJEN VPRAŠALNIK ZA STARŠE  

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Označite s križcem, če menite, da predpostavka opisuje Vašega otroka oz. Vašo družino. Če 

ne veste, kako bi se odločili oz. nimate dovolj informacij, pustite prostor prazen. Če želite 

kakšen odgovor dodatno komentirati ali kaj dodatnega sporočiti, to zapišite na koncu, v 

prostor za opombe.  

ZNAČILNOST 
 

Otrok je spregovoril pozno.   X 

Zaradi govora otroka smo bili v preteklosti zaskrbljeni.  X 

V družini je že nekdo, ki ima ali je imel v preteklosti imel težave, povezane z jezikom ali  

govorom. 
 

Včasih ne razumem, kaj mi želi otrok sporočiti.  

Otrok ni posebno zgovoren. X 

Zdi se mi, da se otrok počasi uči novih besed.   

Otrokove izjave so pogosto nenavadno oblikovane. X 

Otrok v povedih izpušča posamezne besede.  X 

Otrok ima težave pri izgovoru dolgih besed (ne izgovori jih vedno enako).  X 

Otrok je v pogovoru z mano in ostalimi družinskimi člani pogosto pasiven.  

Otrok je v pogovoru z zunanjimi ljudmi pogosto pasiven. X 

Otrok na vprašanja največkrat odgovori z eno besedo.  

Otrokova samostojna pripoved (ali opis) je kratka. X 

Otrok se v družbi težko vključi v pogovor.  

Otrok ne zmore samostojnega daljšega pogovora z družinskimi člani. X 

Otrok ne zmore samostojnega daljšega pogovora z vrstniki. X 

Otrok ima težave z razumevanjem sestavljenih navodil (več zahtev v istem navodilu).  X 

Otrok ima težave z razumevanjem kompleksnih povedi (priredja, podredja ipd.).  X 

Otrok slabo razume zgodbo, ki jo je slišal.  

Otrok ima težave z gibanjem ust, jezika, ustnic (govoril) pri nalogah, ki to preverjajo.  

Otrok kaže čustvene težave (npr. anksioznost, tesnobo).    

Otrok je pogosto nemiren, pretirano živahen.  

Otrok ima težave z usmerjanjem in/ali vzdrževanjem pozornosti na nalogo.  X 

Otrok ima težave z reševanjem miselnih problemov.  X 

Otrok ima težave pri gibalnih aktivnostih.   

Otrok ima težave pri finomotoričnih aktivnostih (pincetni prijem, drža pisala, gibanje 

zapestja, risanje, barvanje, pisanje).  
X 

 

Opombe:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________



 

Priloga 2: IZPOLNJENA VPRAŠALNIKA VZGOJITELJA IN SPECIALNE IN 

REHABILITACIJSKE PEDAGOGINJE 

 

VPRAŠALNIK ZA VZGOLJITELJE IN OSTALE STROKOVNE DELAVCE 

(Odgovori vzgojitelja) 

S križcem označite, katero izmed naštetih značilnosti opažate pri otroku. Če ne veste, kako bi 

se odločili oz. nimate dovolj informacij, pustite prostor prazen. Če želite kak odgovor dodatno 

komentirati ali kaj dodatnega sporočiti, to zapišite na koncu, v prostor za opombe. 

ZNAČILNOST 
 

Otrok je spregovoril kasneje kot njegovi vrstniki (če ga spremljate že dalj časa).  X 

Otrok v skupini/ na obravnavah malo govori.   X 

Včasih ne razumem, kaj mi želi otrok sporočiti.  X 

Otrokove izjave so pogosto nenavadno oblikovane. X 

Otrok se novih besed uči počasneje kot vrstniki.  X 

Otrok v povedih izpušča posamezne besede.  X 

Otrok ima težave pri izgovoru dolgih besed (ne izgovori jih vedno enako).  X 

Otrok je v pogovoru z mano pogosto pasiven. X 

Na vprašanja največkrat odgovori z eno besedo.  X 

Otrokova samostojna pripoved (ali opis) je kratka.  X 

Otrok se v skupini težko vključi v pogovor.   

Otrok ne zmore samostojnega daljšega pogovora z mano. X 

Otrok ne zmore samostojnega daljšega pogovora z vrstniki.  X 

Otrok ima težave z razumevanjem kompleksnih povedi.  X 

Otrok ima težave z razumevanjem sestavljenih navodil.  X 

Otrok slabo razume zgodbo, ki jo je slišal.  X 

Otrok ima težave s spominom.  X 

Otrok ima težave z gibanjem ust, jezika, ustnic (govoril) pri nalogah, ki to preverjajo. X 

Otrok je pogosto nemiren, pretirano živahen. X 

Otrok kaže čustvene težave (npr. anksioznost).    

Otrok ima težave z usmerjanjem in/ali vzdrževanjem pozornosti.  X 

Otrok ima težave z reševanjem miselnih problemov.  X 

Otrok ima težave z grobo motoriko.   

Otrok ima težave s fino motoriko.  X 

 

Opombe:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



 

VPRAŠALNIK ZA VZGOLJITELJE IN OSTALE STROKOVNE DELAVCE 

(Odgovori specialne in rehabilitacijske pedagoginje) 

ZNAČILNOST 
 

Otrok je spregovoril kasneje kot njegovi vrstniki (če ga spremljate že dalj časa).  X 

Otrok v skupini/na obravnavah malo govori.   X 

Včasih ne razumem, kaj mi želi otrok sporočiti.  X 

Otrokove izjave so pogosto nenavadno oblikovane. X 

Otrok se novih besed uči počasneje kot vrstniki.  X 

Otrok v povedih izpušča posamezne besede.  X 

Otrok ima težave pri izgovoru dolgih besed (ne izgovori jih vedno enako).  X 

Otrok je v pogovoru z mano pogosto pasiven. X 

Otrok na vprašanja največkrat odgovori z eno besedo.  X 

Otrokova samostojna pripoved (ali opis) je kratka.  X 

Otrok se v skupini težko vključi v pogovor.   

Otrok ne zmore samostojnega daljšega pogovora z mano. X 

Otrok ne zmore samostojnega daljšega pogovora z vrstniki.   

Otrok ima težave z razumevanjem kompleksnih povedi.  X 

Otrok ima težave z razumevanjem sestavljenih navodil.  X 

Otrok slabo razume zgodbo, ki jo je slišal.  X 

Otrok ima težave s spominom.  X 

Otrok ima težave z gibanjem ust, jezika, ustnic (govoril) pri nalogah, ki to preverjajo. X 

Otrok je pogosto nemiren, pretirano živahen.  

Otrok kaže čustvene težave (npr. anksioznost).    

Otrok ima težave z usmerjanjem in/ali vzdrževanjem pozornosti.  X 

Otrok ima težave z reševanjem miselnih problemov.   

Otrok ima težave z grobo motoriko.   

Otrok ima težave s fino motoriko.  X 

 

Opombe:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



 

Priloga 3: ZAPIS SPONTANEGA GOVORA OB IGRI S PLASTELINOM – PROSTO 

KOMENTIRANJE IGRE (100 IZJAV)   

Ta je tata.  

(Haha) Ta je pa … tata.  

Glej, unedva sta padla. 

Ta je mama.  

Ta je stirček (striček?).  

Ta je majhen. 

Ta je brat. 

Čaki še enga. 

Majhnega. 

Lohku ti. 

Dej majhno!  

Majhno tako, kot ta. 

In ta bo štirka. 

Treto padu.  

Štirje tevi, ta je polž tra dojenček.  

(Haha), auč. 

Ta je pa prout otročiček.  

Padu. 

Auč.  

Dejmo še tega.  

Polžka. 

Zdej bo lulal polž.  

Vsi so šli. 

Zaradi tistga.  

Glej!  

Majhen tudi pršu.  

Zdej bom še ta dva majhnega.  

Glej!  

Sta padla. 

In pol še.  

Tato. 

Ta bo.  

Ta bo pa največja.  

Mama.  

Največja mama. 

Ooooo. Prou pristanek.  

Majhen dojenček se joka. Eeee.  

Dojenčeka, kaj je?  

Ga boli.  

Hiška.  

Zdej pa še.  

Jst sm bel lačen.  

Pico. 

In jst pa… 

Pica je bel ta.  

Ta bo za tato pico.  

In jst bom ammm kruh.  

Jst bom pa hambuger. 

Jst bom pa kumpir.  

Pašteto.  

Ooooo, moja hi hiška.  

Jst sm padla.  

Pico, kompirček, hambuger.  

Mmmm, njam njam njam.  

Ta hoča pa kompirček.  

Dej še.  

Še to pica.  

Jst sem prvi. 

Ta bo še zvelizga.  

Sladoled še.  

Kepico z rozasto.  

Nje, jst bim jagodno.  

Zdej bo šou u hišo.  

Zdej bo spiu tukaj (spal).  

Veliko sobo.  

Ni pouswrja (ni prostora).  

Tisto, vsi so pa spali zaradi dojenčke.  

Tist je dojenček.  

Aaaaa. Auč.  

Jst hočem polžjo hrano.  

Polžjo hrano pri Spužiju.  

To je tista plančelinka (pločevinka).  

Iiiiiii, zdej sm pa tezadnji.  

Jst sm tazadnji.  

In tu je pa ja tam.  

Moj dojenček je.  

In tu je polžje stranišča.  

Poglej zdej.  

Padli so. 

Kaj pa če damo še ta deset polžkov?  

Dava še deset.  

Majhen že.  

Dejva še pol … enajst.  

Enajst.  

Sm ti reku, ta je enajst.  

Pice more bit enajst.  

Ta od tistga.  

Vzamemo še tistga.  

O, še tistga.  

A, dej no.  

Vse bomo pospravli.  

Ej, počaka me.  

No, sem že.  

Tku, pa smo že.  

Jst sm prpelu s sabo gasilca.  

Vsi so padli. 



 

Dejmo še tistga. 

Tam je ena živalca.  

Kam greš? 

O, domov.  

 


