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POVZETEK 

KBG sindrom je redka genska motnja, ki prizadene več telesnih organskih sistemov. Prvi ga 

je leta 1975 opisal J. Herrmann. Mutacija je na genu ANKRD11, vzorec dedovanja je 

avtosomno dominanten. Značilni simptomi pri posameznikih vključujejo neobičajne obrazne 

poteze in nepravilnosti skeleta. Zunanji znaki, ki so značilni za sindrom, so prisotni že ob 

rojstvu, vendar pa jih je mogoče spregledati, dokler se ne pojavi razvojni zaostanek, ki se 

opaža na vseh področjih razvoja. Največ oseb s KBG sindromom ima lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Prisotne so lahko tudi čustvene in socialne težave, motnje avtističnega spektra in 

motnja pozornosti z motnjo koncentracije in hiperaktivnostjo. Število oseb z diagnosticiranim 

KBG sindromom je v svetu izredno majhno, prav zato raziskav, ki bi zajemale izključno razvoj 

njihovega govorno-jezikovnega razvoja, ni zaslediti. Ker ima otrok s KBG sindromom, s katerim 

sem izvajala enoletno logopedsko obravnavo, pridruženo lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

sem njegove dosežke s področja pripovedovanja primerjala z značilnostmi in dosežki otrok te 

skupine ter normami in smernicami mlajših in enako starih otrok značilnega razvoja. Usvajanje 

jezika pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju poteka počasneje kot pri vrstnikih značilnega 

razvoja. Leksikalni razvoj jim ovirajo različni dejavniki – intelektualni primanjkljaji, ki vplivajo na 

sposobnost kategorizacije predmetov, generalizacijske zmožnosti in spomin, šibka pozornost, 

šibke spominske funkcije, težave s priklicem, manjše število strategij učenja besed in šibkejše 

besedišče. Manj zrele so tudi njihove komunikacijske zmožnosti. Primanjkljaji se pojavljajo na 

področjih produkcije, recepcije in ekspresije. Vse našteto ima vpliv tudi na zmožnost 

pripovedovanja. Pripovedovanje zgodbe daje uvid v jezikovni, spoznavni in socialni razvoj 

otroka. Pripovedovanje zahteva integracijo jezikovnih, spoznavnih in socialnih zmožnosti. 

Izsledki raziskav pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju so pokazali, da je razvitost spretnosti 

pripovedovanja glede na dolžino povedi, morfološko in leksikalno raznolikost ter uporabo 

narativnih sredstev primerna njihovi mentalni starosti. Težave se kažejo pri slabši uporabi 

jezikovnih kohezivnih orodij, prepoznavanju čustvenih stanj nastopajočih junakov in referenčni 

komunikaciji ter ustreznosti. Prvi cilj najinih srečanj je bil dobiti uvid v zmožnost pripovedovanja 

zgodbe otroka s KBG sindromom. Na podlagi tega je bil oblikovan program, katerega cilj je bil 

razvijanje zmožnosti pripovedovanja. V začetku in ob koncu logopedske obravnave sem za 

oceno zmožnosti pripovedovanja zgodbe otroka s KBG sindromom uporabila Preizkus 

pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj in Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje. Spremembe 

na ravni kohezivnosti in koherentnosti sem spremljala z analizo otrokovega pripovedovanja 

zgodbe po poslušanju predhodno prebrane mu zgodbe ob slikanici in samostojnem 

pripovedovanju zgodbe ob slikovnem gradivu ter s primerjavo pripovedovanega besedila 

(predstavitev sebe). Otrok s KBG sindromom in lažjo motnjo v duševnem razvoju je med 

izvajanjem individualne logopedske obravnave v razvoju svoje govorne kompetentnosti 

dosegel pomemben napredek. Otrok s KBG sindromom in lažjo motnjo v duševnem razvoju je 

bil ob začetku najinega dela star 9 let in 2 meseca, njegov razvoj govorno-jezikovne 

kompetentnosti pa je ustrezal 4–6 let starim otrokom značilnega razvoja. Ob koncu najinega 

dela je bil star 10 let in 2 meseca, njegovi dosežki v razvoju govorne kompetentnosti pa so bili 

normativni za skupino 8–9 let kronološko starih otrok značilnega razvoja. Velik napredek se je 

pokazal na področju koherentnosti, manjši pa na področju kohezivnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: KBG sindrom, lažja motnja v duševnem razvoju, pripovedovanje   

http://ghr.nlm.nih.gov/gene/ANKRD11
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ABSTRACT 
 

KBG syndrome is a rare genetic disorder affecting several organ systems. It was first described 

by J. Herrmann in 1975. The mutation is located in the ANKRD11 gene and follows an 

autosomal dominant inheritance pattern. Typical symptoms include unusual facial features and 

skeletal abnormalities. These symptoms are present from birth, but may be overlooked until 

the onset of a general developmental delay. Most patients with KBG syndrome exhibit mild 

intellectual disability. Other common comorbidities include emotional and social difficulties, 

autism spectrum disorders, and attention deficit and hyperactivity disorder. The number of 

patients with a KBG syndrome diagnosis worldwide is extremely small, which is why there have 

been, to my knowledge, no studies dedicated exclusively to their speech and language 

development. The child with KBG syndrome who I provided with a year-long speech therapy 

treatment also had mild intellectual disability, which is why his storytelling scores were 

compared to those of children with the same intellectual disability, as well as to the expected 

scores for younger and same-age typical development groups. Language acquisition in 

children with intellectual disabilities is slower compared to typically developing children. Lexical 

development is impaired by a variety of factors – intellectual deficits affecting the ability to 

categorize objects and make generalizations, a short attention span, low memory functions 

and problems with recall, fewer strategies for word learning, and a less developed vocabulary. 

Their communicative skills are likewise less developed. The deficits manifest themselves in 

production, reception, and expression alike. Storytelling provides an insight into the linguistic, 

cognitive, and social development of a child. The activity requires an integration of all three 

abilities. Studies of children with intellectual disability have found that their storytelling ability 

levels in terms of sentence length, morphological and lexical variety, and the use of narrative 

devices is on a par with their mental age. However, they perform worse when it comes to the 

use of linguistic cohesion markers, recognizing the emotional state of characters, and 

appropriate use of reference. The initial goal of our sessions was to establish what the story-

telling ability level of the child with KBG syndrome was. This served as the basis for a detailed 

work plan, with the aim of developing the storytelling ability further. At the beginning and the 

end of the treatment an assessment was made by means of two standardized tests – Preizkus 

pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj1 and Splošni govorni preizkus: pisno sporočanje2. 

Improvements to the cohesion and coherence levels were tracked by means of an analysis of 

the child’s retelling of a story after listening to it being read from a picture book, his independent 

storytelling based on picture prompts, and his self-description. The child with KBG syndrome 

and mild intellectual disability achieved significant progress in language development during 

the course of the speech therapy sessions. At the start of the therapy the child was 9 years 

and 2 months old and his speech and language competence matched that of typically 

developing 4 to 6 year olds. At the end of the sessions the child was 10 years and 2 months 

and achieved the level of competence equivalent to that of typically developing 8 to 9 year 

olds. Major progress was observed in the area of coherence and minor progress in the area of 

cohesiveness. 

 

KLJUČNE BESEDE:  KBG syndrome, mild intellectual disability, story-telling ability   

                                                           
1 Angl. Storytelling Test: The Frog Prince (Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Sočan, G. in Komidar, L., 2012b). 
2 Angl. General Speech Test: Written Language (Marjanovič Umek, L., Fekonja Peklaj, U., Sočan, G. in Komidar, L., 2012a). 
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UVOD 

KBG sindrom je redka genska motnja, ki prizadene več telesnih organskih sistemov. V našem 

prostoru je večini nepoznan. Prvi ga je leta 1975 opisal J. Herrmann. Sindrom je bil 

poimenovan po začetnicah priimkov prvih družin, pri katerih je bil sindrom prvič diagnosticiran 

(ANKRD11 gene MedlinePlus Genetics, b. d.). Mutacija je na genu ANKRD11 in vpliva na 

pravilno obliko in delovanje beljakovine ANKRD11, ki je pomembna za delovanje živčnih celic 

(KBG Syndrome, b. d.). Posledično vpliva na nevroplastičnost, tj. zmožnost možganov, da se 

z učenjem spreminjajo (Repovš, 2005). Značilni zunanji znaki, tj. neobičajne obrazne poteze 

in nepravilnosti skeleta, so prisotni že ob rojstvu, vendar pa jih je mogoče spregledati, dokler 

se ne pojavi razvojni zaostanek, ki se opaža na vseh ravneh razvoja. Sindrom je težje oziroma 

manj pogosto prepoznan tudi zato, ker zunanji znaki ne ogrožajo življenja posameznika in se 

dokaj pogosto pojavljajo tudi pri drugih oblikah sindromov, motenj ipd. Pri moških so značilnosti 

KBG sindroma izražene v težjih oblikah kot pri ženskah (Morel Swols idr., 2017). Zaostanek, 

ki se kaže v gibalnem, govorno-jezikovnem, kognitivnem in čustveno-vedenjskem razvoju, je 

bil opažen pri 93 % osebah s KBG sindromom. Zaostanek v razvoju govora in jezika je izrazit. 

Prva beseda se pojavi šele med 34. in 47. mesecem starosti, v povprečju pri starosti 36 

mesecev (Brancati idr., 2006).  

 

Največ oseb s KBG sindromom ima lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ob testiranju kognitivnih 

zmožnosti oseb s KBG sindromom je bilo ugotovljeno, da se težave kažejo v vidno-prostorskih 

zmožnostih in izvršilnih funkcijah, tj. načrtovanje, organizacija, uravnavanje časa, delovni 

spomin in metakognicija ter veščine usmerjanja ali modificiranja našega vedenja (Low idr., 

2016). Ob šibki koncentraciji se pojavlja gibalni nemir. Motnje avtističnega spektra so bile 

opažene le pri nekaterih posameznikih in niso del KBG sindroma (National Organization of 

Reare Disorders, b. d.). Osebe s KBG sindromom glede na svoje intelektualne zmožnosti 

lahko živijo tudi dokaj samostojno življenje, pomoč pa potrebujejo pri zahtevnejših nalogah, 

opravilih, npr. skrb za finance (Morel Swols idr., 2017). Raziskave, ki bi se osredotočale 

izključno na govorno-jezikovno funkcioniranje oseb s KBG sindromom, ni zaslediti. Ker pa 

imajo osebe s KBG sindromom, kot so pokazale študije primerov, tudi motnjo v duševnem 

razvoju (van Dongen idr., 2019), lahko značilnosti njihovega govorno-jezikovnega razvoja 

primerjamo tudi z značilnostmi govorno-jezikovnega razvoja te populacije. 

 

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v svojem razvoju sledijo istim razvojnim mejnikom 

kot otroci značilnega razvoja, le da njihov razvoj poteka bistveno počasneje, posledično 

zaostajajo v dosegu razvojnih mejnikov oziroma razvojne faze pri njih trajajo dalj časa. Vseh 

razvojnih mejnikov, zlasti tistih višjega nivoja, ne dosežejo. Razvojni zaostanki se lahko kažejo 

kot pomanjkljiva oziroma slaba motorična koordinacija, težave senzorike in senzorične 

integracije, motnje in primanjkljaji na področju govora in jezika ter težave oziroma motnje na 

področju kognitivnih funkcij (Keskinova in Ajdinski, 2018). Govorno-jezikovni razvoj pri otrocih 

z motnjo v duševnem razvoju poteka po enakih razvojnih stopnjah kot pri otrocih značilnega 

razvoja (Golubović, 2006), le da je le ta zakasnel (Memišević in Hadžić, 2013). Na težave v 

razvoju komunikacije, govora in jezika vplivajo genske predispozicije, strukturne okvare, 

disfunkcije in počasnejše dozorevanje možganov. Vpliv imajo tudi druge telesne in senzorne 

okvare, težave ali primanjkljaji (vid, sluh). Inter- in intraindividualne razlike, ki se nanašajo na 

razvoj govora, motnje v govoru in nivoje govorno-jezikovne razvitosti, so večje kot pri populaciji 

otrok brez motnje v duševnem razvoju. Verbalne zmožnosti so pri otrocih z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju manj razvite od neverbalnih. Slednje kaže na naravno šibkost njihovih 

http://ghr.nlm.nih.gov/gene/ANKRD11
javascript:;
javascript:;
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govorno-jezikovnih zmožnosti. Glede na jezikovne motnje se otroci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju od vrstnikov značilnega razvoja razlikujejo v razvoju besedišča (Seeman, 1965, v 

Smole, 2004). Večina oseb z motnjo v duševnem razvoju najpogosteje razvije svoje jezikovne 

spretnosti pod pričakovanji glede na njihovo mentalno starost, kar nakazuje na dejstvo, da je 

jezikovni razvoj odvisen od splošnega kognitivnega razvoja. Zgodnji gramatični razvoj je pri 

otrocih z razvojnimi zaostanki podoben gramatičnemu razvoju otrok značilnega razvoja, le da 

poteka počasneje in ne doseže vseh razvojnih stopenj (Pruthi, 2007). Stavek je pri otrocih z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju krajši. V nasprotju z vrstniki značilnega razvoja uporabljajo 

predvsem stavke brez odvisnikov (Smole, 2004). Ker je pripovedovanje kompleksna naloga, 

ki zahteva integracijo jezikovnih, kognitivnih in socialnih spretnosti (Bento Paiva in Belfi-Lopes, 

2010), so težave in zaostanki v razvoju teh spretnosti pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju 

toliko izrazitejši. Pri ocenjevanju pripovedovanja lahko izbiramo med različnimi 

standardiziranimi, nestandardiziranimi ali drugimi oblikami ocenjevanja. Najpomembnejše je, 

da nam oblika omogoča preveriti in oceniti mikrostrukturo (gramatika, sintaksa, besedišče) in 

makrostrukturo (uporaba jezika) zgodbe (Elleseff, 2017). Glede na opaženo lahko načrtujemo 

ustrezne spodbude in pravočasno oblikovanje intervencijskih programov (Bliss idr., 1998; 

Marjanovič Umek idr., 2012, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). V slovenskem 

prostoru je bilo za to oblikovanih več standardiziranih preizkusov, npr. Preizkus pripovedovanja 

zgodbe (PPZ), Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje (SGP – PS) in Lestvice splošnega 

govornega razvoja – LJ (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). 

 

Pri delu oziroma terapiji je treba upoštevati vse vidike razvoja otroka z motnjo v duševnem 

razvoju (Buckley, 2009). Pomembno je, da so tudi ti že v zgodnjem obdobju razvoja oziroma 

v predšolskem obdobju deležni intenzivne usmerjene logopedske obravnave in terapije. 

Logoped je svoje delo dolžan prilagoditi govornemu statusu otroka, njegovim težavam in 

motnji. Povprečna mentalna starost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju zaostaja za 

kronološko starostjo 4 let, kar implicira na izbiro metodičnih pristopov in tehnik, ki jih logoped 

izbira pri svojem delu. Zaradi njihove nižje mentalne starosti je treba uporabljati konkretne in 

nazornejše pristope (Kabritch in McCutchen, 1992 v Smole, 2004). 

 

V empiričnem delu magistrske naloge predstavljam postopek ugotavljanja razvitosti 

pripovedovalne zmožnosti otroka s KBG sindromom v začetku in ob koncu dela ter primerjavo 

dosežkov za uvid v napredek otroka s KBG sindromom. Cilj magistrske naloge je bil oceniti 

raven pripovedovalne zmožnosti otroka s KBG sindromom in ugotoviti njegov napredek po 

logopedski obravnavi, usmerjeni na področje razvijanja zmožnosti pripovedovanja. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. KBG SINDROM  

KBG sindrom (KBGS) je redka genska motnja, ki prizadene več telesnih organskih sistemov. 

Prvi ga je leta 1975 opisal J. Herrmann. Sindrom je bil poimenovan po začetnicah priimkov 

prvih družin, pri katerih je bil sindrom prvič diagnosticiran (ANKRD11 gene MedlinePlus 

Genetics, b. d.). Sindrom se pojavlja v vseh etničnih skupinah. Značilni simptomi pri 

posameznikih vključujejo neobičajne obrazne poteze, nepravilnosti skeleta in zmanjšane 

intelektualne zmožnosti. Zunanji znaki, ki so značilni za sindrom, so prisotni že ob rojstvu, 

vendar pa so lahko spregledani, dokler se ne pojavi razvojni zaostanek ali izrastejo stalni zobje. 

Sindrom je težje oziroma manj pogosto prepoznan tudi zato, ker zunanji znaki ne ogrožajo 

življenja posameznika in se dokaj pogosto pojavljajo tudi pri drugih sindromih oziroma motnjah 

ipd. Pri moških so značilnosti KBGS bolj izražene kot pri ženskah (Morel Swols idr., 2017). Do 

sedaj naj bi po svetu bilo znanih 218 primerov oseb s KBGS. Zaradi nepoznanih razlogov je 

prizadetih več moških kot žensk (KBG syndrome, b. d.). Motnja lahko ostane nediagnosticirana 

ali napačno diagnosticirana, saj so pri posameznikih zunanje značilnosti lahko tudi manj 

izrazite. Takšne, tj. lažje oblike KBGS, lahko prepoznamo le z gensko raziskavo. Ravno zato 

točnega števila oseb s KBGS v populaciji ne poznamo (Morel Swols idr., 2017). 

1.1 Etiologija 

 

Znana je genetska osnova KBGS. Gre za avtosomno dominanten vzorec dedovanja, zaradi 

česar se sindrom manifestira že, če je prizadeti gen podedovan le od enega izmed staršev, 

lahko pa je tudi rezultat nove, spontane mutacije gena v razvoju ploda. KBGS je posledica 

mutacije gena ANKRD11 ali delecije 16q24.3, ki vsebuje ANKRD11. Gre za heterozigotno3 

mutacijo beljakovine ANKRD11 (Scarano idr., 2019). Večina mutacij gena ANKRD11 privede 

do nepravilne dolžine beljakovine, ki postane bistveno prekratka. Mutacija prav tako vpliva na 

delovanje beljakovine ANKRD11, ki je pomembna za delovanje živčnih celic (KBG Syndrome, 

b. d.), oziroma na razvoj nevroplastičnosti, tj. zmožnost možganov, da na podlagi novih 

izkušenj prerazporejajo živčne povezave. 

Gen ANKRD11 nosi navodila za produkcijo beljakovin, t. i. beljakovine ankirin s ponavljajočimi 

se področji 114. Beljakovine ANKRD11 so v živčnih celicah (nevronih) in so pomembne za 

njihovo delovanje. Med samim razvojem ploda beljakovine ANKRD11 pomagajo pri regulaciji 

hitrega razmnoževanja5 živčnih celic in posledično k samemu razvoju možganov (KBG 

Syndrome, b. d.). Produkcija beljakovin gena ANKRD11 omogoča interakcijo med drugimi 

beljakovinami. Sama beljakovina ANKRD11 sodeluje z beljakovinami histon deaktilaze6, njuna 

interakcija pa je pomembna za kontrolo genske aktivnosti. Če je gen ANKRD11 preoblikovan 

ali odsoten, telo ne more producirati potrebnega števila funkcionalnih kopij beljakovine 

ANKRD11. Ob mutaciji gena je produkcija teh beljakovin napačna, neučinkovita ali pa celo 

odsotna (ANKRD11 gene, b. d.). Vpliv ima tudi na normalen razvoj kosti (ANKRD11 gene, 

                                                           
3 Heterozigotna mutacija je mutacija, nastala z združitvijo spolnih celic z različnima genoma. 
4 Angl. ankyrin repeat domain 11 (ANKRD11). 
5 Proliferacija celic. 
6 Angl. histone deacetylases. 
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b. d.). Tveganje za prenos spremenjenega gena ANKRD11 ali manko genskega materiala 

kromosoma 16q s prizadetega starša na potomca je enako ne glede na spol (KBG Syndrome, 

b. d.).  

 

1.2 Klinične in nevrološke značilnosti oseb s KBG sindromom 

Po Morel Swols idr. (2017) so značilne lastnosti KBGS naslednje. 

 

Nepravilnosti kraniofacialnih struktur so prisotne pri 60–80 % posameznikov s KBGS. Mednje 

spadajo trikotna oblika obraza, široka in kratka lobanja (brahicefalia), široke obrvi, ki so lahko 

na sredini tudi zraščene skupaj (sinofris), širši razmik med očmi (hipertelorizem), opazen nosni 

koren, večji razmik med nosom in zgornjo ustnico (podaljšan filtrum) ter ozka zgornja ustnica.  

Slika 1: Prednji (a) in stranski (b) pogled na osebo s KBG sindromom (Brancati, Sarkozy in 

Dallapiccola, 2006) 

 
 

Na sliki 1 se vidijo značilne obrazne karakteristike oseb s KBGS – nizka, spuščena linija rasti 

las, široke obrvi z blažjo obliko skupne rasti (sinofris), širši razmik med očmi (hipertelorizem), 

izrazit in visok nosni greben, široke nosnice, večji razmik med nosom in zgornjo ustnico 

(podaljšan filtrum), tanka zgornja ustnica ter izrazita, štrleča ušesa. Vidi se tudi makrodontia 

zgornjih sekalcev.  

 

Na sliki 2 so vidni trikotna oblika obraza, sinofris, spuščena spodnja veka (palpebralna fisura), 

ptoza vek, visok nosni greben, širše nosnice, podaljšan filtrum, tanka zgornja ustnica in nižje 

meja sprednjega lasišča.  

 

Slika 2: Lastnosti kraniofacialnih struktur (Morel Swols, Foster, Tekin, 2017) 
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Nepravilnosti dentalnih struktur so prisotne pri 85 % posameznikov s KBGS. Mednje spadajo 

povečani zgornji stalni sekalci (makrodontija) do velikosti 10 mm, razmik med zobmi, lopatasto 

oblikovani sekalci, hipoplazija zobne sklenine7, oligodontija/hipodontija8, opazne so tudi zobne 

jamice in fisure ter mnogoštevilno valovito zaokroženi zgornji robovi sekalcev. Nepravilnosti 

dentalnih struktur so prikazane na sliki 3. 

Slika 3: Makrodontija stalnih zgornjih sekalcev, povečan razmik med zobmi in lopatasto oblikovani 

sekalci (a, b) (Morel Swols, Foster, Tekin, 2017) 

 
 

 

Pri 18 % oseb s KBGS je prisoten tudi razcep, npr. ustnic in/ali ustne votline oziroma uvule, ali 

pa velofaringealna insuficienca9; vse omenjeno zahteva kirurški poseg. Povečane tonzile, 

mandlji in adenoidne strukture so vzrok ponavljajočim se vnetjem zgornjih dihalnih poti in 

zahtevajo odstranitev mandljev oziroma žrelnice. Nekateri posamezniki imajo disfoničen glas; 

vzrok temu je lahko hipernazalnost. Prav tako so lahko prisotne težave s hranjenjem in 

prebavo, npr. gastroezofagealni refluks10 in zaprtje (Brancati idr., 2006).  

 

Skeletne nepravilnosti so prisotne pri 75 % posameznikov s KBGS. K njim prištevamo 

anomalije skeleta, ki so zelo pogoste in različne od posameznika do posameznika, 

najpogostejše so kostovertebralne11. Nizka postava je opazna pri več kot polovici oseb s 

KBGS. Pogost pojav je zakasnela kostna starost, ki nastopi zaradi počasnejše mielinizacije. 

Prednja, anteriorna, fontanela se zapoznelo zaraste s preostalimi lobanjskimi kostmi. Med 

anomalije skeleta uvrščamo še neobičajno razvita rebra, brahidaktilijo12, klinodaktilijo13, 

kifozo14, skoliozo15, displazijo16 kolkov, neobičajen sternum17 in dodatne (Wormianove) 

lobanjske kosti. Večina oseb s KBGS je manjše rasti že od rojstva dalje (Morel Swols idr., 

2017). Nekaj izmed skeletnih nepravilnosti je prikazanih na sliki 4. 

  

                                                           
7 Hipoplazija sklenine je pojav, pri katerem pride do slabše mineralizacije sklenine. Kaže se kot bel ali rjav neprosojen madež na 

prizadetem zobu. 
8 Prirojeno manjše število zob, kot jih določa zobna formula. 
9 Nepopolna zapora odprtine med ustno in nosno votlino zaradi nezmožnosti mehkega neba, da doseže zadnjo žrelno steno. 
10 Čezmerno zatekanje kisle želodčne vsebine iz želodca v požiralnik. 
11 Anomalije sklepov med rebri in vretenci. 
12 Pojav nenormalno kratkih prstov rok in nog. 
13 Ukrivljenost (običajno) petega prsta in je značilnost nekaterih prirojenih motenj. 
14 Povečana ukrivljenost hrbtenice nazaj. 
15 Ukrivljenost hrbtenice vstran. 
16 Dedno pogojena razvojna anomalija kolčnega sklepa, pri kateri se kolčna ponvica in glavica stegnenice ne prilegata po 
velikosti in obliki ali pa glavica stegnenice ne leži popolnoma v kolčni ponvici in je delno izpahnjena. 
17 Prsnica. 
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Slika 4: Skeletne nepravilnosti: (a) dodatna rebra; (b) spina bifida oculta; (c, d) klinodaktilija (Morel 

Swols, Foster, Tekin, 2017) 

 
 

Med nepravilnosti delovanja živčnega sistema sodijo epileptoformne aktivnosti v možganih, ki 

so prisotne pri 50 % posameznikov s KBGS. Epileptični napadi se (lahko) pojavljajo od rojstva 

dalje do najstniških let. Oblika epilepsije je nespecifična, najpogostejši pa so napadi s 

tonično-kloničnimi krči, kar pa se učinkovito nadzoruje z ustrezno medikamentozno terapijo. 

Malformacije18 možganov so bile opažene pri nekaterih posameznikih, vendar se jih ne šteje 

kot medicinski diagnostični kriterij. 

 

Poleg prej opisanih nepravilnosti struktur in delovanja živčnega sistema je bila pri 25–31 % 

posameznikov s KBGS diagnosticirana izguba sluha. Najpogostejše so konduktivne19 izgube 

sluha, prisotni pa sta tudi senzorinevralna20 in mešana oblika. Ponavljajoče se vnetje 

srednjega ušesa je bilo opaženo pri večjem številu oseb s KBGS. Pojavljajo se tudi 

hipertiroza21, hipertrihoza22, težave vida, npr. strabizem23, konginetalna očesna mrena, visoka 

dioptrija/miopia24, pri 10–26 % oseb s KBGS pa tudi srčne bolezni. Puberteta lahko pri 

mladostniku s KBGS nastopi prej kot je običajno (Brancati idr., 2006).   

1.2.1 Klinični diagnostični kriteriji 

Formalnih diagnostičnih kriterijev za potrditev sindroma ni. Po Hong (2018) je v klinični 

diagnozi sum na KBGS podan pri posamezniku, ki ima dve ali več značilnosti (A) ali eno 

značilnost (A) in še najmanj dve značilnosti (B), ki so zapisane v tabeli 1. 

  

                                                           
18 Nepravilen oblikovni razvoj organa ali dela organa. 
19 Prevodna. 
20 Zaznavna. 
21 Sindrom, ki se kaže s pospešenim metabolizmom, nemirom, motnjami srčnega ritma, potenjem, hujšanjem, tresenjem in je 
posledica izpostavljenosti tkiv čezmernim količinam ščitničnih hormonov in zmožnosti tkiv, da se na to odzovejo. 
22 Čezmerna poraščenost kože. 
23 Škiljenje. 
24 Kratkovidnost. 
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Tabela 1: Klinični diagnostični kriteriji (Hong, 2018) 

ZNAČILNOSTI (A)  ZNAČILNOSTI (B)  

Makrodontija stalnih zgornjih sekalcev. Konduktivna izguba sluha zaradi  

ponavljajočih se vnetij srednjega ušesa. 

  
Zaostanek v razvoju ali lažja oziroma zmerna 

motnja v duševnem razvoju (MDR) ali učne 

težave, ki nastopajo skupaj s težavami na 

vedenjskem področju. 

  

Abnormalnosti neba ustne votline. 

 

Znižana rastna raven las, žimasti lasje. 

Obrazne poteze, značilne za KBG sindrom.  Zapoznela kostna starost zaradi kasnejše 

mielinizacije kosti.  

  
Manjša postnatalna rast.  Velika sprednja, anteriorna fontanela z 

zakasnelim zaprtjem, ustvarjanjem stika s 

preostalimi lobanjskimi kostmi. 

  
 Bližnji sorodnik s KBG sindromom25. Kožne lise na dlaneh, 

   anomalije hrbtenice, 

   skolioza, 

   opažene abnormalnosti ob pregledu z 

elektroencefalografom, brez ali z epileptičnimi  

napadi,  

   težave pri hranjenju,  

   kriptorhizem 26 pri moških. 

  

Po Hong (2018) se diagnoza KBGS potrdi tudi, če je prepoznanih štiri ali več od osmih 

osnovnih značilnosti. To so makrodontija zgornjih sekalcev, značilne obrazne poteze, 

anomalije dlani, pridružene nevrološke okvare in motnje, zakasnela kostna rast, 

kostovertebralne anomalije, nizka rast in sorodnik s KBGS v prvem kolenu. 

1.3 Medicinski pristop pri delu z osebami s KBG sindromom 

Formalnih napotkov, smernic za terapijo in delo z osebo s KBGS ni oblikovanih. Po postavitvi 

diagnoze KBGS se glede na zdravstveno stanje posameznika v celostno obravnavo vključijo 

tudi (Hong, 2018): 

 

– kardiolog: posnetek elektrokardiograma (EKG); 

– otroinolaringolog: pregled ustne votline in struktur, redna testiranja sluha, po potrebi 

vstavitev timpanalnih cevk; 

– oftalmolog: pregled in ocena vidne funkcije (dioptrija, škiljenje, prisotnost mrene idr.);  

– zobozdravnik: pregled in ocena izraščanja zobovja, diagnostika makrodontije z 

ustrezno terapijo; 

                                                           
25 Angl. first degree relative. 
26 Odsotnost enega ali obeh testisov. 



16 
 

– nevrolog: pregled z EEG, ob ugotovljeni epilepsiji pa oblikovanje ustrezne 

medikamentozne terapije; 

– endokrinolog: lahko izvede terapijo z rastnimi hormoni oziroma so starši k njemu 

napoteni ob posebnostih ali večjih zdravstvenih težavah v času pubertete;  

– urolog: terapija za moške z nespuščenimi, odsotnimi testisi; 

– dietetik, nutricionist: v primeru težav s hranjenjem ali prebavo; 

– logoped-surdopedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog, delovni terapevt, 

(nevro)fizioterapevt ipd.: oblike terapij, namenjene delu pri razvojnem zaostanku in 

vedenjskih težavah, ter izvajanje podpornih oblik pomoči v času predšolskega in 

šolskega obdobja. Glede na individualne potrebe se jim lahko nudi tudi pomoč 

spremljevalca. 

1.4 Značilnosti zgodnjega razvoja pri osebah s KBG sindromom 

Po Bregant (b. d.) pri tipičnem razvoju otroka sedenje ob opori nastopi v starosti 6 mesecev, 

hoja 9.–18. meseca, prve besede, ki nosijo pomen, pa otrok izgovori v starosti 12–20 mesecev. 

 

Zaostanek, ki se kaže v gibalnem, govorno-jezikovnem, kognitivnem in čustveno-vedenjskem 

razvoju, je bil opažen pri 93 % osebah s KBGS. Pri otrocih s KBGS se sedenje ob opori pojavi 

z zamikom 6–16 mesecev, v povprečju gre za 9 mesecev kasnitve. Hoja se pri otrocih s KBGS 

pojavi v starosti 14–60 mesecev, v povprečju pri starosti 20 mesecev in pol. Zaostanek v 

razvoju govora in jezika je izrazit. Prva beseda se pojavi šele 34.–47. meseca starosti, v 

povprečju pri starosti 36 mesecev (Brancati idr., 2006). V raziskavi Clinical and Genetic 

Aspects of KBG Syndrome iz leta 2016 (Low idr., 2016) so testirali 32 oseb s KBGS. Pri večini 

testiranih oseb je do pojava prve besede prišlo med 2. in 3. letom starosti, ena testirana oseba 

pa je v starosti 4 let uporabljala le nekaj besed. Vsi so v obdobju razvoja shodili, ena oseba s 

KBGS je ta razvojni mejnik dosegla v starosti 3 let in 2 mesecev, preostali prej, a z zaostankom 

glede na otroke značilnega razvoja. Pri nobeni osebi ni med razvojem oziroma odraščanjem 

prišlo do izgube pridobljenih spretnosti, zmožnosti ali regresije. Vse testirane osebe so 

obiskovale prilagojen ali posebni vzgojno-izobraževalni program, tudi v oddelkih učencev z 

motnjo avtističnega spektra (MAS). 

1.5 Kognitivne zmožnosti oseb s KBG sindromom 

Ob testiranju kognitivnih zmožnosti oseb s KBGS je bilo ugotovljeno, da se težave kažejo v 

izvršilnih funkcijah27 in vidno-prostorskih zmožnostih (Low idr., 2016). Van Dongen idr. (2017) 

so v svoji raziskavi s pomočjo Wechslerjevega testa intelektualnih zmožnosti 18 oseb s KBGS 

primerjali s kontrolno skupino (KS) 17 posameznikov z motnjo v duševnem razvoju in drugimi 

genskimi okvarami. Rezultati testiranj so pokazali, da se je inteligenčni kvocient (IQ) pri osebah 

s KBGS gibal 40–74. V primerjavi s kontrolno skupino, tj. osebe z MDR28 in drugimi genskimi 

okvarami, so osebe s KBGS izkazale zelo podobne rezultate Wechslerjevega testa. 

Specifičnih razlik ni bilo v hitrosti predelovanja informacij, delovnega spomina, besednega in 

jezikovnega razumevanja ali zaznavnih zmožnosti sklepanja. Osebe s KBGS so naloge 

                                                           

27 V širšem pomenu je pod pojmom izvršilne funkcije zajetih več veščin – načrtovanje, organizacija, uravnavanje časa, delovni 
spomin in metakognicija ter veščine za usmerjanje ali modificiranje našega vedenja (Hudoklin, 2010 v Mahne, 2018). 

28 Lažja ali zmerna motnja v duševnem razvoju (Van Dongen, Wingbermühle, Oomens idr., 2017). 
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izvajale hitreje in storile več napak kot KS. Težave inhibicije so bile večje kot pri KS, saj so 

osebe s KBGS stremele k hitrejšemu reševanju nalog. Svoje hitrosti odziva niso zmogle 

prilagoditi svojim zmožnostim, zaradi česar je med reševanjem nalog prišlo do večjega števila 

napak. Slabši oziroma zakasnel priklic se je izrazil pri nalogah semantičnega spomina. Slabše 

rezultate so osebe s KBGS dosegle tudi pri nalogah vidne zaznave in finomotoričnih spretnosti. 

Osebe s KBGS so dosegle nižje rezultate tudi pri nalogah fleksibilnega razmišljanja in 

vidno-konstrukcijskih zmožnosti. Kognitivni profil oseb s KBGS kaže na težave pozornosti, 

koncentracije in izvršilnih zmožnostih, prav tako je bilo opazno impulzivno ravnanje. Izsledki 

raziskave so pokazali, da so osebe s KBGS lažje izvajale testne naloge v dobro strukturiranem 

okolju. V spominskih funkcijah so osebe s KBGS dosegle boljše rezultate pri nalogah vidnega 

spomina ter nalogah socialne kognicije in prepoznavanja čustev. Kognitivni profil oseb s KBGS 

ni vključeval specifičnih šibkosti v hitrosti predelovanja informacij ali delovnega spomina (van 

Dongen idr., 2019).  

 

Nekateri otroci s KBGS so vključeni v prilagojene vzgojno-izobraževalne programe z nižjim 

izobrazbenim standardom, drugi v posebne vzgojno-izobraževalne programe. Nekaj je tudi 

primerov oseb s KBGS z mejnimi intelektualnimi zmožnostmi. Osebe s KBGS glede na svoje 

intelektualne zmožnosti lahko živijo tudi dokaj samostojno življenje, pomoč pa potrebujejo pri 

zahtevnejših nalogah in opravilih, npr. skrb za finance (Morel Swols idr., 2017). Ugotovitve o 

močnih in šibkih področjih v kognitivnem funkcioniranju posameznika s KBGS pomagajo pri 

ustreznem načrtovanju dela na vzgojno-izobraževalnem področju, poklicnem in delovnem 

področju in oblikah individualno usmerjene terapije (van Dongen idr., 2019). 

1.6 Težave na področju čustvovanja in vedenja 

Težave vedenja so pri osebah s KBGS pogoste, a od posameznika do posameznika različne. 

Kot lažja oblika težav se ob šibki koncentraciji pojavlja gibalni nemir. Težje oblike težav 

vključujejo tudi obsesivno vedenje in težave v situacijah spreminjanja rutine. Tesnoba, 

sramežljivost in težave v razumevanju socialnih situacij so ravno tako pogost pojav; MAS so 

bile opažene le pri nekaterih posameznikih in niso del KBGS (National Organization of Reare 

Disorders, b. d.). Van Dongen, Wingbermühle in van der Veld s sodelavci (2019) so izvedli 

raziskavo za pridobitev vedenjskega in kognitivnega profila oseb s KBGS. Želeli so pridobiti 

podatke o vplivu kognitivnih primanjkljajev na nastanek oziroma prisotnost vedenjskih težav. 

V raziskavo je bilo vključenih 21 oseb s KBGS in 25 oseb z drugimi sindromi in znižanimi 

intelektualnimi zmožnostmi oziroma MDR. Naloge v raziskavi so bile primerne starosti 

udeleženih in so zajele področja inteligence, pozornosti, spomina, izvršilnih funkcij, socialne 

kognicije in prostorskega načrtovanja. Pri osebah s KBGS so opazili splošno vedro 

razpoloženje. V primerjavi s KS posameznikov so se osebe s KBGS obnašale bolj 

samozavestno. V skupinah oseb s KBGS je bilo manj primerov anksioznosti, zaskrbljenosti, 

odvisnosti od izpraševalca, izkazovanja slabše samopodobe oziroma negotovosti vase; pri 

osebah KS je bilo naštetega več. Skoraj vse osebe s KBGS so hitro pokazale motivacijo za 

sodelovanje. Med izvedbo posameznih nalog so bili osebam s KBGS v pomoč pogostejši krajši 

odmori in nagrajevanje oziroma pohvala ob dobri izvedi ali sodelovanju. V primerjavi s 

populacijo značilnega razvoja in KS, vključeno v raziskavo, je skupina oseb s KBGS izkazala 

vedenjski profil, v katerem sta opazna impulzivnost in odkrenljiva pozornost. Pri tretjini oseb s 

KBGS, vključenih v raziskavo, so bili prisotni znaki hiperaktivnosti in nemirnega obnašanja, 

slednje še posebej pri mlajših fantih. Hiperaktivno vedenje se je izkazovalo kot nemir, stalno 

gibanje med sedenjem na stolu, nepotrpežljivost med podajanjem navodil in prekomerno 

javascript:;
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govorjenje. Takšno vedenje se je pri zahtevnejših nalogah stopnjevalo. Anksioznost in 

sramežljivost sta bili povezani s težavami razumevanja socialnih odnosov in situacij ter 

oblikovanju medosebnih stikov oziroma odnosov. Nekateri izmed staršev so pri svojem otroku 

s KBGS opazili, da so v odnosu do tujcev premalo ali pa celo niso zadržani. 

 

Raziskave, ki bi se osredotočala izključno na govorno-jezikovno funkcioniranje oseb s KBGS, 

ni zaslediti.  
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2. LAŽJA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 
Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov – MKB-1029 Svetovne 

zdravstvene organizacije za kategorijo »duševna manj razvitost« uporablja izraz motnja v 

duševnem razvoju (MDR), ki je opredeljena kot stanje zaustavljenega in nepopolnega 

duševnega razvoja, pri katerem gre za pomanjkanje spretnosti razvojnega obdobja, 

pomanjkanje znanja oziroma spretnosti, ki prispevajo k splošni ravni inteligentnosti (kognitivne, 

govorne, motorične in socialne zmožnosti). Pridružena so lahko tudi druga stanja, kot so MAS, 

druge razvojne motnje, epilepsija, vedenjske motnje ali gibalna oviranost (Novljan, 1997). MDR 

delimo v štiri stopnje: lažja, zmerna, težja ali težka. Pri lažji motnji v duševnem razvoju (LMDR) 

se IQ giblje 50–75. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) uvaja 

termina duševna motnja30 in motnja v duševnem razvoju31. Termina odražata primanjkljaje 

kognitivnih zmožnosti, ki se pokažejo že v razvojnem obdobju. Težave so prisotne na nivoju 

kognitivnega funkcioniranja (npr. učenje, reševanje problemov, presojanje …) in v 

prilagoditvenih spretnostih (npr. komunikacija, skrb za samega sebe) (Parekh, 2017). Po 

American Psychiatric Association (2013, v Šilc, 2015) diagnoza MDR zajema zmožnosti 

samostojnega življenja in šibke splošne kognitivne zmožnosti, ki vplivajo na prilagoditveno 

vedenje konceptualne domene (zmožnosti na področju jezika, branja, pisanja, matematike, 

sklepanja in spomina), družbene domene (empatija, socialne sodbe, medosebne 

komunikacijske zmožnosti, zmožnosti vzdrževanja prijateljstev ipd.) in praktično domeno 

(neodvisno delovanje na področjih osebne nege, zaposlitve, upravljanja z denarjem, 

rekreacije, izobraževanja in drugih delovnih nalog). Primanjkljaji se morajo pojaviti v razvojnem 

obdobju do 18. leta starosti. 

 

S kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami je MDR opredeljena kot: 

– nevrološko pogojena razvojna motnja, 

– nastopi pred dopolnjenim 18. letom starosti, 

– kaže se v pomembno nižjih intelektualnih zmožnostih in 

– pomembnih odstopanjih v prilagoditvenih spretnostih. 

Otroci z MDR imajo »znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z znižanimi 

zmožnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi zmožnostmi 

abstraktnega mišljenja in presojanja«. Pri njih se ugotavljajo »znižane prilagoditvene funkcije 

oziroma spretnosti. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na 

področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in 

delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih zmožnostih, zmožnostih praktičnih znanj, skrbi za 

lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami zaradi znižanih splošnih 

intelektualnih zmožnosti. Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi 

razvojnimi motnjami. Stopnjo motnje ne definiramo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč 

na osnovni ugotovljenih prilagoditvenih funkcij.« (Vovk Ornik (ur.), 2015) 

Otroci z MDR imajo veliko težav pri učenju. Njihov razvoj je počasnejši kot pri otrocih 

značilnega razvoja, pa tudi omejen glede na stopnjo MDR (Ajdinski, Keskinova in Memedi, 

2017, v Keskinova in Ajdinski, 2018). Po Bala in Novak (1991, v Keskinova in Ajdinski, 2018) 

                                                           
29 Angl. International Classification of Diseases – ICD-10. 
30 Angl. intellectual disability. 
31 Angl. intellectual develpoment disorder. 
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je za njihov razvoj značilno tudi kasnejše doseganje in daljše trajanje posameznih razvojnih 

stopenj. Težave se pojavijo kot pomanjkanje motorične kontrole in slabe koordinacije, težav 

senzorne integracije, motnje na področju govora in jezika ter težave oziroma motnje na 

področju kognitivnih funkcij. Poleg primanjkljajev na področju kognicije in nižjih intelektualnih 

potencialov ima MDR za posledico tudi veliko sprememb v osebnosti otroka na področju 

čustvovanja, spomina, pozornosti, govorno-jezikovne spretnosti, pa tudi na področjih senzorne 

percepcije, motivacije, vedenja, socialnih karakteristik in funkcioniranja v vsakodnevni 

aktivnostih (Ajdinski, 2000, v Keskinova in Ajdinski, 2018). Kompleksnost razvoja je vzrok 

težavam v učenju, kar zahteva individualiziran način dela. 

 

2.1 Razvoj govora in jezika pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
 

Komunikacijsko ali sporazumevalno zmožnost Baloh (2020, v Arčon, 2021) opredeljuje kot 

zmožnost sprejemanja, razumevanja, doživljanja, vrednotenja in uporabe različnih vrst ter 

zmožnost učinkovitega sodelovanja v sporazumevanju in se po Bešter Turk (2011, v Arčon, 

2021) deli na jezikovno, slovnično in pragmatično zmožnost. Na težave v razvoju komunikacije, 

govora in jezika pri otrocih z LMDR vplivajo genske predispozicije, strukturne okvare, 

disfunkcije in počasnejše dozorevanje možganov. Vpliv imajo tudi druge telesne in senzorne 

okvare, težave ali primanjkljaji (vid, sluh) (Buckley, 2009). Gre za heterogeno populacijo, 

katere govorno-jezikovni razvoj poteka po enakih razvojnih stopnjah kot pri vrstnikih 

značilnega razvoja (Golubović, 2006), le da je zakasnel (Memišević in Hadžić, 2013). Inter- in 

intraindividualne razlike, ki se nanašajo na razvoj govora, motnje v govoru in nivoje 

govorno-jezikovne razvitosti, so večje kot pri populaciji otrok brez MDR. Pri otrocih z enako 

stopnjo MDR oziroma intelektualnih primanjkljajev so odkrili različne vzorce razvoja 

posamičnih komponent jezika in govora (Miller 1995, v Smole, 2004). Veliko otrok z LMDR 

izhaja iz družin, v katerih je povprečna izobrazbena raven občutno nižja od povprečne. Govor 

in jezik sta posledica učenja, neugodna povezava šibkih zmožnosti in šibke spodbude je tako 

sklenjena (Smole, 2004). Govorne in jezikovne motnje se pojavljajo večkrat sočasno. Pri 

otrocih z LMDR se ne pojavlja posebna govorna motnja, ampak zasledimo vse oblike govornih 

motenj, ki pa so številnejše, pogosto imajo več govornih motenj hkrati. Jezikovne motnje so 

pogostejše (Böhme, 1980, v Smole, 2004).  

2.1.1 Razvoj govora pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Oglašanje z vokalizacijo, bebljanjem in čebljanjem pri otrocih z MDR kasni. Raziskave so 

pokazale, da se bebljanje pri dojenčkih z MDR pojavi s približno dvomesečnim zamikom, kot 

je to značilno za dojenčke značilnega razvoja. Prav tako je bebljanje pomembno manj stabilno 

v primerjavi z bebljanjem dojenčkov značilnega razvoja. Na slednje imata vpliv tudi zaostanek 

na področju motoričnega razvoja in hipotonija32 (Pruthi, 2007). Večina glasov je pri otrocih 

značilnega razvoja pravilno artikulirana do vstopa v šolo, se pa težave lahko pojavljajo tudi 

kasneje. Pri otrocih z razvojnimi zaostanki, še posebej tistih z MDR, se težave na področju 

fonološkega razvoja in artikulacije podaljšujejo tudi v kasnejše obdobje (Abbeduto in 

Rosenberg, 1993, v Pruthi, 2007). Opaža se pojav večjega števila in različnih vrst težav na 

področju fonoloških procesov (Dodd, 1976, v Pruthi, 2007).  

 

                                                           
32 Nižji mišični tonus oziroma slabša mišična aktivnost, posledica je slabša stabilnost mišic, kar vpliva na držo in gibanje. 
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Pri otrocih z LMDR zasledimo vse oblike govornih motenj, ki jih imajo otroci značilnega razvoja 

(Smole, 2004). Tipične motnje otrok z MDR opisujemo s pojmoma dislogija in oligofazija 

oziroma specifični primanjkljaji, značilni za osebe z MDR (Galkowski, Jastrzebowska, 1999, v 

Błeszyński, 2013). Same govorne motnje so pri otrocih z MDR številnejše, pogosto pa nastopa 

tudi več motenj hkrati (Böhme, 1980, v Smole, 2004). Po Lesser in Hassip (1986, v Memišević 

in Hadžić, 2013) je razširjenost govornih in jezikovnih motenj med osebami z MDR približno 

55 %. Memišević in Hadžić (2013) sta v svoji raziskavi odkrila, da je razširjenost motenj, težav 

oziroma primanjkljajev na področju govora in jezika pri otrocih z MDR velika, tj. 71,3 %. V 

raziskavo sta vključila 167 otrok z MDR, od tega je 85 otrok imelo LMDR in 82 otrok zmerno 

MDR. Ugotovila sta, da je bila pri otrocih z zmerno MDR razširjenost govorno-jezikovnih težav 

višja kot pri otrocih z LMDR.  

2.1.2 Razvoj jezika pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Po Fowler (b. d.) učinkovita raba jezika vključuje kombinacijo hkratne rabe leksikalnih, 

morfosintaktičnih, fonoloških in pragmatičnih spretnosti. Pri osebah z MDR pa je veliko bolj 

opazno, da so posamezne prej omenjene spretnosti različno močno oškodovane. Slednje je 

še posebej opazno po obdobju zgodnjega razvoja že v predšolskem ter kasneje v šolskem 

obdobju. 

 

Večina oseb z MDR najpogosteje razvije svoje jezikovne spretnosti pod pričakovanji glede na 

svojo mentalno starost, kar nakazuje na dejstvo, da je jezikovni razvoj odvisen od splošnega 

kognitivnega razvoja. Po Bates in Snyder (1987), Cromer (1991) in Vigotsky (1962) (v Fowler, 

b. d.) jezik ni omejen le s kognicijo, ampak tudi jezik sam omejuje kognicijo, še posebej 

mišljenje, načrtovanje in sklepanje. Kognitivne in jezikovne zmožnosti so prav tako odvisne od 

percepcije, spomina, sekvencionalnega procesiranja, rabe metakognitivnih strategij, učenja 

rabe jezikovnih pravil in hitrosti procesiranja. Pomembno vlogo na jezikovni razvoj ima tudi 

omejena količina znanja, informacij, še posebej v obdobju (zgodnjega) jezikovnega razvoja, 

kar privede do »osiromašenja« jezikovnega sistema pri posamezniku. 

Do mentalne starosti 10 let otroci z MDR usvajajo jezik, njihovo usvajanje je upočasnjeno, 

vendar podobno kot pri otrocih splošne populacije, le da tvorijo krajše povedi (Weiss idr., 1986, 

v Koritnik, 2019). Posledično otroci z LMDR počasneje razvijejo jezikovno zmožnost kot njihovi 

vrstniki (Golubović, 2005), slednje se kaže tako v razumevanju kot v rabi jezika (Raymond, 

2004, v Koritnik, 2019). Jezikovni razvoj pri otrocih z LMDR ostane na nižji končni stopnji kot 

pri otrocih značilnega razvoja. Osebe z MDR imajo pri besedoslovnih, 

oblikoslovno-skladenjskih, fonoloških in pragmatičnih spretnostih različne omejitve, kar se še 

posebej opazi kasneje v razvoju. Mogoče je, da otroci z MDR teh jezikovnih spretnosti nikoli 

ne razvijejo tako kot otroci značilnega razvoja iste kronološke starosti (Rosenberg in Abbeduto, 

1993, v Kortinik, 2019). Kljub zaostanku uporabljajo standardne jezikovne oblike in ne 

nenavadnih, npr. ne obračajo besed, ne uporabljajo nestandardnih skladenjskih struktur ipd. 

(Kamhi in Johnston, 1982, v Koritnik, 2019). 

Po Miller, Chapman in MacKenzie (1981, v Beveridge idr., 1997) govorno-jezikovni razvoj pri 

osebah z MDR ni nujno sorazmeren glede na njihove kognitivne zmožnosti. V svoji raziskavi 

The Wisconsin Study, v katero je bilo vključenih 130 oseb z LMDR, so ugotovili, da se pri 

osebah z MDR pojavljajo tri vrste zaostankov na področju jezika; pri 24 % oseb z MDR so 

glede na njihove kognitivne zmožnosti ugotovili zaostanek v produkciji, razumevanje pa je bilo 



22 
 

v mejah pričakovanega; pri 17 % oseb z MDR so glede na njihove kognitivne zmožnosti 

ugotovili zaostanek tako na področju produkcije kot razumevanja; pri 36 % oseb z MDR pa sta 

bila produkcija in razumevanje znotraj pričakovanih ravni glede na njihove kognitivne 

zmožnosti. 

 

2.1.3 Razvoj besedišča pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju  

Pri otrocih z MDR razvoj besedišča poteka v istem razvojnem zaporedju kot pri otrocih 

značilnega razvoja, razen v primerih težje in težke MDR. Ker je odvisen od mentalne starosti, 

se začne ustavljati prej. Na razvoj besedišča vzporedno vplivajo tudi druge težave ali motnje 

otroka na področjih motoričnega in senzoričnega razvoja (Pruthi, 2007). Intelektualni 

primanjkljaji vplivajo na zmožnost kategorizacije predmetov, generalizacijske zmožnosti in 

spomin ter posledično ovirajo leksikalni razvoj (Matos idr., 2015, v Šilc in Schmidt, 2018). Karlin 

in Strazzula (1952, v Smole, 2004) poročata o naraščanju konvencionalnih besed pri otrocih z 

motnjo v razvoju in velikih individualnih razlikah med njimi. Semantični razvoj pri osebah z 

MDR je kompleksen, saj razumevanje povedi vključuje skladnjo in semantiko, prav tako pa je 

poznavanje besedišča različno pri različnih motnjah. Šibke točke pri osebah z MDR so 

abstraktno besedišče, prislovi, kot sta prej in potem, frazemi ter poglobljeno poznavanje 

glagolov. V splošnem drži, da sta semantično znanje in kognitivna funkcija soodvisna (Fowler, 

1997, v Kortinik, 2019).   

 

Papania (1954, v Smole, 2004) je analiziral odgovore otrok z LMDR v institucionalnem okolju 

s Standford-Binetovim testom inteligentnosti v starosti otrok 6–10 let. Otroci z LMDR so 

uporabljali več besed kot njihovi vrstniki, vendar so bile te besede revnejše glede abstraktnosti. 

Zamenjujejo semantično sorodne besede (Fletcher in Ingham, 1995, v Smole, 2004). V 

predšolskem obdobju je besedišče otrok z LMDR revnejše, uporabljajo več samostalnikov kot 

glagolov. Za otroke značilnega razvoja velja ravno nasprotno (Seeman, 1965, v Smole, 2004). 

Rang besednih vrst se proti koncu osnovne šole izenači. Otroci z LMDR lažje prikličejo 

polnopomenske besede, saj so mnogo konkretnejše in pogosteje uporabljene v vsakodnevni 

komunikaciji (Šilc in Schmidt, 2018). Owens (2004, v Šilc in Schmidt, 2018) prav tako ugotavlja, 

da otroci z MDR redkeje uporabljajo pridevnike in prislove, medtem ko pogosteje uporabljajo 

besede, s katerimi poimenujejo znane osebe, predmete in dejanja. Zanje je značilno skromno 

besedišče z omejeno rabo slovničnih kategorij, zamenjujejo tudi semantično podobne besede 

(Golubović, 2006, v Koritnik in Kordigel, 2015). 

 

Šilc in Schmidt (2018) sta v svojo raziskavo vključili 60 otrok z LMDR, starih 7–9 let. Za analizo 

besedišča sta uporabili Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj (Marjanovič Umek idr., 

2011), ki se uporablja za ocenjevanje pragmatičnih zmožnosti33. Rezultate, ki sta jih dobili, sta 

nato primerjali z besediščem vrstnikov značilnega razvoja. Rezultati med starostnima 

skupinama34 otrok z LMDR so pokazali, da imajo večje in kvalitativno bogatejše besedišče 

devetletniki. Pri pripovedovanju so uporabili več različnih polnopomenskih besed, in sicer 

največ glagolov, samostalniških besed in prislovov. Opisali so več dejanj, dogajanj, stanj, 

obstajanj, zaznavanj, spreminjanj in razmerij do dejanj. Izmed nepolnopomenskih besed so 

uporabili največ predlogov. Sedemletniki so uporabili bistveno manj besed, med katerimi je 

                                                           
33 S testom se ocenjujejo besedišče in slovnična ter vsebinska struktura pripovedovanja zgodbe. 
34 Otroke z LMDR, ki so bili vključeni v raziskavo, sta razdelili v dve starostni skupini. V prvi starostni skupini so bili otroci, stari 7 
let, v drugi starostni skupini pa otroci, stari 9 let. 
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bilo več nepolnopomenskih, in sicer veznikov, členkov, medmetov in predlogov. Statistično 

pomembne razlike med obema skupinama otrok z LMDR so lahko pojasnjene z značilnostmi 

spoznavnega razvoja in obsežnejšimi izkušnjami in priložnostmi starejše skupine za razvoj 

besedišča v širšem in ožjem socialnem okolju (Šilc in Schmidt, 2018). V rezultatih se najmanjša 

razlika med obema skupinama kaže v rabi veznikov. Vzrok temu je, da otroci z LMDR 

uporabljajo preprostejše stavčne strukture kot otroci značilnega razvoja (Murfet in Powell, 

2009, v Šilc in Schmidt, 2018). Razlika v besedišču med sedemletniki z LMDR in sedemletniki 

značilnega razvoja je manjša kot razlika med devetletniki z LMDR in devetletniki značilnega 

razvoja (Šilc in Schmidt, 2018). Vzrok temu so intelektualni primanjkljaji, ki ovirajo leksikalni 

razvoj. Smole (2004) ugotavlja, da neoškodovan spoznavni razvoj otrokom značilnega razvoja 

omogoča razvijanje vseh višjih nivojev abstrakcije, razvoj kakovostnih strategij pomnjenja in 

učnih strategij. Našteto vpliva na razvijanje kompleksne in dobro povezane pojmovne mreže. 

Zato se besedišče otrok značilnega razvoja vse bolj razlikuje od besedišča otrok z LMDR. 

Zlasti po 11. letu starosti lahko zaradi kasnitve spoznavnega razvoja pričakujemo vse večje 

razlike v besedišču med otroki značilnega razvoja in otroki z LMDR. 

2.1.4 Razvoj stavka pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Po obdobju hitrega širjenja besedišča otroci začno kombinirati besede za kreiranje enostavne 

dvobesedne povedi, ki nastopi okvirno po 18. mesecu starosti. Otrok največ uporablja 

samostalnike, glagole, pridevnike in prislove. Postopoma povedi postajajo daljše. Slednje 

nastopi ob dodajanju večjega števila semantičnih in gramatičnih elementov (zaimki, predlogi, 

vezniki) (Brown, 1973, v Pruthi, 2007). Stavek je pri otrocih z LMDR krajši. Uporabljajo 

predvsem stavke brez odvisnikov (Smole, 2004).  

2.1.5 Razvoj gramatike pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Gramatičnost jezika je pri otrocih z LMDR majhna in se razvija počasneje. Govor je telegrafski. 

Otroci v govoru izpuščajo glasove, opuščajo končnice, predloge, zaimke, modalnost glagolskih 

oblik, pomožne glagole, spreganje, veznike, gramatične morfeme, zamenjujejo semantično 

sorodne besede (Smole, 2004, v Koritnik in Kordigel, 2015). Pri nekaterih se ugotavlja 

permanentno stanje gramatikalne nezrelosti, pri drugih neznaten napredek (Travis, 1963, v 

Smole, 2004).  

 

Skladenjske spretnosti so pri osebah z MDR po navadi podobne skladenjskim spretnostim 

otrok značilnega razvoja, ki so mlajši od otrok z MDR, in to ne glede na vrsto in stopnjo motnje. 

To pomeni, da ti otroci uporabljajo enake vrste povedi in delajo podobne napake. Prav tako se 

na podoben način razvija zmožnost razumevanja in tvorjenja zloženih povedi (Fowler, 1997, v 

Koritnik, 2019). 
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3. PRIPOVEDOVANJE KOT KAZALNIK GOVORNO-JEZIKOVNIH 

ZMOŽNOSTI 

V prvih dveh poglavjih magistrske naloge sem predstavila KBGS in značilnosti LMDR, ki ju ima 

otrok. Ker sem si kot cilj empiričnega dela magistrske naloge izbrala oceniti zmožnost 

pripovedovanja zgodbe otroka s KBGS ter slednjo z usmerjeno logopedsko terapijo tudi 

spodbujati in razvijati, v naslednjem poglavju predstavljam več izsledkov področja 

pripovedovanja, tako z vidika razvoja kot tudi ocenjevanja zmožnosti pripovedovanja zgodbe, 

ter značilnosti zmožnosti pripovedovanja oseb z MDR. 

 

Pripovedovanje je kompleksna naloga, ki zahteva integracijo jezikovnih, kognitivnih in socialnih 

spretnosti, slednje omogoča prilagajanje poslušalcu in vključuje socialna sredstva, s katerimi 

pripovedovalec pritegne in vzdržuje pozornost poslušalca (Bento Paiva in Belfi-Lopes, 2010). 

Otrok jezikovno kodira informacije o junaku in dogodku zgodbe, z izbiro ustreznih 

morfosintaktičnih sredstev pa nato oblikuje pravilno zaporedje dogodkov in njihovih časovnih 

odnosov. Otrok mora biti sposoben sklepanja o junakovi motivaciji, nameri za njegove akcije, 

o povezavah dogodkov in pripovedi. Našteto zahteva ustrezno stopnjo spoznavnega razvoja. 

Po Baloh (2015) ima vsak posameznik svoje miselne in govorne zmožnosti, telesno govorico 

ter poslušalske in pripovedovalske izkušnje. Zato posameznik v pripovedovanju ne more 

natančno ponoviti niti samega sebe niti svojega vzornika. Čas za načrtno razvijanje otrokove 

pripovedovalne sheme je zgodnje otroštvo. Povezano je s spoznavnim in socialnim razvojem, 

še posebej razvojem teorije uma (Baldock, 2006; Paul, Hernandez, Taylor in Johnson, 1996, 

v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019).   

 

Pripovedovanje spada k pragmatičnim govornim spretnostim. V celoti je vezano na 

razumevanje in izražanje dekontekstualizirane vsebine, npr. otrok v zgodbi opisuje osebe in 

dogodke, ki presegajo njegovo neposredno izkušnjo (Fein, 1995; 2003, v Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Druga značilnost je dekontekstualizacija jezika, kjer gre za 

logično povezanost besedila, ki jo otrok zagotavlja z upoštevanjem slovničnih pravil jezika ter 

rabo različnih pridevnikov, prislovov, veznikov in zaimkov (Karmiloff in Karmiloff-Smith, Wray 

in Medwell, 2002, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). 

 

Glavni namen pripovedovanja zgodbe je posredovanje razumljivega opisa dogodkov, misli in 

čustev junakov, ki so med seboj časovno in vzročno povezani. Otrok mora najprej oblikovati 

osnovno strukturo, vanjo pa nato vključi posamezne elemente zgodbe, npr. opise dogodkov in 

glavnih junakov. Za zgodbo je značilna temeljna struktura, sestavljena iz ključno prepoznanih 

elementov – začetni dogodek, glavni dogodek, zaplet, razplet in zaključek zgodbe, ki so med 

seboj hierarhično razporejeni. V pripovedovanju poslušalca vodimo skozi vsebino od začetka 

do konca na način, da povedi povezujemo z uporabljanjem ustreznih jezikovnih sredstev, ki 

omogočajo, da se v pripovedovanju vrnemo na začetne informacije, pustimo ideje nedorečene 

ali neizrečene, povezujemo dogodke med seboj, omogočajo nam lahkoten vsebinski tok idr. 

(Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2002). V procesu pripovedovanja zgodbe mora otrok načrtovati 

in oblikovati logično strukturo. Motivi, misli in čustva junakov, dogodki ter ustrezne časovne in 

vzročne povezave morajo biti razumljivo predstavljeni (Fiestas in Peña, 2004, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Mendler (1984, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 

2004) razlikuje zgodbo, v kateri otrok opisuje neki dogodek, in pravo zgodbo. Pri prvi gre za 

nizanje posameznih zaporednih dogodkov, npr. Sem prišel v vrtec, pa sem srečal Jakata in 
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sva jedla zajtrk ... Pri pravi zgodbi otrok na ravni mentalnih struktur išče, ustvarja in povezuje 

različne možnosti, kako bi se zgodba lahko začela in smiselno nadaljevala. 

Razvojnopsihološko otroci prej pripovedujejo zgodbe, v katerih nizajo in opisujejo dogodke. 

Mišljenje malčka je namreč še pretežno povezano z vizualizacijo in neposredno izkušnjo, 

miselne in govorne transformacije pa so redke.  

 

Po Baldock (2006, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) je razvoj pripovedovanja 

zgodbe tesno povezan z razvojem zmožnosti: 

– razumevanja in oblikovanja časovno strukturiranega zaporedja dogodkov;  

– razumevanja minevanja časa in zaznavanja časa, ki ni povezan zgolj z rutinskimi ali 

ponavljajočimi se dejavnostmi;  

– razumevanja vzročnih povezav med zaporedjem dogodkov v zgodbi;  

– razumevanja, da je zgodba vedno povedana z določene glediščne točke ter da imajo 

lahko različne osebe v zgodbi različne poglede na dogodke, ki se v zgodbi odvijajo;  

– upoštevanja pravil, ki so značilna za pripovedovanje zgodbe v neki kulturi.  

 

Shema strukture zgodbe je sestavljena iz zaporedja cilj – dejanje – izid. Applebee (1978, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) izpostavlja konsistentno uporabo preteklega časa, 

ki je v primerjavi z drugimi oblikami sporazumevanja značilna za pripovedovanje.   

 

Otroci, pri katerih so na nivoju jezika in jezikovnega razvoja opažene težave, ovire ali 

primanjkljaji, v primerjavi z vrstniki značilnega razvoja oblikujejo manj strukturirana pripovedna 

besedila. Njihovo pripovedovanje je sestavljeno iz manjšega števila zaključenih enot in 

slovničnih struktur. Težave se kažejo tudi v rabi skladenjske zahtevnosti, bogatosti besedišča 

in dolžine pripovedovane zgodbe. V svoje zgodbe vključujejo tudi premalo podatkov, zaradi 

česar vsebina in sporočila njihovih zgodb niso dovolj vsebinsko razumljivi. Nižje kognitivne 

zmožnosti še dodatno otežujejo razvoj spretnosti pripovedovanja posameznika (Wellman idr., 

2011). 

3.1 Oblike pripovedovanih besedil  

Poznanih je več oblik pripovedovanih besedil, npr.: 

– opisovanje vsakodnevnih dejavnosti, npr. praznovanje rojstnega dne;  

– pripovedovanje o osebnem izkustvu, doživetju; 

– pripovedovanje o osebnem izkustvu, ki poslušalcu ni znano; 

– pripovedovanje o dejavnostih, delu; 

– pripovedovanje izmišljene zgodbe (Narativna analiza u procjeni govorno-jezičnih 

sposobnosti, b. d).   
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Tabela 2: Šest glavnih narativnih struktur po Applebee (1978, v Narativna analiza u procjeni 
govorno-jezičnih sposobnosti, b. d.) 

Vzorec  

pripovedovanja  

Prisotno  Ni prisotno  

Kupčkanje  (Po)imenovanje ali (po)imenovanje z 

opisom.  

Centriranje ali časovni potek; ni 

povezanosti med izraženimi povedmi.  

Sekvence  Konkretno središče, jedro. Ponavljajoče 

se reference, ki so vezane na določeno 

osebo, njeno delo, počutje ali kraj.  

Konceptualno središče: 

komplementarnih povezav in časovnega 

oblikovanja dogajanja ni.  

Primitivna 

naracija  

Konkretno središče s skupnim 

dogajanjem, ki je komplementarno 

povezano z osrednjim delom.  

Konceptualno središče in vsebinsko 

povezovanje povedi drugo z drugo (t. i. 

verige).  

Nefokusirano 

povezovanje  

Niz časovno povezanih dogodkov, ki 

vodijo drug v drugega.  

Trdno jedro: postavke, osebe/liki ali 

medsebojno delovanje, vplivanje.  

Fokusirano 

povezovanje  

Konkretno središče; glavni lik sodeluje v 

nizu časovno povezanih dogodkov.  

Konceptualno središče – kakšen bo 

konec zgodbe, ni mogoče predvideti.  

Pripovedovanje/ 

naracija  

Konceptualno središče: tema zgodbe se 

razvija skozi krog dogajanja. Od začetka 

zgodbe je mogoče predvideti njen 

zaključek.  

  

 

3.2 Koherentnost in kohezivnost zgodbe   

Dva kriterija, ki določata strukturo zgodbe, sta koherentnost, tj. vsebinska struktura zgodbe, in 

kohezivnost, tj. jezikovna struktura zgodbe.  

 

Koherentnost se nanaša na način opisa in vzdrževanja zgodbe. Koherentna struktura je 

smiselna celota in ne le skupina nepovezanih stavkov. Ob koncu zgodbe (si) poslušalec ne 

sme zastaviti vprašanja »In kaj potem?« (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Po mnenju avtoric Nicolopoulou in Richner (2007, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019) koherentna zgodba poleg časovno in vzročno povezanih 

dogodkov vsebuje bogate in verodostojne opise junakov in njihovih mentalnih stanj. Slednje 

otroku omogoča oblikovanje zapletenih socialnih odnosov med junaki v zgodbi. Ocenjujeta, da 

prihaja do razmeroma velike razlike med rezultati tistih raziskav, ki kažejo, da otroci opisujejo 

želje, misli, namene in čustva oseb v zgodbi ter jih povezujejo z njihovimi dejanji med 8. in 9. 

letom starosti, ter vedenji o razvoju otrokovega socialnega razumevanja in teorije uma. Izsledki 

raziskav teorije uma kažejo, da štiriletni otroci že zmorejo razumeti sebe in druge kot 

posameznike z lastnim mišljenjem. S pomočjo razumevanja lastnih miselnih procesov drugih 

ljudi razumejo in pojasnijo posameznikovo vedenje. Kot razlog navedenih razlik avtorici 

navajata dejstvo, da je pripovedovanje zgodbe zahtevnejše kot odgovarjanje na naloge 

napačnega prepričanja, s čimer se ocenjuje teorija uma, ali vključevanje v preprost pogovor. 

Oblikovanje koherentne strukture, logičnih dogodkov zahteva več kot le razumevanje socialnih 

odnosov. Otrok mora svoje socialno razumevanje ustrezno vključiti znotraj določene vsebine 

zgodbe. Avtorici navajata, da s starostjo otrok narašča razvojna raven opisovanja značilnosti 

junakov. Triletni otroci junake najpogosteje opisujejo kot vršilce dejanj, štiriletni kot osebe in 

petletni kot osebnosti.  
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Po Karmiloff in Karmiloff-Smith (2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) postavitev 

in potek zgodbe zagotavljata koherentnost zgodbe. Postavitev zgodbe se nanaša na čas in 

kraj, v katerem se zgodba odvija, in junake, ki v zgodbi nastopajo. Potek zgodbe se nanaša 

na zaporedje dogodkov in vključuje začetni dogodek, ki sproži preostale. Niz med seboj 

smiselno povezanih dogodkov pripelje k zaključku zgodbe. Dolžino posameznih delov zgodbe 

pripovedovalec določi sam. Otroci oblikujejo bolj koherentne zgodbe o dogodkih, v katere so 

bili sami čustveno vpleteni. Močna miselna predstava o doživetju dogodka je izhodišče za 

oblikovanje vsebine zgodbe. Vsebino popolnoma domišljijske zgodbe pa mora otrok oblikovati 

popolnoma sam. To je zanj težja naloga in se kaže v nižji ravni koherentnosti. Pripovedovanje 

izmišljene koherentne zgodbe se pojavi bistveno kasneje, saj zahteva simultano obdelavo 

vsebine in strukture zgodbe. 

 

Kohezivnost opredeljuje strukturno povezanost v zgodbi (Burton, 2001, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2019). Zagotavlja logično razmerje med posameznimi deli zgodbe. Nanaša se 

na uporabo specifičnih jezikovnih sredstev, ki povezujejo posamezne stavke oziroma dele 

zgodbe med seboj, tj. zaimki, časovni in vzročni vezniki (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001; 

Marjanovič Umek idr., 2012, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Uporaba različnih 

jezikovnih sredstev omogoča poudarjanje glavnega junaka in stranskih oseb, opis informacije 

kot nove ali že omenjene in poudari, kaj je v zgodbi bolj ali manj pomembno (Karmiloff in 

Karmiloff-Smith, 2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Kohezivnost služi kot 

orodje za doseganje skladnosti in nam predstavlja smiselno povezavo med stavki (Norbury in 

Bishop; Roelofs, v Dam, 2010). Pripovedovalec mora upoštevati perspektivo junaka. Le tako 

lahko jasno in razumljivo poslušalcem predstavi njegove aktivnosti (Roelofs in Wigglesworth, 

v Dam, 2010), kar pa od pripovedovalca zahteva zmožnost teorije uma. Kohezija se v 

pripovedovanju nanaša na specifična jezikovna sredstva, s katerimi povedi »držimo« skupaj 

oziroma jih med seboj povezujemo, npr. zaimki, podredni in priredni vezniki idr. (Karmiloff in 

Karmiloff-Smith, 2002). 

 

Razvojna raven kohezivnosti je povezana tudi z značilnostmi dražljajev, ob katerih otroci 

pripovedujejo zgodbo. Zaporedje ilustracij otroku omogoči lažje osredotočenje na 

vzročno-posledične odnose med dogodki, kot če pripovedujejo zgodbo zgolj ob vnaprej 

podanem naslovu. Podobno kot velja za branje zapisanih besed, se tudi otrokova zmožnost 

branja ilustracij razvija postopoma. Malčki in otroci, ki še ne zmorejo povedati kohezivne 

zgodbe, zaporedje ilustracij, tudi če so dogodki prikazani v logičnem zaporedju, praviloma 

razumejo zgolj kot zaporedje slik in ne kot zaporedje med seboj povezanih dogodkov 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Baldock (2006, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019) navaja, da tudi v preprostem zaporedju ilustracij malčki pogosto ne prepoznajo 

glavnega dogodka ali junaka. Zato ilustracije in osebe na njih opisujejo ločeno. Zgodbe pa ne 

razvijejo okoli glavnega junaka.    

 

Po Beaugrande in Dressler (1992) med načine ohranjanja kohezije v pripovedi sodijo: 

– ponavljanje elementov in vzorcev; 

– delno ponavljanje elementov, ki jih pretvorimo v druge besedne vrste in tako izraz 

prilagodimo besedilu; 

– ponovljene strukture napolnimo z novimi elementi, pri čemer gre za enako vsebino z 

drugačno obliko ali za enako obliko z drugačno vsebino, tj. paralelizem; 

– ponavljanje iste vsebine s spremenjenim izrazom, tj. parafraziranje; 
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– pomenske oblike zamenjamo s kratkimi besedami brez lastne vsebine, npr. zaimki; 

– ponavljanje strukture in vsebine, pri čemer nekatere elemente izpustimo. 

Z uporabo spremenjenega glagolskega časa in vida, vrstnim redom besed v stavku in z 

intonacijo besedilo skrajšamo in poenostavimo. To prispeva k zgoščevanju in učinkovitosti 

besedila (Beaugrande in Dressler, 1992). 

 

Berman in Slobin (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2002) sta raziskovala produkcijo kohezije s 

slikovno zgodbo The Frog Story. V svojo raziskavo sta vključila otroke, stare 3–9 let, pa tudi 

odrasle osebe. V raziskavo vključene osebe so prihajale iz angleško, nemško, špansko, turško 

ali hebrejsko govorečega okolja. Ugotovila sta, da kognitivne spretnosti igrajo pomembno 

vlogo pri naboru sprememb ravni perspektive v zgodbo vključenih junakov. Otroci sprva le 

opisujejo, s starostjo pa pridobijo zmožnost povezovanja dogodkov med seboj z uporabo 

kohezivnih orodij. 

 

Kohezivna zgodba je pomembna razvojna sprememba v razvoju govora otroka. Otrok z njo 

sporoča misli, opisuje pretekle dogodke in izmišljene junake, ne da bi se pri tem opiral na 

dražljaje in informacije v neposrednem okolju. Kohezivnost in koherentnost se v zgodbi stalno 

prepletata. Bolj koherentne zgodbe so praviloma bolj kohezivne; oblikovanje celovite strukture 

vpliva na uporabo jezikovnih sredstev, s katerimi otrok povezuje posamezne dele zgodbe med 

seboj (Cain, 2003; Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001; Shapiro in Hudson, 1991, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Karmiloff in Karmiloff-Smith (2001, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2019) navajata, da je lahko visoko kohezivna zgodba tudi nizko koherentna 

ter obratno. Karmiloff-Smith (1985) navaja tudi, da je lahko pripovedovana zgodba koherentna 

po vsebini, ne da bi bila kohezivna v jeziku.  

Po Cain (2003, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) sta koherentnost in kohezivnost 

različna vidika kakovosti zgodbe in ju je treba oceniti ločeno. Ocenjevanje zgodbe najpogosteje 

vključuje oceno koherentnosti (opredelitev kraja in časa dogajanja, začetni dogodek, opis 

glavnega junaka in njegovih ciljev, opis dejanj glavnega junaka in posledic njegovih dejanj, 

zaključek zgodbe) in oceno kohezivnosti (raba veznikov, ki povezujejo besede in dele zgodbe 

med seboj) (Peterson in Spencer, 2010; Westby idr., 1989, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019). Na pripovedovanje zgodbe vplivajo tudi pogoji35 pripovedovanja, ki imajo na 

razvojno raven koherentnosti in kohezivnosti večji vpliv pri štiri- in šestletnikih. Štiriletni otroci 

so bolje pripovedovali zgodbo ob slikanici brez besedila. Najmanj koherentne zgodbe so 

oblikovali po predhodno prebranem začetku zgodbe, najmanj kohezivne pa ob slikanici z 

besedilom. Rezultati so pokazali, da so štiriletniki pri pripovedovanju zgodbe ob slikanici brez 

besedila povedali vsebinsko povezano zgodbo, imeli pa so kar nekaj težav z ustrezno rabo 

slovničnih struktur. Šestletniki so najbolj koherentne in kohezivne zgodbe pripovedovali ob 

slikanici z besedilom, ki jim ga je predhodno prebral testator. Verjetno so si ti v glavnem 

besedilo zapomnili in nato zgodbo razmeroma natančno obnovili. Ilustracije so jim pomagale 

k doseganju višjih ravni koherentnosti in kohezivnosti. Pri osemletnih otroci se je pokazalo, da 

so imeli pogoji najmanjši vpliv na pripovedovanje. Največja koherentnost se je pokazala v 

pripovedovanju zgodbe ob slikanici, največja kohezivnost pa ob prebranem začetku zgodbe 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).   

                                                           
35 Slikanica brez besedila (1), slikanica z besedilom, ki ga predhodno prebere testator (2), in prebrani začetek zgodbe (3).  
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3.3 Struktura in razvojne ravni pripovedovane zgodbe 

Osnovna oblika je povedni stavek36, sestavljen iz osebka in povedka. Za minimalno zgodbo 

velja, da je sestavljena iz dveh ali treh povednih stavkov. Povedni stavki, ki v zgodbi ne 

oblikujejo časovnega poteka dogodkov, Labov (1972, v Narativna analiza u procjeni 

govorno-jezičnih sposobnosti, b. d.) imenuje svobodne oblike37. 

Labov (1972, v Narativna analiza u procjeni govorno-jezičnih sposobnosti, b. d.) je oblikoval 

niz elementov, ki jih mora vsebovati pripovedni tekst, in sicer: 

– začetek, ki je sestavljen iz ene ali dveh povedi, s katerimi je povzeta zgodba;  

– orientacija, ki opiše čas, prostor, like in predmete, okoli katerih se zgodba odvija;  

– zaplet, ki je obvezni del zgodbe; 

– evalvacija, ki jo pripovedovalec razvija in v njej oblikuje cilj, smisel zgodbe;  

– razplet, v katerem je zaplet zgodbe razrešen; 

– koda, ki pripovedovalcu služi kot znak, da je zgodbe konec, npr. »Na hribčku je bil lonec 

in pravljice je konec.« ipd.  

Stein (1997, v Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2006) je raziskovala pripovedovanje zgodb 

5–10 let starih otrok. Oblikovala je kriterije, na podlagi katerih se zgodbo uvrsti v eno od petih 

ravni, in sicer:  

1. Zgodba brez strukture; npr. Tukaj dala. Kraljica stopila v lužo. Ta, ta je imela žogo. 

Papiga je bila v kletki. 

2. Zgodba, v kateri prevladuje opis; npr. Tukaj je kraljevič. Deževalo je. Kraljična je mokra 

in trka na vrata. Kraljevič ji odpre. Kraljica da pod odejo grah in gredo spat. Kraljična ni 

dobro spala. To je prava kraljična. 

3. Zgodba, v kateri gre za enostavno časovno nizanje dogodkov; npr. Živel je kralj, ki je 

iskal kraljično. Potem je prišel domov. Potem je deževalo. Nekdo je potrkal na vrata. 

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

4. Zgodba, v kateri so prepoznane vzročno-posledične zveze; npr. Kraljevič je želel pravo 

kraljično. Bil je zelo potrt. Potem je nekdo potrkal na vrata. Bila je kraljična. Stara 

kraljica je položila zrno graha na posteljo in kraljična je morala spati gor. Zjutraj je 

povedala, da je zaspana, ker je slabo spala. Potem je kraljevič vedel, da je prava 

kraljična. 

5. Zgodba, v kateri so dogodki prepoznavno povezani z namenom oziroma ciljem zgodbe; 

npr. Kraljevič je hodil po vsej deželi in iskal kraljično, ki bi bila prava. A je bilo pri vsaki 

nekaj narobe. Potem se je vrnil v svoj dom. Bil je žalosten in osamljen, ker je hotel imeti 

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

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

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

slabo. Celo noč nisem zatisnila oči. Pod odejo sem imela nekaj trdega.« Tako je kraljica 

spoznala, da je prava kraljična. Samo kraljična lahko začuti zrno na najvišji blazini. In 

to zrno so potem nesli v muzej. (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, 83–84). 

                                                           
36 Angl. narrative clause. 
37 Angl. free caluse. 
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Pellegrini in Galda (1998, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) sta oblikovala kriterije 

za določanje razvojne ravni povedane zgodbe ob ilustracijah. Oblikovala sta jih glede na 

pripovedovanje zgodbe, ki jo je otroku predhodno prebral testator: 

1. Poimenovanje. Otrok poimenuje prvine na posamezni ilustraciji, a jih ne opisuje.  

2. Opisi, ki jih usmerjajo dejavnosti, prikazane na ilustracijah. Otrok posamezne ilustracije 

opisuje, ne rabi preteklika ali časovnih določil.  

3. Nepovezani dialog. Otrok poleg opisa zgodbe na ilustracijah, oblikuje tudi eno ali več 

delnih zgodb, rabi preteklik in časovna določila.  

4. Zgodba, povedana za poslušalce. Pripovedovana zgodba je povezana in koherentna, 

ozira se k ilustracijam ali nanje kaže. Opisi ilustracij so povezani v ustrezno časovno 

razmerje.  

5. Izmišljena zgodba. Glavni junak prebrane zgodbe je v otrokovo zgodbo vključen, 

časovno zaporedje dogodkov pa je spremenjeno.  

6. Zgodba, ki je podobna prebrani zgodbi. Otrokova zgodba je podobna prebrani zgodbi.  

7. Zgodba, ki je enaka prebrani zgodbi. Otrok po spominu pripoveduje zgodbi, ki je enaka 

prebrani. Pogosto kaže na ilustracije.  

Miljak (1979, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) opisuje štiri razvojne ravni 

otrokovega pripovedovanja ob ilustracijah:  

1. Perceptivna rekognicija. Gre za naštevanje stvari, predmetov oseb ali živali, narisanih 

na ilustraciji. Gre za prepoznavanje narisanega in pretvarjanje slednjega v govorni kod. 

Te vrste pripovedovanje zmore že enoletni otrok.  

2. Nepopolni opis. Gre za prepoznavanje odnosov med predmeti na sliki, ki jih pretvarja 

v govorni kod. Prevladuje nizanje opažanj.  

3. Elaboriran govor. Pri opisovanju se otrok posredno ali neposredno opira na lastne 

izkušnje. Prepoznava vse odnose na sliki in slike opisuje kot aktivno dogajanje. Vedno 

bolj sta prisotna aktualen kontekst in kontekst iz preteklosti.  

4. Povezovanje dogajanja na slikah. Vsako sliko opiše kot aktivno dogajanje, svoje opise 

sestavi v logično zaporedje.   

3.4 Razvoj pripovedovanja zgodbe 

Razvoj pripovedovanja zgodb pri otroku poteka od enostavnih zgodb, tj. opisovanje dogodkov 

iz njihovega življenja, do konvencionalnih, koherentnih in kohezivnih zgodb v zgodnjem in 

srednjem otroštvu (Baloh, 2015). V starosti enega leta in pol otroci začno tvoriti dvobesedne 

stavke, kar jim omogoča nov način organiziranja, povezovanja in osmišljanja lastnih izkušenj 

in socialnih odnosov (Oppenheim, Emde in Wamboldt, 1996, v Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Podlesek, 2010). V svoje izjave vse pogosteje vključujejo pridevniške besede, kar jim 

omogoča opisovanje lastnosti predmetov in mesto, kjer se predmet nahaja. Prve vsebine, ki 

jih vključujejo v svoje pripovedovanje, se nanašajo na njihovo neposredno okolje (Bröstrom, 

2002 in Fein, 1995, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010) in opisovanje rutin, 

ki temeljijo na določenem časovnem vzorcu (Baldock, 2006, v Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Podlesek, 2010). Po Liles (1993, v Arapović idr., 2010) otroci v drugem letu starosti 

začnejo govoriti o stvareh, dogodkih, ki so se zgodili, in so zmožni sodelovati v pripovedovanju, 

ki ga vodi odrasla oseba. Dogodke začenjajo nizati v časovni vrstni red. Pripovedovanje ima 

izrazite karakteristike konverzacijskega diskurza med otrokom in odraslim. Med drugim in 
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četrtim letom starosti se otrokovo pripovedovanje razvija od fragmentarnih izpovedi proti bolj 

dovršenemu pripovedovanju. Otroci začnejo usmerjati pozornost k namenu in informaciji 

zgodbe, bogatijo predstavitev konteksta, usmerjeni so na srečen zaključek zgodbe. V 

otrokovem pripovedovanju se v tem obdobju opaža nizanje sekvenčnih dogodkov, s katerimi 

razvijajo zgodbo do njenega vrhunca (Peterson in McCabe, 1983, v Arapović idr., 2010). Med 

drugim in tretjim letom starosti se vsebine zgodb nanašajo na neposredno okolje otroka in 

njegove izkušnje (Broström, 2002; Fein, 1995, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). 

Rutina sama, ki temelji na časovnem zaporedju dogodkov, malčka spodbuja k preprostemu 

razumevanju konceptov sedanjosti, preteklosti in prihodnosti. Malčki imajo pogosto težave z 

razumevanjem dogodkov in pripovedovanjem o dogodkih, ki niso vezani na neposredno 

zaporedje vsakodnevne rutine, dogodkih, ki so se zgodili v bližnji preteklosti, ter dogodkih s 

popolnoma domišljijsko vsebino (Baldock, 2006, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). 

Po 3. letu starosti so zgodbe vse bolj strukturirane, po 4. pa že temeljijo na osnovni shemi 

konvencionalnega pripovedovanja (Broström, 2002; Fein, 1995, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019). Časovno zaporedje dogodkov je vključeno, praviloma pa ne temeljijo še na 

resničnem zapletu. Da bi bila zgodba koherentna celota, vanjo vpeljejo le enega junaka. To 

jim omogoča, da se v pripovedovanju osredotočijo zgolj na združevanje opisov dogodkov okoli 

ene središčne točke. Med 3. in 4. letom starosti otroci začno uporabljati strukturne elemente – 

uvod, jedro in zaključek. Zmožni so pripovedovati o kraju dogajanja in junaku zgodbe. 

Posamezni deli zgodbe postajajo vedno bolj popolni. Okoli 4. leta starosti razvijejo shemo za 

konvencionalno pripovedovanje zgodb. V otrokovem pripovedovanju se pojavi problem 

oziroma tema, pogosto so vključene čustvene vsebine, pomembne so tudi misli in počutje 

glavnega junaka (Fein, 1995, v Arapović idr., 2010).  

 

Smith in Cowie (1993, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) navajata, da se otroci 3.–

6. leta v pripovedovanju zgodbe oddaljujejo od konkretnega in se vse bolj naslanjajo na svoje 

mišljenje in rabo govora. Postopoma zmorejo oblikovati prave in dobro strukturirane zgodbe, 

ki vključujejo začetek, jedro in zaključek. V njih opisujejo resnične in domišljijske osebe in 

dogodke. Gre že za zaključene celote (Broström, 2002, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2019). Po Liles (1993, v Arapović idr., 2010) otrok v starosti 5–6 let v pripovedovanje pogosto 

vključuje usmerjenost v potek dogajanja. Zgodbo začne organizirati okoli problema dogajanja. 

Po 5. letu so njihove zgodbe koherentne in kohezivne s konvencionalno strukturo. Zgodbe 

gradijo na začetnem dogodku, zavedajo se cilja zgodbe, opisujejo motive in počutja oseb. 

Zgodba ima svoj vrhunec in logični zaključek, razvijajo pa jo okoli glavnega junaka (Fein, 1995, 

v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Postopoma vključujejo tudi metajezik. Tako vse 

natančneje in celoviteje opisujejo miselna stanja in čustva junakov (Applebee, 1978; Winner, 

1988 v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Govor različnih junakov ponazarjajo z 

ustrezno intonacijo ali globino glasu (Smith in Cowie, 1993, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019). Po Dombey (2003, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) pet- in šestletni 

otroci s pomočjo zapletenih miselnih operacij razmišljajo o posameznih elementih, ki 

sestavljajo zgodbo, ter vrednotijo dejanja in vedenje junakov zgodbe. Na razvoj njihove 

metajezikovne zmožnosti kaže zmožnost pojasnitve temeljnih značilnosti zgodbe (Fein, 1995, 

v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). 

 

Ob koncu zgodnjega otroštva otroci v svoje zgodbe vključujejo vedno več metafor, ironije in 

humorja, pa tudi moralno presojanje junakov zgodbe, kar se povezuje s teorijo uma (Dombey, 

2003; Winner, 1998, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Gentner (1988, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019) je v svoji raziskavi ugotovila, da malčki in otroci v zgodnjem 
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otroštvu praviloma razumejo in rabijo metafore, ki temeljijo na zaznavnih značilnostih 

predmetov, šestletniki pa razumejo in oblikujejo tudi odnosne metafore. Po Winner (1988, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) prav raba metafor kaže na razmeroma visoko 

zmožnost dekontekstualizacije jezika otrok v zgodnjem otroštvu med pripovedovanjem zgodbe 

ter da otroci tudi sami med pripovedovanjem zmorejo oblikovati izvirne primerjave.  

 

Pripovedovanje zahteva spretnosti konceptualizacije – oblikovanje ideje, zaporedja teh idej, 

kohezijo in upoštevanje perspektive poslušalca (Levelt, v Dam, 2010). Ta področja pripovedne 

kompetence se razvijajo skozi celotno obdobje šolanja oziroma srednjega in poznega otroštva 

v obdobje mladostništva. Zgodbe postajajo vse daljše, zapletenejše in celovitejše z vidika 

jezikovne in vsebinske strukture (Demir idr., 2010, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2019). Njihove zgodbe se najpogosteje začnejo z značilnim začetkom, npr. Nekoč pred 

davnimi časi … Pogosto pripovedujejo s posebnim pripovednim načinom, značilnim za 

zgodbe. V zgodbe vključujejo vse več opisov psiholoških značilnosti junakov in lastno 

vrednotenje njihovih dejanj. Pri šolskih otrocih gramatične strukture postajajo vedno bolj 

sestavljene, intenzivneje se razvijajo metajezikovne zmožnosti. Slednje se začnejo razvijati z 

učenjem branja in pisanja. Istočasno se s pripovedovanjem v času šolanja začnejo 

intenzivneje razvijati tudi njihove literarne zmožnosti. Bento Paiva in Benfi-Lopes (2010) 

pravita, da se s starostjo povečuje tudi (po)govorna spretnost otroka oziroma mladostnika, 

čemur je vzrok vedno večja količina govorno-jezikovnih izkušenj. Zmožnost pripovedovanja, 

tako ustnega kot pisnega, postaja vedno bolj široka, sintaktično in epizodično kompleksna in 

vsebuje vedno več informacij, ki se nanašajo na čustveno področje. 

3.4.1 Razvojne ravni v otrokovem pripovedovanju zgodbe  

Roth (2009, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) opisuje razvoj pripovedovanja na 

petih razvojnih ravneh, ki si sledijo 2.–5. leta starosti; zadnji dve ravni sta značilni za obdobje 

zgodnjega otroštva. 

 

1. raven: Kupi, za katere je značilno preprosto nizanje idej, brez pravega reda.  

2. raven: Opisi vključujejo informacije o osebnosti in fizičnih značilnostih glavnega junaka.  

3. raven: Zaporedja dejanj, v katerih so dogodki v zgodbi povezani v časovnem zaporedju, ne 

pa v vzročno-posledičnem zaporedju.  

4. raven: Preprosta, skrajšana zgodba, v kateri so dogodki povezani v časovnem in 

vzročno-posledičnem zaporedju. Opisi dejanj pa ne temeljijo na določenem cilju.  

5. raven: Za pravo, tj. tradicionalno zgodbo so značilni med seboj logično povezani dogodki in 

z osnovno temo ali junakom.    

 

Applebee (1978, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) opisuje šest razvojnih sprememb 

v strukturi zgodbe, ki si sledijo v obdobjih malčka in zgodnjega otroštva. Meni, da sta za razvoj 

otrokovega pripovedovanja ključnega pomena prepoznavanje središčnega elementa v zgodbi 

in oblikovanje verig, s pomočjo katerih otrok povezuje glavne elemente v zgodbi.  

 

1. raven: Začetno pripovedovanje v kupih, tj. bolj ali manj neorganizirano zbirko posameznih 

elementov, ki pa jih še ne moremo opredeliti kot zgodbo. Gre za preprosto poimenovanje in 

opise dogodkov ali dejanj. Tipično značilne so za malčke, stare 2 leti. 
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2. raven: Slabše organizirano opisovanje zaporedja dogodkov, ki pa že kažejo na otrokovo 

zavedanje časa. Vključujejo opisovanje dogodkov okoli vodilne teme ali junaka. Značilne so 

za pripovedovanje malčkov do 3. leta starosti.  

3. raven: Razvojno zahtevnejše pripovedovanje so preproste zgodbe o dogodkih, ki so 

organizirani okrog osnovnega dogodka. Vsebujejo tri elemente – začetni dogodek, dejanje 

glavnega junaka in posledice oziroma izid dejanja. Vključeni so tudi preprosti opisi glavnega 

junaka (telesne značilnosti, obrazni izrazi). Pravega razpleta ali zaključka pa ne vključujejo. 

Značilne so za pripovedovanje otrok 3.–4. leta starosti. 

4. raven: Zgodbe brez prave strukture, neusmerjene verige, v katerih otroci uspejo povezati 

posamezne dele zgodbe med seboj v logičnem časovnem ali vzročno-posledičnem zaporedju. 

Pri tem najpogosteje uporabljajo veznike in, ampak in ker. Značilne so za pripovedovanje otrok 

4.–5. leta starosti.  

5. raven: Razvojno višje pripovedovanje zgodbe, v njej otroci oblikujejo usmerjene verige. Za 

slednje je značilno, da se vsak element povezuje z naslednjim. Povezanost z začetkom in 

koncem zgodbe je šibka, zelo nizka in pogosto nejasna. Vključujejo ključne elemente zgodbe, 

tj. glavni junak, začetni dogodek, načrt ali cilj glavnega junaka, njegovo dejanje ter opis 

posledic njegovih dejanj. Zaplet zgodbe je šibek. Zgodbo pogosto zaključijo z besedo konec, 

ki je arbitrarno določen in za poslušalca nenaden. Značilne so za pripovedovanje petletnih 

otrok.  

6. raven: Prave zgodbe vključujejo glavnega junaka, zaplet ter vodilno temo, okoli katere otroci 

razvijejo zgodbo od uvoda, vrhunca do zaključka, ki je jasno povezan z začetkom zgodbe. 

Vključeni so tudi opisi namena in ciljev glavnega junaka, ki ležijo v ozadju njegovih dejanj ter 

logično povezano zaporedje dogodkov. V zaključku zgodbe je razplet oziroma rešitev 

problema. Značilne so za pripovedovanje otrok po 5. letu starosti. 

 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek (2010) o razvoju pripovedovanja otrok po 3. letu 

starosti navajajo ugotovitve različnih avtorjev, in sicer da postaja pripovedovanje zgodbe 

vedno bolj strukturirano in konvencionalno, zgodbe pa vse bolj koherentne in kohezivne. 

Konvencionalno zgodbo z dobro strukturo najpogosteje gradijo na začetnem dogodku; 

razvijajo jo okoli glavnega junaka, zavedajo se cilja zgodbe, ki določa osrednjo nit 

pripovedovanja; oblikujejo smiselne časovne in vzročne povezave; opisujejo motive, odnose 

med osebami in čustva oseb. Po Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc (2004) je 

pripovedovanje vedno bolj koherentne in kohezivne zgodbe povezano tudi z otrokovim 

usvajanjem slovnice jezika in razvojem metajezika. Stavki postajajo daljši, otroci vanje 

vključujejo veznike, predloge, pomožne glagole, spreminjajo zaporedje besed za oblikovanje 

vprašalnih in nikalnih stavkov, oblikujejo podredno in priredno zložene povedi, v katere 

vključujejo glagole v pretekliku in prihodnjiku (Fekonja idr., 2005 v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019). Starejši predšolski otroci porabljajo tudi simbolne zamenjave, metajezikovne 

besede in izjave, odnosne metafore (Smith in Cowe, 1993; Winner, 1988, v Marjanovič Umek 

in Fekonja Peklaj, 2019) ter vrednotenje vedenja in dejanj junakov (Dombey, 2003, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). 

 

V raziskavi pripovedovanja zgodbe, ki jo je s sodelavci opravila Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Kranjc (2004) so štiriletni otroci največ pripovedovali zgodbe brez strukture ali zgodbe 

z enostavno strukturo. Ta je vključevala bolj ali manj statično opisovanje ilustracij v slikanici. 

Šestletniki so pripovedovali zgodbe s strukturo, v njih je prevladovalo časovno nizanje 

dogodkov, zgodbe pa so bile še vedno precej statične. Osemletniki so oblikovali večinoma 

strukturirane zgodbe z opisi misli in čustev junakov zgodbe. Med junaki so bili vzpostavljeni 
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ustrezni odnosi in povezave, v zgodbe pa so pogosto vključevali opise vzročno-posledičnih 

odnosov. Glede na dolžino zgodbe in število uporabljenih besed so rezultati raziskave 

pokazali, da so tri- in štiriletni otroci pripovedovali pomembno krajše zgodbe kot petletni otroci. 

Zgodbe tri- in petletnih otrok so se pomembno razlikovale tudi po številu rabe različnih besed. 

V zgodbah vse treh starostnih skupin so prevladovale enostavčne povedi. S starostjo otrok je 

delež priredno in podredno zloženih povedi naraščal. Posebej triletni otroci v svoje zgodbe 

najpogosteje niso vključevali niti veznikov nevezalnega priredja niti podrednih veznikov, ki 

izražajo vzročno podredje. Štiri- in petletniki so v zgodbe vključevali tudi obe vrsti veznikov 

hkrati, a redko. Obenem je naraščala tudi povprečna dolžina povedi. Oblikovanje daljših povedi 

in uporaba prirednih in podrednih veznikov je starejšim otrokom omogočala oblikovanje 

zapletenejših stavčnih struktur in pripovedovanje bolj koherentne zgodbe z logičnim nizanjem 

dogodkov (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019).  

 

Čeprav v govoru petletnikov že opazimo rabo različnih veznikov, teh pogosto še ne morejo 

uporabiti v zgodbi. Pripovedovanje od otroka poleg usvojene slovnične strukture jezika zahteva 

tudi razumevanje in povezovanje dogodkov v koherentno logično celoto.  

3.4.2 Razvoj pripovedovanja zgodbe v povezavi z razvojem besedišča   

Razvoj pripovedovanja zgodbe je povezan z razvojem besedišča in slovnične strukture. Otrok 

mora povedi ustrezno povezati z uporabo različnih jezikovnih sredstev; tj. z uporabo 

ustreznega časa, veznikov in zaimkov. Jezikovna sredstva omogočajo sklicevanje na 

informacije, ki so bile že podane, povezovanje dogodkov med seboj ter tekoči potek zgodbe in 

njeno razumljivost (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2019). Z obsežnejšim besediščem in zapletenejšo slovnično strukturo postajajo zgodbe z 

vidika svoje koherentnosti in kohezivnosti vse celovitejše in zapletenejše (Baldock, 2006; 

Bruner, 1990, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019).  

 

Z višanjem starosti otroka besedišče vključuje tudi vedno več različnih besednih vrst. Uporaba 

pridevnikov, veznikov, predlogov, prislovov, zaimkov in pomožnih glagolov omogoča 

oblikovanje vse daljših, slovnično zapletenih podrednih in prirednih izjav (Karmiloff in 

Karmiloff-Smith 2001; Marjanovič Umek idr., 2013; Wehberg idr., 2007, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2019). Zgodbe so praviloma vse daljše. Obsežnejše besedišče se kaže tudi v 

večjem številu besed in večjem številu različnih besed, ki jih otroci uporabljajo v svojem 

pripovedovanju. Usvajanje novih besed omogoča slišanje celovitih izjav, ki jih otrok v svojem 

okolju doživlja. Na vsebino teh besed pa sklepajo iz socialnih situacij in kontekstov, v katerih 

jih posamezniki uporabljajo (Hoff, 2001; Hoff in Naigles, 2002; Kajikawa in Masataka, 2001; 

Siegler, 1998; Tomasello in Bates, 2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Obseg 

besedišča je tudi dober napovednik slovnične strukture stavkov, npr. povprečne dolžine povedi 

in zapletenosti stavkov (Devescovi idr., 2005; Marjanovič Umek idr., 2013; Marjanovič Umek 

idr., 2017, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019).   

 

Usvajanje slovnice jezika poteka vzporedno z usvajanjem novih besed (Tomasello in Bates, 

2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). V obdobju malčka in zgodnjega otroštva 

usvajanje slovničnih pravil jezika poteka zelo hitro. Izjave otrok postajajo vse bolj strukturirane, 

zapletene in podobne slovnično pravilnim izjavam odraslih (Siegler, 1998; Tomasello in Bates, 

2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). V starosti dveh let so njihove izjave že od 

tri- do štiribesedne. Z razvojem večbesednih izjav usvajajo tudi osnovni vrstni red besed, ki 
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prevladuje v njihovem maternem jeziku, in sicer preko izjav, ki jih slišijo v svojem okolju. Že v 

zgodnjem obdobju usvojijo osnovni besedni vrstni red, ki v njihovem jeziku prevladuje. Njihovo 

razumevanje tega je najprej ozko vezano le na njim poznane besede, kasneje pride do 

posplošitve tudi na manj znane besede (Akhtar, 2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2019). 

3.4.3 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj pripovedovanja 

Tako kot velja za druga področja govora, se tudi med malčki in otroci enake starosti v 

pripovedovanju pojavljajo individualne razlike. Med pomembne dejavnike za razvoj otrokovega 

pripovedovanja zgodbe sodijo družinsko okolje, simbolna igra in risba. 

 

K dejavnikom družinskega okolja prištevamo izobrazbo staršev, skupno branje staršev in 

otrok, otrokovo izpostavljenost otroški literaturi, starost, pri kateri so starši začeli brati svojemu 

otroku, število knjig, ki so otroku na voljo, obiskovanje knjižnice in kulturnih prireditev za otroke 

ter prepričanje staršev o pomenu skupnega branja in spodbujanja govornega razvoja (Kovačič, 

2012). Poslušanje pripovedovane zgodbe s strani druge osebe ali branje zgodbe posledično 

vpliva na prepoznavanje koncepta strukture zgodbe. Hibbin (2016) in Myers (1990, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) kot učinkovitejšo metodo opisujeta pripovedovanje 

zgodbe, ki jo otrok posluša. Zanj je značilno posredovanje zgodbe z večjim poudarkom na 

uporabi različnega tona glasu in gest, je bolj interaktivna in osebna izkušnja ter spodbuja večjo 

pozornost na vsebino zgodbe. Starši otrokom ob pripovedovanju zgodb predstavijo bogato 

besedišče, način mišljenja in vedenja. Besedišče bogatijo tudi z razlago novih besed, kar pa 

otroku omogoča boljše razumevanje zgodbe. Različne vsebine zgodb otroku nudijo 

spoznavanje drugih okolij in sveta. Pripovedovanje zgodbe zahteva drugačno jezikovno 

izražanje in ne vsakdanji pogovorni jezik, zato se otrok ob pripovedovanju seznani tudi s 

knjižnim jezikom (Knaflič, 2003). Engel (1995, v Kovačič, 2012) pravi, da družinski dejavniki 

odločilno prispevajo k boljšemu govornemu izražanju, razumevanju in pripovedovanju zgodbe 

otroka. Pomembne so že prve izmenjave med odraslim in otrokom v obdobju dojenčka in 

malčka, možnosti poslušanja in sodelovanja v družinski komunikaciji, ki jih nudimo otroku. 

Pripovedna zmožnost se razvija, ko otrok posluša običajne pogovore, ki se med odraslimi 

odvijajo vsak dan, in ob zgodbah, ki mu jih odrasli pripovedujejo. Sam razvoj pripovedovanja 

pa vpliva tudi na razvoj samopodobe, splošne logike, socializacije, dojemanja kontinuitete 

lastnih izkušenj in pismenosti (Engel, 1995, v Šilc, 2015). 

 

Simbolna igra, risba in pripovedovanje zgodbe so med seboj povezane dejavnosti, saj v njih 

malčki in otroci izražajo svoje razumevanje sveta. Prav tako pa jim omogočajo, da se v njih 

čustveno izrazijo. Otrokovo pretvarjanje v simbolni igri je tesno povezano z njegovo jezikovno 

kompetentnostjo. Povezanost simbolne igre in pripovedovanja sloni na vsebini zgodbe, ki jo 

otrok med igro oblikuje sam ali s soigralci, ali pa na literarni predlogi, ki jo je otrok slišal ob 

skupnem branju (Nicolopolulou, McDowell in Brockmeyer, 2006, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2019). Značilen ključni element simbolne igre in pripovedovanja zgodbe je 

dekontekstualizacija jezika38 (Pellegrini in Jones, 1994, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

                                                           

38 Logična povezanost besedila, ki jo otrok zagotavlja z upoštevanjem slovničnih pravil jezika ter rabo različnih pridevnikov, 

prislovov, veznikov in zaimkov (Karmiloff in Karmiloff-Smith, Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič Umek, Fekonja in Podlesnik, 
2010). 
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2019). Gre za jezik, ki izraža pomen in omogoča oblikovanje vsebine igre ali redefiniranje 

igralnega materiala. Otroku omogoči oblikovanje namišljenih situacij in miselnih pretvorb 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Appleyard (1991, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019) izpostavlja povezanost preko domišljije, ki omogoča prestop iz resničnega v 

domišljijski svet in hkratno privzemanje različnih vlog v socialni simbolni igri, v vlogi 

pripovedovalca, bralca ali poslušalca zgodbe. Otroci, ki v simbolni igri uporabljajo več govornih 

in miselnih predstavnih pretvorb ter več metajezika, dosegajo višje razvojne ravni v 

pripovedovanju ali pisanju zgodbe. Tudi risba temelji na razvoju otrokovega simbolnega 

mišljenja (Cox, 2005, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Risanje je z razvojem 

govora tesno povezano, saj obe obliki izražanja temeljita na razvoju simbolne zmožnosti otroka 

(Farokhi in Hashemi, 2011; Matthews, 1992; Rose, Jolley in Charman, 2012, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Obe dejavnosti omogočata posredovanje misli in čustev 

drugim (Anning, 1999, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Risanje pomaga 

organizirati lastne ideje, osmisliti izkušnje. Malčkom in otrokom v zgodnjem otroštvu, ki zaradi 

nižje govorne kompetentnosti še ne zmorejo posredovati koherentno oblikovane vsebine 

poslušalcu, omogoča posredovanje lastnih misli, namena in zgodbe drugim (Anim, 2012, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Risanje nudi pomemben kontekst za spodbujanje 

govora malčka in otroka, še posebej pripovedovanja zgodbe in sporazumevalnih zmožnosti. 

Med risanjem malčki in otroci pogosto pripovedujejo zgodbe, ki jih prikazujejo v risbah (Gallas, 

1994; Malchiodi, 1998; Vygotsky, 1995, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). 

3.4.4 Pripovedovanje zgodbe otrok v povezavi s teorijo uma 

Teorija uma govori o otrokovi zmožnosti razumevanja lastnih mentalnih stanj in mentalnih stanj 

drugih, npr. njihovih prepričanj, želja in namena. Ta se kažejo v posameznikovem vedenju in 

pomenijo temelj otrokovega razumevanja socialnega sveta (Baron-Cohen, 2001, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Razlaga zmožnost razumevanja in doživljanja sebe in drugih 

kot oseb s svojimi individualnimi prepričanji, čustvi, željami in interpretacijami okolja, ki nas 

obdaja (Marjanovič Umek, 2009, v Hacin, 2016). Po Kleinknecht in Beike (2004, v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010) razumevanje, da imajo drugi ljudje lastno mišljenje, 

spodbuja otrokov priklic preteklih dogodkov, hkrati se lahko otrok z višje razvitimi 

sporazumevalnimi zmožnostmi učinkoviteje vključuje v pogovor z drugimi osebami. Teorija 

uma se razvija postopoma v obdobju zgodnjega otroštva. Teorija uma je pri otroku povezana 

s semantičnimi, gramatičnimi in pragmatičnimi jezikovnimi kompetencami (Milligan, Astington 

in Dack, 2007, v Hacin, 2016). 

 

Zmožnost opisovanja ter pojasnjevanja vzrokov mentalnih stanj, čustev in mišljenja drugih se 

kaže tudi v pripovedovanju zgodbe (Capps, Losh in Turner, 2000; Pelletier in Astington, 2004, 

Tager-Flusberg, 1999, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Gre za otrokovo zmožnost 

decentriranja mišljenja, tj. zavzemanja perspektive drugega, razumevanja govora drugih in 

rabo metafor (Baldock, 2006, v Marjanovič Umek Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). Po 

Baldock (2006, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) je otrokovo razumevanje mišljenja 

drugih ključno za razvoj nekaterih vidikov otrokovega pripovedovanja zgodbe. Malčki imajo 

težave z razumevanjem namena, ki pripelje do določenih dogodkov. Otroci z razvito teorijo 

uma se v svojem pripovedovanju osredotočijo na opisovanje posledic različnih dogodkov kot 

pomembnega vidika zgodbe ter ciljev in namena junakov v zgodbi. Lorusso in sodelavci (2006, 
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v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) izpostavljajo še zmožnost upoštevanja 

perspektive poslušalca ter zavedanje, kako se poslušalčevo razumevanje povedanega 

spreminja glede na informacije, ki mu jih pripovedovalec posreduje. Kleinknecht in Beike 

(2004, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) sta v svoji raziskavi ugotovili, da je odnos 

med zmožnostjo pripovedovanja zgodbe in teorije uma dvosmeren. Otrokovo razumevanje, da 

imajo drugi ljudje lastno mišljenje, spodbuja njegov priklic preteklih dogodkov. Charman in 

Shmueli Goetz (1998, v Hacin, 2016) sta ugotovila, da je teorija uma pri otrocih povezana z 

njihovo zmožnostjo spreminjanja perspektive različnih protagonistov zgodbe in strategijami, ki 

jih uporabijo ob vključitvi novega junaka v zgodbo. Povezava med teorijo uma in 

pripovedovanjem zgodbe se lahko nanaša na število izrazov, ki jih otrok uporablja za 

poimenovanje duševnih stanj. Ugotovitve slovenske raziskave, ki jo je opravila Marjanovič 

Umek s sodelavci, vanjo so bili vključeni otroci, stari 3, 4 in 5 let, je pokazala, da otroci z višjo 

starostjo v svojo zgodbo vključujejo več opisov mentalnih stanj in čustev junakov. Avtorice 

slednje povezujejo z razvojem teorije uma, socialnega razumevanja in metajezika otrok v 

obdobju 3.–5. leta (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019).  

3.4.5 Metalingvistične zmožnosti otroka 

Metalingvistične zmožnosti otroku omogočajo predstavljanje, opisovanje njihovih misli, razvoj 

od konkretnega mišljenja k abstraktnemu, uporabo jezika za izražanje čustev, želja, namenov 

in razumevanja njihovih lastnih misli in misli drugih. Metalingvistične zmožnosti vključujejo 

metalingvistično zavedanje, metakomunikacijo in metabesedišče.  

 

Metalingvistično zavedanje se nanaša na zavedanje jezikovnih enot, npr. besed, zlogov in 

zavedanja razmerij med besedami, njihovega pomena in sintakso. Prav tako vsebuje tudi 

fonološko, sintaktično in semantično zavedanje. Razvoj metalingvističnega zavedanja poteka 

postopoma. Osrednja zmožnost, tj. razumeti jezik kot jezik, se razvije okrog 4. leta starosti 

(Doherty in Perner, 1998, v Hacin, 2016). Metakomunikacija opisuje razvoj pragmatičnih 

zmožnosti oziroma zavedanja otroka, ki mu omogoča komunikacijo o predmetih, dogodkih in 

osebah, ki niso prisotni v dani situaciji (tukaj in zdaj). Metabesedišče obsega besedišče, ki ga 

otrok uporablja v namen opisovanja mentalnih stanj, npr. glagola razmišljati, vedeti, 

samostalnika misli, želja ipd. (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2010, v Hacin, 2016).    

 

Metalingvistične sposobnosti zajemajo tudi pripovedovanje zgodbe (Charman in Shmueli 

Goetz, 1998, v Hacin, 2016). Konvencionalne zgodbe otrok vključujejo zmožnost 

reprezentacije, decentralizacije in razumevanja različnih perspektiv, metabesedišče in 

zmožnost povezovanja dogodkov, čustev, misli in razmerij glavnega junaka zgodbe (Aplebee, 

1978, v Hacin, 2016). Našteto otroku omogoča, da med pripovedovanjem zgodbe uporablja 

svoje mentalne reprezentacije (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2010, v Hacin, 2016).  
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3.5 Pripovedovanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju  

 

Zmožnost pripovedovanja otrok z MDR je primerna njihovi mentalni starosti, pri čemer pa je 

prisotna slabša uporaba jezikovnih kohezivnih orodij (Boudreau in Chapmann, 2000, v Šilc, 

2015). Hemphill idr. (1991) so ugotovili, da se pripovedovanje otrok z MDR v primerjavi z 

vrstniki značilnega razvoja enake mentalne starosti ne razlikuje v dolžini pripovedi, morfološki 

in leksikalni raznolikosti, npr. delež samostalnikov, število vzročnih povezav, število časov in 

menjava zornih kotov, ter uporabi narativnih sredstev, npr. sredstev za pridobivanje pozornosti 

in vzklikov. Razlike so se pokazale v referenčni ustreznosti39, v čemer je skupina z MDR 

dosegala nižje rezultate. Z raziskavo so ugotovili, da je eno šibkih področji otrok z MDR 

zmožnost sklicevanja na samostalnik oziroma uporaba zaimkov. Večina sklicevanj se je v 

pripovedovanju otrok z MDR nanašala na protagonista zgodbe. Sklicevanje v pripovedi 

zahteva integracijo znanja številnih jezikovnih in nejezikovnih področji, pri čemer imajo otroci 

z MDR težave. Prav tako imajo težave v kodiranju ali priklicu zgodb. 

 

Fowler (1997, v Kortinik, 2019) slabše oblikoslovno-skladenjske spretnosti otrok z MDR 

pripisuje specifičnim primanjkljajem na oblikoslovno-skladenjskem področju, primanjkljajem na 

področju fonologije in zaznavanja glasov, težavam z besednim delovnim spominom, ki naj bi 

pri otrocih z MDR vplival na težave pri usvajanju jezika, neupoštevanje slovničnih oblik 

(množina, spol, glagolski čas), neupoštevanje ujemanja med osebkom in povedkom ipd., ter 

nedosledni uporabi pravil, osebe z MDR še naprej delajo napake pri strukturah, ki so jih usvojile 

že pred časom. Lenneberg (1967, v Kortinik, 2019) je zapisal, da se učenje jezika bistveno 

upočasni, ko se konča kritično obdobje za usvajanje jezika, tako primanjkljaji na 

oblikoslovno-skladenjskem področju pri otrocih z MDR postanejo očitnejši z višjo kronološko 

starostjo. V pripovedovanju otrok z MDR se opažata manjša kohezivnost in skladnost 

gramatičnih struktur kot pri vrstnikih značilnega razvoja, na kar vplivajo njihovi primanjkljaji in 

zaostanki v jezikovnem razvoju. Osnovne težave se pojavljajo na nivoju pravilnih gramatičnih 

struktur. Colozzo (2011, v Barton-Hulsey idr., 2017) pri tem izpostavlja predvsem pogosto rabo 

enakega besedišča40 ali enakih fraz in slovničnih napak, ki še dodatno znižajo kakovost 

pripovedovanega besedila. Kamhi in Johnston (1982, v Koritnik, 2019) pa navajata, da otroci 

z MDR uporabljajo standardne41 jezikovne oblike in ne nenavadnih, npr. obračanje besed ali 

uporaba nestandardnih42 struktur ipd. 

Po Finestack, Palmer in Abbeduto (2012, v Barton-Hulsey idr., 2017) se v skupini otrok z MDR 

kažejo razlike v zmožnostih oblikovanja makrostrukture43 in mikrostrukture44 v pripovedovanju. 

Nekateri otroci z MDR imajo težave v zmožnosti oblikovanja le ene od obeh struktur, drugi pa 

v obeh. Zmožnost pripovedovanja se tako med posamezniki znotraj skupine otrok z MDR 

razlikuje, npr. zmožnost oblikovanja makrostruktur zgodbe je močno področje otrok z DS, 

medtem ko je njihova zmožnost oblikovanja mikrostruktur pomembno znižana. Marini s 

sodelavci (2010, v Barton-Hulsey idr., 2017) pa je pri otrocih z Williamovim sindromom ugotovil 

ravno nasprotno in pri njih opazil dobro razvite jezikovne zmožnosti. Po Facon, 

                                                           
39 Npr. raba nedoločnih členov za predstavitev novih junakov. 
40 Slabše razvito besedišče, manj bogato besedišče. 
41 Tj. jezikovne oblike, ki so v skladu s slovničnimi pravili. 
42 Tj. jezikovne oblike, ki niso v skladu s slovničnimi pravili. 
43 Po Hudson in Shapiro (1991, v Barton-Hulsey idr., 2017) k makrostrukturi spada vedenje o obliki in strukturi pripovedovane 
zgodbe, elementih, ki jih mora pripovedovana zgodba vsebovati, in vedenje, kako svoje pripovedovanje prilagoditi poslušalcu.  
44 Število vseh besed, število različnih besed, število povedi, povprečna dolžina povedi idr. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7043286/#R9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7043286/#R9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7043286/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7043286/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton-Hulsey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28846037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton-Hulsey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28846037
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Facon-Bollengier in Grubar (2002, v Koritnik 2019) obstaja dvom, da so vse težave pri 

jezikovnem razvoju otrok z MDR neposredna posledica upočasnjenega razvoja kognicije. 

Po Cummings (2009) se pri osebah z MDR težave teorije uma najbolje pokažejo prav pri 

pripovedovanju, saj mora pripovedovalec obvladati številne pragmatične jezikovne veščine. 

Osebne zaimke mora uporabiti tako, da poslušalec razume, na koga ali kaj se sklicujejo, za 

ustrezno razumljivost pripovedi mora upoštevati poslušalčevo predznanje. V ospredje mora 

postaviti ključne like in dogodke, manj pomembne informacije pa podati implicitno skozi 

pripoved samo. Dogodke mora posredovati tako, da zadosti poslušalčevim pričakovanjem 

glede pomembnosti, načina, količine itd. Zadostiti mora informacijskim potrebam poslušalca, 

saj bo zanj pripoved sprejemljiva le, če bo vedel za številne like in dogodke v zgodbi ter če bo 

razumel njihovo medsebojno povezanost. Potrebna je zmožnost domišljije, ki je sorodna teoriji 

uma. Pripovedovalec se mora vživeti v poslušalca. Opisane pragmatične jezikovne 

sposobnosti, ki omogočajo oblikovanje koherentnih pripovedi, so mogoče le v okviru teorije 

uma. 

 

Rosenberg in Abeduto (2013, v Šilc, 2015) poudarjata tudi pomembnost (vidikov) referenčne 

komunikacije. Osebe z MDR glede na kronološko starost dosegajo slabše rezultate tako v vlogi 

govorca kot poslušalca, in sicer tako pri interakciji »iz oči v oči« kot tudi v interakciji, kjer se s 

komunikacijskim partnerjem ne vidijo. Prav zaradi težav v referenčni komunikaciji dosežejo pri 

merjenju govorne uspešnosti rezultate, ki so pod pričakovanji glede na mentalno starost. 

 

Primanjkljaji v jezikovnem razvoju pri otrocih z MDR zavirajo razvoj njihove pripovedovalne 

zmožnosti, ki omogoča uspešno komunikacijo z vrstniki in odraslimi osebami ter se povezuje 

z učenjem oziroma razumevanjem prebranega besedila (Catts, Fey, Zhang, in Tomblin, 2001, 

v Barton-Hulsey idr., 2017). Zato je pomembno, da poznamo močna in šibka področja v 

pripovedovalni zmožnosti otroka z MDR, saj mu bomo le tako lahko nudili najustreznejše oblike 

pomoči. Za boljše razumevanje brane ali poslušane vsebine ter obnavljanje, pripovedovanje o 

prebrani ali poslušani vsebini lahko otroku z LMDR ponudimo različne oblike pomoči, npr. 

vprašanja, ki sledijo zaporedju dogajanja brane ali poslušane vsebine, iztočnice ali drugi 

(slikovni) material, ki se nanaša na zaporedje dogajanja zgodbe, na junake zgodbe in njihovo 

doživljanje ipd. (Jitendra in Gajria, 2011). Ob konkretiziranih vsebinah bodo zmogli slišano ali 

prebrano povedati, razložiti tudi s svojimi besedami (Williams idr., 1994). 

Wolman, van den Broek in Lorch (1997, v Koritnik, 2019) so proučevali vpliv kavzalne strukture 

zgodbe na takojšnjo in zakasnjeno obnovo zgodbe. V svojo raziskavo so vključili otroke z 

LMDR, otroke z učnimi težavami in otroke s tipičnim razvojem. Otroci so morali obnoviti 

prebrano zgodbo takoj in po štirih ali petih dneh. Kohezijo zgodbe so opredelili kot delež izjav, 

vključenih v glavno nit, ki je vodila od začetka do konca zgodbe. V primerjavi s preostalima 

skupinama otrok je skupina otrok z LMDR ohranila manj informacij. Prav tako so otroci z LMDR 

nekoliko hitreje pozabili vsebino zgodbe, ki ni imela deleža izjav, vključenih v glavno nit. 

Raziskav slovenskega prostora, ki bi preverjale zmožnost pripovedovanja v skupini otrok z 

LMDR, jih primerjale s kronološko ali mentalno enako starimi vrstniki in ki bi omogočale 

preverjanje in spremljanje razvoja tega področja, nisem zasledila. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7043286/#R7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton-Hulsey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28846037
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3.6 Ocenjevanje zmožnosti pripovedovanja zgodb 

Ocenjevanje zmožnosti pripovedovanja velja za pomembno orodje spremljanja otrokovega 

govorno-jezikovnega razvoja, saj sta razvoj jezika in razvoj pripovedovanja močno povezana 

(Arapovič in Grobler, 2006, v Omahna, 2011). Uporablja se v procesu razvojnopsihološke 

diagnostike spremljanja splošnega govornega razvoja otrok, še posebej njihove pragmatične 

zmožnosti (Bliss, McCape in Miranda, 1998; Marjanovič Umek idr., 2012; Reilly, Losh, Bellugi 

in Wulfeck, 2004, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Ponuja nam pomembne 

informacije o otrokovi zmožnosti sinteze različnih vidikov jezika, tako na ravni slovnične 

strukture, besedišča in morfologije, pa tudi organizacije koherentne vsebine znotraj 

posameznih izjav med njimi. Je eno od orodij vzdolžnega spremljanja aktualnega razvoja 

govora in zgodnje pismenosti ter napredovanja kasnejšega razvoja govora, bralne pismenosti 

in akademske uspešnosti pri različnih predmetih ter socialnih spretnostih otrok (Bliss idr., 1998; 

Marjanovič Umek idr., 2018; Marjanovič Umek idr., 2006; O'Neill idr., 2004; Pence, Justice in 

Gosse, 2007; Petersen in Spencer, 2010, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019).  

 

Ocenjevanje zmožnosti pripovedovanja zgodbe lahko izvedemo na različne načine. Gre za 

opise izkušenj, obnovo poznane ali nepoznane zgodbe po branju ocenjevalca, nadaljevanje 

začete zgodbe, pripovedovanje zgodbe ob danem naslovu, pripovedovanje ob ilustraciji ali 

številu ilustracij oziroma ob slikanici (Cain, 2003; Demir idr., 2010; Marjanovič Umek idr., 2003; 

Pellegrini in Galda, 1998, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Slike oziroma ilustracije 

so lahko povsem različne: od domišljijskih do resničnostnih, imajo manj ali več elementov, 

opisujejo vsakodnevne dogodke ... (Shapiro in Hudson, 1991, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019). Slikanica brez besedila je zelo spodbuden dražljaj, saj vsebuje ilustracije, ki so 

v logičnem zaporedju, in vse nujne elemente zgodbe, npr. informacije o začetnem dogodku, 

junakovih čustvih, dejanjih, zaključni dogodek itd. (Curenton, 2010; Westby idr., 1989, v 

Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Nujen pogoj za veljavno ocenjevanje je izdelava 

natančnih meril. Ta se praviloma nanašajo na raven jezikovne in vsebinske strukture zgodbe 

(Demir idr., 2010; Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001; Marjanovič Umek idr., 2012, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Na zgodbo, ki jo otrok pove, vpliva več dejavnikov, in sicer 

način pripovedovanja, uporabljen testni material, navodila testatorja, zahteva po oblikovanju 

realistične ali domišljijske zgodbe, poznavanje poslušane zgodbe, poznavanje otroka in 

testatorja (Westby idr., 1989, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Obnavljanje 

prebrane zgodbe je tesno povezano z otrokovim spominom, saj si poslušalec nekatere 

dogodke lažje zapomni kot druge (Trabasso in van den Brock, 1985, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2019).  

Večini otrok je pripovedovanje zgodbe poznana in prijetna aktivnost, zato so ob takšnem 

načinu preizkusa manj zadržani (Šilc in Schmidt, 2018). Podatki, ki jih dobimo, oziroma 

opažanja nam dajejo oceno otrokove zmožnosti posredovanja koherentne strukture opisanega 

dogodka, v katero vključi tudi primerno število ključnih informacij ter ustrezno uporablja 

sredstva, ki pripoved oblikujejo v kohezivno obliko. Za ocenjevanje pogovora diagnostika v 

splošnem temelji na kvalitativnih podatkih, pridobljenih iz nestrukturiranega pogovora otroka 

(Reese, Sparks,& Suggate, 2011 v Norbury, 2014). Glede na opaženo lahko načrtujemo 

ustrezne spodbude in pravočasno oblikovanje intervencijskih programov otrok (Bliss idr., 1998; 

Marjanovič Umek idr., 2012, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019).  
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3.6.1 Ocenjevanje razvojne ravni, na kateri otrok pripoveduje zgodbo 

V ocenjevanju zmožnosti pripovedovanja zgodb najpogosteje uporabljamo pripovedovanje 

zgodbe ob slikovnem materialu. Slike ali ilustracije so lahko realistične ali domišljijske, z manj 

ali več elementi, se med seboj bolj ali manj povezujejo v logičnem in časovnem zaporedju, 

opisujejo vsakodnevne ali nepričakovane dogodke, čustvene odzive junakov. Vse našteto v 

večji ali manjši meri spodbuja pripovedovanje zgodb malčkov ali različno starih otrok. 

Značilnosti slikovnega materiala so ključne predvsem za pripovedovanje malčkov in otrok v 

zgodnjem otroštvu. Ti se v primerjavi s starejšimi otroki med pripovedovanjem opirajo na 

dražljaje iz okolja (Shapiro in Hudson, 1991, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). 

Izbiramo lahko med različnimi standardiziranimi, nestandardiziranimi ali drugimi oblikami 

ocenjevanja. Najpomembnejše pa je, da nam oblika omogoča preveriti in oceniti mikrostrukturo 

(gramatika, sintaksa, besedišče) in makrostrukturo (uporaba jezika) zgodbe (Elleseff, 2017). 

 

Otrokom v obdobju zgodnjega otroštva omogočajo prepoznati in oblikovati koherentno zgodbo 

ustrezni slikovni dražljaji. Ti vključujejo ilustracije, ki si sledijo v logičnem in časovnem 

zaporedju. Spodbudna je tudi slikanica brez besedila, saj ilustracije v logičnem zaporedju 

posredujejo informacije v zvezi z vsemi pomembnimi elementi zgodbe (Curenton, 2010; 

Westby idr., 1989, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Pripovedovanje zgodbe na 

višjih razvojnih ravneh omogoča tudi pregled zaporedja ilustracij pred začetkom 

pripovedovanja (Shapiro in Hudson, 1991, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Otroci 

pred 5. letom starosti ob ilustracijah, ki jih vidijo prvič, vsako ilustracijo opišejo kot samostojen 

dogodek, ki s preostalimi ni povezan v koherentno celoto (Clancy, 1982; Karmiloff-Smith, 1986, 

v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). Gutmann in Frederiksen (1985, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2019) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so otroci pripovedovali zgodbo 

na najnižji razvojni ravni takrat, ko so imeli na voljo le eno samo ilustracijo. Ob tem so 

najpogosteje le poimenovali njene elemente. Shapiro in Hudson (1991, v Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2019) sta med štiri- in šestletnimi otroki, ki so pripovedovali zgodbo ob nizu 

logično in časovno povezanih ilustracij, izvedli raziskavo in ugotovili, da ilustracije, ki v 

zaporedju med seboj povezanih dogodkov prikazujejo določen problem in njegovo rešitev, 

spodbujajo otroke k pripovedovanju zgodb na višjih razvojnih ravneh. V primerjavi so otroci pri 

ilustracijah, ki so prikazovale le časovno zaporedje dogodkov, pripovedovali zgodbe na nižjih 

razvojnih ravneh, brez vključitve problema, opisov počutja, čustev glavnega junaka. Slovenske 

avtorice Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2003, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006) so za ocenjevanje razvojne ravni otroške zgodbe oblikovale kriterije. Razdelile so jih v 

dve skupini, tj. koherentnost zgodbe in kohezivnost zgodbe. 

 

Koherentnost zgodbe opisuje globinsko povezanost med deli sporočila, nanaša se na strukturo 

pripovedovane zgodbe. Pri ocenjevanju koherentnosti zgodbe se upošteva najvišja razvojna 

raven, ki jo je otrok dosegel, čeprav je v pripovedovanju uporabljal tudi prvine nižjih razvojnih 

ravni. Razvoje ravni so naslednje: 

1. zgodba brez strukture;  

2. zgodba s strukturo;  

3. zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno nizanje časovnih dogodkov;  

4. zgodba s strukturo, ki opisuje misli in čustva junakov ter odnose med njimi;  

5. zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno- posledičnih odnosov.   
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Kohezivnost zgodbe opisuje površinsko zgradbo pripovedovane zgodbe. Pri ocenjevanju 

kohezivnosti zgodbe se pri umeščanju na razvojno raven uporablja prevladujoča raven skozi 

celotno zgodbo. Kriteriji so razdeljeni v dve podskupini.   

 

1. Tematska razporeditev:  

– linearna razporeditev s tematskimi preskoki,  

– linearna razporeditev brez tematskih preskokov.   

 

2. Sredstva, s katerimi se ohranja referenco:  

– dobesedno ponavljanje,  

– ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami …  

 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) so v svoji raziskavi ugotovile, da štiriletni otroci 

najpogosteje pripovedujejo zgodbe brez strukture ali zgodbe z enostavno strukturo. Ta 

vključuje predvsem statično opisovanje ilustracij v slikanici. Šestletniki pripovedujejo zgodbe s 

strukturo, v katerih prevladuje časovno nizanje dogodkov, a še vedno precej statično. 

Osemletniki uporabljajo strukturirane zgodbe z opisi misli in čustev junakov, med katerimi so 

vzpostavljeni ustrezni odnosi in povezave, pogosto so v zgodbe vključeni tudi opisi 

vzročno-posledičnih odnosov. Tudi glede na kohezivnost zgodbe se rezultati med otroki 

različnih starosti pomembno razlikujejo. Štiriletniki pripovedujejo zgodbe s tematskimi preskoki 

in vključujejo veliko ponavljanj. Vsebine zgodb šest- in osemletnikov vsebujejo več linearne 

razporeditve brez tematskih preskokov, pomembno pogosteje uporabljajo zaimke, 

nadpomenke in podpomenke. Večina šestletnikov dosega višjo raven, tj. raba linearne 

razporeditve brez tematskih preskokov. Statistično pomembno nižje rezultate pa v primerjavi 

z osemletniki dosegajo pri sredstvih ohranjanja reference. Imajo težave z ustrezno rabo 

slovničnih struktur, npr. ponavljanje z zaimki, raba nadpomenk, podpomenk. Šestletniki so tako 

zmožni tvoriti situaciji primerna, pomensko ustrezna besedila, ki so na površinski ravni 

oblikovana na sorazmerno preprost način, npr. pogosta raba dobesednega ponavljanja v 

namen ohranjanja reference. Šestletniki imajo bolj razvito pragmatično kot jezikoslovno 

zmožnost. Bolje kot slovnična pravila obvladujejo pragmatična načela, tj. kako, kdaj, kje, s 

kom, o čem, čemu in zakaj govoriti. Gledano primerjalno s štiriletniki se pri šestletnikih v 

pripovedovanju zgodbe ob slikanici zgodi kvalitativni preskok predvsem na področju teme. Pri 

osemletnikih pa, gledano primerjalno s šestletniki, še na ravni strukture jezika. 

3.6.2 Standardizirani preizkusi za ocenjevanje zmožnosti pripovedovanja zgodbe 

Standardizirani preizkusi za ocenjevanje zmožnosti pripovedovanja zgodb temeljijo na 

standardnih postopkih preizkušanja in ocenjevanja, vključujejo standardni testni material, 

natančna merila za ocenjevanje in analizo zgodbe, navodila za vrednotenje in interpretacijo 

otrokovega dosežka ter norme, ki omogočajo primerjavo dosežkov enako starih otrok. 

Standardizirani preizkusi omogočajo hitro, veljavno in zanesljivo oceno zgodb otrok. V 

slovenskem prostoru je bilo za to oblikovanih več standardiziranih preizkusov, npr. Preizkus 

pripovedovanja zgodbe (PPZ), SGP-PS in Lestvice splošnega govornega razvoja – LJ 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019). 
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3.6.2.1 Preizkus pripovedovanja zgodbe 

Za ocenjevanje zmožnosti pripovedovanja zgodbe slovensko govorečih otrok sta bila 

oblikovana dva standardizirana preizkusa, in sicer Preizkus pripovedovanja zgodbe: 

Rokavička (PPZ:R) za otroke, stare 3–6 let, in Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj 

(PPZ:ŽK) za otroke, stare 6–9 let. Preizkus so pripravili avtorji Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, Sočan in Komidar (Marjanovič Umek idr., 2012a in 2012b).  

Slika 5: Preizkus pripovedovanja zgodbe: (a) Rokavička in (b) Žabji kralj (Marjanovič Umek idr., 2012b) 

 

 

 

Preizkusa omogočata ocenjevanje otrokove aktualne ravni pripovedovanja zgodbe v 

primerjavi z enako starimi otroki. Prav tako omogočata vzdolžno spremljanje otrokove 

zmožnosti pripovedovanja zgodbe skozi večkratno zaporedno ocenjevanje (Marjanovič Umek 

in Fekonja Peklaj, 2019). Preizkusa temeljita na prostem pripovedovanju otrok ob slikovni 

predlogi. Testator otroka med pripovedovanjem ne prekinja in mu ne postavlja vprašanj, ki bi 

lahko vplivala na razvojno raven njegove zgodbe. Za ocenjevanje in analizo zgodbe je 

izdelanih 11 meril, ki se nanašajo na obseg besedišča (število vseh in različnih besed), 

slovnično strukturo (povprečna dolžina povedi, število priredno in podredno zloženih povedi, 

delež enostavčnih povedi, raba prirednih in podrednih veznikov) in vsebinsko strukturo zgodbe 

(število dogodkov, zamenjav perspektive in besed za opisovanje mentalnih stanj junakov). 

Otrokov dosežek se interpretira glede na normativne skupne dosežke otrok posamezne 

starosti in glede na dosežke pri posameznih kazalnikih zgodbe otroka. To omogoča 

podrobnejšo in bolj diferencirano oceno o otrokovem pripovedovanju zgodbe.  

 

Kazalniki za ocenjevanje v PPZ: Rokavička in PPZ: Žabji kralj so:  

– število besed (število samostojnih besed v zgodbi, tj. polnopomenske besede, predlogi, 

členki, medmeti in vezniki),   

– število različnih besed, povprečna dolžina povedi, število priredno zloženih povedi 

(vezalno, ločno, protivno, pojasnjevalno ali sklepalno priredje),   

– povprečna dolžina povedi,  

– število podredno zloženih povedi (predmetni, prilastkov, krajevni, časovni, načinovni, 

primerjalni, posledični, pogojni, dopustni, vzročni in namerni odvisnik),   

– delež enostavčnih povedi (vse povedi z enim povedkom, pastavki, samostalniške, 

pridevniške, prislovne, medmetne, členkovne povedi in glagolske povedi z neosebno 

glagolsko obliko),   

– raba prirednih veznikov, ki ne izražajo vezalnega priredja,   

– raba podrednih veznikov za izražanje vzročno-posledičnega razmerja in   
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– število dogodkov v zgodbi (Marjanovič Umek idr. 2012a in 2012b).  

 

Avtorji Preizkusa pripovedovanja zgodbe: Rokavička (Marjanovič Umek idr., 2012a) so v 

procesu standardizacije na vzorcu otrok, starih 3–6 let, ugotovili, da se v zgodnjem obdobju s 

starostjo otroka povečuje njihova kompetentnost z vidika besedišča oziroma dolžine ter 

slovnične strukture in vsebine zgodbe. Razlika v rabi različnih besed med triletniki in petletniki 

kaže na razmeroma hiter razvoj besedišča v obdobju zgodnjega otroštva. Tudi delež podredno 

in priredno sestavljenih povedi se je s starostjo povečeval. Hkrati se je povečevala tudi 

povprečna dolžina povedi; petletniki so pripovedovali daljše in zapletenejše povedi kot triletniki. 

Razlike med različno starimi otroki se niso pokazale pri rabi veznikov vezalnega priredja in 

vzročnega podredja. Starejšim otrokom je raba podrednih in prirednih veznikov omogočila 

oblikovanje zapletenejših stavčnih struktur ter oblikovanje bolj koherentne zgodbe z logičnim 

nizanjem dogodkov. V primerjavi s triletniki so petletniki v zgodbo vključili več dogodkov iz 

prikazanih ilustracij zgodbe. Prav tako so prepoznali in opisali več dogodkov, ki so si sledili v 

logičnem in časovnem zaporedju. Uspešnejši so bili pri razlikovanju vršilcev posameznih 

dejanj zgodbe, v opise dogodkov so razumljivo znali vključiti zamenjave vlog. Petletniki so 

pogosteje kot triletniki v zgodbe vključili tudi opise mentalnih stanj junakov zgodbe.  

 

Na standardizacijskem vzorcu otrok, starih 6–9 let, ki so pripovedovali zgodbe ob Preizkusa 

pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj so avtorji raziskave (Marjanovič Umek idr., 2012b) pokazali, 

da se tudi v obdobju srednjega otroštva kompetentnost pripovedovanja zgodbe povečuje. S 

starostjo otrok se je večal njihov obseg besedišča oziroma dolžina povedanih zgodb. 

Povečevala sta se tudi dolžina povedi ter število priredno in podredno zloženih povedi, delež 

enostavčnih povedi v zgodbi pa se je manjšal. Prav tako se je z višjo starostjo otroka 

spreminjala vsebinska struktura zgodb. Otroci so v zgodbe vključevali vse več dogodkov, 

zamenjav perspektive in besed za opisovanje mentalnih stanj junakov.  

3.6.2.2 Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje 

Avtorji preizkusa so Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Kranjc, Sočan in Komidar (Marjanovič 

Umek idr., 2012a). Namenjen je ocenjevanju splošne govorne kompetentnosti in pisnega 

sporočanja otrok in mladostnikov, starih 8–15 let. Vključuje tudi podtest Zgodba, ki omogoča 

ocenjevanje otrokove ali mladostnikove zgodbe. 

Slika 6: Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje, oblika A (Marjanovič Umek idr., 2012a) 

 
V izvedbi podtesta Zgodba otrok zgodbo napiše ob standardni slikovni predlogi. Otrok dobi 

navodilo, naj o slikovni predlogi najprej dobro razmisli. Testator mu pove, da ima dobro 

oblikovana zgodba začetek, jedro, konec, osebe, ki imajo imena in v zgodbi nekaj počnejo. Pri 
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zapisu zgodbe mora biti pozoren na upoštevanje pravopisnih pravil in da poskusi zapisati čim 

daljšo zgodbo. Na voljo ima 10 minut časa. Merila vrednotenja se nanašajo na pravopis (npr. 

črkovanje, raba ločil in velikih začetnic), skladnjo (npr. število nedokončanih, priredno in 

podredno zloženih povedi, uporaba veznikov), obliko in vsebino zgodbe (npr. časovno in 

logično zaporedje dogodkov, začetek, zaplet in zaključek zgodbe, opisovanje čustev junakov) 

(Marjanovič Umek idr., 2012a).   

 

Z vidika skladnje se pri vrednotenju ne upošteva napačna raba ločil. Opazuje in primerno 

točkuje pa se:  

– začenjanje povedi z isto besedo,  

– število priredno in podredno zloženih povedi,  

– uporaba prirednih veznikov,  

– neujemanje med osebkom in povedkom,  

– število povedi v odstavku/odstavkih in  

– skladenjska celovitost besedila (Marjanovič Umek idr., 2012a).  

 

Z vidika oblike in vsebine zgodbe se pri vrednotenju opazuje in primerno točkuje:  

– vključenost začetka zgodbe,  

– nanašanje zgodbe na določen dogodek, ki se je zgodil pred dogajanjem, prikazanem 

na sliki, ali po njem,  

– tekočnost, gladkost, povezanost zaporedja opisanih dogodkov,  

– vključenost zapleta zgodbe,  

– vključenost zaključka zgodbe,  

– opisovanje čustev oseb, ki nastopajo v zgodbi,  

– izraženost moralne ali filozofske vsebine v zgodbi,  

– dogajanje in dinamičnost zgodbe,  

– celovitost besedila in  

– konvencionalnost zgodbe (Marjanovič Umek idr., 2012a).   

 

Dobljeni rezultati na standardizacijskem vzorcu otrok, starih 8–15 let, so pokazali, da zgodbe 

v obdobjih srednjega in poznega otroštva ter mladostništva z vidika koherentnosti in 

kohezivnosti postajajo vse celovitejše in zapletenejše. Z višanjem starosti se manjša število 

pravopisnih napak. Zgodbe vsebujejo vse zapletenejšo skladenjsko strukturo. Z vidika oblike 

in vsebine zgodbe postajajo vse celovitejše ter temeljijo na strukturi prave zgodbe, vključujejo 

opise misli in čustev junakov. Zaključek zgodbe je smiseln in se logično povezuje z začetkom 

in zapletom zgodbe; pogosto vključujejo tudi končni nauk (Marjanovič Umek idr., 2012a). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

4. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

KBGS je redka genska motnja, ki prizadene več telesnih organskih sistemov. Značilni simptomi 

pri posameznikih vključujejo neobičajne obrazne poteze, nepravilnosti skeleta in zmanjšane 

intelektualne zmožnosti. Pri moških so značilnosti KBGS izražene v težjih oblikah kot pri 

ženskah (Morel Swols idr., 2017). Zaostanek, ki se kaže v gibalnem, govorno-jezikovnem, 

kognitivnem in čustveno-vedenjskem razvoju, je opažen pri 93 % osebah s KBGS.  

 

V tujejezični strokovni literaturi je KBGS opisan predvsem z medicinskega vidika. Van Dongen, 

Wingbermühle, Oomens idr. (2017) so v svoji raziskavi ugotovili, da se pri otrocih s KBGS na 

področju govorno-jezikovnega razvoja pojavlja zaostanek. Prva beseda se pojavi šele 34.–47. 

meseca starosti, v povprečju pri starosti 36 mesecev (Brancati idr., 2006). Zaostanek v 

govorno-jezikovnem razvoju ovira (konduktivna) izguba sluha, ki je pri osebah s KBGS pogosta 

(Ockeloen idr., 2015). Raziskav, ki bi pri otrocih s KBGS raziskovale izključno področje 

govorno-jezikovnega razvoja in ugotavljale njihove pripovedovalne zmožnosti, nisem 

zasledila. Zaostanek v razvoju govora in jezika je pri otrocih s KBGS izrazit. Kot so pokazale 

študije primerov (van Dongen idr., 2019), lahko značilnosti govorno-jezikovnega razvoja otrok 

s KBGS povežemo z značilnostmi govorno-jezikovnega razvoja otrok z MDR. Pri otrocih z 

MDR govorno-jezikovni razvoj poteka po enakih razvojnih stopnjah kot pri vrstnikih značilnega 

razvoja (Golubović, 2006), le da je zakasnel (Memišević in Hadžić, 2013).  

 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je ugotoviti raven pripovedovanja otroka s KBGS 

in ugotoviti napredek po logopedski obravnavi, usmerjeni na področje pripovedovanja.  

5. Cilji raziskave 

 

V magistrski nalogi sem želela: 

 

– oceniti zmožnost pripovedovanja otroka s KBGS oziroma njegovo stopnjo 

govorno-jezikovnega razvoja na področju pripovedovanja; 

– ugotoviti napredek na področju pragmatičnih zmožnosti po logopedski obravnavi, ki je 

bila usmerjena na področje pripovedovalnih zmožnosti. 

6. Hipoteze 

 

H1 Raven pripovedovalnih zmožnosti otroka s KBG sindromom in lažjo motnjo v duševnem 

razvoju je nižja od ravni, pričakovane v njegovi kronološki starosti. 

H2 Raven pripovedovalnih zmožnosti otroka s KBG sindromom in lažjo motnjo v duševnem 

razvoju se bo po logopedski obravnavi izboljšala. 

H3 Otrok s KBG sindromom in lažjo motnjo v duševnem razvoju bo po logopedski obravnavi v 

primerjavi z začetnim stanjem pokazal večji napredek na področju koherentnosti kot 

kohezivnosti. 

javascript:;
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7. Metode in raziskovalni pristop 

 

V raziskavi sem uporabila deskriptivni pristop in izvedla študijo primera. Osnovne podatke o 

otroku s KBGS sem pridobila iz dokumentacije, ki jo vodi vzgojno-izobraževalni zavod, v 

katerega je vključen. Za ocenjevanje pripovedovalne zmožnosti otroka s KBGS ter njegovega 

napredka sem uporabila Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj in Splošni govorni 

preizkus: Pisno sporočanje. Izbrane zgodbe45, ki mi jih je otrok s KBGS na najinih srečanjih 

individualne logopedske obravnave pripovedoval, sem analizirala z vidika koherentnosti in 

kohezivnosti, ki so jih oblikovale in predstavile Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc 

(2004). 

7.1. Opis primera 

 

Otrok s KBGS je v šolskem letu 2018/19 obiskoval 2. razred prilagojenega 

vzgojno-izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Najina srečanja so 

potekala enkrat tedensko od februarja 2019, ko je bil star 9 let in 2 meseca, do konca šolskega 

leta, tj. do konca junija 2019, nato pa še v naslednjem šolskem letu, tj. do konca februarja 

2020. Ob koncu najinega dela je bil otrok s KBGS star 10 let in 3 mesece. 

 

Otrok je že ob rojstvu kazal posebnosti na motoričnem področju. Že v porodnišnici so ugotovili, 

da TOEA ni bila odzivna, zato so bili kasneje napoteni na Kliniko za otorinolaringologijo in 

cervikalno kirurgijo. Ob prvem usmerjanju v starosti 3 let se je v samem postopku diagnostike 

ugotovilo, da otrok v duševnem razvoju izkazuje 12 mesecev razvojnega zaostanka. Opažene 

so bile težave na vseh področjih razvoja (motorika, kognitivne zmožnosti, govorno-jezikovni 

razvoj). Na področju govorno-jezikovnega razvoja so se kazale težave nerazumljivega govora, 

slabo razvitega besedišča, neustrezne artikulacije glasov. Imel je odprta usta, jezik je imel v 

medzobnem položaju. Otroku je bila odstranjena žrelnica in trikrat vstavljene timpanalne 

cevke. V starosti 3 let in 5 mesecev je bila pri otroku ugotovljena obojestranska konduktivna 

izguba sluha 35–40 dB. Po vseh operativnih posegih se mu je sluh izboljšal, ne pa popolnoma 

normaliziral. V predšolskem obdobju je otrok obiskoval program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, v katerega je bil usmerjen kot otrok z zmerno govorno-jezikovno 

motnjo. Otroku je bilo šolanje odloženo za eno šolsko leto. Ob ponovnem usmerjanju se je 

ugotovilo, da je otrok na področju razvoja govora in jezika napredoval (izražanje v povedih, 

povečanje besedišča, manj artikulacijskih težav). Še vedno je bil opazen zaostanek na 

področju govornega razumevanja in izražanja. V prvi razred vzgojno-izobraževalnega 

programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je bil usmerjen kot otrok s 

kombinirano motnjo, in sicer kot zmerna govorno-jezikovna motnja, lažja izguba sluha in lažja 

gibalna oviranost. Diagnosticirana je bila ptoza46 vek. V času šolanja v prvem razredu so bile 

narejene tudi genetske preiskave s potrditvijo KBG sindroma. Otrok v obdobju 1. razreda ni 

napredoval v programu, v katerega je bil vključen. Z novim šolskim letom je bil usmerjen v 

prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom kot otrok z več 

motnjami, in sicer kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, otrok z lažjimi 

govorno-jezikovnimi težavami in kot dolgotrajno bolan otrok. 

                                                           
45 V empiričnem delu predstavljam dosežke treh zgodb, ki jih je otrok s KBG sindromom pripovedoval po predhodnem 
poslušanju zgodbe, ter dosežke treh zgodb, ki jih je otrok oblikoval sam ob slikovnem gradivu, brez predhodno podane vsebine. 
46 Ptoza je medicinski izraz za spuščeno veko. Pacient, ki ima ptozo, ne more v celoti odpreti oči, ampak zgornja veka prekriva 

zenico. Povzroči funkcionalne motnje vida in zaostajanje v razvoju vida (slabovidnost), zaradi česar je otrokovo vidno polje 

zoženo od zgoraj navzdol. 
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Logopedinja je v otrokovi opisni oceni zapisala, da je otrok pravilno artikuliral šumnike in 

sičnike, glasu /r/ ni zmogel jasno artikulirati zaradi otežene motorike jezika in zadrževanja 

manjše količine sline v ustih. Otrokov besedni zaklad se je med logopedsko obravnavo v 

predšolskem obdobju izboljšal zlasti na ravni števila rabe in pestrosti samostalnikov, pa tudi 

glagolov. V predšolskem obdobju je otrok uporabljal predvsem »opisni jezik«, npr. narisanega 

predmeta ni poimenoval z besedo, ampak z opisom, npr. žlica »za župco«. Pripovedovanja 

otrok v zadnjem letu pred vključitvijo v šolanje ni uporabljal, ampak je le odgovarjal na dana 

vprašanja, ki so morala biti konkretno zastavljena. Samostojno izražanje v enostavnih trdilnih 

in nikalnih povedih se je pojavilo med šolanjem v prvem razredu. Vprašanja je samoiniciativno 

tvoril zelo redko. V drugem letu šolanja, ko je bil že vključen v prilagojeni vzgojno-izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom, se je napredek na področju komunikacije in jezika 

pokazal tudi s samoiniciativnim zastavljanjem vprašanj sogovorcu. Med šolanjem v drugem 

razredu prilagojenega vzgojno-izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom 

je ustrezno začel uporabljati vse časovne oblike. Samoiniciativno se je tudi izražal in 

pripovedoval o dogajanju doma ali v šoli, a je bilo pripovedovanje podatkovno siromašno, 

preskakoval je z enega dogodka na drugega ali pa iz pripovedovanega dogodka v trenutno 

situacijo, npr. opazil je nekaj v prostoru, kjer je bil, in se razgovoril o opaženem. V 

pripovedovanju je preskakoval dogajalni čas ali pa začetne misli ni dokončal. Veznike je 

ustrezno uporabljal redko. Največkrat je v opisu zgodbe, dogajanja uporabljal frazo »(potem) 

pa … (potem) pa …«. Raba pridevniških besed je bila skopa, najpogosteje vezana le na 

lastnost osebka oziroma predmeta, ne pa na njegovo svojino ali vrsto. »Bogatosti« 

pripovedovanja z rabo prislovnih določil ali veznikov ni bilo. V pomoč so mu bila 

(pod)vprašanja, tudi kot pomoč za usmerjanje pozornosti v želeno vsebino. Z odgovori nanje 

poslušalec ni dobil boljšega uvida v vsebino pripovedovanega. Sama vsebina, jasnost, 

bogatost besedišča in številnost povedi so bile odvisne tudi od počutja otroka in njegove 

motivacije. Na pripovedovanje pri otroku je imela velik vpliv tudi odkrenljiva pozornost. 

7.2 Postopek zbiranja podatkov  

 

Pred začetkom dela sem starše otroka in vodstvo šole, ki jo otrok obiskuje, prosila za 

sodelovanje, s čimer so se strinjali. Osnovne podatke o otroku sem dobila v dokumentaciji 

otrokove osebne mape predšolskega in dosedanjega šolskega obdobja. Podatke o otrokovem 

pripovedovanju sem zbirala ob dodatni strokovni pomoči, ki sem jo izvajala po odločbi Zavoda 

za šolstvo. Z otrokom sva se srečevala enkrat tedensko v dneh šolskega pouka, in sicer od 

februarja 2019 do februarja 2020. V tem času je otrok obiskoval prilagojeni 

vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, in sicer je bil vključen v 2. 

in 3. razred. 

 

Podatke s področja pripovedovanja sem zbirala z opazovanjem in izbranimi standardiziranimi 

testi. Podatke sem zbirala na podlagi tedenskih individualnih srečanj z otrokom. Posamezno 

srečanje je predvidoma trajalo eno šolsko uro. V tem času sem izvajala individualno usmerjeno 

logopedsko delo za razvijanje pripovedovalne zmožnosti. Delo je bilo prilagojeno glede na 

potrebe, spretnosti in zmožnosti otroka. Načini dela, ki sem jih uporabljala za razvijanje 

pripovedovalne zmožnosti, so bili pripovedovanje o osebnih doživetjih (vsakodnevnih in 

doživetjih ob posebnih priložnostih), pripovedovanje zgodbe ob predhodno prebrani slikanici, 

pripovedovanje ob slikovnem ali drugem didaktičnem gradivu in osebna predstavitev. 

Pripovedovanje otroka sem snemala z mobilnim telefonom in ga kasneje prepisala v programu 
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Microsoft Word. Pripovedovana besedila, ki nakazujejo na pomembne spremembe v 

otrokovem pripovedovanju (zgodbe), predstavljam v empiričnem delu magistrske naloge. 

7.2.1 Opis merskih instrumentov 

 

Uporabila sem Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj in Splošni govorni preizkus – pisno 

sporočanje (oblika A).  

 

Test Preizkus pripovedovanja zgodbe: Žabji kralj se uporablja za ocenjevanje pragmatičnih 

zmožnosti pripovedovanja zgodbe otrok, starih 6–9 let. S testom se ocenjuje količina in 

kakovost uporabljenih besed in povedi, priredja, vzročno-posledične odnose, dogodke, 

pripovedno perspektivo in otrokovo izražanje mentalnih stanj junakov (Test Preizkus 

pripovedovanja zgodbe (PPZ), b. d.). Pripravljene so tudi norme. Namenjen je tudi ocenjevanju 

rizičnih otrok, pri katerih je bil predhodno ugotovljen razvojni zaostanek na področju govora. 

Preizkus je pripravljen v obliki slikanice brez besedila, uporabljena je pravljica Žabji kralj bratov 

Grimm (Marjanovič Umek idr., 2011). Preizkus omogoča tudi vzdolžno spremljanje otrokove 

zmožnosti pripovedovanja zgodbe skozi večkratno zaporedno ocenjevanje (Marjanovič Umek 

in Fekonja Peklaj, 2019). 

 

SGP-PS avtorjev Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Kranjc, Sočan in Komidar je namenjen 

ocenjevanju splošne govorne kompetentnosti in pisnega sporočanja otrok in mladostnikov, 

starih 8–15 let. Uporablja se za ocenjevanje pragmatične zmožnosti, metajezikovnega 

zavedanja, poznavanja slovnice jezika in razumevanja metafor (Test Splošni govorni preizkus 

– pisno sporočanje, SGP-PS, b. d.). 

 

Dosežke otroka s KBGS, ki sem jih dobila ob uporabi omenjenega testnega materiala, sem 

tako primerjala z normami enako oziroma podobno starih otrok značilnega razvoja. 

 

Zgodbe, ki mi jih je otrok pripovedoval ob slikanici po predhodnem poslušanju zgodbe, in 

zgodbe, ki jih je otrok samostojno tvoril ob danem slikovnem gradivu, sem analizirala z vidika 

koherentnosti in kohezivnosti, ki so jih oblikovale in predstavile Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Kranjc (2004). 

7.3 Postopki obdelave podatkov 

 

Z opazovanjem otroka s KBGS ter beleženjem opaženega sem zbirala podatke o stanju 

oziroma spremembah, ki so se na področju pripovedovanja pojavile med izvajanjem 

logopedske obravnave. V sklopu prvih srečanj je potekalo diagnostično ocenjevanje z izbranim 

instrumentarijem, in sicer z namenom pridobivanja informacij o začetnem stanju na področju 

pripovedovanja. Zbrane informacije so bile osnova za izbiro ciljev, načrtovanje in potek dela 

logopedske obravnave. V času izvajanja logopedske obravnave in tudi ob zaključku dela sem 

spremljala in opazovala spremembe: 

– na ravni kakovosti pripovedovanja (dolžina, struktura, vsebina), 

– povezanosti vsebine stavkov med seboj ter  

– rabe oziroma pogostosti rabe posameznih besednih vrst, tj. predmetnopomenske 

besedne vrste (samostalniške besede, pridevniške besede, glagoli, prislovi) in 

slovnične besede vrste (predlogi, vezniki, členki, medmeti). 
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Razvojno raven pripovedovalnih zmožnosti otroka s KBGS sem vrednotila po kriterijih 

uporabljenih testov (PPZ: Žabji kralj, SGP-PS). Razvojno raven izbranih pripovedovanih zgodb 

pa sem analizirala po kriterijih koherentnosti in kohezivnosti zgodbe (Marjanovič Umek, 2004; 

Fekonja Peklaj in Kranjc, Marjanovič Umek Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). 

 

Koherentnost zgodbe opisuje globinsko povezanost med deli sporočila, nanaša se na strukturo 

pripovedovane zgodbe. Kriteriji so naslednji:   

– zgodba brez strukture;  

– zgodba s strukturo;  

– zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno nizanje časovnih dogodkov;  

– zgodba s strukturo, ki opisuje misli in čustva junakov ter odnosov med njimi;  

– zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov.   

 

Pri ocenjevanju koherentnosti zgodbe se upošteva najvišja razvojna raven, ki jo je otrok 

dosegel, čeprav je v pripovedovanju uporabljal tudi prvine nižjih razvojnih ravni.   

 

Kohezivnost zgodbe opisuje površinsko zgradbo pripovedovane zgodbe. Kriteriji so razdeljeni 

v dve podskupini.   

 

1. Tematska razporeditev:  

– linearna razporeditev s tematskimi preskoki,  

– linearne razporeditev brez tematskih preskokov.   

 

2. Sredstva, s katerimi se ohranja referenco:  

– dobesedno ponavljanje,  

– ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami idr.  

 

Pri ocenjevanju kohezivnosti zgodbe se pri umeščanju na razvojno raven uporablja 

prevladujoča raven skozi celotno zgodbo.   

 

Avtorice so otroke, vključene v raziskavo, razdelile v tri starostne skupine, in sicer otroci, stari 

4,0–4,6 leta (1. skupina), otroci, stari 6,1–6,6 leta (2. skupina), in otroci, stari 7,6–8,2 leta (3. 

skupina). Zgodbe so tako vrednotile tudi glede na posamezno starost. 
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Tabela 3: Dosežki v kriterijih koherentnosti in kohezivnosti treh starostnih skupin (Marjanovič Umek, 
Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010) 

 Dosežek v kriteriju koherentnost Dosežek v kriteriju kohezivnost 

1. 

starostna 

skupina 

– Zgodba brez strukture; 

– zgodba s strukturo, ki vsebuje 

preproste opise, ilustracija. 

– Linearna razporeditev s tematskimi 

preskoki; 

– dobesedno ponavljanje. 

2. 

starostna 

skupina 

– Zgodba s strukturo, ki vsebuje 

enostavno časovno nizanje dogodkov. 

– Linearna razporeditev brez tematskih 

preskokov; 

 

– Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, 

podpomenkami. 

 
*Primerjava povedanih zgodb kaže, da so 

šestletni otroci sposobni tvoriti situaciji 

primerna in pomensko ustrezna besedila, ki 

pa so oblikovana na sorazmerno preprost 

način. Slednje kaže razmeroma pogosta raba 

dobesednega ponavljanja za ohranjanje 

reference. Šestletniki imajo bolje razvito 

pragmatično zmožnost. Bolje obvladujejo 

pragmatična načela, kako, kdaj, kje, s kom, o 

čem in zakaj govoriti. Slovnična pravila, ki 

narekujejo način oblikovanja besedila, pa so 

prisotna v zgodbah osemletnikov. 

3. 

starostna 

skupina 

– Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise 

misli in čustev junakov ter odnose med 

njimi, in  

– zgodba s strukturo, ki vsebuje opise 

vzročno-posledičnih odnosov. 

 

Ker ima otrok s KBGS pridruženo LMDR, mi je vrednotenje koherentnosti in kohezivnosti 

zgodbe različnih starostnih skupin otrok omogočilo, da sem razvojno raven pripovedovane 

zgodbe otroka primerjala s skupinami različno starih otrok značilnega razvoja, ki so jih 

avtorice47 spremljale v svoji raziskavi. Primerjava analiz mi je omogočila, da sem lahko na 

podlagi le-teh preverila napredek na področju pripovedovanja.  

  

                                                           
47 Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004; Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010. 
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8. Rezultati in interpretacija 

8.1. Primerjava dosežkov ocenjevanja razvojne ravni pripovedovanja ter 

koherentnosti in kohezivnosti zgodbe s Preizkusom pripovedovanja zgodbe: 

Žabji kralj na začetku in ob koncu izvajanja logopedske obravnave 

8.1.1 Ocena pripovedovanja na začetku izvajanja logopedske obravnave 

 

Datum: 5. 2. 2019 

Starost otroka s KBGS: 9 let 2 meseca 

Tabela 4: Vsebina pripovedovane zgodbe otroka s KBGS, februar 2019 

Št. 
povedi 

Vsebina  Št. besed 
v povedi 

Št. 
različnih 
besed  

Prepoznani 
dogodek v 
zgodbi48 

1 Tu je grad pa kralj. 5 5  

2 Tale deklica se igra z žogo. 6 6  

3 Ji je padla v vodo žoga. 6 4 D2 

4 Tu je prišla žaba, kvak. 5 4  

5 Žaba plava in ji je prinesla žogo. 7 3 D7 

6 Pa je šla deklica nazaj domov. 6 3 D8 

7 Tu jejo in se je slišalo tok-tok. 8 3 D10 

8 Je potrkala žaba. 3 1 D10 

9 Pa je šla noter. 4 1 D12 

10 Je hotela večerjati, pa ji deklica ni 
pustila. 

8 4 D13 

11 Sta šle spat. 3 2 D14 

12 Jo je vrgla ob zid. 5 4 D16 

13 In sta se poročila. 4 1 D18 

∑  13  70 41  

 

Ker razvoj otrok z LMDR sledi razvoju otrok značilnega razvoja, a se pri tem kaže razvojni 

zaostanek, sem dosežke otroka s KBGS primerjala z dosežki vseh treh starostnih skupin 

otrok49, pri katerih se PPZ:ŽK uporablja za ocenjevanje zmožnosti pripovedovanja zgodbe. Na 

ta način sem skušala dobiti čim jasnejšo sliko o zmožnosti pripovedovanja zgodbe otroka s 

KBGS. Z rumeno so označena polja, kjer dosega vrednost nad najnižjo vrednostjo oziroma 

spodnjim ročajem.  

                                                           
48 V zgodbi je prepoznanih 18 dogodkov, določenih v raziskavi. Otrok mora opisati ključno dejanje iz dogodka, da se ta šteje kot 
eden izmed 18 dogodkov. Lahko ga pove z eno ali več povedmi. Šteje se dogodke, ki si sledijo v pravilnem vrstnem zaporedju. 
Otrok lahko enega ali več dogodkov izpusti in potem nadaljuje z drugimi prepoznanimi dogodki v pravilnem zaporedju. Dogodke 
se točkuje, če si neposredno drug za drugim sledita najmanj dva zaporedna dogodka (Marjanovič Umek idr., 2012a). 
49 Prva starostna skupina od 6 let, 0 mesecev in 0 dni do 6 let, 11 mesecev in 30 dni; druga starostna skupina od 7 let, 0 
mesecev in 0 dni do 7 let, 11 mesecev in 30 dni; tretja starostna skupina od 8 let, 0 mesecev in 0 dni do 8 let, 11 mesecev in 30 
dni. 
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Tabela 5: Primerjava dosežkov otroka s KBGS glede na vse tri starostne skupine, februar 2019 

Kazalniki za 
ocenjevanje zgodbe 

Število, 
vrednost 

Primerjava glede 
na trend razvoja 
pripovedovanja 
zgodbe otrok 
prve starostne 
skupine  
(6–7 let) 

Primerjava glede 
na trend razvoja 
pripovedovanja 
zgodbe otrok 
druge starostne 
skupine  
(7–8 let) 

Primerjava glede 
na trend razvoja 
pripovedovanja 
zgodbe otrok 
tretje starostne 
skupine 
(8–9 let) 

1 Število besed 70 Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (50–
100 besed). 

Pod najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem 
(80–90 besed). 

Pod najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem 
(100 besed). 

2 Število različnih 
besed 

41 Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (25–
50 besed). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (40–
60 besed). 

Pod najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem (50 
besed). 

3 Povprečna 
dolžina povedi 

5 Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (4–6 
besed). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (5–7 
besed). 

Pod najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem (6–
7 besed). 

4 Število priredno 
zloženih povedi 

3 50. percentil (3 
povedi). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (1–3 
povedi). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (2–4 
povedi). 

5 Število 
podredno 
zloženih povedi 

/ Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (0–2 
povedi). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (0–4 
povedi). 

Pod najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem (3 
povedi). 

6 Delež 
enostavčnih 
povedi 

0,77 V obsegu tretjega 
kvartila (0,60–0,80). 

Med tretjim 
kvartilom in najvišjo 
vrednostjo (0,50–
0,90). 

Nad najvišjo 
vrednostjo (nad 0,60). 

7 Raba prirednih 
veznikov50 

/ Povprečni odstotek rabe prirednih veznikov 
je med 20–30 %. 

Povprečni odstotek 
rabe prirednih 
veznikov je 60–70 %. 

8 Raba podrednih 
veznikov51 

/ Povprečni odstotek 
rabe podrednih 
veznikov je 10–
20 %. 

Povprečni odstotek rabe podrednih veznikov 
je 50–60 %. 

9 Število 
dogodkov 

3 Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (0–3 
dogodki). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (0–5 
dogodkov). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (2–7 
dogodkov). 

10 Število 
zamenjav 
perspektive 

1 Prvi kvartil. Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (0–2 
zamenjavi). 

11 Število besed 
za opisovanje 
mentalnih stanj 

1 Mediana. Območje prvega 
kvartila (1 beseda). 

                                                           
50 Gre za uporabo veznikov, ki ne izražajo vezalnega priredja (npr. vendar, ali, zato, saj, ampak, toda) (Marjanovič Umek idr., 
2012a). 
51 Gre za uporabo podrednih veznikov, ki izražajo vzročno-posledično razmerje (npr. vezniki ker, da toliko da, tako da) 
(Marjanovič Umek idr., 2012a). 
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Rezultati dosežkov so pokazali, da je otrok s KBGS na ravni pripovedovanja ob začetku dela 

sovpadal s skupino šestletnikov značilnega razvoja, vendar pa so bila pri tem opažena 

odstopanja. V kazalnikih Število besed, Število različnih besed, Povprečna dolžina povedi, 

Število podredno zloženih povedi in Število dogodkov je dosegel spodnje meje dosežkov 

šestletnikov značilnega razvoja. V kazalnikih Število priredno zloženih povedi, Delež 

enostavčnih povedi, Število zamenjav perspektive in Število besed za opisovanje mentalnih 

stanj je zadostil dosežkom v obsegu od prvega do tretjega kvartila. V kazalnikih Raba prirednih 

veznikov in Raba podrednih veznikov otrok s KBGS kriterijev uspešnosti za skupino 6 let starih 

otrok značilnega razvoja ni dosegel. 

 

V primerjavi s skupino sedemletnikov značilnega razvoja je otrok s KBGS dosegel spodnje 

meje v kazalnikih Število različnih besed, Povprečna dolžina povedi, Število priredno zloženih 

povedi, Število podredno zloženih povedi in Število dogodkov. V kazalnikih Delež enostavčnih 

povedi, Število zamenjav perspektive in Število besed za opisovanje mentalnih stanj je zadostil 

dosežkom v obsegu od prvega do tretjega kvartila. V kazalnikih Število besed, Raba prirednih 

veznikov in Raba podrednih veznikov otrok s KBGS kriterijev uspešnosti za skupino 7 let starih 

otrok značilnega razvoja ni dosegel. 

 

V primerjavi s skupino osemletnikov značilnega razvoja je otrok s KBGS dosegel spodnje meje 

v kazalnikih Število priredno zloženih povedi, Število dogodkov in Število zamenjav 

perspektive. V kazalniku Število besed za opisovanje mentalnih stanj je zadostil dosežkom v 

obsegu od prvega do tretjega kvartila. V kazalnikih Število besed, Število različnih besed, 

Povprečna dolžina povedi, Število podredno zloženih povedi, Delež enostavčnih povedi, Raba 

prirednih veznikov in Raba podrednih veznikov otrok s KBGS kriterijev uspešnosti za skupino 

8 let starih otrok značilnega razvoja ni dosegel. 

 

Dosežek otroka s KBGS lahko interpretiramo tudi glede na normativne dosežke otrok 

posamezne starostne skupine. Glede na dosežke je otrok s KBGS za prvo starostno skupino, 

tj. otroci, stari od 6 let, 0 mesecev in 0 dni do 6 let, 11 mesecev in 30 dni, dosegel vrednost z 

= –0,955 in vrednost C = 3. Za drugo starostno skupino, tj. od 7 let, 0 mesecev in 0 dni do 7 

let, 11 mesecev in 30 dni, je dosegel vrednost z = –2,146 in vrednost C = 1. Za tretjo starostno 

skupino, tj. od 8 let, 0 mesecev in 0 dni do 8 let, 11 mesecev in 30 dni, pa je dosegel vrednost 

z = –2,566 in vrednost C = 0. 

Tabela 6: Normalna porazdelitev vrednosti z in C glede na določen percentilni rang 

P (percentil) Vrednost z Vrednost C   

5 –1,64 2   

10 –1,28 2   

25 –0,67 4   

50 0,00 5  Legenda 

75 0,67 6   Vrednost prve starostne skupine. 

90 1,28 8   Vrednost druge starostne skupine.52 

95 1,64 8   Vrednost tretje starostne skupine.53 

 

Glede na dosežke lahko sklepamo, da v primerjavi s prvo starostno skupino, tj. otroci, stari od 

6 let, 0 mesecev in 0 dni do 6 let, 11 mesecev in 30 dni, pripovedovanje otroka s KBGS rahlo 

                                                           
52 Vrednost pade pod 5. percentil. 
53 Vrednost pade pod 5. percentil. 
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odstopa od normativnega razvoja otrok značilnega razvoja te starostne skupine. Dosežek 

otroka s KBGS spada v razpon med 10. in 25. percentilom ter vrednostjo C = 3. V primerjavi z 

drugima starostnima skupinama otrok značilnega razvoja dosežki otroka s KBGS pomembno 

odstopajo od normativnega razvoja. Začetna ocena razvojne ravni pripovedovanja s PPZ:ŽK 

otroka s KBGS se torej kaže kot rahlo odstopanje od normativnega razvoja šestletnikov 

značilnega razvoja. Glede na otrokovo starost, tj. 9 let in 2 meseca, to pomeni, da njegova 

razvojna raven pripovedovanja rahlo odstopa od kronološko 3 leta mlajših otrok značilnega 

razvoja.  

 

Kakovost pripovedovane zgodbe je skromna. Zgodba je kratka, vsebuje 70 besed, pri čemer 

gre za uporabo 41 različnih besed. Sestavljena je iz 13 povedi, delež enostavčnih povedi je 

0,77. Povprečna dolžina povedi nosi vrednost 5. Otrok s KBGS je sledil poteku slikovne 

zgodbe, a vanjo ni vključil opisa vseh ilustracij. Dogodke je tudi izpuščal. Besedišče, ki ga je 

uporabil v zgodbi, ni bogato ali pestro. Izmed polnopomenskih besed je uporabil največ 

glagolov (46 %), samostalniških besed (23 %) in prislovov (10 %). Pridevniških besed ni 

uporabil. Izmed prislovnih določil je uporabil prislovna določila kraja, npr. tu, v vodo, domov, 

noter, ob zid. Glagoli, ki jih je otrok s KBGS uporabil v svojem pripovedovanju, se nanašajo le 

na prikazano dejanje, dogajanje na posamezni sliki. Izmed nepolnopomenskih besed pa je 

uporabil veznike54 (10 %), medmete (4 %) in predloge (3 %); členkov ni uporabil. Kot 

referenčno sredstvo uporablja dobesedno ponavljanje in zaimke; slednjih je več. 

 

Šilc in Schmidt (2018) sta v svoji raziskavi besednjaka sedem- in devetletnih otrok z LMDR 

ugotovili, da so devetletniki pri pripovedovanju uporabili več različnih polnopomenskih besed, 

in sicer največ glagolov, samostalniških besed in prislovov. Raba večjega števila glagolov po 

Šilc in Schmidt (2018) nakazuje na usmeritev otroka v opisovanje stanj, dejanj, dogajanj, 

obstajanj, zaznavanj, spreminjanj in razmerij do dejanj. Enake rezultate je pri pripovedovanju 

dosegel tudi otrok s KBGS. Izmed nepolnopomenskih besed so devetletniki v raziskavi 

uporabili največ predlogov. Otrok s KBGS pa je izmed nepolnopomenskih besed uporabil 

največ veznikov, predlogov pa najmanj. Sklepam, da je rezultat takšen, ker je otrok s KBGS v 

svojem pripovedovanju z eno povedjo opisal ali zajel dogajanje na dveh ali več ilustracijah 

hkrati. Tako kot sta ugotovili Šilc in Schmidt (2018), je tudi otrok s KBGS najslabše rezultate 

dosegel v rabi pridevniških besed, ki jih v svojem pripovedovanju niti ni uporabil. To nakazuje 

na skromnejši besednjak za poimenovanje lastnosti, vrste, svojine in količine prvin. Rezultati 

se ujemajo z ugotovitvami Błeszyńskega (2016), ki je pri učencih z LMDR v prvih treh razredih 

osnovne šole prav tako ugotovil pogosto rabo glagolov in samostalniških besed. Otroci z 

LMDR lažje prikličejo polnopomenske besede, saj so konkretnejše in pogosteje uporabljene v 

vsakodnevni komunikaciji. Uporabljajo preprostejše stavčne strukture kot otroci značilnega 

razvoja (Murfett in Powell, 2009, v Šilc in Schmidt, 2018). Owens (2004) ugotavlja podobno, 

otroci z MDR redkeje uporabljajo pridevnike in prislove, medtem ko besede s konkretnim 

pomenom uporabljajo pogosteje. 

Dosežki otroka s KBGS se skladajo z Wellman idr. (2011), ki pravijo, da otroci z motnjami, 

ovirami ali primanjkljaji na nivoju jezika in jezikovnega razvoja v primerjavi z vrstniki značilnega 

razvoja oblikujejo manj strukturirana pripovedna besedila. V pripovedovanje vključijo manjše 

število zaključenih enot in slovničnih struktur. Njihove ovire in primanjkljaji se kažejo v rabi 

                                                           
54 Otrok s KBGS je v svojem pripovedovanju uporabil priredna veznika in ter pa.  
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skladenjske zahtevnosti, bogatosti besedišča in dolžine pripovedovane zgodbe. V svoje 

zgodbe vključujejo tudi premalo podatkov, zaradi česar vsebina in sporočila njihovih zgodb 

niso dovolj vsebinsko razumljivi. Nižje kognitivne zmožnosti še dodatno otežujejo razvoj 

zmožnosti pripovedovanja.  

8.1.2 Ocena koherentnosti in kohezivnosti na začetku logopedske obravnave 

 

Na ravni koherentnosti, tj. globinska povezanost med deli besedila, gre za zgodbo s strukturo, 

ki vsebuje preproste opise ilustracij. Opisi si sledijo v enostavnem nizanju časovnih dogodkov, 

pri čemer pa otrok s KBGS ni bil pozoren na vse dogodke v zgodbi. Naštel oziroma na kratko 

je ubesedil njemu najbolj prepoznane dogodke. V svojem opisu je skromen, dogodek opiše le 

z eno povedjo in ne več, ki z vidika rabe besedišča niso bogate. Otrok s KBGS ni posegal po 

pridevniških besedah, prislovnih določilih, ni opisoval čustvenih stanj junakov ipd.  

 

Po kriteriju kohezivnosti gre za linearno razporeditev brez tematskih preskokov (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Temu je bila gotovo vzrok tudi slikovna predloga, ki ji 

je otrok s KBGS v svojem pripovedovanju sledil. Ilustracije so mu služile kot smernice in ga v 

njegovem pripovedovanju vodile. Res pa je, da otrok s KBGS v svoje pripovedovanje ni vključil 

vseh dogodkov zgodbe oziroma jih je izpuščal. Zato lahko tudi trdim, da se v pripovedovanju 

zgodbe otroka s KBGS kaže preskakovanje delov besedila, tj. izpuščanje delov, ne pa 

preskakovanje z enega dogodka na kasnejšega in nato nazaj na predhodni dogodek. Otrok s 

KBGS je referenco v besedilu ohranjal z dobesednim ponavljanjem in rabo zaimkov 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). V ta namen ni uporabljal nadpomenk ali 

podpomenk idr. Prevladujoča raven je raba zaimkov, s katerimi je otrok s KBGS opisoval 

dejanja, dogajanja oziroma stanja glavnih junakov zgodbe (deklica, žaba) in pomembnega 

predmeta v zgodbi (žoga). 

 

Glede na kriterije koherentnosti in kohezivnosti, ki so jih oblikovale Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Podlesek (2010), bi dosežek otroka s KBGS PPZ:ŽK ob slikovni predlogi umestila v 

koherentnosti kot zgodbo s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij, kar velja za otroke 

značilnega razvoja, stare 4,0–4,6 leta. V kriteriju kohezivnosti linearne razporeditve je otrok s 

KBGS uporabljal linearno razporeditev s tematskimi preskoki, kar je značilno za otroke 

značilnega razvoja, stare 4,0–4,6 leta. Opazilo se je preskakovanje nekaterih dogodkov 

zgodbe ter raba referenčnih sredstev ponavljanja z zaimki, osebki, skritimi v povedkih, ter 

dobesedno ponavljanje, ki je primerno za otroke značilnega razvoja, stare 4,0–4,6 leta. V 

kriteriju kohezivnosti rabe referenčnih sredstev otrok s KBGS dosega strukturo otrok 

značilnega razvoja, starih 6,1–6,6 leta (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). 

 

V začetku dela se je pokazalo, da otrok s KBGS glede na svojo kronološko starost, tj. 9 let in 

2 meseca, v kriteriju koherentnosti dosega rezultate kronološko 5 let mlajših otrok značilnega 

razvoja, v kriteriju kohezivnosti pa rezultate kronološko 3 leta mlajših otrok značilnega razvoja. 

 

Po Pellegrini in Galda (1998, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), ki sta oblikovala 

kriterije za določanje razvojne ravni povedane zgodbe ob ilustracijah, je otrok s KBGS 

uporabljal nepovezani dialog, tj. poleg opisa zgodbe na ilustracijah je oblikoval tudi eno ali več 

delnih zgodb, uporabil je preteklik in časovna določila. Po Miljak (1979, v Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006), ki opisuje štiri razvojne ravni otrokovega pripovedovanja ob 
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ilustracijah, pa je otrok s KBGS tvoril nepopolne opise, tj. prepoznavanje odnosov med 

predmeti na sliki, ki jih otrok pretvarja v govorni kod. Prevladuje nizanje opažanj. 

8.1.3 Ocena pripovedovanja ob koncu logopedske obravnave 

 

Datum: 25. 2. 2020 

Starost otroka s KBGS: 10 let in 3 meseci 

Tabela 7: Vsebina pripovedovane zgodbe otroka s KBGS, februar 2020 

Št. 
povedi 

Vsebina  Št. besed 
v povedi 

Št. različnih 
besed  

Prepoznani 
dogodek v 
zgodbi55 

1 Tukaj so deklice in ena ženska. 6 6  

2 Deklica se igra z žogico.  5 5 D2 

3 Žogica ji je padla v vodo – čof. 7 6 D2 

4 In potem se je jokala. 5 2 D3 

5 In potem je priskakljala žaba in ji je 
pomagala. 

9 3 D7 

6 Je šla po žogico in ji jo dala. 8 4 D7 

7 In potem je bila spet vesela. 6 3 D8 

8 Deklica pa je šla in žaba je ostala 
zunaj. 

9 3  

9 In potem je šla jest. 5 1  

10 Potrkalo je in deklica je šla odpret 
in je videla žabo. 

11 3 D10 

11 Je skočila na večerjo v kuhinji. 6 4 D13 

12 In potem jo je nesla po stopnicah v 
sobo. 

9 3 D14 

13 Potem je žaba skočila in jo je vrgla 
v zid. 

10 2 D15, D16 

14 Nato se je tale žaba spremenila v 
moža. 

8 4 D17 

15 Na koncu je bila poroka. 5 4 D18 

 In to je bilo vse v današnji zgodbici. 
Hvala, da ste uživali v njej in 
prijetno poslušali. 

 

∑  15  109 53  

 

Ker razvoj otrok z LMDR sledi razvoju otrok značilnega razvoja, a se pri tem kaže razvojni 

zaostanek, sem dosežke otroka s KBGS primerjala z dosežki vseh treh starostnih skupin56, pri 

katerih se PPZ:ŽK uporablja za ocenjevanje zmožnosti pripovedovanja zgodbe. Na ta način 

sem skušala dobiti čim jasnejšo sliko o zmožnosti pripovedovanja zgodbe otroka s KBGS. Z 

rumeno so označena polja, kjer dosega vrednost nad najnižjo vrednostjo oziroma spodnjim 

ročajem. 

 

                                                           
55 V zgodbi je prepoznanih 18 dogodkov, določenih v raziskavi. Otrok mora opisati ključno dejanje iz dogodka, da se ta šteje kot 
eden izmed 18 dogodkov. Lahko ga pove z eno ali več povedmi. Šteje se dogodke, ki si sledijo v pravilnem vrstnem zaporedju. 
Otrok lahko enega ali več dogodkov izpusti in potem nadaljuje z drugimi prepoznanimi dogodki v pravilnem zaporedju. Dogodke 
se točkuje, če si neposredno drug za drugim sledita najmanj dva zaporedna dogodka (Marjanovič Umek idr., 2012a). 
56 Prva starostna skupina od 6 let, 0 mesecev in 0 dni do 6 let, 11 mesecev in 30 dni; druga starostna skupina od 7 let, 0 
mesecev in 0 dni do 7 let, 11 mesecev in 30 dni; tretja starostna skupina od 8 let, 0 mesecev in 0 dni do 8 let, 11 mesecev in 30 
dni. 
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Tabela 8: Primerjava dosežkov otroka s KBGS glede na vse tri starostne skupine, februar 2020 

 

Kazalniki za 
ocenjevanje zgodbe 

Število, 
vrednost 

Primerjava glede 
na trend razvoja 
pripovedovanja 
zgodbe otrok 
prve starostne 
skupine (6–7 let) 

Primerjava glede 
na trend razvoja 
pripovedovanja 
zgodbe otrok 
druge starostne 
skupine (7–8 let) 

Primerjava glede 
na trend razvoja 
pripovedovanja 
zgodbe otrok 
tretje starostne 
skupine 
(8–9 let) 

1 Število besed 109 V obsegu prvega 
kvartila (95–130). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (80–
140 besed). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (90–
170 besed). 

2 Število različnih 
besed 

53 V obsegu prvega 
kvartila (30–50). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (40–
60 besed). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (50–
70 besed). 

3 Povprečna 
dolžina povedi 

7 V obsegu tretjega 
kvartila (6,5–8). 

V obsegu prvega 
kvartila (6,5–8). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (7–9 
besed). 

4 Število priredno 
zloženih povedi 

5 V obsegu tretjega 
kvartila (3–5). 

Mediana. 

5 Število 
podredno 
zloženih povedi 

/ Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (0–2 
povedi). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (0–4 
povedi). 

Pod najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem (3 
povedi). 

6 Delež 
enostavčnih 
povedi 

0,67 V obsegu tretjega 
kvartila (0,60–0,80). 

Med tretjim 
kvartilom in najvišjo 
vrednostjo (0,50–
0,90). 

Nad najvišjo 
vrednostjo (nad 0,60). 

7 Raba 
prirednih57 
veznikov 

/ Povprečni odstotek rabe prirednih veznikov 
je 20–30 %. 

Povprečni odstotek 
rabe prirednih 
veznikov je 60–70 %. 

8 Raba podrednih 
veznikov58 

/ Povprečni odstotek 
rabe podrednih 
veznikov je 10–
20 %. 

Povprečni odstotek rabe podrednih veznikov 
je 50–60 %. 

9 Število 
dogodkov 

6 V obsegu tretjega 
kvartila (7–0). 

V obsegu prvega 
kvartila (5–18). 

Med najnižjo 
vrednostjo, tj. 
spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (2–7 
dogodkov). 

10 Število 
zamenjav 
perspektive 

4 Med tretjim kvartilom in najvišjo vrednostjo 
(3–6 zamenjav). 

Mediana. 

11 Število besed 
za opisovanje 
mentalnih stanj 

2 Najvišja vrednost  
(2 besedi). 

Najvišja vrednost 
tretjega kvartila  

(2 besedi) 

Mediana. 

 

                                                           
57 Gre za uporabo veznikov, ki ne izražajo vezalnega priredja (npr. vendar, ali, zato, saj, ampak, toda) (Marjanovič Umek idr., 
2012a). 
58 Gre za uporabo podrednih veznikov, ki izražajo vzročno-posledično razmerje (npr. vezniki ker, da toliko da, tako da) 
(Marjanovič Umek idr., 2012a). 



59 
 

Rezultati dosežkov so pokazali, da je otrok s KBGS na ravni pripovedovanja ob koncu dela 

sovpadal s skupino šestletnikov značilnega razvoja, in sicer je v kazalniku Število podredno 

zloženih povedi dosegel spodnje meje; v kazalnikih Število besed, Število različnih besed, 

Povprečna dolžina povedi, Število priredno zloženih povedi, Delež enostavčnih povedi, Število 

dogodkov in Število zamenjav perspektive pa zadostil dosežkom v obsegu od prvega do 

tretjega kvartila. V kazalniku Število besed za opisovanje mentalnih stanj je dosegel najvišjo 

vrednost. V kazalnikih Raba prirednih veznikov in Raba podrednih veznikov otrok s KBGS 

kriterijev uspešnosti za skupino 6 let starih otrok značilnega razvoja ni dosegel. 

 

V primerjavi s skupino sedemletnikov značilnega razvoja je otrok s KBGS dosegel spodnje 

meje v kazalnikih Število besed, Število različnih besed in Število podredno zloženih povedi. 

V kazalnikih Povprečna dolžina povedi, Število priredno zloženih povedi in Število dogodkov 

je zadostil dosežkom v obsegu od prvega do tretjega kvartila. V kazalniku Število zamenjav 

perspektive in Število besed za opisovanje mentalnih stanj je dosegel najvišjo vrednost. V 

kazalnikih Delež enostavčnih povedi, Raba prirednih veznikov in Raba podrednih veznikov 

otrok s KBGS kriterijev uspešnosti za skupino 7 let starih otrok značilnega razvoja ni dosegel. 

 

V primerjavi s skupino osemletnikov značilnega razvoja je otrok s KBGS dosegel spodnje meje 

v kazalnikih Število besed, Število različnih besed, Povprečna dolžina povedi in Število 

dogodkov. V kazalnikih Število priredno zloženih povedi, Število zamenjav perspektive in 

Število besed za opisovanje mentalnih stanj je zadostil dosežkom v obsegu od prvega do 

tretjega kvartila. V kazalnikih Število podredno zloženih povedi, Delež enostavčnih povedi, 

Raba prirednih veznikov in Raba podrednih veznikov otrok s KBGS kriterijev uspešnosti za 

skupino 8 let starih otrok značilnega razvoja ni dosegel. 

 

Dosežek otroka s KBGS lahko interpretiramo tudi glede na normativne dosežke otrok 

značilnega razvoja posamezne starostne skupine. Glede na dosežke je otrok s KBGS za prvo 

starostno skupino, tj. otroci, stari od 6 let, 0 mesecev in 0 dni do 6 let, 11 mesecev in 30 dni, 

dosegel vrednost z = –0,131 in vrednost C = 5. Za drugo starostno skupino, tj. od 7 let, 0 

mesecev in 0 dni do 7 let, 11 mesecev in 30 dni, je dosegel vrednost z = –1,066 in vrednost 

C = 3. Za tretjo starostno skupino, tj. od 8 let, 0 mesecev in 0 dni do 8 let, 11 mesecev in 30 

dni, pa je dosegel vrednost z = –1,670 in vrednost C = 2. 

Tabela 9: Normalna porazdelitev vrednosti z in C glede na določen percentilni rang59 

P (percentil) Vrednost z Vrednost C   

5 –1,64 2   

10 –1,28 2   

25 –0,67 4   

50 0,00 5  Legenda 

75 0,67 6   Vrednost za prvo starostno skupino. 

90 1,28 8   Vrednost za drugo starostno skupino. 

95 1,64 8   Vrednost za tretjo starostno skupino. 

 

Glede na dosežke lahko sklepamo, da v primerjavi s prvo starostno skupino, tj. otroci, stari od 

6 let, 0 mesecev in 0 dni do 6 let, 11 mesecev in 30 dni, pripovedovanje otroka s KBGS ne 

odstopa od normativnega razvoja šestletnikov. Dosežek otroka s KBGS spada v razpon med 

                                                           
59 Vir tabele Marjanovič Umek idr., 2012a. 
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25. in 50. percentilom ter vrednostjo C = 5. V primerjavi z drugo starostno skupino, tj. otroci, 

stari od 7 let, 0 mesecev in 0 dni do 7 let, 11 mesecev in 30 dni, pripovedovanje otroka s KBGS 

rahlo odstopa od normativnega razvoja sedemletnikov. Dosežek otroka s KBGS spada v 

razpon med 10. in 25. percentilom ter vrednostjo C = 3. V primerjavi s tretjo starostno skupino, 

tj. otroci, stari od 8 let, 0 mesecev in 0 dni do 8 let, 11 mesecev in 30 dni, pripovedovanje 

otroka s KBGS pomembno odstopa od normativnega razvoja osemletnikov. Dosežek otroka s 

KBGS spada v razpon pod 5. percentilom ter vrednostjo C = 2. Končna ocena razvojne ravni 

pripovedovanja s PPZ:ŽK otroka s KBGS je pokazala rahlo odstopanje od normativnega 

razvoja sedemletnikov. Glede na otrokovo starost, tj. 10 let in 2 meseca, to pomeni, da njegova 

razvojna raven pripovedovanja rahlo odstopa od kronološko 3 leta mlajših otrok značilnega 

razvoja. Glede na njegov dosežek v začetni oceni, tj. rahlo odstopanje od normativnega 

razvoja šestletnikov, se opaža individualni napredek, saj je otrok s KBGS napredoval v 

dosežke eno leto kronološko starejših otrok značilnega razvoja kot v začetku dela.  

 

Če razvoj pripovedovanja primerjam z ugotovitvami Roth (2009, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019), ki razvoj pripovedovanja opisuje na petih razvojnih ravneh, vidimo, da je otrok s 

KBGS napredoval s 3. oziroma 4. ravni, tj. zaporedja dejanj, v katerih so dogodki v zgodbi 

povezani v časovnem zaporedju, ne pa v vzročno-posledičnem zaporedju, oziroma preprosta, 

skrajšana zgodba, v kateri so dogodki povezani v časovnem in vzročno-posledičnem 

zaporedju, opisi dejanj pa ne temeljijo na določenem cilju, na 5. raven, tj. v pripovedovanju so 

značilni med seboj logično povezani dogodki z osnovno temo ali junakom. 

 

Glede na prvo zgodbo, pripovedovano februarja 2019, je otrok s KBGS v svojem 

pripovedovanju izkazal napredek. Kakovost pripovedovane zgodbe je v primerjavi z začetno 

bistveno boljša. Zgodba je daljša, vsebuje 109 besed, pri čemer gre za uporabo 53 različnih 

besed. Sestavljena je iz 15 povedi, dve povedi pa je kot zaključek pripovedovanja otrok s 

KBGS dodal še sam: »In to je bilo vse v današnji zgodbici. Hvala, da ste uživali v njej in prijetno 

poslušali«. Labov (1972, v Narativna analiza u procjeni govorno-jezičnih sposobnosti, b. d.) 

slednje poimenuje kot koda, ki pripovedovalcu služi kot znak, da je zgodbe konec, npr.: »Na 

hribčku je bil lonec in pravljice je konec.«  

 

Delež enostavčnih povedi je manjši kot prvič, in sicer 0,67. Povprečna dolžina povedi nosi 

vrednost 7, kar je za 2 več kot začetna. Otrok s KBGS je sledil poteku slikovne zgodbe in vanjo 

vključil opise večjega števila ilustracij kot prvič. Ne gre le za enopovedni opis izbranih ilustracij, 

temveč je z eno sestavljeno povedjo zaokrožil tudi sporočilo dveh ali treh ilustracij. Pri tem je 

zajel več podrobnosti kot pri prvem pripovedovanju, tj. februarja 2019. Besedišče, ki ga je 

uporabil v zgodbi, je v primerjavi s prvim pripovedovanjem bolj raznoliko. Izmed 

polnopomenskih besed je uporabil največ glagolov (40 %), samostalniških besed (25 %) in 

prislovov (11 %). V nasprotju s prvim pripovedovanjem je tokrat uporabil tudi pridevniške 

besede, napredek se sicer kaže v skromnem deležu (2 %), in sicer v namen opisa zunanjosti 

in čustvovanja osebe, npr. se je jokala, je bila vesela. Izmed prislovnih določil je tudi tokrat 

uporabil prislovna določila kraja in časa, npr. tukaj, potem, zunaj, nato, na koncu. Z glagoli, ki 

jih je otrok s KBGS opisuje dejanja glavnih dveh oseb (kraljična, žaba), npr. se igra, je 

priskakljala, je šla, je skočila … Izmed nepolnopomenskih besed je uporabil veznike (12 %), 

predloge (9 %) in medmete (0,1 %); členkov tudi tokrat ni uporabil. V rabi veznikov se opazita 

dve spremembi, in sicer jih je uporabil večkrat kot v prvem pripovedovanju, uporabljal je veznik 

in in ne pa kot v prvem pripovedovanju. Napredek se kaže tudi v večji rabi predlogov, s čimer 

je v povedi dodal še več opisnih informacij o dogajanju v zgodbi in jo tako vsebinsko obogatil. 
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V primerjavi s prvim pripovedovanjem se je tokrat opazila pogosta raba fraze in potem, kar v 

koherentnosti kaže na zgodbo s strukturo, z enostavnim nizanjem časovnih dogodkov. V 

primerjavi s prvim pripovedovanjem je otrok s KBGS vključil tudi nekaj izrazov za opis misli in 

čustvenih stanj junakov ter odnosov med njimi.  

Menim, da so na opažen napredek vplivale usmerjene vsebine za razvijanje besedišča, 

predvsem rabe pridevniških besed, in sestavljanje sestavljenih povedi, tako prirednih kot 

podrednih, ki sem jih vključila v logopedsko obravnavo, tj. vsebine za opisovanje oseb, 

predmetov, dejanj, dogodkov …, dopolnjevanje danih povedi s pridevniki, iskanje podrobnosti 

na slikovnem gradivu, pri čemer sem otroku podala vprašanje, na katerega mi je moral 

odgovoriti v povedi, ne le z besedo. Na ta način sva urila tudi upovedovanje in sestavljanje 

daljših, zloženih povedi. K napredku otroka je zagotovo pripomoglo tudi delo v sklopu pouka, 

saj učiteljica, ki učenca poučuje v razredu, daje velik poudarek širjenju jezikovnih zmožnosti 

učencev. Prav tako je k napredku prispevalo domače delo (branje literature, obnavljanje 

zgodb), ne nazadnje pa tudi sam razvoj otroka. 

8.1.4 Ocena koherentnosti in kohezivnosti ob koncu logopedske obravnave 

 

Glede na kriterije, ki so jih oblikovale Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc (2004), bi 

dosežek otroka s KBGS v koherentnosti umestila kot zgodbo s strukturo, ki vsebuje enostavno 

nizanje časovnih dogodkov, pri čemer pa je ta bogatejša v primerjavi s prvim pripovedovanjem 

ter vključuje tudi opise misli in čustev junakov. V kriteriju kohezivnosti je uporabljal linearno 

razporeditev s tematskimi preskoki, kar je značilno za otroke značilnega razvoja v starosti 4,0–

4,6 leta. Preskakovanj dogodkov je manj kot v prvem pripovedovanju. Za ohranjanje reference 

je uporabil ponavljanje z zaimki. V kriteriju kohezivnosti rabe referenčnih sredstev otrok s 

KBGS dosega strukturo otrok značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Tudi v tem delu se je pokazal napredek. 

 

Po Pellegrini in Galda (1998, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), ki sta oblikovala 

kriterije za določanje razvojne ravni povedane zgodbe ob ilustracijah, je otrok s KBGS oblikoval 

zgodbo, povedano za poslušalce, tj. pripovedovana zgodba je povezana in koherentna, 

pripovedovalec se ozira k ilustracijam ali nanje kaže. Opisi ilustracij so povezani v ustrezno 

časovno razmerje. Po Miljak (1979, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), ki opisuje 

štiri razvojne ravni otrokovega pripovedovanja ob ilustracijah, pa je otrok s KBGS tvoril 

elaboriran govor, tj. pri opisovanju se otrok posredno ali neposredno opira na lastne izkušnje, 

prepoznava vse odnose na sliki in slike opisuje kot aktivno dogajanje. V kriterijih prej zapisanih 

avtorjev se v pripovedovanju zgodbe otroka s KBGS kaže napredek, saj je v svojem 

pripovedovanju prešel na višjo raven od začetne. 

8.1.4.1 Primerjava v koherentnosti in kohezivnosti glede na začetek in ob koncu logopedske 

obravnave 

 

Že v začetku dela me je otrok s KBGS presenetil v razvitosti kohezije svojega pripovedovanja; 

tu sem pričakovala nižje dosežke oziroma dalj časa trajajoče vztrajanje rabe dobesednega 

ponavljanja v namen ohranjanja reference, torej nižjo stopnjo razvitosti kohezije, kot jo je 

pokazal. Pričakovano je otrok s KBGS opazneje napredoval na področju koherentnosti, saj je 

iz opisovanja ilustracij prešel tudi na zgodbe, v katere je vključil opise misli in čustev junakov. 

Slednje je bilo opaženo tudi v prostem pripovedovanju zgodbe ob slikovnem gradivu brez 
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vnaprej podane vsebine, kar je težja oblika pripovedovanja kot pripovedovanje po prebrani 

oziroma slišani zgodbi. 

V primerjavi s prvim pripovedovanjem je otrok v svojo zgodbo vključil več dogodkov pravljice. 

Referenco je ohranjal tako z dobesednim ponavljanjem kot tudi z rabo zaimkov, slednjih je bilo 

več. Po kriteriju kohezivnosti gre za linearno razporeditev brez tematskih preskokov 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004), čemur je bila vzrok tudi slikovna predloga, 

ki ji je otrok s KBGS v svojem pripovedovanju sledil. Večji oziroma opaznejši napredek se je 

pokazal na ravni koherentnosti zgodbe. Zgodba je daljša, vsebinsko zavzema več dogodkov, 

opisuje jih z bogatejšim besediščem, ne le z osnovnimi izrazi. Povedi so daljše, sestavljene 

priredno in podredno. V svojo pripoved je vključil več dogodkov, uporabil je tudi že nekaj opisov 

misli in čustvenih stanj junakov. V primerjavi s prvim pripovedovanjem se je tokrat opazila 

pogosta raba fraze in potem, kar v koherentnosti kaže na zgodbo s strukturo z enostavnim 

nizanjem časovnih dogodkov. 

 

8.2 Primerjava dosežkov ocenjevanja razvojne ravni splošne govorne 

kompetentnosti s Splošnim govornim preizkusom: Pisno sporočanje 

 

SGP-PS je sestavljen iz več delov. Za pridobitev ocene razvojne ravni splošne govorne 

kompetentnosti je treba izvesti celoten preizkus, kar sem z otrokom s KBGS tudi naredila. V 

empiričnem delu predstavljam dosežke otroka s KBGS le tistih delov, ki so vezani na zmožnost 

pripovedovanja zgodbe. 

8.2.1 Ocena razvojne ravni splošne govorne kompetentnosti v začetku logopedske 

obravnave 

 

Datum: 12. 2. 2019 

Starost otroka s KBGS: 9 let in 2 meseca 

Otrok s KBGS je v tem času obiskoval drugi razred prilagojenega vzgojno-izobraževalnega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom.  

 

Zgodba: 

 

En moški prodaja ene lonce in tako. In ima ta en voz in še eno leseno. Polno tržnic je še. 

Odzadaj je zastava in grad in cerkev. Zraven sta dve hiši. Eno se vidi, eno pa ne. Majhna hiška 

ima majhen mostiček. Po tleh so tla iz kamna in peska. On bo prodal tole skodelico njej. Ona 

pa tako drži roke. Prosi, da bi nekaj dobila. Eno skodelico. Jo rabi za jest. Na nebu je bel 

oblaček in modro nebo. Miške so prišle napadat lončke. Hočejo uničit te sklede. 
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Tabela 10: Merila za vrednotenje zgodbe, del Skladnja, marec 2019 

Skladnja Možne 
točke 

Merilo Dobljene 
točke 

Opombe 

  Povedi se začenjajo z isto besedo; otrok tri ali več zaporednih povedi poveže z 
istim veznikom, npr. z in, potem, nato, pa. 

0 Da. 1  

1 Ne. 

 Priredno ali podredno zložene povedi; otrok dva ali več stavkov poveže v 
priredje ali podredje. 

0 0 povedi. 1 Otrok je v svoji 
zgodbi uporabil 
podredje. 

1 1 poved. 

2 2–3 povedi. 

3 4 povedi ali več. 

 Uporaba prirednih veznikov, ki so različni od in, npr. vendar, ali, zato, pa, ter, 
saj, toda, ampak, torej, a, niti.  

0 0 veznikov. 0 Otrok v zgodbi 
uporablja le veznik 
in, in sicer za 
naštevanje. 

1 1–3 vezniki. 

2 4 ali več veznikov. 

 Neujemanje med osebkom in povedkom. 

0 Več kot 1 napaka. 1  

1 1 napaka. 

2 Brez napak. 

 Število povedi v odstavku/odstavkih. 

0 1 odstavek, 1 poved. 1 Zgodba je združena 
v enem odstavku, ki 
je sestavljen iz 16 
povedi. 

1 1 odstavek, 2 ali več povedi. 

2 2 ali več odstavkov, 2 ali več povedi v vsaj 1 
odstavku. 

3 2 ali več odstavkov, 2 ali več povedi v vsaj 2 
odstavkih. 

 Skladenjska celovitost besedila. 

0 Večinoma nepopolne povedi; povedi, ki se 
začenjajo z isto besedo, ali skladenjsko 
nepravilne povedi (70 % ali več). 

1 Delež enostavčnih 
povedi v zgodbi je 
94 %. 

1 Večinoma enostavčne povedi (70 % ali več). 

2 Večinoma povedi s predložnimi besednimi 
zvezami in/ali zložene povedi (70 % ali več). 

∑   5  

 

Tabela 11: Merila za vrednotenje zgodbe, del Oblika in vsebina, marec 2019 

Oblika in 
vsebina 

Možne 
točke 

Merilo Dobljene 
točke 

Opombe 

  Začetek zgodbe. 

0 Ga ni, nenaden. 0  

1 Običajen, preprost. 

2 Zanimiv, nenavaden. 

 Zgodba se nanaša na določen dogodek, ki se je zgodil pred dogajanjem, 
prikazanem na sliki, ali po njem. 

0 Ne. 0 Otrok opisuje, kar je 
videti na ilustraciji. 1 Da. 

 Zaporedje dogodkov. 

0 Ga ni, povedi si sledijo v naključnem 
zaporedju. 

0  

1 Dogodki preskakujejo, vendar obstaja delno 
zaporedje. 

2 Zgodba poteka gladko od začetka do konca. 

 Zaplet.  

0 Ga ni, povedi si sledijo v naključnem 
zaporedju. 

0  

1 Preprost, nezaključen. 

2 Celovit, logičen, zaključen. 
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  Zaključek zgodbe.  

0 Ga ni, je nenaden, zgodba se konča zgolj z 
besedo konec. 

0  

1 Slabo prepoznan in/ali nelogičen. 

2 Logičen, jasen zaključek. 

 Osebe v zgodbi izražajo čustva. 

0 Ne. 1 Otrok pove, da 
deklica prosi. 1 Čustvo opiše pri vsaj eni osebi. 

2 Čustvo pojasni pri vsaj eni osebi. 

 V zgodbi je izražena moralna ali filozofska vsebina, npr. kaj je prav ali narobe, 
ljubezen, modrost, iskanje znanja. 

0 Ne. 0  

1 Da, vendar je posredno in/ali manj 
prepoznavno izražena. 

2 Neposredno, jasno izražena. 

 Dogajanje in dinamičnost zgodbe. 

0 Opisuje zgolj to, kar je videti na ilustraciji. 0  

1 Opisuje predvidljive dogodke. 

2 Opisuje dogodke, ki so zanimivi, razburljivi in 
dinamični. 

 Celovitost besedila. 

0 Zelo preprosto (npr. zgolj nizanje opisov in 
dejavnosti). 

0  

1 Preprosto (npr. nekaj vzročnih povezav, 
stilističnih sredstev, kot so metafore, reki). 

2 Celovito in slogovno dovršeno. 

 Konvencionalnost zgodbe. 

0 Zgodba je monotona, nizka stopnja 
informativnosti na ravni oblike in vsebine. 

0  

1 Zgodba je konvencionalna, srednje visoka 
stopnja informativnosti na ravni oblike in 
vsebine. 

2 Zgodba je nekonvencionalna, visoka stopnja 
informativnosti na ravni oblike in vsebine. 

∑   1  

 

V spodnji tabeli predstavljam dosežke otroka s KBGS izbranih delov SGP-PS, vezanih na 

zmožnost pripovedovanja, in primerjavo s trendom razvoja govorne kompetentnosti otroka s 

KBGS glede na posamezne delne dosežke otrok značilnega razvoja, starih 8–9 let. Rumeno 

označena polja so tista, kjer je otrok s KBGS dosegel vrednost nad najnižjo vrednostjo oziroma 

spodnjim ročajem. 

Tabela 12: Primerjava dosežkov otroka s KBGS s trendom razvoja govorne kompetentnosti otrok 
glede na posamezne delne dosežke starostne skupine 8–9 let, marec 2019 

Del SGP-PS Delni dosežki 
(število točk) 

Primerjava s trendom razvoja govorne 
kompetentnosti otrok glede na posamezne delne 
dosežke starostne skupine 8–9 let 

(A) Zgodba 

Skladnja  5 Med najnižjo vrednostjo oziroma spodnjim ročajem in prvim 
kvartilom (3–6 točk). 

Oblika in vsebina 1 Pod najnižjo vrednostjo oziroma spodnjim ročajem (4 točke). 

(B) Metabesednjak 11 Med tretjim kvartilom in najvišjo vrednostjo (9–14 točk). 

(C) Smiselne povedi 4 Med najnižjo vrednostjo oziroma spodnjim ročajem in prvim 
kvartilom (2–6 točk). 

(Č) Združevanje 
povedi 

3 Območje tretjega kvartila. 

(D) Metafore 1 Mediana. 

 

Otrok s KBGS glede na starostno skupino kronološko enako starih otrok značilnega razvoja, 

tj. 8–9 let, dosega primerljive dosežke v postavkah Združevanje povedi in Metafore. V postavki 
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Metabesednjak je celo nad povprečjem te skupine otrok značilnega razvoja. Kot šibki področji 

se izkazujeta postavki Zgodba (Skladnja) in Smiselne povedi. Kot najšibkejše področje, 

vezano na pripovedovanje zgodbe in v katerem otrok s KBGS glede na svoje dosežke bistveno 

odstopa od kronološko enako starih otrok značilnega razvoja, je postavka Zgodba (Oblika in 

vsebina). 

 

Dosežki otroka s KBGS se skladajo z ugotovitvami Fletcher, Scott, Blairin Bolger, 2004; 

Owens, 2004 (v Koritnik, 2019), ki govorijo o upočasnjenem kognitivnem razvoju otrok z 

LMDR, ki vpliva na usvajanje jezika in učnih spretnosti. Otroci z MDR počasneje razvijejo 

jezikovno zmožnost kot njihovi vrstniki značilnega razvoja (Raymond, 2004, v Koritnik, 2019). 

Jezikovni sistem otrok z MDR ustreza jezikovnemu sistemu mlajših otrok s splošnim razvojem, 

ki ostaja na razvojno nižji (končni) stopnji kot pri otrocih značilnega razvoja (Henry, 2010; 

Rosenberg in Abbeduto, 1993; Willis, 1975, v Koritnik, 2019). Otroci z MDR imajo pri usvajanju 

jezikovnih spretnosti, tj. besedoslovna, oblikoslovno-skladenjska, fonološka in pragmatična 

spretnost, različne omejitve. Rosenberg in Abbeduto (1993, v Koritnik, 2019) ugotavljata, da 

je mogoče, da otroci z MDR teh jezikovnih spretnosti nikoli ne razvijejo do enake mere kot 

otroci značilnega razvoja (iste kronološke starosti). 

Dosežek otroka s KBGS lahko interpretiramo tudi glede na normativne skupne dosežke otrok 

starostne skupine 8–960 let značilnega razvoja. Glede na skupne dosežke je otrok s dosegel 

vrednost z = –1, 362 in vrednost C = 2. 

Tabela 13: Normalna porazdelitev vrednosti z in C glede na določen percentilni rang  

P (percentil) Vrednost z Vrednost C   

5 –1,64 2   

10 –1,28 2   

25 –0,67 4   

50 0,00 5   

75 0,67 6   

90 1,28 8  Legenda  

95 1,64 8   Vrednosti za starostno skupino 8–9 let 
v začetku dela. 

 

Začetna ocena splošne govorne kompetentnosti otroka s KBGS se je pokazala kot pomembno 

odstopanje od normativnega razvoja 8–9 let starih otrok značilnega razvoja. 

 

Raziskave kažejo, da oblikoslovno-skladenjski razvoj pri otrocih z MDR v glavnem poteka 

enako kot pri otrocih značilnega razvoja, čeprav vseh jezikovnih spretnosti61 pogosto nikoli ne 

obvladajo popolnoma. Skladenjske spretnosti so pri otrocih z MDR po navadi podobne 

skladenjskim spretnostim otrok značilnega razvoja, ki so od njih mlajši, in to ne glede na vrsto 

in stopnjo motnje. Na podoben način se razvija tudi zmožnost razumevanja in tvorjenja 

zloženih povedi (Fowler, 1997, v Koritnik, 2019). Pri otrocih z LMDR je značilna tvorba 

enostavnih stavkov, njihov govor je telegrafski, tj. pogosto izpuščajo veznike, predloge, 

zaimke, členke, modalnost glagolskih oblik, pomožne glagole (Smole, 2004), slovnične 

morfeme in zamenjujejo pomensko sorodne besede (Fletcher in Ingham, 1995, v Smole 2004). 

Podobno se opaža tudi v obliki in skladnji zgodbe otroka s KBGS. 

                                                           
60 Skupino sestavljajo otroci, stari od 8 let, 0 mesecev in 0 dni do 9 let, 11 mesecev in 30 dni. 
61 Besedoslovna, oblikoslovno-skladenjska, fonološka in pragmatična spretnost (Rosenberg in Abbeduto, 1993, v Koritnik, 
2019). 
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8.2.2 Ocena razvojne ravni splošne govorne kompetentnosti ob koncu logopedske 

obravnave 

 

Datum: 13. 2. 2020 

Starost otroka s KBGS: 10 let in 2 meseca 

Otrok s KBGS je v tem času obiskoval tretji razred prilagojenega vzgojno-izobraževalnega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom.  

 

Zgodba: 

 

Tukaj en fantek Tine prodaja tele lonce. In vidi se hiške in cerkev in dim. Tukaj vidim enega 

gospoda in žensko. Tam je še eni ljudje, ki nakupujejo stvari. En sod pa košaro in zastavico 

tukaj na vrhu. Dogaja se v enem mestu. Na travniku so prodajali lonce. Cerkev je stala na eni 

gori. V cerkvi so imeli mašo. Ljudje so prišli nakupovat. Nekje v bližini stojijo hiše. Tam pa so 

oni doma. Daleč daleč več kilometrov stran se vidi dim. Verjetno je bil požar. Zagorela so 

drevesa, gozd. Požar se bliža mestu. Pogasili ga bodo z vodo. Požar je uničil eno stojnico in 

enega človeka je pogoltnilo in je zbežal na tleh. Nekje daleč v mestu je bil človek z vozom. 

Prodajal je lonce pa jih je nekaj prodal. Na tleh ležita dve košari. Konec. 

 

Tabela 14: Merila za vrednotenje zgodbe, del Skladnja, januar 2020 

Skladnja Možne 
točke 

Merilo Dobljene 
točke 

Opombe 

  Poved se začenjajo z isto besedo; otrok tri ali več zaporednih povedi poveže z 
istim veznikom, npr. z in, potem, nato, pa. 

0 Da. 1  

1 Ne 

 Priredno ali podredno zložene povedi; otrok dva ali več stavkov poveže v 
priredje ali podredje. 

0 0 povedi. 2 Otrok je v svoji 
zgodbi uporabil 
priredje in podredje. 

1 1 poved. 

2 2–3 povedi. 

3 4 povedi ali več. 

 Uporaba prirednih veznikov, ki so različni od in, npr. vendar, ali, zato, pa, ter, 
saj, toda, ampak, torej, a, niti.  

0 0 veznikov. 1 Otrok je v zgodbi 
uporabil veznik pa. 1 1–3 vezniki. 

2 4 ali več veznikov. 

 Neujemanje med osebkom in povedkom. 

0 Več kot 1 napaka. 1  

1 1 napaka. 

2 Brez napak. 

 Število povedi v odstavku/odstavkih. 

0 1 odstavek, 1 poved. 1 Zgodba je oblikovana 
v enem odstavku, ki 
vsebuje 22 povedi. 

1 1 odstavek, 2 ali več povedi. 

2 2 ali več odstavkov, 2 ali več povedi v vsaj 1 
odstavku. 

3 2 ali več odstavkov, 2 ali več povedi v vsaj 2 
odstavkih. 

 Skladenjska celovitost besedila. 

0 Večinoma nepopolne povedi; povedi, ki se 
začenjajo z isto besedo ali skladenjsko 
nepravilne povedi (70 % ali več). 

1 Delež enostavčnih 
povedi v zgodbi je 
86 %. 

1 Večinoma enostavčne povedi (70 % ali več). 

2 Večinoma povedi s predložnimi besednimi 
zvezami in/ali zložene povedi (70 % ali več). 

∑   7  
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Tabela 15: Merila za vrednotenje zgodbe, del Oblika in vsebina, januar 2020 

Oblika in 
vsebina 

Možne 
točke 

Merilo Dobljene 
točke 

Opombe 

  Začetek zgodbe. 

0 Ga ni, nenaden. 0  

1 Običajen, preprost. 

2 Zanimiv, nenavaden. 

 Zgodba se nanaša na določen dogodek, ki se je zgodil pred dogajanjem, 
prikazanem na sliki, ali po njem. 

0 Ne. 1 Otrok opisuje, da je 
bil pred dogajanjem 
na tržnici požar (v 
zraku se sedaj še vidi 
dim). 

1 Da. 

 Zaporedje dogodkov. 

0 Ga ni, povedi si sledijo v naključnem 
zaporedju. 

1 Preskakuje od 
dogajanja o požaru 
do prodaje izdelkov 
na tržnici in opisa 
mesta. 

1 Dogodki preskakujejo, vendar obstaja delno 
zaporedje. 

2 Zgodba poteka gladko od začetka do konca. 

 Zaplet.  

0 Ga ni, povedi si sledijo v naključnem 
zaporedju. 

0  

1 Preprost, nezaključen. 

2 Celovit, logičen, zaključen. 

 Zaključek zgodbe.  

0 Ga ni, je nenaden, zgodba se konča zgolj z 
besedo konec. 

0 Zgodbo zaključi s: 
»Konec.« 

1 Slabo prepoznan in/ali nelogičen. 

2 Logičen, jasen zaključek. 

 Osebe v zgodbi izražajo čustva. 

0 Ne. 0  

1 Čustvo opiše pri vsaj eni osebi. 

2 Čustvo pojasni pri vsaj eni osebi. 

 V zgodbi je izražena moralna ali filozofska vsebina, npr. kaj je prav ali narobe, 
ljubezen, modrost, iskanje znanja. 

0 Ne. 0  

1 Da, vendar je posredno in/ali manj 
prepoznavno izražena. 

2 Neposredno, jasno izražena. 

 Dogajanje in dinamičnost zgodbe. 

0 Opisuje zgolj to, kar je videti na ilustraciji. 2 Kot zanimiv dogodek 
sem štela del zgodbe 
o požaru. To je 
vsebina, ki jo z 
ilustracije ni razbrati. 
Otrok si je narisane 
oblake interpretiral 
kot dim, ki je v zraku 
po pogašenem 
požaru. 

1 Opisuje predvidljive dogodke. 

2 Opisuje dogodke, ki so zanimivi, razburljivi in 
dinamični. 

 Celovitost besedila. 

0 Zelo preprosto (npr. zgolj nizanje opisov in 
dejavnosti). 

0  

1 Preprosto (npr. nekaj vzročnih povezav, 
stilističnih sredstev, kot so metafore, reki). 

2 Celovito in slogovno dovršeno. 
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  Konvencionalnost zgodbe. 

0 Zgodba je monotona, nizka stopnja 
informativnosti na ravni oblike in vsebine. 

0  

1 Zgodba je konvencionalna, srednje visoka 
stopnja informativnosti na ravni oblike in 
vsebine. 

2 Zgodba je nekonvencionalna, visoka stopnja 
informativnosti na ravni oblike in vsebine. 

∑   4  

 

V spodnji tabeli predstavljam dosežke otroka s KBGS v izbranih delih SGP-PS, vezanih na 

zmožnost pripovedovanja, ter primerjavo s trendom razvoja govorne kompetentnosti otroka s 

KBGS glede na posamezne delne dosežke otrok značilnega razvoja, starih 8–9 let in 10 let. Z 

rumeno označena polja so tista, kjer je otrok s KBGS dosegel vrednost nad najnižjo vrednostjo 

oziroma spodnjim ročajem. 

Tabela 16: Primerjava dosežkov otroka s KBGS s trendom razvoja govorne kompetentnosti otrok 
značilnega razvoja glede na posamezne delne dosežke starostnih skupin 8–9 let in 10 let, januar 2020 

Del SGP-PS Delni 
dosežki 
(število točk) 

Primerjava glede na trend 
razvoja govorne 
kompetentnosti otrok na 
posamezne delne dosežke 
starostne skupine 8–9 let 

Primerjava glede na 
trend razvoja govorne 
kompetentnosti otrok na 
posamezne delne 
dosežke starostne 
skupine 10 let 

(A) Zgodba 

Skladnja  7 Območje prvega kvartila (6–7 
točk). 

Med najnižjo vrednostjo 
oziroma spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (6–10 točk). 

Oblika in vsebina 4 Območje prvega kvartila (4–7 
točk). 

Najnižja vrednost oziroma 
spodnji ročaj (4 točke). 

(B) Metabesednjak 13 Med tretjim kvartilom in najvišjo 
vrednostjo (9–14 točk). 

Območje tretjega kvartila 
(12–14 točk). 

(C) Smiselne povedi 7 Območje prvega kvartila (6–8 
točk). 

Med najnižjo vrednostjo 
oziroma spodnjim ročajem in 
prvim kvartilom (7–10 točk). 

(Č) Združevanje 
povedi 

5 Med tretjim kvartilom in najvišjo 
vrednostjo (3–6 točk). 

Območje prvega kvartila (4–
7 točk). 

(D) Metafore 3 Med tretjim kvartilom in najvišjo 
vrednostjo (3–4 točke). 

Mediana. 

 

Otrok s KBGS je glede na skupino 8–9 let starih otrok značilnega razvoja dosegel primerljive 

dosežke v postavkah Zgodba (Skladnja, Oblika in vsebina) in Smiselne povedi. V postavkah 

Metabesednjak, Združevanje povedi in Metafore je bil celo nad povprečjem te skupine otrok 

značilnega razvoja. Primerjava rezultatov z začetka dela, glede na skupino 8–9 let starih otrok 

značilnega razvoja, pokaže, da je otrok s KBGS pokazal napredek na vseh področjih. Otrok s 

KBGS je glede na skupino 1062 let starih otrok značilnega razvoja dosegel primerljive dosežke 

v postavkah Združevanje povedi in Metafore. V postavki Metabesednjak so bili njegovi dosežki 

celo nad povprečjem te skupine otrok značilnega razvoja. Odstopanja se kažejo v dosežkih 

postavk Zgodba (Skladnja) in Smiselne povedi. Pomembneje izstopajo dosežki v postavkah 

Zgodba (Oblika in vsebina). 

 

Dosežek otroka s KBGS lahko interpretiramo tudi glede na normativne skupne dosežke otrok 

značilnega razvoja obeh starostnih skupin, tj. 8–9 let in 10 let. Glede na skupne dosežke je 

                                                           
62 Tj. skupina njemu kronološko enako starih otrok značilnega razvoja. 
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otrok s KBGS za starostno skupino 8–9 let dosegel vrednost z = –0,068 in C = 5. Za starostno 

skupino 10 let pa je dosegel vrednost z = –1, 224 in vrednost C = 2. 

Tabela 17: Normalna porazdelitev vrednosti z in C glede na določen percentilni rang  

P (percentil) Vrednost z Vrednost C  

5 –1,64 2 

10 –1,28 2 

25 –0,67 4 

50 0,00 5 

75 0,67 6  Legenda 

90 1,28 8  Vrednosti za starostno skupino 8–9 let ob 
koncu dela. 

95 1,64 8  Vrednosti za starostno skupino 10 let. 
 

 

Glede na skupne dosežke lahko sklepamo, da je otrok s KBGS gledano primerjalno s skupino 

8–9 let kronološko starih otrok značilnega razvoja med izvajanjem usmerjene logopedske 

obravnave dosegel pomemben uspeh v razvoju svoje govorne kompetentnosti. Glede 

normativne razporeditve bi razvoj govorne kompetentnosti otroka s KBGS ob koncu dela 

označila kot normativen za skupino 8–9 let kronološko starih otrok značilnega razvoja. 

Primerjalno s skupino sovrstnikov, tj. 10 let kronološko starih otrok značilnega razvoja, pa otrok 

s KBGS pomembno odstopa v svoji govorni kompetentnosti. 

 

Šilc (2015) je v analizi besedišča otrok z LMDR ugotovila, da je obseg besedišča pri 

devetletnikih z LMDR večji in bogatejši kot pri sedemletnikih. V prvih letih šolanja pride do 

porasta besedišča pri polnopomenskih besedah, ki so veliko konkretnejše in tudi pogosteje 

uporabljene v vsakodnevni komunikaciji. Otroci z LMDR uporabljajo preprostejše stavčne 

strukture kot otroci značilnega razvoja, zato uporabljajo tudi manjše število veznikov, ki pa so 

pomembni za tvorjenje kompleksnejših stavčnih struktur. Skozi razvoj postaja njihovo 

pripovedovanje zgodb vedno bolj koherentno in kohezivno, na kar vpliva kognitivni razvoj, 

bogatejše izkušnje pri pridobivanju skladnje pa so povezane tudi z otrokovim usvajanjem 

slovnice jezika in razvojem metajezika. Vzrok pojava vedno daljših in kompleksnejših povedi 

je vključevanje različnih veznikov, predlogov in pomožnih glagolov. Spreminjajo tudi zaporedje 

besed za oblikovanje vprašalnih in nikalnih stavkov. Hkratna raba prirednih in podrednih 

veznikov pri pripovedovanju otrok z LMDR je redka. Po Šilc in Schmidt Krajnc (2018) 

primerjava obsega besedišča sedem- in devetletnikov z LMDR z besediščem vrstnikov 

značilnega razvoja kaže, da se razlike med obema skupinama otrok s starostjo večajo, saj 

intelektualni primanjkljaji ovirajo tudi besedoslovni razvoj. Smole (2004) pravi, da je besedišče 

pri otrocih z LMDR revnejše, ob koncu šolskega obdobja pa se pri vsakdanjem funkcionalnem 

sporazumevanju večinoma izenačijo z vrstniki značilnega razvoja. Poved otrok z LMDR je pri 

njih v vseh obdobjih krajša. Otroci uporabljajo predvsem povedi brez odvisnikov, njihovi vrstniki 

značilnega razvoja pa z odvisniki. Kamhi in Johnston (1982, v Koritnik, 2019) sta proučevala 

razvoj semantičnega in skladenjskega sistema. Pri semantičnem sistemu sta analizirala 

stopnjo kompleksnosti izjav, pri skladenjskem sistemu pa poznavanje skladenjskih pravil in 

uporabo slovničnih morfemov. Jezikovne spretnosti otrok z MDR so bile primerljive s 

spretnostmi otrok značilnega razvoja, čeprav je bilo opaznih nekaj razlik. Obe skupini sta 

uporabljali podobne skladenjske strukture in izražali enake odnose med izjavami. Otroci z 

MDR so veliko več povedi povezovali z veznikom in, uporabljali so enostavčne in preprosto 

zložene podredne povedi, tj. povedi z manj odvisniki. Po Chapman (1998, v Koritnik, 2019) 
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besedišče otrok z MDR velikokrat presega nivo, ki je za njihovo mentalno starost pričakovan 

v najstniških letih, kar je najbrž povezano z bolj raznolikimi izkušnjami v šoli, ki pa je posledica 

višje kronološke starosti. 

Tudi na napredek govorne kompetentnosti so vplivale usmerjene vsebine za razvijanje 

besedišča, predvsem rabe pridevniških besed, in sestavljanje sestavljenih povedi, tako 

prirednih kot podrednih, ki sem jih vključila v logopedsko obravnavo, tj. vsebine za opisovanje 

oseb, predmetov, dejanj, dogodkov …, dopolnjevanje danih povedi s pridevniki, iskanje 

podrobnosti na slikovnem gradivu, pri čemer sem otroku podala vprašanje, na katerega mi je 

moral odgovoriti v povedi, ne le z besedo. Na ta način sva urila tudi upovedovanje in 

sestavljanje daljših, zloženih povedi. K napredku otroka je zagotovo pripomoglo tudi delo v 

sklopu pouka, saj učiteljica, ki učenca poučuje v razredu, daje velik poudarek širjenju 

jezikovnih zmožnosti učencev. Prav tako je k napredku prispevalo domače delo (branje 

literature, obnavljanje zgodb), ne nazadnje pa tudi sam razvoj otroka. 

 

8.3 Predstavitev izbranih pripovedovanih besedil z oceno koherentnosti in 

kohezivnosti  

 

Za prikaz razvoja pripovedovalne zmožnosti sem izbrala po tri zgodbe, ki sem jih analizirala z 

vidika koherentnosti in kohezivnosti. Pri oceni koherentnosti in kohezivnosti sem si pomagala 

s smernicami, ki so jih oblikovale Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc (2004). Prvi sklop 

predstavlja pripovedovanje zgodbe otroku ob slikanici po poslušanju predhodno prebranega 

besedila zgodbe ob slikanici, drugi sklop pa predstavlja otrokovo samostojno sestavo zgodbe 

ob slikah brez vnaprej podanega mu besedila. Prva pripovedovana zgodba je vzeta iz 

začetnega dela, druga iz osrednjega dela in tretja iz končnega dela enoletne logopedske 

obravnave. 

8.3.1 Pripovedovanje zgodbe po poslušanju predhodno prebranega besedila zgodbe ob 

slikanici 

Prva zgodba 

 

Datum: 10. 3. 2019 

Besedilo: Kovač, P. Mali medo, Mladinska knjiga, Ljubljana 2019 

Otrok s KBGS si je med ponujenimi knjigami zgodbo Mali medo izbral zato, ker jo je v tekočem 

šolskem letu tudi že izbral kot eno izmed del v sklopu bralne značke. 

 

Videl je zvezdo. Se je svetila. Je bil utrujen pa ni mogu zaspat. Ni dude mel. Pršu zajček pa je 

šou po gozdu pa ni našel. Medo je jokau pa cvilil »veee, veee …«. Pršla je srnica. Ni našla tut 

ona dude. Je še kar cvilil »veee, veee …«. Volk je še pršu. Tut ni našel. Pa je pršu palček. Je 

vzel čudežni kamenček in je vidu gozd pa jagode so ble tam. Tam je bla pa jo je prnesu. Oslinu 

jo je. Bljek, je reku, ni rabu in je sladko zaspal. Je zasmrčal »hrrrrr, hrrrrr …«. Konec. 

 

Otrok s KBGS je ob pripovedovanju listal slikanico in ob posamezni ilustraciji povedal del 

slišane zgodbe. Za povezovanje dogodkov med sabo je uporabljal veznik pa. V kriteriju 

koherentnost lahko zgodbi določim drugo stopnjo, in sicer zgodbo s strukturo, ki vsebuje 

preproste opise ilustracij (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004, str. 50). Opaziti 
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pa je tudi, da je medvedkovo počutje, tj. žalost, v svojem pripovedovanju označil, in sicer z 

medmetom veee. Pri pripovedovanju uporablja zelo podobne besedne zveze, tj. je pršu … ni 

našel. 

 

Za tematsko razporeditev je uporabil linearno razporeditev brez tematskih preskokov 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Menim, da je bila temu vzrok kratka dolžina 

zgodbe z manjšim številom ilustracij. Če bi bila zgodba daljša ali pa bi slikanica vsebovala več 

ilustracij, bi otrok s KBGS dele vsebine zgodbe tudi izpustil. 

 

Otrok s KBGS sprva medvedka ni poimenoval oziroma označil. Poslušalec, ki zgodbe Mali 

medo še ne pozna, tako ne bi znal trditi, kdo je opazoval zvezde in kdo je bil utrujen oziroma 

ni imel dude. Da je to medo, »izvemo« šele pa zajčkovem iskanju dude. V svojem 

pripovedovanju je zaimek uporabil le enkrat, npr. Ni našla tut ona (srna) dude. Osebki so bili 

skriti v povedkih, npr. Tut ni našel (volk). Glede na slednje, bi za določanje stopnje rabe 

referenčnih sredstev določila drugo stopnjo, in sicer ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, 

podpomenkami itn. (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). 

Otrok s KBGS glede na svojo kronološko starost, tj. 9 let in 3 mesece, v kriteriju koherentnosti 

dosega razvojno stopnjo otrok značilnega razvoja, starih 4,0–4,6 leta. V kriteriju kohezivnosti 

dosega razvojno stopnjo otrok značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). 

Po Karmiloff in Karmiloff-Smith (2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) postavitev 

in potek zgodbe zagotavljata koherentnost zgodbe. Postavitev zgodbe se nanaša na čas in 

kraj, v katerem se zgodba odvija, in na junake, ki v zgodbi nastopajo. Otrok s KBGS v svoji 

zgodbi slednjega ni upošteval, npr. ni povedal, kje se zgodba dogaja ali kdo je videl zvezdo. 

Menim, da je tako, ker je otrok s KBGS pred seboj imel slikanico, katere ilustracije so mu to 

informacijo nudile. Ni pa upošteval, da poslušalec ilustracij ne vidi in mu tako slednje ni znano. 

Omenjeno je povezano s teorijo uma, ki razlaga zmožnost razumevanja in doživljanja sebe in 

drugih kot oseb s svojimi individualnimi prepričanji, čustvi, željami in interpretacijami okolja, ki 

nas obdaja (Marjanovič Umek, 2009, v Hacin, 2016). Otrok s KBGS torej še ni zmogel 

razumeti, da poslušalec zgodbo doživlja le skozi njegovo pripovedovanje in ne tudi z ogledom 

ilustracij kot on sam. Po Karmiloff in Karmiloff-Smith (2001, v Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj, 2019) otroci oblikujejo bolj koherentne zgodbe o dogodkih, v katere so bili sami 

čustveno vpleteni, vsebino popolnoma domišljijske zgodbe pa mora otrok oblikovati 

popolnoma sam, kar je zanj težja naloga in se kaže v nižji ravni koherentnosti. Slednje se 

opaža tudi v pripovedovani zgodba otroka s KBGS. V pripovedovani zgodbi otroka s KBGS se 

po Beaugrande in Dressler (1992) kot način ohranjanja kohezije v pripovedi opaža ponavljanje 

elementov in vzorcev oziroma delno ponavljanje elementov, ki jih pretvorimo v druge besedne 

vrste in tako izraz prilagodimo besedilu, npr. Pršu zajček pa je šou po gozdu pa ni našel. Medo 

je jokau pa cvilil »veee, veee …«. Pršla je srnica. Ni našla tut ona dude. Je še kar cvilil »veee, 

veee …«. Volk je še pršu. Tut ni našel. Pa je pršu palček. Karmiloff in Karmiloff-Smith (2001, 

v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019) navajata, da je lahko visoko kohezivna zgodba 

tudi nizko koherentna, kar se opaža tudi v pripovedovani zgodbi otroka s KBGS, saj v 

koherentnosti dosega nižjo razvojno stopnjo otrok značilnega razvoja, starih 4,0–4,6 leta. V 

kriteriju kohezivnosti pa dosega razvojno stopnjo otrok značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). 
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Druga zgodba 

 

Datum: 17. 9. 2019 

Besedilo: Kovič, K. Pajacek in punčka, Mladinska knjiga, Ljubljana 2011 

 

Bila je majhna punčka. Sama je bila doma pa šivala pajacke. Iz blaga. To je bil pajacek, ki ga 

je sešila punčka. In veliko jih je zašila. Imela je šivanka in pik pa je oživel. Tut prodajala jih je. 

Na placu. Ampak ji je bilo dolgčas. Niso bili živi, ona je pa želela imet ta pravga, da bo živ. In 

pik pa je oživel. So pucal, kuhal, pometal, igral pa pel. Vesela je bila. Lepo so se imeli. Pa 

dolgčas ji je tudi bilo. Potem je še tega piknila pik s šivanka. Ta ji je pa pripovedoval pravljice, 

za lahko noč. Bila je vesela, ker ji je pripovedoval zgodbice. Prej ni imela prijateljev. In je znal 

narediti tudi sanje. Je ponoči sanjala, da se s pajackom igrata. In je punčka zaspala in je konec.  

 

Otrok s KBGS je ob pripovedovanju listal slikanico in opazoval ilustracije. V njegovem 

pripovedovanju se opažajo daljše povedi, ki so že priredno in/ali podredno sestavljene. 

Uporabljal je dele povedi, ki jih je slišal v zgodbi, nekatere besede ali besedne zveze pa je 

narečno obarval. Naštevanja, ki bi nakazovalo na strukturo z enostavnim časovnim nizanjem 

dogodkov, ni bilo opaziti. V svoje pripovedovanje zgodbe je vključil opis dejanj deklice, 

dogajanja doma, prav tako pa je izrazil tudi dekličino počutje. Dekličina dejanja je opisal tudi z 

medmetom pik, tj. vbod pajacka s šivanko. Konec zgodbe je priredil po svoje. Zgodbo zaključi 

s pajackovim uspavanjem deklice ob pripovedovanju zgodb. Pri kriteriju koherentnosti lahko 

zgodbi določim četrto stopnjo, in sicer zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev 

junakov in odnosov med njimi (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004).  

 

Za tematsko razporeditev je uporabil linearno razporeditev brez tematskih preskokov. Pripoved 

otroka s KBGS sicer ni vključevala vseh elementov prvotne zgodbe. Izpustil je del zgodbe, ki 

opisuje pajacka kot pripovedovalca vedno bolj zanimivih zgodb, a žal z nesrečnim koncem, tj. 

pajacek umre, saj je deklica vanj zapičila preveč igel. Pri kriteriju kohezivnosti bi v točki rabe 

referenčnih sredstev izbrala drugo možnost, in sicer ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, 

podpomenkami … (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Uporabil je tako osebne 

zaimke, osebki pa so bili skriti tudi v povedkih. 

 

Določim, da pripovedovanje zgodbe otroka s KBGS v kriteriju koherentnosti dosega razvojno 

raven tretje starostne skupine, saj je v svojem pripovedovanju upošteval tudi opise misli, 

čustev glavne junakinje zgodbe. V kriteriju kohezivnosti v svojem pripovedovanju dosega 

linearno razporeditev brez tematskih preskokov, kot referenčno sredstvo pa ponavljanje z 

zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … Otrok s KBGS je glede na svojo kronološko starost, 

tj. 9 let in 9 mesecev, v kriteriju koherentnosti dosegel razvojno raven otrok značilnega razvoja, 

starih 7,6–8,2 leta. V primerjavi s prvo zgodbo je v tem kriteriju pokazal velik napredek. V 

kriteriju kohezivnosti prav tako dosega razvojno raven otrok značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 

leta, kar pa je enako kot v prvi zgodbi (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010).  

 

Dosežki kažejo, da je bilo usmerjeno delo za razvijanje besedišča, predvsem rabe pridevniških 

besed, in sestavljanje sestavljenih povedi, tako prirednih kot podrednih, pravilno oblikovano, 

da je otrok dosegal napredek. V logopedsko obravnavo sem vključevala veliko dejavnosti za 

opisovanje oseb, predmetov, dejanj, dogodkov …, dopolnjevanje danih povedi s pridevniki, 

iskanje podrobnosti na slikovnem gradivu, pri čemer sem otroku podala vprašanje, na katerega 
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je moral odgovoriti v povedi, ne le besedno. Na ta način sva urila tudi upovedovanje in 

sestavljanje daljših, zloženih povedi. K napredku otroka je zagotovo pripomoglo tudi delo v 

sklopu pouka, saj tudi učiteljica, ki učenca poučuje v razredu, daje velik poudarek širjenju 

jezikovnih zmožnosti učencev. Prav tako je k napredku prispevalo domače delo (branje 

literature, obnavljanje zgodb), ne nazadnje pa tudi sam razvoj otroka. 

 

Tretja zgodba 

 

Datum: 13. 2. 2020 

Besedilo: Makarovič, S. Pod medvedovim dežnikom, Mladinska knjiga, Ljubljana 2013 

 

Bil je deževni popoldanski dan in pričelo je deževat. Medvedu je blo dolgčas. Je vzel rdeč 

dežnik in je šel na sprehod. In je najprej srečal zajca in je prišel pod dežnik še on. Zajc ni imel 

dežnika pa je bil čist mokr pa žalostn je bil. Sta šla naprej po gozdu in se pogovarjala. Potem 

sta zagledala veverco. Jo je zeblo, ker ni imela dežnika. In potem sta vzela še veverco pod 

dežnik. Potem pa še srno in miško majhno. Živali so bile vesele, so rekle hvala. Medved je bil 

res prijazen. Je vsem želel dobro. In potem so vsi bili suhi. Niso imeli časa za obisk. »Gremo 

na obisk k medvedu.« In niso imeli iti časa k lisički, ko jih ni povabla. In to je bilo za kazen, ker 

jim ni dala dežnika. Je bila trmasta in jih ni hotela. 

 

Otrok s KBGS je zgodbo pripovedoval zelo suvereno. Ob listanju slikanice je uporabljal daljše 

povedi, tudi priredno in/ali podredno sestavljene. Uporabljal je dele povedi, ki jih je slišal v 

zgodbi, nekatere besede ali besedne zveze pa je narečno obarval. V tej zgodi je uporabil 

naštevanje, ki nakazuje na strukturo z enostavnim časovnim nizanjem dogodkov, npr. potem 

ali in potem. Pri kriteriju koherentnosti lahko zgodbi določim elemente tretje stopnje, tj. zgodba 

s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov in četrte stopnje, zgodba s 

strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov in odnosov med njimi (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004, str. 50). Za tematsko razporeditev je uporabil linearno 

razporeditev brez tematskih preskokov.  

 

Pri kriteriju koherentnosti bi v točki rabe referenčnih sredstev izbrala drugo možnost, in sicer 

ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Kranjc, 2004). Čeprav se opaža tudi dobesedno ponavljanje, je ponavljanja z zaimki, 

nadpomenkami, podpomenkami … več. Določim, da pripovedovanje zgodbe otroka s KBGS v 

kriteriju koherentnosti dosega razvojno raven otrok značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta, saj 

je v svojem pripovedovanju upošteval tudi opise misli, čustev glavnih junakov zgodbe. V 

kriteriju kohezivnosti v svojem pripovedovanju dosega linearno razporeditev brez tematskih 

preskokov in ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … Uporabil je tako osebne 

zaimke, nadpomenko, osebki pa so bili skriti v povedkih. Otrok s KBGS glede na svojo 

kronološko starost, tj. 10 let in 2 meseca, v kriteriju koherentnosti dosega razvojno raven otrok 

značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta. V kriteriju kohezivnosti prav tako dosega razvojno 

raven otrok značilnega razvoja, starih od 7,6–8,2 leta (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Podlesek, 2010). 

 

Glede na prvo zgodbo, ki predstavlja začetni del najinega dela, je otrok s KBGS pokazal 

napredek tako na področju koherentnosti kot kohezivnosti zgodbe. Na področju koherentnosti 

je napredoval od zgodbe s strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb, predmetov ali ilustracij 

zgodbe, do zgodbe s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov in odnosov med njimi. 
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Na raven zgodbe s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov, pa v času 

najinega dela ni napredoval. V kriteriju kohezivnosti zgodbe je stalno sledil linearni razporeditvi 

brez tematskih preskokov, je pa svoje zgodbe tudi krajšal in iz njih izpuščal nekaj prvotnih 

delov zgodbe. Kot referenčno sredstvo je uporabljal dobesedno ponavljanje in ponavljanje z 

zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). 

Pri čemer je bilo opaziti, da je otrok s KBGS vešč rabe referenčnega sredstva osebka, skritega 

v povedku. Ob primerjanju pripovedovanja zgodbe otroka s KBGS v začetku in ob koncu dela 

se napredek vidi na področju rabe bogatejšega besedišča in daljše sestave povedi. Povedi so 

postale priredne, za povezovanje je začel uporabljati veznik in, ne samo pa. Slednjega manj 

kot prej. V svojo zgodbo je vključil tudi veliko več podatkov zgodbe, kar je zgodbo obogatilo z 

vidika sporočilnosti in vsebine. 

 

Otroci značilnega razvoja, stari 7–11 let, v pripovedovanje zgodbe vpletejo osebne izkušnje, 

opisujejo osebe, njihov značaj, čustvovanje in mišljenje; motive, vzroke in posledice smiselno 

povezujejo, spreminjajo čas in kraj dogajanja ter opisujejo manj podrobnosti kot mlajši otroci 

(Fein, 1995; Guttman in Frederikson, 1985, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2020). Tudi v 

zgodbah otroka s KBGS je našteto prisotno, opaziti pa je tudi napredek. V prvi zgodbi je 

medvedkovo žalost ob izgubljeni dudi izrazil z medmetom veee. V drugi zgodbi punčkino 

čustvovanje in mišljenje, pa tudi vzrok njenega počutja, izrazi z: »Ampak ji je bilo dolgčas. Niso 

bili živi, ona je pa želela imet ta pravga. /…/ Bila je vesela, ker ji je pripovedoval zgodbice.« V 

tretji zgodbi je slednjega več in značaj, čustvovanje in mišljenje ter motive, vzroke in posledice 

čustvovanja in mišljenja živali poveže in izrazi v povedih: »Medvedu je blo dolgčas. /…/ Zajc 

ni imel dežnika pa je bil čist mokr pa žalostn je bil. /…/ Živali so bile vesele, so rekle hvala.« 

Medved je bil res prijazen. Je vsem želel dobro. In potem so vsi bili suhi. /…/ In niso imeli iti 

časa k lisički, ko jih ni povabla. In to je bilo za kazen, ker jim ni dala dežnika. Je bila trmasta in 

jih ni hotela.« 

 

Po Hoff, 2005 (v Koritnik, 2019) na razvoj jezikovne spretnosti otroka vplivajo njegov razvoj in 

pridobivanje novih izkušenj na področju jezika, pa tudi šolanje. Šolanje samo je gotovo 

pozitivno vplivalo tudi na razvoj pripovedovanja otroka s KBGS. V obdobju srednjega (in 

poznega) otroštva je šola nov dejavnik, ki vpliva na jezikovni razvoj, saj otrokom nudi nove 

izkušnje in jim postavlja zahteve. V šoli bolj spodbujajo hitrejši jezikovni razvoj in razvoj 

specifičnih jezikovnih spretnosti, kot je to mogoče izven šole. 

V pripovedovanju zgodb otroka s KBGS se opaža dejstvo, da otroci z MDR usvajajo jezik do 

mentalne starosti 10 let. Njihovo usvajanje je upočasnjeno, a podobno kot pri otrocih 

značilnega razvoja, poleg tega, da tvorijo krajše povedi (Weiss idr., 1986, v Koritnik, 2019). 

Vzrok temu je, da se otroci z MDR dlje časa zadržijo na posamezni razvojni fazi, saj je hitrost 

učenja govora upočasnjena in je sprejemanje govora posledično počasnejše (Grilc, 2013).  

Skladnja otroka s KBGS odstopa v skladnji enako starih otrok značilnega razvoja. Slednje 

potrjuje Fowler (1997, v Koritnik, 2019), ki pravi, da so skladenjske spretnosti pri otrocih z MDR 

podobne skladenjskim spretnostim otrok s splošnim razvojem, ki so od njih mlajši, in to ne 

glede na vrsto in stopnjo motnje. Na podoben način se razvija zmožnost razumevanja in 

tvorjenja zloženih povedi (Fowler, 1997, v Koritnik, 2019). Tudi po Pruthi (2013) otroci z MDR 
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usvajajo znanje skladnje in oblikoslovja na enak način in v enakem zaporedju kot otroci 

značilnega razvoja63.  

Telegrafski govor, ki ga otroci z LMDR uporabljajo in za katerega je značilna tvorba enostavnih 

stavkov64 (Smole, 2004), se je opazil tudi v prvi zgodbi otroka s KBGS. V pripovedovanju zgodb 

otroka s KBGS je na tem področju opazen napredek. O pomembnih višjih dosežkih na področju 

slovnične strukture govori Šilc (2015), ki slednje pripisuje kognitivnemu razvoju otroka z MDR 

in bogatejšim izkušnjam pri pridobivanju skladnje. Pripovedovanje zgodb skozi otrokov razvoj 

postaja vedno bolj koherentno in kohezivno, kar je povezano tudi z otrokovim usvajanjem 

slovnice jezika in razvojem metajezika. Povedi so daljše in kompleksnejše, saj otroci z LMDR 

začno vanje vključevati veznike, predloge in pomožne glagole ter spreminjajo zaporedje besed 

za oblikovanje vprašalnih in nikalnih stavkov. Hkratna raba prirednih in podrednih veznikov pri 

pripovedovanju otrok z LMDR pa je redka. 

 

8.3.2 Pripovedovanje zgodbe ob slikah brez vnaprej podanega besedila  

Otrok s KBGS je samostojno sestavil zgodbe ob slikah brez vnaprej podanega mu besedila. 

Prva pripovedovana zgodba je vzeta iz začetnega dela, druga iz osrednjega dela in tretja iz 

končnega dela enoletne logopedske obravnave. 

 

Prva zgodba 

Datum: 17. 3. 2019 

Slikovna zgodba: slike prikazujejo otroke v igri v parku. 

Naslov: otrok s KBGS dani zgodbi ni določil naslova. 

 

Fantek je prišel v park sam. Ta fantek se igra v peskovniku. Ta pa psa ahta. Psi niso dovoljeni 

v parku in morajo biti privezani za klop ali za drevo in za kam. Tukaj se dva gugata. Tukaj je 

ena planinka in tuki gre ta nekaj pogledat. Ta pa rolata. Tale se spušča in tale se premika proti 

temu. Tale pa drži kužka.  

 

Otrok s KBGS si je dano slikovno gradivo najprej ogledoval, nato pa je začel pripovedovati 

zgodbo. Za večjo motivacijo je zgodbo pripovedoval dvema plišastima igračama, ki sem ju 

uporabljala pri najinem delu. V svojem pripovedovanju se je oprl izključno na opis prikazanega 

na sliki. Poslušalec, ki pred seboj ne bi imel enakega slikovnega gradiva kot otrok sam, tako 

ne bi prepoznal junakov zgodbe, njihovega spola, videza ali počutja, pa tudi ne časa dogajanja. 

Iz pripovedovanja otroka s KBGS bi lahko sklepal le, da se zgodba odvija v parku ali na 

otroškem igrišču. Pravega pripovedovanja ni bilo. Otrok s KBGS je opisoval dejanja otrok na 

igrišču. Samostojno je dodal poved Psi niso dovoljeni v parku in morajo biti privezani za klop 

ali za drevo in za kam, kar je črpal iz svoje splošne poučenosti. V kriteriju koherentnosti gre tu 

                                                           
63 Ko otroci usvojijo nekaj besedišča, začnejo združevati besede, da tvorijo preproste izjave iz dveh besed. Povedi z 

dodajanjem pomenskih in slovničnih elementov postopoma postajajo vedno daljše, kar lahko merimo s povprečno dolžino izjave 
(angl. mean length of utterance). Na začetku jezikovnega razvoja otroci uporabljajo predvsem samostalnike, glagole, pridevnike 
in prislove, ko pa začnejo uporabljati zaimke, predloge in veznike, se daljša povprečna dolžina izjave. Zgodnje stopnje razvoja 
slovnice pri otrocih z MDR potekajo podobno kot pri otrocih splošne populacije. 
64 Izpuščajo veznike, predloge, zaimke, členke, modalnost glagolskih oblik, pomožne glagole, slovnične morfeme in zamenjujejo 
pomensko sorodne besede (Fletcher in Ingham, 1995, v Smole 2004). 
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za zgodbo, ki vsebuje preproste opise ilustracij (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 

2004). 

 

Reference ni vzpostavil; samostalnik, ki točno določa vršilca posameznega dejanja ali 

dogajanja, uporabi le v dveh primerih, tj. fantek in planinka. Uporabljal je zgolj zaimka tale in 

ta. Poimenoval je tudi predmet dejanja (pes), npr.: »Ta pa psa ahta. Psi niso dovoljeni v parku 

in morajo biti privezani za klop ali za drevo in za kam.« Iz omenjenega lahko sklepamo, da je 

ilustracijo le opisoval. Tematske razporeditve ni oblikoval. Za povezovanje besedila med sabo 

otrok s KBGS ni uporabljal povezovalcev. Vsaka naslednja poved je nov opis ilustracije. Kot 

vsebinsko povezani povedi lahko štejemo le par »Ta pa psa ahta. Psi niso dovoljeni v parku in 

morajo biti privezani za klop ali za drevo in za kam.« Kriterijev za ocenjevanje kohezivnosti v 

tematski razporeditvi in referenčnih sredstev v tej zgodbe nisem mogla določiti (Marjanovič 

Umek idr., 2004). Po Beaugrande in Dressler (1992) je kot način ohranjanja kohezije v 

pripovedi uporabljal ponavljanje elementov in vzorcev. Otrok s KBGS glede na svojo 

kronološko starost, tj. 9 let in 3 mesece, v kriteriju koherentnosti dosega razvojno stopnjo 1. 

starostne skupine, in sicer otrok, starih 4,0-4,6 leta. V kriteriju kohezivnosti pa razvojne stopnje 

ne morem določiti (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). Po Applebee (1978, 

v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019), ki opisuje šest razvojnih sprememb v strukturi 

zgodbe, otrokovo pripovedovanje zgodbe sodi v prvo raven, gre za začetno pripovedovanje v 

kupih, tj. bolj ali manj neorganizirano zbirko posameznih elementov, ki jih še ne moremo 

opredeliti kot zgodbo. Gre za preprosto poimenovanje in opise dogodkov ali dejanj. 

 

Zgodba otroka s KBGS odraža tudi značilnosti pripovedovanih zgodb otrok, pri katerih so na 

nivoju jezika in jezikovnega razvoja opažene težave, ovire ali primanjkljaji. V primerjavi z 

vrstniki značilnega razvoja ti oblikujejo manj strukturirana pripovedna besedila. Njihovo 

pripovedovanje je sestavljeno iz manjšega števila zaključenih enot in slovničnih struktur. 

Težave se kažejo tudi v rabi skladenjske zahtevnosti, bogatosti besedišča in dolžine 

pripovedovane zgodbe. V svoje zgodbe vključujejo tudi premalo podatkov, zaradi česar 

vsebina in sporočila njihovih zgodb niso dovolj vsebinsko razumljivi (Wellman idr., 2011). Nižje 

kognitivne zmožnosti pa še dodatno otežujejo razvoj spretnosti pripovedovanja. 

 

Druga zgodba 

 

Datum: 1. 10. 2019 

Slikovna zgodba: sprehod psa in njegove lastnice v deževnem vremenu, vzeta iz učnega 

gradiva Pajkec Piko, delovni zvezek za 3. razred osnovne šole prilagojenega izobraževalnega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom. 

Naslov: otrok s KBGS je dani zgodbi sam določil naslov »Marija in Pupi gresta na sprehod po 

dežju«. 

 

Tukaj sta šla pes Pupi in ženska, gospa Marija, sta šla na sprehod. Marija in Pupi sta šla ven 

na sprehod. Potem je padal daš je padal in je blu vse mokro. Pes Pupi je bil čist moker. 

Potem je zunaj Pupi je skočil v lužo in je špricnilo tu in tam. Luža je bila mokra in umazana. 

Luža ga je zmočila in potem je bil moker. Potem se je doma otresel in je vse pošprical po 

sobi. Potem je bla mokra cela soba. In potem je tut Marija bla mokra.  

 

Otrok s KBGS je zgodbo pripovedoval dvema plišastima igračama, ki sem ju uporabljala tudi 

pri najinem delu. Zgodba je vsebovala tri slike. V svoji zgodbi je opisal predvsem jedrni del, tj. 
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druga slika. Zanjo je oblikoval pet povedi, za prvo in tretjo ilustracijo pa za vsako po dve povedi. 

Vsebina obeh povedi prve slike si je enaka. V kriteriju koherentnosti gre tu za zgodbo, ki 

vsebuje preproste opise ilustracij. Opaziti je uporabo prislova potem oziroma in potem, kar 

nakazuje na elemente zgodbe s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Glede kohezivnosti zgodbe lahko 

določimo, da si zgodba sledi linearno brez tematskih preskokov, čemur je gotovo vzrok tudi 

dejstvo, da je zgodba kratka, sestavljena le iz treh sličic. Za ohranjanje reference je otrok s 

KBGS uporabljal dobesedno ponavljanje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). 

Otrok s KBGS glede na svojo kronološko starost, tj. 9 let in 10 mesecev, v kriteriju 

koherentnosti dosega razvojno raven otrok značilnega razvoja, starih 6,1–6,6 leta. V kriteriju 

kohezivnosti tematske razporeditve dosega razvojno raven otrok značilnega razvoja, starih 

6,1–6,6 leta; v sredstvih za ohranjanje reference pa razvojno raven otrok značilnega razvoja, 

starih 4,0–4,6 leta (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). V primerjavi s prvo 

zgodbo se vidi napredek na obeh področjih. V koherentnosti se napredek kaže v uporabi 

enostavnega časovnega nizanja dogodkov. V kohezivnosti, ki jo sprva ni bilo moč določiti, pa 

se tokrat vidi jasna raba dobesednega ponavljanja. 

 

Po Applebee (1978, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019), ki opisuje šest razvojnih 

sprememb v strukturi zgodbe, otrokovo pripovedovanje zgodbe sodi v tretjo raven, gre za 

preprosto zgodbo o dogodkih, ki so organizirani okrog osnovnega dogodka. Vsebujejo tri 

elemente – začetni dogodek, dejanje glavnega junaka in posledice oziroma izid dejanja. 

Vključeni so tudi preprosti opisi glavnega junaka (telesne značilnosti, obrazni izrazi). Pravega 

razpleta ali zaključka pa ne vključujejo.  

 

Tretja zgodba 

 

Datum: 4. 2. 2020 

Slikovna zgodba: zajec med sankanjem podere snežaka in poje korenje, ki ga je snežak imel 

za nos. 

Naslov: otrok s KBGS je dani zgodbi sam določil naslov »Zajec«. 

 

Nekega snežnega dneva se je prebudil zajec. Potem se je obul pa obleku in je šel na potep. 

Bila je zima pa se je šel sankat. Zunaj je bil snežak. Zajc se je spustu s sankami, viiii in bum. 

Snežak se je podrl. Podrl ga je s sankami. In potem mu je zajec vzel, ukradel mu je korenček. 

Se mu je zdelo zabavno, pa se je smejal. Še malo snežaka je odpeljal s sabo. Bil je lačen in 

je ukradel korenje. Potem se je ustavil in ga je pojedel. In pravljice je konec. 

 

Otrok s KBGS je zgodbo pripovedoval dvema plišastima igračama, ki sem ju uporabljala tudi 

pri najinem delu. Zgodba, ki jo je pripovedoval, je vsebovala tri ilustracije. Tokrat ni opisoval le 

prikazanega dogajanja na posamezni sliki, ampak je vidne podobe zaokrožil v vsebinsko 

celoto. Prva slika ni prikazovala zajca, ki se je prebudil, oblačil …, ampak prikazuje zajca, 

oblečenega v zimska oblačila, na vrhu hriba. Tudi slike, ki bi prikazovala, kako zajec je korenje, 

kot otrok s KBGS svojo zgodbo zaključi, ni bilo. V kriteriju koherentnosti gre tu za zgodbo s 

strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. V svoji pripovedi je opisal tudi 

zajčkovo počutje, npr.: »Se mu je zdelo zabavno, pa se je smejal. /…/ Bil je lačen.« Ta del 

zgodbe pa že pritiče elementom zgodbe s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov 

in odnosov med njimi (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Glede kohezivnosti 

zgodbe lahko določimo, da si zgodba sledi linearno brez tematskih preskokov, pri čemer je 
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otrok s KBGS dano slikovno gradivo lepo zaokrožil v vsebinsko celoto in pri tem ubesedil tudi 

dejanja, ki niso bila prikazana na slikah. V namen ohranjanja reference je uporabljal 

ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami … (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Kranjc, 2004). Otrok s KBGS glede na svojo kronološko starost, tj. 10 let in 2 meseca, v kriteriju 

koherentnosti dosega razvojno raven otrok značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta. V kriterijih 

kohezivnosti tematske razporeditve prav tako dosega razvojno raven otrok značilnega razvoja, 

starih 7,6–8,2 leta (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). 

 

V primerjavi z drugo zgodbo se vidi napredek tako na področju koherentnosti kot kohezivnosti. 

V koherentnosti se napredek kaže v uporabi opisa misli in čustev junaka. V kohezivnosti pa se 

opazita linearna razporeditev zgodbe brez tematskih preskokov in ponavljanje z zaimki, 

nadpomenkami, podpomenkami … V drugi zgodbi je bilo opaženo dobesedno ponavljanje, tu 

pa gre za višjo stopnjo rabe referenčnih sredstev. Napredek se kaže tudi v sami obliki in vsebini 

zgodbe. Otrok s KBGS ni le opisoval videnega na slikah, ampak je v svojo zgodbo vključil tudi 

drugo dogajanje, ki je v skladu z dogajanjem, prikazanim na sliki. Oblikoval je skladno 

vsebinsko celoto z jasnim sporočilom. 

 

Tudi v pripovedovanju zgodbe ob slikah brez vnaprej podanega besedila se pri otroku s KBGS 

opaža napredek v rabi izrazov za opis oseb, njihovega značaja, čustvovanja in mišljenja; 

motive, vzroke in posledice, o čemer govorijo Fein, 1995, in Guttman, Frederikson, 1985 (v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2020). V prvi in drugi zgodbi slednjega še ne uporablja, v tretji 

pa. Za to uporabi izraze: »Se mu je zdelo zabavno, pa se je smejal. /…/ Bil je lačen in je ukradel 

korenje. Potem se je ustavil in ga je pojedel.« Da je do rabe tega prišlo šele v tretji zgodbi, je 

vzrok dejstvo, da je pripovedovanje izmišljene zgodbe ob slikah brez vnaprej podanega 

besedila težje tudi za otroke značilnega razvoja. Tudi na to obliko pripovedovanja zgodbe je 

šolanje samo gotovo pozitivno vplivalo, saj je otrok bil podobnih nalog deležen tudi pri pouku 

samem. Otrok s KBGS je bil v tem času star 10 let in 2 meseca. Po Weiss idr. (1986, v Koritnik, 

2019) otroci z MDR usvajajo jezik do mentalne starosti 10 let. Njihovo usvajanje je 

upočasnjeno, a podobno kot pri otrocih značilnega razvoja, le da tvorijo krajše povedi. Otrok 

je v primerjavi z začetnim stanjem napredoval v dolžini povedi, ki so postale daljše. To sovpada 

tudi s Pruthi (2013); otrok s KBGS je v svoje pripovedovanje začel vključevati več pomenskih 

in slovničnih elementov65, kar vpliva na daljšo povprečno dolžino izjave.  

Telegrafski govor66, ki ga uporabljajo otroci z LMDR (Smole, 2004), se je opazil v prvi zgodbi 

otroka s KBGS. Napredek na tem področju je v pripovedovanju zgodb otroka s KBGS opazen. 

Otrok s KBGS je v prvi zgodbi uporabil 63 besed (9 povedi), povprečna dolžina povedi ali 

izjave67 (PDP) je 7; od tega je delež enostavčnih povedi 67 %, priredij 33 %, podredja ni 

uporabil. V drugi zgodbi je uporabil 91 besed (10 povedi), PDP je 9,1; od tega je delež 

enostavčnih povedi 60 %, priredij 40 %, podredja ni uporabil. V tretji zgodbi je uporabil 93 

besed (13 povedi), PDP je 7,2; od tega je delež enostavčnih povedi 54 %, priredij 38 %, 

uporabil je tudi podredje (8 %). Opaža se napredek tako na ravni dolžine povedi, predvsem pa 

v rabi vedno manjšega deleža enostavčnih povedi in večjega števila priredja, pa tudi začetek 

rabe podredja. O pomembnih višjih dosežkih na področju slovnične strukture govori Šilc 

(2015), slednje pripisuje kognitivnemu razvoju otroka z LMDR in bogatejšim izkušnjam pri 

                                                           
65 Pridevnike, prislove, zaimke, predloge in veznike. 
66 Značilna je tvorba enostavnih stavkov, izpuščajo veznike, predloge, zaimke, členke, modalnost glagolskih oblik, pomožne 
glagole, slovnične morfeme in zamenjujejo pomensko sorodne besede (Fletcher in Ingham, 1995, v Smole, 2004). 
67 Angl. mean length of utterance. 
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pridobivanju skladnje. Pripovedovanje zgodb skozi otrokov razvoj postaja vedno bolj 

koherentno in kohezivno, kar je povezano tudi z otrokovim usvajanjem slovnice jezika in 

razvojem metajezika. Povedi so daljše in kompleksnejše, saj otroci z LMDR začno vanje 

vključevati veznike, predloge in pomožne glagole ter spreminjajo zaporedje besed za 

oblikovanje vprašalnih in nikalnih stavkov. Hkratna raba prirednih in podrednih veznikov pri 

pripovedovanju otrok z LMDR pa je redka.  

Napredek se je pokazal tudi na ravni vsebine pripovedovanja zgodbe. V začetku dela je bil 

otrok s KBGS usmerjen zgolj v opis prikazanega na sliki, tj. kdo je na sliki in kaj tista oseba 

počne. Ob koncu dela pa se opazi, da je otrok s KBGS razvil oziroma začel razvijati zmožnost 

oblikovanja vsebine dogajanja, povezovanja prikazanega na ilustracijah v smiselno celoto, 

tako na ravni koherentnosti kot kohezivnosti. 

Po Applebee (1978, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2019), ki opisuje šest razvojnih 

sprememb v strukturi zgodbe, otrokovo pripovedovanje zgodbe sodi v peto raven, tj. 

usmerjene verige. Za slednje je značilno, da se vsak element povezuje z naslednjim. 

Povezanost z začetkom in koncem zgodbe je šibka, zelo nizka in pogosto nejasna. Vključujejo 

ključne elemente zgodbe, tj. glavni junak, začetni dogodek, načrt ali cilj glavnega junaka, 

njegovo dejanje ter opis posledic njegovih dejanj. Zaplet zgodbe je šibek. Zgodbo pogosto 

zaključijo z izrazom konec, ki je arbitrarno določen in za poslušalca nenaden.  

 

8.4 Predstavitev pripovedovanih besedil68 (predstavitev sebe) na začetku in ob 

koncu logopedske obravnave 

 

8.4.1 Pripovedovano besedilo (predstavitev sebe) na začetku logopedske obravnave 

 

Predstavitev sebe »Jaz sem …« 

 

Datum: marec 2019 

 

JAZ: Jan povej mi kaj o sebi. 

OTROK: (tišina) 

JAZ: Povej mi, kdo si, kje živiš, v katero šolo hodiš. 

OTROK: (tišina) Živim v Ljubljani. Hodim v Osnovno šolo Ljubljana. (tišina) 

JAZ: Midva se že poznava, kajne. Kako pa bi se predstavil nekomu, ki te še ne pozna? 

OTROK: Meni je ime Jan. Pišem se Novak. 

JAZ: Koliko si pa star? 

OTROK: Devet. 

JAZ: Kdo vse je v vaši družini? 

OTROK: Živim v hiši. Mama, ata, brat Marko, sestra Ana pa jaz. Pet živi v naši hiši … Gaber 

je v kuči. Ima svojo hišo. Celo noč spi v kuči. 

JAZ: Kaj pa ti rad počneš? 

OTROK: Jaz peljem z biciklom. (premor) Gaber za mano leti. (premor) Sam to delam, to se 

rada igrava. Pa kocke rad. 

                                                           
68 V obeh besedilih so uporabljeni glagoli v obliki moškega spola. Na ta način tudi varujem osebni podatek o spolu otroka s KBG 
s katerim sem izvajala intenzivno logopedsko obravnavo. 
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JAZ: Kaj pa rad ješ? 

OTROK: Rad jem kruh. Namažem si pa (premor) rad jem pašteta. Rad ne jem graha. 

JAZ: Kako se pa počutiš v šoli? Rad prideš v šolo? 

OTROK: Ja. Se igramo, naučimo veliko novega (premor) se zabavamo pa igramo s kocki pa 

gremo ven. Pa se naučimo veliko novega, račune pa pisat. 

 

Otrok s KBGS je bil ob najinem pogovoru zelo sramežljiv in negotov v odgovoru na dano 

iztočnico oziroma vprašanje. Potreboval je več spodbud in dodatnih vprašanj. Na vprašanja 

oziroma iztočnice je podajal skromne, kratke odgovore. Nekajkrat je med podajanjem 

odgovora uporabil tudi premor oziroma pavzo. Samostojno se je razgovoril o hišnem 

ljubljenčku. O slednjem in o počutju v šoli je govoril radoživo, sproščeno. Odgovarjal je v kratkih 

povedih. Povedi so bile enostavne, v nekaterih je uporabil naštevanje. Sestavljenih povedi, tj. 

priredja ali podredja, ni uporabil. Uporabil je 21 povedi, skupaj 98 besed. Povprečna dolžina 

povedi je bila 4,6.  

 

V vseh povedih ni uporabil pravilne gramatične strukture. Opazilo se je naslednje: 

– Izpust besede v sestavljeni obliki glagola, npr. Jaz peljem z biciklom., Pa kocke rad.  

– Izpust glagola, npr. Mama, ata, brat Marko, sestra Ana pa jaz. 

– Nepravilen vrstni red besed v povedi, npr. Pet živi v naši hiši., Gaber za mano leti., 

Sam to delam, to se rada igrava., Rad ne jem graha., Pa se naučimo veliko novega, 

račune pa pisat. 

– Nepravilna oblika besede v sklonu, npr. Namažem si pa (premor) rad jem pašteta., Se 

igramo, naučimo veliko novega (premor) se zabavamo pa igramo s kocki pa gremo 

ven. 

– Ne-/manj ustrezna raba besedišča, npr. Gaber za mano leti., Rad ne jem graha. 

 

O povezanosti vsebine ne moremo trditi, saj je otrok s KBGS le podajal odgovore na 

zastavljena vprašanja. Odgovori so bili glede na vsebino vprašanja vsebinsko ustrezni in 

smiselni. Na vprašanja je bodisi podal odgovor le z eno povedjo, tudi le z enobesedno, bodisi 

z več povedmi. 

 

Izmed predmetnopomenskih besed je uporabil največ samostalniških besed, med njimi tudi 

osebne zaimke, in glagolov. Pri glagolih je za izražanje osebnega doživljanja pogosto uporabil 

povedkovnik rad. Delež pridevniških besed med vsemi uporabljenimi predmetnopomenskimi 

besednimi vrstami je majhen (11 %). Izmed slovničnih besednih vrst je uporabil predloge in 

veznike; uporabljal je le veznik pa. Členkov in medmetov ni uporabil. V obliki pastavka je na 

vprašanje pritrdilno odgovoril s členkom ja.
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Tabela 18: Analiza strukture pripovednega besedila (predstavitev sebe) otroka s KBGS na začetku logopedske obravnave, marec 2019 

Poved69 Število 
besed v 
povedi 

Predmetnopomenske besedne vrste Slovnične besedne vrste 

Samostalniške 
besede 

Pridevniške 
besede 

Glagoli Prislovi Predlogi Vezniki Členki Medmeti 

Živim v Ljubljani.  3 1  1  1    

Hodim v Osnovno šolo 
Ljubljana. 

5 2 1 1  1    

Meni je ime Jan.  4 3  1      

Pišem se Novak. 3 1  2      

Devet. 1  1       

Živim v hiši.  3 1  1  1    

Mama, ata, brat Marko, sestra 
Ana pa jaz.  

8 7     1   

Pet živi v naši hiši. 5 1 2 1  1    

Gaber je v kuči.  4 2  1  1    

Ima svojo hišo.  3 1 1 1      

                                                           
69 Spol, imena oseb, priimek, ime kraja in naziv šole so zaradi varovanja osebnih podatkov izmišljeni. 
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Celo noč spi v kuči. 5 2 1 1  1    

Jaz peljem z biciklom.  4 2  1 
nepopolni 

 1    

Gaber za mano leti. 4 2  1  1    

Sam to delam, to se rada igrava.  7 3  2 + 
povedkovnik 
rada 

1     

Pa kocke rad. 3 1  1 
nepopolni + 
povedkovnik 
rad 

  1   

Rad jem kruh.  3 1  1 +  
povedkovnik 
rad 

     

Namažem si pa (premor) rad jem 
pašteta.  

6 1  3 + 
povedkovnik 
rad 

  1   

Rad ne jem graha. 4 1  2 + 
povedkovnik 
rad 

     

Ja.  1       1  
v obliki 
pastavka 

 

Se igramo, naučimo veliko 
novega (premor) se zabavamo 
pa igramo s kocki pa gremo ven.  

14 2 1 7 1 1 2   

Pa se naučimo veliko novega, 
račune pa pisat. 

8 3 1 2   2   

Skupno  37 8 34 2 9 7 1 / 

Povprečna dolžina povedi 
št. vseh povedi: 21 

4,6 
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8.4.2 Pripovedovano besedilo (predstavitev sebe) ob koncu logopedske obravnave 

 

Predstavitev sebe »Jaz sem …« 

 

Datum: februar 2020 

 

JAZ: Jan,70 povej mi kaj o sebi. 

OTROK: Jaz sem Jan, pišem se Novak. Star sem deset let. Doma sem v Ljubljani. V naši hiši 

živi mama, ata, sestra Ana in brat Marko. Imamo psa. Psu je ime Gaber. V oktobru imam rojstni 

dan. Sem ga letos71 že praznoval. Smo imeli torto pa zabavo. Pa darila sem dobil, tut novo 

kolo in čelado. Hodim v šolo v četrti razred. Smo v razredu skupaj z Matejem, Tino, Rokom in 

Petrom. Lani je bila z nami tudi Sara pa je letos šla na drugo šolo, k učiteljici Nini. Naši učiteljici 

je pa ime Maja pa še učiteljica Sandra je z nami v podaljšanem bivanju. Sem zelo rad zunaj. 

Se igram s psom. Pa kocke rad, rad sestavim kaj. (premor) Kakšno hišo, avto pa še most sem 

naredil za čez. Tako, to bo to. Bo dovolj. 

 

Otrok s KBGS je bil pri predstavitvi samega sebe povsem sproščen. Govoril je prosto, 

izkazoval je motivacijo za sodelovanje. V svoji predstavitvi je uporabil enostavne ter priredno 

sestavljene povedi. Besedilo nosi vsebino z jasnim, razumljivim sporočilom. Uporabil je 20 

povedi, skupaj 134 besed. Povprečna dolžina povedi je bila 6,7, tj. za 2,1 večja od predstavitve 

v začetku najinega dela, kar kaže na napredek otroka s KBGS. 

 

Stavčna struktura je bila še slovnično neustrezna. Opazilo se je naslednje: 

– Obrnjen besedni vrstni red, npr. Sem ga letos že praznoval., Smo imeli torto pa 

zabavo., Pa darila sem dobil, tut novo kolo in čelado., Smo v razredu skupaj z Matejem, 

Tino, Rokom in Petrom. Idr. 

– Glagol nima prave oblike v številu, npr. V naši hiši živi mama, ata, sestra Ana in brat 

Marko., Smo v razredu skupaj z Matejem, Tino, Rokom in Petrom. 

 

Izmed predmetnopomenskih besed je uporabil največ samostalniških besed, med njimi tudi 

osebne zaimke, in glagolov. Pri glagolih je za izražanje osebnega doživljanja uporabil tudi 

povedkovnik rad. Delež pridevniških besed med vsemi uporabljenimi predmetnopomenskimi 

besednimi vrstami je majhen (8 %). Izmed slovničnih besednih vrst je uporabil predloge, 

veznike in členke. Kot veznik je poleg pa uporabil tudi in ter tudi72. Otrok s KBGS je uporabljal 

veznik pa bistveno pogosteje kot in, saj je prvi pogostejši v pogovorni različici oziroma v 

narečju, ki ga govori. 

 

 

  

                                                           
 
71 S tem je otrok KBGS imel v mislih tekoče šolsko leto. 
72 Pogovorno tut. 



 
 

Tabela 19: Analiza strukture pripovednega besedila (predstavitev sebe) otroka s KBGS ob koncu logopedske obravnave, februar 2020 

Poved73 Število 
besed v 
povedi 

Predmetnopomenske besedne vrste Slovnične besedne vrste 

Samostalniške 
besede 

Pridevniške 
besede 

Glagoli Prislovi Predlogi Vezniki Členki Medmeti 

Jaz sem Jan, pišem se Novak. 6 3  3      

Doma sem v Ljubljani. 4 1  1 1 1    

Star sem deset let. 4 1 1 2      

V naši hiši živi mama, ata, 
sestra Ana in brat Marko. 

11 7 1 1  1 1   

Imamo psa. 2 1  1      

Psu je ime Gaber. 4 3  1      

V oktobru imam rojstni dan. 5 2 1 1  1    

Sem ga letos že praznoval. 5 1  2 1   1  

Smo imeli torto pa zabavo. 5 2  2   1   

Pa darila sem dobil, tut novo 
kolo in čelado. 

9 3 1 2   3   

                                                           
73 Spol, imena oseb, priimek, ime kraja in naziv šole so zaradi varovanja osebnih podatkov izmišljeni. 



 
 

Hodim v šolo v četrti razred. 6 2 1 1  2    

Smo v razredu skupaj z 
Matejem, Tino, Rokom in 
Petrom. 

10 5  1 1 2 1   

Lani je bila z nami tudi Sara pa 
je letos šla na drugo šolo, k 
učiteljici Nini. 

17 5 1 4 2 3 2   

Naši učiteljici je pa ime Maja pa 
še učiteljica Sandra je z nami v 
podaljšanem bivanju. 

16 7 2 2 1 2 2   

Sem zelo rad zunaj. 4   1 + 
povedkovnik 
rad 

2     

Se igram s psom. 4 1  2  1    

Pa kocke rad, rad sestavim kaj. 6 2  1 + 
povedkovnika 
rad 

  1   

Kakšno hišo, avto pa še most 
sem naredil za čez. 

10 4  2 2 1 1   

Tako, to bo to. 4   1 3     

Bo dovolj. 2   1 1     

Skupno 134 50 8 34 (31 + 3 
povedkovniki 
rad) 

14 14 12 1 / 

Povprečna dolžina povedi 
št. vseh povedi: 20 

6,7 

 



 
 

8.4.3 Primerjava pripovedovanih besedil (predstavitev sebe) iz začetka in konca 

logopedske obravnave 

 

Prvo pripovedovano besedilo je bilo sestavljeno iz 21 povedi, vsebovalo je 98 besed, PDP je 

bila 4,6. Izmed 21 povedi je bilo 19 enostavčnih (90 %), 2 priredni (10 %), podredja pa ni 

uporabil. Besedišče, ki ga je uporabil, je obsegalo 81 predmetnopomenskih besed (83 %) in 

17 slovničnih besed (17 %). Izmed predmetnopomenskih besed je uporabil največ 

samostalniških besed (38 %) in glagolov (35 %), izmed slovničnih besed pa predlogov (9 %) 

in veznikov (7 %). Pridevniških besed je uporabil malo (8), in sicer za označevanje količine, 

svojine in vrste. Prislova sta bila le dva, vezana na določanje kraja. Uporabil je veznik pa. 

Drugo pripovedovano besedilo je bilo sestavljeno iz 20 povedi, vsebovalo je 134 besed, PDP 

je bila 6,7. Izmed 20 povedi je bilo 16 enostavčnih (80 %), 4 priredne (20 %), podredja tudi 

tokrat ni uporabil. Besedišče, ki ga je uporabil, je obsegalo 106 predmetnopomenskih besed 

(79 %) in 27 slovničnih besed (21 %). Izmed predmetnopomenskih besed je uporabil največ 

samostalniških besed (37 %) in glagolov (25 %), izmed slovničnih besed pa predlogov (10 %) 

in veznikov (9 %). Pridevniških besed je uporabil malo (8), in sicer za označevanje količine, 

svojine, lastnosti in vrste. Prislovov je uporabil 14, vezanih na določanje kraja in časa. Uporabil 

je veznike in, pa ter tudi. 

Otrok s KBGS je svoj napredek pokazal tako na ravni besedišča kot dolžine povedi, obseg 

obojega se je namreč povečal. Napredek je pokazal tudi na ravni rabe različnih besednih vrst. 

V obeh pripovedovanjih je bil delež predmetnopomenskih besed večji kot delež slovničnih, 

vendar pa je delež predmetnopomenskih besed v drugem pripovedovanju manjši kot v prvem, 

za delež slovničnih besed pa velja ravno obratno. Otrok s KBGS je v svoje pripovedovanje 

začel vključevati več pomenskih in slovničnih elementov (pridevnike, prislove, zaimke, 

predloge in veznike), kar je vplivalo tudi na daljšo PDP, o čemer govori tudi Pruthi (2013). K 

napredku otroka s KBGS je zagotovo pripomogel tudi njegov kognitivni razvoj in pridobivanje 

bogatejših izkušenj na ravni razvijanja skladnje. Kot pravi Šilc (2015), pripovedovanje zgodb 

skozi otrokov razvoj postaja vedno bolj koherentno in kohezivno, kar je povezano tudi z 

otrokovim usvajanjem slovnice jezika in razvojem metajezika. Povedi so daljše in 

kompleksnejše, saj otroci z LMDR začno vanje vključevati veznike, predloge in pomožne 

glagole ter spreminjajo zaporedje besed za oblikovanje vprašalnih in nikalnih stavkov. Hkratna 

raba prirednih in podrednih veznikov pri pripovedovanju otrok z LMDR pa je redka. Otrok s 

KBGS je v svojem pripovedovanju v začetku dela uporabil enostavčne povedi in priredje, 

podredja pa ne. Delež enostavčnih povedi se je med logopedsko obravnavo v primerjavi z 

začetkom dela zmanjšal, priredno oblikovanih pa povečal. Ob koncu je začel uporabljati tudi 

podredno oblikovane povedi. 

  



 
 

9. Potrditev hipotez 

 

Hipoteza 1 Raven pripovedovalnih zmožnosti otroka s KBG sindromom in lažjo motnjo v 

duševnem razvoju je nižja od ravni, pričakovane v njegovi kronološki starosti. 

 

Dosežki PPZ:ŽK, ki sem ga z otrokom s KBGS izvedla v začetku najinega dela, so pokazali, 

da otrok s KBGS glede na normativne dosežke pomembno odstopa od sovrstnikov značilnega 

razvoja, starih od 9 let, 0 mesecev in 0 dni do 9 let, 11 mesecev in 30 dni. Pomembno 

odstopanje se je izkazalo tudi v primerjavi s skupino otrok značilnega razvoja, starih od 7 let, 

0 mesecev in 0 dni do 7 let, 11 mesecev in 30 dni. V primerjavi s skupino otrok značilnega 

razvoja, starih od 6 let, 0 mesecev in 0 dni do 6 let, 11 mesecev in 30 dni, je bilo razvidno, da 

je pripovedovanje otroka s KBGS rahlo odstopalo od normativnega razvoja te skupine otrok.  

 

Začetna ocena splošne govorne kompetentnosti, ki sem jo opravila s SGP-PS, je pokazala 

pomembno odstopanje od normativnega razvoja 8–9 let starih otrok značilnega razvoja. Pri 

preizkusih pripovedovanja predhodno slišane zgodbe je otrok s KBGS glede na svojo 

kronološko starost, tj. 9 let in 3 mesece, v kriteriju koherentnosti dosegal razvojno raven otrok 

značilnega razvoja, starih 4,0–4,6 leta. V kriteriju kohezivnosti je dosegel razvojno raven otrok 

značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). 

 

Pri preizkusu pripovedovanja zgodbe ob slikovnem gradivu brez vnaprej podane vsebine je 

otrok s KBGS glede na svojo kronološko starost, tj. 9 let in 3 mesece, v kriteriju koherentnosti 

po Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc (2004) dosegal razvojno raven otrok značilnega 

razvoja, starih 4,0–4,6 leta. V kriteriju kohezivnosti pa razvojne stopnje nisem mogla določiti.  

 

Vsi dosežki, ki sem jih pridobila z uporabo preizkusov in ki sem jih primerjala z razvojnimi 

ravnmi koherentnosti in kohezivnosti po Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek (2010), 

kažejo, da je raven pripovedovalnih zmožnosti otroka s KBGS nižja od ravni pričakovane 

njegovi kronološki starosti. Dosežki otroka s KBGS sovpadajo z vedenjem, da usvajanje jezika 

pri otrocih z MDR poteka upočasnjeno, vendar podobno kot pri otrocih splošne populacije, 

posledično otroci z LMDR tudi počasneje razvijejo svojo jezikovno zmožnost kot njihovi vrstniki 

značilnega razvoja (Golubović, 2005), kar se kaže tako v razumevanju kot v rabi jezika 

(Raymond, 2004, v Koritnik, 2019). Prvo hipotezo lahko potrdim. 

 

Hipoteza 2 Raven pripovedovalnih zmožnosti otroka s KBG sindromom in lažjo motnjo v 

duševnem razvoju se bo po logopedski obravnavi izboljšala. 

 

Dosežki PPZ:ŽK, ki sem ga z otrokom s KBGS izvedla ob koncu najinega dela, so pokazali 

napredek, ki pa je glede na normativne dosežke posamezne starostne skupine otrok 

značilnega razvoja, različen. Otrok s KBGS v svojih dosežkih od normativnega razvoja 

šestletnikov značilnega razvoja ne odstopa, od normativnega razvoja sedemletnikov 

značilnega razvoja rahlo odstopa, bistveno pa odstopa od normativnega razvoja osemletnikov 

značilnega razvoja. 

 

Končna ocena splošne govorne kompetentnosti, ki sem jo opravila s SGP-PS, je pokazala, da 

je otrok s KBGS v razvoju svoje govorne kompetentnosti med izvajanjem individualne 

logopedske obravnave dosegel pomemben napredek. Razvoj govorne kompetentnosti otroka 

s KBGS bi ob koncu dela označili kot normativen za skupino 8–9 let kronološko starih otrok 



 
 

značilnega razvoja, medtem ko je v začetku dela otrok s KBGS v svojih dosežkih pomembno 

odstopal v primerjavi z rezultati te skupine otrok značilnega razvoja. Primerjalno s skupino 

sovrstnikov, tj. 10 let kronološko starih otrok značilnega razvoja, je otrok s KBGS v svoji govorni 

kompetentnosti še vedno pomembno odstopal. 

 

Dosežki otroka s KBGS sovpadajo z vedenjem, da otroci z MDR usvajajo jezik do mentalne 

starosti 10 let pri čemer je njihovo usvajanje upočasnjeno, vendar podobno kot pri otrocih 

splošne populacije. Opaziti pa je tvorjenje krajših povedi (Weiss idr., 1986, v Koritnik, 2019). 

Posledično otroci z LMDR počasneje razvijejo jezikovno zmožnost kot njihovi vrstniki 

(Golubović, 2005), slednje se kaže tako v razumevanju kot v rabi jezika (Raymond, 2004, v 

Koritnik, 2019). Jezikovni razvoj pri otrocih z MDR ostane na nižji končni stopnji kot pri otrocih 

značilnega razvoja. Otroci z MDR imajo pri besedoslovnih, oblikoslovno-skladenjskih, 

fonoloških in pragmatičnih spretnostih različne omejitve, kar se še posebej opazi kasneje v 

razvoju. Mogoče je, da otroci z MDR teh jezikovnih spretnosti nikoli ne razvijejo tako kot otroci 

značilnega razvoja iste kronološke starosti (Rosenberg in Abbeduto, 1993, v Kortinik, 2019). 

Semantični razvoj je pri otrocih z MDR kompleksen, saj razumevanje povedi vključuje skladnjo 

in semantiko, prav tako pa je poznavanje besedišča različno pri različnih motnjah. Šibke točke 

pri osebah z MDR so abstraktno besedišče, prislovi, kot sta prej in potem, frazemi ter 

poglobljeno poznavanje glagolov. V splošnem drži, da sta semantično znanje in kognitivna 

funkcija soodvisna (Fowler, 1997, v Kortinik, 2019). Skladenjske spretnosti so pri osebah z 

MDR po navadi podobne skladenjskim spretnostim otrok značilnega razvoja, ki so od njih 

mlajši, in to ne glede na vrsto in stopnjo motnje. To pomeni, da ti otroci uporabljajo enake vrste 

povedi in delajo podobne napake. Prav tako se na podoben način razvija zmožnost 

razumevanja in tvorjenja zloženih povedi (Fowler, 1997, v Koritnik, 2019). Šilc (2015) pri 

otrocih z MDR njihovemu kognitivnemu razvoju in bogatejšim izkušnjam pri pridobivanju 

skladnje pripisuje velik pomen za razvoj skladnje. Pripovedovanje zgodb postaja skozi otrokov 

razvoj vedno bolj koherentno in kohezivno, kar je povezano tudi z otrokovim usvajanjem 

slovnice jezika in razvojem metajezika. Povedi niso le daljše, temveč tudi kompleksnejše, saj 

(tudi) otroci z LMDR vanje vključujejo veznike, predloge in pomožne glagole ter spreminjajo 

zaporedje besed za oblikovanje vprašalnih in nikalnih stavkov. Hkratna raba prirednih in 

podrednih veznikov pri pripovedovanju otrok z LMDR je redka. Po Šilc (2015) pripovedovanje 

zgodb postaja skozi otrokov razvoj vedno bolj koherentno in kohezivno, kar je povezano tudi 

z otrokovim usvajanjem slovnice jezika in razvojem metajezika. To velja tudi za otroke z LMDR. 

Povedi postajajo daljše in kompleksnejše, saj (tudi) otroci z LMDR vanje začno vključevati 

veznike, predloge in pomožne glagole ter spreminjajo zaporedje besed za oblikovanje 

vprašalnih in nikalnih stavkov. Hkratna raba prirednih in podrednih veznikov pri pripovedovanju 

otrok z LMDR pa je redka.  

Glede ugotovitve drugih raziskovalcev (Fowler, 1997; Golubovič, 2005; Šilc, 2015) in na 

izkazane dosežke otroka s KBGS lahko drugo hipotezo potrdim. 

 

Hipoteza 3 Otrok s KBG sindromom in lažjo motnjo v duševnem razvoju bo po logopedski 

obravnavi v primerjavi z začetnim stanjem pokazal večji napredek na področju koherentnosti 

kot kohezivnosti. 

 



 
 

Dosežki PPZ:ŽK, ki sem ga z otrokom s KBGS izvedla v začetku najinega dela, so v kriterijih 

koherentnosti in kohezivnosti74 pokazali, da otrok s KBGS v koherentnosti dosega nivo zgodbe 

s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij. To so po Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Kranjc (2004) zgodbe, primerne za otroke značilnega razvoja, stare 4,0–4,6 leta. V kriteriju 

kohezivnosti linearne razporeditve zgodbe je otrok s KBGS uporabljal linearno razporeditev s 

tematskimi preskoki, kar sodi v skupino otrok značilnega razvoja, starih 4,0–4,6 leta. Kot 

referenčna sredstva pa je pogosteje uporabljal ponavljanja z zaimki in ponavljanja v obliki 

osebka, skritega v povedku, kar sodi v skupino otrok značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). V začetku dela se je tako pokazalo, da je 

otrokova raven kohezivnosti bolje razvita kot raven koherentnosti.  

 

Dosežki PPZ:ŽK, ki sem ga z otrokom s KBGS izvedla ob koncu najinega dela, so v kriterijih 

koherentnosti pokazali, da je otrok s KBGS oblikoval zgodbo s strukturo, v kateri gre za nizanje 

časovnih dogodkov, v primerjavi s prvim pripovedovanjem pa je vključil tudi nekaj izrazov za 

opisovanje misli in čustvenih stanj junakov ter odnosov med njimi. Vključujoči opisi nakazujejo 

na koherentno strukturo zgodbe otrok značilnega razvoja v starosti 7,6–8,2 leta (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Glede na dosežke prvega preizkusa v začetku dela se 

na ravni koherentnosti opaža individualni napredek otroka s KBGS. V kriteriju kohezivnosti je 

uporabljal tematsko linearno razporeditev brez tematskih preskokov. Referenco je ohranjal 

predvsem z rabo zaimkov in osebkov, skritih v povedkih. Našteta kohezivna sredstva so 

značilna v zgodbah otrok značilnega razvoja v starosti 7,6–8,2 leta. Če je otrok s KBGS v 

začetku dela posegal tudi po dobesednem ponavljanju, pa je bilo tega ob koncu dela bistveno 

manj oziroma se je pojavilo zelo redko.  

 

Tudi opažanja v pripovedovanju zgodbe po predhodno slišani vsebini so pokazala podoben 

napredek tako na področju koherentnosti kot kohezivnosti zgodbe. Na področju koherentnosti 

je otrok s KBGS napredoval od zgodbe s strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb, predmetov 

ali ilustracij zgodbe, do zgodbe s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov in odnosov 

med njimi (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Ob koncu dela je glede na svojo 

kronološko starost, tj. 10 let in 2 meseca, v kriterijih koherentnosti dosegel razvojno raven otrok 

značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta; ob začetku pa je dosegal razvojno raven otrok 

značilnega razvoja, starih 4,0–4,6 leta. V kriteriju kohezivnosti zgodbe je otrok s KBGS v 

začetku in ob koncu dela ne glede na svojo kronološko starost dosegal razvojno raven otrok 

značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta. Glede na dosežke se v tem delu raziskave opaža 

otrokov individualni napredek na področju koherentnosti, raven kohezivnosti pa je ostala 

nespremenjena.  

 

Pri preizkusu pripovedovanja zgodbe ob slikovnem gradivu brez vnaprej podane vsebine je 

otrok s KBGS po Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc (2004) v začetku dela izkazal 

raven koherentnosti, primerno otrokom značilnega razvoja v starosti 4,0–4,6 leta. V kriteriju 

kohezivnosti razvojne stopnje nisem mogla določiti. Ob koncu najinega dela je glede na svojo 

kronološko starost, tj. 10 let in 2 meseca, otrok s KBGS v kriteriju koherentnosti dosegel 

razvojno raven otrok značilnega razvoja, starih 7,6–8,2 leta. V kriterijih kohezivnosti je ravno 

tako dosegel razvojno raven te skupine otrok. Glede na dosežke se v tem delu raziskave opaža 

otrokov individualni napredek na obeh področjih, tj. v koherentnosti in kohezivnosti. Glede na 

šest razvojnih sprememb v strukturi zgodbe (Applebee, 1978, v Marjanovič Umek in Fekonja 

                                                           
74 Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek (2010). 



 
 

Peklaj, 2019), ki si sledijo v obdobjih malčka in zgodnjega otroštva, je otrok s KBGS v začetku 

dela pokazal zmožnost pripovedovanja zgodbe ob slikovnem gradivu brez vnaprej podane 

vsebine prve ravni. Gre za začetno pripovedovanje v kupih, tj. bolj ali manj neorganizirano 

zbirko posameznih elementov, ki pa jih še ne moremo opredeliti kot zgodbo (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). Gre za preprosto poimenovanje in opise dogodkov ali dejanj. 

Ob koncu dela pa je njegova zmožnost pripovedovanja zgodbe ob slikovnem gradivu brez 

vnaprej podane vsebine ustrezala peti ravni. To so razvojno višje pripovedovane zgodbe, v 

katerih otroci oblikujejo usmerjene verige (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Kranjc, 2004). 

Za slednje je značilno, da se vsak element povezuje z naslednjim. V zgodbo vključujejo ključne 

elemente zgodbe, tj. glavni junak, začetni dogodek, načrt ali cilj glavnega junaka, njegovo 

dejanje ter opis posledic njegovih dejanj, zaplet zgodbe je šibek. Zgodbo pogosto zaključijo z 

besedo konec. Tudi otrok s KBGS je svojo zgodbo zaključil s povedjo: »In pravljice je konec.« 

 

Glede ugotovitve drugih raziskovalcev (Fowler, 1997; Šilc, 2015; Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj in Kranjc, 2004) in na izkazane dosežke otroka s KBGS lahko tretjo hipotezo potrdim. 

  



 
 

SKLEP 
 

Za temo svojega magistrskega dela sem se odločila na podlagi osebne izkušnje srečanja in 

dela z otrokom s KBGS. Pred začetkom dela o KBGS nisem zasledila nobenih informacij, 

zame je bilo to popolnoma nepoznano področje. (Pred)priprava na delo z otrokom s KBGS je 

zame predstavljala odkrivanje novega, do tedaj še neznanega področja – kaj je KBGS, kakšen 

je razvoj oseb s KBGS na vseh razvojnih področjih, katere so njegove specifične značilnosti, 

kakšne intelektualne zmožnosti imajo osebe s KBGS, kaj lahko pri delu z otrokom s KBGS 

(sploh) pričakujem ... Podatkov o številu oseb s KBGS v Sloveniji v strokovni literaturi in 

spletnih virih nisem zasledila. Otrok s KBGS, s katerim sem svoje delo začela izvajati in ga 

izvajam tudi še sedaj, je tako edina oseba z omenjenim sindromom, ki jo poznam. KBGS v 

svojem magistrskem delu predstavljam tudi za spoznavanje javnosti o KBGS. 

Vsebine raziskav tujih avtorjev o osebah s KBGS so usmerjene predvsem v medicinski vidik 

sindroma, tj. genska slika, dedovanje, klinične značilnosti idr. Raziskovalci so se s psihološkim 

ocenjevanjem usmerili v oceno splošnega intelektualnega funkcioniranja ter področja 

čustvovanja in vedenja oseb s KBGS, tudi v primerjavi s skupino oseb z drugimi sindromi in 

MDR (van Dongen idr., 2017; van Dongen idr., 2019). Raziskave, ki bi se osredotočala 

izključno na govorno-jezikovno funkcioniranje oseb s KBGS, tako ni zaslediti. Na slednje 

zagotovo vpliva tudi dejstvo, da je oseb z diagnozo KBGS v svetu izredno malo. Ker pa imajo 

osebe s KBGS, kot so pokazale študije primerov, tudi MDR (van Dongen idr., 2019), lahko 

značilnosti njihovega govorno-jezikovnega razvoja primerjamo tudi z značilnostmi 

govorno-jezikovnega razvoja te populacije.  

 

V svojem magistrskem delu sem raziskala in opisala področje govorno-jezikovnega razvoja 

otrok z LMDR, saj ima otrok s KBGS pridruženo tudi to motnjo. Teoretične smernice 

govorno-jezikovnega razvoja otrok značilnega razvoja in otrok z LMDR so mi bile v začetku 

dela vodilo za preverjanje oziroma ocenjevanje razvitosti jezikovnih spretnosti otroka s KBGS, 

za oblikovanje vsebin dela in korakov do cilja razvijanja pripovedovalne spretnosti otroka s 

KBGS. Začetno preverjanje in ocenjevanje mi je podalo informacijo, na kateri stopnji z vidika 

koherentnosti in kohezivnosti je otrok s KBGS, tudi glede na otroke značilnega razvoja, ter me 

glede na razvojne stopnje pripovedovanja v koherentnosti in kohezivnosti zgodbe usmerilo v 

potek zastavljanja ciljev. Dosežke otroka s KBGS na področjih pripovedovanja, koherentnosti 

in kohezivnosti sem v empiričnem delu primerjala z normami otrok značilnega razvoja, 

zapisanih v dveh standardiziranih uporabljenih preizkusih, tj. Preizkus pripovedovanja zgodbe 

(PPZ:R in PPZ:ŽK) ter SGP:PS, saj raziskav, ki bi podajale standardizirane vrednosti ali 

smernice razvoja pripovedovanja, koherentnosti in kohezivnosti izključno otrok z MDR, v 

slovenskem prostoru ni. Ker otroci z MDR sledijo razvojnemu poteku otrok značilnega razvoja, 

nam ravno primerjava njihovih dosežkov z dosežki kronološko mlajših ali enako starih otrok, 

pokaže primerno sliko, na kateri razvojni stopnji je otrok z MDR in kaj naj bodo naši (naslednji) 

cilji.  

 

Izbrano delo, ki ga v svoji magistrski nalogi predstavljam, mi je ponudilo veliko možnosti 

strokovne rasti – raziskovanje, nadgradnjo znanja in preizkušanje lastnih strokovnih 

kompetenc pri delu z otrokom, katerega sindrom mi je bil do tedaj nepoznan. Slednje bi 

postavila v ospredje tudi kot prispevek svojega dela, saj sem vedenje o značilnostih KBGS 

tako lahko predstavila tudi drugim. Znanje o KBGS sem pri svojem delu delila tudi z vsemi 

preostalimi strokovnimi delavci, ki z otrokom s KBGS delajo, in staršem otroka samega. Z 



 
 

vedenjem o KBGS, ki sem ga predala učiteljici otroka, sva tako lahko skupno zastavili bolj 

usmerjeno delo za doseganje individualnih ciljev otroka s KBGS tudi v okviru pouka, enako 

velja tudi za delo staršev doma. Vsi pridobljeni podatki so nas natančneje usmerjali k 

zasledovanju ciljev in evalvaciji našega (skupnega) dela. Uspešno individualizirano 

načrtovano delo in njegova izvedba predstavlja uspeh za vse vpletene – tako za strokovni 

kader, ki dela z otrokom, starše otroka, ki opažajo napredek v njegovem razvoju, in seveda za 

otroka samega. Kot uporabno vrednost magistrskega dela vidim tudi nabor strokovnih 

prispevkov s področja KBGS, za katerega literature in strokovnih prispevkov v slovenskem 

jeziku nisem zasledila. Nabor prispevkov je tako lahko v pomoč drugim strokovnim delavcem, 

ki se bodo pri svojem delu v prihodnje srečali z osebo s KBGS. 

Kot omejitve naloge bi izpostavila manko raziskav, ki bi pri osebah s KBGS natančneje ali 

poglobljeno raziskovale prav njihove govorno-jezikovne zmožnosti. Na ta način bi lahko svoje 

izsledke primerjala z izsledki raziskav in jih natančneje opisala tudi s tega vidika. Prav tako 

sem pri samem oblikovanju vsebin dela z otrokom in magistrskega dela čutila potrebo po 

širšem naboru informacij o značilnostih govorno-jezikovnega razvoja in razvijanju zmožnosti 

pripovedovanja zgodb pri otrocih z LMDR. Zgolj primerjava z otroki značilnega razvoja mi ni 

bila vedno dovolj oprijemljiva. Glede na razvitost šolskih veščin branja in pisanja sem morala 

izvedbo preizkusa Splošni govorni preizkus: Pisno sporočanje prilagoditi. 
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