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POVZETEK 

Razvoj besedišča predstavlja zelo pomemben del v razvoju otrokovega jezika. Največje 

spremembe na tem področju se dogajajo v prvih letih otrokovega življenja, zato se bomo v 

raziskavi osredotočili na otroke med drugim in četrtim letom starosti. Ob četrtem letu otroci uspejo 

izgovoriti povprečno 1000 besed. Široko besedišče pa tudi omogoča, da otroci iz več besed tvorijo 

povedi. Raziskovalci so namreč ugotovili, da je močnejša korelacija med širino besedišča in 

povezovanjem besed v povedi kot pa starostjo otroka in povezovanjem besed v povedi. Štiriletniki 

v večini uspejo izgovoriti že vse glasove, razen šumnikov in /r/, prav tako se v njihovem govoru 

pojavlja manj poenostavljanj besed. Posledično je njihov govor bolje razumljiv tudi za nepoznane 

ljudi. Ne smemo pa pozabiti, da na besedišče vplivajo tudi mnogi okoljski in genetski dejavniki 

ter tudi morebitne posebne potrebe otrok.  

Naša raziskava se je ukvarjala z besediščem otrok v starosti med 24 in 47 mesecev. Cilj naše 

raziskave je bilo analiziranje rezultatov, ki so jih otroci dosegli na področju razumevanja in 

izražanja besed. Zanimalo nas je tudi, kako uspešni so bili otroci pri razumevanju in izražanju 

samostalnikov in glagolov ter če obstajajo razlike med dečki in deklicami. V empiričnem delu smo 

s pomočjo prvih treh nalog Nove Reynellove razvojne jezikovne lestvice (NRDLS-SI) analizirali 

rezultate 11 otrok (štirih dečkov in sedmih deklic) z značilnim govorno-jezikovnim razvojem. 

Raziskava je pokazala, da obstajajo statistično pomembne razlike med rezultati otrok na testih 

razumevanja besed in izražanja besed. Prav tako smo ugotovili statistično pomembne razlike na 

testu razumevanja in izražanja samostalnikov in glagolov, kar pomeni, da se v govoru otrok med 

drugim in četrtim letom pojavlja več samostalnikov kot pa glagolov. Preverjali smo še vpliv spola 

na besedišče in ugotovili manjše razlike med spoloma (predvsem pri izražanju). Deklice so dosegle 

malo višje rezultate, kot dečki, a razlika med spoloma ni bila statistično pomembna.  
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besedišče, jezikovno razumevanje, jezikovno izražanje, otroci od 24. do 47. meseca 

 



 

ABSTRACT 

Vocabulary development is a very important part of a child's language development process. In 

this regard, the biggest changes occur in the first years of the child's life, which is why focus on 

children aged between 2 and 4 in this survey. By the fourth year, however, children manage to 

pronounce an average of 1,000 words. Having a wider vocabulary allows children to form 

sentences with more words. As a matter of fact, researchers have found a stronger correlation 

between the breadth of vocabulary and connecting words into sentences than between the age 

of the child and connecting words into sentences. Most four-year-olds are able to pronounce all 

of the sounds, except for sibilants and /r/, and fewer simplifications of words can be perceived 

in their speech. Their speech is better understood even by people they do not know. 

Nevertheless, one ought to remember that vocabulary is influenced by a variety of 

environmental and genetic factors, as well as any special needs children might have.  

Our research dealt with the vocabulary of children aged between 24 and 47 months. The aim of 

our research was to analyze the results achieved by children in the field of word comprehension 

and in the field of word production. We were also interested in how successful children were 

in understanding and expressing nouns and verbs and if there were differences between boys 

and girls. In the empirical part, we used the first three tasks of the New Reynell Developmental 

Language Scale (NRDLS-SI) to analyze the results of 11 children (four boys and seven girls) 

with regular speech and language development. The survey showed there were statistically 

significant differences between the children's scores on tests of language comprehension and 

language production. We also found statistically significant differences on the test of 

comprehension and expression of nouns and verbs, which means that more nouns than verbs 

appear in the speech of children between the ages of two and four. We also examined the 

influence of gender on vocabulary development and found some minor gender differences 

between the sexes (especially in language production). Girls scored slightly higher than boys, 

but the gender difference was not statistically significant. 
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1 UVOD 

Predpogoj za usvajanje govora in jezika je ustrezno poslušanje. Že v 26. tednu nosečnosti se plod 

odziva na zvoke, ki ga obkrožajo. V prvem letu življena otroci s pogledi in ravnanji kažejo zametke 

razumevanja, čeprav še ne zmorejo verbalno odgovoriti na vprašanja odraslih. Okrog prvega 

rojstnega dneva otrok izgovori prvo besedo. To ni le ponovitev nekih naključnih zlogov, ampak je 

beseda, ki jo otrok začne uporabljati spontano in vedno za isto stvar. Sprva otrokove izgovorjene 

besede ne pomenijo nujno enako kot besede pri odraslem, saj je za otroka pomen še individualen. 

Sčasoma pa se tako razumevanje kot tudi izražanje besed približata razumevanju in izražanju besed 

odraslih. Pri spremljanju otrokovega razvoja nam zelo pomagajo mejniki. Če otrok določene 

mejnike v govoru in jeziku doseže kasneje (na primer prvo besedo, število besed ob določeni 

starosti), je potrebno narediti natančno diagnostiko otrokovih težav. Le tako lahko že zgodaj 

začnemo z obravnavo. Zgodnja obravnava omogoča, da otroci že v predšolskem obdobju, ko so 

otroški možgani najbolj plastični, dobijo pomoč in podporo. Posledično lahko že do šole zmanjšajo 

primankljaje ali jih celo nadoknadijo.  

V teoretičnem delu magistrskega dela se bomo ukvarjali z govorom in jezikom na splošno ter 

jezikovnim razumevanjem in jezikovnim izražanjem. Sledil bo del, v katerem bomo natančneje 

opredelili besedišče. Od same definicije, razvoja, mejnikov vse do dejavnikov, ki vplivajo na 

besedišče.V empiričnem delu želimo ugotoviti, ali tudi za slovenske otroke med drugim in četrtim 

letom velja, da razumevanje besed prehiteva izražanje. Ukvarjali se bomo s samostalniki in glagoli 

ter ugotavljali, katerih je več v besedišču otrok. Raziskovali pa bomo tudi vpliv spola na 

razumevanje in izražanje besed.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

2.1.1 GOVOR 

Govor predstavljajo glasovi in besede, ki jih izgovarjamo. Pri tem je potrebno paziti na položaj 

govornih organov ter na glasnost in tekočnost govora (ASHA, b. d.). Že Žnidarič (1993) pravi: 

»Govor je najbolj sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema. Je osnovno sredstvo 

ljudske komunikacije, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika in orožje za 

prenos znanja« (str. 13). Tudi drugi, mlajši avtorji se strinjajo, da je govor posebna sposobnost, 

ki zahteva usklajenost vseh psihofizioloških sposobnosti, in jo najdemo le pri ljudeh.  

 

Za razvoj govora je najbolj pomembna sposobnost poslušanja, ki se začne razvijati že v 

prenatalnem obdobju. Med 26. in 28. tednom se plod že začne odzivati na zvok. Predšolsko 

obdobje pa je najpomembnejše za razvoj govora in jezika (Vizjak Kure, 2010). Zato Grobler 

(1985) poudari, da novorojenček govora ne »dobi« na dan rojstva, ampak se ga mora naučiti. 

Na razvoj govora vplivata tako otrokov splošen razvoj kot tudi okolje, v katerem prebiva.  

 

Govorni razvoj sloni na dveh vzajemnih procesih: na procesu zaznavanja glasov in na procesu 

izražanja glasov. Pri prvem procesu je pomembno, da otrok najprej loči glasove ljudi od 

preostalih glasov in zvokov, šele nato pride na vrsto razlikovanje med človeškimi glasovi. Že 

dva tedna po rojstvu je dojenček sposoben ločiti človeški glas od drugih zvokov. Skozi 

raziskave so namreč prišli do ugotovitev, da otrok ob pripovedovanju osebe neha jokati, ob 

zvokih ropotuljice pa se jok nadaljuje. Pri dveh mesecih otrok že razloči, ali njegov 

komunikacijski partner govori jezno ali prijazno. Dojenček se temu tudi ustrezno odzove z 

jokom oziroma smehom. Do šestega meseca uspe ločiti tudi, ali glas pripada moškemu ali 

ženski ter pozornost usmerja na ton in ritem govora (Marjanovič Umek, 1990).  

 

Ustrezno delujoč sistem procesiranja govora je nujen, če želimo, da se bo govor razvijal 

ustrezno. Hkrati pa predstavlja tudi temelje za razvoj jezika. Ta sistem je nujen za razvoj 

fonološkega zavedanja. Otroci se morajo namreč naučiti, da so besede sestavljene iz glasov, ki 

jih s pomočjo črk lahko zapišemo (Stackhouse, 2007). S pojmom »procesiranje govora« lahko 

zajamemo vse procese, od sprejemanja govornih informacij pa do izgovora glasov v besedah 

(Stackhouse, 2007). Stackhouse (2007) v svojem delu navede tudi težave, do katerih lahko 

prihaja med procesiranjem govora. Težave so lahko različne, veliko je odvisno od lokacije 

problema. Če do nepravilnosti prihaja že ob vhodu informacije, se težave kažejo pri slušnem 

razlikovanju glasov in zaporedij glasov. Težave lahko nastanejo tudi znotraj reprezentacij, ko 

zapomnjena oblika besede ni natančna. Pri izražanju pa se lahko pojavijo težave pri sestavi 

besed, koordinaciji artikulacijskih gibov in času izvedbe. Do težav na poti procesiranja govora 

lahko pride tudi zaradi senzornih okvar (na primer gluhote), strukturnih posebnosti (na primer 

shiz) ali nevroloških posebnosti (na primer cerebralna paraliza). Mnoge govorne težave pa niso 

posledica jasnih prej opisanih vzrokov. Takrat gre zelo pogosto za fonološke težave, redkeje pa 

gre za govorno apraksijo. 
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2.1.2 JEZIK 

Besedni jezik je kompleksna spretnost, ki pa se ne razvije s formalnim poučevanjem, ampak 

samo s pomočjo poslušanja. Prav tako (materni) jezik uporabljamo spontano, brez da bi 

natančno poznali pravila za samo tvorbo povedi (Pinker, 1994, v Brown, 2007). Besedni jezik 

se nanaša na besede, ki jih uporabljamo, in na uporabo teh besed za izražanje želja, zahtev in 

deljenj idej  (ASHA, b. d.). 

 

Otrok posluša ljudi iz okolice in potem iz teh »primarnih jezikovnih podatkov« poskuša 

potegniti bistvo o slovnici jezika. Hipoteze o slovnici potem preizkuša pri tvorjenju povedi in 

glede na odzive odraslih odpravlja napake. S posploševanjem in učenjem pravil tvorjenja 

povedi se jezik otrok vedno bolj približuje jeziku odraslega. Vseeno je potrebno opomniti, da 

otroci usvajajo jezik sorazmerno s kognitivnimi in psihomotoričnimi sposobnostmi. Velik vpliv 

ima tudi otrokova motivacija za izražanje (Jovanović Simić in Golubović, 2002). 

 

Brown (2007) je v svoji knjigi združil več definicij jezika in zapisal, da je jezik: 

− Sistematičen. 

− Uporabljen za komunikacijo v (govorni) skupnosti ali kulturi. 

− Sestavljen iz arbitrarno določenih simbolov, ki so običajno verbalni, lahko pa so tudi 

vidni (če govorimo o znakovnem jeziku). 

− Usvojen na enak način. Usvajanje jezika sledi namreč splošnim značilnostim. 

2.1.3 PODROČJA JEZIKA 

Pasivno poznavanje besed še ni dovolj za aktivno uporabo jezika. Ker besede niso le pusto 

razporejene druga za drugo, je potrebno za uporabo jezika poznati tudi različne oblike besed 

(spregatve, sklanjatve). Za konec pa jih je potrebno uporabiti še v ustreznem kontekstu (Gómez 

Molina, 2004, v Lamovšek, 2019). Zato bomo predstavili različna področja jezika. Njihovo 

usklajeno delovanje je predpogoj za ustrezno jezikovno razumevanje in izražanje.  

Fonologija 

Kovačević (1997) poudari, da v vsakem jeziku najdemo glasove oziroma foneme, s katerimi se 

fonologija ukvarja. Ladefoged (1975, v Mogford in Bishop, 2010) pravi, da so to najmanjši 

delci glasov, s pomočjo katerih govorci spreminjamo pomen besed. Fonemi nimajo 

samostojnega pomena, imajo pa razločevalni pomen. Zato sprememba enega fonema v besedi 

privede do spremembe celotnega pomena besede. Če fonem /m/ zamenjamo z /r/, lahko z 

»mame« dobimo »ramo« (Podvršnik, 2015). Fonemu, ki je abstrakten, lahko v določenem 

jeziku ustreza več glasov, ki jih imenujemo alofoni (Babilon, 2014). V slovenskem jeziku so 

glasovi v besedah veliko bolj povezani s črkami kot pa na primer v angleškem jeziku. Ko 

vzamemo angleško besedo iz treh črk (npr. »pat«), jo izgovorimo, kot jo zapišemo. Če pa črke 

pomešamo (»apt« in »tap«), pa to še ne pomeni, da bomo tudi glasove le izgovorili v 

spremenjenem zaporedju. Izgovor glasu /p/ je odvisen od kombinacije, v kateri se pojavlja. Po 

drugi strani pa v angleškem jeziku ločijo med glasovi, ki jih v nekaterih drugih jezikih ne ločijo. 

Na Japonskem na primer /r/ in /l/ izgovarjajo enako (Mogford in Bishop, 2010). V Sloveniji pa 
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imata ta dva glasova različno izgovorjavo. Zaradi težav pri izgovoru /r/ otroci pogosto obiščejo 

logopedske ambulante.  

Sintaksa in morfologija 

Sintaksa oziroma skladnja poskuša razložiti, kako najmanjše enote sintakse, besede, sodelujejo 

pri tvorjenju največjih enot, stavkov. Za opis razmerij med besedami se večina novejših 

sintaktičnih teorij poslužuje drevesnih struktur (Babilon, 2014). Sintaksa se ukvarja z 

oblikovanjem pravil. Ta pravila pojasnjujejo načine, na katere se lahko različni deli govora 

upravičeno združujejo v povedi (Mogford in Bishop, 2010). 

Morfologija je jezikovna komponenta, ki se ukvarja s preučevanjem osnovne strukture besed 

in z razčlenitvijo teh besed na morfeme. To so najmanjši deli besede, ki nosijo pomen (Mogford 

in Bishop, 2010). Če za primer vzamemo glagol »kópati se«, lahko opazimo, da je sestavljen iz 

enega korena (-kop-), pripone (-a-) in končnice (-ti). Če dodamo še predpono (s-), pa dobimo 

glagol »skópati se«, ki vsebuje štiri morfeme (Šemrov, 2014). Morfem je lahko prost, če se 

pojavi sam (npr. avto, žival). Če pa se mora vedno pojaviti z drugim elementom, pa je to vezan 

morfem (npr. ne- v besedi nesrečen) (Babilon, 2014). Pregibni morfemi (ang. inflectional 

morphemes) imajo zelo pomembno slovnično funkcijo. Pokažejo namreč, ali gre za ednino, 

(dvojino) ali množino. Povedo pa nam tudi, ali se je dogodek zgodil v preteklosti, se dogaja v 

sedanjosti ali pa se bo šele zgodil. Ostali slovnični morfemi pa zajemajo pomožne glagole, 

členke in predloge (Mogford in Bishop, 2010).   

Sintaksa in morfologija skupaj predstavljata slovnico določenega jezika. Ljudje slovnico 

običajno razumemo kot  skupek pravil, ki so potrebni za pravilno tvorbo jezika. Za pravila 

slovnice slovenskega jezika je še vedno aktualna Slovenska slovnica Jožeta Toporišiča iz leta 

1976 (zadnjič je bila prenovljena leta 2000) (Jezikovna Slovenija, b. d.). Ko jezikoslovci 

govorijo o slovničnih pravilih, gre predvsem za opisovanje pravilnosti povedne strukture in ne 

za to, da bi predpisovali, ali je struktura ustrezna ali napačna. Jezikoslovci v strukturah najdejo 

pravila, ki se jih govorci maternega jezika večinoma ne zavedamo. Tako v angleščini za 

pretvorbo povedi iz tvornika v trpnik obstajajo pravila, ki pa jih naravni govorci pogosto nevede 

upoštevajo (Mogford in Bishop, 2010). Pred drugim letom starosti otroci večinoma le nizajo 

besede in posledično so njihove izjave še agramatične. Po drugem rojstnem dnevu pa lahko 

začnemo govoriti o strukturi otrokovih izjav. Besede, ki so vključene v povedi, so namreč v 

medsebojnem razmerju. S pridobivanjem novih besed se začnejo daljšati tudi izjave otrok. 

Povedi se iz enostavnih razvijejo v vse bolj kompleksne, ki kažejo tudi na govorno in jezikovno 

zrelost otrok (Marjanovič Umek, 1990). 

Pragmatika  

Fonologija, sintaksa, morfologija in semantika so zelo pomembne pri sporazumevanju, a brez 

pragmatike komunikacija vseeno ne poteka gladko. Pragmatika je nujna za ustrezno uporabo 

jezika v različnih kontekstih. Pomen besed in odnosi med njimi še ne prinašajo zadostne 

informacije, da bi v celoti razumeli povedano (Mogford in Bishop, 2010). Hurford  in Heasley 

(1983, v Mogford in Bishop, 2010) sta to dokazala s povedjo »There is a piece of fish on the 

table« (slo. Košček ribe je na mizi). V različnih kontekstih lahko ta ista poved pomeni zelo 

različno: 
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− Če je izrečena natakarju v restavraciji, jo lahko razumemo kot pritožbo.  

− Če jo izrečemo družinskemu članu, je lahko smatrana kot zagotovilo, da kosilo bo. 

− Če jo izrečemo, ko jed ogroža mačka, pa je ta poved mišljena kot opozorilo. 

 

Semantika 

Semantika je veja, ki se ukvarja s pomenom v jeziku. Jezikoslovci so v preteklosti veliko 

razglabljali o ločenosti semantike in slovnice v povedih (Mogford in Bishop, 2010). Chomsky 

(v Mogford in Bishop, 2010) je že leta 1957 zapisal slavno poved: »Colorless green ideas sleep 

furiously« (slo. Brezbarvne zelene ideje glasno spijo.), ki je slovnično popolnoma ustrezna (za 

razliko od »Sleep green ideas furiously colorless.«). Kljub temu pa je jasno, da ta poved s 

semantičnega vidika ne funkcionira.  

Čeprav smo videli, da so povedi lahko slovnične tudi brez pomena, je pomen kljub temu 

odvisen tudi od slovnice. Slovnica bo s svojo strukturo določila semantične odnose (Mogford 

in Bishop, 2010). Semantika se načeloma nanaša na pomen celotne povedi.  

Leksika  

Posebna veja semantike, ki se imenuje leksika, pa preučuje pomen besed. De Villiers in de 

Villiers (1978, v Mogford in Bishop, 2010) sta besede razporedila v štiri kategorije, in sicer 

glede na zapletenost pogojev uporabe: 

1) Najenostavnejša kategorija vsebuje besede, pri katerih je samo po en referent za 

posamezno besedo. V to kategorijo štejemo tudi besedi »mama« in »ata«, ki sta zelo 

pogosto med prvimi otrokovimi besedami. 

2) V malo zahtevnejšo kategorijo spadajo pogosti samostalniki, ki se nanašajo na celo 

skupino predmetov. Pri tem se mora otrok naučiti, katere so tiste skupne lastnosti, na 

primer skupine živali in katere so lastnosti, ki ločijo to skupino od ostalih. Pogosto otroci 

potrebujejo več časa, da usvojijo celoten pomen besed. Zelo pogosto se namreč pojavlja 

preširok ali zožen pomen za določene besede.  

3) Še bolj zahtevna kategorija pa so relacijske besede. To so na primer pridevniki, ki 

zajemajo dimenzije. Če namreč rečemo, da je nekaj majhno ali veliko, se to nanaša na 

določen standard. 

4) V najzahtevnejšo kategorijo za učenje pa spadajo izrazi, kot so: tukaj in tam, jaz in ti ter 

to in ono. To, na kar se nanašajo omenjene besede, je namreč spremenljivo in zelo 

odvisno od situacije, v kateri je bila izjava izgovorjena. Te besede predstavljajo velik 

kognitivni problem, saj otroka na primer vedno naslavljamo s »ti« in ne z »jaz«. On 

mora pa potem narediti ta preskok, da v pogovoru z drugimi sebe naslavlja kot »jaz« in 

druge kot »ti«. Kljub kompleksnosti te kategorije pa malčki že pred tretjim letom 

obvladajo tudi besede iz te kategorije.   

 

Leksika prestavlja celotno zalogo besed v določenem jeziku. To zalogo lahko imenujem tudi 

leksikon. Vsem ljudem se dogajajo motnje leksikalnega procesiranja. Zgodijo se, ko med 

pripovedovanjem vemo, da poznamo besedo, koncept, a je v tistem trenutku ne moremo 

priklicati. Posledično se moramo znajti s pomočjo opisovanja. Ko imamo »besedo na koncu 
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jezika«, se lahko spomnimo prvega glasu, zloga ali besede, na katero se rima, a vseeno pa ne 

moremo priklicati besede, ki jo potrebujemo. Večini odraslim se takšne težave pojavljajo redko. 

Običajno namreč naš leksikalni sistem deluje samodejno, brezhibno in tudi zelo hitro. 

Leksikalni dostop se namreč pojavi že hitreje kot v sekundi. Čeprav se nam zdi, da se to 

procesiranje dogaja brez nekega napora, ni tako. To je dobro vidno po poškodbah možganov. 

Težave leksike se v tem primeru lahko kažejo kot problemi pri leksikalnem dostopu (povezava 

z Brocovo afazijo) ali pa kot težave z leksikalnim izborom (povezava z Wernickejevo afazijo). 

Na splošno lahko rečemo, da leksikalne pomanjkljivosti spremljajo skoraj vse vrste jezikovnih 

motenj (Libben, 2008).  

2.1.4 JEZIKOVNO RAZUMEVANJE IN IZRAŽANJE 

Za uspešno komunikacijo je nujno potrebno dobro jezikovno razumevanje in jezikovno 

izražanje (Capone Singleton in Shulman, 2020). S pomembnostjo jezikovnega razumevanja in 

jezikovnega izražanja se strinjata tudi Clark in Hecht (1983). Poudarili sta tudi koordinacijo 

med tema dvema procesoma. Če takšne koordinacije ni, potem govorci jezika ne morejo 

uporabljati za sporočanje svojih želja in namer. To ustrezno koordinacijo razumevanja in 

izražanja jemljemo odrasli skoraj za samoumevno. A dejstvo, da v maternem jeziku razumemo 

vse dialekte, izražamo pa se lahko le v enem ali dveh, kaže na to, da sta izražanje in razumevanje 

v osnovi ločena. Podobno je s tujim jezikom, ki ga razumemo dokaj dobro, a ga ne uspemo 

uporabiti za izražanje. Nasprotno pa se redko zgodijo situacije, ko ljudje govorimo nekaj, česar 

v osnovi ne razumemo. Pogosteje se to zgodi pri posebnih ritualih ali navadah. Nekoč so na 

primer maše potekale v latinskem jeziku in ljudje so sodelovali, odgovarjali, a večinoma brez 

razumevanja. Ti primeri kažejo, da se izražanje jezika izjemoma lahko pojavi brez 

razumevanja. 

Odrasli jezikovno razumevanje običajno razumemo kot popolno razumevanje, ne glede na 

kontekst. Jezikovno izražanje pa kot popolnoma ustrezno produkcijo. A takšna predpostavka 

ne more držati za otroke, ki so šele v fazi usvajanja jezika. Dojenčki in malčki pokažejo 

razumevanje besede ali izjave s pogledom proti predmetu. Prav tako pa izgovorijo primerno 

besedo samo za določen kontekst. Splošno znano je, da majhni otroci razumejo veliko več, kot 

pa uspejo povedati (Clark in Hecht, 1983). S tem se strinja tudi Brown (2007), ki da za primer 

otrokovega razumevanja težje jezikovne strukture (npr. odvisne stavke), ki jih otrok razume, 

izraziti pa jih še ne uspe. Po drugi strani pa se otroci pogosto odzivajo glede na okolje, kontekst. 

Če pred mlajšega otroka postavimo škatlico in rečemo, naj da kocke vanjo, njegovo ustrezno 

reagiranje še ne pomeni nujno jezikovnega razumevanja, ampak je lahko le posledica sklepanja 

iz konteksta. Otroci v zgodnjem obdobju pogosto ponavljajo besede za sogovornikom, sploh 

zadnje besede v izjavah. Tako lahko spraševalci hitro precenijo otrokove sposobnosti 

jezikovnega razumevanja, ko na vprašanja ali izjave odgovorijo s ponovitvijo besede. 

Precenimo pa lahko tudi otrokovo sposobnost izražanja. Če otrok uspe v določeni situaciji 

ustrezno tvoriti zahtevnejšo strukturo (ki jo je usvojil skozi rutine), še ne pomeni, da je tako 

uspešen na vseh področjih jezika. Zato vprašanje o naprednosti jezikovnega razumevanja in 

izražanja ostaja (Clark in Hecht, 1983).  

Jezikovno razumevanje je zelo kompleksen proces, pri katerem je potrebna usklajenost 

različnih kognitivnih spretnosti in procesov. Jezikovno razumevanje zajema več procesov, in 
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sicer so to: fonološko dekodiranje (zaznavanje in diskriminacija fonemov v izjavi), gramatično 

dekodiranje (razumevanje organizacije leksikalnih enot in odnosov med njimi) in semantično 

dekodiranje (razumevanje pomena jezikovnega izraza) (Jovanović Simić in Golubović, 2002).  

V 50-ih letih prejšnjega stoletja so zaradi razvoja računalništva poskušali tudi z računalniškimi 

prevodi iz enega jezika v drugega. A ideja se je izkazala za težje uresničljivo. Kljub temu da so 

uporabili besedišče in slovnico obeh jezikov ter pravila za pretvarjanje iz enega jezika v 

drugega, niso dosegli željenih učinkov. Šele takrat so se mnogi raziskovalci zavedali, koliko 

jezikovnega razumevanja je odvisnega od splošnega znanja in interpretacije besed v povedi 

(Bishop, 1999). 

Za jezikovno razumevanje je nujno potrebno poznavanje sintaktičnih pravil in odnosov. Ni 

namreč dovolj, da prepoznamo le besede znotraj povedi. Iste besede v različnih vrstnih redih 

izrazijo različen pomen povedi. Zelo pomembni deli so tudi vezniki in predlogi. Oboji služijo 

označevanju odnosov med kraji, aktivnostmi in samostalniki. Pri ustreznem razumevanju pa 

pomagajo tudi končnice (avto – avti, Maja – Majin), ki tudi kažejo na odnose med besedami, 

sploh na število in svojino. Če ima posameznik zadovoljivo besedišče, a slabo poznavanje 

slovnice, bo s pomočjo poznavanja konteksta lahko dosegel precejšnjo stopnjo razumevanja 

povedanega. A hitro se zgodi, da na podlagi poznavanja dveh besed v povedi in neobičajnih 

odnosov med njima napačno sklepamo in to pripelje do težav z razumevanjem (Bishop, 1999). 

Za celostno jezikovno razumevanje poleg poznavanja besedišča in slovnice potrebujemo tudi 

sposobnost, da uporabimo to znanje v ustreznem trenutku. S pomočjo raziskav so prišli tudi do 

ugotovitev, da z interpretacijo povedi začnemo, še preden jo oseba do konca izgovori. 

Razumevanje povedi je zahtevnejše kot razumevanje besed, a ne le zaradi slovnice. Pri 

procesiranju povedi nastane večja obremenitev celotnega sistema, prav tako pa mora biti samo 

procesiranje dovolj hitro, da ga ne prehitijo nove vhodne informacije (Bishop, 1999).  

Jezikovno izražanje je proces pretvarjanja ideje v jezikovno izjavo. Pri tem se pojavi 

fonološko kodiranje (proces selekcije in izgovora fonemov, ki tvorijo jezikovni izraz), 

semantično kodiranje (pretvarjanje idej in misli v sistem leksikalnih enot in izrazov jezika) in 

gramatično kodiranje (organiziranje leksičnih enot po slovničnih pravilih jezika) (Jovanović 

Simić in Golubović, 2002).  

Na splošno lahko rečemo, da je področje jezikovnega izražanja manj raziskano kot področje 

jezikovnega razumevanja. Glede na to, da ljudje približno enakomerno uporabljamo jezikovno 

razumevanje in izražanje, moramo razlog za razlike iskati drugje. Pomemben podatek je tudi, 

da je raziskovanje izražanja težje od samega raziskovanja razumevanja (Harley, 2001).   

Na kratko predstavljamo predjezikovni in jezikovni razvoj otroka. 

2.1.5 PREDJEZIKOVNA FAZA 

Za zgodnjo produkcijo glasov se uporabljata termina »vokalizacija« in »fonacija«. V tem 

obdobju dojenček pridobi proprioceptivne in slušne izkušnje, ki mu pomagajo pri oblikovanju 

senzomotoričnih povezav za posamezne glasove in različne intonacije. Posledično lahko otroci 

že uporabljajo glasove, a za fazo bebljanja je potreben še nadaljnji razvoj (Jovanović Simić in 

Golubović, 2002).   
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Marjanovič Umek (1990) v svojem delu zapiše, da se v otrokovem prvem letu življenja zgodijo 

štiri stopnje v razvoju govora in jezika: 

JOK: to je otrokova prva in tudi edina vokalizacija v prvih 6−8 tednih. V primeru dojenčkovega 

joka na reagiranje staršev močno vpliva kontekst. Jovanović Simić in Golubović (2002) 

zapišeta, da refleksni gibi organov za fonacijo pripeljejo do joka, ki je pokazatelj, da je otrok 

zadihal z lastnimi pljuči. To se zgodi takoj po rojstvu.  

GRULJENJE: ob koncu prvega meseca se ob joku pojavi tudi gruljenje. Še vedno tu ne moramo 

zaznati besed, ampak le vokaliziranje (predvsem samoglasnikov), ki se spreminja glede na 

otrokovo razpoloženje. Na ta način izraža zadovoljstvo in razburjenost. Ta faza se pojavi tudi 

pri gluhih otrocih. 

BEBLJANJE: okrog šestega meseca se ob obeh prejšnjih oblikah vokaliziranja pojavi tudi 

bebljanje. Pri gruljenju je dojenček večinoma uporabljal le samoglasniške glasove, pri bebljanju 

pa otrok že uspe kombinirati soglasnike in samoglasnike v zloge. Poleg tega otrok v tej fazi »že 

odgovarja« sogovorcu, saj  se »ga, ma, ba« oglaša v času prekinitve govora sogovorca. Ta 

stopnja kaže že večjo podobnost s samim govorom, zato je tudi pomembna podlaga za govorni 

in jezikovni razvoj. Capone Singleton in Shulman (2020) ločita fazo kanoničnega bebljanja 

(7−9 mesecev) in fazo raznolikega1 bebljanja (10−12 mesecev). Pod prvo fazo uvrščamo 

ponovitve zlogov v kombinaciji soglasnik in samoglasnik (»mama«), pod drugo pa 

povezovanje različnih zlogov v kombinaciji soglasnik in samoglasnik v besede (»dubema«). 

Na ta način se intonacija otrokovih izjav, sploh okoli prvega leta, zelo približa intonaciji 

odraslih. 

IZGOVORJAVA PO GOVORNEM VZORCU: otrokov govor je ob prvem letu že zelo 

podoben govoru v njegovem maternem jeziku. Desetmesečni otroci pa uspejo tudi namerno 

posnemati glasove odraslih sogovornikov, kljub temu da pomena povedanega še ne razumejo 

(Marjanovič Umek Kranjc in Fekonja 2006). Reich (1986, v Marjanovič Umek idr., 2006) 

pravi, da dojenček okrog desetega meseca beblja v »stavkih«. Pri tem kombinira več »besed«, 

ki so nerazumljive, in jih izgovarja vprašalno, vzklično in tudi povedno.  

Otrok se skozi vse te faze igra in preizkuša govorila. Hkrati pa se njegova natančnost izgovora 

izboljšuje. Že v predjezikovni fazi kaže zanimanje za komunikacijo z odraslo osebo, ki se izkaže 

za zelo pomembno za otrokov govorni in jezikovni razvoj (Marjanovič Umek idr., 2006).  

V drugi polovici prvega leta dojenček za namen komunikacije začne uporabljati kazalne kretnje 

in vzpostavlja očesni kontakt. Kmalu pa začne ti komponenti združevati in na koncu doda tudi 

vokaliziranje. Dojenčkov sogovornik ima v takšnih situacijo pomembno vlogo: poimenovati 

mora pokazan predmet. Le tako bo otrok sčasoma simbolno gesto nadomestil z besedo 

(Marjanovič Umek idr., 2006). Otroci že v prvem letu uporabljajo dve vrsti gest. To so 

protoimperativne geste, s katerimi otrok izraža želje, saj želi usmeriti pozornost na predmete, 

ter prodeklerativne geste, ki jih uporabi, da vzbudi pozornost druge osebe (Marjanovič Umek, 

in Fekonja, 2004). 

 
1 Ang. variegated Babbling Stage 
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2.1.6 JEZIKOVNA FAZA 

PRVA BESEDA 

Po predjezikovni stopnji se začnejo pojavljati prve besede. Okrog prvega rojstnega dneva 

nastopi nova faza, s katero se začenja tudi oglašanje, ki že ima pomen. Ta faza se imenuje faza 

prve besede (Capone Singleton in Shulman, 2020).  

Definicije otrokove prve besede so različne. Marjanovič Umek (1990) pravi, da prvo besedo 

definiramo kot »skupino glasov, ki jih otrok izgovarja in imajo pomen« (str. 21). Whitehead 

(2009) pa navede tri kriterije, ki morajo biti zadoščeni, da lahko res govorimo o otrokovi prvi 

besedi: 

• spontanost (otrok besedo rabi spontano); 

• stalnost (beseda je vedno uporabljena za isto dejavnost, predmet ali osebo); 

• prepoznavnost (besedo prepozna tudi odrasli, ki je z otrokom v komunikaciji). 

Večina otrok prvo besedo izgovori med 12 in 18 mesecem (Whitehead, 2009) ali 8 in 15 

mesecem (Marjanovič Umek, 1990). Znotraj tega širokega razpona večina otrok izgovori prvo 

besedo, ki ima pomen. Le ponavljanje zlogov, kot sta na primer ma-ma ali ga-ga, še ne zadošča. 

Ne moremo pa reči, da otrok razume le besede, ki jih tudi aktivno uporablja. V tem obdobju 

otrok razume besede približno tri mesece pred njihovim dejanskim izgovorom (Marjanovič 

Umek, 1990). Na izgovor prvih otrokovih besed močno vpliva fonološki razvoj. Otrok se 

namreč skuša izogniti uporabi besed, ki jih ne more izgovoriti. Ko pa razvije ustrezno fonološko 

podlago, pa poskusi z izgovorom tudi teh težjih besed (Schwartz, 1978, v Bates, Thal, Finlay 

in Clancy, 2002). Jovanović Simić in Golubović (2002) dodata še, da je že pri pojavu prve 

besede pomemben dejavnik spol. Običajno namreč dojenčice prej izgovorijo prvo besedo kot 

pa dojenčki.  

Prve besede so običajno sestavljene iz zapornika in vokala. Otroci najprej uporabljajo 

kombinacije ustničnih (p, b) ali zobnih (t, d) zapornikov in vokala /a/. Med prvimi glasovi so 

tudi nosniki. Zaporniki naredijo največjo zaporo v ustni votlini, medtem ko vokal /a/ največjo 

odprtost. Posledično se kot prve besede pogosto pojavljajo »papa«, »baba«, »tata«, »mama« 

itd. Za otroke je lažje, da najprej povezujejo glasove, ki so v velikem kontrastu. Počasi otrok 

povezuje dva različna samoglasnika v eno besedo in na ta način pridobi še veliko novih besed, 

ko so na primer »teta, mami, babi« (Vuletić, 1997). 

Capone Singleton in Shulman (2020) zapišeta, da se faza prve besede zaključi pri 18 mesecih. 

V tem obdobju pa je že opazen hiter skok besedišča. 

ZNAČILNOSTI PRVIH BESED 

V času do 18 mesecev se v govoru pojavljajo tudi posebne besede, ki jih angleško imenujemo 

protowords (Speech Associates of New York, 2012), slovensko pa idiomorfi (Marjanovič 

Umek, 1990). To so besede, ki jih otrok uporablja, preden začne z uporabo »pravih« besed. 

Prav tako teh posebnih kombinacij glasov ne najdemo v besedišču odraslih. Otrok na primer 

uporabi kombinacijo »do-do« za njegovega medvedka. Ta dva zloga uporabi vedno, ko želi ali 

pokaže na medvedka. Te izmišljene besede pokažejo, da otrok prepozna povezavo med glasovi 

in pomenom. Zato lahko trdimo, da so zelo pomemben korak na področju govora in jezika 
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(Speech Associates of New York, 2012).  Kljub temu, da te posebne besede niso nujno 

fonološko povezane z odraslo obliko besede, so pomembna povezava med bebljanjem in 

odraslim govorom (Capone Singleton in Shulman, 2020). 

Ko ima otrok v svojem besedišču do deset besed, so to pogosto posnemanja oglašanja živali 

(npr. ko ko), oglašanja vozil (tu tu) ali poimenovanj bližnjih oseb. Otrok te besede uporabi v 

strukturiranih situacijah in so večinoma razumljive le v določenem kontekstu. Prve besede pa 

bi, ravno zaradi opisanih značilnosti, težko našli ali uvrstili v govor odraslih (Marjanovič Umek 

idr., 2006). Bee (1975, v Marjanovič Umek, 1990) zapiše tudi nekaj značilnosti, ki so značilne 

za otrokove prve besede: 

• Pomen je individualen, saj en otrok uporabi besedo »pes« le za domačega psa, drugi za 

vse kosmate živali, tretji pa za vse štirinožne živali.  

• Otrok še ne združuje besed v nadredne kategorije. Pojavljajo se le besede, ki označujejo 

vozila (npr. avto, traktor, vlak), besede »vozila« pa še ni v besedišču. 

• Okrog prvega leta otrok razume simbolno funkcijo besed, pred tem pa so besede vezane 

le na konkretne predmete, dogajanja.  

• Iste besede imajo lahko celo za enega otroka v različnih obdobjih različen pomen.  

Zavedati pa se moramo tudi, da iste besede ne pomenijo nujno enako otroku in odraslemu 

(čeprav so izgovorjene enako ali malo poenostavljeno). Ker prihaja do odklonov od 

standardnega pomena, je te besede težje primerjati in ugotavljati njihov dejanski pomen 

(Marjanovič Umek, 1990). Pogosto se namreč pojavi razširjanje pomena ene besede na celo 

skupino predmetov, ki so si med seboj podobni (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Reich (1986, v Marjanovič Umek, 1990) navede sedem možnih odnosov med otrokovim 

pomenom besede in pomenom te besede za odrasle: 

• Delno prekrivanje: otrokov pomen besed je na nekaterih področjih razširjen, na drugih 

pa zožen (beseda »kolač« za malinov kolač in maline, ne pa za ostale kolače).  

• Neprekrivanje: otrokov pomen določene besede se niti malo ne sovpada s pomenom 

odraslih za to določeno besedo (mlajši otroci pogosto razumejo besedo »star« kot 

»velik«, besedo »mlad« pa kot »majhen«). 

• Zožen pomen: otrokov pomen določene besede je za otroka ožji kot pa za odraslega 

(beseda »pes« označuje njegovega psa, ki je določene barve, pasme in velikosti, ne pa 

vseh psov).  

• Istovetnost: Otrokov pomen za besedo se v celoti sklada z odraslim pomenom za besedo, 

a to se v zgodnjem obdobju zgodi zelo redko. 

• Preširok pomen: je nasprotje zoženega in pomeni, da je otrokov pomen za določeno 

besedo širši kot pa kot pa pomen odraslih (besedo »mama« lahko uporabi za vse osebe, 

ki so pogosto v njegovi bližini). Besede s preširokim pomenom pa hitro upadajo z 

otrokovim pridobivanjem besedišča.  

• Besede niso v besedišču odraslega: imenujejo se idiomorfi in jih kasneje nadomestijo 

standardne besede.  

• Besede niso v besedišču otrok: to so besede, ki se jih otroci še niso naučili.  
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Ti odnosi pa so grafično prikazani na sliki 1.  

Slika 1 

 Grafični prikaz možnih odnosov pomenov besed  

 

Povzeto po Marjanovič Umek, L., Kranjc, S. in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. Domžale: Založba Izolit, 

d.o.o. 

Prve besede otrok, če primerjamo prvih 50 besed, so med otroki zelo podobne. Običajno se 

nanašajo na pomembne osebe, hrano, prevozna sredstva, oblačila in predmete iz domačega 

okolja. Marjanovič Umek (1990) je povezela več raziskovalcev, ki so prišli do ugotovitve, da 

otrok s prvimi besedami poimenuje predmete, ki se gibljejo, ali pa jih otrok sam lahko giblje. 

Manj pogosto pa so otroci s svojimi prvimi besedami poimenovali aktivnosti, določila in vse 

druge besede, ki se v govoru odraslih pojavljajo. Do razlik pri besediščih otrok pa pride zaradi 

različnih okolij, ki so jih otroci deležni. Posledično imenujejo različne predmete iz okolja. 

Nekateri otroci so bolj odprti za socialne interakcije, zato se v njihovem besedišču pojavijo tudi 

besede, kot so »hvala«, »prosim«, »priden« itd.. 

V zgodnjem obdobju se otroci izražajo le z besedami. Zmožni so pravilno kombinirati glasove 

v besedo, kombiniranje besed v poved pa je, zaradi omejitev kognitivnega razvoja, zanje še 

pretežko. A vendar te besede za otroke v zgodnjem obdobju pomenijo cele fraze. Avtorji so jih 

poimenovali »holofraze«. Tako otrok izgovori le besedo »banana«, a to lahko pomeni »Daj mi 

banano«, »To je banana«, »Banana je neokusna« … Otrokov sogovornik o pomenu te holofraze 

sklepa s pomočjo intuicije in situacije, v kateri je bila beseda izgovorjena (Marjanovič Umek, 

1990).    

2.2 BESEDIŠČE 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) besedo »besedišče« razlaga z besedno zvezo 

»besedni zaklad« (Besedišče, b. d. b). Po definiciji Sinonimnega slovarja slovenskega jezika pa 

besedišče predstavljajo »vse besede, ki jih kdo pozna in jih lahko uporablja« (Besedišče, b. d. 

a, odstavek 1). Slovar navede tudi sinonime za to besedo. Eden izmed njih je tudi »besednjak«, 

ki ima dopisano oznako »knjižnoizročilno«. To pomeni, da se je beseda »besednjak« pogosteje 

pojavljala v besedilih knjižnega izročila, v sodobnih besedilih pa ni več pogosta (Sinonimni 

slovar slovenskega jezika, 2016). Skozi pregled slovenske literature smo ugotovili, da avtorici 

Legenda: OT-otrok; O-odrasli 
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Marjanovič Umek (Marjanovič Umek, 1990; Marjanovič Umek in Fekonja, 2004;  Marjanovič 

Umek idr., 2006) in Kranjec (1999) vedno uporabljata izraz »besednjak«. Večina ostalih 

slovenskih avtorjev (Grilc, 2014; Vizjak Kure, 2010; Pečjak, 2010) pa se je posluževala izraza 

»besedišče«. Tudi v magistrskem delu bomo uporabljali izraz »besedišče«. Pečjak (2010) v 

svojem delu zapiše, da pojem »bralno besedišče« predstavlja besede, ki jih otroci prepoznajo 

in tudi razumejo pri branju. Pri tem gre za receptivno besedišče, ki je v vseh starostnih skupinah 

širše kot aktivno besedišče. Stanovich, West in Harrison (1995, v Harley, 2001) so dokazali, da 

izpostavljenost tisku napoveduje širino besedišča in deklarativnega znanja. Ta povezava je bila 

opazna celo takrat, ko so ob izpostavljenosti tisku preverjali tudi vpliv delavnega spomina in 

stopnje izobrazbe. Tudi v slovenskem jeziku (Pečjak, 1989, v Pečjak, 2010) je bila narejena 

raziskava, ki je dokazala visoko stopnjo korelacije (0.77) med širino besedišča in stopnjo 

razumevanja prebranega pri četrtošolcih. To kaže, da lahko v 55 % primerov razlike v 

razumevanju prebranega razložimo z razlikami v besedišču bralcev.  

Mnogi raziskovalci, med njimi tudi Anderson in Freebody (1979), so ugotovili, da je otrokovo 

besedišče ob vstopu v vrtec eden izmed najboljših napovedovalcev otrokove sposobnosti učenja 

branja v šoli. Durham, Farkas, Hammer, Tomblin in Catts (2007) pa so poleg vpliva na branje 

ugotovili tudi vpliv na matematične veščine. To dokazuje, da zgodnje jezikovne zmožnosti 

močno vplivajo na vse akademske dosežke. Hoff (2001, v Marjanovič Umek idr., 2006) zapiše, 

da na to, kako uspešno otrok usvaja besede, vplivata dve sposobnosti. In sicer sposobnost 

prepoznave referenta (sledijo pogledu govorca, da vedo, na kaj se izgovorjena beseda nanaša), 

na katerega se v določenem kontekstu nanašajo glasovi ter sposobnost zapomnitve zaporedja 

posameznih glasov. 

Avtorji so v preteklosti opazili povezavo med delovnim spominom in razvojem besedišča. 

Ugotovili so, da imajo otroci z boljšim delovnim spominom obsežnejše besedišče. Delovni 

spomin je tudi tesno povezan s pridobivanjem novih besed. Za pridobivanje novih besed je 

namreč potrebno predmet in njegovo ime hkrati obdržati v delovnem spominu. Posledično so 

zato otroci z boljšimi sposobnostmi na področju delovnega spomina v prednosti (Carroll, 2008). 

Drugi raziskovalci (Papagno idr., 1991, v Harley, 2001) pa so ugotovili, da je velikost 

besednega kratkotrajnega spomina močno povezana z besediščem. Prav tako zgodnja 

sposobnost ponavljanja nebesed napoveduje kasnejšo velikost besedišča ter celo uspeh pri 

usvajanju besedišča v tujem jeziku.  

OBSEG BESEDIŠČA 

Raziskovalci so se v preteklosti pogosto ukvarjali s številom besed v besedišču. Wyner (2013) 

je v svojem delu povzel besede ameriškega profesorja in poliglota, dr. Alexandra Arguellesa, 

ki se je ukvarjal z besediščem in njegovo uporabnostjo. Ko je v besedišču osebe: 

− 250 besed: te besede predstavljajo jedro jezika, saj brez njih ni mogoče tvoriti nobene 

povedi; 

− 750 besed: predstavljajo besede, ki jih vsakodnevno uporabljajo osebe, ki govorijo 

določen jezik; 

− 2500 besed: lahko oseba izrazi vse, kar želi, a pogosto to naredi z nerodnim okolišenjem;  

− 5000 besed: te predstavljajo aktivno besedišče naravnega govorca brez fakultetne 

izobrazbe; 
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− 10000 besed: predstavlja aktivno besedišče naravnega govorca z višjo izobrazbo; 

− 20000 besed: predstavlja pasivno besedišče, ki ga oseba potrebuje za branje, popolno 

razumevanje in uživanje v delih priznanih avtorjev. 

 

Aitchison (1989, v Libben, 2008) je prišel do nekoliko drugačnih ugotovitev. Po njegovo 

naravni govorec jezika pozna približno 50000 besed. Za primerjavo: to je le ena desetina besed, 

ki so navedene v slovarju angleškega jezika (Oxford English Dictionary). Bolj izobraženi 

odrasli z bolj razširjenim besediščem na svojem strokovnem področju pa poznajo okoli 100 000 

besed.  

Tudi Nagy in Anderson (1984) sta se ukvarjala z obsegom besedišča. Ugotovila sta, da je na 

tem področju veliko nestrinjanja in to pri vseh starostnih skupinah. Za primer sta dala besedišče 

otrok v tretjem razredu, ko je bilo besedišče ocenjeno od 2000 besed do celo 25000 besed. Do 

tako velikih razlik verjetno prihaja iz več razlogov. Raziskovalci si niso enotni glede nabora 

besed, ki se jemlje za reprezentativnega za določen jezik (ali bo to Angleški slovar ali kakšen 

drug korpus). Neskladnosti se pojavljajo tudi pri metodah testiranja (kdaj se beseda šteje za 

poznano) in pri definiciji besede. Raziskovalci si niso enotni glede vključevanja lastnih imen in 

glede izpeljank (kdaj so smatrane kot samostojne besede in kdaj se šteje pod »osnovno« 

besedo). Nagy in Anderson (1984) sta raziskovala besedišče šolske angleščine. S pomočjo 

raziskave sta prišla do ocene, da je v tem besedišču okoli 88500 različnih besed. Za vsako 

naučeno besedo pa naj bi bile otroku razumljive tudi ena, dve ali tri dodatne sorodne besede. 

Po zaključku srednje šole pa povprečno besedišče maturanta vsebuje približno 45000 besed. 

Podatki o številu besed v besedišču oseb so nam pomagali pri razumevanju obsežnosti težave 

otrok s šibkim besediščem. Če imajo otroci v svojem naboru le 250 besed, bo to po besedah dr. 

Arguellesa in drugih strokovnjakov dovolj za osnovo nekega jezika, nikakor pa to ne bo dovolj 

za jasno in natančno sporazumevanje. Tudi pri otrocih z nekoliko širšim besediščem se še 

dogaja, da si morajo pomagati z opisom besede, ki ni v njihovem besedišču. Raziskovalci so 

glede nabora besed celotnega besedišča nekoliko neusklajeni. Njihove razrešitve dilem (glede 

lastnih imen in izpeljank) pa so lahko v pomoč tudi logopedom, staršem in raziskovalcem, ki s 

pomočjo dnevniških zapisov otrokovega govora ugotavljajo širino otrokovega besedišča.    

2.2.1 RAZVOJ BESEDIŠČA 

Otroci že med 9. in 12. mesecem začnejo z imitacijo govora. Njihov osebni govor je sicer še na 

ravni nerazumljivega bebljanja, a je vse obsežnejši. Med 12. in 17. mesecem se pri vokaliziranju 

in ponavljanju za sogovornikom (eholaliji) pojavlja vedno več besed, aktivno jih otrok 

uporablja že 5 do 6. Začenja tudi z uporabo izjav iz dveh besed. Ob drugem rojstnem dnevu 

ima približno 300 besed v svojem besedišču. Večina uspe izgovoriti že 25 % soglasnikov  

(težave so še pri /l/, /r/, sičnikih, šumnikih in občasno tudi pri /k/ in /g/). Med drugim in četrtim 

letom starosti otrok že obvlada tehniko govora in začne uporabljati tudi več besednih vrst (poleg 

samostalnikov in glagolov). Svojo pozornost otrok v tem obdobju uspe posveti tudi pomenu 

besed in izjav. Za tem otrok preide v fazo popolnih povedi, pri čemer uspe uporabljati vse 

besedne vrste. V besedišču je v tej starosti že med 500 in 1000 besed, prav tako je večina 

zmožna izgovoriti vse glasove maternega jezika. Med četrtim in petim letom otrok kaže veliko 

zanimanja za okolico, pri čemer se posluži uporabe jezika. Med petim in šestim letom pa je 
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otrok uspešen tudi pri razumevanju metafor, šal, ugank in pri pripovedovanju (Jovanović Simić 

in Golubović, 2002). Grobler (1985) zapiše, da večina otrok že pred drugim letom uspe 

izgovoriti glasove p, b, t, d, m, n, j, k in g. Po drugem rojstnem dnevu pa se začne razvoj glasov 

f, h, l, c, z in s. Proti četrtem letu pa se začne še razvoj šumnikov in glasu r. Sprva je artikulacija 

glasov še nestabilna, z vajo pa otroci uspejo vedno bolj dosledno izgovarjati vse glasove. Z 

izboljšanjem artikulacije je tudi izgovor besed bolj razumljiv za okolico. 

Marjanovič Umek (1990) v mejnikih zapiše, da otrok pri 11-ih mesecih v povprečju pravilno 

uporablja eno besedo. Od prvega do drugega leta se poveča število predmetov, ki jih poimenuje, 

sploh pa se poveča število besed, ki jih otrok razume (pri dveh letih jih razume 150−300). Pri 

treh letih pa otrok razume že 800−1000 besed. Pri šestih letih pa se število besed še poveča, 

razume jih že 2500−3000. Mesec (2009, v Grilc, 2014) zapiše, da otrok od 15. do 18. meseca 

govori od pet do dvajset besed. Marjanovič Umek in Fekonja (2004) povzemata starejše 

raziskave (npr. Benedict, 1979), v katerih otrok pri letu in pol do dveh uporablja med 25 in 50 

besed. Do podobnih rezultatov je prišel že Smith leta 1926 (v Marjanovič Umek, 1990).  

Po fazi prve besede sledi hitro povečanje besedišča. Pri 18 mesecih ima otrok običajno okoli 

50, pri 36 mesecih pa že približno 1000 besed (Fenson idr., 1991, v Capone Singleton in 

Shulman, 2020). Na začetku besedišče raste počasi, a se že kmalu pojavi prvi skok v besedišču. 

Skok v razvoju besedišča je obdobje v zgodnjem otrokovem razvoju, v katerem je velika hitrost 

pridobivanja in novih besed (Bates idr., 2002). Ta se zgodi med 16. in 20. mesecem. Posledično 

ima otrok v besedišču že dovolj besed, da se med 18. in 20. mesecem pojavljajo tudi 

kombinacije besed, prve dvobesedne izjave. Še vedno pa so to le »zložene besede« in zato lahko 

rečemo, da je to telegrafski govor. Drugi skok v besedišču se pojavi med 24. in 30. mesecem. 

V tem času se besedišče lahko poveča tudi za nekaj besed na dan (Bates in Goodman, 1997). 

Tudi v slovenskih raziskavah so raziskovalci prišli do podobnih ugotovitev. Prvi skok v 

besedišču je bil zabeležen pri malčkih, starih od 18 do 25 mesecev (z 79 besed na 256 besed). 

Drugi skok pa je bil opažen pri otrocih, starih od 25 do 30 mesecev (povečanje besedišča z 256 

na 394 besed) (Fekonja Peklaj, Komidar, Marjanovič Umek in Sočan, 2012). Vseeno pa se 

moramo zavedati, da ta predpisana obdobja ne veljajo za vse otroke. Skok v besedišču večina 

otrok res doseže v teh dveh obdobjih, vseeno pa se najdejo tudi otroci, pri katerih je porast 

novih besed že pri 15 mesecih ali pa šele pri 22 (Goldfield in Reznick, 1990, v Marjanovič 

Umek idr., 2006).  

Pri 16 mesecih otroci povprečno uspejo izgovoriti 55 besed. Pri 23 mesecih 225 besed  in pri 

30 mesecih 569 besed (ali malo več). Iz teh podatkov lahko izračunamo tudi stopnjo 

pridobivanja besedišča. Med 16. in 23. mesecem se otroci naučijo 0,81 besede na dan, med 

drugi letom in 30. meseci pa vsaj 1,64 besede na dan. V primerjavi z razumevanjem besedišča 

lahko opazimo, da je stopnja pridobivanja novih besed med 15. in 16. mesecem višja (1,23 

besede na dan). To še dodatno potrjuje, da razumevanje res prehiteva izražanje. Kljub temu da 

so vse zapisane vrednosti ocene besedišča, lahko vseeno opazimo, da je rast besedišča 

pospešena tudi v kasnejšem predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Otroci sicer 

izkoriščajo tudi besedotvorje, saj s pomočjo dodajanja ali odvzemanja obrazil, zlaganja in 

sestavljanja besed dobimo tudi nove besede. Vseeno pa pridobivajo tudi čisto nove besede 

(Fenson idr., 1994).   
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Pri otrocih je opazno, da po tretjem letu hitro pridobivajo na besedišču. Pridobijo namreč tudi 

do 500 besed na leto. Kljub temu da se velika večina besed le dodaja otrokovemu besedišču, pa 

nekatere besede tudi izpadejo iz njega (Marjanovič Umek, 1990).  

Večina raziskav začetnega besedišča je bila delana na podlagi dnevniških zapisov 

raziskovalcev, ki so bili v vlogi staršev. Bates pa je s sodelavci (1994) uporabila ček listo CDI2. 

Ugotovili so, da ob prvem letu razpon števila besed od 0 do 52, mediana 6. Pri 16 mesecih je 

mediana 44, razpon pa od 6 do 357, pri 20 mesecih pa mediana 170 in razpon od 9 do 544 

besed. Pri 30 mesecih pa je razpon od 208 do 675, mediana pa je 574. Na splošno je opazna 

velika variabilnost, a tudi dohitevanje večine otrok (mediana se dviga glede na razpon). 

2.2.2 SLOVNICA IN BESEDIŠČE 

Kombinacije besed, ki kaže na pomemben napredek v razvoju govora, se običajno začnejo 

pojavljati med 18. in 20. mesecem. Vseeno pa je potrebno opozoriti, da so raziskave pripeljale 

do ugotovitve, da je korelacija med kombiniranjem besed in besediščem veliko močnejša kot 

pa korelacija med kombiniranjem besed in starostjo otroka (Bates idr., 2002). V prvih 

dvobesednih izjavah malček uporablja samo vsebinske besede (samostalnike in glagole). 

Funkcijske besede pa izpušča, zato je tak govor dobil ime »telegrafski govor« (Marjanovič 

Umek, 1990). Če želimo govoriti o času, kdaj otrok začne kombinirati besede v izjave, moramo 

tudi doreči, ali je dovolj, da jih kombinira občasno ali lahko o kombiniranju govorimo šele, ko 

besede združuje pogosto. Če se odločimo, da je dovolj, da malček občasno združuje besede v 

izjave, potem že 20,9 % otrok to stori, preden njihovo besedišče doseže 50 besed, slabih 50 % 

pa občasno kombinira besede v izjave, ko besedišče obsega med 50 in 100 besed. Če pa 

vzamemo kriterij »pogosto«, pa le 1,3 % otrok kombinira besede v izjave, preden njihovo 

besedišče doseže 50 besed in dobra polovica (54 %), ko besedišče vsebuje 200−300 besed. 

Vsekakor pa obstaja močna povezava med ekspresivnim besediščem in začetkom kombiniranja 

besed v izjave (Fenson idr., 1994).  

Bates in Goodman (1997) sta v svojem delu prišli do zanimivih spoznanj na področju besedišča 

in kompleksnosti povedi. Otrok z zakasnelim govorom je imel pri 30 mesecih besedišče v 

obsegu 272 besed,  medtem ko je imel otrok, ki je zgodaj začel govoriti, že pri 17 mesecih 315 

besed. Ugotovili sta, da je napredek teh dveh otrok na področju slovnice sorazmeren z njunimi 

sposobnostmi na področju besedišča (ne glede na kronološko starost). Tudi Fenson idr., (1994) 

povedo, da je receptivno besedišče nujno, a hkrati še ni zadosten pogoj za začetek tvorbe besed. 

Po drugi strani pa se v praksi ne pojavlja, da bi otroci s širokim besediščem še vedno uporabljali 

»le« telegrafski govor.  

Do tretjega leta in pol otroci običajno obvladajo osnovne morfološke in sintaktične strukture 

maternega jezika. V preteklosti so se različni raziskovalci ukvarjali s tem, ali se lahko slovnica 

razvija čisto po svoje, ko je dosežena začetna količina besed (npr. 50−100), ki je nujna, da se 

 
2     MacArthur-Bates CDI (Communicative Development Inventories), po slovensko Lista razvoja 

sporazumevalnih zmožnosti, je pripomoček za ocenjevanje jezika in komunikacije od osmega do 30. meseca 

starosti. Sestavljen je iz dveh delov. V prvem delu najdemo ček listo 396ih besed, ki se pojavijo zgodaj v razvoju. 

Starši za vsako besedo označijo, ali jo otok razume ali jo razume in že izgovarja.  V drugem delu pripomočka je 

ček lista 63ih komunikacijskih aktivnosti ter simbolnih gest, ki se prav tako razvijejo v tem obdobju. Starši tudi 

tukaj označijo, ali se našteta vedenja že pojavljajo ali pa se še ne (Bates idr., 1994). 
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kombinacije lahko začnejo. Drugi pa so menili, da se besedišče in slovnica stalno izmenjujeta 

in da se slovnice od besedišča ne loči na nobeni točki razvoja. Po zadnjih raziskavah je zadnja 

omenjena varianta bolj podprta (Bates in Goodman, 1997). 

2.2.3 KATEGORIJE BESED 

Besedišče otroka se od besedišča odraslega ne razlikuje le po številu besed. Poleg te pomembne 

razlike se pojavlja tudi kvalitativna razlika. Nelson (1973) je besedne vrste, ki se pojavljajo v 

govoru odraslih, dopolnila tako, da so primerne tudi za otroški govor. Njene kategorije besed 

so bile določene s pomočjo prvih 50 besed otrok: 

− Splošni samostalniki (51 % v otrokovem zgodnjem besedišču): v to skupino spadajo 

besede, ki jih otrok uporablja za poimenovanje  živali, predmetov ali druge skupine 

predmetov (primer: vlak, muca, hiša).  

− Specifični samostalniki (14 %): s temi besedami otrok poimenuje posamezne edinstvene 

stvari, kot je na primer žival (Tačka – ime ljubljenčka), človeka (mami), predmet (avto) itd. 

− Akcijske besede (14 %): v tej skupini najdemo besede za opis dejavnosti in besede za 

izražanje ali zahtevo po pozornosti (primer: kuha, se igra, poglej). 

− Povedna določila (9 %): s temi besedami posameznik pove lastnost ali količino stvari ali 

dogodkov. Izražajo ponovitev, izginotje, pripisovanje (majhen, rdeč), lokacijo (tam, zunaj) 

in posest (moj). 

− Osebno-socialne besede (8 %): te besede otroku omogočajo, da izrazi socialne odnose in 

svoje počutje. Zato uporablja besede, kot so hvala, prosim, hočem, ja, ne itd. 

− Funkcijske besede (4 %): tudi te besede so pomembne, kljub temu da imajo le slovnično 

funkcijo (primer: kdaj, kako, na). 

Kranjec (1999) je v raziskavi slovenskih malčkov raziskovala besedišče. V mlajši skupini so 

bili otroci stari od 14 do 23 mesecev, v drugi pa od 23 pa do 31 mesecev. Pri mlajših otrocih se 

je pojavljalo največ samostalnikov, sledili so medmeti in potem glagoli. Večinoma so te besede 

predstavljale konkretno stvarnost. V drugi skupini pa je opazen razvoj v smeri dinamizacije 

govora. Vedno več je glagolov, ki so na prvem mestu prehiteli samostalnike. Opazen je tudi 

porast pridevnikov, saj otrok že občuti večjo potrebo po poimenovanju lastnosti predmetov, ki 

jih srečuje. V govoru otrok so vedno bolj pogoste tudi funkcijske besede. Izjave se namreč 

daljšajo in potrebujejo zaimek, predloge ter členke, da lahko povedo vse, kar želijo. Do 

podobnih rezultatov je prišla tudi Bates s sodelavci (2002). Ugotovili so, da je po skoku v 

besedišču prišlo tudi do spremembe v sestavi besedišča. Opazno je bilo povečanje glagolov, 

pridevnikov in medmetov, a vseeno število glagolov ni prehitelo števila samostalnikov, pri 

otrocih od 16 do 30 mesecev.  

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek (2012) so tudi raziskovale besedišče slovenskih 

otrok. Ugotovile so, da je pri otrocih med 27 in 30 mesecev največ samostalnikov (nad 40 %), 

sledijo pa glagoli (20 %). Ostalih kategorij je manj. Glede na mlajše skupine otrok so ugotovile, 

da se je število medmetov opazno zmanjšalo, povečal pa se je relativni delež glagolov.  

Bates je s sodelavci (1994) raziskovala deleže posameznih besednih vrst pri otrocih. Po drugem 

letu, ko se začne povezovanje v stavke, pa začnejo naraščati deleži predikatorjev (glagoli in 
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pridevniki) in ne polnopomenskih besed. Vseeno pa te vrednosti ne presežejo vrednosti 

samostalnikov. Vse to je razvidno tudi iz slike 2. S pomočjo instrumenta CDI so prišli do 

rezultatov, da je v besedišču otrok največ samostalnikov in šele potem sledijo glagoli in pridevniki. 

Čeprav je v obdobju, ko je v besedišču 50 do 400 besed, res izrazito največ samostalnikov, se ta 

prevlada obdrži tudi kasneje, ko ima besedišče nad 600 besed in se poveča odstotek ostalih 

besednih vrst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri samostalnikih se zgodi, da večino lahko enostavno preslikamo na konkretne predmete, 

njihovi pomeni pa so tudi v različnih jezikih dokaj stabilni. Glagoli pa prinašajo bolj abstraktne 

informacije in tudi v različnih jezikih so njihove pomenske strukture veliko bolj različne kot pa 

pri samostalnikih (Gentner, 2006, v Longobardi, Spataro, Putnick in Bornstein, 2017). 

Raziskava, ki je bila izvedena pri italijanskih otrocih, je pokazala, da dve leti stari otroci 

uporabljajo povprečno 188 samostalnikov in 56,4 glagola. Podatke so beležili starši otrok, in 

sicer s pomočjo italijanske različice CDI. Prehitevanje samostalnikov je bilo opazno tudi pri 

starosti 1;4 in 1;8. V tej študiji pa so ugotavljali tudi, ali lahko podatki o samostalnikih napovejo 

kasnejše vrednosti pri glagolih in obratno. Ugotovili so, da vrednosti samostalnikov pri 1;4 

napovedujejo vrednosti glagolov štiri mesece kasneje. Vrednosti glagolov pri 1;8, pa 

napovedujejo vrednosti samostalnikov pri dveh letih (Longobardi idr., 2017).  

Portugalska raziskava je zajemala enojezične otroke, ki govorijo portugalski jezik, ter 

dvojezične otroke, ki portugalsko govorijo doma, v okolju pa nemško. Šest do enajst let stari 

Slika 2 

 Kategorije besed v odstotkih  

O
D

S
T

O
T

K
I 

SPLOŠNI SAMOSTALNIKI 

ZAIMKI, PREDLOGI, 

VPRAŠALNICE, VEZNIKI 

GLAGOLI IN PRIDEVNIKI 

VELIKOST AKTIVNEGA BESEDIŠČA 

 

 

Prirejeno po Bates, E., Marchman, V., Thal, D., Fenson, L., Dale, P., Reznick, J. S., … Hartung, J.  (1994). Developmental and 

stylistic variation in the composition of early vocabulary. Journal of Child Language, 21, 85–123. 
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enojezični otroci so glede na dvojezične kolege dosegali višje rezultate v vseh treh kategorijah 

(samostalniki, glagoli in pridevniki). Raziskava pa je prinesla tudi podatke o vrednosti 

posameznih besednih vrst. Jasno je, da je tako pri enojezičnih kot tudi pri dvojezičnih največ 

samostalnikov (215 oz. 145); sledijo glagoli (107 oz. 71) in najnižje so vrednosti pridevnikov 

(76 oz. 46) (Correia in Flores, 2017). Iz večine navedenih raziskav lahko sklepamo, da je med 

drugim in četrtim  letom starosti v otrokovem besedišču res več samostalnikov kot glagolov. 

To je opazno tudi pri starejših otrocih (6 do 11 let) in tudi pri enojezičnih in dvojezičnih 

govorcih.  

2.2.4 RAZUMEVANJE IN IZRAŽANJE BESED 

V sklopu učenja jezika je zelo pomemben del učenje besed. Otrok mora namreč prepoznati 

ponavljajoče vzorce, ki nosijo pomen, in si jih shraniti v dolgoročni spomin. Na ta način jih 

bodo ob naslednjem poslušanju prepoznali. Mentalne reprezentacije besed nosijo informacije o 

pomenu in tudi fonološki obliki besede. Širjenje besedišča lahko razumemo tudi kot proces 

shranjevanja znanih zaporedij glasov v mentalni slovar in povezovanje s pomenom besed. Ker 

je sam proces razumevanja zelo zapleten, lahko prihaja do različnih napak na poti dolgoročne 

zapomnitve besed. Lahko gre za težave zadrževanja zaporedja glasov v spominu. Ali pa prihaja 

do težav pri reprezentacijah pomena besede; takrat lahko prihaja do težav, kot jih je opisovala 

že Reich (1986, v Marjanovič Umek, 1990): delno prekrivanje, preširok, preozek pomen itd. 

Lahko pa se zgodi, da oseba brez težav poveže fonološko reprezentacijo z besedo in ima 

ustrezno reprezentacijo pomena besed. A težava se pojavi pri povezovanju teh dveh veščin 

(Bishop, 1999).  

Že Reynell (1974, v Fekonja Peklaj idr., 2012) je zapisala, da se razumevanje besed v razvoju 

besedišča pojavi prej kot pa njihov izgovor. S tem pa se strinjajo tudi mlajši raziskovalci. Tudi 

Paul in Norbury (2012) poudarita, da je receptivno besedišče večje kot ekspresivno. Otrok 

namreč prej prepozna predmet po imenu, kot pa ga uspe poimenovati. Ljudje običajno 

predvidevamo, da otroci povedano tudi razumejo, a ni vedno tako. Res, da besedo že uspejo 

izgovoriti, a njihovo razumevanje je omejeno, dokler ne dobijo več izkušenj s to besedo. Tudi 

Jovanović Simić in Golubović (2002) zapišeta, da je lahko pasivno besedišče v predšolskem 

obdobju precej večje kot pa aktivno. Bruner (1975, v Jovanović Simić in Golubović, 2002) 

zaradi zgodnjega razumevanja besedišča tudi malo drugače opredeli obdobje, ko se začne 

usvajanje jezika. Po njegovem se to zgodi še pred prvo besedo, in sicer že takrat, ko se dojenček 

materi nasmehne in s tem pokaže razumevanje sporočila in materinih občutkov.  

Že pri preprostem sledenju navodilom vidimo, da je potrebno otrokovo poznavanje besedišča 

in tudi odnosov med besedami. Če otroku rečem: »daj mi tvojo žogo« in otrok ne razume besed, 

bomo lahko prejeli žogo druge osebe, drug predmet ali pa se bo s predmetom zgodilo kaj 

drugega, kot smo zahtevali (Capone Singleton in Shulman, 2020). Otrokovo razumevanje 

jezika običajno prehiteva otrokovo izražanje. To so opazili tako pri otrocih tipičnega razvoja, 

kot tudi pri otrocih z zaostanki v jezikovnem razvoju. Tako ni presenetljivo, da otrok lahko 

sledi določenim navodilom že kmalu, njegovo izražanje povedi pa zaostaja nekaj mesecev 

(Capone Singleton in Shulman, 2020). Tudi  Jovanović Simić in Golubović (2002) zapišeta, da 

se razumevanje običajno pojavi pred izražanjem. Vseeno pa opozarjata, da sta v redkih primerih 

oba procesa enako napredna ali pa celo izražanje prehiti razumevanje.  
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Goldin Meadow, Seligman in Gelman so že leta 1976 zapisali, da je v času otrokovega 

odraščanja na področju besedišča možno opaziti dve stopnji. Zgodnejša, receptivna faza zajema 

obdobje, ko otrok razume veliko več, kot pa je zmožen povedati. Uspe izpolniti enostavna 

navodila, čeprav jih še ni zmožen sam izgovoriti. Tako že triletniki uspejo pokazati na ustrezno 

sliko, ki prikazuje trpnik, čeprav tega še niso zmožni sami tvoriti. Nato pa se vrzel med 

razumevanjem in izražanjem manjša ter otrok vstopa v obdobje izražanja. Takrat izgovori 

skoraj vse samostalnike, ki jih razume, in tudi prve glagole. Potrdili so tudi, da je povezava med 

izražanjem samostalnikov in glagolov; kjer je manj izgovorjenih samostalnikov, je tudi manj 

glagolov. Ko pa je otrok zmožen izgovoriti več besed (ko se izboljša razmerje med besedami, 

ki jih otrok izgovarja in besedami, ki jih razume), se tudi dolžina izjav podaljša. To so pa 

potrdile tudi druge raziskave (npr. Nelson, 1973). Dolžina izjav je na splošno dobro merilo 

jezikovnega razvoja. Razmerje med samostalniki, ki jih oseba razume in jih izgovarja, je v 

povezavi z dolžino izjav. Posledično bi bilo to razmerje lahko tudi napovednik jezikovnega 

razvoja, vsaj v zgodnjih stopnjah (Goldin Meadow, Seligman in Gelman, 1976). 

Razlika med otroki se pojavlja tudi pri večbesednih kombinacijah. Otroci, ki so močni na 

področju izražanja, tvorijo daljše in tudi pogostejše kombinacije besed kot pa tisti, ki so močni 

na področju razumevanja. Zanimiva ugotovitev je tudi, da so otroci, ki so bili močnejši pri 

razumevanju jezika, vsaj za eno besedo na testu izražanja uporabili oglašanje namesto 

poimenovanja (na primer za muco mjau, za uro tik-tak, za vlak ču-ču itd.). A ti otroci so se 

ustrezno odzvali na testu razumevanja in za prej omenjene besede pokazali ustrezne slike. 

Otroci, ki pa so bili močnejši na področju izražanja (še vseeno je razumevanje prehitevalo 

izražanje), pa so se oglašanja posluževali res redko. To kaže, da v tem obdobju otrokovo 

jezikovno razumevanje ne ustreza nujno njegovemu jezikovnemu izražanju (Goldin Meadow, 

Seligman in Gelman, 1976). Pomanjkanje jezikovnega ujemanja pa se pojavi tudi pri 

preširokem pomenu za besede pri otrocih. Huttenlocher (1974, v Goldin Meadow, Seligman in 

Gelman, 1976) je ta pojav opazila le pri izražanju besed, ne pa tudi pri razumevanju.  

Bates in Goodman (1997) sta razumevanje in izražanje besed preverjali na istem seznamu 

besed, slovnično oceno pa sta izvedla s pomočjo 37-stopneske lestvice za kompleksnost 

stavkov. Z raziskavo sta prišli do ugotovitev, da so otroci iz istega nabora besed pri 16 mesecih 

otroci povprečno razumeli 42 % besed, izgovorili pa so jih le 10 %. Ugotovili sta tudi, da 

področja merjenja ne sledijo linearnemu napredku, ampak se pojavljajo skoki v razumevanju, 

izražanju in slovnični zmožnosti. Ti skoki pa so za vsako od področij specifični. Vse to je jasno 

opazno tudi na sliki 3. 

 

 

 

 



  

20 

 

Slika 3 

Mediana rasti razumevanja jezika, izražanje jezika in slovnice. Rezultati so v odstotkih. 

 

 

Izražanje besed se običajno začne med 11. in 13. mesecem. Prve besede so pogosto vezane na 

kontekstualno podprte vokalne rutine, kot je oglašanje živali, ali pa dosledna uporaba 

določenega zvoka, ko otrok prosi za predmet ali aktivnost. Te »besede« se spreminjajo in 

sčasoma res izgledajo kot prava poimenovanja predmetov (pri 12−13 mesecih). Ampak besede 

so še vedno omejene (ne razume jih širše okolje) in so nestabilne (prihajajo in odhajajo iz 

otrokovega besedišča). Ko pa ima otrok v svojem besedišču okrog deset konstantnih besed, se 

prihodnje besede začnejo večinoma le nalagati (Bates idr., 2002). Otroci kažejo znake 

razumevanja besed že pred dopolnjenim prvim letom. Fenson, Thal in Bates (1990, v Fenson 

idr., 1994) so ugotovili, da je povprečna ocena za razumevanje že pri 12 mesecih 80 besed.  

V tem obdobju tudi starši pogosto poročajo o večjem naboru besed, ki jih otroci že razumejo. 

Ker je ta nabor velik, so nekateri ljudje skeptični (Fenson idr., 1994). Zato je potrebno poudariti, 

da so raziskave (npr. Bates idr., 1988, v Fenson idr., 1994) pokazale visoko korelacijo med 

poročili staršev o razumevanju besedišča pri 10 mesecih in rezultati na Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT)3 pri 28 mesecih. Fenson idr., (1994) zapišejo, da so novorojenčki 

veliko bolj občutljivi za značilnosti svojega, maternega jezika. To se zgodi, še preden so 

sposobni prepoznavati in razumeti posamezne besede v tem jeziku. In ravno to prepoznavanje 

značilnosti jezika je nujna podlaga za kasnejše razumevanje besed. Receptivno besedišče so 

raziskovalci (Friend, Smolak, Patrucco Nanchen, Poulin Dubois in Zesiger, 2019) uporabili tudi 

za napovedovanje predšolskih jezikovnih spretnosti. Ugotovili so, da je razumevanje besed brez 

konteksta močnejši napovednik kot pa izražanje besed, ki jih zabeležijo starši. Posledično so 

 
3 PPVT-4 je četrta izdaja testa receptivnega besedišča. Primerna je za ocenjevanje besedišča od 2;6 do 90 let in 

več. Ko strokovnjak prebere besedo, testiranec pokaže na eno od štirih slik, ki po njegovem mnenju najbolje 

prikazuje besedo (Pearson, b. d.).  

Mediana % razumevanja besed (le 8−16 mesecev) 

Mediana % izražanja besed (8−30 mesecev) 

Mediana % slovnice (le 16−30 mesecev) 
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Starost v mesecih 

Prirejeno po Bates, E. in Goodman, J. (1997). On The Inseparability Of Grammar And The Lexicon: Evidence From 

Acquisition, Aphasia And Real-Time Processing. Language and Cognitive Processes, 12 (5), 507–584. 
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lahko identificirali otroke s potencialnimi nizkimi jezikovnimi sposobnostmi že dve leti prej 

kot pa druge študije, kar vodi v zgodnejšo obravnavo. 

Fekonja Peklaj idr. (2012) so v svojem delu izpostavili tudi dejstvo, da se število razumljenih 

in izgovorjenih besed povečuje s starostjo ter da razumevanje besed prehiteva izražanje. 8- in 

9-mesečni dojenčki povprečno razumejo 31 besed, izgovorijo pa v povprečju le dve besedi. 14- 

in 15-mesečniki razumejo v povprečju 200 besed, izgovorijo pa povprečno 42 besed. Floccia 

(2018) je s sodelavci prišla do rezultatov, da je tudi pri dvoletnikih razumevanje besed pred 

izražanjem. To so preverjali z Oxford CDI4. Enojezični malčki povprečno razumejo 81,8 % 

besed in jih izgovorijo 53,7 %. Dvojezični otroci pa razumejo 67,9 % besed, izgovorijo pa jih 

41,2 %, kar je statistično pomembno manj kot enojezični.  

Gershkoff-Stowe in Hahn (2013) sta raziskovali razumevanje in izražanje besed pri dve leti 

starih otrocih in pri odraslih. Preverjali sta razumevanje in izražanje 12 novih besed, ki so jih 

otroci usvajali na treh tedenskih srečanjih, odrasli pa na dveh. Ugotovili sta, da se je v obeh 

skupinah pojavljalo boljše razumevanje kot pa izražanje.  

Glede na navedene raziskave lahko trdimo, da razumevanje besed prehiteva izražanje. To je 

opazno v vseh starostnih obdobjih, kar pomeni da to velja tudi za otroke med drugim in četrtim 

letom starosti. Da razumevanje prehiteva izražanje, pa je bilo opazno tudi pri učenju novih 

besed.  

2.2.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA BESEDIŠČE 

Že zelo zgodaj se začnejo pojavljati razlike med besedišči otrok. Raziskovalci večino razlik 

pripisujejo okoljskim dejavnikom in genetiki. Zavedati pa se je potrebno, da vpliv genetike 

in okolja ni stalen v vseh življenjskih obdobjih. 

V raziskavah enojajčnih in dvojajčnih dvojčkov, pri katerih je imel vsaj eden iz para rezultate 

besedišča v spodnjih 5 %, so s pomočjo instrumenta CDI prišli do zanimivih ugotovitev. 

Genetski dejavniki pri dvojčkih so odgovorni le za 25 % variance otrokovega besedišča, 

okolijski pa kar 69 %. Rezultati pa so tudi pokazali, da imajo genetski dejavniki večjo vlogo pri 

otrocih, ki počasneje pridobivajo na besedišču, kot pa pri otrocih, ki besede usvajajo v 

običajnem tempu (Dale idr., 1998, v Stromswold, 2001). Olson je s sodelavci (2011) raziskoval 

vpliv okolja in genetike na pridobivanje besedišča. V predšolskem obdobju so ugotovili večji 

vpliv okolja, v katerem otrok prebiva, in manjši vpliv genetike na besedišče. Ko so izvedli 

naslednje raziskave v tej longitudinalni študiji (v 2. in 4. razredu), pa so ugotovili, da se je vpliv 

okolja skozi leta zmanjšal in hkrati povečal vpliv genetike na rezultate besedišča. Tako sta bila 

vpliva v prvih razredih precej enakovredna.  

OTROKOV SPOL: 

Veliko ljudi meni, da so razlike med spoloma v besednih sposobnosti splošno sprejeta 

ugotovitev. Že Anastasi je leta 1958 (v Hyde in Linn, 1988) zapisala, da ženske dosegajo boljše 

rezultate v govornih in jezikovnih nalogah. Po njeno naj bi ta razlika obstajala od zgodnjega 

otroštva do vključno odrasle dobe. Hyde in Linn (1988) sta v njuni raziskavi zbrali rezultate 

165 študij, ki so poročale o razlikah med spoloma v jezikovnih zmožnostih. Ugotovili sta, da 

 
4 Skrajšana oblika (100 besed) CDI testa. 
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so raziskave v povprečju prišle do ugotovitve, da so deklice malenkost uspešnejše v jezikovnih 

kompetencah; vseeno je razlika tako majhna, da težko govorimo o dejanski razliki med 

spoloma. Maccoby (1966) je v svojem delu prišla do zaključka, da deklice v predšolskem in 

zgodnjem šolskem obdobju presežejo dečke pri večini govornih in jezikovnih spretnosti. 

Artikulacija je prej ustreznejša, so bolj tekoče v komunikaciji in uporabljajo daljše povedi kot 

dečki. Šolarke se običajno prej naučijo brati in manj jih potrebuje posebne programe učenja 

branja. Do desetega rojstnega dneva pa dečki ujamejo deklice pri branju. Pri črkovanju, slovnici 

in tekočnosti govora pa se tudi v šolskem obdobju še opazi manjša prevlada deklic. 

Fenson in drugi (1994) so raziskovali tudi gramatično sposobnost med 16 in 30 mesecem. Pri 

združevanju besed v izjave so prišli do ugotovitev, da je pri 16 mesecih 34 % deklic in 19 % 

dečkov že združevalo besede v izjave. Pri 23 mesecih pa je le 3 % dečkov in 10 % deklic 

uporabljalo po eno besedo v izjavah. Do 28. meseca pa so vsi otroci iz vzorca uspeli združiti 

besedi v izjavo. Primerjali so tudi dolžino treh najdaljših izjav. Opazili so, da deklice tudi pri 

tej postavki na splošno dosegajo boljše rezultate, a razlika ni dovolj velika, da bi bila statistično 

pomembna za posamezno starost. Podobno se je zgodilo tudi pri kompleksnosti izjav. Vpliv 

spola na govor in jezik je delno pričakovan tudi zaradi hormonskih razlik, ki vplivajo na zorenje 

možganov. Poleg tega pa je z razliko med spoloma povezana tudi z vrsto kulturnih dejavnikov, 

ki vplivajo na razvoj otrok. Plomin in Dale (2000) sta v raziskavi 3000 parov dvojčkov 

preverjala jezikovne zmožnosti. Meritve so bile opravljene pri dveh, treh in štirih letih. 

Ugotovila sta, da deklice dosegajo pomembno višje rezultate. To se zgodi pri dvojajčnih 

dvojčkih, ki jih sestavljajo fantje in dekleta, še malo večje razlike pa so opazne pri primerjavi 

ženskih dvojajčnih dvojčkov z moškimi pari. Reynell in Huntley (1971) sta z raziskavo prišla 

do ugotovitev, da dosežki deklic v primerjavi z dečki kažejo dosledno, a majhno razliko med 

spoloma, ki je v korist deklic. To so ugotovili s pomočjo 636 testirancev, ki so bili stari med 

šestimi meseci in šestimi leti.  

Vseeno pa je potrebno poudariti, da je vpliv spola na posamezne komponente jezika precej 

manjši kot je vpliv individualnih razlik. Višji rezultati deklet so običajno manjši od polovice 

standardne deviacije ter običajno predstavljajo le 1−2 % variance. Prav tako prihaja do večjih 

razlik, če primerjamo rezultate deklet in fantov v daljšem obdobju. Če pa primerjamo rezultate 

za posamezno starost, pa običajno rezultati ne dosegajo statistične pomembnosti. Splošno 

prepričanje je, da dečki na jezikovnemu področju zaostajajo za dekleti in posledično njihov 

zaostanek še ni razlog za skrb. A sodeč po teh raziskavah so razlike med spoloma za posamezno 

starost tako majhne, da ne morejo opravičevati večjih zaostankov pri dečkih. Kljub temu pa so 

te skromne razlike dovolj velike, da jih je potrebno upoštevati pri ocenjevanju individualnih 

rezultatov otrok (Fenson idr., 1994). Hyde in Linn (1988) sta v raziskavi primerjali 165 študij, 

ki so preiskovale vpliv spola na otrokove sposobnosti na področju govora in jezika. Manjša 

prevlada žensk je opazna po večini področij in starostnih skupin. Edino v starostni skupini šest 

do deset let se je pri besedišču pojavil boljši rezultat pri moških ter med 19. in 25. letom pri 

bralnem razumevanju. Vpliv spola pa je tako majhen, da lahko zatrdimo, da v obdobju teh 

raziskav ni statistično pomembne razlike med spoloma glede vpliva na govor in jezik.  

Maccoby (1966) je prišla do ugotovitev, da deklice izgovorijo prvo besedo prej kot vrstniki 

moškega spola. A do začetka šolanja se razlike tako zmanjšajo, da ne moremo govoriti o 
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razlikah v besedišču šolark in šolarjev. Fenson (1994) je s sodelavci na vzorcu 659 dojenčkov, 

starih od 8 do 16 mesecev, prišel do rezultatov, da na področju razumevanja besedišča višje 

rezultate dosegajo dojenčice. Na področju izražanja besedišča so višje rezultate prav tako 

dosegle deklice. Ta prevlada je majhna, a zanesljiva. V skupini 1130 malčkov, starih od 16 do 

30 mesecev, pa so višje rezultate znova dosegle deklice. Razlika med spoloma pa je tudi 

signifikantna. Pri vseh teh razlikah je treba poudariti, da so majhne in da ima starost veliko večji 

vpliv na opažene variacije v rezultatih.  Floccia idr. (2018) so pri 24 mesecev starih malčkih 

ugotovili, da prihaja do statistično pomembnih razlik med spoloma pri izgovoru besed. S 

pomočjo 30-besednega CDI instrumenta so prišli do boljših rezultatov deklic. Tudi pri 

razumevanju je bilo opazno manjše prehitevanje deklic, a razlika ni bila statistično pomembna. 

Pri 23 do 25 mesecev starih otrocih so ugotovili, da pri izražanju besedišča pri deklicah prihaja 

do statistično pomembno višjih rezultatov kot pa pri dečkih. To so dokazali s pomočjo dveh 

instrumentarijev (The Language Development Survey in Communicative Development 

inventories: Words and Sentences), ki so jih uporabljali v tej raziskavi (Rescorla, Ratner, 

Jusczyk in Jusczyk, 2005). 

V estonski študiji (Urm in Tulviste, 2016) so potrdili tudi, da imajo dekleta, stara med 16 in 30 

mesecev, obsežnejše besedišče kot dečki. Razlike med spoloma so tudi statistično pomembne, 

pri čemer so dekleta v povprečju dosegla 65 besed več kot dečki. Spol pri izražanju besedišča 

predstavlja približno 2 % variance. 

Raziskava o razlikah med spoloma na področju besedišča je bila izvedena tudi v Sloveniji. 

Ugotovitve so pokazale, da med otroki pri starosti od 8. do 16. meseca starosti ni zabeleženih 

statistično pomembnih razlik. Neskladno s teorijo so slovenski dečki v tem obdobju uporabljali 

več besed kot deklice. Med 16. in 30. mesecem starosti pa je bil učinek spola ugotovljen za 

statistično pomembnega, malčice so govorile več besed kot malčki. Pri razumevanju besed pa 

se v tem obdobju niso pokazale statistično pomembne razlike (Fekonja Peklaj idr., 2012). 

Eriksson je s sodelavci (2012) raziskoval razlike med dečki in deklicami pri zgodnjih 

sporazumevalnih zmožnostih v desetih evropskih državah (vključena je bila tudi Slovenija). 

Ugotovitve so pokazale, da so malčice malo pred malčki pri izražanju besed, razlike se pa 

večajo s starostjo. Razlik na področju razumevanja besedišča pa ta raziskava ni potrdila. 

Reynell (1977, v Marjanovič Umek idr., 2006) je pri standardizaciji prve izdaje Reynellove 

razvojne jezikovne lestvice prišla do rezultatov, da razlike med spoloma na celotni lestvici niso 

statistično pomembne. Posledično so bile norme v prvi izdaji in tudi kasnejših revizijah enake 

za oba spola.  

DEJAVNIKI OKOLJA: 

Kakovost družinskega okolja 

Besedišče se med otroki zelo razlikuje v količini in tudi v kakovosti. Na oboje pa močno vpliva 

branje. Na splošno lahko rečemo, da na besedišče zelo vpliva otrokova bližnja okolica (Vuletić, 

1997). Otroci, ki so bili deležni kakovostnejšega starševstva, so imeli glede na raziskave širše 

besedišče. Zdravstvene težave matere pa so prav tako vplivale na besedišče, le da je bilo v teh 

primerih besedišče šibkejše (Morgan, Farkas, Hillemeier, Hammer in Maczuga, 2015). 
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Nelson (1973) je v raziskavi prišla do ugotovitev, da je materina pogosta in kakovostna 

interakcija z otrokom v zgodnjem otroštvu zelo pomembna. Vpliva namreč na obsežnost 

besedišča v srednjem otroštvu. Družinsko okolje s svojo odzivnostjo na otrokov govor veliko 

naredi  za besedišče. S tem se strinja tudi Rowe (2012), ki je s pomočjo raziskave prišla do 

naslednjih ugotovitev: 

• 12−24 mesecev stari otroci imajo največjo korist od poslušanja čim več govora in čim 

bolj raznolikih besed. Posledično lahko rečemo, da na otrokov besedni zaklad do 30 

mesecev najbolj vpliva količina besed, ki jih starši uporabljajo leto prej.  

• Na besedišče pri 42 mesecih močno vpliva uporaba zapletenega besedišča eno leto pred 

tem. Od 24. do 36. meseca otroci poznajo že kar nekaj osnovnega besedišča, zato je 

primerno, da v interakciji z njimi uporabljamo tudi težje besede (na primer cvetlica 

namesto roža).  

• 3−4 leta stari otroci imajo največ koristi, če se z njimi pogovarjamo o preteklih dogodkih 

(na primer, kaj se je zgodilo v vrtcu), stvareh, ki so načrtovane za prihodnost (na primer 

načrti za preživljanje vikenda) ali odgovarjamo na »zakaj« vprašanja. Vse to zelo 

pozitivno vpliva na otrokovo besedišče čez eno leto (pri 54 mesecih). 

Ne smemo pa pozabiti, da tudi otroci sami vplivajo na govor staršev in dejavnosti v družinskem 

okolju. Starši z izbiro dejavnosti in značilnostmi svojega govora zelo vplivajo na otrokov 

razvoj, a tudi otroci z zanimanjem za dejavnosti in oglašanjem spodbujajo (ali ne spodbujajo) 

komunikacijo in odzive staršev (Hoff in Naigles, 2002, v Marjanovič Umek idr., 2006).  

Marjanovič Umek je s sodelavkami (2006) poudarila pomen izpostavljenosti otroški literaturi. 

Na razvoj otrokovega govora in jezika namreč vpliva skupno in samostojno pregledovanje 

slikanic in knjig, njihovo branje in pripovedovanje ob slikah, ter seveda tudi starši kot model 

za branje.  

V estonski študiji (Urm in Tulviste, 2016) so ugotavljali povezavo med obsežnostjo besedišča, 

ki ga otroci uporabljajo, in socialnimi dejavniki okolja. Testiranci (N = 1235) so bili stari med 

16 in 30 meseci, oceno besedišča pa so izvedli s pomočjo estonske priredbe CDI. Ugotovili so, 

da njihovi rezultati potrjujejo rezultate preteklih študij, in sicer da so prvorojenci v prednosti 

glede na ostale sorojence. 

Socialnoekonomski status (SES) 

Rowe (2012) je v svoji študiji raziskovala, kako variirata količina in kakovost govora staršev z 

dojenčki ter ali so te razlike povezane s SES. Zanimalo jo je tudi, ali sta na besedišče otrok pri 

30, 42 in 54 mesecih vplivala kvantiteta in kakovost govora staršev v zgodnejšem obdobju. V 

raziskavi so za merilo SES uporabili stopnjo izobrazbe primernega skrbnika otroka (večinoma 

so bile to mame). Število besed, ki so jih starši izgovorili med 90-minutnimi »pogovori z 

otrokom« med obiskom na domu, je bil pokazatelj količine. Kakovost govora pa so merili s 

pomočjo raznolikosti in zapletenosti besedišča 5 ter izjav, ki se niso nanašale na dogajanje tu in 

zdaj. Ugotovila je, da obstaja pozitivna korelacija med izobrazbo starša (SES) in količino ter 

kakovostjo govora. Bolj izobraženi starši so povprečno uporabili več besed na srečanju (med 

90-minutno interakcijo z otrokom), prav tako so pri tem uporabili bolj raznoliko besedišče, 

 
5 Ang. Vocabulary sophistication 
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manj pogoste besede in tudi izjave, ki se niso nanašale le na dogajanje v tem trenutku in 

prostoru. Raziskava je tudi potrdila, da ni pomembna le količina povedanega, ampak tudi 

kakovost, sploh za otroke od 24. do 48. meseca (Rowe, 2012).  

Tudi druge raziskave (npr. Bernstein, 1979, v Marjanovič Umek idr., 2006; Morgan idr., 2015) 

so prišle do primerljivih rezultatov. Otroci iz družin z manj ugodnimi demografskimi dejavniki 

so deležni omejenega besedišča in slovničnih pravil ter enostavnejših izjav. Starši z višjim SES 

pa se v govoru z otroki poslužujejo širšega in bogatejšega besedišča ter bolj kompleksnih izjav. 

Prav tako se starši v komunikaciji z otroki poslužujejo izjav, ki  spodbujajo njihovo samostojno 

razmišljanje in učenje. Starši iz družin z nižjim SES pa se v interakciji z otroki poslužujejo več 

ukazov in strogega nadzora vedenja. Otrok na ta način le sprejema navodila.  

Vrtec in vrstniška skupina 

Predšolski otroci velik del dneva preživijo v vrtcu, zato je tudi to okolje, tako kot družinsko, 

zelo pomembno za razvoj otrokovega govora in jezika. To je opazno sploh po drugem letu, ko 

otroci radi posnemajo dejanja in govorno izražanje vrstnikov v skupini. Ker otrok želi 

komunicirati z drugimi, se trudi in poskuša povedati stvari čim bolj razumljivo. Kakovostni 

vrtci pa imajo zelo pomembno vlogo sploh pri otrocih iz družin z nižjim SES. Omilijo namreč 

vpliv manj ugodnih socialnih dejavnikov na razvoj govora in besedišča (Marjanovič Umek idr., 

2006). Urm in Tulviste (2016) sta v njuni estonski študiji ugotovili, da imajo otroci, ki v vrtcu 

tedensko preživijo več kot 40 h, statistično pomembno šibkejše besedišče kot pa otroci, ki 

dnevnega varstva ne obiskujejo.   
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Razvoj besedišča je eden od zelo zgodnjih pokazateljev, ki že lahko kaže na morebitne kasnejše 

težave ne samo na področju jezika, temveč tudi širše. Durham idr. (2007) ter Anderson in Freebody 

(2007) so raziskovali vpliv besedišča na kasnejše akademske veščine. Potrdili so vpliv razvitega 

besedišča na branje in tudi matematične veščine. Zgodnje prepoznavanje morebitnih težav na 

področju besedišča in akademskih veščin pa vodi v zgodnjo obravnavo. Z zgodnjo obravnavo 

lahko otroci pridobijo pomoč zgodaj, preden se težave že nakopičijo.  

V slovenskem prostoru na splošno primankuje raziskav o jezikovnem razvoju predšolskih otrok. 

V magistrskem delu smo se osredinili na besedišče dve do štiri leta starih otrok, pri katerih smo 

raziskovali razlike med razmevanjem in izražanjem besed, poznavanje samostalnikov in glagolov 

ter vpliv spola na besedišče.  

Na področju govora in jezika ter besedišča je bilo v preteklosti veliko raziskav, ki so govorile v 

prid hitrejšega jezikovnega napredka deklic (Fenson idr.,1994; Fekonja Peklaj idr., 2012), nekaj 

raziskovalcev (Hyde in Linn, 1988; Fekonja Peklaj idr., 2012) pa je prišlo do ugotovitev, da razlike 

med spoloma niso vedno pomembne. In ker je spol eden od pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo 

na besedišče otrok, bomo razlike med spoloma preverili tudi v naši raziskavi. Čeprav je bilo v 

Sloveniji izvedenih že nekaj raziskav o razvoju jezika v predšolskem obdobju, je takšnih, ki 

raziskujejo besedišče, malo (Fekonja Peklaj idr., 2012; Marjanovič Umek idr., 2012; Lamovšek, 

2019). V magistrskem delu se bomo zato osredotočili na razumevanje in izražanje besed dve do 

štiri leta starih otrok. Sodeč po tujih raziskavah (Bates in Goodman, 1997; Paul in Norbury, 2012) 

tudi pri nas pričakujemo boljše rezultate pri razumevanju kot izražanje besed. Na začetku obdobja 

med 25 in 47 mesecem otroci običajno doživijo že drugi skok v besedišču in posledično število 

besed v njihovem besedišču naraste na 500 do 1000 besed (Jovanović Simić in Golubović, 2002). 

To niso več le samostalniki, ampak so dodani tudi glagoli, pridevniki, predlogi in vezniki, ki 

omogočajo tvorjenje povedi. V naši raziskavi se bomo dotaknili tudi razumevanja in izražanja 

samostalnikov in glagolov. 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 

Cilj raziskave je analizirati rezultate dve do štiri leta starih otrok, ki so opravili naloge iz besedišča 

na NRDLS-SI. Cilj je ugotoviti razlike med razumevanjem in izražanjem besed, razlike med 

samostalniki in glagoli ter razlike med dečki in deklicami.  

Zastavili smo si sledeča raziskovalna vprašanja:  

− Kako uspešni so otroci pri nalogah besedišča na Lestvici jezikovnega razumevanja in 

Lestvici jezikovnega izražanja? 

− Kako uspešni so otroci pri razumevanju in izražanju samostalnikov in glagolov? 

− Kakšna je razlika med dečki in deklice pri razumevanju in izražanju besed? 

 

Zastavili smo si štiri hipoteze: 

H1: Rezultati otrok na Lestvici jezikovnega razumevanja so statistično pomembno višji kot na 

Lestvici jezikovnega izražanja. 



  

27 

 

H2: Rezultati otrok pri nalogah, ki preverjajo razumevanje in izražanje samostalnikov, so 

statistično pomembno višji kot rezultati otrok pri nalogah, ki preverjajo razumevanje in izražanje 

glagolov.  

H3: Rezultati deklic pri nalogah razumevanja besed so statistično pomembno višji kot rezultati 

dečkov pri nalogah razumevanja besed. 

H4: Rezultati deklic pri nalogah izražanja besed so statistično pomembno višji kot rezultati dečkov 

pri nalogah izražanja besed. 

3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Za namen raziskave smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. 

Raziskovalni pristop je bil kvantitativna raziskava. 

3.3.2 VZOREC 

V vzorec smo vključili 11 otrok, starih od 2;1 do 3;8 leta. Ti naključno izbrani otroci so sodelovali 

v pilotni raziskavi. Materni jezik vseh testirancev je slovenščina.   

Slika  4 

Struktura vzorca glede na spol testiranca 

 

 
Vzorec 11 (100 %) testirancev je sestavljalo sedem (63,64 %) deklic in štirje (36,36 %) dečki 

(slika 4). 

dečki 

deklice  



  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da so testiranci moškega spola v povprečju mlajši od testirank. 

Povprečna kronološka starost dečkov je 34,5 meseca (2 leti in 10,5 meseca), standardni odklon 

je 3,8 (najmlajši je star 25 mesecev, najstarejši pa 41 mesecev). Pri deklicah pa je povprečna 

kronološka starost 36,57 meseca (3 leta in 0,57 meseca). Standardni odklon je 2,9 meseca. 

Najmlajša testiranka je stara 26 mesecev, najstarejša pa 44 mesecev.  

3.3.3 OPIS INSTRUMENTARIJA 

Za instrumentarij v raziskavi smo uporabili slovensko pilotno verzijo NRDLS-SI avtorjev Penko, 

Kogovšek, Novšak Brce, Pavlič, Polutnik, Završnik in Vidovič (v pripravi). Ta različica je nastala 

na podlagi hrvaške (Kuvač Kraljević, Kologranić-Belić, Hrzica in Kovačević, 2018) in britanske 

(Edwards, Letts in Sinka, 2011).  

Test meri sposobnosti jezikovnega razumevanja in izražanja ter je primeren za otroke, stare od 2. 

do 7. leta in pol starosti. Izvaja se individualno in traja od 30 do 60 minut. Testne naloge so 

oblikovane v obliki igre. Testni material zajema tri like oz. igrače in realne predmete skupaj s 

slikovnimi predlogami (Letts idr., 2014; Naklada Slap, b. d.). Test je sestavljen iz dveh lestvic: 

Lestvice jezikovnega razumevanja in Lestvice jezikovnega izražanja, ki preverjata področja 

besedišča, strukture povedi, glagolske oblike, sklepanje in slovnične sodbe. Prva lestvica vsebuje 

8, druga 7 razdelkov, ki zrcalno preverjajo izražanje enake jezikovne značilnosti, kar omogoča 

direktno primerjavo med jezikovnim razumevanjem in izražanjem (Letts idr., 2014). Pri vseh 

razdelkih se pred testnimi nalogami izvede tudi naloge za vajo, ki se jih lahko izvaja, dokler nismo 

prepričani, da otrok razume postopek (Naklada Slap, b. d.). Zahtevnost testnih nalog se z vsakih 

razdelkom povečuje, tako pa dobimo vpogled v otrokov razvojno-jezikovni status (Letts idr., 

2014).  

V magistrskem delu smo uporabili razdelke: A (izbira, poimenovanje predmetov), B (povezovanje 

dveh predmetov) in C (glagoli) za področji jezikovnega razumevanja in izražanja. Pri nalogah na 

testu se vsak pravilen odgovor točkuje z eno točko, napačen pa z nič točkami. Najprej smo se lotili 

prvih treh razdelkov Lestvice jezikovnega razumevanja. Pri nalogah v razdelku A je otrok moral 

pokazati, katerega od predmetov je testator poimenoval. Največje možno število točk v tem 

Tabela 1 

 Struktura vzorca glede na spol in starost 

 

 Spol testiranca Rezultati SD 

Izračunana starost v mesecih 

Dečki 

M 34,50 3,8 

Me 36,00  

MIN 25  

MAX 41  

Deklice 

M 36,57 2,9 

Me 41,00  

MIN 26  

MAX 44  
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razdelku je 10. V razdelku B je otrok moral povezati dva predmeta. Vprašanje za vajo se je na 

primer glasilo: »Daj mi zajca in posteljo.«. Če je otrok to ustrezno izvedel, je dobil točko. Vseh 

možnih točk v B delu je 13. V razdelku C je otrok moral pokazati, kje je prikazan ustrezen glagol. 

V prvem delu razdelka C so bile naloge z igračo opico, v drugem pa s Knjižico s slikovnimi 

predlogami. Otrok je tako moral iz nabora štirih slik moral pokazati ustrezno. Največje možno 

število točk v tem razdelku je 14. Skupno število testnih nalog na področju razumevanja, ki smo 

jih uporabili v raziskavi, je enako največjemu možnemu številu točk, torej 37. Tudi Lestvica 

jezikovnega izražanja ima enako razdeljene točke in naloge. Zaradi enakega števila točk po 

nalogah se res lahko izvede neposredna primerjava obeh področij. Na področju izražanja se v 

razdelku A lotimo poimenovanja predmetov. Pred testiranca dajemo po en predmet naenkrat in ga 

sprašujemo po poimenovanju. V razdelku B mora testiranec najprej ponoviti poved za testirancem, 

v nadaljevanjem delu pa mora sam odgovoriti na vprašanje »Kje je medved?«. Pri odgovoru je 

nujna uporaba predlogov. V razdelku C v prvem delu znova nastopi opica. Testator z njo prikaže 

aktivnosti, testiranec pa pove, kaj opica dela (npr. leži). V drugem delu razdelka pa testator 

aktivnosti opice pokaže na slikah iz Knjižice s slikovnimi predlogami.  

Tabela 2 

Cronbach alfa koeficient zanesljivosti testa 

 

Za testiranje zanesljivosti prvih treh razdelkov NRDLS-SI lestvice smo izračunali koeficient 

Cronbach alfa. Vrednost koeficienta zanesljivosti smo pridobili z metodo split-half, ki je 

metoda notranje konsistence.  Iz tabele 2 razberemo, da je vrednost koeficienta Cronbach alfa 

za Lestvico jezikovnega razumevanja 0,762, kar pomeni, da je lestvica dobro zanesljiva. Za 

Lestvico jezikovnega izražanja pa je koeficient Cronbach alfa 0,937, kar nakazuje na visoko 

zanesljivost merskega instrumentarija, saj je ta vrednost nad 0,9. Za celotno hrvaško verzijo 

instrumenta (Kuvač Kraljević idr., 2018) pa je vrednost koeficienta zanesljivosti na celotnem 

vzorcu 0,95 za Lestvico jezikovnega razumevanja in 0,97 za Lestvico jezikovnega izražanja.  

3.3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatki so bili zbrani s pomočjo zgoraj navedenega instrumentarija.  

Preizkuse so izvedli slovenski logopedi, ki so bili pred testiranjem deležni izobraževanja glede 

izvedbe in vrednotenja NRDLS-SI.  

Logopedinje, ki so testirale otroke v pilotni študiji, so v vzorec vključile otroke znancev. Izvedle 

so celoten test, in sicer vse naloge iz Lestvice jezikovnega razumevanja in Lestvice jezikovnega 

izražanja. 

3.3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Zbrane podatke smo statistično obdelali v računalniškem programu IBM SPSS Statistics 22.0. 

Dobljene podatke pa smo predstavili s pomočjo tabel in grafov. Hipoteze smo preverjali pri 

stopnji tveganja 0,05. Uporabili smo sledeče statistične metode: 

 Cronbach alfa koeficient Št. postavk 

Lestvica jezikovnega razumevanja 0,762 37 

Lestvica jezikovnega izražanja 0,937 37 
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− opisna statistika: aritmetična sredina (M), standardni odklon (SD), mediana (Me), 

modus (Mo), najmanjša vrednost (MIN) in največja vrednost (MAX); 

− Shapiro-Wilk test in koeficienta sploščenosti (KS) in asimetrije (KA) za preverjanje 

normalnosti porazdelitve; 

− Wilcoxon test (uporabljen je bil za ugotavljanje razlik med dvema odvisnima vzorcema: 

razumevanje in izražanje ter samostalniki in glagoli); 

− Levenov preizkus homogenosti varianc je bil uporabljen za ugotavljanja pogoja 

(homogenost varianc) za izvedbo t-testa; 

− t-test za neodvisne vzorce (za preverjaje razlike med dečki in deklicami); 

− Mann-Whitney U test (za preverjaje razlike med dečki in deklicami), ko pogoj normalna 

porazdelitev ni bil izpolnjen. 

Za primerjavo seštevka na Lestvici jezikovnega razumevanja z Lestvico jezikovnega izražanja 

smo najprej sešteli podatke (za besedišče) na vsaki lestvici posebej. To smo storili z ukazom 

Compute variable. Pri drugi hipotezi smo se ukvarjali z razumevanjem in izražanjem 

samostalnikov in glagolov. Za to smo primerjali podatke razdelka A in razdelka C iz NRDLS-

SI. Ker so otroci v razdelku A (samostalniki) lahko dosegli največ deset točk, v razdelku C 

(glagoli) pa 14, smo točke najprej pretvorili v odstotke. Dobljene rezultate smo zaokrožili na 

cela števila. Šele potem smo namreč lahko začeli z uporabo testov za ugotavljanje razlik med 

samostalniki in glagoli.   

 

3.4 ANALIZA REZULTATOV Z INTERPRETACIJO 

3.4.1 REZULTATI ZA PODROČJE JEZIKOVNEGA RAZUMEVANJA IN IZRAŽANJA 

BESED 

Tabela 3  
Opisna statistika – informacije o postavkah na Lestvici jezikovnega razumevanj in Lestvici jezikovnega izražanja 

 

 
 M Me Mo SD KA KS MIN MAX SUM 

Razdelek A 

(razumevanje) 
10,00 10,00 10 0,000 . . 10 10 110 

Razdelek B 

(razumevanje) 
9,18 9,00 9 2,183 -0,494 -0,215 5 12 101 

Razdelek C 

(razumevanje) 
11,64 12,00 11 1,912 -0,623 -0,144 8 14 128 

Razdelek A 

(izražanje) 
8,73 9,00 9 2,005 -2,730 8,173 3 10 96 

Razdelek B 

(izražanje) 
7,36 8,00 9 2,656 -1,614 2,390 1 10 81 

Razdelek C 

(izražanje) 
10,36 11,00 9 3,557 -1,994 4,974 1 14 114 

Lestvica 

jezikovnega 

razumevanja 

30,82 31,00 30 3,656 -0,273 -1,033 25 36 339 

Lestvica 

jezikovnega 

izražanja 

26,45 29,00 29,00a 7,904 -2,311 5,981 5 33 291 
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V tabeli 3 rezultati kažejo, da so edino pri razdelku A pri razumevanju vsi testiranci dobili 

najvišje možno število točk. Posledično srednje vrednosti niso presenečenje (M = Me = Mo = 

10). Razdelki niso vsebovali enakega števila nalog, zato seštevke dobljenih točk ne moremo 

neposredno primerjati. Primerjamo pa lahko posamezne razdelke razumevanja s posameznimi 

razdelki izražanja. Primerjamo pa lahko tudi seštevke a, b in c razdelkov na Lestvici 

jezikovnega razumevanja in seštevke a, b in c razdelkov na Lestvici jezikovnega izražanja. 

Opazimo, da so srednje vrednosti razdelkov na področju razumevanja višje kot pa srednje 

vrednosti razdelkov na področju izražanja. Edino modusa obeh razdelkov B sta enake vrednosti 

(Mo = 9), a tudi tukaj ostali srednji vrednosti jasno pokažeta na višje rezultate na področju 

razumevanja. Je pa razdelek B (izražanje) edini, pri katerem ni nihče od testirancev dosegel 

vseh možnih točk. Največ so jih dosegli 10 od 12. Poleg prvega razdelka, ki kaže na konstantne 

vrednosti, so najmanj razpršeni podatki pri C-razdelku razumevanja. Pri razdelku C pri 

izražanju (glagolov) pa je možno opaziti najbolj razpršene podatke med vsemi razdelki. 

Opazimo pa lahko tudi, da so edino pri tej postavki vrednosti razporejene od minimalne pa vse 

do maksimalne.   

Če podrobneje primerjamo le Lestvico jezikovnega razumevanja (seštevek a, b in c razdelka) 

in Lestvico jezikovnega izražanja (seštevek a, b in c razdelka), pa lahko ugotovimo, da so 

srednje vrednosti višje pri razumevanju kot izražanju. Sploh je to opazno pri aritmetični sredini 

(Mrazumevanje = 30,82; Mizražanje = 26,45). Podobno kot pri posameznih razdelkih pa lahko tudi 

tukaj opazimo, da so vrednosti na področju izražanja (SD = 7,904) bolj razpršene kot pri 

razumevanju (SD = 3,656). 

Normalnost porazdelitve smo preverjali z vrednostjo koeficienta asimetrije in koeficienta 

sploščenosti. Vrednosti pri Lestvici jezikovnega razumevanja so skoraj znotraj vrednosti, ki bi 

kazale na normalno porazdelitev, pri Lestvici jezikovnega izražanja pa sta vrednosti KA -2,311 

in KS 5,981,  kar je precej izven intervala med ±1. Podrobneje pa smo preverjali tudi razdelke 

A, B in C za razumevanje in izražanje. Ugotovili smo, da vrednosti B in C razdelka pri 

razumevanju kažejo na normalnost porazdelitev, A pa tega ne pokaže. Vsi trije razdelki pri 

izražanju pa zaradi vrednosti, ki se ne nahajajo na intervalu med ±1, kažejo na nenormalno 

razporejeno porazdelitev podatkov.  

 

 

 

 

 

KA … koeficient asimetrije 

KS … koeficient sploščenosti 

SUM … vsota 

a …obstaja več Mo, zapisana je najmanjša vrednost 

Lestvica jezikovnega razumevanja … seštevek A, B in C razdelka 

Lestvica jezikovnega izražanja … seštevek A, B in C razdelka 

Legenda: 

M … aritmetična sredina 

Me … mediana  

Mo … modus 

SD … standardni odklon 

MIN … spodnja vrednost 

MAX … zgornja vrednost 
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Tabela 4 
 Normalnost porazdelitve - informacije o postavkah na Lestvici jezikovnega razumevanj in Lestvici jezikovnega izražanja 

 

 

 

Rezultati Shapiro-Wilk6 testa, predstavljeni v tabeli 4, so pokazali, da so rezultati na Lestvici 

jezikovnega razumevanja porazdeljeni normalno (p = 0,704), na Lestvici jezikovnega izražanja 

pa porazdelitev ni normalna (p = 0,001). Razdelka B in C pri razumevanju tako kot Lestvica 

jezikovnega razumevanja, kažeta na normalnost porazdelitve. Razdelki izražanja pa tako kot 

Lestvica jezikovnega izražanja pokažejo, da se vrednosti ne porazdeljujejo normalno. Ker smo 

v nadaljevanju primerjali pare, ki so bili sestavljeni iz razdelkov razumevanja in izražanja, smo 

za preverjanje razlik med dvema odvisnima vzorcema uporabili neparametrični pripomoček: 

Wilcoxon test.    

Tabela 5 

 Wilcoxon test za ugotavljanje razlik med razumevanjem in izražanjem 

 

 
  Št. enot Povprečni rang Vsota rangov 

Razdelek A: 

izražanje -razumevanje 

Negativni rangi 7a 4,00 28,00 

Pozitivni rangi 0b 0,00 0,00 

Vezi 4c   

Skupaj 11   

Razdelek B: 

izražanje -razumevanje 

Negativni rangi 10a 5,65 56,50 

Pozitivni rangi 1b 9,50 9,50 

Vezi 0c   

Skupaj 11   

Razdelek C: 

izražanje -razumevanje 

Negativni rangi 7a 5,57 39,00 

Pozitivni rangi 2b 3,00 6,00 

Vezi 2c   

Skupaj 11   

Lestvica jezikovnega 

izražanja – Lestvica 

jezikovnega razumevanja 

Negativni rangi 10a 6,15 61,50 

Pozitivni rangi 1b 4,50 4,50 

Vezi 0c   

Skupaj 11   

a. Izražanje < razumevanje 

b. Izražanje > razumevanje 

c. Izražanje = razumevanje 

 
6 Test za preverjanje normalnosti porazdelitve, ki je primernejši za manjše vzorce. 

 
Shapiro-Wilk test 

vrednost testa df p 

Razdelek A (razumevanje) 
Skupni rezultat v tem razdelku je konstanten (vsi so dosegli 10 točk), zato se 

normalnost porazdelitve ne računa. 

Razdelek B (razumevanje) 0,941 11 0,531 

Razdelek C (razumevanje) 0,929 11 0,399 

Razdelek A (izražanje) 0,610 11 0,000 

Razdelek B (izražanje) 0,794 11 0,008 

Razdelek C (izražanje) 0,792 11 0,007 

Lestvica jezikovnega 

razumevanja 
0,955 11 0,704 

Lestvica jezikovnega izražanja 0,726 11 0,001 
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a. Wilcoxon Signed Ranks Test   

b. Na podlagi pozitivnih rangov    

V tabeli 5 iz podatkov o rangih lahko opazimo, da so testiranci znotraj posameznega razdelka 

dosegali višje rezultate pri razumevanju kot pri izražanju besedišča. Enako je opazno tudi pri 

seštevku A-, B- in C-razdelkov, in sicer pri primerjavi Lestvice jezikovnega izražanja z 

Lestvico jezikovnega razumevanja. S testiranjem statistične pomembnosti pa smo prišli do 

ugotovitev, da je razlika med razumevanjem in izražanjem statistično pomembna, in sicer so 

testiranci dosegli statistično pomembno višje rezultate na področju razumevanja. To je opaziti 

pri vseh treh razdelkih (pa = 0,014; pb = 0,035; pc = 0,046).  Iz tabele pa je razvidno tudi, da je 

statistično pomembna razlika med Lestvico jezikovnega izražanja in Lestvico jezikovnega 

razumevanja (p = 0,011). 

S pomočjo testa smo dokazali, da obstaja statistično pomembna razlika med rezultati otrok na 

testu razumevanja in testu izražanja. Višji rezultati so bili ugotovljeni na področju razumevanja. 

Posledično lahko prvo hipotezo: »Rezultati otrok na testu razumevanja besed so statistično 

pomembno višji kot na testu izražanja besed« na podlagi analize rezultatov potrdimo.  

Splošno sprejeto dejstvo je, da se razumevanje pojavi pred izražanjem. To se dogaja pri majhnih 

otrocih in pri odraslih (Clark in Hecht, 1983; Brown, 2007) ter tudi pri otrocih tipičnega razvoja 

in otrocih z zaostanki v razvoju govora in jezika. Glede na to, da je na vseh področjih govora 

in jezika opazno prehitevanje razumevanja, rezultati na področju besedišča niso nobena izjema. 

Reynell (1974, v Fekonja Peklaj idr., 2012) je zapisala, da se pred uporabo besed pojavi 

razumevanje, s čimer se strinjata tudi Paul in Norbury (2012). Jovanović Simić in Golubović 

(2002) celo zapišeta, da je lahko pasivno besedišče v predšolskem obdobju tudi desetkrat večje 

kot pa aktivno, kar je jasen znak, da se otrok uspe v svojem govoru izražati le z delom besed, 

ki jih sicer razume. A ti dve avtorici pa vseeno opozarjata, da se v redkih primerih izražanje 

pojavi pred razumevanjem, kadar gre za izgovarjanje besed brez razumevanja. 

Raziskava Bates in Goodman (1997) je bila zanimiva zato, ker sta razumevanje in izražanje 

besed preverjali na istem seznamu besed. Ugotovili sta, da so otroci iz istega nabora besed pri 

16 mesecih povprečno razumeli 42 % besed, izgovorili pa so jih le 10 % s te iste ček liste (Graf 

2, str. 31). Tudi slovenski raziskovalci (Fekonja Peklaj idr., 2012) so potrdili, da se razumevanje 

besed pojavi pred izražanjem. 8- in 9-mesečni dojenčki povprečno razumejo 31 besed, 

izgovorijo pa v povprečju le dve besedi. 14- in 15- mesečniki razumejo v povprečju 200 besed, 

izgovorijo pa povprečno 42 besed. Tudi Floccia (2018) je s sodelavci prišla do rezultatov, da je 

Testiranje statistične pomembnostia 

 Z p (dvostranska) 

Razdelek A: 

izražanje - razumevanje 

-2,456b 0,014 

  

Razdelek B: 

izražanje - razumevanje 

-2,105b 0,035 

  

Razdelek C: 

izražanje - razumevanje 

-1,997b 0,046 

  

Lestvica jezikovnega izražanja – 

Lestvica jezikovnega razumevanja 

-2,542b 0,011 
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tudi pri dvoletnikih razumevanje besed pred izražanjem. Enojezični malčki povprečno 

razumejo 81,8 % besed na lestvici CDI in jih izgovorijo 53,7 %. 

Podatki iz teorije se torej skladajo z ugotovitvami naše raziskave. Tudi v našem magistrskem 

delu smo namreč dokazali, da razumevanje besed med drugim in četrtim letom starosti 

prehiteva izražanje besed.  

3.4.2 REZULTATI JEZIKOVNEGA RAZUMEVANJA IN IZRAŽANJA 

SAMOSTALNIKOV IN GLAGOLOV 

V raziskavi smo želeli raziskati tudi razumevanje in izražanje samostalnikov in glagolov. S tem 

namenom smo primerjali podatke razdelka A (izbira, poimenovanje predmetov) in razdelka C 

(glagoli) iz NRDLS-SI. Ker so otroci v razdelku A lahko dosegli največ deset točk, v razdelku 

C pa 14, smo točke najprej pretvorili v odstotke. Dobljene rezultate smo zaokrožili na cela 

števila. Šele potem smo namreč lahko začeli z ugotavljanjem razlik med samostalniki in glagoli.   

Tabela 6 

Opisna statistika (vrednosti v odstotkih) 

 

V tabeli 6 najdemo informacije o aritmetičnih sredinah, ki nam jasno pokažejo, da so vrednosti 

pri samostalnikih (M = 100 in M = 87,27) višje kot pa pri glagolih (M = 83,27 in M = 74,09). 

Do enake ugotovitve pridemo tudi pri primerjavi median. Podatki so bolj razpršeni pri glagolih, 

kar je razvidno iz standardnega odklona ter zgornje in spodnje vrednosti. Koeficienta asimetrije 

in sploščenosti sta pokazala, da edino vrednosti pri razdelku C (razumevanje) kaže na normalo 

porazdelitev.  

Tabela 7 

Normalnost porazdelitve - informacije o postavkah za samostalnike in glagole 

 

 M Me SD KA KS MIN MAX 

Razdelek A 

(razumevanje) 
100,00 100,00 0,000 . . 100 100 

Razdelek C 

(razumevanje) 
83,27 86,00 13,712 -0,677 -0,070 57 100 

Razdelek A 

(izražanje) 
87,27 90,00 20,045 -2,730 8,173 30 100 

Razdelek C 

(izražanje) 
74,09 79,00 25,544 -1,984 4,893 7 100 

 
Shapiro-Wilk test 

vrednost testa df p 

Razdelek A (razumevanje) 
Skupni rezultat v tem razdelku je konstanten (vsi so dosegli 10 točk), zato se 

normalnost porazdelitve ne računa. 

Razdelek C (razumevanje) 0,924 11 0,351 

Razdelek A (izražanje) 0,610 11 0,000 

Razdelek C (izražanje) 0,792 11 0,007 

Legenda: 

M … aritmetična sredina 

Me … mediana  

SD … standardni odklon 

 

KA … koeficient asimetrije 

KS … koeficient sploščenosti 

MIN … spodnja vrednost 

MAX … zgornja vrednost 
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Rezultati, predstavljeni v tabeli 7, so potrdili ugotovitve koeficientov asimetrije in sploščenosti 

(normalnost pri razdelku C (razumevanje) (p = 0,351)). Ker smo v nadaljevanju primerjali pare, 

ki so bili sestavljeni iz razdelkov A (samostalnike) in C (glagole), smo za preverjanje razlik 

med dvema odvisnima vzorcema uporabili neparametrični pripomoček: Wilcoxon test.    

Tabela 8 

 Wilcoxon test za ugotavljanje razlik med samostalniki in glagoli 

 

 
  Št. enot Povprečni rang Vsota rangov 

Razumevanje: 

razdelek C – razdelek A 

Negativni rangi 9a 5,00 45,00 

Pozitivni rangi 0b 0,00 0,00 

Vezi 2c   

Skupaj 11   

Izražanje: 

razdelek C – razdelek A 

Negativni rangi 9a 6,00 54,00 

Pozitivni rangi 1b 1,00 1,00 

Vezi 1c   

Skupaj 11   

a. Razdelek C < Razdelek A 

b. Razdelek C > Razdelek A 

c. Razdelek C = Razdelek A 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test   

b. Na podlagi pozitivnih rangov    

V tabeli 8 iz podatkov o rangih lahko razberemo, da so testiranci pri razumevanju besed dosegli 

višje rezultate pri razdelku A kot pa pri razdelku C, torej so poznali več samostalnikov kot pa 

glagolov. Enako je opazno tudi pri izražanju, pri katerem samostalniki (razdelek A) prehitevajo 

glagole (razdelek C). S testiranjem statistične pomembnosti pa smo prišli do ugotovitev, da je 

razlika med samostalniki in glagoli statistično pomembna. Otroci so namreč dosegli statistično 

pomembno višje rezultate pri samostalnikih in kar je opazno pri razumevanju (p = 0,007) in 

izražanju (p = 0,007). 

S pomočjo Wilcoxonovega testa smo dokazali, da obstaja statistično pomembna razlika med 

rezultati otrok pri razdelku A (samostalniki) in razdelku C (glagoli). Statistično pomembno višji 

rezultati so bili ugotovljeni pri samostalnikih in posledično lahko drugo hipotezo:  »Rezultati 

otrok na testu razumevanja in izražanja samostalnikov so statistično pomembno višji kot na 

testu glagolov« potrdimo.  

Naše ugotovitve se povezujejo s teorijo. Že Nelson (1973) je določila kategorije besed v 

otroškem govoru na podlagi prvih 50 besed, ki jih otroci običajno dosežejo pred drugim letom 

starosti. Ona je ugotovila, da je znotraj teh 50 besed 51 % splošnih samostalnikov, 14 % 

specifičnih samostalnikov in 14 % akcijskih besed (glagolov). Iz tega lahko vidimo, da so 

samostalniki med prvimi besedami res v veliki prednosti pred glagoli. S tem se strinja tudi 

Kranjec (1999), ki je pri slovenskih otrocih, starih od 14 do 23 mesecev, prav tako opazila 

Testiranje statistične pomembnostia 

 Z p (dvostranska) 

Razumevanje: razdelek C – razdelek A 
-2,680b 0,007 

  

Izražanje: razdelek C – razdelek A 
-2,703b 0,007 
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prevlado samostalnikov. Pri otrocih, starih med 23 in 31 mesecev, pa so, presenetljivo, prvo 

mesto med besednimi vrstami prevzeli glagoli. Otroci v naši raziskavi so bili stari med 25 in 44 

mesecev, a so vseeno dosegli višje rezultate pri samostalnikih kot pa pri glagolih.  

Do primerljivih rezultatov je prišla tudi Bates s sodelavci (1994). Ugotovili so, da je delež 

samostalnikov med prvimi dvestotimi besedami zelo visok. Po drugem letu, ko se začne 

povezovanje v stavke, pa začnejo naraščati deleži glagolov in pridevnikov ter nepolnopomenskih 

besed. Vseeno pa te vrednosti ne presežejo vrednosti samostalnikov. Tudi raziskava italijanskih 

otrok je potrdila, da otrokov govor pri dveh letih vsebuje več samostalnikov (188,0) kot pa 

glagolov (56,4) (Longobardi idr., 2017). Ker med preteklimi raziskavami nismo našli nobene, ki 

bi obsegala natanko enako stare otroke, kot so bili v naši raziskavi, smo poiskali še raziskave za 

starejše otroke. Tako pri enojezičnih kot pri dvojezičnih 6 do 11 let starih portugalskih otrocih je 

bilo opazno, da so v besedišču najpogosteje zastopani samostalniki, potem glagoli in na koncu 

pridevniki (Correia in Flores, 2017).  

Glede na to, da je prehitevanje samostalnikov opazno v večini raziskav med prvim in drugim 

letom ter tudi med 6 in 11 letom, lahko sklepamo, da je tudi znotraj starosti naših testirancev 

pričakovati, da bodo razumeli in poimenovali več samostalnikov kot glagolov. Zato lahko 

rečemo, da se naši rezultati skladajo s preteklimi raziskavami.  

3.4.3 REZULTATI VPLIVA SPOLA NA JEZIKOVNO RAZUMEVANJE IN IZRAŽANJE  

Tabela 91 
Opisna statistika glede na spol testiranca– informacije o postavkah na Lestvici jezikovnega razumevanj in Lestvici 
jezikovnega izražanja 

 

 SPOL M Me SD KA KS MIN MAX 

Razdelek A 

(razumevanje) 

M 10,00 10,00 0,000 . . 10 10 

Ž 10,00 10,00 0,000 . . 10 10 

Razdelek B 

(razumevanje) 

M 8,25 8,00 2,986 0,423 -0,416 5 12 

Ž 9,71 10,00 1,604 -0,374 0,588 7 12 

Razdelek C 

(razumevanje) 

M 11,25 12,00 2,217 -1,720 3,265 8 13 

Ž 11,86 11,00 1,864 -0,145 -1,070 9 14 

Razdelek A 

(izražanje) 

M 7,75 9,00 3,202 -1,866 3,619 3 10 

Ž 9,29 9,00 0,756 -0,595 -0,350 8 10 

Razdelek B 

(izražanje) 

M 6,75 8,50 3,862 -1,914 3,680 1 9 

Ž 7,71 8,00 1,976 -0,718 -1,074 5 10 

Razdelek C 

(izražanje) 

M 9,00 11,00 5,416 -1,813 3,483 1 13 

Ž 11,14 12,00 2,116 0,036 -2,072 9 14 

Lestvica 

jezikovnega 

razumevanja 

M 29,50 29,50 4,203 0,000 -3,907 25 34 

Ž 31,57 31,00 3,409 -0,299 -0,205 26 36 

Lestvica 

jezikovnega 

izražanja 

M 23,50 29,50 12,342 -1,991 3,970 5 30 

Ž 28,14 29,00 4,337 -0,496 -1,482 22 33 



  

37 

 

 

V tabeli 9 najdemo podatke glede na spol testiranca. Ko primerjamo aritmetične sredine po 

nalogah, opazimo, da rezultati dečkov večinoma zaostajajo za deklicami. To se zgodi pri vseh 

nalogah, razen pri prvi, pri kateri so vsi testiranci dosegli maksimalno število točk in je tudi 

aritmetična sredina pri obeh spolih 10. Iz tabele je razvidno tudi, da so večje razlike v 

aritmetičnih sredinah med spoloma opazne pri izražanju, manjše pa pri razumevanju. Nekoliko 

drugačne podatke nam prinese pregled median. Dečki in deklice so imeli enako vrednost 

mediane v obeh razdelkih A. Pri razdelku C (razumevanje) so imeli višjo vrednost mediane 

dečki, enako je bilo tudi pri razdelku B (izražanje) in Lestvici jezikovnega izražanja. Pri ostalih 

treh pa so imele višjo vrednost deklice. Vrednosti standardnega odklona nam pokažejo, da so 

podatki bolj razpršeni pri dečkih. To je opazno pri vseh primerjavah vrednosti dečkov in deklic. 

Najbolj pa so razpršeni podatki dečkov na Lestvici jezikovnega izražanja (SD = 12,342). Če 

primerjamo aritmetični sredini pri Lestvici jezikovnega razumevanja in Lestvici jezikovnega 

izražanja, pa lahko znova opazimo, da imajo pri obeh deklice višjo vrednost kot dečki, večja 

razlika je opazna pri izražanju.  

Vrednosti, ki kažejo na normalno porazdelitev, so bile opažene pri razdelku B (razumevanje), 

in sicer pri obeh spolih. Pri razdelku A (izražanje) in razdelku C  (izražanje) ter pri Lestvici 

jezikovnega razumevanja pa so bile vrednosti med ±1 opažene le pri dekletih.  

Tabela 2 

Normalnost porazdelitve glede na spol testiranca - informacije o postavkah na Lestvici jezikovnega razumevanj in Lestvici 
jezikovnega izražanja 

 

 

SPOL 

Shapiro-Wilk test 

vrednost testa df p 

Razdelek A 

(razumevanje) 

M Skupni rezultat v tem razdelku je konstanten (vsi so dosegli 10 točk), 

zato se normalnost porazdelitve ne računa. Ž 

Razdelek B 

(razumevanje) 

M 0,989 4 0,952 

Ž 0,967 7 0,877 

Razdelek C 

(razumevanje) 

M 0,801 4 0,103 

Ž 0,889 7 0,271 

Razdelek A (izražanje) 
M 0,753 4 0,041 

Ž 0,833 7 0,086 

Razdelek B (izražanje) 
M 0,717 4 0,018 

Ž 0,852 7 0,129 

Razdelek C (izražanje) 
M 0,773 4 0,062 

Ž 0,840 7 0,100 

Lestvica jezikovnega 

razumevanja 

M 0,929 4 0,589 

Ž 0,957 7 0,796 

Lestvica jezikovnega 

izražanja 

M 0,659 4 0,003 

Ž 0,912 7 0,411 

Legenda: 

M … moški 

Ž … ženska 

M … aritmetična sredina 

Me … mediana  

SD … standardni odklon 

KA … koeficient asimetrije 

 

KS … koeficient sploščenosti 

MIN … spodnja vrednost 

MAX … zgornja vrednost 

Lestvica jezikovnega razumevanja … seštevek A, B in C razdelka 

Lestvica jezikovnega izražanja … seštevek A, B in C razdelka 
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Sodeč po vrednostih v tabeli 10 so vsi podatki normalno razporejeni pri B- in C-razdelkih pri 

razumevanju, ter C-razdelku izražanja. Stopnja tveganja, večja od 0,05, ki nakazuje na 

normalno porazdelitev, pa je tudi pri rezultatih dečkov in deklic na Lestvici jezikovnega 

razumevanja. Pri ostalih postavkah pa so normalo razporejene vrednosti le pri deklicah, pri 

dečkih pa ne. Posledično smo pri razdelku A (izražanje), razdelku B (izražanje), Lestvici 

jezikovnega izražanja ter razdelku A (razumevanje) odločili uporabiti neparametrični test, in 

sicer Mann-Whitney test (za neodvisne vzorce). Pri ostalih pa t-test za neodvisne vzorce.     

Tabela 3 

Mann-Whitney U test za ugotavljanje razlike med spoloma 

 

 
 

Spol 
Povprečni 

rang 

Vrednost Mann- 

Whitney U testa 
z p (dvosmerna) 

Razdelek A 

(razumevanje) 

M 6,00 
14,000 0,000 1,000 

Ž 6,00 

Razdelek A 

(izražanje) 

M 5,13 
10,500 -0,712 0,477 

Ž 6,50 

Razdelek B 

(izražanje) 

M 5,75 
13,000 -0,196 0,845 

Ž 6,14 

Lestvica 

jezikovnega 

izražanja 

M 5,38 

11,500 -0,475 0,635 
Ž 6,36 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da razlike med dečki in deklicami pri nobeni od postavk niso 

statistično pomembne (p > 0,05).  

Za uporabo t-testa za neodvisne vzorce pa smo najprej morali preveriti še drugi pogoj, in sicer 

homogenost varianc. Za to smo uporabili Levenov preizkus homogenosti varianc.  

Tabela 12 

 Ugotavljanje homogenosti varianc (Levenov test) 

 

 

 
Levenov test 

F p 

Razdelek B (razumevanje) 2,149 0,177 

Razdelek C (razumevanje) 0,015 0,904 

Razdelek C (izražanje) 3,935 0,079 

Lestvica jezikovnega razumevanja 0,672 0,433 

V tabeli 12 lahko opazimo, da je pogoj homogenosti varianc izpolnjen, saj je stopnja tveganja 

pri vseh postavkah večja od 0,05. Posledično lahko uporabimo t-test za neodvisne vzorce.  

Tabela 13 

 T-test za ugotavljanje razlike med spoloma 

 
 Vrednost t-testa df p (dvosmerna) 

Razdelek B (razumevanje) -1,079 9 0,309 

Razdelek C (razumevanje) -0,487 9 0,638 

Razdelek C (izražanje) -0,957 9 0,364 

Lestvica jezikovnega razumevanja -0,895 9 0,394 
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Glede na podatke v tabeli 13 lahko ugotovimo, da tudi pri razdelku B (razumevanje), obeh C-

razdelkih in Lestvici jezikovnega razumevanja, razlika med spoloma ni statistično pomembna.  

Glede na razlike med spoloma lahko rečemo, da razlike med dečki in deklicami  v besedišču 

niso statistično pomembne. Posledično moramo tretjo hipotezo: »Rezultati deklic na področju 

razumevanja besed so statistično pomembno višji kot rezultati dečkov na področju razumevanja 

besed« in tudi četrto: »Rezultati deklic na področju izražanja besed so statistično pomembno 

višji kot rezultati dečkov na področju izražanja besed« zavrniti. Rezultate iz tabele 11 in iz 

tabele 13 težko primerjamo, saj različna testa prinašata tudi različne načine iskanja razlik med 

skupinama. Sicer obstajajo razlike med spoloma, ki so najbolje vidne v tabeli 9, a to še ni dovolj, 

da bi potrdili statistično pomembne razlike. Deklice so sodeč po aritmetičnih sredinah višje 

rezultate dosegle pri vseh postavkah, razen pri prvi, pri kateri so bile izenačene z dečki. 

Opazimo pa tudi, da so večje razlike v aritmetičnih sredinah med spoloma opazne pri izražanju, 

manjše pa pri razumevanju. 

Številne raziskave so se sicer bolj nagibale k razlikam med spoloma v govoru in jeziku vsaj v 

predšolskem obdobju (Anastasi, 1958 v Hyde in Linn, 1988; Maccoby, 1966; Plomin in Dale, 

2000) nekaj pa jih je pisalo o razlikah, ki niso statistično pomembne (Hyde in Linn, 1988; 

Fenson idr., 1994; Reynell in Huntley, 1971).  

Številne raziskave, ki so se ukvarjale z razumevanjem in izražanjem besed pri otrocih (približno 

podobne starosti kot so bili naši testiranci), so ugotovile, da so razlike med dečki in deklicami 

statistično pomembne (Rescorla idr., 2005; Urm in Tulviste, 2016). Fenson (1994) je s 

sodelavci na vzorcu od 16 do 30 mesecev starih otrok prišel do ugotovitev, da so pri 

razumevanju in izražanju besed višje rezultate dosegle malčice. Ta razlika med spoloma je tudi 

signifikantna. Vseeno pa so poudarili, da ima spol precej manjši vpliv kot pa starost.  

V slovenski raziskavi (Fekonja Peklaj idr., 2012) so testirali otroke med 16 in 30 mesecem 

starosti. Učinek spola je bil ugotovljen kot statistično pomemben, malčice so govorile več besed 

kot malčki. Pri razumevanju besed pa se v tem obdobju niso pokazale statistično pomembne 

razlike. Floccia idr. (2018) so pri 24 mesecev starih malčkih ugotovili, da prihaja do statistično 

pomembnih razlik med spoloma pri izgovoru besed, vodijo deklice. Tudi pri razumevanju je 

bilo opazno manjše prehitevanje deklic, a razlika ni bila statistično pomembna. Naša raziskava 

sicer ni pokazala statistično pomembnih razlik med spoloma, a vseeno so rezultati delno 

primerljivi z raziskavami Floccia in sodelavcev (2018), Fekonja Peklaj idr. (2012) in Eriksson 

idr. (2012). Če pogledamo v tabelo 9 in primerjamo aritmetične sredine, vidimo, da na Lestvici 

jezikovnega razumevanja dečki povprečno dosegajo 29,5 točke, deklice pa 31,57. Na Lestvici 

jezikovnega izražanja pa dečki dosegajo 23,50 točke in deklice 28,14. Tudi za našo raziskavo 

velja, da deklice dosegajo višje rezultate kot dečki. Prav tako je večja razlika med spoloma pri 

izražanju, manjša pa pri razumevanju besed. Vseeno pa razlika med spoloma ni statistično 

pomembna.  

Na splošno pa lahko rečemo, da se naši rezultati raziskave skladajo z ugotovitvami Reynell 

(1977, v Marjanovič Umek idr., 2006), ki je pri standardizaciji prve izdaje Reynellove razvojne 

jezikovne lestvice prišla do rezultatov, da razlike med spoloma na celotni lestvici niso 

statistično pomembne.  
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3.4.4 PREGLED SPREJETIH IN OVRŽENIH HIPOTEZ 

Tabela 44 

 Pregled sprejetih oziroma ovrženih hipotez 

 

 

H1: Rezultati otrok na Lestvici jezikovnega razumevanja so statistično 

pomembno višji kot na Lestvici jezikovnega izražanja. 
sprejmemo 

H2: Rezultati otrok pri nalogah, ki preverjajo razumevanje in izražanje 

samostalnikov, so statistično pomembno višji kot rezultati otrok pri nalogah, 

ki preverjajo razumevanje in izražanje glagolov.  

sprejmemo 

H3: Rezultati deklic pri nalogah razumevanja besed so statistično pomembno 

višji kot rezultati dečkov pri nalogah razumevanja besed. 
ovržemo 

H4: Rezultati deklic pri nalogah izražanja besed so statistično pomembno 

višji kot rezultati dečkov pri nalogah izražanja besed. 
ovržemo 

            

S prvo hipotezo smo želeli preveriti, ali so rezultati otrok na Lestvici jezikovnega razumevanja 

statistično pomembno višji kot na Lestvici jezikovnega izražanja. Ugotovili smo, da rezultati otrok 

na Lestvici jezikovnega razumevanja res presegajo rezultate na Lestvici jezikovnega izražanja. 

Razlika med temi rezultati pa je statistično pomembna, tako da smo prvo hipotezo potrdili. Naši 

rezultati so primerljivi z rezultati številnih raziskav, ko so avtorji (Clark in Hecht, 1983; Brown, 

2007; Paul in Norbury, 2012; Jovanović Simić in Golubović, 2002; Bates in Goodman, 1997) 

potrdili višje vrednosti na področju razumevanja. Ker pa nobena od teh raziskav ni bila izvedena 

pri slovenskih otrocih med drugim in četrtim letom, lahko sedaj z gotovostjo trdimo, da 

razumevanje besed prehiteva izražanje tudi pri otrocih iz našega vzorca.  

Z drugo hipotezo smo želeli preveriti, ali so rezultati otrok pri nalogah, ki preverjajo razumevanje 

in izražanje samostalnikov, statistično pomembno višji kot rezultati otrok pri nalogah, ki 

preverjajo razumevanje in izražanje glagolov. S pomočjo naše raziskave smo tudi drugo hipotezo 

potrdili, ugotovili smo namreč, da so razlike med rezultati statistično pomembne. Višje rezultate 

so otroci dosegali pri samostalnikih. To pomeni, da je tudi pri slovenskih otrocih med drugim in 

četrtim letom starosti opazen večji delež samostalnikov v besedišču. Delež samostalnikov je na 

začetku govornega razvoja najvišji, potem pa se z napredkom drugih besednih vrst zmanjšuje, a 

vseeno ostaja visok. S tem se strinjajo tudi avtorji tujih raziskav (Bates idr.,1994; Longobardi idr., 

2017; Nelson, 1973). Vseeno pa se naši rezultati ne skladajo z rezultati pretekle slovenske študije 

(Kranjec, 1999), v kateri so pri otrocih, starih med 23 in 31 mesecev, prvo mesto med besednimi 

vrstami prevzeli glagoli. Zato je na tem področju še potrebno raziskovanje, da bo res bolj jasno, 

kaj se na tem področju dogaja v zgodnjih letih.  

S tretjo in četrto hipotezo smo raziskovali vpliv spola na besedišče. Želeli smo preveriti, ali so 

rezultati deklic pri nalogah razumevanja in izražanja besed statistično pomembno višji kot 

rezultati dečkov pri nalogah razumevanja in izražanja besed. Ugotovili smo, da naša raziskava 

sicer nakazuje razlike med spoloma. Pri primerjavi aritmetičnih sredin so deklice dosegle višje 

rezultate pri vseh razdelkih, razen pri razdelku A (razumevanje), ko so tako dečki kot deklice 

dosegli vse možne točke. Pri testiranju statistične pomembnosti pa smo ugotovili, da so razlike 

premajhne in  posledično niso statistično pomembne. Tretjo in četrto hipotezo smo morali zavrniti. 

Tudi nekateri avtorji preteklih raziskav so prišli do podobnih rezultatov (npr. Reynell, 1977, v 
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Marjanovič Umek idr., 2006), nekateri pa so potrdili statistično pomembne razlike (Rescorla idr., 

2005; Urm in Tulviste, 2016; Fenson idr., 1994). Raziskovalci pa so prišli tudi do situacij, ko so 

bile na enem področju statistično pomembne razlike (večinoma je bilo to pri izražanju besed), na 

drugem pa ne (Fekonja Peklaj idr., 2012; Floccia idr., 2018; Eriksson idr., 2012). 
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4 SKLEP 
Razvoj besedišča predstavlja zelo pomemben del v razvoju jezika in posledično je njegovo 

spremljanje izrednega pomena za logopede. Morebitna kasnitev pri usvajanju mejnikov 

govornega in jezikovnega razvoja lahko že zgodaj kaže na kasnejša odstopanja na področjih 

jezikovnih zmožnosti, branja in drugih akademskih veščin. Posledično lahko že zgodaj 

začnemo z obravnavo, ki je tudi učinkovitejša. Šibkejše besedišče prištevamo pod jezikovne 

težave. Zavedati pa se je potrebno, da težave na področju besedišča ne vplivajo samo na 

semantiko oziroma leksiko, ampak tudi na druga področja. Bates in Goodman (1997) sta v 

svojem delu prišli do zanimivih spoznanj na področju besedišča in kompleksnosti povedi. Ko 

sta primerjali rezultate otrok z zakasnelim jezikovnim in rednim jezikovnim razvojem, sta 

ugotovili, da je napredek teh otrok na področju slovnice sorazmeren z njihovimi sposobnostmi 

na področju besedišča (ne glede na kronološko starost).  

Glavni cilj magistrskega dela je bil pridobiti vpogled v razumevanje in izražanje besed pri dve do 

štiri leta starih slovenskih malčkih. V slovenskem prostoru na splošno primanjkuje 

standardiziranih pripomočkov, zato je NRDLS-SI še toliko dragocenejši instrument, ki daje 

vpogled v otrokov jezikovni razvoj. Za otroke med drugim in četrtim letom starosti smo namreč 

dobili podatke o vplivu spola na razumevanje in izražanje besed, o razmerju med razumevanjem 

in izražanjem ter med samostalniki in glagoli.  

V vzorec raziskave je bilo zajetih 11 otrok, starih med 25 in 44 mesecev, ki so bili brez posebnosti 

v razvoju in so predstavljali skupino predšolskih otrok z normativnim oz. značilnim razvojem. 

Ugotovili smo, da so pri slovenskih otrocih rezultati na Lestvici jezikovnega razumevanja višji kot 

na Lestvici jezikovnega izražanja. Iz tega lahko sklepamo, da tudi na splošno razumevanje besed 

prehiteva izgovor besed. Na začetku starostnega obdobja, ki smo ga zajeli v magistrskem delu, se 

običajno pojavi drugi skok v besedišču. Takrat otroci pridobijo na številu besed in posledično se 

poveča tudi število besednih vrst v otrokovem besedišču. Naši rezultati govorijo v prid večini 

preteklih raziskav, ki so pri otrocih med drugim in četrtin letom ugotovile največji delež 

samostalnikov, glagoli pa jim sledijo. Pri raziskovanju vpliva spola na besedišču smo morali naši 

hipotezi ovreči. Ugotovili smo, da pri veliki večini postavk obstajajo razlike med rezultati dečkov 

in deklic, a te razlike niso bile dovolj velike, da bi bile statistično pomembne. Podobno kot v tujih 

študijah pa so tudi naši rezultati nakazali, da so večje razlike med spoloma pri izražanju besed kot 

pa pri razumevanju.  

Glavna pomanjkljivost naše raziskave v sklopu magistrskega dela je, da je vzorec majhen in 

posledično rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Prav tako je vzorec sestavljen 

iz sedmih deklic in le štirih dečkov, kar še dodatno oteži posploševanje rezultatov. Naše rezultate 

tudi težko posplošimo na celotno besedišče, saj je v posameznem razdelku res malo postavk 

(10−14). Kljub temu da je besedišče pogosto predmet raziskave jezikoslovcev, psihologov in 

logopedov, še vedno opažamo pomanjkanje raziskav. Ko namreč za določeno starostno skupino 

(na primer za dve do štiri leta stare otroke) želimo preveriti razlike med spoloma ali razmerje med 

samostalniki in glagoli, najdemo le malo informacij, ki so res relavantne za izbrano obdobje. Se 

pa tudi dogaja, da rezultati različnih raziskav niso usklajeni, kar še dodatno spodbuja nadaljnje 

raziskovanje področja. Pri vplivu spola na razumevanje in izražanje besed smo namreč naleteli na 
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rezultate različnih študij, ki niso bili skladni. Pri nekaterih se je potrdila statistično pomembna 

razlika, pri drugih ne, izjemoma pa so celo dečki prehitevali deklice. Med pisanjem teoretičnega 

dela pa smo se srečevali tudi z izzivi glede terminologije. V slovenski in tuji literaturi je pogosto 

zapisano le »razumevanje« ali le »izražanje«, ni pa jasno opredeljeno, ali se zapisano nanaša na 

govor ali na jezik. Prav tako je občasno beseda »govor« uporabljana za bolj splošno zadevo (»za 

vse, kar je povedano«) in ne za specifični proces izgovarajnja.   

V prihodnje bi lahko podobno raziskavo izvedli z večjim vzorcem, da bi bili rezultati bolj 

prepričljivi in lažje posplošljivi.  
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